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TARİX VƏ SİYASƏT

UOT 94 (479.24)

İSMAYIL HACIYEV

ERMƏNİSTAN DÖVLƏTİ TARİXİ AZƏRBAYCAN
TORPAQLARINDA YARADILIB

Məqalədə indiki Ermənistan deyilən Qərbi Azərbaycan ərazisində türk mənşəli tayfaların yaşaması, Sədli
tayfasının adı ilə ərazinin Çuxur Səd kimi adlandırılması, İrəvanın əvvəl bir yaşayış məntəqəsi, sonra isə qala kimi
yaradılması və bunun Azərbaycan türkləri ilə bağlı olması tarixi mənbələrə istinad edilərək əsaslandırıl mışdır.

Aydınlaşdırılmışdır ki, ermənilərin Ermənistan (əvvəl Ararat) adlandırdıqları Qərbi Azərbaycan ərazisi
və bu ərazidə mövcud olan İrəvan xanlığı Qacarlar tərəfindən idarə edilmiş tipik Azərbaycan xanlığı olmuşdur.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yaranmış şəraitlə əlaqədar İrəvan şəhərinin Ermənistana güzəştə gedilməsinin
qaçılmaz olduğunu bəyan etmiş, bunun tarixi zərurət, Azərbaycan tərəfi üçün acı bir həqiqət olduğunu etiraf
etmişlər. Osmanlı dövlətinin Ermənistan dövlətinin yaradılmasındakı fəaliyyəti tarixi faktlar əsasında şərh
edilmişdir. Bütün bunların müqabilində Ermənistan Respublikası üzərinə öhdəliklər götürmüş, lakin bunların
heç birini yerinə yetirməmiş, torpaq iddialarından sonrakı dövrlərdə də əl çəkməmişdir. Bir daha aydın olur ki,
Ermənistan dövləti tarixi Azərbaycan ərazilərində yaradılıb.

Açar sözlər: Qərbi Azərbaycan, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, Milli Şura, Osmanlı dövləti, İrəvan,
Ermənistan.

İndiki adı ilə qeyd olunan ermənilərin ilk yaşadığı ərazi Balkan yarımadası olmuşdur.
Onlar antropoloji baxımdan avropoid irqinin armenoid tipinə aiddir. Bu tipin səciyyəvi ciz -
gilərinə əsasən bütün Ön Asiya əhalisində rast gəlinir. Öz irsi fiziki əlamətlərinə görə
ermənilərin bir neçə antropoloji tipə bölünməsi tədqiqatçılarda heyrət doğurur: bir xalqda bu
qədər antropoloji fərq ola bilməz. Akademik Ramiz Mehdiyevin fikrincə “...ermənilər –
xalqların konqlomeratıdır, onların dili isə kombinasiyadır, kimmerlər tərəfindən Balkanlardan
Kiçik Asiya ərazilərinə, Dəclə və Fərat çaylarının yuxarılarına sıxışdırılmış muşk tayfalarının
dili ilə yerli xalqların – akkadların, hettlərin, luviyalıların, urartuların, aysorların, midiyalıların,
farsların, parfiyalıların, türklərin və s. dillərinin birləşməsidir” [14, 2011, 23 noyabr]. Erməni -
lərin yaşadığı Mesopotamiya e.ə. IX-VII əsrlərdə Assuriyanın tərkibinə, e.ə. VII-VI əsrlərdə
Yeni Babilistan şahlığının, e.ə. VI-IV əsrlərdə Əhəmənilər dövlətinin, e.ə. IV əsrdə Make do -
niyalı İsgəndərin imperiyasının, e.ə. IV-II əsrlərdə Selevkilər dövlətinin tərkibinə daxil idi.
Sonrakı əsrlərdə isə Parfiya dövlətindən tutmuş Türkiyənin tərkibində olmuşdur. Hayların
əcdadlarının – adətən adlandırıldıqları kimi ermənilərin yox, muşkların bu regionda heç vaxt
öz dövləti olmamışdır. Bütün bunlar deməyə əsas verir ki, bu xalqın tarixində heç bir unikallıq
yoxdur. Uzun əsrlər boyu erməni-qriqorian kilsəsi tərəfindən ermənilərin tarixinə süni, uy -
durma, əfsanəvi, qondarma məqamlar gətirilib ki, hətta mütəxəssislər də nəyin həqiqət, nəyin
yalan olmasını seçməkdə çətinlik çəkirlər.

Erməni alimləri sübut etməyə çalışırlar ki, onların mənşəyi Türkiyə və Cənubi Qafqazla
bağlıdır. Onlar iddia edirlər ki, Urartu qədim erməni dövlətidir. Məlumdur ki, Urartu e.ə. IX-
VI əsrlərə aid qədim dövlətdir. Urartuların dili hald və biayn dillərinə aiddir ki, onun erməni
dilinə heç bir aidiyyəti yoxdur [14, 2011, 23 noyabr].
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Hayların əcdadları olan muşk tayfaları kimmerlər tərəfindən Balkanlardan qovulmuş,
Mesopotamiyaya gəlib çıxmış, az sonra tənəzzülə uğramış Urartu dövlətinin ərazisində yerləş -
mişlər. Muşklar burada yurd saldıqdan sonra yerli əhaliyə qatışmışlar. E.ə. VII əsrdən baş layaraq
min il ərzində yerli xalqların və bura gələn yeni etnik qrupların qatışması, habelə assimilyasiya
prosesləri nəticəsində Kiçik Asiyanın lokal ərazisində e.ə. III əsrdə özünə “hay” etnonimi
götürmüş yeni etnos formalaşmağa başladı. Lakin yunanlar onlara yerləşdikləri Arminiya
coğrafi ərazisinə uyğun ad verdilər – “ermənilər”. Beləcə xalqın özü-özünə verdiyi ikinci ad –
“ermənilər” yarandı.

“Tarixin atası” Herodot yazır: “Fərat çayının yuxarı axarlarındakı ölkədə köçəri erməni
tayfaları yaşayırdı”, tarixçi Dinisi yazır: “Xəzər sahili xalqlar – hunlar, albanlar, kadusilər və
başqalarının aralarında erməni adlarına rast gəlmədim”, rus tarixçisi Dyakonov yazır: “Erməni
etnosu Qafqazın hüdudlarından kənarda formalaşıb”, erməni tarixçisi Pastermasyan isə yazır:
“Ermənilər e.ə. VII-VI əsrlərdə Qərbdən Şərqə gəlmişlər”. Erməni millətinə mənsub olan elm
adamı B.İşxanyan isə ermənilərin Qafqazda məskunlaşmaları barədə həqiqəti ortaya qoy -
muşdur: “... Ermənilərin həqiqi vətəni Kiçik Asiyadır, yəni Rusiya hüdudlarından kənardadır
və Qafqazda bir neçə erməni əyalətlərindən başqa, Qafqaz ərazisinin müxtəlif hissələrinə
ermənilər yalnız son yüz ildə səpələnmişlər...”[11, 2015, 12 aprel].

Göründüyü kimi, ermənilərin tarixən Cənubi Qafqaz torpaqlarında yaşaması ilə bağlı
iddiaların heç bir elmi əsası yoxdur.

Tədqiqatçılar belə hesab edirlər ki, Balkanlardan gəlmə friq tayfalarının bir qolu olan
indiki ermənilər Arme və Hayasa əyalətlərinə gəlib məskunlaşmışlar [2, s. 20]. Friqlərin bu
qo lu ermənilərin (etnik adı “hay” olanların) bir hissəsi idi. Haylar heç vaxt özlərinə “erməni”
deməmişlər. Ona görə ki, “erməni” adı “hay”lara bir hissəsi Armində, sonra Ərməniyədə yaşa -
dıqlarına görə kənardan verilmə addır. Armina (Armini) ölkə adının mənşəcə indiki Ermənistan
ərazisinə qəti dəxli yoxdur. Arme əyalətinin adı ilə sonralar yaranmış “erməni” adı həm də
“hay”lara şamil olunduğuna görə “Armina” adı Hayk adının qarşılığına çevrilmişdir. Ermə -
nilərin Ermənistan adlandırdıqları “Hayastan” adı XX əsrin 20-ci illərində yaranmışdır.

“Erməni” və “hay” adlarının hər ikisi Arme (Armeni) və Hayasa əyalətlərinin adlarından
ibarətdir. E.ə. II əsrə qədər antik mənbələrdə “Armenia” dedikdə yalnız Kiçik Asiyadakı “Ar -
mini” nəzərdə tutulur.

Şərqi Anadoluda “Armini” əyalətlərinin adı e.ə. II əsrdə “Böyük Ərməniyə”nin yaradıl -
ması ilə indiki Ermənistan ərazisinə şamil olması nəticəsində “erməni” adı həm haylara, həm
də indiki Ermənistanda yaşayanlara, o sıradan türkdillilərə verilmiş addır, çünki ümumi məna -
da “erməni” sözü “Ərməniyədə yaşayan” anlamındadır [2, s. 21]. Ərməniyədə çoxluğu
kimmerlər, saklar (basine, qarqar, quqar, şirak və b.) və erkən orta əsrlərdə məskunlaşmış
kəngər, peçeneq, hun, xəzər, oğuz, qıpçaq və b. tayfalara məxsus idi.

U.Dyakonov yazmışdır ki, Cənubi Qafqazda Skif çarlığı olmuşdur. Sakasena əyaləti bu
çarlığın mərkəzi idi. Saklar indiki Ermənistan ərazisini tutmuşlar. Onlar Urartu dövlətinin sü -
qutunu sürətləndirdilər. Skif (sak) çarlığı Şimali Azərbaycan və indiki Ermənistan ərazisini əhatə
edirdi. Ərməniyə türkmənşəli kimmerlərin (kəmərlərin) və skiflərin (sakların) ölkəsi hesab edilir.

“Böyük Ərməniyənin” əsasını atropatenalı Ar-Taş qoymuşdu. O, Araz çayının sahilində
Artaşat şəhərini salmışdı ki, bunun da “hay”lara aidiyyəti yoxdur.

“Ərməniyə çarı” II Tiqranın (o, “hay” deyildi) vaxtında Ərməniyə dövləti genişləndi
və Kiçik Asiyadakı qədim Armeni əyaləti də ona qatıldı. Lakin e.ə. 66-cı ildə Roma ordusu II
Tiqranı məğlub etdikdən sonra “Böyük Ermənistan” dağıldı [2, s. 34]. 387-ci ildə Ərməniyə
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Bizansla İran arasında bölüşdürüldü. 428-ci ildə İran erməni çarlığı ləğv edildi [11, 2006, 15
mart]. 1080-1375-ci illər ərzində Kilikiya erməni knyazlığı mövcud olsa da, o müstəqil deyildi.

Ermənilər (haylar) XV əsrin ortalarınadək Cənubi Qafqazda, demək olar ki, yaşamır -
dılar. 1441-ci ildə Qaraqoyunlu türk-Azərbaycan dövlətinin hökmdarı Cahan şah erməni
katolikosluğunun mərkəzini əhalisi tamamilə türklər olan İrəvan yaxınlığındakı Kilikiyanın
Sis şəhərindən qədimdə alban monastırı olmuş Üçkilsə monastırına (yaxud Üç Müərdzinə)
köçürmüşdür. Sonralar ermənilər Üç Müərdzin adını dəyişərək “Eçmiədzin” kimi ifadə et -
mişlər [6, s. 54].

Qaraqoyunlulardan sonra Ağqoyunlulara sığınan Üçkilsə katolikoslarının mövqeyi daha
da möhkəmləndi. Beləliklə, Azərbaycan ərazisində – Çuxursəd diyarında Azərbaycan Qara -
qoyunlu, Ağqoyunlu hökmdarlarının icazəsi ilə erməni kilsəsi tikildi.

Səfəvi dövləti yaranarkən Çuxursəd də bu dövlətin tərkibinə daxil oldu. Səfəvi dövləti -
nin ərazisi inzibati cəhətdən 13 vilayətə – bəylərbəyliyə bölündü. Bunlardan biri də mərkəzi
İrəvan (Rəvan) qalası olan Çuxursəd bəylərbəyliyi idi [4, s. 40].

Çuxursəd vilayətinin adı hələ e.ə. VII əsrdə burada məskunlaşmış türk mənşəli Sak tay -
falarının adı ilə bağlı olub əvvəllər “Saka Yurdu” – Saka Çuxuru, orta əsrlərdə isə “Çuxursəd
ölkəsi” adlanmışdır [4, s. 37]. Bu yerin adı Azərbaycan torpaqlarından olan Sədli və ya Sə d -
lilərin adından yaranmışdır. Çuxursədin hakimi isə Əmir Səəd olmuşdur (1390-1410). Kahin
Hovanes Şahtoxuna tərtib etdiyi siyahıda 1390-cı ildən 1828-ci ilədək – sonuncu İrəvan xanı
öldürülərkən İrəvanı idarə edən 50 xanın hamısı azərbaycanlı olmuşdur. Hüseynqulu xan
Qacar qardaşı Həsən xanla (1807-1828) İrəvan xanlığını idarə etmişlər [11, 2001, 15 dekabr].

Bu ərazi həmişə Azərbaycanın ayrılmaz bir hissəsi olmuş, buranı azərbaycanlılar idarə
etmişlər. Hələ lap qədim dövrdən bu yerin Azərbaycan ərazisi olduğu məlumdur. Babək ərəb
işğalçıları ilə müharibədə məğlub olandan sonra Sisyan rayonunun Şəki kəndinə – öz doğma
torpağının bir yerindən başqa yerinə gəlmişdi. Şəki kəndinin və qalasının sahibi Səhl-ibn
Sunbat onu öz hökmdarı kimi qəbul etmiş, bir müddət qulluğunda durmuş, sonra xəyanətlə
ərəb xilafətinə təhvil vermişdi. O zaman da, sonra da heç bir tarix kitabında yazılmayıb ki, Babək
Ermənistana gedib. Çünki o vaxt Ermənistan adlı dövlət olmayıb.

Ermənilər indiki Ermənistan adlanan ölkəyə gəlmədirlər. “İrəvan əyalətinin icmal
dəftəri”ndə bu barədə tutarlı faktlar vardır. Həmin “Dəftər”dən aydın olur ki, 1590-cı ildə
İrəvan əyaləti İrəvan və Naxçıvan sancağından ibarət olmuşdur. Ermənilər XVI əsrin əvvəl -
lərində də İrəvan əyalətinə – Qərbi Azərbaycana gəlmələri barədə İrəvan qalabəyisi və Qərbi
Azərbaycan bəylərbəyi Rəvan xanın Şah İsmayıl Xətaiyə yazdığı bir məktub dediklərimizi
tam təsdiq edir: “...Son illər müşahidələrimə görə, əhalinin bir qismi, yəni Mesopotamiyadan
Van gölü sahillərinə, oradan da beş-beş, on-on Qafa, bizim torpaqlara gələn ermənilər... qəsb -
karlıqla, xırda ticarətlə, bənna və dülgərliklə güzəran sürüb farağat oturmaqdansa, tabeliyimdəki
torpaqlarda yerdəyişmə vurnuxmalarına başlamış, geniş oturaq həyat iddialarına qapılmışlar.
İndi Ağkilsə kəndində əyləşən dünya ermənilərinin katolikosu II Qriqori zünnarına xas ol -
mayan fəaliyyəti ilə və təxribatçılıq əməlləri ilə idarəmizi müşküllərə məruz qoyub. Katolikos
erməni dini mərkəzinin vəqf sərmayəsi hesabına öz soydaşlarının türk kəndləri kənarında iki-
üç ailə olmaqla oturaq məskunlaşmasını maliyyələşdirir, onlara ufacıq kilsələr tikdirir,
beləliklə bu tayfanın Qafda qədim mövcudiyyəti təsəvvürü yaradır ki, bunlar istiqbalda
nəsillərimizə başağrısı verə biləcək fəsadlar törənməsinə zəmin yarada bilər. İndi zikr olunan
ərazidə elə bir kəndimiz, obamız qalmayıb ki, orada üç yad ailə işığı yanmasın. İsmətsizlik
əxlaqına qurşanmış hayk qız-gəlinləri türk dəliqanlı cavanlarına sırınmağa can atır, ... oğuzlara
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ərə getməyə, başqa sözlə, mülkümüzə, malımıza şərik çıxmağa çalışır, siyasətdə sakit təcavüz
adlanan cinayətlər törədirlər. Qarışıq nigahların vüsəti məni qorxudur, şahım. Mənə səlahiyyət
ver, cəmi on beş min gəlməni mövsümi işçilər kimi qisim-qisim qaytarım vətənin dışarına.
Sənin qulun Rəvan xan” [12, 1997, 24 dekabr].

XVII əsrin 30-cu illərindən XVIII əsrin 20-ci illərinə qədər olan dövrdə Çuxursəd bəy -
lərbəyliyi İrəvan, Şərqi Şörəyel, Naxçıvan və Maku əyalətlərini əhatə etmişdir [4, s. 42]. XVI
əsrdən XVIII əsrin birinci rübü də daxil olmaqla İrəvan əyaləti sabit sərhədlərə malik olmuşdur.

Rusiya 1722-1723-cü illərdə Səfəvi dövlətinin Xəzərsahili vilayətlərini işğal etdi.
Osmanlı dövləti də Ərdəbilədək Azərbaycan torpaqlarını tutdu. 1724-cü ildə osmanlılar İrəvan
qalasını tutdular. İrəvanın itirilməsindən sonra Çuxursəd bəylərbəyliyi 10 ildən çox osman -
lıların hakimiyyəti altında qaldı. 1728-ci ildə osmanlılar siyahıyaalma keçirərkən İrəvan
əya lə tinin ərazi-inzibati quruluşu aşağıdakı kimi idi: İrəvan şəhəri, Qırxbulaq, Qərbi Maku,
Xınzirək, Gərni, Vedi, Dərəçiçək, Abaran, Göyçə, Məzrə, Sürməli, İğdır, Aralıq, Şərur, Sədə -
rək, Zərzəmin nahiyələri və Şörəyel livası [4, s. 47-48]. Osmanlı qarnizonu Nadirqulu xanın
tələbindən sonra 1735-ci ilin oktyabrında İrəvan qalasını tərk etdi.

1747-ci ildən 1827-ci ilə qədər Qacar tayfasının idarə etdiyi İrəvan xanlığı fəaliyyət
göstərmişdir. İ.Şopenin məlumatlarına görə İrəvan xanlığında 49875 nəfər azərbaycan türkü,
324 nəfər kürd, 20073 nəfər isə erməni yaşayırdı.

1828-ci il martın 21-də imperator I Nikolayın fərmanı ilə İrəvan və Naxçıvan xanlıqları
ləğv edilərək, onların yerində “Erməni vilayəti” yaradıldı. Türkmənçay müqaviləsinin 15-ci
maddəsinə görə İranın Salmas, Xoy, Urmiya, Marağa mahallarından ermənilər bu ərazilərə
köçürüldü. İşğaldan əvvəl İrəvan xanlığında 3498, Naxçıvan xanlığında isə 930 olmaqla bü -
tün “Erməni vilayəti”ndə 4428 erməni ailəsi, cəmi 25151 nəfər erməni, müharibədə ölən,
İrana və Türkiyəyə gedənləri nəzərə almadan belə 16078 müsəlman ailəsi və 81749 nəfər
müsəlman yaşayır və müsəlmanlar 765 faiz təşkil edirdilərsə, işğaldan sonra qısa müddətdə
İrandan 6949 ailə (35560 nəfər), Osmanlı imperiyasından isə 3682 ailə (21666 nəfər), cəmi
10631 erməni ailəsi (57226 nəfər) köçürüldü və ermənilər artıq sayca (82377 nəfər) müsəl -
manları üstələməyə başladı [3, s. 24].

Türkiyədən köçürülən 14 mindən artıq erməni ailəsindən 90 min nəfəri Göyçə, Dərə -
çiçək, Abaran, Sürməli və Talin mahallarına yerləşdirildi [4, s. 394-396].

Rusiya işğalı ərəfəsində İrəvan xanlığının bütün xristian əhalisinin ümumi sayı 20 faiz -
dən çox olmamışdır.

Tanınmış rus tədqiqatçısı N.Savrov ermənilərin Cənubi Qafqaza köçürülməsi prosesini
və köçürülüb gətirilmiş ermənilərin sayını araşdırdıqdan sonra yazırdı: “Biz müstəmləkəçilik
fəaliyyətinə Güney Qafqazda rus əhalisinin deyil, bizə yad olan xalqların yerləşdirilməsindən
başladıq... Biz Güney Qafqaza İrandan və Türkiyədən 124 mindən çox erməni köçürmüş və
onların əhalisinin azlıqda olduğu Yelizavetpol (Gəncə) və İrəvan quberniyalarının ən yaxşı
torpaqlarında yerləşdirmişik. Yerləşmək üçün onlara 200 min desyatindən çox xəzinə torpağı
ayırmış və onlar üçün 2 milyon manatdan çox xüsusi sahibkar torpağı alınmışdır” [11, 2008,
14 fevral].

Köçürülən ermənilərdən bəhs edən N.Şavrov 1911-ci ildə yazırdı: “Hazırda Cənubi Qaf -
qazda yaşayan 1 milyon 300 min erməninin 1 milyondan çoxu bu diyarın yerli əhalisi deyil.
Onları bura biz köçürüb gətirmişik” [3, s. 25].

Ermənilərin Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi məqsədli, iki müsəlman dövlətləri
arasında bir xristian dövləti yaratmaq idi. Erməni millətçiləri də neft və digər təbii ehtiyatlarla
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zəngin olan əzəli Azərbaycan torpaqlarında “erməni dövləti”ni yaratmaq niyyətində idi.
İngiltərənin və Çar Rusiyasının Cənubi Qafqazda, bolşevik Rusiyasının isə 1917-ci ildə
Osmanlı dövləti ərazisində “Türkiyə Ermənistanı” yaratmaq təşəbbüsləri olmuşdu, lakin bunu
etmək mümkün olmamışdı.

Çar Rusiyasının süqutundan sonra Cənubi Qafqazda yalnız iki xalqın – azərbaycanlıların
və gürcülərin öz dövlətlərini yaratmaq üçün maddi və mənəvi imkanları var idi. Ermənilərdən
fərqli olaraq azərbaycanlılarda və gürcülərdə öz müqəddəratlarını təyin etmək və müstəqil
dövlətlərini yaratmaq istiqamətində milli oyanış vardı. Çarın devrilməsi, müvəqqəti hökumətin
qurulması, sonra bolşeviklərin Rusiyada çevriliş edərək hakimiyyəti ələ almaları Cənubi Qaf -
qazda azərbaycanlıların və gürcülərin öz müqəddəratlarını həll etmək istiqamətində hərəkətə
keçmələri ilə müşayiət olunurdu. 1918-ci il mayın 28-də Azərbaycan Milli Şurası Zaqafqaziya
Seymindən çıxdığını bəyan edərək dövlət müstəqilliyini elan etdi. Azərbaycanın müstəqilliyinin
elan edilməsi barədə Milli Şuranın bəyannaməsi faktiki olaraq ölkəmizin sərhədlərini
müəyyənləşdirdi. Bu sərhədlər İrəvan şəhəri də daxil olmaqla, böyük bir ərazini əhatə edirdi.

Zaqafqaziya Seymi dağılanda ermənilərin müstəqillik iddiaları olmayıb. Sadəcə, Azər -
baycanın və Gürcüstanın müstəqil dövlət olduğunu görən ermənilər məcburiyyət qarşısında
müstəqillik iddiasına düşdülər.

Bu vaxt M.Hacinski müstəqil Ermənistan dövlətinin yaradılacağı təqdirdə türklərin han -
sı mövqedə duracağı ilə maraqlandı. Türkiyənin siyasətini müəyyən edən Ənvər Paşa bildirdi
ki, əgər ermənilər ingilis-rus siyasəti naminə türklərə qarşı fitnə-fəsada son qoyarsa, Türkiyə
müstəqil erməni dövlətinin yaradılmasının əleyhinə deyildir. Bəs, müstəqil Ermənistan dövləti
harada yarana bilərdi?

İstiqlaliyyət elan edildikdən sonra yeni yaranmış dövlətlərin (Azərbaycan, Gürcüstan
və Ermənistan) sərhədlərini müəyyən etmək zərurəti meydana çıxdı. Ən çətin vəziyyətə
Ermənistan düşdü. Erməni nümayəndələri yardım üçün (paytaxt verilməsi) Azərbaycan
hökumətinə müraciət etdilər. Milli Şuranın mayın 29-da keçirilən üçüncü iclasında İrəvan
şəhərinin güzəştə gedilməsi məsələsi dururdu. Ermənistanla Azərbaycan arasında sərhəd
məsələləri barədə şuranın üzvləri ilə erməni Milli Şurasının üzvləri arasında aparılmış
danışıqlar haqqında məlumat verən Baş nazir F.X.Xoyski məruzəsində ermənilərin özlərinin
siyasi mərkəzlərini yaratmaq üçün İrəvanın onlara güzəştə gedilməsinin tarixi bir zərurət və
qaçılmaz olduğunu bəyan etdi. Bu məsələ ilə bağlı X.Xasməmmədov, M.Y.Cəfərov, Ə.Şey -
xülislamov və N.Məhərrəmov çıxış edərək İrəvanın Ermənistana güzəştə gedilməsinin tarixi
zərurət (?!) olduğunu qeyd edirlər. 28 nəfər şura üzvlərindən 16 nəfəri bu təklifin lehinə, 1-i
əleyhinə səs verir, 3 nəfər bitərəf qalır [17, s. 14]. Bu zaman Azərbaycan nümayəndələri əmin
idi ki, bu addımdan sonra ermənilər Dağlıq Qarabağa olan iddialarından əl çəkəcək və eyni
zamanda Konfederasiya kimi birləşəcək.

Bununla bağlı may ayının 29-da F.Xoyskinin İstanbula Məmmədyusif Cəfərova yazdığı
məktubda deyilir: “Biz erməni nümayəndə heyəti ilə danışıqlar apardıq, İrəvan onlara mərkəz
kimi verilir, onlar da əvəzində Qarabağa, eləcə də Azərbaycanın bütün torpaqlarına olan
iddialarından əl çəkirlər” [11, 2012, 11 yanvar].

İki gün sonra İrəvandan Milli Şuranın üzvləri olan Mir Hidayət Seyidov, Bağır Rzayev
və Nərimanbəy Nərimanbəyov İrəvan şəhərinin ermənilərə güzəştə gedilməsinə etiraz etdilər.
Lakin iyunun 1-də keçirilən Azərbaycan Milli Şurasının iclası bu etirazı qəbul etmədi. Dedilər
İrəvan şəhərini və İrəvan qəzasını ermənilərə veririk ki, onlar Qarabağ iddiasından həmişəlik
əl çəksinlər. Amma əl çəkdilərmi?!
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Yaranmış şəraitlə əlaqədar olaraq İrəvan ermənilərə güzəştə gedildi və nəticədə qədim
Azərbaycan torpaqlarında Ermənistan dövləti (Ararat Respublikası) yaradıldı. İrəvanın Er -
mənistana siyasi mərkəz kimi güzəşt edilməsi əslində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
lider lərinin bir qrupunun diplomatik “xeyirxahlığı”nın nəticəsində olmuşdur [11, 2008, 7 fevral].

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dəfələrlə bildirib ki, hazırkı Ermənistan dövləti
Azərbaycan torpaqlarında qurulmuşdur. İlham Əliyev müxtəlif dövrlərdə Azərbaycana
rəhbərlik edənlərin tarixi səhvlərini xatırladaraq demişdir: “...İndiki Ermənistan dövləti tarixi
Azərbaycan torpaqlarında formalaşmışdır. İrəvan şəhərini Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
rəhbərliyi 1918-ci ildə Ermənistana hədiyyə edibdir. Yumşaq desək, o da böyük bir səhv idi.
1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarananda İrəvan şəhərini Ermənistana bağış -
lamışdır. İrəvan xanlığı əzəli Azərbaycan torpağıdır” [12, 2008, 29 yanvar; 2015, 11 aprel].

Qeyd etməliyik ki, dövlətin təşkili üçün bir sıra meyarlar lazımdır: əhali, ərazi olmalıdır
ki, hökumət qurulsun və dövlət yaradılsın. Cənubi Qafqazda ermənilər heç vaxt çoxluq təşkil
etməyib. Tarixi həqiqətlər təsdiqləyir ki, ermənilər bu ərazilərə missioner kimi gəlib-gediblər,
amma heç vaxt kompakt yaşamayıblar. 1828-ci ildən sonra ermənilər sistemli şəkildə Cənubi
Qafqaza köçürülüblər. Amma bir ərazinin siyasi deyil, etnik mənsubiyyətini müəyyənləş dir -
məkdən ötrü dünyada qəbul olunmuş bir sıra meyarlar var. Bu, ilk növbədə əhali, ərazi ilə
müəyyənləşməlidir. İrəvanda heç vaxt ermənilər çoxluq təşkil etməyib. Abidələrə gəlincə isə
İrəvan quberniyasında bunlar həmişə azərbaycanlılara məxsus olub. Məzarlıqlar, folklor və
coğrafi adlar da təsdiqləyir ki, İrəvan, həqiqətən Azərbaycan torpağıdır. O ki, qaldı bu ərazinin
Ermənistana verilməsi, bu faktdır.

Bir sıra tarixçilər Milli Şuranın yuxarıda qeyd olunan qərarın qəbul edilməsini Osmanlı
dövləti ilə əlaqələndirirlər [12, 2012, 11 yanvar]. Çünki Osmanlı dövləti o zaman regionda
əsas söz sahibi olaraq qəzaların verilməsində birbaşa rol oynayırdı. Osmanlı dövləti öz möv -
qelərini qoruyaraq hərəkət edirdi: İrəvan ermənilərə verilsə, o zaman ermənilər Vandan
çı xa rılacaq. Bu zaman ermənilər də Qarabağ iddialarından əl çəkəcək. Bakının bolşeviklərdən
təmizlənməsinə yardım ediləcək. Azərbaycan və Ermənistan birləşərək Konfederasiya yara -
dacaq. Osmanlı dövləti İrəvanın ermənilərə verilməyəcəyi təqdirdə yeni yaranmış Azərbaycan
hökumətini tanımayacağını və ona dəstək olmayacağını da bildirib. Türkiyə öz torpaqlarından
erməni iddiasını aradan qaldıraraq erməniləri ərazidən uzaqlaşdırdı. Ermənilər ilk dəfə dövlət
quraraq İrəvanı qazandılar.

Tarixdən məlumdur ki, bir ölkənin torpaqlarının kiməsə verilməsi məsələsi respublika
tipli dövlət quruluşu olan ölkələrdə Milli Şura kimi keçid dövrü üçün yaradılmış qurumların
səlahiyyətinə aid olan məsələ deyil, referendum məsələsidir.

Türkiyə Azərbaycan Milli Şurasının bu qərarından bir neçə gün sonra, iyunun 4-də
Ermənistanla müqavilə bağlayaraq onu tanımışdır.

Beləliklə, Batum sülh müqaviləsi və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin İrəvanı Ermə -
nistana bağışlaması ilə Ararat Respublikası yaradıldı. Yaradılarkən 9 min kv. km əraziyə malik
Ermənistan sonradan Azərbaycan torpaqları hesabına ərazisini 3 dəfədən artıq genişləndirdi
və azərbaycanlıları həmin ərazilərdən sıxışdırmağa başladı. Bununla da kifayətlənməyərək
Qarabağ, Zəngəzur, Naxçıvan və b. ərazilərə sahib olmaq üçün mübarizəyə başladı.

Yeni yaradılan Ermənistan dövləti aşağıdakı əraziləri əhatə edirdi: Yeni Bəyazid qəzası
(Basarkeçər adlanan cənub-şərq qismi istisna olmaqla), İrəvan qəzası (Kəmərli, Uluxanlı və
Vedibasar bölgələri istisna olmaqla), Eçmiədzin qəzası (Sərdərabad istisna olmaqla) və
Aleksandropol qəzasının Ağbulaq, Hamamlı və Qarakilsə əraziləri [15, 2019, 8 iyun].
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İrəvanın güzəştə gedilməsi və İrəvan bölgəsində erməni dövlətinin yaradılması müqa -
bilində Ermənistan Respublikası Türkiyə və Azərbaycan qarşısında öz üzərinə aşağıdakı
öhdəlikləri götürdü: 1. Ermənilər türk-müsəlmanlara qarşı düşmənçiliyi aradan qaldırmalı,
erməni hərbi hissələrini Bakıdan çıxartmalı və Şaumyanla əlaqəyə girib Bakıdakı müsəlman
əhalinin təhlükəsizliyini təmin etməli idilər; 2. Azərbaycan qəzalarında erməni silahlı birləş -
mələri tərəfindən müsəlmanlara qarşı həyata keçirilməkdə olan kütləvi qırğınlar dayandırılmalı
idi; 3. Ermənistan hökuməti İrəvanda və yeni yaradılan erməni dövlətinin digər ərazilərində
qalan müsəlmanların sərbəst dini ibadət, mədəniyyət, siyasi və ana dilində təhsil almaq hüquq -
larını təmin etməli idi; 4. Ermənilər Yelizavetpol quberniyasının bir hissəsinə, konkret olaraq
Qarabağa olan ərazi iddialarından imtina etməli idilər. Bütün bu öhdəliklər tərəflər arasında
imzalanan razılaşma, protokol və 1918-ci il 4 iyun tarixli Osmanlı dövləti ilə Ermənistan
arasında “Sülh və Dostluq” müqaviləsində, əlavə müqavilələrdə və Gümrü protokollarında
təs bit edildi. Onu da qeyd edək ki, ermənilər məqsədlərinə nail olduqdan sonra bu öhdəliklərin
heç birini yerinə yetirmədilər.

Ermənistan dövlətini XIX əsrin əvvəllərindən başlayaraq onlardan Osmanlı imperiya -
sına qarşı bir alət kimi istifadə edən Rusiya, İngiltərə və Fransa kimi dövlətlər deyil, məhz
əleyhinə mübarizə apardıqları Türkiyə yaratdı. A.Xatisov Qafqazda erməni dövlətinin məhz
Türkiyənin yardımı ilə yaradıldığını etiraf edərək qeyd edirdi ki, “Türkiyə, Ermənistanın dün -
yaya gəlməsində əbəlik vəzifəsini ifa etdi” [15, 2019, 8 iyun]. Bununla da, Osmanlı hökuməti
bir tərəfdən “erməni məsələsi” ilə bağlı beynəlxalq aləmdə ona qarşı olan “qınağ”ı aradan
qaldırmış olur, digər tərəfdən də İngiltərə, Fransa və Rusiya kimi dövlətlərin Şərqi Anadoluda
yaratmaq istədikləri dövlətini Cənubi Qafqazda yaratmaqla problemi bir növ özündən uzaq -
laşdırmış olurdu. Bir sıra tarixçilər Ermənistan dövlətinin yaranmasını İngiltərə ilə əlaqə ləndirirlər.
İngiltərənin geosiyasi maraqlarında bu məsələ özünə yer tapmışdı və bunun üçün ermənilərə
hər cür dəstək verirdi. Yaranmış şəraitlə əlaqədar bu işi Osmanlı dövləti etdi. Qeyd olunduğu
kimi, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti isə humanistlik edərək İrəvan şəhərini və ətrafını
ermənilərə güzəştə getdi.

Beləliklə, Azərbaycanın qədim yurdu ermənilərin əlinə keçdi. Tarixçi Səməd Sərdari -
niyanın “İrəvan müsəlman sakinli vilayət olmuşdur” adlı kitabında İrəvan şəhərinin de moqrafik
vəziyyətindən bəhs olunur, müsəlmanların yaşadıqları vilayət olduğundan Türkmənçay mü -
qaviləsindən sonra da İrəvanda azərbaycanlılar üstünlük təşkil edirdi: azərbaycanlılar 1805
ailə, yəni 7331 nəfər; ermənilər isə 567 ailə, yəni 2369 nəfər” [9, s. 90].

Süni miqrasiya, deportasiyalar şəraitində belə İrəvanda 4 xanın, 41 bəy və sultanın, 50
müsəlman ruhanisinin qarşısında 8 erməni məliki və 19 keşişin dayandığını mənbələr təsdiq
edir [11, 2002, 9 iyun].

Ermənilərin Türkiyə ərazisində xəyanətləri üzə çıxandan sonra 100 mindən artıq erməni
İrəvan ərazisinə köçürülür. S.Sərdariniyanın hesablamalarından bəlli olur ki, bu münaqişələrdə
40 min erməni Axalkalakidə, 12 mini Şirak şəhərində, 25 mini Göyçə ətrafında yerləşdirilir
[9, s. 92]. Beləliklə, ruslar İrəvan şəhərini erməniləşdirərək müsəlman türklərə qarşı hərbi
zonaya çevirdilər. Bu siyasət XX əsrin sonlarına kimi davam edir, azərbaycanlıların Qərbi
Azər baycandan bütövlükdə deportasiyası ilə nəticələnir.

Şotland əsilli amerikalı yazıçı Samuel Uimz yazır: “Ermənilərin hazırda yaşadıqları
ərazi Azərbaycan torpaqlarıdır. Bütün tarix boyu əsl müstəqil Ermənistan heç vaxt mövcud
olmamışdır. Həqiqi “böyük Ermənistan” heç vaxt olmamışdır! Üç min ildən artıq bir müddətdə
dövlətçiliyi olmayan, indi isə erməni reallıqlarına deyil, yalnız erməni iddialarına əsaslanaraq
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ermənilərin dövlət yaratmağa çalışması nəticəsində müttəfiqlərin müstəqil Ermənistan
yaratmaq qərarı qəribə görünürdü” [8, s. 28, 252].

Gətirilən faktlardan və izahlardan bir daha aydın olur ki, Ermənistan dövləti xarici
himayədarların və qeyd olunan dövlətlərin köməyi ilə Azərbaycan torpaqlarında yaradılmışdır.
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ARMENIAN STATE HAS BEEN CREATED ON THE HISTORICAL
LANDS OF AZERBAIJAN

Based on the scientific sources, the author gives information about the living of Turkish
origin tribes in the territory of Western Azerbaijan, which is called Armenia at present, naming
the territory as Chukhur Sad related with the name of Sadli tribe, the establishment of Iravan
firstly as settlement then as a castle and its relationship with Azerbaijani Turkis.
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It has been revealed that the territory of Western Azerbaijan and which is called Armenia
(firstly Ararat) by Armenians was the territory of the Iravan khanate that existed on these
lands and governed by Gajars was a typical Azerbaijan khanate. Сonsidering the present
situation, the People’s Republic of Azerbaijan has stated that Iravan’s concessions to Armenia
are inevitable, acknowledging that this is a historical necessity and a bitter truth for Azerbaijan.
Based on the historical facts, the activity of the Ottoman state in the creation of Armenia is
explained. In return, the Republic of Armenia undertook obligations but did not fulfill any of
them, but even the next period did not give up the land claims. Again it is clear that Armenia
state has been created on the historical territories of Azerbaijan.

Keywords: Western Azerbaijan, The People Republic of Azerbaijan, National Council, Ottoman state,
Iravan, Armenia.

Исмаил Гаджиев

ГОСУДАРСТВО АРМЕНИЯ БЫЛО СОЗДАНО НА
ИСТОРИЧЕСКИХ ЗЕМЛЯХ АЗЕРБАЙДЖАНА

В статье на основе исторических фактов рассказывается о проживании тюркских
племен в Западном Азербайджане, который сейчас называется Арменией, обосновы -
вается, что территория называлась Чухур Сад по названию племени Садли, что Иреван
вначале был местом проживания, потом превратился в крепость, а также связь данного
вопроса с азербайджанскими тюрками.

Выявлено, что называемые армянами Арменией земли Западного Азербайджана
и существовавшее здесь Иреванское ханство было типичным азербайджанским хан -
ством, управляемым Каджарами. Азербайджанская Демократическая Республика в
связи со сложившейся ситуацией объявила о необходимости уступки Иревана Армении,
признавала, что данный шаг является исторической необходимостью, горькой реаль -
ностью для азербайджанской стороны. На основе исторических фактов изложена
дея тельность Османского государства в создании Армянского государства. Вследствие
всего этого Армянское государство взяло на себя обязательства, но, к сожалению, не
исполнило ни одного из них и в последующие периоды не отказалось от своих тер ри -
ториальных претензий. В очередной раз становится ясно, что государство Армения
было создано на исторических землях Азербайджана.

Ключевые слова: Западный Азербайджан, Азербайджанская Демократическая Республика,
Национальный Совет, Османское государство, Иреван, Армения.
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UOT 94(479.24)

FƏXRƏDDİN SƏFƏRLİ

NAXÇIVAN ƏRAZİSİNDƏ QALAN İLK MÜSƏLMAN EPİQRAFİKASI
ABİDƏLƏRİ HAQQINDA

Azərbaycan əhalisi islamlaşdıqdan sonra ərazidə ərəb əlifbası əsas yazı vasitəsinə çevrildi. Bütün elmi
və ədəbi əsərlər bu əlifba ilə yazılmağa başladı. Bu hal epiqrafik abidələrin yazılmasında da özünü büruzə verdi.
Ərazidə inşa olunan məscidlərin, vəfat edən insanların qəbirüstü xatirə abidələri üzərində ərəb əlifbası ilə ərəb
dilində kitabələr yazılmağa başladı. Naxçıvan ərazisində islamın ilk dövrlərinə aid çox kitabə gəlib çatmamışdır.
Ancaq ədəbiyyat materiallarından məlumdur ki, tədqiqatçılar Ordubad şəhərində hicri 111-ci ilə (miladi ilə,
729-cu il) və hicri 227-ci ilə (miladi ilə 842-ci il) aid kitabələr qeydə alıb tədqiq etmişlər. Günümüzədək qalan
bu qəbil kitabələr Naxçıvan şəhərindəki Yusif Küseyir oğlu və Möminə xatın türbələrinin kitabələri və bir neçə
məzar kitabəsidir. Məqalədə həmin kitabələr haqqında məlumat verilir.

Açar sözlər: Naxçıvan şəhəri, Ordubad şəhəri, epiqrafik abidə, kitabə, Harun.

VII yüzilliyin ortalarından etibarən Azərbaycan, o cümlədən onun tərkib hissəsi kimi
Naxçıvan ərazisi islamlaşdırıldıqdan sonra ərazidə ərəb əlifbası əsas yazı vasitəsinə çevrildi.
Bütün elmi və ədəbi əsərlər ərəb əlifbası ilə ərəb dilində yazılmağa başladı. Bu hal Epi qra -
fikada da özünü qabarıq şəkildə büruzə verdi. Ərazidə yaşayan ərəblərin, islamı qəbul etmiş
yeni müsəlmanların ibadət etməsi üçün məscidlər inşa edilməyə başladı. İnşa edilən məscid -
lərin, bölgədə vəfat edən və ya döyüşdə öldürülən ərəblərin və yerli əhalidən dünyasını
dəyişənlərin  qəbirlərinin üstünə qoyulan xatirə abidələrinin bir hissəsinin üzərində kitabələr
yazılmağa başladı. Beləliklə, ərazidə müsəlman epiqrafikası abidələri yaranmağa başladı.
Ancaq çox təəssüflər olsun ki, həmin vaxt meydana gələn epiqrafik abidələr zaman keçdikcə
təbii qüvvələrin təsirindən və digər səbəblərdən məhv olaraq sıradan çıxdıqları üçün tək-tək
istisnalar nəzərə alınmazsa, onların çoxu zəmanəmizədək gəlib çatmamışdır. Azərbaycanın
digər bölgələrində olduğu kimi Naxçıvanda da indiyədək islamın ilk dövrlərinə aid müsəlman
kitabələri qalmasa da, ədəbiyyat materiallarından məlumdur ki, ərazidə vaxtilə belə kitabələr
olmuşdur və onlar tədqiqatçılar tərəfindən tədqiq olunmuşdur. Ədəbiyyat materiallarına əsasən
deyə bilərik ki, Naxçıvanda islamın ilk dövrlərinə aid çox az, cəmi iki kitabə qeydə alınmışdır.
Bu kitabələrin ikisi də Azərbaycanın öz təbiətinə görə seçilən və dilbər guşələrindən biri olan
Ordubad şəhərində aşkar olunaraq tədqiq olunmuş və elmi dövriyyəyə daxil edilmişdir.

Ordubad şəhərində bizə məlum olan birinci və ən qədim müsəlman epiqrafikası abidəsi
1902-ci ildə, indi də Ordubad şəhərinin mərkəzində, yüksək qaya üzərində əzəmətlə ucalan
Came məscidində abadlıq-bərpa işləri aparılarkən torpağın altından aşkar olunmuşdur. Həmin
kitabə haqqında elm aləminə ilk dəfə Seyid Səbri “Şərq qapısı” qəzetində məlumat vermişdir.
Kitabənin məzmunu haqqında Seyid Səbri yazır: “Ordubadda olan məscid Came çox əski
zamandan qalmışdır. 1902-ci ildə həmin məscid təmir edilərkən oradan bir kərpic tapılmışdır.
Həmin kərpicdə 111 tarix hicri və Harun ləfzi (sözü, kəlməsi – H.S.) yazılmış imiş” (2).

Kitabənin üzərində hicri-qəməri təqvimi ilə həkk edilmiş 111-ci il tarixi, miladi təqvimi
ilə 729-cu ilə müvafiq gəlir. Deməli, kitabə islamın bölgəmizdə yayıldığı ilk dövrlərdə
yazılmışdır. Məlumdur ki, ərəblər fəth etdikləri ölkələrə bir əllərində islamın müqəddəs kitabı
Qurani-Kərim, bir əllərində isə qılıncla gedir, islamı yerli əhaliyə qəbul elətdirir, islam
ehkamlarını yayırdılar. Bu məqsədlə həmin ərazilərdə islamı qəbul etmiş yeni müsəlmanlar
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üçün ibadət yerləri – məscidlər inşa edirdilər. VIII yüzilliyin əvvəllərində bölgəmizin əhalisi
tamamilə islamlaşdıqdan sonra Naxçıvanda da yaşayan ərəblər və yerli əhali – yeni müsəlman -
lar üçün də ibadət yerləri – məscidlər inşa edilmişdir. Görünür, Ordubad şəhərindəki bu
məs cid də həmin vaxtlar, daha dəqiq desək hicri 111, miladi 729-cu ildə inşa edilmiş, bu haqda
binanın üzərinə ərəb dilində yazılmış kitabə də qoyulmuşdur. Sonralar, islamın inkişaf döv -
ründə bu məscid yenidən tikilərək indiki şəklinə salınmış, ancaq ilk məscidin kitabəsi də
məscidin divarına qoyulmuşdur. Ehtimal ki, bir müddət keçdikdən sonra bu kitabə divardan
düşmüş və torpağın altında qalmış, XX yüzilliyin əvvəllərində orada abadlıq-bərpa işləri apa -
rılarkən yenidən aşkar olunmuşdur.

Bəzi tədqiqatçılar kitabədə həkk olunan “Harun” şəxs adına əsasən məscidin Əməvi
xəli fəsi Harun ər-Rəşidin zamanında inşa olunması fikrinə gəlmişdir (8, s. 95). Ancaq tarixdən
məlumdur ki, Harun ər-Rəşid 766-cı ildə doğulmuş, 786-809-cu illərdə hakimiyyətdə olmuş -
dur. Deməli, məscid inşa edilərkən və ya kitabə yazılarkən Harun ər-Rəşid heç anadan ol  mamışdı.
Fikrimizcə, kitabədə adı qeyd olunan Harun ərəb ordusunun həmin vaxt Ordubadda olan
bölüyünün sərkərdəsi və yaxud islamlaşmadan sonra buraya gəlmiş din xadimi olmuşdur. O
Ordubadda yaşamış və orada olan digər ərəblərin, həmçinin yeni müsəlmanların ibadət etməsi
üçün məscid inşa etdirmişdir. Görünür, məscidin inşası başa çatdıqdan sonra onun üzərində,
ehtimal ki, giriş qapısının baş tərəfində məscidin inşa tarixi və onu inşa etdirən şəxs haqqında
məlumat verən kitabə də qoydurmuşdur.

XIX yüzilliyin əvvəllərində Ordubad şəhərindən aşkar edilmiş hicri 111-ci, miladi 729-
cu ilə aid olan bu kitabə Naxçıvan ərazisində islam dininin yayılması və inkişaf prosesini
izləməyə imkan verməklə yanaşı, həm də sübut edir ki, ilk orta əsrlər zamanı Ordubad şəhə -
rinin əhalisi müsəlman türklərdən ibarət olmuş, orada digər xalqların nümayəndələri ya şa mamışdır.

Ordubad şəhərində tarixinə görə ikinci qədim kitabə şəhərin qərb tərəfində yerləşən
“Malik İbrahim” qəbiristanlığında qeydə alınmışdır. Bu haqda rus şərqşünası və diplomatı
N.V.Xanıkov məlumat vermişdir. XIX yüzilliyin ortalarında Tiflis canişinliyində işləyən
N.V.Xanıkov diplomatik işlə yanaşı, elmi fəaliyyətlə də məşğul olurdu. Bu fəaliyyəti çər çi -
vəsində Qafqazın bir sıra yerlərinə, o cümlədən Azərbaycan və onun tərkib hissəsi kimi
Naxçıvana səfər etmiş, bu səfər zamanı orada bir neçə müsəlman epiqrafikası abidəsini tədqiq
etmişdir. O tədqiqatının nəticələrini Qafqazın müsəlman kitabələrinin tədqiqinə həsr olunmuş
və 1862-ci ildə Parisdə nəşr edilmiş məqaləsinə daxil etmişdir. N.V.Xanıkov həmin mə qa -
ləsində yazır: “M.Arxangelski 1851-ci ildə Ordubad şəhər qəbiristanlığında mənim üçün
227-ci ilə aid kufi xətli kitabənin estampını götürmüşdür” [6, s. 15].

Hicri-qəməri təqvimi ilə 227-ci il, miladi təqvimi ilə 842-ci ilə uyğun gəlir. IX yüzilliyə
aid olan bu kitabə də Ordubad şəhərinin əhalisinin ilk orta əsrlər zamanı müsəlman türklərdən
ibarət olmasını sübut edən, eyni zamanda 729-cu ilə aid kitabə ilə birlikdə Ordubad şəhərinin
əsasının qoyulması, onun inkişaf tarixi haqqında əsaslı fikir yürütməyə imkan verən çox mü -
hüm epiqrafik sənəddir.

Məlumdur ki, Naxçıvan şəhəri Azərbaycanın, bütövlükdə Yaxın Şərqin mühüm mədə -
niyyət mərkəzlərindən biri kimi özünün tarix-mədəniyyət abidələrinin zənginliyi ilə həmişə
seçilmişdir. Bu haqda orta əsr mənbələrində çoxlu məlumat vardır. Məlumdur ki, bu şəhərdə
Azərbaycan memarlığının ən möhtəşəm qollarından biri – Naxçıvan məktəbi formalaşmışdır.
Şəhərdə çoxlu memarlar yaşamışdır. Bu memarların, xüsusilə Naxçıvan memarlıq məktəbinin
banisi və ən görkəmli nümayəndəsi Əcəmi Əbubəkr oğlu Naxçıvaninin fəaliyyəti sayəsində
şəhərdə çoxlu memarlıq abidələri yaradılmışdır. Təsadüfi deyildir ki, XII əsrin anonim müəllifi
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tərəfindən qələmə alınmış “Əcaib əd-Dünya” əsərində qeyd olunur ki, orada çoxlu saraylar,
köşklər, eyvanlar tikilib. Şəhərin yanında daşdan qala tikiblər, qalada isə məscid və mədrəsə
inşa ediblər. Bütün tikililər alebastrdan və bişmiş kərpicdən tikilib. Köşklərin əksəriyyəti
qalalar kimi üç-dörd mərtəbəlidir [1, s. 135]. Şübhəsiz ki, mənbədə haqqında məlumat verilən
bu abidələrin hamısının olmasa da, ən azından müəyyən bir qisminin üzərində onların təyinatı,
sifarişçisi, inşa tarixi, memarı və s. haqqında məlumat verən kitabələr olmuşdur. Ancaq zaman
keçdikcə bu abidələrin əksəriyyəti məhv olmuş, zəmanəmizədək çox az bir qismi gəlib çat -
mışdır. Qeyd etmək lazımdır ki, həmin abidələrdən günümüzədək Naxçıvan memarlıq
məktəbinə mənsub olan və onun banisi Əcəmi Əbubəkr oğlu Naxçıvani tərəfindən Naxçıvan
şəhərində yaradılan  iki abidə qalmışdır. Həmin abidələrdən kitabəsinin tarixinə görə xronoloji
cəhətdən birincisi Naxçıvan şəhərinin cənub tərəfində hicri 557-ci ildə (miladi 1162-ci il)
Əcəmi Əbubəkr oğlu Naxçıvani tərəfindən inşa edilən Yusif Küseyir oğlunun türbəsidir.
Türbənin giriş qapısının baş tərəfində yazılan 4 sətirlik kitabənin axırında verilən məlumatdan
aydın olur ki, abidənin inşası hicri-qəməri təqvimi ilə 557-ci ilin şəvval ayında (13.09-
11.10.1162-ci il) başa çatmışdır [5, s. 371].

Əcəmi Naxçıvaninin Naxçıvan şəhərində indiyədək qalan ikinci yadigarı şəhərin
mərkəzində yerləşən Möminə xatın türbəsidir. Bu türbə isə hicri 582-ci ilin məhərrəm ayında
(miladi, 24.03-23.03. 1186-cı ildə) inşa edilmişdir. Hər iki abidənin səthi xalqımıza məxsus
ornament və naxışlarla bəzədilmiş, orada ərəb əlifbasının kufi xətti ilə çoxlu kitabələr həkk
olunmuşdur. Möminə xatın türbəsinin daxil olduğu Atabəylər memarlıq kompleksində Əcəmi
Əbubəkr oğlunun inşa etdiyi digər memarlıq abidələri də olmuşdur. Elm aləminə məlum olan
bu abidələrdən Darül-Mülkü (Hökumət evini), Qoşa minarəli baştağı, Came məscidini və s.
göstərmək olar. Bu abidələrdən Qoşa minarəli baştağın üzərində Yusif Küseyir oğlu və
Möminə xatın türbələrində olduğu kimi abidə haqqında müfəssəl məlumat verən, kufi xətti
ilə yazılan kitabələr olmuşdur. Bu abidələrin üzərindəki kitabələr də XIX yüzilliyin ortalarında
rus şərqşünası və diplomatı N.V.Xanıkov tərəfindən tədqiq olunmuş və nəşr etdirilmişdir.
V.N.Xanıkovun məlumatından aydın olur ki, Atabəylər memarlıq kompleksinə giriş rolunu
oynayan Qoşa minarəli baştağın inşası 1187-ci ildə, Möminə xatın türbəsinin tamamlan ma -
sından 1 il sonra başa çatmışdır [3, s. 67].

Naxçıvan şəhərinin cənub tərəfində yerləşən Nuh peyğəmbərin məzarüstü türbəsi
ətrafında son illərdə aparılan arxeoloji tədqiqatlar zamanı türbəyə aid kiçik epiqrafik
fraqmentlər aşkar olunmuşdur. Əsasən tək-tək hərflərdən ibarət olan bu kitabə qalıqları bişmiş
kərpiclərin hörülməsi yolu ilə kufi xətlə yerinə yetirilmişdir. Bizə qədər gəlib çatan bu
qalıqlardan yeganə olaraq bir fraqmenti tək sözdən- “əl-bənna” kəlməsindən ibarətdir. Tədqiq
etdiyimiz bu kitabənin və digər fraqmentlərin təhlili əsasında onların XII yüzilliyin ortalarına
aid olduğu müəyyən edilmişdir [2, s. 108-109].

Naxçıvan bölgəsində islamın ilk dövrlərinə aid gəlib çatan bir neçə kitabə vaxtilə muxtar
respublika ərazisində müsəlman kitabələrinin öyrənilməsi ilə məşğul olmuş epiqraf-alim,
“Azərbaycan Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyəti”nin üzvü İsa Əzimbəyov tərəfindən Ordubad
rayonun Darkənd kəndində tədqiq olunmuşdur. Keçən yüzilliyin 20-ci illərində kənddə elmi
ezamiyyətdə olan tədqiqatçı İ.Əzimbəyov bu qəbiristanlıqda bir neçə məzar kitabəsini qeydə
alaraq tədqiq etmişdir. Alimin tədqiqatlarının nəticələrinə həsr olunmuş və 1929-cu ildə elmi
dövriyyəyə buraxılmış məqaləsindən aydın olur ki, bu məzar kitabələrindən biri Hüşəngin
oğlu, hicri-qəməri təqvimi ilə 631-ci ilin şəvval ayında (30.06-28.07.1234-cü il) vəfat etmiş

Fəxrəddin Səfərli 

ELMİ ƏSƏRLƏR    ●   SCIENTIFIC WORKS ●    НАУЧНЫЕ ТРУДЫ

20



Gəştasifin (4, s. 306), digəri isə Firdovsun 729-cu ilin məhərrəm ayında (05.11-04.12.1328-
ci il) vəfat etmiş oğlu Fəramərzin xatirəsinə hazırlanmışdır [4, s. 306]. Təəssüf ki, bu kitabələr
keçən müddət ərzində məhv olmuş və yoxa çıxmışlar.

AMEA-nın müxbir üzvü M.Nemət də Darkənd qəbiristanlığında epiqrafik tədqiqatlar
aparmış, orada hicri-qəməri təqvimi ilə 700-cü ilin rəbiəl-əvvəl ayında (14.11-14.12.1300-cü
il) vəfat etmiş Molla Məzhər adlı din xadiminin xatirəsinə hazırlanmış məzar kitabəsini aşkar
edərək tədqiq etmişdir [7, s. 58].
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Fakhraddin Safarli

ABOUT THE FIRST MUSLIM EPIGRAPHIC MONUMENTS
REMAINED IN NAKHCHIVAN TERRITORY

After the Islamization of the Azerbaijani population, the Arabic alphabet became the
main source of writing in the area. All scientific and literary works began to be written in this
alphabet. This has also been a sign of epigraphic monuments. Arabian inscriptions on Arabian
alphabet were published on the graveyard memorial monuments of the mosques built on the
site. There are many inscriptions about the early years of Islam in Nakhchivan. However, it
is well-known from the literature that researchers have recorded and investigated inscriptions
in the city of Ordubad in Hijri 111 (Bc, 729) and Hijri 227 (BC, 842). The inscriptions of this
clan are today inscriptions of Yusuf Kuseyr oglu and Momine Kahn mausoleums in
Nakhchivan and several grave inscriptions. The paper provides information about those
inscriptions.

Keywords: Nakhchivan city, Ordubad city, epigraphic monument, inscription, Harun.
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Фахреддин Сафарли

О СОХРАНИВШИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ НАХЧЫВАНА ПЕРВЫХ
МУСУЛЬМАНСКИХ ЭПИГРАФИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКАХ

После исламизации населения Азербайджана арабский алфавит стал здесь
основным средством письма. Все научные и литературные труды начали писаться этим
алфавитом. Это явление также сказалось на эпиграфических памятниках. На соору -
жаемых мечетях, надгробных памятниках умершим людям на арабском языке арабским
алфавитом стали писаться надписи. На территории Нахчывана немногочисленные
надписи, относящиеся к раннему исламскому периоду, дошли до наших дней. Однако
из литературных материалов известно, что исследователями на территории Ордубада
были исследованы надписи, относящиеся к 111-му году по хиджре (729-й год по гри -
горианскому) и к 227-у году (842-й год по григорианскому). Дошедшие до наших дней
такого рода надписи – это надписи на мавзолеях Юсифа Кусейр оглы, Момине Хатун и
некоторые надгробные надписи. В статье даётся информация об этих надписях.

Ключевые слова: город Нахчыван, город Ордубад, эпиграфический памятник, надпись, Харун.

Daxilolma tarixi:  İlkin variant 22.04.2020 
Son variant 29.07.2020
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UOT 94(479.24)

İLHAMİ ƏLİYEV

QARAQOYUNLULARIN HAKİMİYYƏTİ ZAMANI NAXÇIVANDA 
SİYASİ VƏZİYYƏT

Məqalədə Qaraqoyunlu tayfa ittifaqının birləşməsindən Qaraqoyunlu dövlətinin yaranmasınadək olan
dövrdə (XIV əsrin sonu-XV əsrin əvvəlləri) gedən siyasi proseslərdən, Qaraqoyunlu dövlətinin yaranması və
onun 60 ilə yaxın hakimiyyəti zamanı Azərbaycan da daxil olmaqla geniş sərhədləri daxilindəki torpaqlarda
ictimai-siyasi vəziyyətdən bəhs edilmişdir. Qeyd edilmişdir ki, Qaraqoyunlular siyasi fəaliyyətləri dövründə
hakimiyyət uğrunda Cəlairilər, Şirvanşahlar, Teymurilər və s. dövlətlərlə və öz daxilində müəyyən illərdə mü -
haribələr aparmışlar. Belə vəziyyət bütün Azərbaycan bölgələrində ictimai-siyasi sabitliyi pozur, ölkənin iqtisadi
və mədəni inkişafını ləngidirdi.

Bu zaman yaranan siyasi qarşıdurmalardan ən çox əziyyət çəkən Azərbaycan bölgələrindən biri də
Naxçıvan idi. Həm hərbi-strateji mövqeyi, həm də bəhs edilən dövrdə mühüm əhəmiyyət kəsb edən ticarət
yollarının kəsişməsində yerləşməsi bölgənin daim diqqətdə olmasına səbəb olurdu. Digər tərəfdən  hakimiyyəti
əldə saxlamaq və  müdafiə olunmaq üçün ən etibarlı istinadgah olmuş Əlincəqalanın burada yerləşməsi bu
illərdə Naxçıvanı siyasi proseslərin mərkəzində olmasına məcbur edirdi. Lakin Naxçıvanda yaşayan yerli türk-
müsəlman əhali bütün bunlara qarşı cəsarətlə mübarizə aparmış və bölgə öz siyasi əhəmiyyətini qoruyub
saxlamışdır.

Açar sözlər: Qaraqoyunlu dövləti, Naxçıvan, Əlincəqala, tayfa ittifaqı, siyasi vəziyyət, mübarizə.

Qaraqoyunlu dövlətinin 60-ilə yaxın hakimiyyəti zamanı Azərbaycan da daxil olmaqla
onun geniş sərhədləri daxilindəki torpaqlarında ictimai-siyasi vəziyyət heç də həmişə sabit
olmamışdır. İlk olaraq qeyd etmək lazımdır ki, hələ XIV əsrin 80-ci illərində Qaraqoyunlu
tayfa ittifaqı yaranan zaman hakimiyyət uğrunda Cəlairilər, Şirvanşahlar və Teymurilər ara -
sında müharibələr gedirdi.

Bu tayfa ittifaqının yarandığı ilk vaxtlardan bir sıra Azərbaycan bölgələri kimi, Naxçıvan
da müəyyən illərdə onun tabeliyində olmuşdur. Belə ki, Cəlairi hökmdarı Sultan Üveysin ölü -
mündən sonra (1356-1374) hakimiyyətə gələn Sultan Hüseynin zamanında Cəlairilər dövlətinin
zəifləməsindən istifadə edən Bayram Xoca Ərzurum, Arran, Sürməli, Xoy, Ala-Kilsə və s.
yaşayış yerləri ilə yanaşı Naxçıvanı da tutmuş və hər il Sultan Üveysə verilməsi nəzərdə tu -
tulan vergini dayandırmışdır [13, s. 43; 11, s. 70]. Bayram Xocanın ölümündən (1380) sonra
xələfləri onun başlatdığı mübarizəni davam etdirmişdilər. Qara Məhəmməd (1380-1389) XIV
əsrin 80-ci illərində Azərbaycanda, onun Naxçıvan da daxil olmaqla bir sıra torpaqlarında ha -
kimiyyət uğrunda nəinki fəal mübarizə aparmış, hətta Cəlairi hökmdarını onun hakimiyyətini
təhlükə altında qoyan hücumdan müdafiə etmişdi [13, s. 46-47].

Lakin XIV əsrin 80-ci illərində Qaraqoyunluların Naxçıvanda möhkəmlənməsi Teymuri
və Qızıl Orda dövlətinin hücumları üzündən mümkün olmamışdı. 1389-cu ilin yazında Qara
Məhəmməd döyüşdə öldürüldükdən sonra Qara Yusif (1389-1420) hakimiyyətə gəldi [13, s.
53-54]. O, Van və Hakkari ətrafında möhkəmləndikdən sonra Avnik qalasını ələ keçirərək,
Şərqi Anadoludakı əvvəlki hakimiyyətini yenidən qurdu [12, s. 88]. XIV əsrin 90-cı illərində
o, Cəlairi və Teymurilərlə hakimiyyət uğrunda mübarizə apardı.

XIV əsrin ikinci yarısında yaranmış Qaraqoyunlu tayfa ittifaqı əhəmiyyətli siyasi bir
qüvvə kimi diqqəti cəlb etsə də, həmin əsrin sonunadək mərkəzləşmiş dövlət qura bilmədi.
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Bu zaman hakimiyyət uğrunda Qızıl Orda, Teymuri, Cəlairi, Şirvanşahlar və s. dövlətlərin
apardığı dağıdıcı müharibələr Azərbaycan və qonşu dövlətlərin ərazisində siyasi vəziyyətin
gərginləşməsinə gətirib çıxarmışdı ki, belə vəziyyət vahid dövlətin qurulmasına heç cür imkan
vermirdi.

XIV əsrin sonlarında digər Azərbaycan bölgələri kimi, Naxçıvan da Cəlairi və Qara -
qoyunlu əmirləri arasında baş vermiş dağıdıcı müharibələrdən zərər çəkmiş, Qızıl Orda xanı
Toxtamışın və Əmir Teymurun yürüşlərinin ağır təsirlərinə məruz qalmış, yalnız Cəlairi Sultan
Əhmədin xəzinəsinin mühafizə olunduğu Əlincəqaladan başqa bölgənin digər əraziləri tey -
murilər tərəfindən tutulmuşdur. Uzun sürən (14 illik) mühasirədən sonra 1401-ci ildə daxili
ziddiyyətlər üzündən bu qala da teymurilərin əlinə keçmişdi [7, s. 174].

1405-ci ildə Teymurun ölümündən sonra hakimiyyət uğrunda onun varisləri arasında
mübarizədə varislərlə yanaşı, Cəlairi Sultan Əhməd, Şirvanşah İbrahim və Qaraqoyunlu Qara
Yusif də yer alırdı. Lakin bu zaman teymurilərin əsas rəqibi qaraqoyunlular idi.

1406-cı ilin oktyabrın 14-də Araz çayı sahilində Qaraqoyunlu və Teymuri qoşunları üz-
üzə gəldi. Teymurilər bu döyüşdə məğlub oldular [4, s. 89]. Qara Yusifin Əbu Bəkr üzərində
bu qələbəsi XV əsrin əvvəllərində onun şöhrət və qüdrətini yüksəltmiş ən mühüm zəfəri idi.

1408-ci il aprelin 21-də Şənbi-Qazan yaxınlığındakı Sərdrud (Acıçay) adlı yerdə Qara -
qoyunlu qoşunu ilə Əbu Bəkirin hərbi qüvvələri arasında yenidən döyüş baş verdi. Teymuri
qüvvələrinin gücləndirilməsinə baxmayaraq bu döyüşdə də qaraqoyunlular qalib gəldi. Atası
Miranşahın öldürüldüyünü görən Əbu Bəkr Mirzə qaçmaqla canını qurtardı [13, s. 73-75].
Qara Yusifin Teymurilər üzərində bu ikinci qələbəsi Qaraqoyunlular dövlətinin rəsmən elan
olunmasına yol açdı.

Təbriz alındıqdan sonra bəhs edilən dövrdə hərbi-strateji baxımdan mühüm əhəmiyyət
kəsb edən Əlincəqalanın ələ keçirilməsi Qara Yusifin əsas planlarından biri olduğuna görə
1408-ci ildə Qaraqoyunlular Əlincəqalanı da tutdular [3, s. 24]. Bununla da Naxçıvan tümənini
tamamilə özlərinə tabe etdilər.

1410-cu il 30 avqust tarixində Təbriz yaxınlığında Əsəd kəndində Cəlairi və Qara qo -
yunlu qoşunları arasında baş vermiş döyüşdə Sultan Əhməd məğlub oldu. O, döyüş mey  danından
qaçsa da, tezliklə yaxalandı və Qara Yusifə təslim edildi. Burada Sultan Əhməd imzaladığı
sənədlə İraqi-Ərəb və Xuzistandakı hakimiyyətini qaraqoyunlulara verdiyini təsdiq etdi. Bun -
dan sonra Qara Yusif onu öldürmək istəməsə də, əmirlərin israrlı təkidi ilə onu Xoca Cəfərə
verdi. Xoca Cəfər qardaşını öldürən Cəlairi hökmdarından öz qisasını aldı [13, s. 82-86].
Beləliklə, Cəlairilər dövlətinə son qoyuldu və Qaraqoyunlular dövləti yarandı.

Qaraqoyunlu tayfa ittifaqının birləşməsindən Qaraqoyunlu dövlətinin yaranmasınadək
olan dövrdə, yəni XIV əsrin ikinci yarısı-XV əsrin əvvəllərində baş vermiş siyasi proseslərin
mərkəzində ən çox duran Azərbaycan bölgələrindən biri də Naxçıvan olmuşdur. Bu bölgənin
hərbi-strateji və iqtisadi baxımdan əhəmiyyətli coğrafi mövqedə yerləşməsi ilə yanaşı, həm
də burada yaşayan əhalinin məsələn, o dövrdə Qaraqoyunlu tayfaları arasında aparıcı yerlərdən
birini tutan Sədli tayfasının və başqalarının buranın yerli sakinləri olması onu siyasi hadisələrin
mərkəzinə çevrilməsinə gətirib çıxarırdı. Hələ Qaraqoyunlu dövləti Cəlairilərin hakimiyyətinə
son qoymamışdan əvvəl 1408-ci ildə Naxçıvanı öz hakimiyyətinə tabe etməsi də bunun bariz
nümunəsidir. Lakin bütün bunlar bölgədəki siyasi vəziyyəti tez-tez gərginləşdirir, yaşayış
yerlərinin dağıdılmasına və yerli əhalinin öldürülməsinə səbəb olurdu. Həm də Qaraqoyunlu
döv lətinin yaranmasınadək Naxçıvandakı siyasi vəziyyətin daha da gərgin olmasının səbəbi
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onda idi ki, mübarizə meydanında Qızıl Orda, Teymuri, Şirvanşah, Cəlairi, Qaraqoyunlu və
s. qüvvələr dururdu. Artıq bundan sonra istilaçıların sırası müəyyən qədər seyrəlmiş oldu.

Qaraqoyunlular dövləti yarandıqdan sonra Naxçıvan yenə diqqətdə olan Azərbaycan
bölgələrindən biri idi. Cəlairilər dövlətində olduğu kimi, Qaraqoyunlular dövlətində də əsas
xəzinənin Əlincəqalada saxlanılması [4, s. 90] və qorunması bölgənin, xüsusilə də qalanın
diqqətdə olmasını vacib edirdi. Digər tərəfdən bölgə əhalisinin qaraqoyunlulara qarşı müna -
sibəti yaxşı idi. 1412-ci ildə Kür çayı sahilində Şirvanşah I İbrahim və müttəfiqləri (Şəki
hakimi və Kaxetiya çarının hərbi qüvvələri) ilə döyüşdə Qaraqoyunlu qoşunlarının tərkibində
Naxçıvandan olan süvari qüvvələr igidliklə vuruşmuş və döyüş Qara Yusifin qələbəsi ilə başa
çatmışdı [5, s. 97]. Bu döyüşdən sonra Şirvanşah I İbrahim ömrünün sonunadək (1417) Qara -
qoyunlu hakimiyyətini tanıdı. Lakin Qaraqoyunlu dövləti Cahanşahın (1438-1467) hakimiyyətə
gəlməsinədək Şirvanşahlarla müttəfiq olan Teymurilərin hücumlarına məruz qalmış və
həmçinin, Qara Yusifin ölümündən (1420) sonra Qaraqoyunlu şahzadələri arasında gedən
mübarizə meydanına çevrilmişdir. 1417-ci ildə Şirvanda taxta çıxan I Xəlilullah Qaraqoyunlu
hakimiyyətini tanımadı və Teymuri Sultan Şahruxla (1406-1447) ittifaqa girdi. Sultan Şahrux
qardaşı Miranşahın qisasını almaq məqsədilə iki dəfə 1418 və 1420-ci illərdə qaraqoyunlular
üzərinə uğursuz yürüş etdi. Qara Yusif bu hücumları dəf etməklə Sultaniyyəni tutdu. Marağanı
Təbrizə köçürdü və öz müstəqilliyini möhkəmləndirdi. Onun zamanında Qaraqoyunlu dövləti
Qəzvindən Ərzincana, Bağdaddan Şirvana qədər olan geniş əraziyə sahib oldu [1, s. 365].
Lakin 1420-ci ilin noyabrında Qara Yusif Təbriz yaxınlığında Ucan adlı yerdə vəfat etdi. Bu
zaman o, Teymuri Şahruxun hücumuna qarşı qoşun çıxarmaq üçün hazırlaşmışdı. Lakin onun
ölümü bu məqsədlə topladığı hərbi qüvvələrin dağılmasına səbəb oldu. Həmin vaxt Əmir
Qaramanla Qara Yusifin arvadı Qədəm Paşa xəzinənin olduğu Əlincəqalaya getdilər [13, s.
110-111]. Qara Yusifin oğlanları Şah Məhəmməd və İspənd Mirzə də atalarının ölümü ilə
əlaqədar Naxçıvana sığındılar. Burada İspənd Mirzə Naxçıvan bölgəsini öz nəzarətində
saxlayan qaraqoyunluların ən qüvvətli tayfalarından biri olan Sədli əmirlərinə arxalanaraq
özünü Qaraqoyunlu taxt-tacının varisi elan etmiş və sonra Bəyazid qalasındakı xəzinəni ələ
keçirərək Çuxur-Səd qışlağına getmişdi [4, s. 91]. Deməli Qara Yusifin ölümündən sonra onun
yaxınları teymurilərin hücumundan qorunmaq üçün Naxçıvana sığınmış və buraya nəzarəti
əllərində saxlamışdılar.

1420-ci ilin dekabrında Sultan Şahrux Araz çayını keçib Qarabağa daxil oldu. Bu zaman
Şirvanşah I Xəlilullahın qardaşı Mənuçöhr bir sıra əmirlərlə birlikdə Teymuri sultanının yanına
gəldi. Onun Sultan Şahruxun nəvəsi ilə evlənməsi bu ittifaqı daha da möhkəmləndirdi [1, s. 366].

1421-ci ilin martında Sultan Şahrux qışlaqda olduğu Qarabağdan ayrılaraq Təbrizə
hərəkət edən zaman Beyləqanda xəbər tutdu ki, Mirzə Ömərin adamlarından olan Ata Bahadır
qaraqoyunlular tərəfindən tutularaq Qara Yusifin oğlu İspəndin hüzuruna aparılmışdır. Buna
görə də, o, Fars valisi İbrahim Sultan ilə Əmir Şah Məliki Naxçıvan və Sürməli bölgəsində
yaşayan Sədli tayfasına qarşı göndərdi. Həmin əmirlər 20 min süvari ilə Naxçıvan isti -
qamətində hərəkət etdilər. Bu zaman İspənd çox isti münasibətlə Teymuri qoşununu qarşıladı
və məsələ dinc yolla həll edildi [4, s. 91]. Bu fakt da həmin vaxt Naxçıvanın Qaraqoyunlu İs -
pənd Mirzənin tabeçiliyində olduğunu göstərir.

1421-ci il avqustun əvvəlində teymurilərlə Qara Yusifin oğlanları İsgəndər və İsfən -
diyarın hərbi qüvvələri arasında Dərbənd yaxınlığında baş vermiş döyüşdə qaraqoyunlular
məğlub oldular. Bu döyüşdən sonra Sultan Şahrux Təbrizə gəldi. O, Azərbaycanın idarə
edilməsini oğullarına və baş əmirlərinə təklif etsə də, İsgəndərdən qorxduqları üçün onların
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heç biri razı olmadı. Bu səbəbdən də o, Azərbaycanda Şirvanşahın və Qaraqoyunlu Cahan -
şahın ali hakimiyyətini tanımaqla, həmin ilin payızında buradan Herata getdi [1, s. 366; 13,
s. 123-124].

Sultan Şahruxun Azərbaycanı tərk etməsindən sonra əvvəlcə İspənd Mirzə Təbrizə
gedərək hakimiyyətə sahib çıxmışdır [13, s. 124]. Bu zaman İskəndər Mirzə qardaşı İspəndin
Azər bay canda şöhrətinin günbəgün artdığını eşitdi. Tezliklə o, Təbrizə gəldi, şəhəri və
Əlincəqalanı İspəndin əlindən aldı, sonuncu qaçıb Ərzuruma getdi [14, s. 71]. Bununla İs -
gəndər Mirzə Qaraqoyunlu taxtına oturdu və Naxçıvan bölgəsi də onun hakimiyyətinə tabe
edildi. Teymuri ordusunun Azərbaycanı tərk etməsindən sonra İskəndər Mirzə müəyyən müd -
dətə Qaraqoyunlu taxt-tacında möhkəmləndi. O, hakimiyyətinə tabe olmaqdan boyun qaçıran
Şirvanşaha və Şəki hakimliyinə qarşı mübarizə aparsa da, bu yolda onları dəstəkləyən Teymuri
hökmdarı ilə yenidən qarşılaşmalı oldu. 1429-cu ilin sentyabrın 17-də baş vermiş Səlmas
döyüşündə İskəndər Mirzənin qoşunları Sultan Şahruxun sayca üstün qüvvələri tərəfindən
məğlub etdildi [13, s. 128-129, 131]. Həmin ilin oktyabrında teymurilər Naxçıvanı da tutdular
[5, s. 97]. Bu zaman İsgəndərin Əlicəqaladakı arvadları və bəzi oğulları bahalı hədiyyələrlə
Sultan Şahruxu qarşıladıqları üçün o, qalanı mühasirə etmədən buradan Qarabağa getdi. Sultan
Şahrux Qara Yusifin kiçik oğlu Əbu Səidi Qaraqoyunlu taxtına çıxardı və 1430-cu ilin may
ayında buradan Xorasana getdi [13, s. 130-131]. Onun gedişindən sonra Əbu Səidin zəifliyin -
dən istifadə edən İsgəndər 1431-ci ildə yenidən Qaraqoyunlu taxtına əyləşdi. Naxçıvan yenə
də İsgəndər Mirzənin hakimiyyəti altına düşdü [4, s. 92].

İsgəndər Mirzənin hakimiyyəti illərində Azərbaycanda sosial-iqtisadi və siyasi vəziyyət
çox ağır idi. Feodal özbaşınalığı, ara müharibələri, Teymuri qoşunlarının hücumları digər
Azərbaycan bölgələrində olduğu kimi, Naxçıvanda da siyasi gərginliyi artırmış, iqtisadi tə -
nəzzülü dərinləşdirmişdi.

1434-cü ilin ortalarında İsgəndərin Şirvan üzərinə qarətçi yürüş etməsi səbəbilə Teymuri
sülaləsi ilə qohum olan Şirvanşah I Xəlilullahın yardım istəməsi və Qaraqoyunlu şahzadələri
arasında baş verən münaqişələr 1435-ci ildə Şahruxu Azərbaycana üçüncü dəfə yürüş etməyə
sövq etdi [2, s. 74]. Teymuri sultanı hələ yolda, Reydə olarkən Qara Yusifin oğlu Cahanşahla
görüşdü, ona qiymətli kəmər və qılınc hədiyyə etdi, onu İsgəndərin əlində olan torpaqları işğal
etməyə məcbur etdi. Bu sırada oğlu Məhəmməd Çuki ilə Şirvanşah Xəlilullahı da İsgəndərin
üzərinə göndərdi. İsgəndər göndərilən hərbi qüvvələrə qarşı müqavimət göstərə bilməyəcəyini
görüb Təbrizdən çıxaraq Ərzuruma qaçdı. Yolda o, Sultan Şahruxun göndərdiyi Ağqoyunlu
Qara Yoluq Osmanla döyüşə girməli oldu. Qüvvələr nisbətinin ağqoyunluların xeyrinə olma -
sına baxmayaraq İsgəndər bu döyüşdə də igidlik göstərərək qalib gəldi. Hətta Qara Yoluq
Osman bu döyüşdə aldığı yaralardan sonra vəfat etdi. Onu təqib edən müttəfiqlərin – Teymuri
və Şirvanşah qoşunlarının əlindən qaçaraq Qaraqoyunlu İsgəndər Osmanlı sultanı II Muradın
icazəsi ilə orada sığınacaq tapdı [13, s. 134-135]. Qara Yoluq Osmanı məğlub etməklə İsgəndər
qaraqoyunluların əsas rəqiblərindən biri olan ağqoyunluları müəyyən müddətə ona qarşı olan
müttəfiqlərin sırasından çıxarmış oldu.

1435-ci ilin payızında Sultan Şahrux Təbrizə gəldi. Cahanşah onu təntənə ilə qarşıladı.
Teymuri sultanı ölkənin idarəsini ona tapşırıb qışı keçirmək üçün Qarabağa getdi. 1436-cı ilin
yazında isə teymurilərin vassalı olmaq şərtilə Cahanşahı Qaraqoyunlu dövlətinin hökmdarı
kimi tanıdı və həmin ildə də Azərbaycanı tərk etdi [1, s. 367]. Qeyd edək ki, Sultan Şahruxun
Cahanşahla belə yaxınlıq etməsinin səbəbi onların arasında qohumluq əlaqəsinin olması idi.
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Belə ki, Şahruxun nəvəsi Məhəmməd Cahanşahın qızı ilə evlənmişdi [9, s. 43]. Bununla da,
Qaraqoyunlu İsgəndərin hakimiyyəti altında olmuş Azərbaycan torpaqlarını Cahanşah idarə
etməyə başladı. Yalnız Naxçıvan tüməni İsgəndər Mirzəyə sadiq qüvvələrin əlində idi. Bu
haqda Əbu Bəkr Tehrani yazır ki, İskəndərin orduya və əhaliyə etdiyi zülm nəticəsində ona
nifrət edən Azərbaycan qalalarının başçıları Əlincəqaladan başqa bütün digər qalaları Cahan -
şah Mirzəyə təslim etdilər [10, s. 93]. Sultan Şahrux sonuncu dəfə Azərbaycanı tərk etdiyi
vaxt Əlincəqala İsgəndərin oğlu Şah Qubadın ixtiyarına keçdi [4, s. 92-93].

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, İsgəndər Osmanlı dövləti ərazisində özünə sığınacaq
tapmışdı. Lakin ətrafına topladığı xeyli sayda hərbi qüvvələrlə yerləşdiyi bölgədə yaşayan
əhaliyə zülm etdiyi üçün Osmanlı sultanı ona qarşı qoşun göndərmişdi. Bu səbəbdən də tezlik -
lə o, qaldığı yeri tərk edərək Azərbaycana gəldi. 1438-ci ilin yazında İsgəndər Sürməli-Çuxur
qışlağından çıxıb Təbriz üzərinə hərəkət etdi. Sufiyan yaxınlığında Həft-Çeşmə adlı yerdə
Şirvan əmirlərinin də iştirak etdiyi Cahanşahın qoşunu ilə döyüş ərəfəsində Qaramanlı Piri
bəyin Cahanşahın tərəfinə keçməsi İsgəndərin ümidlərini qırdı və onun döyüş meydanından
qaçmasına səbəb oldu. Bu zaman İsgəndər ətrafındakı az sayda adamları ilə birlikdə ailəsi və
xəzinənin saxlandığı Əlincəqalaya sığındı. Onu təqib edən Cahanşah qalanı mühasirəyə aldı
və buranı xeyli müddət mühasirədə saxladı [13, s. 139-140].

Qeyd edildiyi kimi, hələ iki il əvvəldən Əlincəqalaya nəzarət İsgəndərin oğlu Şah
Qubadın əlində idi. O, atasının hərəmxanasında olan Leyli adlı bir qadınla yaxın münasibət
qurmuş, onunla və qaladakı bəzi əmirlərlə birlikdə atasına qarşı sui-qəsd təşkil etməyə qərar
vermişdi. Bu zaman İsgəndər müttəfiqi olmuş Misir Məmlük sultanına kömək üçün müraciət
etdi. Məmlük sultanının ona yardım üçün göndərdiyi qüvvələr yolda Ərzincana çatanda öz
hökmdarlarının və İsgəndərin ölüm xəbərini eşidib geri döndülər  [9, s. 43; 13, s. 140]. Şah
Qubad həm də Cahanşahın təhriki ilə atasına qarşı çıxaraq onu öldürmək fikrinə düşmüşdü.
Tezliklə o, gecə ikən yaxın adamları ilə atasının yataq otağına daxil olub onu öldürdü. Bu ha -
disədən sonra Şah Qubad qaladakı xəzinənin bir hissəsini öz qoşununa payladı və atasının ən
sadiq əmirlərindən olan Hüseyn bəy tərəfindən Qaraqoyunlu dövlətinin hökmdarı elan edildi
[13, s. 140-142]. Cahanşah qardaşı oğlu ilə belə bir razılığa gəldi ki, Avnik qalasını, Pasin
vilayətini və İsgəndərin xəzinəsinin yarısını ona verəcək [10, s. 94]. Lakin Şah Qubad Əlincə -
qalanı tərk edib Avnikə gedən kimi, Cahanşah Əlincəqalada hakimiyyəti tamamilə ələ ke çir dikdən
sonra ata qatili olan Şah Qubadı və bu işdə əli olanları da öldürərək bütün Naxçıvanda ha -
kimiyyəti öz əlinə aldı [6, s. 246]. Beləliklə, Naxçıvan da tamamilə Cahanşaha tabe edildi.
Qeyd edək ki, onun zamanında Naxçıvanda dinc quruculuq işləri aparılmışdır [8, s. 38].

Cahanşah əvvəlki Qaraqoyunlu hökmdarlarından fərqli olaraq Qaraqoyunlu dövlətində
mərkəzi hakimiyyəti möhkəmləndirdi, onun sərhədlərini xeyli genişləndirdi. 1440-cı ildə bir
neçə dəfə Gürcüstana hücum etdi, alınmaz Samşvild qalasını ələ keçirdi. O, 1445-ci ildə İraq-i
Ərəbi öz hakimiyyətinə tabe etdirdi, Şahruxun ölümündən (1447) sonra Qaraqoyunlu dövlətini
Teymurilərin asılılığından qurtardı. 1453-cü ildə Əcəm İraqını, bütün Qərbi İranı, 1454-cü
ildə Kirmanı,Yəzdi, 1457-ci ildə Xorasanı, 1458-ci ildə isə Teymurilərin mərkəzi Heratı tutdu.
Lakin ölkədaxili üsyanlar onun bu işinə mane olur və dövləti getdikcə zəiflədirdi. 1450-ci
illərin sonu 60-cı illərin ortalarınadək o, Təbrizdə, Şirazda, Bağdadda öz oğulları tərəfindən
qaldırılmış üsyanları yatırmışdı [1, s. 368-369; 2, s. 75-76].

Cahanşahın Osmanlı dövləti ilə dost münasibətləri olsa da, Ağqoyunlularla aralarındakı
əlaqələr bunun tam əksi idi [15, s. 184]. Buna görə də 1467-ci ildə Ağqoyunlu Uzun Həsənlə
Cahanşah arasında döyüşdə ikinci öldürüldü. Onun ölümündən sonra Təbrizdəki adamları
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Maku qalasında zindanda saxlanılan oğlu Həsən Əlini qaladan çıxaraq şah elan etdilər [15, s.
184]. Bu zaman Əlincəqalaya rəhbərlik Yaqub Çöhrə adlı şəxsin əlində idi. Əbu Bəkr Tehrani
yazır ki, Yaqub Çöhrə Həsən Əlinin hüzuruna gələrək atasının ölkənin vacib işlərini həll
etmək, yeni torpaqlar tutmaq kimi məqsədlərə sərf olunan xəzinəsini ona təhvil verdi [10, s.
234]. Bu onu göstərir ki, Qaraqoyunluların son dövründə də Əlincəqala öz əhəmiyyətini
itirməmiş, əsas strateji məntəqə olaraq qalmışdır. Yaqub Çöhrənin bu işi isə qalanın sonadək
sadiq qüvvələrin əlində olduğunu göstərir.

Cahanşah üzərində qələbədən sonra Uzun Həsənin növbəti hədəfi Həsən Əlini aradan
götürmək oldu. Teymuri Əbu Səid tərəfindən dəstəklənən və himayə olunan Həsən Əli
Azərbaycandan xeyli hərbi qüvvə toplasa da, 1468-ci ildə Həmədan yaxınlığında döyüşdə ağ -
qoyunlulara məğlub oldu [15, s. 185]. Bundan sonra Ağqoyunlu Sultan Xəlil Təbrizə gəldi
və Şahəli bəy Pornakın rəhbərliyi ilə müzəffər əsgərlərdən ibarət hərbi qüvvələri Əlincəqala
üzərinə göndərdi. Amma bu dəfə qala qısa müddətə tutuldu. Teymur kimi, qüdrətli hökmdarın
uzun müddətli mühasirədən sonra ələ keçirdiyi qalanın belə tez bir zamanda fəth edilməsi o
zaman çox təəccüblü göründü [4, s. 94]. Bunun səbəbi həmin vaxt qaraqoyunlular üçün qala -
nın elə də bir əhəmiyyət daşımaması ola bilərdi. Çünki, yuxarıda da qeyd edildiyi kimi, artıq
xəzinə Yaqub Çöhrə tərəfindən aparılmışdı.

Beləliklə də, Qaraqoyunlular dövlətinin hakimiyyətinə 1468-ci ildə Ağqoyunlular son
qoydu. Əlincəqalanın tutulması ilə Naxçıvan tüməni də Ağqoyunlular dövlətinin idarəçiliyinə
daxil edildi.

Qaraqoyunluların siyasi səhnədə aktiv olduqları XIV əsrin sonu-XV əsrin 60-cı illərinin
sonunadək olan dövrdə onların hakimiyyət uğrunda mübarizə apardıqları qüvvələr Teymurilər,
Cəlairilər, Şirvanşahlar kimi dövlətlər idisə, əsas mübarizə meydanlarından biri Azərbaycan
idi. Bu zaman Naxçıvan isə Azərbaycanın ən qaynar bölgələrindən biri kimi, siyasi proseslərin
mərkəzində dururdu. Bir tərəfdən coğrafi mövqeyi baxımından mübarizə aparan dövlətlər
arasındakı yolların kəsişməsində yerləşməsi, digər tərəfdən bəhs edilən dövrdə ayrı-ayrı hərbi-
siyasi qüvvələrin sığınacaq yerinə çevrilməsi Naxçıvanı döyüş meydanına çevirmişdi. Daha
çox Əlincəqalanın dövrün hakim qüvvələrinin alınmaz istehkamına, xəzinə yerinə, məhbus
zindanına çevrilməsi bölgəyə diqqəti son dərəcə artırmış, hücum edən tərəflərin qarşısına
maneə kimi sədd çəkmişdi. Təsadüfi deyil ki, Teymur bu qalanı ələ keçirdikdən sonra onun
dağıdılmasına göstəriş vermişdi. Buna görə də Qaraqoyunluların hakimiyyəti dövründə Nax -
çıvan tüməni əvvəlki əhəmiyyətini qorumaqla yanaşı, siyasi vəziyyətin müəyyən illərdə tez-tez
gərginləşdiyi Azərbaycan bölgələrindən biri olmuşdur.
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İlhami Aliyev

THE POLITICAL SITUATION IN NAKHCHIVAN DURING
THE GARAGOYUNLU DYNASTY GOVERNMENT

It is dealt in the paper with the political processes from the formation of the Garagoyunlu
tribal alliance to the establishment of the Garagoyunlu state (late XIV century early XV
century), the socio-political situation during the establishment of the Garagoyunluies state
and its power (near to 60 years) in the vast territory, including Azerbaijan. It was noted that
the Garagoyunluies waged wars with the Jalalids, Shirvanshahs, Teymuris, and other states
for power over the period from the establishment of the Garagoyunlu tribal alliance in the 80s
of the 14th century to the end of their political activity. Such a situation undermines the socio-
political stability in all regions of Azerbaijan and was slowed the economic and cultural
development of the country. Nakhchivan was also one of the most suffered regions of
Azerbaijan, from the political conflicts that arise during this time. Both the military-strategic
position and the location of the intersection of highways, which were of great importance in
the period concerned, have always made the region in the spotlight. On the other hand, the
location of Alinjaqalan, the most reliable reference point for gaining power and protection,
has forced Nakhchivan to be at the heart of political processes during these years. However,
during this period the local Turkish-Muslim population living in Nakhchivan fought bravely
and maintained their political importance in the region.

Keywords: Karakoyunlu state, Nakhchivan, Alinjaqala, tribal alliance, political situation, struggle.
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Ильхами Алиев

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В НАХЧЫВАНЕ ВО ВРЕМЕНА
ПРАВЛЕНИЯ ДИНАСТИИ КАРАГОЮНЛУ

В статье рассматриваются политические процессы от создания племенного союза
Карагоюнлу до создания государства Kарагоюнлу (конец XIV-начало XV веков),
общественно-политическая ситуация на землях в пределах его границ, в том числе в
Азербайджане, во время создания государства Kарагоюнлу и его 60 летнего правления.
Было отмечено, что со времени создания племенного союза Kарагоюнлу в 80-х годах
XIV века до конца его политической деятельности Kарагоюнлу боролись за власть
против джаларидов, ширваншахов, теймуридов и других. В определенные годы вели
войны с другими государствами, а также внутренние войны. Такая ситуация нарушила
общественно-политическую стабильность во всех регионах Азербайджана, замедлила
экономическое и культурное развитие страны. Нахчыван был одним из регионов Азер -
байджана, который больше всего пострадал от политической конфронтации в то время.
Как его военно-стратегическое положение, так и его расположение на перек рестке, что
было важно в то время, постоянно находились в центре внимания региона. С другой
стороны, расположение крепости Алинджагала, которая являлась самым надежным
ориентиром для поддержания и защиты власти, заставило Нахчыван быть в центре
политических процессов в эти годы. Однако в этот период местное турецко-му суль -
манское население, проживающее в Нахчыване, смело боролось со всем этим, и регион
сохранил свое политическое значение.

Ключевые слова: государство Kарагоюнлу, Нахчыван, Алинджагала, племенной союз, поли ти -
ческая ситуация, борьба.
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UOT 94 (479.24)

YAŞAR RƏHİMOV

XX ƏSRİN 20-30-CU İLLƏRİNDƏ NAXÇIVAN MSSR-DƏ KƏND
TƏSƏRRÜFATININ KOLLEKTİVLƏŞDİRİLMƏSİ VƏ ONUN

SOSİAL-SİYASİ PROSESLƏRƏ TƏSİRİ

Naxçıvanın bu dövr tarixinin öyrənilməsinin mühüm elmi və siyasi əhəmiyyəti vardır. Kollektivləşmənin
rəhbərliyin və onun ətrafında idarə olunan şəxslərin istəyi ilə gerçəkləşməsi insanların bütövlükdə həyat tərzinə
mənfi təsir edirdi. Əsas məqsəd fərdi kəndli təsərrüfatlarını kolxoz və sovxozlarda birləşdirmək, ictimai mülkiyyət
adı altında onları dövlət idarəçiliyinə verməkdən ibarət idi. Məqalədə XX əsrin 20-30-cu illərində Naxçıvan
MSSR-də kənd təsərrüfatının kollektivləşdirilməsi və onun sosial-siyasi proseslərə təsiri, Sovet hökumətinin
həyata keçirdiyi siyasət və mövcud olan real vəziyyət yeni müstəvidə araşdırılmışdır. Ötən əsrin 20-ci illərinin
sonu-30-cu illərin əvvəllərində təkcə torpaq üzərində deyil, kənd təsərrüfatının müxtəlif sahələrində, o cümlədən
mal-qara və tərəvəzçilik sahəsində xüsusi mülkiyyətə ciddi limit qoyulmuşdu. Kollektivləşmənin gedişi prosesində
əkin qaydaları, kvota və məhdudiyyətlərə əhalinin biganə münasibəti müşayiət olunurdu. Kollektivləşmə siyasəti
Stalin yenidənqurmasının faciəli tədbirlərindən biri idi. Naxçıvan MSSR-də də komsomol fəalları, inzibati aparat
işçiləri zorakı kollektivləşməni kütləvi yarış meydanına çevirmişdilər.

Məqalə yeni arxiv sənədləri və faktlar əsasında hazırlanmışdır. Sonda belə bir nəticəyə gəlinmişdir ki,
burada da könüllülük prinsipinə əməl edilməmiş, zorakı vasitələrlə fərdi kəndli təsərrüfatları kollektiv təsərrüfata
cəlb edilmişdir.

Açar sözlər: kollektivləşdirilmə, seçki kampaniyası, totalitar rejim, kənd təsərrüfatı, inzibati-amirlik,
Naxçıvan MSSR, kolxoz hərəkatı.

XX əsrin 20-30-cu illərində Naxçıvan MSSR-də kənd təsərrüfatının kollektivləş diril -
məsi və kolxoz quruculuğu regiondakı sosial-siyasi proseslərə ciddi təsir göstərirdi. Belə ki,
1928-1929-cu illərdə muxtar respublikada sovetlərə növbəti seçkilər keçirildi. Seçki kampani -
yasını keçirmək üçün 1929-cu ildə Bakıdan bölgənin rayonlarına onlarla könüllü fəhlə
göndərilmişdi. Ölkənin digər ərazilərində olduğu kimi Naxçıvanda da seçkilərin təşkili ilə hə -
yata keçirilən geniş ictimai-siyasi kampaniya sovetlərin möhkəmləndirilməsində əhəmiyyətli
rol oynadı. Yeni sovetlərin hesabat iclaslarında mövcud nöqsanlar tənqid edilir, ilk növbədə
sosial-mədəni quruculuq və abadlıq məsələləri ilə bağlı səmərəli təkliflər irəli sürülürdü [2,
s. 242-243]. Əvvəlki seçkilərdən fərqli olaraq, bu iclaslarda yuxarıdan təqdim edilmiş nami -
zədlərin siyahısı yox, hər bir namizəd şəxsən müzakirə olunurdu [3, v. 6]. Bir çox seçki
məntəqələrində 20-40 namizəd səsverməyə qoyulurdu. Müzakirələrin gedişində seçicilər bir
sıra namizədləri rədd etmişdilər [3, v. 6].

Bununla yanaşı, totalitar rejimin mövcudluğu şəraitində seçki sisteminin demokratik
prinsipi bir sıra hallarda pozulurdu. Belə ki, imtiyazlı, əsil zadəgan təbəqələrin nümayəndələri
qanunsuz seçki hüququndan məhrum edilir, onlara qarşı “antisinfi siyasi” tədbirlər tətbiq
edilirdi. Hətta bu qayda Azərbaycan SSR Konstitusiyasında da əks olunmuşdu [4, s. 18].
Bunun nəticəsində, əvvəlki illərdə olduğu kimi, 1928-1929-cu il seçkiləri də kəskin sinfi
ziddiyyətlər şəraitində keçirilirdi. Seçki hüququndan məhrum edilmişlər ciddi müqavimət
göstərirdilər. Bənəniyar kəndində (Nax. MSSR) qolçomaqlar kənd soveti sədrini öldürmək
məqsədilə onun evini mühasirəyə alsalar da, dairə milisi  kənd soveti sədrini xilas edə bilmişdir
[15, s. 154]. Səsi alınmışlar (seçki hüququndan məhrum edilmişləri belə adlandırırdılar – Y.R.)
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seçki hüququ əldə etməyə cəhd edərək seçki iclaslarını pozur, bəzən terrora əl atır, öz
növbəsində hakimiyyət orqanları da onlara qarşı cəza tədbirləri görürdülər. Yoxsul kəndlilər
qolçomaq təzyiqinə cavab verir, hətta onu iclaslara buraxa və ya oradan çıxara bilirdi. Axura
kəndində (Nax. MSSR) kəndin keçmiş məhkəməsi və qolçomaq Kərbəlayı Yəhya və Şura
üzvləri olan onun iki nəfər həmfikirini fəal kənd yoxsulları nümayişkaranə surətdə iclasdan
çıxarmışlar [15, s. 155]. Dini mərasimlərə (Quran oxumaq, məsciddə çay paylamaq və s.) əməl
edən kəndlilərin, ortabab və kasıbların seçki hüququndan qeyri-qanuni məhrum edilməsi fakt -
larına da rast gəlinirdi. Qadınlar seçkilərdə xeyli fəallaşmışdılar [2, s. 243]. 1928-ci il 15
dekabrdan başlamış seçkiqabağı kampaniyada Naxçıvandakı seçki dairələrini təşkil edən 180
hesabat seçki məntəqəsi təşkil edilmişdi. Seçkiqabağı kampaniyanın keçirilməsinə cəlb
edilmiş 55 nəfər məsul və cavabdeh şəxsin 14 nəfəri qadın idi. Maraqlı bir fakt da ondan iba -
rətdir ki, Nərimanov dairəsinin Şahbuz kəndində, Əbrəqunus dairəsinin Qızılca, Paradəşt, Şurut,
Saltaq, Kırna, Qazançı, Bənəniyar və Əbrəqunus kəndlərində keçirilmiş hesabat yığın caq larında
225 nəfər qadın iştirak etmişdir. Rəqəmlərdən də göründüyü kimi, seçkiqabağı kampaniyanın
və hesabat yığıncaqlarının keçirilməsində iştirak edən qadınların sayı getdikcə artırdı.

1930-cu ilin noyabrı, 1931-ci ilin fevralında keçirilmiş hesabat kampaniyası sovetlərin
möhkəmlənməsinə, əməkçilərin dövlətin idarə edilməsində daha geniş cəlb edilməsinə xeyli
dərəcədə kömək etdi. Sovetlərə seçkiləri hazırlamaq və keçirmək məqsədilə kənd rayonlarına
Bakıdan  200 sovet işçisi və 150 nəfər qabaqcıl fəhlə göndərildi [1, s. 393]. Yerlərdə buraxılmış
nöqsanları düzəltməklə məşğul olan xüsusi briqadalar seçki hüququndan qeyri-qanuni olaraq
məhrum edilənləri seçki siyahılarına daxil etdilər, respublika üzrə seçki hüququndan məhrum
edilənlərin faizi aşağı endi. Lakin həqiqətən seçilməyə layiq olanların hüquqları həmişə qorun -
murdu, bəzən isə adamlar seçki briqadaları üzvlərinin günahı və subyektiv mülahizələrinə
görə seçki hüququndan məhrum edilirdilər [2, s. 245].

1930-1931-ci illərin seçkiləri Azərbaycanda olduğu kimi, onun ayrılmaz tərkib hissəsi
olan Naxçıvanda da sovetlərin sosial tərkibində həlledici dəyişiklikləri nümayiş etdirdi.
Muzdurlar, yoxsul kəndlilər və fəhlələr sovetlərin bütün üzvlərinin əksəriyyətini təşkil edirdi.

Kommunist Partiyasının və sovet dövlətinin gördükləri tədbir sayəsində birinci beşillik
müvəffəqiyyətlə və vaxtından əvvəl həyata keçirilərək istehsal vasitələri istehsal edən sənaye
quruluşu sahəsində görkəmli nailiyyətlər əldə edildi. İşə salınan iri sənaye müəssisələri kənd
təsərrüfatına öz köməkliyini göstərməyə başladı.

Sosialist sənayesinin kənd təsərrüfatına göstərdiyi köməklik sayəsində kənd təsərrüfatı
mexanikləşdirilmiş, MTS-lər gücləndirilmiş, kolxozlar xeyli artmış və təkmilləşdirilmişdir.
Birinci beşilliyin yekunları göstərmişdir ki, bir ölkədə sosializm cəmiyyəti qurmaq mümkündür.

ÜİK(b)P-nın 26 yanvar 1934-cü ildə çağırılan XVII qurultayı Sovet İttifaqında əldə
edilən tarixi nailiyyətlərə yekun vuraraq kənd təsərrüfatı sahəsində göstərmişdir ki, “...kənd
təsərrüfatı məhsulunun nəzərdə tutulan bu artımı yalnız kollektivləşməni tamamilə başa çat -
dırmaq və bütün kənd təsərrüfatını texniki cəhətdən yenidən qurmaq əsasında əldə edilə bilər”
[9, s. 234].

Kənd təsərrüfatını yenidən qurmaq dövründə əsas vəzifə maşınlı, iri kənd təsərrüfatı
texnikasını mənimsəmək, düzgün növbəli əkin sistemini həyata keçirmək, mal-qaranı cins -
ləşdirmək, MTS-ləri və onlarda maşınların sayını artırmaq, kənd təsərrüfatında mexa nik ləşdirməni
başa çatdırmaq, məhsuldarlığı artırmaq əsasında məhsulların maya dəyərini aşağı salmaq və
s. ibarət idi.

SSRİ və Azərbaycanda kənd təsərrüfatının yenidən qurulması dövründə Naxçıvan

Yaşar Rəhimov
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MSSR-in kənd təsərrüfatı sahəsində də görkəmli nailiyyətlər əldə edilmiş, sosialist təsərrüfat
sistemi geri dönmədən qalib gəlmişdir. Bu barədə Naxçıvan MSSR Konstitusiyasının 4-cü
maddəsində göstərilirdi ki, “Naxçıvan MSSR-in iqtisadi əsasını kapitalist təsərrüfat sisteminin
ləğv edilməsi, istehsal alət və vasitələri üzərində xüsusi mülkiyyətin aradan qaldırılması və
insanın insan tərəfindən istismarının yox edilməsi nəticəsində bərqərar olmuş sosialist
təsərrüfat sistemi və istehsal vasitələri üzərində sosialist mülkiyyəti təşkil edir” [5, s. 3].

Sosialist mülkiyyətinin hakim forması olmasına dair Naxçıvan MSSR Konstitusiyasının
5-ci maddəsində deyilirdi ki, “Naxçıvan MSSR-də sosialist mülkiyyəti ya dövlət mülkiyyəti
(ümumxalq malı) formasında, ya da kooperativ kolxoz mülkiyyəti (ayrı-ayrı kolxozların mül -
kiyyəti, kooperativ birləşmələrinin mülkiyyəti) formasındadır [5, s. 3]. Bir neçə il ərzində
kolxoz kooperativ mülkiyyətinin möhkəm yer tutması kolxoz quruluşunun dönmədən qələ -
bəsidir. 1934-cü ildə partiyanın XVII qurultayından sonra ölkənin və zəhmətkeşlərin iqtisadi
və siyasi həyatında çox böyük dəyişiklik və dönüş əmələ gəlmişdir. Bu dönüş və dəyişiklikdən
Naxçıvan MSSR-in payına da müəyyən hissə düşürdü. Zəhmətkeşlərin iqtisadi və mədəni-
məişət vəziyyətinin xeyli yaxşılaşmasının parlaq cəhətlərindən biri də əhalinin artımı idi.
Əhali 1926-cı ildə 104,909 nəfərdən 1936-cı ildə 132422 nəfərə çatmışdır [6, v. 1]. Deməli,
10 il ərzində əhali 27520 nəfər artmışdır. Sovet İttifaqının bu kiçik guşəsində ildə 2752 nəfər
artım olmuşdur. Müdaxiləçiliyin vurduğu ağır zərərlərə və əhalinin artımına ciddi təsir gös -
tərilməsinə baxmayaraq kənd əhalisi xeyli artmışdır. Respublikada 1926-cı ildə olan 104909
nəfər əhalidən 90207 nəfəri kənd əhalisi idi, 1936-cı ildə kənd əhalisinin sayı 112312 nəfərə
çatmışdır. Kənd əhalisinin keçirdiyi aclıq və yoxsulluq günlərinə baxmayaraq sayının xeyli
artdığı nəzərə çarpır – 10 ildə 32 min nəfər.

Əhalinin artımı onun maddi məişətinin yaxşılaşması və maddi nemətlər bolluğunun
şəksiz təzahür formasıdır. Bu da SSRİ-nin hər yerində olduğu kimi, Azərbaycanın ayrılmaz
tərkib hissəsi olan Naxçıvan MSSR-də kollektiv təsərrüfat sisteminin qalib gəlməsi və qol -
çomaqların bir sinif kimi ləğv edilməsilə izah edilməlidir [7, v. 21, 23].

1935-1937-ci illəri muxtar respublikada kolxozların təşkilat və təsərrüfatca möhkəmlən -
dirilməsi illəri hesab etmək düzgün olar. Kənd təsərrüfatının kollektivləşməyə başlamasının
birinci on ilində, yəni 1930-cu ildən 1940-cı ilədək müddətdə elliklə kollektivləşmə başa
çatmış, kənddə sosialist təsərrüfatı hakim qüvvə olmuşdur. Bunları rəqəmlərlə müqayisəli ifa -
də etsək görürük ki, 1930-cu ildə 73 kolxozda 5454 təsərrüfatın 7214 hektar əkin sahəsi var
idisə, 1939-cu ildə 211 kolxozda 23708 təsərrüfatın 45 min hektardan artıq əkin sahəsi olmuş
və kənd təsərrüfatının kollektivləşmə faizi 11-dən 98,3-ə çatdırılmışdır [8, v. 92].

ÜİK(b)P-sı zəhmətkeşlərin maddi vəziyyətini daha yaxşılaşdırmaq məqsədilə belə bir
məsələ irəli sürmüşdür ki, hər bir kolxozçunun inəyi-heyvanı olmalıdır. Naxçıvan vilayət
partiya komitəsinin bürosu və Naxçıvan MİK Rəyasət Heyəti kolxozlara kömək edib şəxsi
istifadələri üçün inək alma məsələsini 8 mart 1936-cı ildə müzakirə edərək qərara almışdır
ki, 1150 inək və 2430 buzov almaq üçün kolxozlara 101480 manat borc pul buraxılsın. Vila -
yət partiya komitəsinin və Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin bölgüsünə görə Noraşen rayonu üzrə
150 inək, 650 buzov, Naxçıvan rayonu üzrə 230 inək və 600 buzov, Şahbuz rayonu üzrə 350
inək və 400 buzov, Əbrəqunus kəndi üzrə 250 inək, 375 buzov, Ordubad rayonu 170 inək və
340 buzov, Culfa rayonu üzrə 75 buzov alınır [7, v. 21, 23].

XX əsrin 20-30-cu illərində Naxçıvan MSSR-də kənd təsərrüfatının kollektivləşdiril -
məsinin regiondakı sosial-siyasi proseslərə ciddi təsiri özünü göstərirdi. Belə ki, SSRİ-nin
yeni Konstitusiyasının qəbul olunması ilə Zaqafqaziya Federasiyası ləğv olunduqdan sonra
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SSRİ-nin yeni Konstitusiyası əsasında Azərbaycan SSR-in Konstitusiyası hazırlandı və IX
Respublika Sovetlər qurultayında (1937-ci il martın 14-də) təsdiq olundu. Yeni Konstitusiya
vətəndaşlara əmək, istirahət, təhsil, mənzil, təqaüd, tibbi xidmət təminatları verildiyini bəyan
etdi. Konstitusiyada yenə sovetlər sosialist cəmiyyətinin siyasi əsası elan edilir və göstərilirdi
ki, sosializm şəraitində bütün hakimiyyət zəhmətkeş deputatları sovetlərinin şəxsində şəhər
və kənd sovetlərinin əlində cəmləşdirilir [2, s. 356].

Yeni Konstitusiyanın qəbul olunması ilə Sovetlər bəzi dəyişikliklərə məruz qaldı. Onlar
əsil sinfi təşkilatdan ümumxalq təşkilatına çevrildi və “zəhmətkeş deputatları soveti” adlan -
mağa başladı, əvvəllər isə “fəhlə, kəndli, qızıl əsgər və matros deputatları soveti” adlanırdı.

Yeni Konstitusiya seçki hüququnda olan məhdudiyyətləri, o cümlədən səs hüququ məsə -
lələri ilə məşğul olan yerli komissiyaları ləğv edərək, ümumi, bərabər və gizli səsvermə
hüququnu təsbit etdi [2, s. 357].

İnzibati-amirlik rejimi, bütün hakimiyyətin rəsmi məmurların əlində cəmləşməsi şə -
raitində Sovetlərin hüquqları getdikcə məhdudlaşdırılır, əslində partiya orqanları tərəfindən
mənimsənilirdi. Sovetlərə yalnız sosial məişət problemləri ilə məşğul olmaq qalırdı. Konsti -
tusiyanın bəzi maddələri – söz, mətbuat yığıncaqları, iclaslar, küçə mitinqləri, nümayişlər və
s. barədə maddələr deklarativ xarakter daşıyırdı. Rəsmi ideologiyadan fərqli fikirləşən vətən -
daşlar təqib edilir, mətbuatda hakim siyasi ideologiya nəzarəti gücləndirilir, dindarlar da, hətta
dini inamları olan komsomolçu və kommunistlər də təqiblərə məruz qalırdılar. 1937-ci il
sentyabrın 17-də Naxçıvan MSSR X Fövqəladə Sovetlər qurultayı respublikanın yeni Konsti -
tusiyasını təsdiq etdi [2, s. 357].

1938-ci ilin fevralında Azərbaycan SSR MİK-in sessiyası və Naxçıvan MSSR MİK-in
XI sessiyası “Naxçıvan MSSR-in Ali Sovetində seçkilər haqqında Əsasnamə”ni təsdiq etdilər
[12, 1 mart 1938].

Seçkilər haqqında Əsasnaməyə uyğun olaraq, Naxçıvan MSSR Ali Sovetinə seçkilər
üzrə 66 seçki dairəsi təşkil olundu [13, 26 арrеl 1938].

Naxçıvan MSSR Ali Sovetinə siyahıya alınmış 62263 seçicidən səsvermədə 62212
nəfər, yəni seçicilərin 99,9 faizi iştirak etmişdi [10, 26 iyul 1938].

Seçkilər nəticəsində Naxçıvan MSSR-in Ali Sovetinin tərkibinə 66 deputat seçildi.
Onlardan 14-ü fəhlə (21,2%), 41-i kəndli (62,1%), 11-i qulluqçu və ziyalıların nümayəndələri
(16,7%), 22 nəfər partiya üzvü olmayanlar (33,3%), qadınlar (17%) idilər [10, 26 iyul 1938-
ci il].

Deputatların sırasına 54 azərbaycanlı, 8 erməni, 2 rus, 2 nəfər isə başqa millətlərin
nümayəndələri daxil idilər [14, 22 iyul 1938].

İyulun 24-27-də birinci çağırış Naxçıvan MSSR Ali Sovetinin I sessiyası keçirildi.
Burada 9 deputatdan ibarət Ali Sovetin Rəyasət Heyəti, Ali Sovetin Rəyasət Heyətinin sədri
isə R.Q.Rəhimov seçildi [11, 24-27 iyul 1938]. Naxçıvan MSSR Ali Sovetinin tərkibinə
müxtəlif millətlərdən olan istehsal qabaqcılları, elm, mədəniyyət xadimləri seçildilər [2, s.
358].

Beləliklə, milyonlarla Sovet vətəndaşının ölümünə yol açan kollektivləşdirmə siyasətinə
keçidlə Lenin dövründən başlayan NEP (novaya ekonomiçeskaya politika) – yeni iqtisadi
siyasət dayandırılmış, fərdi təsərrüfatlar ləğv edilməyə, xalqın əlindəki istehsal vasitələri və
torpaqlar birləşdirilib “kolxoz” adı verilən rəsmi dövlət təsərrüfatlarına çevrilməyə başlamışdı.
Ötən əsrin 20-30-cu illərində ölkəmizin digər bölgələri kimi Naxçıvan MSSR-də də kəndli
təsərrüfatlarının ləğvi və kollektiv təsərrüfatların yaradılması prosesinə başlanıldı. Kollek -
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tivləşdirilmənin başlanması və onun həyata keçirilməsi sosialist yenidənqurmasının mühüm
tədbirlərindən idi. Kollektivləşdirilmə illərində Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan
Naxçıvanda da könüllülük prinsipinə əməl edilməmiş, fərdi kəndli təsərrüfatları zorakı vasitə -
lərlə kollektiv təsərrüfatlara cəlb edilmişdir. O zamankı iqtisadi düşüncə tərzinə görə kolxozlar
texnikanın birləşdirilməsi və əməyin bölüşdürülməsi hesabına daha effektiv işləyə bilərdilər.
XX əsrin 20-ci illərinin sonu, 30-cu illərin əvvəllərindən başlayaraq kənd təsərrüfatının mər -
kəzləşdirilmiş kolxozlarda-kollektiv təsərrüfatlarda birləşdirilməsi, yəni təsərrüfatların
məcburi və zorakı kollektivləşdirilməsi aparılırdı. Kolxozlar üçün dövlətə veriləcək böyük
miqdarda kənd təsərrüfatı məhsulları planı qoyulurdu. Məhz bu planlar 1932-1933-cü illərdə
baş vermiş kütləvi aclığa gətirib çıxarmışdı. Bütün bunlar həmin illərdə Naxçıvan MSSR-in
sosial-siyasi həyatına da ciddi təsir göstərmişdir.
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AGRICULTURE IN THE NAKHCHIVAN USSR IN THE 20-30S
OF THE 20TH CENTURY COLLECTIVIZATION AND ITS

IMPACT ON SOCIO-POLITICAL PROCESSES

Agricultural collectivization and collective farming in the Nakhchivan Soviet Socialist
Republic in the 20th and 30th of the XX century had a significant impact on the socio-political
processes in the region. Under the existence of a totalitarian regime, the democratic principle
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of the electoral system was violated on several occasions. Thanks to the socialist industry’s
support for agriculture, agriculture has been mechanized, MTS strengthened, and collective
farms significantly increased and improved. Nakhchivan’s share in the economic and political
life of the country and its employees also contributed to the USSR. The significant impact of
agricultural collectivization on the socio-political processes in the region of Nakhchivan USSR
in the 20-30s of the XX century.

Keywords: collectivization, election campaign, totalitarian regime, agriculture, administrative-emirate,
Nakhchivan USSR, kolkhoz movement.

Яшар Рагимов

КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В НАХЧЫВАНСКОЙ
АССР В 20-30-е ГОДЫ XX ВЕКА И ВЛИЯНИЕ ЕЕ НА ОБЩЕСТВЕННО-

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

Сельскохозяйственная коллективизация и коллективное хозяйство в Нахчыванской
Советской Социалистической Республике в 20-30-х годах XX века оказали значительное
влияние на общественно-политические процессы в регионе. В условиях существования
тоталитарного режима демократический принцип избирательной системы неоднократ -
но нарушался. Благодаря поддержке сельского хозяйства социалистической промыш ленностью
сельское хозяйство было механизировано, МТС укреплено, а колхозы значительно
увеличились и улучшились. Участие Нахчывана в экономической и политической жизни
страны и ее работников также внесло свой вклад в развитие СССР. Серьезное влияние
коллективизации сельского хозяйства в Нахчыванской Автономной Советской Со -
циалистической Республике в 20-30-е годы XX века отразилось на общественно-
политических процессах в регионе.

Ключевые слова: коллективизация, избирательная кампания, тоталитарный режим, сельское
хозяйство, административно-командный состав, Нахчыван АССР, колхозное движение.

(Akademik İsmayıl Hacıyev tərəfindən təqdim edilmişdir)
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UOT 94 (479.24)

TAMAM CƏFƏROVA

QADINLARIN YENİ AZƏRBAYCAN PARTİYASININ SIRALARINDA
İCTİMAİ-SİYASİ FƏALİYYƏTİ

Məqalə ölkənin hakim siyasi təşkilatı, Yeni Azərbaycan Partiyası sıralarında qadınların ictimai-siyasi
fəaliy yətinin araşdırılmasına həsr olunub. Müəllif qeyd edir ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılması ilə
ümummilli lider Heydər Əliyev siyasi cəhətdən fəal Azərbaycan qadınları da daxil olmaqla, ölkənin bütün
regionlarında silahdaşlarına partiya sıralarında sıx birləşmək imkanı yaratmışdır. 1995-ci ildə Ümummilli lider
Heydər Əliyevin qərarı ilə partiyanın nəzdində Qadınlar Şurası yaradılmışdır. Müəllifin fikrincə, bu Şura yüksək
siyasi şüuru olan cəsur azərbaycanlı qadınları birləşdirirdi. Müəllif iddia edir ki, Yeni Azərbaycan Partiyası
Qadınlar Şurası hakim siyasi partiyanın fəal qrupu olaraq, Azərbaycan dövlətinin və xalqının həyatında baş
verən bütün dönüş proseslərində fəal iştirak etmişdir.

Açar sözlər: siyasi partiya, ictimai-siyasi proses, partiyanın nizamnaməsi, cəmiyyət, qadın məsələsi,
gender bərabərliyi, Qadınlar Şurası.

Yeni Azərbaycan Partiyası (YAP) Azərbaycanın müstəqilliyinin ciddi sınaqlara məruz
qaldığı bir dövrdə, Azərbaycan ziyalılarının təşəbbüsü və fəal iştirakı ilə yaranmışdır. 1991-
1992-ci illərdə ölkəni bürümüş dərin siyasi, iqtisadi, sosial böhran xalqın qabaqcıl hissəsi olan
ziyalıları, tanınmış insanları Azərbaycanı böhrandan çıxara biləcək yeni bir partiya yaratmaq
təşəbbüsü ilə çıxış etdilər və bu məqsədlə xalqın sınanmış lideri və müdrik oğlu Heydər
Əliyevin şəxsiyyəti ətrafında birləşdilər. 91 nəfər ziyalının Heydər Əliyevə məşhur müraciəti -
nin 1992-ci il oktyabrın 16-da “Səs” qəzetində və bir neçə başqa qəzetlərdə dərc olunması
yeni siyasi təşkilatın yaranmasına təkan vermiş oldu. Müraciətdəki “Xalq sizin sözünüzü
gözləyir” cümləsi ümumxalq çağırışı mənasını daşıyırdı. Bu imzalar sırasında yeni partiyanın
yaradılmasına çağıran qadın fəalların – keçmiş SSRİ-nin xalq artisti Zeynəb Xanlarovanın,
professor Lalə Şövkət Hacıyevanın, Liliya Luqovayanın, Sabirə Dünyamalıyevanın imzaları
var idi. Beləliklə, ümidlərini Heydər Əliyevin qayıdışına bağlayan insanlar həm də bu qayı -
dışın həyata keçirilməsi yolları haqqında düşünürdülər [1, 1992, 16 sentyabr].

Heydər Əliyev 1992-ci il oktyabrın 24-də 91-lərin müraciətinə cavab olaraq “Yeni,
müstəqil Azərbaycan uğrunda” başlıqlı məktubunda yazırdı: “Güman edirəm ki, müstəqil
Azərbaycan dövlətinin gələcək həyatının və fəaliyyətinin əsasını təşkil edən demokratiya və
siyasi plüralizm şəraitində sizin müraciətinizdə göstərilən Yeni Azərbaycan siyasi partiyasının
yaradılması obyektiv zərurətdən doğur.

Belə partiya Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında fəal iştirak edərək yeni müstəqil
Azərbaycan dövlətinin möhkəmləndirilməsində və inkişafında tarixi rol oynaya bilər” [2, s. 511].

Heydər Əliyevin “91-lər”ə cavabı və yeni siyasi partiyanın yaradılmasına razılıq verməsi
ölkəmizin siyasi həyatında yeni siyasi qüvvənin meydana gəlməsi demək idi. Həmin dövrdə
Heydər Əliyev xalqın müraciətini qəbul etsə də, onun Bakıya gəlməsinə o zamankı hakimiyyət
maneələr yaratdığına görə partiyanı yaratmaq istəyən insanların bir hissəsi – Azərbaycanın
bütün bölgələrini təmsil edən 550 nəfərdən ibarət təşəbbüs qrupu Naxçıvan şəhərində par -
tiyanın təsis konfransını keçirməyə nail oldu. Təsis konfransında siyasi cəhətdən fəal ziyalı
qadın ların onlarla nümayəndələri də iştirak edirdi.
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1992-ci il noyabrın 21-də Naxçıvanda Heydər Əliyevin sədrliyi ilə YAP-ın təsis konf -
ransı keçirildi, partiyanın Proqram və Nizamnaməsi qəbul edildi. Partiyanın Proqramının
“Partiyanın daxili siyasət strategiyası” bölməsinin “Sosial siyasət” bəndində göstərilirdi:
“YAP ana və uşaqların, işsiz qadınların, qoca, ahıl və əlillərin, ailə başçısını itirmiş tək,
imkan sız ailələrin sosial müdafiəsini gücləndirməyi, belə vətəndaşlara layiqli təqaüd və müavi -
nətlərin verilməsini və onlara qayğı göstərməyi xüsusi diqqət mərkəzində saxlayır” [3]. YAP-ın
Nizamnaməsinin 4-cü maddəsində isə partiya daxilində Qadınlar Şurasının yaradılması qeyd
olunmuşdur [4]. Konfransda seçilən YAP-ın İdarə Heyəti, Siyasi Şurası və Nəzarət-Təftiş
Komissiyasının tərkibində az sayda olsa da, qadınlar da təmsil olunurdu. YAP 1992-ci il de -
kabr ayının 18-də Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyata alındı və Azərbaycanın bütün rayonlarında
partiyanın rayon təşkilatlarının və özəklərinin yaradılmasına başlanıldı.

Yeni Azərbaycan Partiyası müasir Azərbaycan dövlətinin yaradılması və inkişafı tarixin -
də müstəsna yeri və rolu olan siyasi bir təşkilatdır. Bu isə heç şübhəsiz, YAP-ın yaradılması
və müasir Azərbaycan dövlətinin qurucusu, Ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır.
Onun 1969-1982-ci illərdə Azərbaycan SSR-yə rəhbərlik etdiyi və 1982-1987-ci illərdə SSRİ-
nin rəhbərlərindən biri olduğu dövrdə gördüyü işlər, milli müstəqilliyin bərpası üçün atdığı
uğurlu addımlar, xüsusilə onun 1990-1993-cü illərdə siyasi fəaliyyətinin Naxçıvan dövrü
Azərbaycan xalqının bütün təbəqələrinin rəğbətini qazanmışdı. Partiyanın yaranması ilə
Heydər Əliyevin ölkənin bütün regionlarında olan tərəfdaşları, o cümlədən siyasi cəhətdən
fəal qadınlar birləşmək və təşkilatlanmaq imkanı qazandılar. 

Heydər Əliyevin 1993-cü ilin iyun ayının 15-də baş verən siyasi hakimiyyətə qayıdışı
ilə qısa müddət ərzində ölkədə asayiş və qanuni hakimiyyət bərpa olundu, vətəndaş müharibəsi
təhlükəsi aradan qaldırıldı, dövlət quruculuğu işlərinə başlanıldı. Dövlətçilik üçün ciddi
təhlükə törədən silahlı birləşmələr ləğv edildi. Ölkədə həyata keçirilən ictimai-siyasi inkişaf
xəttinin əsasında demokratikləşmə və fikir plüralizmi prinsipləri dururdu. Heydər Əliyev özü
bu barədə deyirdi: “Respublikamızda hüquqi dövlət qurulması, demokratik, sivilizasiyalı
cəmiyyət yaradılması, insan azadlığının, söz, vicdan azadlığının, müasir plüralizmin təmin
edilməsi, çoxpartiyalı sistemin bərqərar olması bizim qəbul etdiyimiz prinsiplərdir” [5, s .8].
Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan qadınlarının ölkənin ictimai-siyasi həyatında aktiv
iştiraka marağının artmasında, cəmiyyətimizdə qadın fəallığı ənənələrinin güclənməsində rolu
böyükdür. Bütün bunlar qadınların ölkənin ictimai və siyasi həyatında daha fəal surətdə iştira -
kı na mənəvi stimul və dinamika verdi. Mərkəzdə və bölgələrdə YAP-ın rayon təşkilatlarının
yaranması və möhkəmlənməsində siyasi cəhətdən fəal qadınların böyük xidməti oldu.
Məsələn, YAP-ın Səbail təşkilatının 1993-cü ildə keçirilən təsis konfransında 100 nəfərdən
çox fəal qadın iştirak etmişdi. 1993-cü ildə YAP Beyləqan rayon təşkilatının yaranmasında
qadınların da böyük rolu olub. Beləliklə, 1993-1995-ci illərdə YAP-ın sıralarına minlərlə siyasi
fəal qadın daxil oldu. Onlar təhsil və səhiyyə, mədəniyyət və incəsənət işçiləri, alimlər, Qara -
bağ müharibəsi əlilləri, qaçqın və məcburi köçkünlər, təqaüdçülər, evdar qadınlar, ali və orta
ixtisas məktəblərinin tələbələri, sənaye, kənd təsərrüfatı və digər istehsal sahələrində işləyən
qadınlar idi.

Beləliklə, Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılmasının ən mühüm nəticələrindən biri
Azərbaycan Respublikasının siyasi, iqtisadi və mədəni həyatında yeni güc mərkəzinin
yaranması demək idi və bu siyasi proses xalqın tələbi ilə Heydər Əliyevin hakimiyyətə
qayıtmasının qəti şəkildə dərk edilməsi faktı ilə bilavasitə bağlı idi [6, s. 219].
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1994-cü il avqustun 10-da YAP-ın Qadın Şurasının yaradılması üzrə Təşkilat Komitə -
sinin ilk iclası keçirildi. 1992-ci ildən YAP-ın Nəsimi rayon təşkilatı İdarə Heyətinin üzvü
Səriyyə Əbilhəsənova Təşkilat Komitəsinin rəhbəri seçildi. Respublikanın bütün bölgələrində
partiyanın qadın üzvləri arasında geniş təşkilatı-ideoloji işlər aparıldı. 1995-ci ilin iyunun 3-
də keçirilən YAP Qadınlar Şurasının təsis konfransında Səriyyə Əbilhəsənova yekdilliklə onun
sədri seçildi [7, 2016, 11 may]. Qısa zaman kəsiyində YAP Qadınlar Şurası Azərbaycan qadın -
larının ictimai-siyasi mərkəzinə çevrildi. YAP-ın I qurultayı 1999-cu il dekabrın 21-22-də
Respublika Sarayında keçirildi. Qurultayda partiyanın qadın üzvlərini yüzlərlə nümayəndə
təmsil edirdi. Partiyanın qadın məsələsinə münasibəti qurultayın mühüm sənədlərindən biri
olan Qətnaməsində əks edilmişdi: “Qurultay partiyada gənclərin və qadınların fəaliyyətinin
genişləndirilməsi, onların potensialından tam gücü ilə istifadə edilməsi üçün YAP Gənclər
Birliyi və Qadınlar Şurasının təsis olunmasını partiya strukturunun təkmilləşdirilməsi istiqa -
mətində əhəmiyyətli bir vasitə olduğunu qiymətləndirir və bu işi təsdiq edir. Qurultay YAP-ın
mərkəzi rəhbər orqanlarından partiyanın Qadınlar Şurasının işinə diqqətin artırılmasını, onun
müasir tələblərə cavab verən səviyyədə fəaliyyət göstərməsi üçün müvafiq tədbirlər görülmə -
sini, YAP üzvü olan qadınların potensialının partiyanın proqramında nəzərdə tutulan
məq səd lərə daha fəal yönəldilməsini tələb edir” [8, 1999, 24 dekabr].

YAP-ın II qurultayında Ulu öndər Heydər Əliyev partiyada qadınların xeyli yer tut ma -
sının da sevindirici hal olduğunu dəyərləndirərək demişdir: “Ancaq eyni zamanda bizim
par tiyada olan qadınlar, əgər doğrudan könüldən bizim partiyadadırlarsa, onlar bizim üçün
çox əzizdir. Çünki, siyasi işlərlə əksərən kişilər məşğul olur. Elə başqa partiyaların tərkibində
də həmişə belə olubdur. Amma bizim partiyada qadınların burada deyilən qədər olması parti -
yamızın cəmiyyətin bütün təbəqələrini təmsil etməsini göstərir. Partiyamızda, yerli təski lat lar da
qadınlara xüsusi qayğı göstərmək lazımdır. Onların problemləri ola bilər, bunları mütləq həll
etmək lazımdır. Onlara kömək etmək lazımdır. Təbiidir ki, bunlar hamısı bizim partiyanın üz -
vü olan qadınların partiyaya daha da sədaqətlə xidmət etməsinə yardım edəcəkdir” [9, s. 31].

YAP-ın II qurultayının qətnaməsində şəhər və rayon təşkilatlarının Qadınlar Şuralarının
fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi tələb olunurdu [10, 2001, 27 noyabr]. II qurultayının nüma -
yən dələri İlham Əliyevə yüksək etimad göstərərək, onu partiya sədrinin birinci müavini
seç dilər. Həmin qurultayda partiyanın Nizamnaməsində müvafiq dəyişikliklər edilərək sədrin
birinci müavininə daha geniş səlahiyyətlər verilməsi qərara alınmışdı.

YAP-ın 2005-ci il martın 26-da keçirilən III Qurultayında qəbul edilən Qətnamədə şəhər
və rayon təşkilatlarının nəzdində Qadınlar Şuralarının fəallığının artırılmasına diqqətin
gücləndirilməsi, həmçinin partiyanın savadlı, layiqli, fəal və işgüzar üzvlərinin, o cümlədən
gənclərin və qadınların dövlət idarəetmə orqanlarında irəli çəkilməsinə dəstək verilməsi qərara
alınmışdı [11, 2005, 27 mart].

YAP-ın 2008-ci il avqustun 2-də 622 nəfər nümayəndənin iştirakı ilə keçirilən IV qurul -
tayında 15 oktyabr 2008-ci ildə keçiriləcək prezident seçkilərində Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti, YAP Sədri İlham Heydər oğlu Əliyevin namizəd kimi irəli sürülməsi yekdilliklə
qərara alınmışdı.

Yeni Azərbaycan Partiyasının qadın üzvlərinin sayı ildən ilə artmaqdadır. Partiya üzv -
lə rinin sayı 2009-cu ildə 505 min nəfər idi. Partiya üzvləri sırasında  olan gənclər 39 faiz,
qadınlar isə 35 faiz təşkil edirdi. Yeni qəbul edilmiş üzvlərin sayı 2009-cu ildə 29 min nəfər
olmuşdu [12, s. 9]. 
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YAP Qadınlar Şurası hakim siyasi partiyanın mübariz bir dəstəsinə çevrilmişdi.
Partiyada Azərbaycan qadınlarının yüksək siyasi şüurlu və mübariz hissəsi toplanmışdı. YAP
Qadınlar Şurası dövlətimizin və xalqımızın həyatında baş verən bütün taleyüklü proseslərdə
yaxından iştirak edirdi. 25 aprel 2009-cu ildə YAP Qadınlar Şurasının respublika konfransında
Şuranın yeni sədri Nurlana Əliyeva seçildi. Konfransda YAP Qadınlar Şurasının 59 nəfərdən
ibarət şurası və 22 nəfərdən ibarət idarə heyətinin tərkibi yeniləndi. YAP Qadınlar Şurasının
Dördüncü çağırış Milli Məclisin tərkibində 12, yerli idarəetmə orqanlarında isə 2868 nəfər
təmsilçisi vardı [13, 2009, 1 may]. 

Partiyanın 2013-cü il 7 iyun tarixində keçirilən V Qurultayının Azərbaycan siyasi tarixi -
nin əhəmiyyətli hadisəsi kimi qeyd edilməlidir. Qurultay çərçivəsində qəbul edilən qərarlar
partiyanın gücləndirilməsi istiqamətində mühüm əhəmiyyət kəsb etmişdir. Qurultayda əsas
diqqət mərkəzində olan məsələlər: Prezident İlham Əliyevin yenidən partiyanın sədri seçilməsi
və 2013-cü il 9 oktyabr tarixində keçiriləcək prezident seçkilərində namizədliyinin irəli
sürülməsi idi [14, 2014, 21 noyabr].

YAP-ın V qurultayında Azərbaycanın müstəqilliyinin ilk dövrlərindən etibarən milli
mə də niyyətin qorunması sahəsində çoxşaxəli və genişmiqyaslı fəaliyyət göstərən ənənəvi
musiqinin, ədəbiyyat və poeziyanın, idmanın inkişafına verdiyi töhfələrə, musiqi təhsili və
dünya mədəniyyətlərinin mübadiləsi sahəsindəki xidmətlərinə görə ölkəmizdə və beynəlxalq
aləmdə təqdir olunan Mehriban Əliyevanın partiya sədrinin müavini seçilməsi Azərbaycan
qadınına böyük etimad göstərilməsi demək idi. Azərbaycan qadınının siyasətdə təmsilçiliyinə
yeni dəyər verilməsi minlərlə qadının partiya sıralarına qoşulmasına gətirib çıxarmışdı. Bunu
YAP-ın tərkibi haqqında statistik məlumatlar partiyanın ölkədə həm kəmiyyət, həm də
keyfiyyət etibarilə qüdrətli bir siyasi qüvvə olduğunu təsdiq edir. Əgər 2009-cu ildə YAP üzv -
lərinin 40 faizini qadınlar təşkil edirdisə, 2010-cu ildə partiya üzvləri arasında qadınların
xüsusi çəkisi 43,5 faiz, 2014-cü ildə isə 46 faizə qalxmışdı. 1 yanvar 2014-cü ildə YAP üzvü
olan 620371 nəfərin 283269 nəfəri, yəni 45,7 faizi qadınlardan ibarət idi. Qadın üzvlərin sayı
sürətlə artmaqda davam edirdi. Belə ki, 1 yanvar 2015-ci ildə partiyada qadınların 298620
nə fər olması və ya cəmi bir il ərzində 5,4 faiz artması qadınların YAP sıralarında ictimai-siyasi
fəallığının sürətlə artmasını sübut edirdi [15, s. 36]. YAP sıralarında qadınların sayı ümumi
par tiya üzvlərinin 50 faizini təşkil edirdi. Qadınlar YAP Siyasi Şurasında 11 nəfərlə, 20 nəfər -
dən ibarət olan İdarə Heyətində 3 nəfərlə: Mehriban Əliyeva, Bahar Muradova və Nurlana
Əliyeva ilə təmsil olunur [16, 2016, 19 noyabr].

Siyasi partiyalarda fəaliyyət göstərən, rəhbər vəzifələrdə çalışan qadınların da sayının
art masında əlavə, keyfiyyət tərkibinin yaxşılaşması da çox mühüm nailiyyət sayılmalıdır.
Partiya üzvü olan qadınların sırasında tanınmış elm, mədəniyyət və incəsənət xadimləri,
iqtisadiyyat və digər sahələrdə çalışan qadınların 971 nəfərinin fəlsəfə doktoru, 269 nəfərinin
isə elmlər doktoru elmi dərəcəsi vardı [17, 2015, 5 mart; 18, 2015, 13 mart]. 

YAP Qadınlar Şurasının 24 may 2014-cü ildə keçirilən ümumrespublika konfransı ölkə -
mizin ictimai-siyasi həyatında mühüm hadisə oldu. Qadınlar Şurası partiya sıralarında təmsil
olunan 283269 Azərbaycan qadınını bir araya gətirirdi. YAP Qadınlar Şurası təşkilatlarının
sədrlərinin 2014-cü il sentyabrın 27-də keçirilən konfransında 2014-2019-cu illər üzrə
fəaliyyət istiqamətləri müəyyənləşdirildi. Qadınlar Şurasının Milli Məclisdə 12, yerli idarə -
etmə orqanlarında isə 2868 təmsilçisi vardı. Məqsəd qadınların fəaliyyət göstərdiyi sahələrdən
asılı olaraq onların iqtisadi-sosial, humanitar, beynəlxalq və intizam qruplarında təmsilçi lik -
lərini daha da gücləndirmək idi. Proqrama əsasən, təhsil, elm, mədəniyyət, səhiyyə aksiya larının
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keçirilməsi, hərbi vətənpərvərlik, erkən nikahlar, gənc qızların təhsili ilə bağlı təbliğat xarak -
terli tədbirlərin keçirilməsi, cəbhə bölgələrində görüşlər ictimai-siyasi fəaliyyətin əsas
isti qa mətləri idi [19, 2014, 25 iyun]. 

YAP Qadınlar Şurasının ölkənin regionlarında müntəzəm olaraq keçirilən müşavirələrin -
də qadınların ictimai-siyasi həyatdakı rolu, onların qarşıdan gələn seçkilərdə fəal iştirakının
təmin edilməsi və digər bir sıra vacib mövzular müzakirə edilir. 2014-cü il sentyabrın 4-də
İsmayıllı şəhərindəki Heydər Əliyev Mərkəzində Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət
Komitəsinin və Yeni Azərbaycan Partiyasının birgə təşkilatçılığı ilə regionlarda qadınların
ictimai-siyasi fəallığının artırılmasına həsr olunan görüşdə İsmayıllı, Şamaxı, Göyçay, Ağdaş,
Ağsu və Qobustan rayonlarının hər birindən 10 nəfər fəal qadının iştirakı ilə keçirilən ictimai
dinləmələrdə, həmçinin oktyabrın 15-də Yevlax şəhərindəki Heydər Əliyev Mərkəzində keçiri -
lən regional müşavirədə Yevlax və Mingəçevir şəhərləri, Ağdam, Ağcabədi, Bərdə, Tərtər,
Goranboy, Laçın, Xocalı rayonlarından olan partiyanın qadın üzvləri  Azərbaycan dövlətinin
qa dın siyasətinin uğurlu nəticələri, qadınların ictimai-siyasi fəallığının artırılması, qadınların
ölkənin ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi və mədəni həyatında fəallığı, qərar qəbulu səviyyəsində
təmsilçiliyinin artırılması kimi məsələlər geniş müzakirə obyekti olmuşdu [20, 2014, 16 oktyabr]. 

YAP-ın qadın fəalları kütləvi informasiya vasitələrində Azərbaycanın dövlət siyasətinin
uğurları, YAP-ın həyatında baş verən mühüm hadisələr, ölkədə aparılan genişmiqyaslı islahat -
lar və onların uğurlu nəticələri ilə bağlı məqalələrlə, ictimai-siyasi və beynəlxalq məsələlərlə
bağlı müsahibələrlə çıxış edirdilər.

2015-ci il noyabrın 30-da YAP Qadınlar Şurasının yaradılmasının 20 illiyinə həsr olunan
“Uğurdan-uğura 20 il” adlı konfransda Azərbaycan qadınlarının dünya qadınları hərəkatında
ön yer tutması, o cümlədən YAP-ın fəaliyyətində qadınların fəallıq göstərməsi, bir sıra siyasi
qərarların verilməsində iştirakı kimi məsələlər geniş müzakirə obyekti olmuşdu. 

YAP-ın Siyasi Şurasında qadınların sayı və partiyanın digər ali orqanlarında təmsilçiliyi
artmışdır. YAP Siyasi Şurasına seçilən 85 üzvdən 12-si partiyanın qadın üzvləridir. Qadınlar
YAP-ın İdarə Heyətinin tərkibinə üç nəfərlə: Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti, Heydər
Əliyev Fondunun prezidenti, Yeni Azərbaycan Partiyasının Sədr müavini, Mehriban Əliyeva,
Bakı Slavyan Universitetinin rektoru, YAP Qadınlar Şurasının sədri Nurlana Əliyeva və Milli
Məclisin sədr müavini, İnsan hüquqları komitəsinin sədri Bahar Muradova ilə təmsil olunurdu.
YAP Qadınlar Şurasının 55 nəfər üzvləri sırasında 22 nəfəri elm və təhsil sahəsində çalışırdı.
Qadınlar Şurası üzvlərinin 9 nəfəri elmlər doktoru idi. Qadınların ictimai fəallığının qısa müd -
dət ərzində ictimai-siyasi hərəkat kimi formalaşmasında YAP Qadınlar Şurasının özünəməxsus
rolu olmuşdu. YAP-ın qadın siyasətinin təkmilləşdirilməsinin göstəricisi kimi, V Qurultaydan
sonra yaradılan “Ailə və qadın məsələləri üzrə komissiya”nın 2014-cü il fevralın 14-də ilk
iclası keçirilmişdi [21, 2015, 30 noyabr].

2015-2019-cu illərdə YAP-ı Milli Məclisdə qadın millət vəkillərindən Mehriban Əliyeva
(20015-2017-ci illər), Ülviyyə Həmzəyeva, Məlahət Həsənova, Sədaqət Vəliyeva, Aqiyə Nax -
çıvanlı, Dilarə Cəbrayılova, Sevinc Fətəliyeva, Pərvin Kərimzadə, Sevinc Hüseynova, Sahibə
Qafarova və Sona Əliyeva təmsil edirdilər.

Naxçıvan Muxtar Respublikası əhalisinin 51 faizdən çoxunu təşkil edən qadınların YAP-
da təmsilçiliyi də artmaqda idi: təşkilat üzvlərinin 24 min 662 nəfəri qadındır. Onlardan 7205-i
təhsil, 3515-i səhiyyə, 2029-u elm, mədəniyyət və incəsənət, 2184-ü idarəetmə, 6309-u isə
digər sahələrdə çalışır. Partiya üzvü olan qadınlar bölgənin ictimai-siyasi həyatında fəal iştirakı
ilə fərqlənirdilər [22, 2019, 21 noyabr]. 
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YAP Qadınlar Şurasının fəaliyyəti ölkənin hüdudlarından da kənara çıxmışdır. YAP
Qadınlar Şurası Azərbaycan sərhədlərindən kənarda keçirilən beynəlxalq tədbirlərdə də fəal
iştirak edir. Qadınlar Şurasının üzvləri 2009-2012-ci illərdə Türkiyədə AKP-nin qadın
qollarının qurultayında, 2013-cü ildə Malayziyanın Kuala Lumpur şəhərində Asiya Siyasi
Parti yalar Beynəlxalq Konfransının qadınlar qolunun I iclasında və hakim partiyanın qurul -
tayında, 2011-2014-cü illərdə Moldovada, Rumıniyada, Tailandda, Koreyada, Nepalda və
digər ölkələrdə keçirilən Asiya siyasi partiyalarının beynəlxalq konfranslarında, Ümumdünya
Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun, “XXI əsrdə – qadın siyasətçilərinin rolu”, İslam, elm,
təhsil və mədəniyyət təşkilatına üzv ölkələrin uşaq məsələləri üzrə məsul nazirlərinin IV
konfransında nümayəndə kimi iştirak etmişdilər.

On minlərlə siyasi cəhətdən fəal gənc qız 1995-ci ildə yaradılan YAP Gənclər Birliyində
birləşmişdir. Məsələn, təkcə YAP Nizami rayon təşkilatının Gənclər Birliyinin 6576 üzvündən
2590 nəfərini qızlar təşkil edir. Onlar ölkənin ictimai və siyasi həyatında yaxından iştirak
etməklə, bu təşkilatda öz maraqlarına uyğun diskussiyalar aparır, siyasi təcrübə məktəbi
keçirlər. YAP Gənclər Birliyi “Gənc liderlər dünyada sülhün və təhlükəsizliyin tərəfdarıdır”
devizi altında aparılan beynəlxalq hərəkatın əsasını qoymuşdur. 

Geniş spektrli beynəlxalq əlaqələrə malik olan YAP Asiya və Avropadakı nüfuzlu təş -
kilatlar və siyasi partiyalar ilə əməkdaşlıq münasibətləri yaratmışdır. 2012-ci ilin noyabr
ayında YAP-ın təşkilatçılığı ilə Asiya Siyasi Partiyalarının Beynəlxalq Konfransının (İCAPP)
VII Baş Assambleyasının Bakıda keçirilən iclasında bu qurumun Qadınlar Qolu və Gənclər
Qolu yaradılmış və yeni qurumun ilk iclasının Bakıda keçirilməsi qərara alınmışdı. Bu işin
davamı olaraq 2013-cü il aprelin 5-də Bakıda YAP-ın ev sahibliyi ilə Asiya Siyasi Partiyaları
Beynəlxalq Konfransının (İCAPP) Daimi Komitəsinin Qadınlar Qolunun iclasında 25 ölkənin
siyasi partiyalarını təmsil edən 60-dan çox qadın siyasətçi, bir sıra beynəlxalq təşkilatların
təmsilçiləri iştirak ediblər. İştirakçı ölkələr dostluq və əməkdaşlıq, sülh və bərabərlik, təhlükə -
sizlik və davamlı inkişaf üçün əsas rol oynayacağını, bu istiqamətdə Azərbaycan təcrübəsindən
faydalanmağı vacib hesab etmişdilər. Beynəlxalq təsis konfransında İCAPP-ın Qadınlar
Qolunun yaradılmasında Azərbaycanın təşəbbüsünün mühüm rol oynaması, daha sonra əsas
məqsədin Türkiyənin də vasitəçiliyi ilə bu birliyin Avropa qolunun yaradılması idi. Konfransda
çıxış edənlər Asiya qadınlarını irqçiliyə, terrorçuluğa, yoxsulluğa, ekoloji və s. beynəlxalq
miqyaslı problemlərə qarşı birgə mübarizə aparmağa, yeni təşəbbüs və çağırışlara qoşulmağa
səslədi [23, 2013, 6 aprel].

Konfransda irəli sürülən başlıca siyasi nəticələri bunlar idi:
– Asiya qadınlarının fəallaşmasına da çox böyük ehtiyac vardır. Bu qitənin qarşısında

duran böyük məsələlərin həllini qadınların iştirakı olmadan reallaşdırmaq mümkün deyildir;
– bu məkanda vahid qadın təşkilatların, o cümlədən Asiya Parlamenti yaradılmalıdır;
– qadınların siyasi proseslərdə iştirakının siyasətə yeni bir məzmun, görünüş gətirməsi

üçün siyasi prosesə daha çox qadının qoşulması; 
– qadınların siyasətdə fəallıq göstərməklə, bəşəriyyətin qlobal problemlərinin, münaqi -

şə lərin həllində xüsusi rol oynaya bilməsi;
– XXI əsrin Asiya əsri kimi tarixə düşməsində, eləcə də digər mühüm problemlərin həlli

prosesində qadınların iştirakının çox mühüm əhəmiyyət kəsb etməsi;
– Asiyanın qarşısında duran əzəmətli vəzifələrin yerinə yetirilməsində qadınların fəal

və fədakar iştirakından asılı olması;
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– istər yoxsulluğun, istər ayrı-ayrı münaqişələrin aradan qaldırılmasında, istərsə də daha
yüksək iqtisadi irəliləyişdə qadınların iştirakının təmin edilməsinin çox böyük əhəmiyyət
daşıması;

– səmərəli fəaliyyət göstərmək üçün qadınların təsisatlanmağa ehtiyacının olması; 
– Asiyanın siyasətçi qadınlarının bölgədə sülhün, əmin-amanlığın və davamlı inkişafın

əldə olunmasında əməkdaşlıqlarının qurulması; 
– 300-dən çox siyasi partiyanı özündə birləşdirən İCAPP-ın Qadınlar Qolunun geniş

imkanlarından qadınların problemlərinin həllinə daha fəal cəlb edilməsi.
YAP Qadınlar Şurasının üzvləri partiyanın beynəlxalq əlaqələrində fəal iştirak edirdi.

Milli Məclisin deputatları Sevinc Hüseynova və Kamilə Əliyeva Çin Kommunist Partiyasının
Mərkəzi Komitəsinin və Ümumçin Qadınlar Federasiyasının birlikdə keçirdiyi konfransda
iştirak etmək üçün 2014-cü ilin sentyabrın 14-21-də ÇXR-də səfərdə oldular [24, 2014, 16
oktyabr]. Həmin ilin oktyabrın 20-21-də Bakıda “İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlət -
lərin inkişafında qadınların rolu” mövzusunda keçirilən V Beynəlxalq konfransda YAP
Qadınlar Şurası da təmsil olunmuşdu. Mövcud münasibətlərin davamı olaraq Asiya Siyasi
Parti ya larının Beynəlxalq Konfransının (İCAPP) Daimi Komitəsinin üzvü olan YAP-ın bu
qurumdakı fəaliyyətində partiyanın qadın üzvləri iştirak edirdi. Milli Məclisin deputatları
Məlahət İbrahimqızı və Sədaqət Vəliyeva İCAPP-ın insan alverinə qarşı mübarizə çərçivəsin -
də 16-18 yanvarda Nepalın paytaxtı Katmandu şəhərində keçirilən tədbirdə iştirak etmişdilər.
Bu faktlar onu göstərir ki, qadınlar təkcə ölkənin ictimai-siyasi həyatında yox, dünyanın icti -
mai-siyasi həyatında iştirak etmək, Azərbaycanı təmsil etmək kimi məsuliyyəti öz üzərinə
götürmək imkanlarına malikdir.

2018-ci il dekabrın 3-də MDB-nin Parlamentlərarası Assambleyasının Beynəlxalq
İnstitutunun (MDB PAA DİMBİ) Bakı filialının təşkilatçılığı ilə “Azərbaycanın ictimai-siyasi
həyatında qadınların rolu” mövzusunda keçirilən dəyirmi masada Milli Məclisin deputatları,
bir sıra dövlət strukturlarının məsul əməkdaşları, ictimaiyyətin nümayəndələri və elm xadim -
ləri, QHT-lərin, siyasi partiyaların, MDB PAA-nın və TÜRK PA-nın, MDB PAA DİMBİ-nin
Kişineu və Bişkek filiallarının təmsilçiləri iştirak ediblər [25, 2018, 4 dekabr].

Asiya Siyasi Partiyalarının Beynəlxalq Konfransının (ICAPP) Gənclər və Qadınlar
qollarının Bakıda keçirilən iclaslarında qadınların ictimai-siyasi fəaliyyəti ilə bağlı yekun
bəyannamələr qəbul edilmişdir. Bakı Bəyannaməsi adlanan bu sənədlər Asiya regionunda və
beynəlxalq səviyyədə gənclərin və qadınların ictimai-siyasi həyatda rolunun gücləndirilmə -
sinə, onları narahat edən problemlərin həllinə diqqəti cəlb edir. Bakı Bəyannaməsində,
həm çinin səmərəli gender siyasətinin formalaşdırılmasında mühüm amil olan etibarlı məlu -
matların toplanması üçün siyasi partiyalar arasında beynəlxalq əməkdaşlığın əhəmiyyəti
vurğu lanır. Bəyannamədə qadın və qızların da müxtəlif cəmiyyətlərdə üzləşdikləri problem -
lərə, gender məsələlərinə, qadınlar arasında işsizlik, təhsil problemlərinə diqqət cəlb olunur.
Həmçinin gənclərə və qadınlara qarşı ayrı-seçkiliyin bütün formalarına qarşı mübarizəyə çağı -
rış edilir. Qeyd olunur ki, qadınlar və gənclər arasında işsizlik, aclıq, yoxsulluğun azaldılması
üçün dövlət qurumlarının və siyasi partiyaların üzərinə müəyyən vəzifələr düşür. Həmçinin
qadınların və gənclərin sosial, iqtisadi problemlərinin həlli, onların qərarvermə prosesinə və
idarəçiliyə cəlb olunması BMT-nin Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə dair 2030-cu il Gündəli -
yinin tələblərinə də uyğundur. Bakı Bəyannaməsində əksini tapan ən önəmli müddəalardan
biri isə gənclərin və qadınların xarici işğal, silahlı münaqişələr və terrorçuluqdan müdafiəsi
üçün müvafiq addımların atılmasına edilən çağırış idi. Bundan başqa, Asiya qitəsində hazırda
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davam edən münaqişələr, habelə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
beynəlxalq hüququn normaları və beynəlxalq təşkilatların qəbul etdiyi qətnamələrə uyğun həllinə
çağırış edilmişdi. Bəyannamədə, həmçinin Gənclər Qolunun 5-ci iclasının və Qadınlar Qolunun
6-cı iclasının uğurlu təşkilinə görə YAP-a minnətdarlıq ifadə olunurdu [26, 2019, 10 sentyabr].

Beləliklə, Ümummilli lider Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi dövlətçilik prinsipinə
söykənən YAP ölkəmizin ən qabaqcıl qadınlarını öz sıralarında birləşdirərək, müstəqil
Azərbaycan dövlətinin qurulması yolunda geniş, çoxşaxəli fəaliyyət göstərmişdir. YAP-ın
siyasi səhnəyə gəlişi ilə cəmiyyətdə dövlətçilik, müstəqillik ideyaları, vətənpərvərlik
duyğuları, sanki, yenidən daha mütəşəkkil şəkildə formalaşmağa və yaşamağa başladı. YAP-
ın çoxillik təcrübəsi bir daha təsdiq edir ki, siyasi partiyalar cəmiyyətdə baş verən demokratik
prosesdə bənzərsiz və əsas rol oynadığı üçün “dispetçer” funksiyalarını yerinə yetirirlər. Siyasi
partiyalar müvəffəqiyyət vəd edən düzgün təşviqlərə sahib olduqları təqdirdə qadınların siyasi
karyeralarını inkişaf etdirən qərarlar qəbul etməlidirlər. Nəticədə siyasi fəaliyyətə daha çox
qadın cəlb edilməsi siyasi partiyalara ciddi fayda gətirir. Bu amil partiyanın ictimai nüfuzunun
artmasına və partiya strukturlarının, daxili partiya qaydalarının və səmərəliliyinin artmasına
zəmanət verir. Seçkilərdə daha çox qadın namizədliyinin irəli sürülməsi də qadın elektoratının
rəğbətini qazanmağın yollarından biri hesab edilir.
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WOMEN’S SOCIO-POLITICAL ACTIVITY IN THE RANKS
OF THE NEW AZERBAIJAN PARTY

The paper is devoted to the study of women’s socio-political activities in the ranks of
the ruling political organization of the country, the New Azerbaijan Party. The author notes
that with the establishment of the NAP, National Leader Heydar Aliyev’s partners in all regions
of the country, including politically active Azerbaijani women, were able to unite and organize
within the party, and shows that national leader Heydar Aliyev decided to establish Women’s
Council within the party in 1995. The author of the article also notes that a highly politically
conscious and militant part of Azerbaijani women has joined this Council. It is stated here
that the NAP Women’s Council is a militant group of the ruling political party and is closely
involved in all the fateful processes taking place in the life of the Azerbaijani state and people.

Keywords: political party, political process, party Charter, society, women’s issues, gender equality,
Women’s Council, New Azerbaijan Party.

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin Elmi əsərləri, 2020, № 3, s. 37- 46 

ELMİ ƏSƏRLƏR    ●   SCIENTIFIC WORKS ●    НАУЧНЫЕ ТРУДЫ

45



Тамам Джафарова 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЖЕНЩИН В РЯДАХ ПАРТИИ «НОВЫЙ АЗЕРБАЙДЖАН»

Статья посвящена исследованию общественно-политической деятельности жен -
щин в рядах правящей политической организации страны, партии «Йени Азербайджан»
(Новый Азербайджан). Автор отмечает, что с созданием Партии Йени Азербайджан
соратникам общенационального лидера Гейдара Алиева во всех регионах страны,
включая политически активных азербайджанских женщин, представилась возможность
объединиться и сплотиться в рядах партии. В 1995 году по решению общенациональ -
ного лидера Гейдара Алиева при партии был создан Совет Женщин. По мнению автора,
этот Совет объединяет отважных азербайджанских женщин с высокой политической
сознательностью. Автор утверждает, что Совет Женщин Партии Йени Азербайджан
является энергичной группой правящей политической партии и принимает активное
участие во всех переломных процессах, происходящих в жизни азербайджанского
государства и народа.

Ключевые слова: политическая партия, общественно-политический процесс, партийный Устав,
общество, проблемы женщин, гендерное равенство, Женский Совет, Партия «Новый Азербайджан».

(Akademik İsmayıl Hacıyev tərəfindən təqdim edilmişdir)
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UOT 94 (479.24)

ŞİRİNBƏY ƏLİYEV

BÖYÜK ATABƏY ŞƏMSƏDDİN ELDƏNİZİN DÖVRÜNDƏ
AZƏRBAYCAN-GÜRCÜSTAN MÜNASİBƏTLƏRİ

Orta əsr Azərbaycan-Gürcüstan feodal dövlətləri arasında qarşılıqlı münasibətlərin əsas istiqamətlərinin
müəyyənləşməsində Azərbaycan Atabəylər dövlətinin (1136-1225) müstəsna yeri və rolu olmuşdur. Azərbaycan
Atabəylər dövləti ilə Abxaz-Kartli çarlığı daima münaqişə şəraitində olmuşlar. Regionda hegemonluq uğrunda
amansız mübarizə aparan bu iki ölkə arasında rəqabət və gərginlik vaxtaşırı təkrarlanan toqquşmalar, müəyyən
fasilələrlə uzun sürən müharibələr, dəfələrlə bir-birinin ərazisinə təşkil olunan yürüşlər, hakimiyyət uğrunda
mübarizə aparan, iqtidara müxalif olan vəliəhd şahzadələrin hərtərəfli dəstəklənməsi və s. ilə müşayiət olunurdu.

Açar sözlər: Azərbaycan, Gürcüstan, feodal dövlətlər, atabəy, münasibətlər.

Böyük Səlcuq dövlətinin tənəzzülü dövründə Azərbaycan atabəyləri (Eldənizlər), Mosul
atabəyləri (Zəngilər), Fars atabəyləri (Salqarilər), Kirman atabəyləri (Qutluqxanlar), Luristan
atabəyləri (Xəzərəsbilər) kimi bir neçə yeni tip dövlətlər – müstəqil sultanlıqlar yaranmışdır.
Yenilik əslində idarəçilik sistemində özünü büruzə verirdi: yeni tip sultanlıqlarda faktiki
hakimiyyət, gələcəkdə məlik olması nəzərdə tutulan vəliəhd şahzadələrin “atabəy” (“ata-
hakim”) adlanan tərbiyəçilərinin, əlində cəmləşmişdir [2, s. 6]. IX əsrin ikinci yarısından
etibarən feodal pərakəndəliyinin hökm sürdüyü Azərbaycan torpaqlarında XII əsrin ortalarında
Azərbaycan Atabəylər dövləti yaranmağa başladı [1, s. 300]. Səlcuq sultanı II Toğrulun vəfa -
tından bir qədər əvvəl, 1135-ci ildə Şəmsəddin Eldənizi azyaşlı oğlu Arslan şaha atabəy təyin
etmişdi. Sultan Məsud isə 1136-cı ildə Arranı iqta şəklində Şəmsəddin Eldənizə bağışlamışdı.
Yaranmış şəraitdən istifadə edən Şəmsəddin Eldəniz, təxminən 25 illik mübarizə nəticəsində
bütün Azərbaycana sahib olub, Atabəylər dövlətinin əsasını qoymuşdu [2, s. 49-50].

Azərbaycanda feodal pərakəndəliyinin hökm sürdüyü zaman qonşu Gürcüstanda da bir
neçə müstəqil dövlət qurumları yaranmışdır. Lakin Azərbaycandan fərqli olaraq, tarixi gürcü
torpaqlarında dövlətin mərkəzləşdirilməsi prosesi Abxaz-Kartli çarlığı ətrafında XII əsrin
əvvəllərində başa çatdırılmışdır. Səlcuqlara qarşı mübarizədə qıpçaqlarla qohumluq və
müttəfiqlik münasibətləri yaradan gürcü çarlığı “türkü türkün əli ilə məğlub etmək” siyasətini
uğurla həyata keçirməyə başladı. Qıpçaqlardan real hərbi qüvvə alandan, eləcə də qonşu feodal
hakimliklərin, xüsusilə də Tiflis müsəlman əmirliyinin, Şəki hakimliyinin və s. ilhaq edilərək
gürcü çarlığının tərkibinə qatılmasından sonra hüdudları xeyli genişlənmiş vahid Abxaz-Kartli
çarlığı regionun qüdrətli dövlətlərindən birinə çevrilməklə, o dövrün regional dövlətlərarası
münasibətlərində mühüm rol oynamağa başlamışdır. Məhz bu səbəbdən Azərbaycanın XII
əsr beynəlxalq münasibətlər tarixini araşdırarkən onun digər feodal dövlətlərlə münasibətləri
ilə yanaşı, qonşu Gürcüstanla münasibətlərinin tədqiq olunması mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

İlkin mənbələrdə Azərbaycan Atabəylər dövlətinin təşəkkülü dövründə (1136-1160)
bilavasitə onun Abxaz-Kartli çarlığı ilə münasibətlərinə dair məlumatlara təsadüf olunmur.
Qonşu torpaqlara mütəmadi qarətçi yürüşlər təşkil edən gürcü çarı IV Daviddən (1089-1125)
fərqli olaraq, oğlu I Demetrenin otuzillik hakimiyyəti dövründə (1125-1156) Gürcüstanın
qonşularla münasibətləri xeyli sabitləşmişdir [1, s. 296]. Bununla belə, mənbələrdən gürcü
çarı I Demetrenin 1139-cu il zəlzələsindən dərhal sonra tamamilə dağılmış Gəncəyə hücum
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çəkib onu qarət etməsi [5, s. 265-266] və XI əsr abidəsi olan şəhər darvazalarını hərbi qənimət
kimi Gürcüstana aparmasına dair ziddiyyətli məlumatlar məlumdur [11, s. 63, 103].

Mənbələrdən 1136-cı ildə Sultan Məsudun Arranı atabəy Eldənizə iqta torpağı verdiyi
və onun Bərdəyə öz iqamətgahına yola düşdüyü də məlumdur [2, s. 49]. Lakin Atabəy Şəm -
səddin Eldənizin 1147-ci ilədək Gəncə və Arranın tam sahibinə çevrilə bilmədiyi mənbələrdən
aydın olur. Başqa sözlə, Gəncəni öz paytaxtına çevirmiş Atabəy Qara Sunqurun güclü zəlzələ -
dən sonra şəhəri bərpa edərkən xəstələnib vəfat etməsindən (1140/1141-ci il), onun öz yerinə
Azərbaycan və Arranın hakimi təyin etdiyi əmir Çavlı ət-Toğrulun [2, s. 37] 1146-cı ildə
edamından bir müddət sonra Atabəy Şəmsəddin Eldəniz İraq sultanlığı tərkibində Gəncə və
Arranın tam hakiminə çevrilmişdir. Bu baxımdan gürcü çarı I Demetrenin 1139-cu il zəlzə -
ləsindən sonra Gəncəyə hücumu zamanı Atabəy Şəmsəddin Eldənizin Arranda olmadığı aydın
olur. Mxitar Qoşun məlumatlarından isə Gəncədə törətdikləri əməllərə görə gürcüləri cəzalan -
dırmaq məqsədilə məhz Atabəy Qara Sunqurun iki dəfə Gürcüstana yürüş etdiyi məlum olur
[5, s. 266]. Y.A.Paxomova görə, mənbələrdə I Demetrenin səlcuqlarla əlaqələrinə dair heç bir
məlumat verilməsə də, sikkələr təkzibedilməz şəkildə sübut edir ki, o, müsəlmanlardan asılılığı
etiraf etməyə məcbur olmuş, bunun əlaməti olaraq onun sikkələrində Xəlifənin və İraq səl -
cuqlu sultanlarının adlarının qeyd olunmasına başlanılır [12, s. 75].

Yenə Mxitar Qoşun məlumatlarına görə, gürcü çarı I Demetrenin daha mühüm hərbi
uğu ru 1154-cü ildə Ani şəhəri yaxınlığında Ərzurum hakimi İzz əd-Din Saltuk üzərində qələ -
bəsi və sonuncunu əsir alması olmuşdu [5, s. 271, 280, qeyd 91]. Bu məlumat gürcü mənbəsi
“Tacidarların tarixi və vəsfi”ndə də öz təsdiqini tapır [10, s. 262]. Bu zaman iqamətgahı
Naxçıvan olan Atabəy Eldəniz Arranda qalıb sultanın işlərinə qarışmaqdan əl çəkmiş və
hadisələrin sonrakı gedişini gözləyərək, yalnız öz mülklərinin qayğısına qalmağa başlamışdı.
Akademik Z.M.Bünyadovun araşdırmalarından məlum olur ki, hələ 1152-ci ildə Sultan
Məsudun Həmədanda ölümü ilə “Səlcuqilər evinin səadəti də ölmüşdü”. Səlcuq şahzadələri
ara sında yenidən taxt-tac uğrunda mübarizə başlanmışdı. 1153-cü ilin mayında sultan elan
edil miş Sultan Məhəmmədə isə Atabəy Şəmsəddin Eldəniz kimi görkəmli və nüfuzlu əmirlər
etibar etmir, yeni sultanın tərəfinə keçməyə cəhd göstərmirdilər [2, s. 42].

Şəmsəddin Eldənizin “Böyük atabəy” (atabəy əl-əzəm) adlandırılması ərəfəsində, başqa
sözlə Eldənizlər dövlətinin təşəkkülünün son ilində, onun Şirvanın birdəfəlik Gürcüstana
birləşdirilməsi cəhdinin qarşısının alınmasında iştirakının şahidi oluruq. 1160-cı ildə Şirvanşah
III Mənuçöhrün (1120-1160) ölümü ilə Şirvanda vəziyyət mürəkkəbləşəndə, habelə onun dul
qadını Tamar kiçik oğlu ilə birlikdə Şirvanı birdəfəlik Gürcüstana birləşdirməyə cəhd edəndə
Şirvanşahın böyük oğlu I Axsitan (1160-1196) Atabəy Şəmsəddin Eldənizin hərbi qüvvələrinin
köməyi ilə Şirvanda hakimiyyəti ələ keçirir [1, s. 297] və anasını Gürcüstana qaçmağa məcbur
edir.

Gürcü mənbəsinə görə, hələ əsrin əvvəllərində Şirvanşahlar dövlətini öz tərəfinə
çəkməyə çalışan Abxaz-Kartli çarı IV David böyük qızı Tamarı Şirvanşah I Əfridunun (1106-
1120) oğlu şahzadə III Mənuçöhrə ərə verərək onunla qohum olmuşdu [10, s. 189]. S.
Aşur bəyliyə görə, bu izdivac 1111-ci ildə baş tutmuşdu [6, s. 126]. Şirvandan qaçmağa məcbur
olan Tamar qardaşı oğlu, gürcü çarı III Georgiyə pənah aparır. Şirvanda olarkən islamı qəbul
etmiş Tamar Gürcüstana qayıtdıqdan bir il sonra Tiqvedə tikdirdiyi monastırda rahibə kimi
vəfat etmişdi [9, s. 23]. Atabəylərin fəal müdaxiləsi sayəsində Şirvanın Gürcüstana qatılması
kimi mənfur niyyətlərin qarşısı alınsa da, Şirvanşahların “ənənələrinə” sadiq qalan I Axsitan
gürcü çarı III Georginin bacısı qızı (İsmət əd-Din) ilə evlənərək Gürcüstanla əvvəlki mü -
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nasibətləri saxlamışdı. Bu da sonradan Atabəylərin Gürcüstandan vassal asılılığında olan
Şirvanşahlara qarşı ciddi tədbirlər görməsinə səbəb olmuşdu.

Nəhayət, 1160-ci ilin noyabrında Şəmsəddin Eldənizin himayəsində olan Arslan şahın
Həmədanda sultan elan edilməsi, özünün isə “Böyük atabəy” rütbəsini alması ilə İraq sul tan -
lığının tərkibinə daxil olan vilayətlərin və ölkələrin bütün hakimləri, o cümlədən onun bütün
vassalları Sultan Arslan şaha və Böyük Atabəyə sədaqət andı içdilər. Bu dövrdən başlayaraq,
Atabəy Eldənizin bütün fəaliyyəti yeni dövlət hakimiyyətinin nüfuzunun möhkəmlən diril -
məsinə yönəldildi [2, s. 51]. Tezliklə ara müharibələrinin qarşısı alındı və Atabəy Şəmsəddin
Eldəniz gürcü feodallarının tarixi Azərbaycan torpaqlarına yürüşləri və özbaşnalıqlarına qarşı
layiqincə cavab vermək imkanı əldə etdi. Akademik Z.M.Bünyadova görə, Eldəniz əsas qüv -
vələrini Gürcüstan ilə mübarizəyə təsadüfən toplamamışdı və öz hakimiyyətini bərqərar
etdikdən sonra, adətən, güclü qonşuları ilə, xüsusən Xarəzmşahlar dövləti ilə uzun münaqişə -
lər dən qaçırdı [2, s. 72-73]. Y.A.Paxomovun tədqiqatlarından gürcü çarı III Georginin
müsəlmanlardan hər hansı asılılığının olmadığı, onun tam müstəqil olduğu və belə vəziyyətin
onun varisləri dövründə də monqol yürüşlərinədək davam etdiyi məlum olur [12, s. 84].

Mənbələrdən məlum olur ki, gürcü çarı III Georginin (1156-1184) qoşunları 1161-ci
ilin yayında Azərbaycan Atabəylər dövlətinin tabeçiliyində olan Ani və Dvin (Dəbil) şəhər -
lərini tutaraq [9, s. 20] on minlərlə sakini qətlə yetirib, qarət etmişdi. İbn əl-Əsirə görə, 80
min lik gürcü qoşunu Dəbil (Dvin) şəhərində 10 min müsəlmanı qılıncdan keçirmiş, əsir
alınmış qadınları və uşaqları soyunduraraq çılpaq və ayaqyalın Tiflisə aparmışdılar. Yalnız
gürcü qadınlarının etirazlarından sonra onların paltarları özlərinə qaytarılmışdır [3, s. 152; 2,
s. 58; 4, s. 25]. Ani şəhərinin mühasirəsi zamanı sultanın vassalı – Xilat hakimi Seyfəddin
Bəy-Teymur mühasirədə olanlara kömək etmək istədisə də, gürcülər tərəfindən darmadağın
edildi [9, s. 20-23; 2, s. 58].

1161-ci il hadisələrindən bəhs edən erməni müəllifi Vardanın məlumatına görə, gürcü çarı
III Georgi Ani şəhərinə knyaz Sadunu hakim təyin edir. Lakin knyaz Sadunun ciddi-cəhdlə şəhər
divarlarını möhkəmləndirməsi səbəbindən ondan xəyanətdə şübhələnməyə başladılar. Bundan
xəbər tutan III Georgi onu vəzifəsindən kənarlaşdırdı. Ona edilmiş haq sızlıqdan dilxor olan
knyaz Sadun çarəsiz qalıb Atabəy Şəmsəddin Eldənizin tərəfinə keçdi. Atabəy onun hərəkətini
yüksək qiymətləndirmiş və öz növbəsində onun sərəncamına 4000 nəfərlik qoşun vermişdi. Bir
müddət sonra Gürcüstan ordusunda böyük nüfuzu olan Şəki eris tavı (Vardan Kolonkelisdze)
knyaz Sadunu aldadaraq ələ keçirir və çara təhvil verir. Çarın əmri ilə knyaz Sadun qətlə yetirildi.
Mənbənin məlumatından aydın olur ki, Şəki eristavı knyaz Sadunu ələ keçirərkən Atabəy
tərəfindən onun sərəncamına verilmiş 4000 müsəlman döyüşçü də qətlə yetirilmişdi [8, s. 155].
Bütün bunlar azmış kimi, bir müddət sonra gürcülər Gəncə şəhərini ələ keçirərək, əhalisindən
çoxunu əsir alıb, çoxlu hərbi qənimət apardılar [2, s. 58].

Gürcü çarı III Georginin hərəkətlərinə cavab olaraq, Atabəy Şəmsəddin Eldəniz 50
minlik qoşun toplayaraq 1163-cü ilin yanvarında Gürcüstana hücum etdi və orada bir aydan
çox vuruşdu. Həmin ilin iyulunda müsəlman əmirlərinin birləşmiş qüvvələri Şəmsəddin
Eldənizin başçılığı altında yenidən Gürcüstana yürüş etdilər. Müsəlman mənbələrinin verdiyi
məlumata görə, Şəmsəddin Eldəniz yandırılmış Dəbil (Dvin) şəhərini gürcülərdən geri aldı
və III Georgini ağır məğlubiyyətə uğratdı [13, s. 139-141; 2, s. 59]. Sədr əd-Din Əli əl-Hüseyni
müsəlman ordusu ilə gürcülər arasında baş vermiş həlledici döyüşü ətraflı təsvir edir. Atabəy
Eldəniz öz qoşununu biri pusquda gözləməklə üç dəstəyə ayırmışdı. III Georgi isə gürcü
ordusunu sağ və sol cinahlarda, mərkəzdə və iki qanadda düzmüşdü. Əvvəlcə gürcülər
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müsəlmanların üzərinə hücuma keçdilər, lakin pusquda duran ikinci dəstənin müdaxiləsi ilə
müdafiyəyə keçməli oldular. Günorta üçüncü dəstənin gürcülərə hücum etməsi nəticəsində
gürcü qoşunu mövqelərini buraxıb qaçmağa başladı. Gürcü ordusu on minə yaxın itki verdi,
çar isə qaçmaqla canını qurtardı [13, s. 139-141]. “Gürcülər ən həqarətli məğlubiyyətə
uğradılar. Onların varidatından o qədər çox qənimət götürülmüşdü ki, onu təsvir etmək və ya
saymaq mümkün deyildi” [2, s. 59]. Bütün mənbələr gürcü qoşunlarının məğlubiyyətini Şəm -
səddin Eldənizin yanına qaçıb gürcülərin mövqeləri haqqında ona xəbər verən bir gürcünün
xəyanəti ilə izah edirlər [3, s. 152; 2, s. 60].

Gürcü mənbəsi isə bu hadisələri tamamilə başqa cür təsvir edir: Eldənizin başçılıq etdiyi
müsəlman ordusu Arrandan hərəkət edərək Somxetidəki Qaqi qalasını mühasirə edir və onu
ələ keçirərək sərhəddə yerləşən bütün əraziləri qarət edir. III Georgi isə ölkənin hər yerindən
(“özünün yeddi çarlığından, İmeridən və Ameridən, ovslardan və b. ibarət”) qoşun toplayıb
müsəlmanlara qarşı çıxır [9, s. 24]. Gürcü mənbəsinə görə, guya müsəlman ordusu bundan
xəbər tutan kimi topladıqları qənimətləri ataraq qaçmağa başlayırlar. Lakin III Georgi qaçan
müsəlman ordusunu haqlamağa müvəffəq olsa da, bəzi didebullar, xüsusilə də Şəki/Hereti
eristavı Vardan Kolonkelisdze çara düşməni axıradək təqib etməyə imkan vermirlər [9, s. 24].
Nəticədə, gürcülərin təqibindən qurtaran müsəlman qoşunu Qelakunidə (Göyçə gölü rayonu
– Ə.Ş.) mövqelərini möhkəmləndirir. Eyni zamanda Şah-Ərmən hücuma keçərək gürcü
qarnizonu yerləşdirilmiş Ani şəhərini mühasirə edir. İlk qələbəsindən arxayın düşən III Georgi
isə kiçik bir dəstə ilə Lori və Dmanisi dağları arasında kef çəkir, ov ovlayırdı. Sultanın çarın
yanına göndərdiyi adam [Mxitar Qoşa görə isə gürcü ordusunun sipəhsaları, çara qarşı qəsd
edən İvane Orbeli – 5, s. 272] çarın mövqeləri haqqında Atabəy Eldənizə məlumat verir. Mü -
səlmanlar bütün gecəni yol gedib səhərə yaxın III Georginin dəstəsinə həmlə edirlər. Çar güc
bəla ilə yaraqlanıb atına minməyə macal tapır [9, s. 25]. Gürcü mənbəsinə görə, gürcülər elə
bir igidlik göstərirlər ki, bircə faydasız aznaurdan və xaç aparandan başqa nə bir didebul, nə
bir aznaur, nə də çara tabe nəyə isə yararlı və tanınmış bir adam itirmədilər [9, s. 26]. Gürcü
mənbəsi III Georginin məğlubiyyətini mümkün qədər kiçiltməyə çalışsa da, mənbə materialı
ilə tanış olduqda, çarın məğlub olduğu açıq görünür. Müsəlmanlarla ilk döyüşündə çarın qalib
gələ bilmədiyini etiraf edən gürcü mənbəsi, son döyüşdə “xaçı isə döyüşdən sağ salamat
çıxartdılar” [9, s. 26], “bundan sonra çar Ani şəhərini onun keçmiş hakimlərinin qohumlarına
qaytardı” [9, s. 26] ifadələrini işlətməklə III Georginin məğlubiyyətini təsdiq etmiş olur.

Akademik Z.M.Bünyadov isə Azərbaycan Atabəyləri dövlətinə həsr etdiyi mükəmməl
tədqiqatında kiçik bir qeyri-dəqiqliyə yol verərək gürcü mənbəsindən əxz olunmuş bu
məlumatı müsəlman əmirlərin birləşmiş qüvvələrinin Cahan Pəhləvanın başçılığı altında
gürcülərə qarşı 1175-ci ilin avqustunda təşkil olunmuş yürüşü ilə əlaqələndirir [2, s. 65-66].

İlk mənbələrdən məlum olur ki, Atabəylərlə gürcü çarları arasında qanlı müharibələrin
baş verməsinə baxmayaraq, hökmdarlar bir-biri ilə yazışmaqda davam edirdilər. Sədr əd-Din
Əli əl-Hüseyni öz əsərinə belə məktubların bəzilərinin mətnini daxil etmişdir. Şəmsəddin
Eldəniz öz qoşunlarını Gürcüstan üzərinə göndərəndə, gürcülərdən aşağıdakı məzmunda
məktub almışdı: “Hər il (bizim) çarın xəzinəsinə daxil olan Gəncə və Beylaqanın xəracı bizə
çatır. Ancaq bir neçə ildir ki, xəzinəyə gələn gəlir kəsilmiş və biz arzu edirik ki, sən həmin
pulu verəsən”. Atabəy Şəmsəddin Eldəniz gürcülərə cavab məktubunda yazırdı: “Mən İraqda
qalmayıb, bu ölkəyə ona görə gəldim ki, qoşun toplayam, Tiflisə yürüyəm, onu tutanadək
aramsız mühasirədə saxlayam. Əgər sizdə qüvvə varsa, onu meydana çıxarın, onsuz da mən
sizin ölkənizə hücum edəcəyəm. Mən sizin üzərinizə (elə) qoşunla gəlmişəm ki, ondan sizi
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qılınc vurmaqdan və (nizə) uclarından başqa bir şey qurtara bilməz”. Gürcü çarı III Georgi
Atabəyin böyük qoşunla gəldiyini biləndə, ona yazırdı: “Mən səndən nəyi tələb edirdimsə,
ondan imtina edirəm. Mən bir də sənə bədlik gətirən heç nə etməyəcəyəm. Mən sənə nə
yararlıdırsa onunla razıyam və nə istəyirsənsə, onu yerinə yetirməyə hazıram”. Gürcü elçisi
çar III Georginin məktubunu gətirəndən sonra, Şəmsəddin Eldəniz bütün əmirləri topladı və
gələcək əməliyyatlar barəsində məsləhətləşməyə başladı. Hərbi Şura Gürcüstan üzərinə yürüş
etməyi qərara aldı [13, s. 139; 2, s. 62]. Orta əsr gürcü mənbələri bu hadisələri tamamilə başqa
cür təsvir etsə də, gürcü çarının məğlubiyyətini etiraf edir.

Gürcü mənbəsinə görə, sultan və gürcülər arasında Atabəy Eldəniz vasitəçilik edərək
sülh istədi. Digər tərəfdən də çarın bacısı, sultanın həyat yoldaşı şahzadə Rusudanın (Qiyas
əd-Din Süleyman şahın (1160-1161) həyat yoldaşı, dul qaldıqdan sonra Gürcüstana qayıdıb
ölkənin siyasi həyatında fəal iştirak edirdi – Ş.Ə.) vasitəçiliyi ilə bir müddət əmin-amanlıq
və sülh bərqərar oldu. Lakin bir müddət sonra əyanların və döyüşçülərin tələbi ilə çar yenidən
müharibəyə başlamaq qərarına gəldi [10, s. 250].

Ağır məğlubiyyətə uğramasına baxmayaraq gürcü qoşunları, müsəlman mənbələrinə
görə (gürcü mənbələri bu barədə susur), 1164-cü ilin aprelində yenidən hücuma keçərək Ani
şəhərini qarət etdi. Özünü yetirən Şəmsəddin Eldəniz onları şəhərdən qovdu və düşməni təqib
etməyi şəhər hakimi Sumari İbrahimə həvalə etdi. Lakin 1166-cı ildə gürcülər yenidən
Azərbaycana soxuldular və Gəncəyədək irəlilədilər [2, s. 64]. Gürcü mənbəsindən isə məlum
olur ki, 1166-cı ildə III Georgi növbəti geniş hərbi kampaniyaya başladı. Gürcüstan ordusunu
təşkil edən müxtəlif xalqlara ayrı-ayrılıqda müəyyən istiqamətlərdə qonşu torpaqlara qarətçi
yürüşlər təşkil etmək əmr olunur: “...tao, klarc və şavşlara Oltisi və Banini; mesxlərə və
torellərə Kari/Kars və Aşornini; əmirsipəhsalara və somxitarlara Gəncəyədək Kür sahillərini;
seçilmiş imerlərə və kartlilərə Gəncədən aşağı Xilatadək Kür boyu əraziləri; herlərə və kaxlara
– Alazanın mənsəbindən Şirvanadək əraziləri viran etməyi əmr etdi” [10, s. 250; 9, s. 27].

Gürcü mənbəsinə görə, 1167-ci ildə şimaldan hücuma keçən qıpçaqlar Dərbəndi və
Şabranı ələ keçirərkən Şirvanşah I Axsitan kömək üçün gürcü çarı III Georgiyə müraciət
etmişdi. III Georginin qoşunu Şirvan ordusu ilə birlikdə Şabran və Məsqət torpaqlarını
qıpçaqlardan geri aldı. Bu zaman Şirvan-Gürcüstan sərhədində istirahət edən Bizans şahzadəsi
Andronik Komnin də (I Axsartanın xalası oğlu) III Georginin ordugahında idi [10, s. 251; 9,
s. 28; 4, s. 23]. S. Aşurbəyliyə görə, Şirvan-Gürcüstan birləşmiş qüvvələri 73 gəmi ilə Şirvana
yürüş etmiş rusları də darmadağın etmişdir [7, s. 92]. Şirvanda cərəyan edən hadisələrə, eləcə
də gürcü çarının Şirvana münasibətdə “öz mülkü kimi” davranmasına Atabəy Şəmsəddin El -
dənizin reaksiyası məlum deyil. Mənbələrdən bu dövrdə Atabəy Şəmsəddin Eldənizin
Ni şa pura qoşunlarını yönəltmiş Xarəzmşah İl-Arslana qarşı Həmədandan Reyə yollandığı
məlum olur [2, s. 68].

Bundan sonra bir müddət müharibələrə ara verildi. 1167-1173-cü illəri əhatə edən fa si -
lədən sonra müharibələr yenidən qızışdı. XII əsrin 70-ci illərində Eldənizlərlə gürcülər
arasında baş verən müharibələr haqqında gürcü mənbələri məlumat verməsə də, erməni və
müsəlman mənbələrindən bu dövrdə ən azı qarşılıqlı olaraq üç böyük yürüşün həyata keçi ril -
diyi məlum olur. 1174-cü ilin yanvarında Atabəyin xanımı Möminə xatun Naxçıvandan
Hə mə dana gələrək, gürcülərin növbəti hücumu haqqında xəbər gətirdi. Gürcülərin hücum -
larına hər dəfə daha ağır zərbələrlə cavab vermiş Atabəy Şəmsəddin Eldəniz oğulları ilə
birlikdə Naxçıvana gələrək yenidən gürcülərə qarşı hücuma keçdi. Atabəylərin gürcülərə qarşı
1174-cü ilin yayında başlanan növbəti hücumu zamanı baş verən taun xəstəliyi orduya xeyli
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tələfat versə də, Ağşəhər qalasını ələ keçirən Şəmsəddin Eldəniz Naxçıvana böyük qənimətlə
qayıtdı. Həmin ilin payızında gürcülər yenidən hücuma keçib Ani şəhərini mühasirə edərək
ələ keçirdilər və oraya öz canişinlərini təyin etdilər. Atabəy Şəmsəddin Eldəniz qoşunlarını
Aninin əvvəlki hakimi Şahənşahın köməyinə göndərdi, ancaq gürcülər tərəfindən geri
oturduldu. Bir müddət sonra düşmən tərəflər Dəbil yaxınlığındakı düzdə qarşılaşdılar, ancaq
döyüş baş vermədi, Şəmsəddin Eldəniz qoşunlarını Naxçıvana qaytardı. 1175-ci ilin yayında
Atabəylərin və onların vassallarının birləşmiş qoşunu Məhəmməd Cahan Pəhləvanın başçılığı
altında gürcülərə qarşı daha bir yürüşə başladılar. Onlar Lori, Dmanisi düzənliyinə çatdılar
və Ağşəhər mahalını yerlə yeksan etdilər [2, s. 64-65]. Sədr əd-Din Əli əl-Hüseyniyə görə
isə, Məhəmməd Cahan Pəhləvanın Gürcüstana yürüşü zamanı tərəflər arasında savaş baş
vermədi və gürcülər sülh bağladılar [13, s. 148].

Gürcüstana hərbi yürüşdən sonra 1175-ci ilin noyabrında Atabəy Şəmsəddin Eldəniz
Nax çıvanda vəfat etdi. Təxminən bir ay sonra Sultan Arslan şah da dünyasını dəyişdi. Eldə -
nizin böyük oğlu Məhəmməd Cahan Pəhləvan (1176-1186) azyaşlı Sultan Toğrulun atabəyi
təyin olundu. Onun hakimiyyətinin ilk dövründə mərkəzi hakimiyyətin möhkəmləndirilməsi
xarici siyasət sahəsində öz müsbət təsirini göstərirdi. Atabəy Cahan Pəhləvanın hakimiyyətinin
on ili ərzində dövlət heç bir xarici basqına məruz qalmamışdı. Məhz onun hakimiyyəti döv -
ründə “gürcülər onunla sülh bağlamış, onun tələblərini qəbul etmişdilər” [2, s. 78].

Beləliklə, feodal pərakəndəliyinin hökm sürdüyü Azərbaycan torpaqlarında XII əsrin
ortalarında yaranmış Azərbaycan Atabəylər dövləti ilə Abxaz-Kartli çarlığı daima münaqişə
şəraitində olmuşdur. İlkin mənbələrdə Azərbaycan Atabəylər dövlətinin təşəkkülü dövründə
(1136-1160) bilavasitə onun Abxaz-Kartli çarlığı ilə münasibətlərinə dair məlumatlara təsadüf
olunmur. Bundan fərqli olaraq, Şəmsəddin Eldənizin “Böyük Atabəy” rütbəsi alaraq faktiki
hakimiyyətə yiyələnməsindən sonra regionda hegemonluq uğrunda amansız mübarizə aparan
Azərbaycan Atabəylər dövləti ilə Abxaz-Kartli çarlığı arasında gərginlik, vaxtaşırı təkrarlanan
toqquşmalar, müəyyən fasilələrlə uzun sürən müharibələr, dəfələrlə bir-birinin ərazisinə təşkil
olunan yürüşlər ilə müşayiət olunmuşdu.

1160-ci ildən etibarən bütün fəaliyyətini yeni dövlət hakimiyyətinin möhkəmlən diril -
məsinə yönəldən Atabəy Şəmsəddin Eldəniz əsas qüvvələrini Gürcüstan ilə mübarizəyə
yö nəldərək gürcü feodallarının tarixi Azərbaycan torpaqlarına yürüşləri və özbaşınalıq larına
qarşı layiqincə cavab vermək imkanı əldə etmişdi. Atabəylərin fəal müdaxiləsi sayəsində Şir -
vanın Gürcüstana qatılması kimi mənfur niyyətlərin qarşısı alınsa da, Şirvanşah Gürcüstanla
əvvəlki münasibətləri saxlamışdı. Gürcü çarının hərəkətlərinə cavab olaraq, Atabəy Şəmsəddin
Eldəniz  bir neçə dəfə Gürcüstana yürüşlər etmiş, itaətdən boyun qaçıran III Georgini ağır
məğlubiyyətə uğratmışdı. Orta əsr gürcü mənbələri bu hadisələri tamamilə başqa cür təsvir
etsə də, gürcü çarının məğlubiyyətini etiraf edir. İlk mənbələrdən məlum olur ki, Atabəylərlə
gürcü çarları arasında qanlı müharibələrin baş verməsinə baxmayaraq, hökmdarlar bir-biri ilə
yazışmaqda davam edirdilər.
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AZERBAIJANI-GEORGIAN RELATIONS DURING THE TIME 
OF THE GREAT ATABEY SHAMSADDIN ELDENIZ

The Azerbaijani state of Atabey’s (1136-1225) had the exclusive place and role in de -
fining the main directions of mutual relations between the medieval feudal states of Azerbaijan
and Georgia. The Azerbaijani state of Atabeys and Abkhaz-Kartli tsardom always conflicted.
The rivalry and tension between these two countries fighting for hegemony in the region were
observed by recurring clashes, prolonged wars at times, frequent marches on each other’s
territory, a fierce struggle for power and by every support of princes – successors to the throne,
who opposed to the ruling government.
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Ширинбей Алиев

АЗЕРБАЙДЖАНО-ГРУЗИНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ПЕРИОД ВЕЛИКОГО
АТАБЕКА ШАМСАДДИНА ЭЛЬДЕНИЗА

В определении основных направлений взаимоотношений феодальных государств
Азербайджана и Грузии в период средневековья особая роль принадлежала Азербайд -
жанскому государству Атабеков (1136-1225). Государство Атабеков находилось в
пос  тоянном конфликте с Абхазо-Кахетинским царством. Соперничество и напряжен -
ность между этими двумя государствами, которые вели борьбу за гегемонию в регионе,
частые конфликты, временами переходящие в длительные войны и нападения на тер -
ритории друг друга, сопровождались ожесточенной борьбой за власть находившихся в
оп позиции к ней наследных принцев.

Ключевые слова: Азербайджан, Грузия, феодальные государства, атабек, отношения.

(AMEA-nın müxbir üzvü Fəxrəddin Səfərli tərəfindən təqdim edilmişdir)
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UOT 94(479.24)

SARA HACIYEVA

NAXÇIVAN DİYARINDA SƏNƏTKARLARDAN TOPLANAN VERGİLƏR
(XVIII-XIX ƏSRLƏRDƏ)

Məqalədə XVIII-XIX əsrlərdə Naxçıvan diyarında sənətkarlardan yığılan vergilərdən bəhs edilmişdir.
Qeyd edilmişdir ki, Naxçıvan diyarında sənətkarlıq müəyyən  istisnalar nəzərə alınmaqla yüksək səviyyədə
inkişaf etmişdi. İnkişaf etmiş sənətkarlıq sahələrindən həm dövlət qurumları, həm də sənətkar və tacirlər
yararlanmışlar. Ümumiyyətlə sənətkarlığın inkişafı həm ölkənin inkişafına, həm də insanların yaşam tərzinə
müsbət təsir göstərmişdi. Əvvəlki dövrlərdə olduğu kimi XVIII-XIX əsrlərdə də sənətkarlardan həm natura, həm
də pul formasında vergilər alınmışdır.

Açar sözlər: Naxçıvan, sənətkarlıq, vergi, rüsum, məhsul.

Məlumdur ki, vergilər hər bir dövlətin büdcəsini təmin edən mühüm mənbələrdən biri -
dir. Hələ orta əsrlər dövründən digər sahələrlə yanaşı sənətkarlardan da müxtəlif adlar altında
vergilər toplanırdı. Əsnaf təşkilatları adı altında birləşən sənətkarların üzərinə vergi ustaların
sayına görə təyin edilirdi [15, s. 123, 124]. Hər bir sənətkar, xırda tacir, xüsusi sənət və ticarət
vergiləri (dəzgahbaşı, toxucu pulu və s.) ilə yanaşı, şəhər əhalisinin aşağı təbəqəsi kimi digər
vergiləri də verməli idi [2, s. 259]. Səfəvilər dövründə dövləti-aliyə xidmət üçün bir çox vəzifə
sahibləri var idi ki, bunlardan biri də kələntərlik vəzifəsi idi. Kələntər sənətkar təşkilatlarının
başçılarının, şəhər məhəllələrinin rəhbərlərinin (kəndxuda) təyin olunmasına nəzarət edir,
şəhərin maliyyə işlərini nizamlayır, bazara nəzarət edir, tacir və sənətkarlardan vergi toplayırdı
[9, s. 118]. Həmçinin darğalar tutduqları mövqedən istifadə edərək, xırda sənətkar və tacirləri
sıxışdırır, onların üzərinə qoyulan vergiləri çoxaldırdılar [5, s. 59].

1565-ci ilədək ticarətdən və sənətkarlıqdan əldə olunan tamğa şəhər əhalisinin başlıca
vergisi olmuşdu. Tamğa ticarət və istehsal edilən sənətkarlıq malları satılarkən onların üzərinə
qoyulan vergi olub, əsasən, pul ilə yığılırdı [6, s. 58]. Bu vergi böyük məbləğ təşkil edir, şəhər -
lərdə sənətkarlığın və ticarətin inkişafı prosesinə əngəl törədirdi. Səfəvi şahı bir sıra vergiləri,
o cümlədən də şəhər əhalisindən-sənətkarlardan və tacirlərdən alınan tamğa vergisini, qeyd
edilən tarixdə ləğv etdi [16, s. 265-291; 8, s. 36-37].

Tamğanı daha mülayim vergi – boniçe əvəz etdi. Ağır verginin ləğv olunması şəhər hə -
yatının inkişafına təkan verdi. Sonrakı dövrlərdə (XIX əsrdə) “boniçe”nin torpaq vergisi (renta)
kimi alınması haqqında da məlumatlar vardır. Bununla yanaşı aparılan araşdırmalardan məlum
olur ki, “boniçe” ayrıca bir institut kimi kənd icmaları üçün xarakterik olmamışdır. XVIII əsrə
aid olan öyrənilmiş sənədlər belə bir fikir söyləməyə əsas verir ki, bu termin ancaq şəhərlər
üçün xarakterik idi. Yaxın sonrakı dövrlərin tarixi sənədləri “boniçe”nin kənd vergi sistemi
ilə əlaqəsinin də olduğunu bildirir. Lakin bu, sosial dəyişikliklərlə əlaqədar olaraq şəhər
həyatının tənəzzülə uğraması ilə əlaqəli ola bilərdi. Görünür tacir-sənətkar əhalinin sosial
tərkibində baş vermiş deformasiya “boniçe” institutunun da deformasiyaya uğramasına səbəb
olmuş, lakin bəzi yerlərdə müəyyən sahələrdən alınan vergi forması kimi saxlanılmışdır.
Mənbələrin təhlilinə əsasən qeyd etmək olar ki, “boniçe” ardıcıllıqdan uzaq olmuşdur. Demək
olar ki, bütün sənətkarlar üzərinə qoyulmuş vergi kimi təqdim edilmişdir. Rafael dyü Mani
bazardan və sənətkarlardan alınan “boniçe”nın xüsusi xəzinə gəlirlərinə bölündüyünü bildirir.

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin Elmi əsərləri, 2020, № 3, s. 55-59

ELMİ ƏSƏRLƏR    ●   SCIENTIFIC WORKS ●    НАУЧНЫЕ ТРУДЫ

55



XVIII əsrdə Azərbaycana səyahət etmiş fransız səyyahı Tavernye yazırdı ki, çoxsaylı sənətkar
sexlərinin illik ödədiyi vergi “boniçe” adlanırdı. Hər iki müəllif “boniçe”nin əsnaflardan alınan
vergi növü olduğunu müəyyənləşdirmişdir [15, s. 163-164]. Müxtəlif mənbələrdən toplanmış
materiallardan aydın olur ki, “boniçe” sənətkar vergisi kimi birmənalı olaraq dəyərləndiril mişdir.

Əvvəlki dövrlərdə olduğu kimi XVIII-XIX əsrlər dövründə də sənətkarlardan həm
natura, həm də pul formasında vergilər alınmışdır. Hələ XVI əsrdən Səfəvilər dövlətinin hökm -
darları xalça ixracının xəzinə üçün mühüm gəlir mənbəyi olduğunu yüksək qiymətləndirərək,
əhalidən alınan vergilərin bir qisminin də yüksək bədii səviyyəli xalçalarla ödənməsinə
başlaması olmuşdur. Dünyada ən zəngin monarx sayılan və deyildiyinə görə özü xalça toxu -
mağı xoşlayan I Şah Abbas (XVI əsrin sonları-XVII əsrin əvvəlləri) əmr etmişdi ki, bir çox
mərkəzlərdə təsdiq olunmuş eskizlər və kompozisiyalar üzrə xalçalar toxunan dövlət xalça
emalatxanaları yaradılsın. Həmin dövrdən “kənd xalçaçıları şah torpaqlarından istifadəyə görə
icarə haqqını çox zaman xalçalarla ödəyirdilər”. Vergilərin xalçalarla ödənilməsi sonrakı əsr -
lərdə də davam etmişdir. Yerli xanlar XVIII əsrin sonları XIX əsrin əvvəllərində vergiləri
xalçalarla alır, sonra həmin xalçaları ixrac edirdilər [3, s. 12, 21].

Tədqiq olunan dövrdə bölgədə boyaqçılıq sənəti ilə məşğul olan sənətkarlardan da vergi
alınması haqqında məlumatlar vardır. Bu cür statistik məlumata “Naxçıvan sancağının müfəs -
səl dəftəri”ndə rast gəlinir. Həmin mənbəyə görə, 1727-ci ildə Naxçıvan şəhərində illik gəliri
1200 ağca olan boyaqxanalar fəaliyyət göstərmişdi. Həmin dövrdə Osmanlı vergi orqanları
bu boyaqxanaların hər birindən 120 və ya 240 ağca həcmində vergi toplamışdır [13, s. 30, 159-
160]. C.Mustafayev yazır ki, “digər xanlıqlarda olduğu kimi Naxçıvan xanlığında da
boyaqçılıqla bağlı olan vergi maddəsi icarəyə verilirdi. Xanlığın Rusiya tərəfindən işğalından 5
il əvvəl, daha doğrusu 1823-cü ildə boyaqçılıq maddəsi ancaq Naxçıvan mahalında 1480 manata
icarəyə verilmişdi. Xanlıqda “heç kim icarədara müəyyən olunmuş vergini ödəmədən hər hansı
məhsulu boyamaq hüququna” malik deyildi. Müəyyən edilmiş qaydalara görə nəinki şəhər -
lərdəki müstəqil boyaqxanalarda, eləcə də boyamanın ev şəraitində aparıldığı kənd yerlərində
uzunluğu 10 arşın olan pambıq parçanı boyamaq üçün icarədara 32 qəpik, ipək və yun ipləri
boyamaq üçün isə 20 qəpik məbləğində pul ödəmək tələb olunurdu” [11, s. 103; 14, s. 83].

Xanlıqlar dövründə də vergi sistemi əsasən qorunub saxlanmışdı. Müxtəlif vergi və
mükəlləfiyyətlər sənətkarlar və tacirlərin vəziyyətini daha da ağırlaşdırırdı. “Naxçıvan əyalə -
tinin statistik təsviri”ndə verilən məlumata görə Naxçıvan şəhərində “boyaqçılıq maddəsi”
adlanan bölmədə icarədarın hər 10 arşın ipək parçanın boyanması üçün 20 qəpik həcmində
vergi alınmışdır [15, s. 112]. Ordubad dairəsində çadranın və ya nazik bez parçanın boyanması
üçün gümüş pulla 40 qəpik, 7 arşın bezin bürmetə boyanması 12 qəpik, mavi rəngə boyanması
üçün 8 qəpik, 4 stil (2 funt) ipin göy rəngə boyanması üçün 46 qəpik, mavi rəngə boyanması
üçün 20 qəpik, 5 arşın bez parçanın saya boyanması üçün 6 qəpik həcmində vergi ödəmək
tələb olunurdu [17, s. 209; 10, s. 141].

XVIII əsrin 20-30-cu illərində olmuş Osmanlı istilası dövründə şəhərdə pambıq parça
istehsalının geniş miqyas almasını bez parçaların satışı zamanı toplanması nəzərdə tutulan
xüsusi “bez damğası” (“tamğai-kirbas”) adlı vergi maddəsinin təsis olunması da təsdiq edir.
Osmanlı hakimiyyət orqanları bu maddəni hər il 12 min ağcaya müqatiəyə verirdilər [13, s.
30]. Məlumdur ki, müqatiələr dövlətə aid olan gəlir mənbəyinin müəyyən bir ödəniş
müqabilində müvəqqəti və ya icarəyə verilməsinə nəzərdə tutan gəlir mənbələrindən biridir.
Şəhərin ticarət və sənətkarlıq sahələri üzrə vergilərin “müqatiə” qrupuna daxil edilməsi bu
sahələrin mültəzimə (icarəyə götürən şəxsə) verilməsini deməyə əsas verir.
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Tədqiq olunan dövrdə sənətkarlıq sahələrindən alınan vergilər içərisində dabbağlıq
sənəti ilə məşğul olan sənətkarlardan alınan vergilər də diqqəti cəlb edir. Bəhs olunan dövrdə
maldarlığın müxtəlif sahələrinin inkişafı dabbağların xammala olan ehtiyaclarını yetərincə
yerinə yetirirdi. Xanlıqlar dövründə dövlət həm gön-dəri məmulatlarının istehsalına, həm də
satışına görə xüsusi vergilər müəyyənləşdirmiş və onların toplanmasını ayrı-ayrı şəxslərə
iltizama vermişdi. 1823-cü ildə hazırlanmış iltizam maddələri haqqındakı cədvəldə bütün
Naxçıvan dairəsi üzrə gön-dəri məmulatı istehsalına görə gümüş pulla 260 rubl məbləğində
vergi toplanılması müəyyənləşdirilmişdi [17, s. 180]. Həmin qaydalara görə, dabbağ emal
edib satışa çıxardığı hər ədəd camış dərisinə görə 35 qəpik, qoyun dərisinə görə isə 10 qəpik
həcmində vergi ödəməli idi [17, s. 112]. Ordubadda da bu vəziyyət oxşar idi. Burada gön-də -
ri məmulatlarının emalına və satışına görə illik iltizam maddəsinin həcmi gümüş pulla 200
rubl (50 tümən) müəyyənləşdirilmişdi. İltizamçı hər camış dərisinə görə gümüş pulla 60 qəpik,
hər öküz dərisinə görə isə 30 qəpik həcmində vergi toplayırdı [17, s. 217; 10, s. 132]. Hər bir
sənətkar və tacir üçün külək adlı vergi qoyulmuşdu. Ödənilən vergilərin miqdarı belə idi:
qırmızı rəngli mallarla ticarətə görə – 10 qəpik, meyvə ticarətinə görə – 14 qəpik, kiçik mallar
üçün – 10 qəpik, dəri ticarəti üçün – 10 qəpik, toxucu, papaqçı və yun ip toxuması işi üçün –
10 qəpik və s. [17, s. 212-113].

Şəki xanlığında Məhəmməd Həsən xanın “Dəstur-ül-əməl” qanunlar külliyyatında bazar
darğasının xeyrinə yığılan aşağıdakı darğalıq vergilərinin adları sadalanır: Qapan pulu (mal -
ların çəkilməsi üçün), mal-qara satışı üçün dəllalxana gəliri, ət satanlardan qəssab pulu,
dabbağxanalardan dabbağxana gəliri, müxtəlif xarakterli boyamalar üçün – boyaqxana pulu,
xəzinə torpaqlarında olan dükanlardan dükan pulu və s. vergilər toplanırdı [1, s. 158]. Bəhs
olu nan dövrdə dəzgahlarda ipək toxuyan hər bir sənətkardan mancanaq pulu adı altında vergi
alınırdı. Həmçinin, toxuculuqla məşğul olan sənətkar bütün il boyu xəzinəyə 4 manat 80 qəpik,
yalnız qış aylarında bu sənətlə məşğul olan şəxs isə dövlətə 2 manat 40 qəpik verməli idi. To -
xuculuqla qış aylarında əkin sahələrində işləməyən kəndlilər də məşğul olurdular. Naxçıvan
xanlığında satılan bütün mallardan 6 qəpik vergi alınırdı.

Karxana xərci – ipək əyirən və başqa emalatxanalardan toplanan vergi Naxçıvan xan -
lığında bez toxuyan hər toxucudan dəzgahı üçün ildə 2 man., hər mancılıqdan isə 8 man.
alınırdı. Əgər darğalıq natura şəklində toplanırdısa, onda bu vergi məhsulun onda bir hissəsini
təşkil edirdi. “Darğalar həm XVIII əsrdə, həm də işğaldan sonra əhalini bəylərdən az istismar
etmirdilər”. Xanlıqlarda darğalıq eyni həcmdə yığılmırdı. Bakı xanlığında o, hər cüt üçün 5
batman buğda və 5 batman arpadan ibarət idisə, Naxçıvan xanlığında yığılan məhsulun onda
bir hissəsini təşkil edirdi. Ümumiyyətlə, götürüldükdə, əksər xanlıqlarda və mahallarda dar -
ğalıq vergisinin 80 faizi isə pulla ödənilirdi. Naxçıvan xanlığının Naxçıvan mahalından xan
xəzinəsinə hər il 146 min manatlıq, Ordubad mahalından isə 54,1 min manatlıq müxtəlif
vergilər və mükəlləfiyyətlər daxil olurdu [1, s. 174, 79].

Aparılan araşdırmalar göstərir ki, Xanlıqlar dövründə son dərəcə mürəkkəb vergi sistemi
mövcud olmuşdu. Lakin həmin sistem ciddi şəkildə gözlənilirdi. Çar hökuməti isə həmin sis -
temi saxlayaraq, ona bir qarmaqarışıqlıq gətirmişdi və həmin sistemi son dərəcə qaba
müstəmləkə əsarəti ilə daha da ağırlaşdırmışdı [7, s. 115]. Sənətkarlardan vaxtlı-vaxtında vergi
almaq məqsədilə onlara öz mallarını əsasən bazar və karvansaralarda satmağa icazə verilmişdi.
Ticarətdə olduğu kimi sənətkarlığın da mərkəzi bazar idi. Məhz buna görə də sənətkar dükan -
larının bir hissəsi bazarda cəmləşmişdi. Sənətkarların və tacirlərin bir bazarda cəmləşməsi
yerli hakimlərin daxili siyasətinə uyğun gəlirdi, çünki belə olduqda tacir və sənətkarlara
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dövlətin nəzarəti daha asan olur, fərdi sənətkarlar öz mallarını istədikləri kimi sata bilmir və
vergi toplanması işi də asanlaşırdı [9, s. 105]. Lakin bütün bu maneələrə baxmayaraq Azər -
baycanda və həmçinin Naxçıvan diyarında sənətkarlıqla yanaşı, həm daxili, həm də xarici
ticarəti inkişaf edirdi.

Nəticə olaraq qeyd etmək olar ki, XVIII-XIX əsrlərdə Naxçıvan diyarında sənətkarlıq
müəyyən istisnalar nəzərə alınmaqla yüksək səviyyədə inkişaf etmişdi. İnkişaf etmiş bu
sahədən isə həm dövlət qurumları, həm də sənətkar və tacirlər yararlanmışlar. Ümumiyyətlə
sənətkarlığın inkişafı həm ölkənin inkişafına, həm də insanların yaşam tərzinə müsbət təsir
göstərmişdi.
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Sara Hajiyeva

TAXES COLLECTED FROM ARTISANS IN THE NAKHCHIVAN 
REGION IN THE XVIII-XIX CENTURIES

The article deals with the taxes levied from the craftsmanship in the Nakhchivan region
in the 18th-19th centuries. It was noted that craftsmanship in Nakhchivan was developed at a
high level, taking into account certain exceptions. Both state agencies, artisans and merchants
have benefited from the advanced craftsmanship. Generally, the development of craftsmanship
had a positive impact on both the country’s development and people’s lifestyle. In the 18th-
19th centuries, as in the previous periods, artists give natural and cash taxes.

Keywords: Nakhchivan, craftsmanship, tax, duty, product.

Сара Гаджиева

НАЛОГИ, СОБИРАВШИЕСЯ С РЕМЕСЛЕННИКОВ 
В НАХЧЫВАНСКОМ КРАЕ В XVIII-XIX ВВ.

В статье рассматриваются налоги, взимаемые с ремесленничества в Нахиче ван -
ской области в XVIII-XIX веках. Было отмечено, что мастерство в Нахчыване было
развито на высоком уровне с учетом некоторых исключений. И государственные агент -
ства, ремесленники и торговцы извлекли выгоду из передового мастерства. В целом
развитие мастерства оказало положительное влияние как на развитие страны, так и на
образ жизни людей. В XVIII-XIX веках, как и в предыдущие периоды, из ремесленников
получали как природные, так и наличные налоги.

Ключевые слова: Нахчыван, сфера ремесленничество, мастерство, налог, пошлина, товар.
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UOT 94 (479.24)

SAMİRƏ HƏBİBBƏYLİ

AZƏRBAYCANLILARIN GÜRCÜSTANIN İCTİMAİ-SİYASİ 
HƏYATINA İNTEQRASİYASI PROBLEMLƏRİ

Məqalədə Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların bu ölkənin  ictimai-siyasi həyatına inteqrasiyası
problemləri araşdırılmışdır. Araşdırma nəticəsində azərbaycanlıların qanunverici və icraedici hakimiyyət orqan -
larında kifayət qədər təmsil olunmadıqları aydın olmuşdur. Gürcü dili biliklərinin kifayət qədər olmaması bütün
sahələrdə azərbaycanlıların həyat şəraitinə mənfi təsir göstərir. Təhsil sahəsindəki problemlər və azərbaycandilli
kütləvi informasiya vasitələrinin olmaması inteqrasiya prosesinin qarşısını alan ən böyük əngəllərdir.

Açar sözlər: Gürcüstan, azərbaycanlılar, ictimai-siyasi həyat, gürcü dili, təhsil problemləri.

Azərbaycanın həmsərhəd olduğu bütün ölkələrdə (Ermənistan istisna olmaqla) azərbay -
canlılar yaşayırlar. Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılar tarixən bu torpaqların sakinləri,
aborigen əhalisi olmuşdurlar. Tarixi Borçalı ərazisi qədim türk qəbilələrinin yaşadıqları əzəli
torpaqlardır. Gürcüstan məktəblərində tədris edilən tarix kitablarında azərbaycanlıların bu
əraziyə XVII əsrdə Şah Abbas tərəfindən köçürüldüyü yazılsa da, Dionisi, Klavdi Ptolemeyin
əsərlərində və digər bir sıra etibarlı qaynaqlarda türk tayfalarının qədim zamanlardan bəri
burada yaşadıqları təsdiq olunmuşdur. Tarixi mənbələrdə basillər olaraq adlandırılan toplumun
bugünkü borçalıların əcdadları, Borçalı toponiminin də bu tayfanın adı ilə bağlı olduğu ehtimal
edilir.VI əsrdə böyük hun axınları zamanı bu torpaqlara gələn bulqarlar burçalılar kimi adlan -
dırılmışdır. IX əsrdə ərəb xilafətinin dağılmasından sonra yaranan dövlətlər arasında Tiflis
əmirliyi də var idi ki, bu əmirlik indiki Gürcüstanın paytaxtı da daxil olmaqla cənub ərazilərini
əhatə edirdi. XI-XIII əsrlərdə monqol fəthləri, 1386-cı ildə Əmir Teymurun yürüşü, XIV-XV
əsrlərdə Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu dövlətlərinin hakimiyyəti, XVI əsrdən etibarən Səfəvi-
Osmanlı müharibələri bu bölgəyə təsirsiz ötüşməmiş, azərbaycanlıların yaşadıqları Borçalı
bölgəsi gah bu, gah digər dövlətin tərkibinə daxil edilmişdir. XVIII əsrin əvvəllərində Gəncə
bəylərbəyliyinin tərkibində olan Borçalı bəylərbəyi Cavad xan Ziyadoğlunun 1736-cı ildə
Na dir Şah Əfşarın taxta çıxmasına etiraz etməsi səbəbindən bəylərbəylikdən alınıb Kartli-
Kaxetiya çarlığının idarəçiliyinə verilmişdir [11]. Borçalının çarlığın idarəçiliyinə verilməsi,
xanlıqlararası çəkişmələr, Cənubi Qafqazın Rusiya tərəfindən işğalı bölgənin demoqrafik
vəziyyətinə təsirsiz ötüşmədi. XX əsrin əvvəllərində müstəqilliklərini elan edən Cənubi Qaf -
qaz respublikaları üçün Borçalı strateji əhəmiyyətə malik idi. 1918-ci ilin dekabrında baş
verən Gürcüstan-Ermənistan müharibəsi əsasən Borçalı torpaqları uğrunda aparılırdı. Nəticədə
əhalisinin əksəriyyəti azərbaycanlılardan ibarət olan Borçalı yerli əhalinin rəyi nəzərə alın -
madan iki dövət arasında parçalandı. Bu da əhalinin bir qisminin köç etməsinə səbəb oldu.
1927-ci ildə Gürcüstan ərazisində qalan Borçalı torpaqları növbəti dəfə Borçalı, Lüksemburq,
Dmanisi olaraq 3 hissəyə parçalandı. Sonrakı illərdə adları gürcü adları ilə (Borçalı-Marneuli,
Lüksemburq-Bolnisi, Başkeçid-Dmanisi) əvəz edildi [12].

Gürcüstanda sayca ən böyük xalqlardan biri, ən böyük milli azlıq azərbaycanlılardır.
Azər baycanlılar əsasən Kvemo-Kartli, Kaxeti, Şida-Kartli bölgələrində, Acarıstan Muxtar
Respublikasında, həmçinin Tbilisi və Batumi şəhərlərində yığcam halda yaşayırlar. Axırıncı
dəfə 2014-cü ildə keçirilən əhalinin siyahıyaalınmasının nəticələrinə əsasən Gürcüstandakı
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azərbaycanlıların sayı 233024 nəfər olmuşdur [6, s. 22]. Gürcüstan dövlətinin rəsmi statistik
məlumatlarında 1989-cu il əhalinin siyahıya alınmasında azərbaycanlıların sayının 307556
nəfər, 2002-ci il siyahıya alınmasında 284761 nəfər olduğu bildirilir [3]. Rəqəmlərdən də
göründüyü kimi Gürcüstanın SSRİ-nin tərkibində olduğu dövrlə müstəqillik qazandığı sonrakı
dövr müqayisə edildikdə, məlum olur ki, azərbaycanlıların sayında kəskin azalma var. Müs -
təqilliyin ilk illərində Gürcüstanda hakimiyyətdə olan Z.Qamsaxurdiyanın başçılıq etdiyi qatı
millətçi qrupun yeritdiyi ayrı-seçkilik siyasəti azərbaycanlıların sayının azalmasına səbəb olan
əsas amillərdəndir. O dövrdə ifrat millətçi cinayətkar hakim dairələrlə azərbaycanlılar arasında
qarşıdurmaların baş verməsi, qanunsuz şəkildə tarixən azərbaycanlıların məskunlaşdığı ərazi -
lər də 35 kəndin, bir sıra çay və yer adlarının dəyişdirilməsi azərbaycanlıları ölkəni tərk etməyə
məcbur etmişdir [20]. Sonrakı dövrlərdə Gürcüstanda həyata keçirilən torpaq islahatından
azərbaycanlıların yararlana bilməməsi onların ürəkaçan olmayan iqtisadi vəziyyətinin daha
da pisləşməsinə səbəb olmuş və nəticədə onların bir qismi öz doğma torpaqlarını tərk etməyə
məcbur olmuşdurlar. Azərbaycanda Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldikdən sonra Gürcüstanda
yaşayan azərbaycanlıların həyatında müsbətə doğru dəyişikliklər baş verməyə başlamışdır.

Kvemo-Kartli bölgəsi azərbaycanlıların ən sıx məskunlaşdıqları bölgədir. Burada ümu -
mi  əhalinin 41,75%-ni azərbaycanlılar təşkil edir [5]. Ərazisi 6528 km2

, əhalisi 423986 nəfər
olan Kvemo-Kartli bölgəsi 6 rayondan ibarətdir. Marneuli hazırda Kvemo-Kartli bölgəsinin
ən böyük rayonlarından biridir. Bu rayon azərbaycanlıların ən sıx yaşadıqları bölgə hesab
edilir. Burada yaşayan ümumi əhalinin 83,1%-i azərbaycanlılardır. Dmanisi rayonunda ümumi
əhalinin 66,8% -ni, Bolnisi rayonunda 66%-ni, Qardabani rayonunda isə 43,7%-ni azərbaycan -
lılar təşkil edirlər [5]. Bu bölgə Gürcüstanın müstəqilliyinin bərpasından sonra əhalisinin
sayında ən çox azalma müşahidə edilən bölgələrindən biridir. Ən yaxın tarixə nəzər salsaq
gö rərik ki, 2002-ci il statistik məlumatlarına görə bölgə əhalisinin sayı 497530 nəfər olmuşdur.
Yəni 2014-cü ilədək keçən 12 il ərzində əhalinin sayı 70000 nəfərdən çox azalmışdır.

Kvemo-Kartli bölgəsindən sonra Kaxetiyada azərbaycanlılar sıx məskunlaşmışlar. Bura -
da yaşayan azərbaycanlıların sayı 32354 nəfərdir. Onlar ümumi əhalinin 10,16%-ni təşkil
edirlər. Tbilisidə də azərbaycanlıların sayı çoxdur. Hazırda Tbilisidə 15000 nəfərdən çox azər -
bay canlı yaşayır [5].

Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılar əsasən kəndlərdə məskunlaşmışlar. Əksəriyyəti
kənd təsərrüfatı məhsullarının əkilib-becərilməsi ilə məşğul olan əhalinin gəlir səviyyəsi
olduqca aşağıdır. 2003-cü ildə Kvemo-Kartli bölgəsində adambaşına düşən gəlir ümumilikdə
Gürcüstan əhalisinin adambaşına düşən gəlirinin 67,6%-ni təşkil etmişdir. 2007-ci ildə bu rə -
qəm 59,7%-ə düşmüşdür.

Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların ictimai-siyasi həyatda iştirakı bir o qədər də qə -
naət bəxş deyildir. XX əsrin 80-ci illərindən başlayaraq Gürcüstanda baş qaldıran millətçilik
meyllərinə paralel olaraq azərbaycanlılara qarşı ayrı-seçkilik prosesi özünü bütün sahələrdə
bü ru zə verməyə başladı. Belə ki, həmin illərdə bütün məsul vəzifələrdə çalışmış azərbaycanlı -
lar öz vəzifələrindən uzaqlaşdırıldı, həmin vəzifələrə etnik gürcülər təyin edildilər. Hazırda
da rayon polis rəhbəri, prokuror, qamqebeli, təhsil şöbəsinin müdiri və s. kimi vəzifələrə gür -
cülər təyin olunurlar. Kvemo-Kartli bölgəsindən fərqli olaraq ermənilərin sıx məskunlaşdıqları
Samstxe-Cavaxetiya bölgəsindəki məsul vəzifələrə erməni mənşəli vətəndaşlar təyin edilirlər.

Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların parlament və yerli idarəetmə orqanlarında iştirak
payı olduqca aşağıdır. 1992-ci ildə keçirilən parlament seçkiləri zamanı 1 nəfər də olsun azər -
baycanlı Gürcüstan parlamentində təmsil olunmamışdı. Sonrakı seçkilərdə müvafiq olaraq
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1995-ci il 5 nəfər, 1999-cu ildə 6 nəfər, 2004-cü ildə 3 nəfər, 2008-ci ildə 3 nəfər, 2012-ci il -
də 3 nəfər azərbaycanlı deputat mandatı qazanmışdı [2, s. 14]. 2016-cı ildə keçirilmiş
par la ment seçkilərində 30 nəfərə qədər azərbaycanlı namizədliyini irəli sürsə də cəmi 4 azər -
baycanlı parlamentdə təmsil olunmuşdur [4, s. 17].

Yerli özünüidarəetmə orqanlarında da vəziyyət oxşardır. İndiyə qədər heç bir qubernator
vəzifəsi azərbaycanlılar tərəfindən tutulmamışdır [14]. 2017-ci ildə yerli özünüidarəetmə
orqanlarına keçirilmiş seçkilərdə də azərbaycanlıların sayına görə namizədlərin payı aşağı
olmuşdur. Gürcüstan ərazisində milli azlıqların sayca üstünlük təşkil etdiyi 8 bələdiyyə möv -
cuddur [10]. Bu bələdiyyələrin ərazisində 102788 nəfər gürcü, 170830 nəfər azərbaycanlı,
90370 nəfər erməni yaşayır. Bəhs etdiyimiz seçkilərdə gürcülər 137, ermənilər 81 yer əldə
et dikləri halda azərbaycanlılar sadəcə 58 yerə sahib ola bilmişdirlər [18]. Bu nəticələrə əsasən
hər 779 gürcüyə 11111 erməniyə 12945 azərbaycanlıya 1 yer düşür ki, bu da yerli idarəetmə
sist e mində azərbaycanlıların payının nə qədər aşağı olduğunun göstəricisidir [7, 15, 16].

Seçkilərdə namizəd kimi iştirak ilə yanaşı seçici kimi iştirak da olduqca vacibdir.
Əhalinin əsas hissəsi kənd yerlərində yaşadığından seçki prosesini dərindən izləmək istənilən
səviyyədə olmamışdır.

Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların ictimai-siyasi proseslərdə iştirakına mane olan
səbəblərdən biri də dövlət dilini kifayət qədər yaxşı bilməmələridir. Dil problemi onların bütün
sahələrdə çətinliklərlə üzləşmələrinə səbəb olur [1]. ECMİ-nin statistik məlumatlarına əsasən
Qardabani rayonunun əhalisinin 24,5%-i, Marneuli rayonunun əhalisinin 42,2%-i, Dmanisi
rayonunun əhalisinin 8,1%-i ümumiyyətlə gürcü dilində heç nə bilmir [8]. Dövlət orqanlarına
müraciət etdikdə azərbaycanlılar böyük çətinliklərlə rastlaşırlar. Dövlət orqanlarında yalnız
gürcü dilindən istifadə edildiyi üçün tərcüməçi xidmətindən istifadə etməyə məcburdurlar.
Bu da onların özlərinin tam hüquqlu vətəndaş kimi hiss etmələrinə əngəl olan əsas amillərdən
biridir.

Məktəbyaşlı vətəndaşların gürcü dilini öyrənmələri və Gürcüstana inteqrasiya proses -
lərini sürətləndirmək üçün xüsusi dövlət proqramları həyata keçirilir. Azərbaycandilli
mək təblərdə dövlət dili məcburi şəkildə tədris edilir. Lakin həftədə bir neçə saat keçirilən bu
dərslərin müddəti və keyfiyyəti dövlət dilinin öyrənilməsi baxımından kifayət etmir. Bundan
əlavə təşviqedici vasitə kimi dil olimpiadaları təşkil edilir ki, bu layihələrdə də azərbaycanlı
şagirdlərin iştirakı istənilən səviyyədə deyil. Tolerantlıq və Vətəndaş İnteqrasiyası üzrə Milli
Konsepsiyanın və 2013-cü il Fəaliyyət Planının yerinə yetirilməsi üzrə hesabata nəzər salsaq
görərik ki, sayının çox olmasına baxmayaraq bu olimpiadalarda cəmi 2110 azərbaycandilli
şagird iştirak etmişdir. Ermənidilli şagirdlərin sayı isə 3177 nəfər olmuşdur [21]. Ali məktəb -
lərə daxil olma göstəricilərinə görə isə azərbaycanlıların payı nisbətən daha yüksəkdir. 2013-cü
ildə 704 azərbaycanlı Gürcüstan ali məktəblərinə daxil olmuşdursa, etnik ermənilərin sayı
müvafiq olaraq 186 nəfərdir [21]. Azərbaycanlılar ali təhsil almaq üçün əsasən Azərbaycan
Respublikasına və Türkiyə Cümhuriyyətinə üz tuturlar. Ali təhsil alan gənclərin çox az hissəsi
Gürcüstana geri dönür. Çünki ixtisaslarına uyğun işlərdə və ya dövlət orqanlarında işlə təmin
olunmaq perspektivləri olduqca aşağıdır. Bu da Gürcüstandan “beyin axını” ilə nəticələnir.
Bütün bunların nəticəsi olaraq ziyalı təbəqə ölkə hüdudlarından kənarda çalışır. Doğma
torpaqlarını tərk etməyən əhali isə işsizlik problemi ilə üzləşir. Ümumi Gürcüstan ərazisində
işsizlik səviyyəsi 12,4% olduğu halda Kvemo-Kartli bölgəsində işsizlik göstəricisi iki dəfə
daha çoxdur [9].
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Azərbaycanlılara xitab edən kütləvi informasiya mənbələrinin məhdudluğu onların
inteqrasiya prosesinə mane olan səbəblərdəndir. Belə ki, azərbaycandilli informasiya mənbə -
ləri olduqca azdır. Mövcud olanlar isə son vaxtlar qarşılaşdıqları iqtisadi problemlərə görə
fəaliyyətlərini dayandırmaq məcburiyyətində qalıblar. Əhali əsasən Azərbaycan, Rusiya və
Tür kiyə televiziya kanallarının xidmətlərindən istifadə edir [9].

Gürcüstanda baş vermiş “Qızılgül inqilabı”ndan sonra bu sahədə müəyyən irəliləyişlər
baş vermiş, milli televiziya və radio milli azlıqların dilində verilişlər hazırlamağa başlasa da
bu verilişlər hələ də yetərli deyil [8]. Kvemo-Kartli bölgəsində yerli dildə bəzi proqramlar
hazırlanır.

2000-ci illərdən başlayaraq, Gürcüstanda azərbaycandilli mətbuat nisbətən inkişafa baş -
lamış, “Gürcüstan”, “Regionpress”, “Ziya”, “Varlıq”, “Qeyrət”, “Günəş”, “Sözün işığı”, “Təh sil”,
“Yeniləşmiş məktəb”, “Maarif”, “Müvəkkil”, “Qarayazı” və digər azərbaycandilli qə zetlər, eyni
zamanda “Qarapapaqlar”, “Meydan”, “Əhli-Beyt”, “Müctəba” və bir çox dini jur nallar nəşr
olunmuşdur [13].

Gürcüstanda azərbaycanlıların milli-mənəvi dəyərlərini yaşadan bir sıra mədəniyyət
ocaqları fəaliyyət göstərir. Heydər Əliyev adına Tbilisi Dövlət Azərbaycan Dram Teatrı,
M.F.Axun dov adına Azərbaycan Mədəniyyəti Muzeyi, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Gürcüstan
bölməsi, Azərbaycanlıların Mədəniyyət Mərkəzi (Marneuli ş.) “Varlıq” Mədəniyyət Mərkəzi
(Tbilisi ş.) Rustavi azərbaycanlılarının Mədəniyyət Mərkəzi, Gürcüstan Azərbaycanlıları
Konqresi, “Qeyrət” Xalq Hərəkatı, Gürcüstan Azərbaycanlıların Ziyalılar Birliyi, Gürcüstanda
Azərbaycan Mədəniyyətinin İnkişafı Mərkəzi, Gürcüstan Aşıqlar, İncəsənət və Mədəniyyət
Birliyi, Acarıstan Gürcü-Azərbaycan Xeyriyyə Cəmiyyəti, “Birlik” Ümumgürcüstan Azər -
baycan Cəmiyyəti və s. kimi təşkilatlar və mərkəzlər azərbaycanlıların sosial-mədəni inkişafını
stimullaşdırır [13].

Aparılmış elmi araşdırmadan belə nəticəyə gəlmək olar ki, Gürcüstanın ictimai-siyasi
həyatında azərbaycanlıların iştirakı istənilən səviyyədə deyildir. Bunun həm obyektiv, həm
də subyektiv səbəbləri mövcuddur. Azərbaycanlıların gürcü dili biliklərinin zəif olması bu
problemin obyektiv tərəfidir. Subyektiv tərəfdən isə azərbaycanlıların siyasi proseslərdə və
dövlət orqanlarında təmsil olunmalarına şərait yaradılmaması qeyri-gürcülərin Gürcüstanın
idarə edilməsində söz haqqına sahib olmalarının əngəllənməsi kimi başa düşülə bilər. Təhsil
sistemində olan kadr və maddi-texniki çatışmazlıqlar da subyektiv səbəb hesab edilə bilər.
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PROBLEMS OF INTEGRATION OF AZERBAIJANIS IN THE PUBLIC AND
POLITICAL LIFE OF GEORGIA

The paper deals with the problems of integration of Azerbaijanis living in Georgia into
the social and political life of this country. As a result of the study, it was revealed that
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Azerbaijanis are underrepresented in the legislative and executive bodies of power. Insufficient
knowledge of the Georgian language affects the living conditions of Azerbaijanis in all spheres
negatively. Problems in the field of education and lack of Azerbaijani-language media are the
biggest obstacles in the integration process.

Keywords: Georgia, Azerbaijanis, public-political life, Georgian language, education problems.

Самира Габиббейли

ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ В 
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ ГРУЗИИ

В статье рассмотрены проблемы интеграции азербайджанцев, проживающих в
Грузии, в общественно-политическую жизнь данной страны. В результате исследования
было выявлено, что азербайджанцы недостаточно представлены в законодательных и
исполнительных органах власти. Недостаточное знание грузинского языка негативно
влияет на условия жизни азербайджанцев во всех сферах. Проблемы в сфере образова -
ния и отсутствие азербайджаноязычных средств массовой информации являются
самыми большими препятствиями в процессе интеграции.

Ключевые слова: Грузия, азербайджанцы, общественно-политическая жизнь, грузинский язык,
проблемы образования.
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ARXEOLOGİYA VƏ ETNOQRAFİYA

UOT 902

VƏLİ BAXŞƏLİYEV

NAXÇIVANTƏPƏ YAŞAYIŞ YERİNDƏ 2019-CU İLİN 
ARXEOLOJİ TƏDQİQATLARI

2019-cu ildə Naxçıvantəpədə aparılan tədqiqatlar bu yaşayış yerində insanların e.ə. VI minilliyin
sonundan məskunlaşdığını təsdiq edir. Naxçıvantəpənin tədqiqi Qarabağın Neolit abidələri ilə əlaqə yaratmağa
və Dalmatəpə mədəniyyətinin mənşəyini aydınlaşdırmağa imkan verir. Araşdırmaların nəticələri Dalmatəpə
mədəniyyətinin e. ə. VI minilliyin sonu və V minilliyin əvvəlində Naxçıvan və Urmiya hövzəsini əhatə edən ərazidə
formalaşdığını təsdiq edir. Dalmatəpə mədəniyyəti buradan cənuba doğru yayılmışdır. Naxçıvantəpə yaşayış
yerinin tədqiqi yalnız Azərbaycanın deyil, bütövlükdə bütün Cənubi Qafqazın Eneolit mədəniyyətinin ardıcıl
mərhələlərini öyrənməyə imkan verir.

Açar sözlər: Naxçıvantəpə, Dalmatəpə, Eneolit dövrü, basma naxışlı keramika, boyalı keramika.

2019-cu ildə Naxçıvantəpə yaşayış yerində arxeoloji tədqiqatlar davam etdirilmişdir.
Arxeoloji qazıntılar üç sahədə – Naxçıvantəpə A, Naxçıvantəpə B və Naxçıvantəpə E sahə -
lərində davam etdirilmişdir. A və B sahələrində yaşayış yerinin alt təbəqəsi, E sahəsində isə
əsasən üst təbəqə öyrənilmişdir. Abidənin stratiqrafiyasın müəyyən etmək üçün A və B
sahələrində qazıntılar dərininə davam etdirilmişdir.

Birinci sahədə (A) qazıntılar zamanı sahəni genişləndirmək üçün 2018-ci ildə aşkar
edilən arxitektura qalıqlarının bir qismi qaldırılmış, bir qismi isə stratiqrafik ardıcıllığı izləmək
üçün saxlanmışdır. Sahənin qərb yarımhissəsində aparılan qazıntılar zamanı döşəməyə tökül -
müş kərpic qalıqları izlənmiş, sahənin mərkəzi hissəsində isə diametri 0,90 m olan dairəvi
formalı ocaq aşkar olunmuşdur (1203). Sahənin şərq yarımhissəsində 2018-ci ildə aparılan
qazıntılar zamanı divardan altda aşkar olunan kül qalıqları mədəni təbəqənin davam etdiyini
göstərirdi (şəkil 1, A). Buna görə həmin sahədə tədqiqatlar davam etdirildi. Tədqiqat zamanı
dağılmış kərpic qalıqları, heyvan sümüyü, obsidian və keramika parçaları aşkar olundu. Bu
sahələrin tədqiqi zamanı gil qabların boyanmasında və naxışlanmasında istifadə olunun qır -
mızı rəngli boyaq parçaları da aşkar olundu (1208, 1209).

Sahənin şimal hissəsində kiçik bir sahədə mədəni təbəqə davam etdiyi üçün (1213) bu
sahədə tədqiqatlar davam etdirildi, keramika məmulatı, heyvan sümüyü və obsidian parçaları
aşkar olundu. Qazıntı xam torpağa çatdığı üçün bu sahədə tədqiqatlar dayandırıldı. Sahənin
qərb hissəsində (1210, 1212) aparılan araşdırmalar zamanı keramika parçaları, heyvan sümüyü
və obsidian parçaları aşkar olunsa da, şərq yarımhissədə maddi-mədəniyyət qalıqları aşkar
olunmadı, sahənin qərb qurtaracağında oval formalı ocaq qalığı aşkar olundu. Ocağın ölçüləri
0,80x0,60 m idi (1214).

Sahənin qərb yarımhissəsində aparılan qazıntılar zamanı diametri 0,90 m olan ocaq yeri
(1215), onun ətrafında keramika, heyvan sümüyü və obsidian parçaları aşkar olundu. Bu
sahənin tədqiqi zamanı basma naxışlı keramika aşkar olundu. Mədəni təbəqə get-gedə sərt -
ləşirdi.
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Sahənin şimal hissəsində 2018-ci ildə aşkar olunan dördkünc formalı binanın içərisində
mədəni təbəqənin davam etməsini yoxlamaq üçün qazıntı aparıldı (1223), az sayda keramika,
heyvan sümüyü və obsidian aşkar olundu, lakin qazıntı xam torpağa çatdığı üçün dayandırıldı.
Sahənin cənub-qərb yarımhissəsində keramika nümunələri aşkar olunsa da təbəqə sərtləşmişdi
və çətin qazılırdı (1222). Tədqiqatın gedişində bu sahənin bir hissəsində xam torpaq üzə çıxdı.
Digər hissədə isə təbəqə davam edirdi. Araşdırma zamanı bu hissədə yarımqazma tipli evin
qalıqlarının olduğu müəyyən edildi (1226). Evin iç tərəfi tədqiq edilərkən diametri 0,60 m
(1228) və 0,80 m (1227) olan iki ocaq yeri müəyyən olundu. Tədqiqat zamanı ocaqlardan və
onların ətrafından keramika, heyvan sümüyü və obsidian parçaları aşkar olundu. Ocaqların
ətra fı qara rəngli küllü torpaqla dolmuşdu. Bu sahənin şərq yarımhissəsində (1229) yarım -
qazma tipli evin davamı izləndi. Bu sahədə ocaq qalıqları (1228 b), oturacağı bas manaxışlı
keramika nümunələri, obsidian parçaları aşkar olundu. Araşdırma zamanı qazıntı sahəsində
döşə məsinə daş döşənmiş dairəvi formalı ocaq yeri aşkar olundu. Ocağın diametri 0,60 m idi
(1235).

Araşdırma zamanı yarımqazma tipli evin içərisi təmizlənərkən qara rəngli kül təbəqəsi
izləndi, evin şərq tərəfində diametri 0,40 m olan dairəvi formalı ocaq aşkar olundu (1240).
Ocağın içərisi az miqdarda kömür və qara rəngli küllə dolmuşdu. Ocaq təmizlənərkən obsidian
qəlpələrinə rastlanırdı ki, bu da obsidianın ocağın ətrafında emal edildiyini göstərirdi. Bu
ocaqdan götürülən kömürün analizi e. ə. 5209-4930-cu ili göstərmişdir. Ola bilsin ki, obsi -
dianın emalında onun qızdırılmasından da istifadə olunmuşdur. Yarımqazma evin bir hissəsinə
kül qalıqları davam etsə də digər hissəsində xam torpaq üzə çıxmışdı. Araşdırma göstərir ki,
evin bir hissəsindən insanlar istehsal fəaliyyəti və mətbəx kimi, digər hissəsindən isə yaşayış
sahəsi kimi istifadə etmişlər. Yaşayış sahəsi kimi döşəmədən bir qədər hündürdə yerləşən
səkilərdən istifadə olunmuşdur.

Qazıntı sahəsinin cənub-şərq yarımhissəsində ikinci yarımqazmanın qalıqları aşkar
olunsa da evin planı tam müəyyən olunmamışdı. Araşdırmanın gedişində yarımqazmanın
yerdə qazılmış divarları aşkar olunaraq onun planı müəyyənləşdirildi (1250, 1254). Yarım -
qazmanın şərq tərəfində döşəmənin üzərində sümük alət və obsidian parçaları aşkar olundu
(1253). Yarımqazma göy rəngli sərt torpaqda qazılmışdı. Yarımqazmanın mərkəzi hissəsində
diametri 0,50 m olan dairəvi formalı ocaq var idi. Ocağın içərisi qara rəngli kül, heyvan
sümüyünün qalıqları və obsidian qəlpələri ilə dolmuşdu.

A sahəsində aparılan araşdırmaların nəticəsi yaşayış yerinin stratiqrafiyasını müəyyən
etməyə imkan verir və qədim insanların həyat tərzi haqqında müəyyən təsəvvür yaradırdı.
Araşdırmalara əsaslanaraq demək olar ki, Naxçıvantəpənin ilk sakinləri bir qismi torpaqda
qazılmış, digər hissəsi isə yüngül konstruksiyalı olan evlərdən istifadə etmişlər. Evlərin
qızdırılmasında oval və dairəvi formalı ocaqlardan istifadə olunmuşdur.

2019-cu ildə B sahəsində aparılan qazıntıların əsas məqsədi 2017-2018-ci illərdə aşkar
olunan yarımqazmanın və digər evlərin planını müəyyənləşdirməkdən ibarət idi. Bu məqsədlə
sahə təmizləndi və 2018-ci ildə aşkar olunan dulus sobasının qalıqları qazılaraq götürüldü.
Qazıntı sahəsinin qərb hissəsində aşkar olunan evin qalıqları təmizləndi və onun dairəvi
formalı plana sahib olduğu müəyyənləşdirildi (2243, 2258). 2018-ci ildə aparılan qazıntılar
zamanı bu evin içərisindən daş alətlər, o cümlədən dən daşları aşkar olunmuşdu. Evin içə -
risində dairəvi və oval formalı ocaq yerləri də aşkar olunmuşdu. Ocaq yerlərinin yer dəyişməsi
bu binadan müxtəlif dövrlərdə istifadə olunduğunu göstərir (şəkil 1, B).
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Şəkil 1. Naxçıvantəpədə 2019-cu il qazıntılarının planı (G. Gadebois (CNRS, Lyon).

Sahənin qərb tərəfində olan digər evin qalıqları da təmizləndi (2254, 2257). Onun mər -
kəzi hissəsində içərisi küllə dolmuş dairəvi formalı ocaq var idi. Ocağın diametri 0,70 m idi.
Evin içərisindən heç bir maddi-mədəniyyət nümunəsi aşkar olunmadı. Ocağın içərisində
kömür qalıqları və muncuğun parçası aşkar olundu.

2017-2018-ci illərdə sahənin şərq hissəsində böyük yarımqazma tipli evin qalıqları aşkar
olunmuşdu. Lakin evin bir hissəsi mədəni təbəqənin altında qaldığından həmin hissələr
tədricən götürülərək evin planı müəyyənləşdirildi. Araşdırma zamanı yarımqazma tipli evin
içərisində dörd ocağın olduğu müəyyənləşdirildi. Ocaqların biri (2274) nalşəkilli olub düz -
bucaqlı formada idi. Eni 0,50, uzunu 0,55 m, dərinliyi 0,10 m idi. Ocaq çay daşları və
kərpic dən inşa olunmuşdu. Kərpicin qalan hissəsinin ölçüsü 16×20×5 sm idi. Kərpic odun
təsirindən qızarmış və bişmişdi. İkinci ocaq oval formalı idi. Onun ölçüləri 0,90x0,80 m idi
(2277). Ocağın kənarları daş və kərpicdən inşa olunmuşdu. Ocağın inşasında istifadə olunan
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kərpicin ölçüləri 1×15×5 sm idi. Bu ocaqdan götürülən kömürün analizi e. ə. 5038-4799-cu
ili göstərmişdir. Kərpic odun təsirindən qızarmış və bişmişdi. Üçüncü ocaq oval formalı idi
(2278). Onun ölçüləri 0,60×0,72 m idi. Ocağın kənarlarına kiçik həcmli çay daşları düzül -
müşdü. İçərisi qara rəngli küllə dolmuşdu. Bu ocaqdan götürülən kömürün analizi isə e.ə.
4741-4722-ci ili göstərmişdir. Dördüncü ocaq da oval formalı idi. Kənarlarına kiçik daşlar
düzülmüşdü (2279). İçərisi qara rəngli küllə dolmuşdu. Ölçüləri 0,50×0,60 m idi. Ocaqlar və
yarımqazmanın içərisi təmizlənərkən sadə və basma naxışlı keramika, heyvan sümükləri və
obsi dian parçaları aşkar olundu. Yarımqazmanın içərisində və ocaqların ətrafında xam torpaq
üzə çıxdı. Ocaqlar birbaşa xam torpaqda qazılaraq inşa edilmişdi. Evin şimal və qərb hissə -
sində torpağın rəngi yaşıl, cənub tərəfdə isə qırmızı rəngli idi. Cənub tərəfin kərpiclərdən inşa
edilmə ehtimalı da var. Amma onlar sıx birləşdiyindən izlər bilinmirdi. Araşdırma zamanı ya -
rım qazmanın qərb tərəfdə 0,90 m ölçüdə girişinin olduğu da müəyyənləşdirildi.

2017-2019-cu illərdə aparılan araşdırmalar zamanı yaşayış yerinin müxtəlif hissələrində
mədəni təbəqənin fərqli şəkildə yığıldığını göstərirdi. Buna görə 2019-cu ildə E sahəsində
qa zıntı işləri başladıldı (şəkil 1, E). Qazıntının əsas məqsədi B sahəsində aşkar olunan yarım -
qazmanın planını tam izləmək və yaşayış yerində mədəni təbəqənin yığılma xüsusiyyətini
müəyyənləşdirməkdən ibarət idi. Araşdırma zamanı sahənin üst qatlarında dördkünc formalı
binalara aid divar qalıqları aşkar olundu. Divar qalıqları aşınmaya məruz qaldığından olduqca
pis saxlanmışdı. Sahənin şimal hissəsində müasir dövrdə çuxur qazıldığından böyük bir hissə
dağılmışdı. Ümumiyyətlə, yaşayış yerinin ərazisində ağır tonnajlı maşınlar işlədiyindən mədə -
ni təbəqə deformasiyaya uğramışdı. Bununla belə bəzi divar qalıqlarını müəyyənləşdirmək
müm kün oldu. Evlərin içərisindən çox sayda keramika, heyvan sümüyü və obsidian parçaları
aşkar olundu. Evlərdən birinin içərisində oval formalı ocaq qalıqları aşkar olundu.

Divar qalıqlarının altındakı küllü təbəqə digər sahələrdə aşkar olunan təbəqə ilə eyni
xü susiyyətlərə malik idi. Bu təbəqədə memarlıq qalıqlarına rastlanılmırdı, yalnızca ocaq
qalıqları aşkar olunurdu. Sahənin qərb hissəsində bir-birinin yanında dörd dən daşı və onların
yaxınlığında oval formalı ocaq yeri aşkar olundu (5019). Araşdırma zamanı bu ocağın içərisin -
də xeyli keramika parçalarının olduğu müəyyən olundu. Ondan bir qədər aralıda ikinci ocaq
aş kar olundu. Ocağın içərisində boz rəngli kül və basma naxışlı keramikalar var idi. Sahənin
qərb hissəsində aşkar olunan ocağın (5049) ətrafında yanmış bad parçalarına rastlanırdı. Onun
içərisi müxtəlif keramika, o cümlədən basma naxışlı keramika məmulatının parçaları ilə dol -
muşdu. Araşdırmalara əsaslanaraq demək olar ki, bu tip ocaqlar keramika məmulatının bi  şi ril  məsi
üçün istifadə olunmuşdur. Açıq havada qurulan bu tip ocaqlarda müxtəlif çeşidli keramika
bişirilmişdir.

Sahənin qərb hissəsində müxtəlif hissələrdə ocaqlar və dən daşları aşkar olunsa da
memarlıq qalıqlarına rast gəlinməmişdir. Bu faktlar insanların köçəri həyat tərzi keçirdiyini
təs diqləməkdədir. Ehtimal ki, insanlar çadır tipli evlərdən istifadə etdiklərindən onların qalıq -
ları saxlanmamışdır.

Əmək alətləri başlıca olaraq dən daşları, obsidian alətlər və sümük alətlərdən ibarətdir.
Dən daşları daha çox E sahəsindən aşkar olunmuşdur. Sümük alət bir neçə nümunə ilə təmsil
olunmuşdur. Çaxmaq daşından az istifadə olunmuşdur. Onlar tək-tək nümunələrlə təmsil
olunmuşdur. Əmək alətləri arasında obsidian alətlər daha çoxdur. Yaşayış yerindən minlərlə
obsidian parçası tapılmışdır. Amma obsidian alətlər arasında da oraq dişləri olduqca azdır.
Eh timal ki, bu əhalinin məşğuliyyəti ilə bağlı olmuşdur.
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Yaşayış yerindən aşkar olunan arxeoloji materialların əksəriyyəti keramika məmulatı
və obsidian parçalarından ibarətdir. Obsidian parçaları arasında əmək alətləri də vardır.

Şəkil 2. Naxçıvantəpənin A və B sahəsindən aşkar olunan qabartma və basma naxışlı keramika.

Keramika arxeoloji materialların əksəriyyətini təşkil edir (şəkil 2, şəkil 3). Keramika
mə mu latı başlıca olaraq e.ə. V minilliyin birinci yarısı üçün xarakterikdir. Keramika məmu -
latının əsas xüsusiyyəti Dalmatəpə tipli boyalı və basma naxışlı keramikanın olmasıdır [1, s.
8-23; 2, s. 5-21]. Dalmatəpə mədəniyyəti Şimal Qərbi İranda (İran Azərbaycanı) geniş yayıl -
mışdır [3, s. 33-167; 4, s. 111-127]. Bu tip keramikanın qədim nümunələri Qarabağ abidə lə rindən
aşkar olunmuşdur [3, s. 121-351].

Yaşayış yerinin A və B sahələrindən aşkar olunan keramika məmulatı Erkən Eneolit
döv rünə, E sahəsindən aşkar olunan keramika isə Erkən və Orta Eneolit dövrünə aiddir. Kera -
mika məmulatı hazırlanma texnologiyası və naxışlanmasına görə bənzərdir. Onlar gil laylarını
bir-birinin üzərinə yapışdırmaq və bir-birinin üzərinə qoymaqla, yəni lent üsulu ilə hazırlan -
mışdır. Bəzi qabların üzəri incə təbəqə ilə suvanmışdır. Araşdırma göstərir ki, bu bəzi hallarda
qabların rəng tonunu dəyişmək, bəzən isə ornamentasiya ilə bağlı olmuşdur. Bu xüsusilə
barmaq basqısı ilə naxışlanmış keramikaya aiddir. Araşdırmalar göstərir ki, səliqəsiz və qarışıq
barmaq basqıları qabların üzərinə ayrıca layların yapışdırılması ilə bağlı olmuşdur. Lakin
bəzən bu üsuldan qabların təmir edilməsi üçün də istifadə olunmuşdur. Keramika məmulatı
başlıca olaraq saman qarışığı olan gildən hazırlanmış və qırmızı rəngin müxtəlif tonlarında
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bişirilmişdir. Qum qarışığı olanlar tək-tək nümunələrlə təmsil olunmuşdur. Rəng tonları sarı
və qırmızının müxtəlif tonları ilə təmsil edilmişdir. Az miqdarda boz rəngli qablara təsadüf
olunmuşdur.

Şəkil 3. E sahəsindən aşkar olunmuş boyalı keramika.

2019-cu ildə Naxçıvantəpədə aparılan tədqiqatlar bu yaşayış yerində insanların e.ə. VI
minilliyin sonundan məskunlaşdığını təsdiq edir. Naxçıvantəpənin tədqiqi Qarabağın Neolit
abidələri ilə əlaqə yaratmağa və Dalmatəpə mədəniyyətinin mənşəyini aydınlaşdırmağa imkan
verir. Araşdırmaların nəticələri Dalmatəpə mədəniyyətinin e.ə. VI minilliyin sonu və V min -
illiyin əvvəlində Naxçıvan və Urmiya hövzəsini əhatə edən ərazidə formalaşdığını və buradan
cənuba yayıldığını təsdiq edir. Naxçıvantəpə yaşayış yerinin tədqiqi yalnız Azərbaycanın
deyil, bütövlükdə bütün Cənubi Qafqazın Eneolit mədəniyyətinin ardıcıl mərhələlərini öyrən -
məyə imkan verir.
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ARCHAEOLOGICAL RESEARCH IN 2019 AT THE
NAKHCHIVAN TEPE SETTLEMENT

Research in 2019 at the Nakhchivan Tepe settlement showed that this settlement was
settled at the end of the VI millennium BC. The study of the Nakhchivan Tepe settlement
makes it possible to establish a connection with the monuments of the Neolithic Age Karabakh
and to find out the origin of Dalma Tepe culture. The results of the study show that Dalma
Tepe culture was formed at the end of the VI and the beginning of the V millennium BC in
the territory of Nakhchivan and the Urmia basin. This culture from the main center spread
south. Nakhchivan Tepe settlement is important not only to study different stages of the
Chalcolithic culture of Azerbaijan but also entire of the South Caucasus.

Keywords: Nakhchivan tepe, Dalma tepe, Chalcolithic Age, ceramic with impression ornament, painted
ceramics.

Вели Бахшалиев

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2019 ГОДА
В ПОСЕЛЕНИИ НАХЧЫВАН ТЕПЕ

Исследования 2019 года, поведенные в поселении Нахчыван Тепе, показали, что это
поселение заселено в конце VI тысячелетия до н.э. Исследование поселения Нахчыван 
Тепе позволяет установить связь с памятниками эпохи неолита Карабаха и выяснить
происхождение культуры Дальматепе. Результаты исследования показывают, что культу -
ра Дальматепе формировалась в конце VI и начале V тысячелетия до н.э. на территории
Нахчывана и бассейна Урмия. Эта культура от основного центра распространилась на юг.
Поселение Нахчыван Тепе имеет важное значение не только изучения разных этапов
энеолитической культуры Азербайджана, а также и всего Южного Кавказа.

Ключевые слова: Нахчыван Тепе, Дальматепе, период энеолита, керамика с вдавленным орна -

ментом, расписная керамика.
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Son variant 16.07.2020
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UOT 902

ZEYNƏB QULİYEVA

NAXÇIVANIN NEOLİT TAYFALARININ MƏŞĞULİYYƏTİ

Məqalədə Neolit dövrünə məxsus istehsal təsərrüfatının xüsusiyyətləri araşdırılmışdır. Bu məqsədlə
Naxçıvanın Neolit tayfalarının əsas məşğuliyyətləri təhlil edilmişdir. Qeyd olunmuşdur ki, əkinçilik, maldarlıq
və ovçuluq kimi əsas təsərrüfat sahələri Mezolit dövründən formalaşmağa başlamışdır. Əkinçilik sahəsində
buğda, arpa, darı və digər dənli bitkilər əsas yer tutmuşdur. Bu dövrdə insanlar oturaq həyata üstünlük vermişlər.
Maldarlıqda davarlardan və iribuynuzlu mal-qaradan istifadə edilmişdir. İnsanların ətə olan tələbatı ovçuluq
hesabına ödənilmişdir. Maral və dağ keçisi bu sahədə mühüm yer tutmuşdur.

Bu dövrdə müxtəlif sənətkarlıq sahələri inkişaf etmişdir. Daşişləmə, sümükişləmə, dulusçuluq, toxuculuq
kimi sənət sahələri əsas yer tutmuşdur. Naxçıvanın Neolit tayfalarının təsərrüfat və sənətkarlıq fəaliyyəti yerli
xammal əsasında formalaşmışdır. Bununla yanaşı Cənubi Qafqazda və Urmiya hövzəsində yaşayan qədim
tayfalarla da qarşılıqlı mədəni-iqtisadi əlaqələr mövcud olmuşdur.

Açar sözlər: istehsal təsərrüfatı, Neolit dövrü, sənətkarlıq, əkinçilik, Naxçıvan.

Bəşər sivilizasiyasının inkişafı insanların əmək fəaliyyəti ilə bağlı olmuşdur. Şüurlu
əmək fəaliyyətinin nəticəsi olan istehsal təsərrüfatı isə cəmiyyətin həyatında ən mühüm dönüş
nöqtəsi olmuşdur. Tarixə  “Neolit inqilabı” kimi daxil olan bu çevrilişin mənşəyi, səbəbləri
və baş verdiyi şəraitin öyrənilməsi arxeologiya elminin aktual sahələrindən birini təşkil edir.
Bununla bağlı olaraq, ilkin əkinçiliyin meydana çıxdığı Ön Asiya və ona yaxın olan regionlar
hər zaman tədqiqatçıların daha çox diqqətini çəkmişdir. Bu baxımdan Azərbaycan ərazisindəki
qədim yaşayış yerləri, o cümlədən Naxçıvan şəhəri yaxınlığında yerləşən I Kültəpə abidəsi
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Abidə ilk dəfə 1951-1964-cü illərdə O.Həbibullayevin rəhbərliyi
ilə [3, s. 133], daha sonra isə 2012-2018-ci illərdə professor V.Baxşəliyev və K.Marronun
rəh bərliyi ilə geniş tədqiq olunmuşdur [1, s. 6-54]. Buradan aşkar olunan materiallar Naxçıvan
ərazisində istehsal təsərrüfatının formalaşma xüsusiyyətlərinin, eyni zamanda Cənubi Qafqaz
və Urmiya hövzəsi ilə əlaqəsinin öyrənilməsində böyük əhəmiyyətə malikdir.

Naxçıvanda istehsal təsərrüfatının xüsusiyyətləri. Azərbaycanda, o cümlədən Nax -
çı vanda Neolit mədəniyyətinin özünəməxsus cəhətlərindən biri yerli istehsal təsərrüfatının
formalaşması üçün əlverişli məkan kimi mühüm əhəmiyyət kəsb etməsi olmuşdur. Belə ki,
buğda, arpa, çovdar, paxla, kətan və digərləri ilə təmsil olunan zəngin florası və obsidian, çax -
maqdaşı, mis, sürmə və s. kimi müxtəlif xammal yataqlarına sahib olması burada məskunlaş mış
qədim tayfaların istehsal fəaliyyətini şərtləndirən əsas amillər olaraq istehsal təsərrüfatının
ilkin əlamətlərinin meydana gəldiyi Mezolit dövrü ilə onun inkişaf etdiyi Neolit dövrü ara -
sındakı varisliyi də şərtləndirmişdir. Bu əlaqə vaxtı ilə Azərbaycan ərazisindəki Həsənsu [13,
s. 45-49], Göytəpə [14, s. 17] və digər yaşayış yerlərindən aşkar olunan alətlərdə Mezolit döv -
ründən gələn bəzi ənənələrin izlənilməsi ilə təsdiqlənmişdir. Bu ənənələr başlanğıcını Mezolit
dövründən götürən bəzi məşğuliyyət sahələrində özünü göstərir.

Əkinçilik. Bu təsərrüfat sahəsi hər bir region üçün fərqli bazaya malik olmuşdur. Təd -
qiqatçılar Cənubi Qafqazdakı ilkin əkinçilik üçün buğdanın bir neçə növü, darının 2 növünün
yetişdirilməsinin xarakterik olduğunu qeyd etmişlər [8, s. 15-16]. Əkinçiliyin Neolit dövrünün
əsas təsərrüfat sahəsi olması regionun bir çox abidələrindən o cümlədən, I Kültəpədən aşkar
edilən botaniki qalıqlar, əkinçilik alətlərinin hissələri, taxıl ehtiyatının saxlandığı çuxurlar və
təsərrüfat qabları timsalında özünü doğruldur.
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I Kültəpədə ötən əsrdə aparılan qazıntılar zamanı aşkar olunan yumşaq (Friticum sativum
L.), bərk (Friticum Compostum Dest), cırtdan (Friticum Com Compastum Hest), sferik dənəli
buğda növlərinin (Friticum steriococum), həmçinin darı, çılpaq dənəli (Hordeum sativum L) və
butulka şəkilli (Hordeum lagunculiforme) arpa növlərinin Şomutəpə, Töyrətəpə və digər sinxron
abidələrdən aşkar olunan nümunələrlə müqayisəsinə əsasən bu bitkilərin Cənubi Qafqaz
regionunda tarixin erkən mərhələlərindən becərildiyi müəyyənləşdirilmişdir [4, c. 211]. Bu fikir
son dövrlərin araşdırmaları zamanı yaşayış yerindən çılpaq buğda (Triticum), arpa (Hordeum
vulgare) və mərcimək (Lens culinaris) kimi taxıl növlərinin üzə çı xarıl masında da öz təsdiqini
tapmışdır [11, s. 104]. Onların becərilməsi və hazır qidaya çevrilməsi bir neçə prosesdən keçirdi:
taxılın becərilməsi, yetişdikdən sonra biçilməsi, üyü dül məsi və artıq qida ehtiyatının mühafizə
olunması. Taxılın becərilməsi və torpağın yum şal dıl masında ucu itilənmiş ağaclardan yaxud daş
toxalardan istifadə edilmişdir. Bu tipli daş toxanın bir nümunəsi vaxtı ilə Kültəpənin I
təbəqəsindən tapılmışdır [3, s. 111]. Belə alət lərin bir qismi buynuz və sümükdən hazırlanmışdır.
2015-ci ildə I Kültəpənin E sahəsindən tapılan buynuzun uc hissəsinin işlənmənin təsirindən
cilalanması ondan toxa kimi istifadə edilməsindən xəbər verir (şəkil 1, 13). Taxılın biçilməsində
oraqlardan istifadə edilirdi. Oraq dişləri çaxmaqdaşı və obsidiandan hazırlanmışdır.
O.Həbibullayevin fikrinə görə, I Kültəpənin Neolit təbəqəsində üzə çıxarılan obsidian lövhələrin
bir hissəsi quraşdırma oraqların dişləri kimi, digər hissəsi isə ayrılıqda bıçaq kimi taxılın
biçilməsində istifadə edilmişdir [3, s. 109]. Biçilmiş taxılın üyüdülməsi dən daşlarının,
sürtgəclərin, yaxud həvəng daşlarının köməyi ilə həyata keçirilirdi (şəkil 1, 1-2).

Şəkil 1. Neolit dövrü sənətkarlarının hazırladığı daş və sümük alətlər
(foto 1-2, 10-11, 13 – Z.Quliyeva; 3-9, 12 – V.Baxşəliyev).
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Sonuncu proses – taxıl ehtiyatının mühafizəsi isə evlərin döşəməsində qazılmış xüsusi
taxıl quyularının köməyi ilə həyata keçirilirdi. 2015-ci ildə Kültəpənin E sahəsindən üzə
çıxarılan təsərrüfat çuxurunun diametri 45 sm olub, 3-5 sm qalınlığında sərt gil təbəqəsi ilə
çevrələnmişdir. Qida ehtiyatı ayrıca qabın içərisinə yığılaraq təsərrüfat çuxurunun içərisində
mühafizə edilmişdir. Bütün bu proseslər göstərir ki, Naxçıvanın Neolit tayfaları oturaq həyata
üstünlük vermişlər. Bu fikir özünü daşınması mümkün olmayan iri ölçülü daş alətlərin, tor -
paqda qazılan təsərrüfat çuxurlarının, həmçinin böyük həcmli təsərrüfat qablarının timsalında
da doğruldur.

Heyvandarlıq. I Kültəpədən tapılan çoxsaylı zooloji qalıqlar Naxçıvanın Neolit
tayfalarının məşğuliyyətində ev heyvandarlığının əsas yer tutmasından xəbər verir. Lakin
Keramikalı Neolitin erkən mərhələsi ilə son mərhələsi arasında bəzi fərqlər özünü göstərir.
Erkən mərhələdə xırda buynuzlu heyvanlara üstünlük verilmişdir. Onlar qoyun-keçilərdən
ibarət olmuş dur. Kültəpənin alt təbəqəsindən aşkar olunan əhliləşdirilmiş heyvan sümüklərinin
85%-i davarlara məxsus olmuşdur [11, cədvəl 3]. Davarların əsas yer tutması onların örüş
yerinə apa rılmasının daha asan başa gəlməsi ilə bağlı idi. Naxçıvanın dağlıq təbiəti də onların
sax lanılması üçün əlverişli olmuşdur.

Keramikalı Neolitin sonuna doğru iribuynuzlu heyvanların xüsusi çəkisində artım ol -
muşdur. Bu artım özünü I Kültəpənin zooloji qalıqlarda, həmçinin sümük alətlərdə büruzə
vermişdir. 1a təbəqəsindən tapılan bizlər kiçik heyvan və quş sümüklərindən düzəldildiyi hal -
da, 1b təbəqəsindən üzə çıxarılan nümunələr həm iri, həm də xırda heyvan sümüklərindən
düzəldilmişdir [3, s. 110]. Bu dəyişiklik 2012-2018-ci illərdə aparılan tədqiqatlar əsasında
hazırlanan zooloji cədvəldə də əksini tapmışdır: e.ə. VII minilliyin ikinci yarısına aid əhlilləş -
dirilmiş heyvan sümüklərinin 5%-i mal-qaraya aid olmuşdursa, e.ə. VI minilliyin əvvəllərinə
aid zooloji qalıqların analizi zamanı bu rəqəm artaraq 15,2% olmuşdur [11, cədvəl 4]. Bu
heyvanların təsərrüfatda payının artması yarımköçəri maldarlığın xüsusi çəkisinin azalması
və ev heyvandarlığının mövqeyinin möhkəmlənməsi ilə bağlı olmuşdur. Kültəpənin sümük
məmulatı içərisində davarlara məxsus sümüklərlə yanaşı onların yabanı əcdadlarından olan
dağ keçisinin də sümüklərinə və buynuzlarına rast gəlinməsi ev heyvandarlığının yerli baza
əsasında meydana gəldiyini göstərir. Mezolit dövrünün sonundan başlanan bu proses ovçuluq
təsərrüfatının yüksək inkişafının nəticəsi olmuşdur.

Ovçuluq. I Kültəpədən aşkar olunan zooloji qalıqların az bir qismi vəhşi heyvan sümük -
ləri ilə təmsil olunmuşdur. Onların içərisində dağ keçisi və maral sümükləri üstünlük təşkil
edir. Ovçuluğun bu dövrdə öz mövqeyini saxlaması 2016-cı ildə E sahəsindəki şurfdan maral
buynuzları və kəllələrindən ibarət sümük yığınlarının üzə çıxarılması ilə də təsdiqlənir [1, s.
65-66]. Bu, ovçuluğun qida əldə edilməsində hələ də əsas vasitə olduğunu göstərir. O.Həbibul -
layevin fikrincə, Neolit dövründə sürülərdə heyvanların sayı az olduğundan ət ehtiyacı məhz
ovçuluq hesabına ödənilmişdir [3, s. 114]. Bu cür faktlar Mezolit dövründən Neolit dövrünə
keçən təsərrüfat ənənələrinin uzun müddət davam etdiyindən xəbər verir. Neolit dövründə
istehsal təsərrüfatının formalaşmasının başa çatması nəticəsində əkinçilik və maldarlıq ön
plana keçsə də ovçuluğu tamamilə sıxışdırıb çıxara bilməmişdir. Bu fikir ovçuluqda geniş
istifadə edilən silah qalıqları ilə də təsdiq olunur. Kültəpədən aşkar olunan ox ucluğu və digər
mikrolitlər belə nümunələrdəndir. Bu tipli alətlər Azərbaycanın Damcılı, Qobustan, həmçinin
Cənubi Qafqazın Çox, Darkveti və digər abidələrinin Mezolit təbəqələrindən xeyli miqdarda
aşkar olunmuşdur [8, s. 15-16]. Bütün bunlar göstərir ki, Naxçıvanın Neolit tayfalarının
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təsərrüfat fəaliyyəti Mezolit dövrü ənənələri əsasında formalaşmışdır. Bu ənənələr müxtəlif
sənət sahələrində daha aydın əks olunmuşdur.

Daşişləmə. Naxçıvanın Neolit tayfaları müxtəlif daş növlərindən istifadə etmişlər ki,
bu da onların hər bir daş növünün xüsusiyyətinə yaxşı bələd olduqlarından xəbər verir. Bazalt
daşlarının səthindəki kiçik nahamarlıqlar taxıl əzilməsi üçün əlverişli olduğundan dən daşları,
sürtgəc daşları məhz onlardan hazırlanmışdır (şəkil 1, 1). Neolit dövrünün atributuna çevrilən
cilalı alətlər üçün isə əsas material qranit daşları olmuşdur. Onların səthinin hamarlığı daha
yaxşı cilalanmasına şərait yaradırdı. Belə alətlərin Sədərək yaşayış yerinin materialları
içərisində qeydə alınmış nümunələri [10, s. 1-21] yüksək ustalıqla hazırlanmışdır. Onlardan
birinin uc hissəsi itilənərək balta kimi, digəri isə çəkic kimi istifadə edilmişdir. Alətlərin zərbə
gücünü artırmaq məqsədi ilə enli hissələrində ağac dəstək üçün dairəvi deşik açıldıqdan sonra
hər tərəfi cilalanmışdır (şəkil 1, 3-4).

Obsidian və çaxmaqdaşından əsasən mikrolit alətlərin hazırlanmasında istifadə edil -
mişdir. Obsidiandan hazırlanan bıçaqşəkilli lövhələr, sıyırqaclar, trapes şəkilli kiçik alətlər
nukleuslardan çapma yolu ilə alınırdı [3, s. 36]. Ovçuluqda işlədilən belə alətlərin çoxluğu,
eyni zamanda bir qisminin istehsal prosesinin başa çatdırılmamış olması onların yerli istehsal
məhsulu olduğundan xəbər verir. Çaxmaqdaşından hazırlanan nümunələr quraşdırma oraqların
dişləri və bıçaq tipli alətlərin hissələrindən ibarətdir (şəkil 1, 10). Çaxmaqdaşları parçalandıqda
iti yanlı hissələr əmələ gətirdiyi üçün təbii halında belə kəsici kimi istifadə etmək olurdu.
Bununla yanaşı, həm obsidian, həm də çaxmaqdaşından hazırlanan alətlərin əksəriyyətində
Mezolit dövründən gələn retuşlama ənənəsindən istifadə edilmişdir (şəkil 1, 5-9). Kültəpənin
Neolit tayfalarının hazırladıqları trapesşəkilli, üçbucaq və lövhəşəkilli mikrolitlər, o cümlədən
ox ucluğu Qobustanın 1-ci və 2-ci Firuz düşərgələrindən aşkar olunan mikrolitlərlə oxşar
olmaqla [7, s. 36, 51, 98-99; 5, şəkil 98-99] Mezolit dövrünün primitiv daşişləmə sənətkarlığı -

nın xüsusiyyətlərini əks etdirir.
Sümükişləmə. Kültəpə dən aşkar olunan sümük alətləri insanların həyatındakı funksiya -

sına görə 2 qrupa bölmək olar. Birinci qrupa aid olanlardan daha çox məişətdə istifadə edilirdi.
Bu tip alətlər bizlər, iynələr, qaşovlar, sıyırqaclar və əyircəklərlə təmsil olunmuşdur. Onlar
əsasən xırdabuynuzlu heyvanlar və quş sümüklərindən hazırlanmışdır. Belə alətlər heyvanların
bəzən yarılmış, bəzən də bütöv halda olan lülə sümüklərinin cilalanması və uc hissələrinin
itilənməsi yolu ilə hazırlanırdı. Bə zi alətlər isə çox işlənmənin təsirindən yaxşı cilalanmışdır
(şəkil 1, 12). İkinci qrupa təsərrüfat alətlərini aid etmək olar. Bu tipli alətlərin hazırlanmasında
buynuzlardan, bəzən də iribuynuzlu heyvanların kürək sümüklərindən istifadə edilirdi. Müx -
təlif heyvan sümüklərindən hazırlanmış alətlərin sıyırqac, biz, iynə, toxa, əyircək kimi çox
çeşidli olması, həmçinin tex noloji və funksional xüsusiyyətləri bu dövrdə sümükişləmə sənət -
karlığının inkişaf səviyyəsini əks etdirir.

Toxuculuq. Naxçıvanda toxuculuğun hələ Neolit dövründən ayrıca bir sənətkarlıq sa -
həsi olduğunu göstərən əsas faktlardan biri O.Həbibullayev tərəfindən yaşayış yerinin 1 a
təbə qəsindən aşkar olunan əyircəklər olmuşdur. Onlar gil və sümükdən hazırlanmışdır. Saman
tərkibli və qırmızı rəngli gildən hazırlanan nümunənin diametri 6 sm, qalınlığı 4,1 sm olmuş -
dur [3, cədvəl 33, 1]. Əyircəklərin digər nümunələri heyvanların epifizinin yarıya bölünərək
ortasında dairəvi deşiklərin açılması yolu ilə hazırlanmışdır. Belə alətlər müxtəlif geyimlərin
hazırlanmasına xidmət edirdi. Bunun üçün əsas xammal olaraq yundan istifadə edilirdi. Neolit
dövründə davarların digər heyvanlarla müqayisədə çoxluq təşkil etməsi toxuculuğun
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inkişafına zəmin yaratmışdır. Kültəpədən aşkar olunan sümük məmulatı içərisində rast gəlinən
iynəyə bənzər bizlər də insanların məişətində toxuculuğun əhəmiyyətli yeri olmasından xəbər
verir. Bu sahənin daxilində də 2 istiqamət özünü göstərir. Əgər birinci istiqamət insanların
geyimlərini əhatə edirdisə, ikinci istiqamət evlərin döşənməsi ilə bağlı olmuşdur. Kültəpənin
D və E sahələrindən üzə çıxarılan evlərin döşəməsində yanmış həsir izlərinə rast gəlinməsi
həsirin qədim tayfalar tərəfindən ilkin döşənəcək kimi istifadə edilməsindən xəbər verir. Həsir
qalıqları E sahəsindən aşkar olunan qəbirdə də qeydə alınmışdır. Görünür, Naxçıvanın Neolit
tayfaları bəzi hallarda ölənləri həsirə büküb dəfn edirdilər. Bu da toxuculuğun insanların
həyatındakı əhəmiyyətinin artması ilə bağlı idi.

Boyaqçılıq. Digər sənətkarlıq sahələrindən fərqli olaraq, boyaqçılıq təkcə qədim tayfala -
rın məişətinin deyil, həm də ideologiyasının və bununla bağlı həyata keçirilən dini ayinlərin
bir parçası kimi əhəmiyyətli yer tutmuşdur. Qırmızı rəngli boyaq bəzi bitkilərdən, yaxud
müxtəlif süxurların əzilməsi yolu ilə əldə edilirdi. 2014-cü ildə Kültəpənin D sahəsindən aşkar
olunan daş alətlərin bəzisinin üzərində qırmızı boyaq izlərinə rast gəlinməsi bu fikri təsdiq
edir. Boyaqların istifadə edildiyi sahələr də müxtəlif olmuşdur. Onlardan evlərin divarlarının
və döşəməsinin boyanmasında istifadə edilirdi. Keramikanın boyanmasında iki fərqli üsuldan
istifadə edilirdi. Birinci üsul qabların səthinə incə gil təbəqəsinin çəkilməsi ilə həyata keçiri -
lirdi. Qabın lazımi rəngi alması bişirilmə prosesində tamamlanırdı. İkinci üsul isə qabların
səthinin qırmızı məhlulla boyanması və üzərindən digər rənglə müxtəlif ornamentlərin
çəkilməsi ilə həyata keçirilirdi. Boyaq maddəsinin tətbiq olunduğu üçüncü sahə dini ayinlərlə
bağlı olmuşdur. Bəzi qəbirlərdən aşkar olunan insan skeletlərinin üzərinə qırmızı oxra
çəkilirdi. Bu, axirət dünyasına inamla bağlı olmuşdur. Kültəpənin Neolit dövrü ocaqlarından
aşkar olunan oxra qalıqları və onlardan müxtəlif sahələrdə istifadə edilməsi Naxçıvanın Neolit
tayfalarının həyatında boyaqçılıq sənətin xüsusi əhəmiyyətə malik olduğunu göstərir.

Dulusçuluq. Neolit dövründə meydana çıxan ən əsas sənətkarlıq sahələrindən biri
dulusçuluq olmuşdur. Naxçıvanın neolit sənətkarlarının istehsal etdiyi dulusçuluq məmulatı
saman tərkibli gildən lentşəkilli üsulla hazırlanırdı. Yerli təbiətin gil süxurlarına uyğun olaraq,
əsasən qırmız-qəhvəyi rəngli gildən istifadə edilirdi.  Keramikalı Neolitin erkən mərhələsinin
dulusçuluğu ikinci mərhələdən bəzi cəhətləri ilə fərqlənir. Qabların hazırlanma keyfiyyəti
onların bişirilmə dərəcəsindən asılı idi. Bəzi qabların kəsiyində boz təbəqənin qalması onların
zəif bişirilməsinin nəticəsi olmuşdur. Keyfiyyətli hazırlanan qabların hər iki səthi cilalanır,
yaxud anqoblanırdı. Bəzi qabların üzərində yapma üsulla relyef ornamentlər tətbiq edilmişdir.

İkinci mərhələdən başlayaraq dulusçuluq sahəsində qonşu regionlarla da bəzi oxşar
xüsusiyyətlərə rast gəlinir. I Kültəpədən üzə çıxarılan keramikanın bir qismi boz-qəhvəyi rəngli
olması baxımından Hacı-Firuz yaşayış yerinin [15, s. 99], saman üzlü olması ba xımından
Yanıqtəpənin Neolit materialları ilə analogiya yaradır [9, s. 35]. Bu mərhələdə Mesopota mi -
ya nın Xalaf mədəniyyəti ilə əlaqəni əks etdirən boya naxışlı qablar istehsal edilməyə baş lamışdır.
Lakin Mesopotamiyanın Neolit mədəniyyətindən fərqli olaraq, Kültə pədə Keramikalı Neolitin
erkən mərhələsi boya naxışlı qablarla xarakterizə olunmur. Qonşu regionlarla ortaq
xüsusiyyətlər əsasən II mərhələdə-Keramikalı Neolitin inkişaf mərhələsində izlənilir.

Mədənçilik. Naxçıvan ərazisinin mis yataqları ilə zəngin olması burada hələ qədim za -
man lardan mədənçiliyin formalaşmasına şərait yaratmışdır. Culfa, Babək və Ordubad
rayonları ərazisindəki mis yataqları bu sahədə mühüm xammal bazası olmuşdur. I Kültəpənin
Neolit təbəqəsindən üzə çıxarılan mis-arsen qarışıqlı əşyalar bu fikri təsdiq edir [2, s. 20].
Tədqiqatçılar arsen filizinin əsasən Naxçıvanda Salvartı, Başkənd, Ortakənd, Paradaşdan əldə



edildiyini, ən zəngin arsen yatağının isə Culfa rayonundakı Darıdağda olduğunu qeyd etmişlər
[6, s. 122]. I Kültəpədən və Cənubi Qafqazın digər abidələrindən aşkar olunan metal alətlərin
tərkibində mis-arsen filizinin əsas yer tutması Neolit dövrü tayfalarının mədənçilik işini yerli
xammal mənbələri əsasında formalaşdırdıqlarını göstərir.

Ticarət. Neolit dövründə ticarət əsasən müxtəlif məhsulların mübadiləsi yolu ilə həyata
keçirilmişdir. Bu sahədə ən çox işlənən material olaraq obsidian mühüm rol oynamışdır. Neolit
insanlarının məişətində və təsərrüfatında xüsusi yer tutan obsidian məmulatına olan ciddi
tələbat onların müxtəlif regionlara daşınmasını zəruri edirdi. Məlum olduğu kimi, Naxçıvanda
obsidian yataqları olmamışdır, lakin Kültəpə yaşayış yerində onlar xeyli miqdarda aşkar
olunmuşdur. Bu fakt göstərir ki, qədim Kültəpə sakinləri bu qiymətli materialı əldə etmək
üçün uzaq regionlara üz tutmalı olurdular. I Kültəpədən aşkar olunan obsidianlar yaşayış yerin -
dən şimalda yerləşən Zəngəzur yataqlarından gətirlimişdir. V.Baxşəliyev Kültəpənin Neolit
tayfalarının əsasən Göyhasar (50%) və Zəngəzur (49%) obsidianlarından istifadə etdiyini,
eyni zamanda obsidian mübadiləsi ilə də məşğul olduqlarını qeyd edir [1, s. 12]. Bu fikir Araz -
dan cənubda yerləşən yaşayış yerlərindən aşkar olunan obsidianların əsasən Sünik yataqlarına
məxsus olmasında təsdiqini tapır. Tədqiqatçılar bu faktı Sünik obsidianının Urmiya hövzəsinə
Naxçıvan ərazisindən keçərək yayılması ilə izah edirlər [12, s. 1964]. Cənubi Qafqazın zəngin
obsidian yataqları bu sahənin ticarət obyektinə çevrilməsinə şərait yaradırdı. Təsadüfi deyil
ki, Azərbaycanda uzun müddət arxeoloji qazıntılar aparan əcnəbi tədqiqatçılar da Şomutəpə-
Şulaveri icmalarının özünəməxsus xüsusi obsidian ticarəti olduğunu qeyd edir [14, s. 12]. Bu
dövrdə obsidian ticarəti qonşu regionlarda da genişlənmişdir. Ön Asiyadakı istər keramikasız
Neolitə aid Çayönü, Tell-Ramad yaşayış yerlərində, istərsə də keramikalı Neolitə aid Beyda
II-III,V, Zaqrosda Kərim-Şəhir, Carmo, Təpə-Quran, Anadoluda Çatal-Höyük, Mesopota mi -
yada Umm-Dabagiya, Tell əs-Savvan yaşayış yerlərindən aşkar edilən obsidianların Van gölü
ətrafındakı yataqlardan gətirilməsi [7, cədvəl 1] Neolit dövründə obsidianın əsas mübadilə
vasitəsi olduğunu təsdiq edir.

Beləliklə, araşdırmalar göstərir ki, Naxçıvanın Neolit tayfalarının məşğul olduğu təsər -
rüfat sahələri və müxtəlif sənətkarlıq növləri Azərbaycanın Mezolit mədəniyyəti ilə sıx bağlı
olmaqla yerli istehsala söykənmişdir.

AMEA Naxçıvan Bölməsi
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Zeyneb Guliyeva

OCCUPATIONS OF THE NEOLITHIC TRIBES OF NAKHCHIVAN

The paper investigated the features of the production manager of the Neolithic period.
To this end, the main occupations of the Neolithic tribes of Nakhchivan were analyzed. It was
noted that agriculture, cattle breeding, and hunting as the main sectors of the economy, began
to form during the Mesolithic. The cultivation of wheat, barley, millet, and other cereals
occupied the main place in agriculture. In this period, people preferred a sedentary lifestyle.
In cattle breeding small and large cattle were used. The demand for meat of people was
satisfied mainly with hunting. Deer and mountain goats played an important role in this area.

During this period, various branches of the craft were developed. Spheres of handicraft
such as weaving, pottery, processing stones, and bones, occupied the main place. The economy
and craft activities of the Neolithic tribes of Nakhchivan was formed on the basis of local raw
materials. Along with these, there were cultural and economic ties with ancient tribes living
in the South Caucasus and in the Urmia River basin.

Keywords: industrial economy, Neolithic period, craft, agriculture, Nakhchivan.
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Зейнаб Гулиева

ЗАНЯТИЯ НЕОЛИТИЧЕСКИХ ПЛЕМЕН НАХЧЫВАНА

В статье исследованы особенности производственного хозяйства неолитического
периода. С этой целью были проанализированы основные занятия неолитических плем -
ен Нахчывана. Было отмечено, что земледелие, скотоводство и охота как основные
секторы хозяйства начали формироваться в период мезолита. Выращивание пшеницы,
ячменя, проса и других злаков занимали основное место в земледелии. В этот период
люди предпочитали оседлый образ жизни. В скотоводстве использовались мелкий и
крупный рогатый скот. Спрос на мясо людей удовлетворялся в основном охотой. Олени
и горные козы сыграли важную роль в этой области.

В этот период были развиты различные отрасли ремесла. Такие сферы ремесла,
как ткачество, гончарное дело, обработка камня и кости, занимали основное место.
Хозяйство и ремесленная деятельность неолитических племен Нахчывана формиро -
вались на основе местного сырья. Наряду с этим сушествовали и куль тур но-
эко номические связи с древними племенами, проживавшими на Южном Кавказе и в
бассейне реки Урмия.

Ключевые слова: производственное хозяйство, период неолита, ремесло, земледелие, Нахчыван.

(AMEA-nın müxbir üzvü Vəli Baxşəliyev tərəfindən təqdim edilmişdir)

Daxilolma tarixi: İlkin variant 15.07.2020 
Son variant 12.08.2020



Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin Elmi əsərləri, 2020, № 3, s. 81-86 

ELMİ ƏSƏRLƏR    ●   SCIENTIFIC WORKS ●    НАУЧНЫЕ ТРУДЫ

81

UOT 902

TОĞRUL XƏLİLOV

TUNC DÖVRÜNDƏ NAXÇIVANDA DULUSÇULUĞUN YAYILMA AREALI

Naxçıvan diyarının Tunc dövrü abidələrindən aşkar olunmuş dulusçuluq sənəti ilə bağlı arxeoloji
materialları müəyyən etmək, onların yayılma arealını və elmi əhəmiyyətini öyrənmək Azərbaycan arxeolo -
giyasının ən aktual məsələlərindən birini təşkil edir. Qeyd olunan məsələni kompleks şəkildə  öyrənərək Naxçıvan
diyarının Tunc dövrü dulusçuluq sənəti haqqında hərtərəfli, dərin elmi biliklər əldə etmək mümkündür. Dulus -
çuluq sənəti ilə bağlı olan, onun öyrənilməsində mühüm yer tutan artefaktlar bu sahədə istifadə olunmuş əmək
alətlərindən, dulusçu kürəsinin və emalatxanasının qalıqlarından, kürədə istifadə olunan yanacaq maddələrin -
dən, keramika məmulatlarının naxışlanmasında istifadə olunan boya maddəsindən, gil qablardan, ocaqlardan,
manqallardan, təkərlərdən, dairəvi, silindrik və konusvarı formalı əşyalardan, heyvan, insan fiqurlarından və
digər arxeoloji materiallardan ibarətdir. Aparılan müqayisəli elmi araşdırma zamanı məlum olur ki, dünyanın
digər bölgələrində olduğu kimi, Naxçıvan diyarında da bu tip maddi-mədəniyyət nümunələri yaşayış yerlərindən
və nekropollardan aşkar olunmuşdur. Onlar arasında təyinatına, tipoloji xüsusiyyətinə, yayılma arealına görə
bir-biri ilə oxşar və fərqli xüsusiyyətlər vardır. Bir qrupu Naxçıvan diyarının Tunc dövrü abidələrində geniş
yayılsa da, bəziləri nisbətən az aşkar olunmuşdur. Onların hər biri təsadüfən düzəldilməmiş, müəyyən məq -
sədlərlə istifadə olunmuşdur.

Açar sözlər: dulusçuluq, Tunc dövrü, Naxçıvan, keramika.

Azərbaycanın bütün bölgələri kimi Naxçıvan Muxtar Respublikası da qədim tarixə, zəngin
mədəniyyətə malikdir. Muxtar respublikanın əlverişli təbii coğrafi mövqeyə, zəngin təbii sər -
vətlərə malik olması nəticəsində insanlar qədim daş dövründən (Paleolit dövrü) etibarən fasiləsiz
şəkildə bu ərazidə məskunlaşaraq zəngin maddi-mədəniyyət nümunələri yaratmışlar. Belə
maddi-mədəniyyət nümunələri arasında dulusçuluq sənəti ilə bağlı olan artefaktlar da mühüm
yer tutur. Onların yayılma arealını kompleks şəkildə tədqiq etməklə Naxçıvan diyarının Tunc
dövrü dulusçuluq sənətini dərindən öyrənmək, bu sahədə Azərbaycan arxeologiyasında öyrənil -
məmiş və ya az öyrənilmiş bir sıra məsələlərə aydınlıq gətirmək mümkündür.

Aparılan araşdırma zamanı məlum olur ki, dünyanın bütün bölgələrində olduğu kimi
Naxçıvan diyarında da belə artefaktlar bir qayda olaraq Tunc dövrünə aid arxeoloji abidələrdən
(yaşayış yerləri və nekropollar) aşkar olunmuşdur. Bu arxeoloji materiallar əmək alətlərindən,
dulusçu emalatxanasının və kürəsinin qalıqlarından, keramika məmulatlarının üzərindəki
boyalardan, naxışlardan, onların bişirilməsində istifadə olunan yanacaq maddəsindən, müxtəlif
formalı gil qablardan, ocaqlardan, manqallardan, təkərlərdən, dairəvi, silindrik, konusvarı
formalı əşyalardan, heyvan, insan fiqurlarından və digər arxeoloji materiallardan ibarətdir.
Onları geniş və zəif yayılan tək-tək nümunələrdən ibarət olmaqla yayılma arealına görə üç
qrupa bölmək olar. Zəif yayılan maddi-mədəniyyət nümunələrinə müxtəlif formalı əmək
alətlərini, təkər və heyvan fiqurlarını, dulusçu kürəsini, tək-tək nümunələri aşkar olunan ar -
xeoloji materiallara isə dulusçu emalatxanasının qalığını, boyaq maddəsini, insan fiqurunu
və digərlərini nümunə göstərmək olar.

Dulus kürələri hələlik I Kültəpə, II Kültəpə yaşayış yerlərində aşkar olunmuşdur. Erkən
Tunc dövrünə aid dulusçu kürəsi I Kültəpənin üçüncü və  beşinci, II Kültəpənin yeddinci və
on birinci tikinti qatlarında [12, s. 87-88; 14, s. 23-25; 15, s. 22, 39] qeydə alınmışdır. Orta
Tunc dövrünə aid dulusçu kürələri II Kültəpə yaşayış yerində həm əvvəlki dövrlərdə, həm də
son zamanlarda qeydə alınmışdır [5, s. 26-28; 13, s. 32-34; 6, s. 115-125, 7, s. 161-168]. II



Kültəpə yaşayış yerində dulusçu kürələri ilə yanaşı emalatxananın qalıqları da aşkar
olunmuşdur. Onların tədqiqi nəticəsində Erkən və Orta Tunc dövründə Naxçıvan diyarında du -
lusçuların istifadə etdiyi kürələrin quruluşu, keramika məmulatlarının necə bişirilməsi haqqında
müəyyən məlumat əldə etmək mümkündür. Aparılan araşdırma zamanı məlum olur ki, Tunc
dövründə Naxçıvan diyarında dulusçu kürələri dairəvi və dördkünc planda tikilmişdir. Onların
hamısında yanma və bişmə kamerası olmuşdur. Yanma kamerasında odun yaxşı alovlanması
üçün böyük, bişmə kamerasından yuxarıda isə istiliyin və tüstünün tədricən eşiyə çıxması üçün
kiçik baca qoyulmuşdur. Onlar bişmiş kərpicdən və möhrədən tikilmişdir. Kürənin ətrafında
qeydə alınmış yanmış iri və xırdabuynuzlu heyvan, quş sümükləri, odun qalıq ları onu qeyd
etməyə əsas verir ki,  dulusçular tərəfindən onlar yanacaq vasitəsi kimi istifadə edilmişdir.

Dulusçu emalatxanalarının qalıqları hələlik II Kültəpə abidəsindən aşkar olunmuşdur.
Onları tədqiq etməklə Naxçıvanın Orta Tunc dövrü tikinti arxitekturası ilə yanaşı bu dövrün
dulusçu emalatxanasının quruluşunu da öyrənmək olur. Həmin tikinti qalığı hələlik Naxçıvan
diyarında Tunc dövrünə aid dulusçu emalatxanalarının quruluşu haqqında müəyyən məlumat
əldə etməyə imkan verən yeganə artefaktdır. Aparılan araşdırma zamanı məlum olur ki, Orta
Tunc dövründə Naxçıvan diyarının dulusçu emalatxanaları dördkünc planda çay daşından və
bişmiş kərpicdən tikilmişdir. Həm emalatxana yerindən, həm də kürənin ətrafından daşdan,
tuncdan, müxtəlif heyvanların qabırğa sümüyündən düzəldilmiş alətlərin aşkar olunması onu
qeyd etməyə əsas verir ki, dulusçular tərəfindən bu artefaktlardan əmək aləti kimi istifadə
edilmişdir. Kürənin qablar düzəldilən hissəsində kül qatının altında aşkar olunan  oxra izi,
içərisində sarı, çəhrayı, ağ rəngli süxur qalıqları, parıltılı minerallar olan gil qab, emalat xa na -
dakı tikili qalığının yaxınlığında qeydə alınmış içərisində boya olan gil qablar Tunc dövründə
dulusçular tərəfindən istifadə olunan boyaların tərkibini və onların necə düzəldiyini müəyyən
etməyə imkan verir. Bu sahədə aparılan müqayisəli araşdırma zamanı məlum olur ki, Naxçıvan
diyarındakı 3021 bitki növünün [11, s. 14] əksəriyyətindən boya əldə etmək mümkündür.
Muxtar respublikanın ərazisində həmçinin xeyli miqdarda mineral boya xammalları (mumiya,
umbrada, dəmir sülügəni, kobalt filizi (göy boya), xromit, malaxit (yaşıl boya), sink (sinkli
belila), titansaxlayan dəmir filizi, barit (baritli belila), gips, melanterid və s.) da vardır [10, s.
87]. Ona görə də ehtimal etmək olar ki, müasir dövrdə olduğu kimi Tunc dövründə də Nax -
çıvan diyarında boyalar boyaq bitkilərindən və mineral xammallardan alınmışdır.

Heyvan fiqurları Naxçıvan diyarının Erkən Tunc dövrü abidələri içərisində I Kültəpədən
[12, s. 140-141], Ovçulartəpəsindən [3, s. 348], Maxtadan [2, s. 115, 119] aşkar olunmuşdur.
Bu tip arxeoloji materiallar Naxçıvanla yanaşı Qafqazın digər bölgələrində, Aralıq dənizi
hövzəsində, Nil, Dəclə, Fərat, Hind çayı vadilərində, İranda, Orta Asiyada və digər yerlərdə
geniş yayılmışdır. Naxçıvan diyarının Erkən Tunc dövrü abidələrindən aşkar olunmuş gil öküz,
at, qoç, it fiqurlarını ibtidai heykəltəraşlığın ən qədim nümunələri hesab etmək olar. On lar
realistik və romantik üslubda düzəldilmişdir. Realistik üslubda olanların uşaq oyuncağı kimi
istifadə olunduğunu ehtimal etmək olar. Romantik üslubda düzəldilənlərin üzərlərində müəyyən
ornamentlərin olması, burunlarının, gözlərinin sxematik formada verilməsi, əksəriy yətinin qırıl -
mış halda aşkar olunması və digər faktlar belə bir nəticəyə gəlməyə əsas verir ki, onlar insanların
dini-ideoloji görüşləri ilə bağlı olmuş, müəyyən ritual ayinlərin icrasında istifadə edilmişdir.

İnsan fiquru hələlik yalnız Qızılburun abidəsində aşkar olunmuşdur [5, s. 61-62; 9,
cədvəl 19, şəkil 35, 37]. Orta Tunc dövrünün sənətkarlıq məhsulu olan bu keramika məmulatı
heyvan fiqurları ilə müqayisədə yaxşı hazırlanmışdır. Onu Orta Tunc dövrünün ən maraqlı
sənətkarlıq məhsullarından biri hesab etmək olar. Bu artefaktın heyvan fiqurlarından əsas fərqi
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ondan ibarətdir ki, orada insanda olan bir çox xüsusiyyətlər, o cümlədən Orta Tunc dövrünün
geyim mədəniyyəti realistik üslubda verilmişdir. Onu hələlik Cənubi Qafqazda analoqu ol -
mayan, Tunc dövrünə aid Azərbaycan heykəltəraşlığının, bədii plastika sənətinin ən gözəl
nümunəsi hesab etmək olar.

Ocaqlar və manqallar Erkən Tunc dövrü abidələrindən (I Kültəpə, II Kültəpə, Maxta,
Ərəbyengicə, Aşağı Daşarx, Şortəpə və s.) xeyli miqdarda aşkar olunmuşdur. Ocaqlardan fərq -
li olaraq manqallar əsasən dairəvi formadadırlar. Ocaqlar nalşəkilli, dördkünc formada
düzəldilmişdir. Bir çoxu sadədir. Bəzilərinin üzərində buynuzşəkilli, halqa formalı çıxıntılar
qoyulmuş, boyalar çəkilmişdir. Sadə formalılardan fərqli olaraq üzərində müəyyən ornament -
lərin olduğu ocaqlardan müəyyən ritual ayinlərdə istifadə olunduğunu ehtimal etmək olar.

Heyvan fiqurları, ocaqlar və manqallar kimi gildən düzəldilmiş təkər modelləri də Erkən
Tunc dövrünün maraqlı keramika məmulatlarındandır. Aparılan müqayisəli araşdırma zamanı
məlum olur ki, digər keramika məmulatı kimi onlar da Azərbaycanla yanaşı dünyanın digər
yerlərindəki arxeoloji abidələrdə xeyli miqdarda aşkar edilmişdir. Naxçıvandan fərqli olaraq
digər yerlərdəki arxeoloji abidələr içərisində həm yaşayış yerlərindən, həm də nekropollardan
belə artefaktlar aşkar olunmuşdur. Bəzi abidələrdə həmçinin təkərlə yanaşı gildən düzəldilmiş
araba modelləri də qeydə alınmışdır. Naxçıvan diyarındakı abidələr içərisində hələlik yalnız
Erkən Tunc dövrünə aid yaşayış yerlərindən I Maxtadan [1, s. 119], I Kültəpədən [12, s. 139],
Ovçulartəpəsindən [2, s. 348] gildən düzəldilmiş təkər modelləri tapılmışdır. Təkərin birdən-
birə, təsadüfən düzəldilmədiyini, onun tarixi zərurət nəticəsində icad olunduğunu, təkər
ide yasının Erkən Tunc dövrünün ən mühüm yeniliklərindən biri hesab edildiyini, bütün dövrlərdə
müxtəlif sivilizasiyalarda insanların həyatında mühüm yer tutduğunu, bir çox abidələrdə təkərlə
yanaşı gil araba modellərinin tapılmasını, geniş yayılma arealına malik olmasını, onun yaşayış
yerləri ilə yanaşı  nekropollardan da aşkar olunmasını və digər faktları əsas götürsək qeyd etmək
olar ki, digər arxeoloji materiallar kimi onlar da təsadüfən düzəl dilməmiş, müəyyən məntiqə
əsaslanmışdır. Ehtimal etmək olar ki, dünyanın müxtəlif böl gə lə rindəki arxeoloji abidələrdən
aşkar olunmuş təkər və araba modelləri kimi onlar da “Araba mədəniyyəti” ilə bağlılıq təşkil
edərək, bu mədəniyyətin Naxçıvan diyarını da əhatə etdiyini sübut edir.

Naxçıvan diyarının Erkən Tunc dövrü arxeoloji abidələrindən aşkar olunmuş maraqlı
keramika məmulatlarından bir qrupunu dairəvi, silindrik və ya konusvari formalı kiçik arte -
faktlar təşkil edir. Bu arxeoloji materialların təyinatını müəyyən etmək bir qədər çətindir.
Lakin aparılan müqayisəli araşdırmaya əsasən qeyd etmək olar ki, digər keramika məmulatları
kimi onlar da təsadüfən düzəldilməmiş, müəyyən məqsədlə istifadə edilmişdir. Bu keramika
məmulatları forma və xüsusiyyətinə görə bir-birindən ona görə fərqlənmişdir ki, eyni sənətkar
emalatxanasının məhsulu olmamış, ayrı-ayrı dulusçular tərəfindən düzəldilmişdir. Dairəvi
formalılardan fərqli olaraq silindrik və ya konusvari formada düzəldilənlər Naxçıvan diyarında
nisbətən az yayılmış, hələlik yalnız Erkən Tunc dövrünə aid arxeoloji abidələrdən tapılmışdır.

Naxçıvan diyarının Tunc dövrü abidələrindən aşkar olunmuş keramika məmulatlarına
pasta möhürləri də aid etmək olar. Çünki, onlar gildən düzəldilmişdir. Gilin tərkibində süni
qrafit; kolloid, yarıkolloid, qrafit və digər mineral birləşmələr də olmuşdur. Naxçıvan diyarının
Son Tunc dövrü abidələrindən on bir ədəd pasta möhür aşkar edilmişdir. Onların ikisi Mər -
dangöl, beşi Muncuqlutəpə, biri Dəlmətəpə [16, s. 14, şəkil 2-9], ikisi III Plovdağ [8, s. 157],
biri Şahtaxtı [4, s. 75] nekropollarından tapılmışdır. Bu arxeoloji materialların yayılma arealı,
təyinatı, üzərindəki təsvirlərin semantikası ilə bağlı aparılan araşdırma zamanı məlum olur
ki, Azərbaycanla yanaşı dünyanın bir çox yerlərindən bu tip bişmiş torpaq məmulatları aşkar



olunmuşdur. Onların hamısı eyni olmamışdır. Üzərlərindəki ornamentlərə, naxışlanma üsuluna
və digər əlamətlərə görə bir-birindən fərqlənmişdir. Bu dövrdə cəmiyyət həyatında sosial
bərabərsizliyin, mülkiyyətə sahiblik hüququnun olmasını, möhürlərin hamısının qəbir
abidələrindən tapılmasını, say etibarı ilə nisbətən az olmasını və digər faktları əsas götürsək
belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, dünyanın digər bölgələrində olduğu kimi Naxçıvanda da
onlar mülkiyyətə sahibliyi, kimliyi bildirmək, təhlükəsizliyi təmin etmək üçün istifadə edil -
mişdir. Naxçıvana qonşu ölkələrdən gətirilməmiş, sifariş əsasında yerli sənətkarlar tərəfindən
düzəldilmişdir. Onlar əsasən qəbir abidələrindən ona görə aşkar olunmuşdur ki, möhür  sahibi
öldükdən  sonra başqasının əlinə keçməməsi üçün onu qəbirə qoymuşlar. Möhürlərin
üzərindəki təsvirlərin bir qismi insanların dini-ideoloji görüşləri, düşüncə tərzi ilə bağlılıq
təşkil etmiş, bəziləri isə damğa kimi istifadə edilmiş, möhür sahibinin soy kökünü bildirmişdir.

Naxçıvan diyarının Tunc dövrü abidələrindən ən çox gil qablar aşkar olunmuşdur. Onlar
həm bütöv şəkildə, həm də qırılmış formada əldə olunmuşdur. Bu fakt onu qeyd etməyə əsas
ve rir ki, Tunc dövrünün bütün mərhələlərində insanların məişət və təsərrüfat həyatında gil
qablar mühüm yer tutmuş, geniş istifadə edilmişdir. Digər keramika məmulatlarından fərqli
olaraq gil qabların elmi əhəmiyyəti daha böyükdür. Çünki, bu keramika məmulatı hər hansı
bir abidənin dövrünü, onun hansı mədəniyyətə aid olmasını müəyyənləşdirən əsas arxeoloji
materialdır. Digər keramika məmulatları kimi onlar da tipoloji və funksional xüsusiyyətlərinə
görə bir-biri ilə oxşar və fərqli  xüsusiyyətlərə malikdir. Onlar arasında müşahidə olunan fərqli
əlamətlərin əsas səbəblərindən biri ondan ibarətdir ki, onlar müxtəlif sənətkar emalatxanala -
rının məhsulu olmuş, ayrı-ayrı dulusçular tərəfindən düzəldilmişdir.

Erkən Tunc dövründən etibarən dulusçuluğun ev sənəti çərçivəsindən kənara çıxaraq,
ixtisaslaşmış istehsal sahəsinə çevrilməsi prosesi digər keramika məmulatları kimi gil qabların
düzəldilməsinə də təsir etmiş, onun yeni inkişaf mərhələsinə daxil olmasına səbəb olmuşdur.
Qabların düzəldilməsi, naxışlanması daha mükəmməl olmuş, özünəməxsus xüsusiyyəti ilə
seçilmişdir. Bu dövrdə düzəldilmiş gil qablar Eneolit dövrünün materiallarından fərqlənmişdir.
Onların düzəldilməsində saman qarışıqlı gildən istifadə aradan qalxmışdır. Həm çeşidləri
çoxalmış, həm də keyfiyyəti yaxşılaşmışdır. Qablar əllə yanaşı dulus çarxında (əl və ayaq
çarxları) düzəldilmişdir. Üzəri oval və ya yuvarlaq batıqlarla, həndəsi ornamentlərlə, insan
və heyvan rəsmləri ilə naxışlanmışdır. Onları bəzən sadə, bəzən mürəkkəb süjetdə çəkmişlər.
Hər bir naxış təsadüfən çəkilməmiş, müəyyən semantik mənaya malik olmuşdur.

Digər keramika məmulatları kimi onlar da, ayrı-ayrı dulusçular tərəfindən düzəldildiyi
üçün həm formasına, həm də üzərindəki təsvirlərin kompozisiyasına görə bir-birindən fərq -
lənmişdir. Hər bir dulusçu öz sənətkarlıq qabiliyyətinə görə müxtəlif formalı qablar düzəltmiş,
bədii-estetik düşüncə tərzinə, təxəyyülünə uyğun naxışlanma motivi seçmişdir. Bu dövrün
keramika məmulatlarının bir qismində bişməmiş təbəqənin olması, bəzi qabların səthindəki
ləkələr, nazik divarlı, yaxşı cilalanmış qablar və digər əlamətlər onların istehsal texnologiyası
ilə bağlı olmuşdur. Üzərində qara ləkələr, bişməmiş təbəqə olan qablar nisbətən pis, nazik
divarlı cilalanmış qablar isə yaxşı bişirilmişdir. Orta Tunc dövründən etibarən sadə, anqoblu
qablarla yanaşı boyalı qablar da düzəldilmş, onlar daha çox yayılmışdır. II Kültəpə abidəsində
dulusçu emalatxanasında aşkar olunmuş içərisində boya olan gil qablar boyalı qablarla təmsil
olunan abidələrin çoxluq təşkil etməsi Naxçıvanın “Boyalı qablar mədəniyyəti”nin əsas mər -
kəzlərindən biri olduğunu göstərən faktlardandır.
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Togrul Khalilov

DISTRIBUTION AREA OF BRONZE AGE POTTERY IN NAKHCHIVAN

One of the most active issues in Azerbaijani archaeology is to identify archaeological
materials related to pottery found in Bronze Age monuments of Nakhchivan, to study their
distribution area and scientific significance. It is possible to get comprehensive and deep
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scientific knowledge about the Bronze Age pottery art of Nakhchivan by comprehensively
studying the mentioned issue. Artifacts related to pottery art, which occupy an important place
in its study, consist of labor tools used in this field, remains of pottery sphere and workshop,
fuel materials used in the potter’s wheel, paint material used in ceramic products embroidery,
clay pots, hearths, mangals, wheels, circular, cylindrical and shaped objects, animals, human
figures and other archaeological materials. During the comparative research, it is known that
in Nakhchivan, as in other regions of the world, this type of material-cultural samples was
found from settlements and necropolises. They have similar and different characteristics,
depending on their designation, typology, and distribution area. Although some of them are
widespread in the Bronze Age monuments of Nakhchivan, some are relatively rare. Each of
them has been used for a specific purpose, not accidentally corrected.

Keywords: pottery master, Bronze Age, Nakhchivan, ceramics.

Toгрул Хaлилов

АРЕАЛ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГОНЧАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
ЭПОХИ БРОНЗЫ В НАХЧЫВАНЕ

Определение археологических материалов, связанных с гончарным ремеслом,
обнаруженных в памятниках эпохи бронзы нахчыванского края, изучение ареала их
распространения и научного значения является одним из самых актуальных вопросов
в азербайджанской археологии. Изучив данный вопрос комплексно, можно получить
всесторонние, глубокие научные знания о гончарном искусстве Нахчыванского края.
Артефакты, связанные с гончарным ремеслом и занимающие важное место в его
изучении, состоят из использованных в этой области орудий труда, остатков гончарного
круга и мастерской, топливных веществ, используемых в круге, красителя, исполь -
зуемого в украшении керамических изделий, глиняных горшков, очагов, мангалов,
колес, предметов круглой, цилиндрической и конусной формы, фигур животных, чело -
века и других археологических материалов. В ходе сравнительного научного исследования
выяснилось, что, как и в других регионах мира, в Нахчыване подобные материально-
культурные образцы были обнаружены в населенных пунктах и некрополях. Среди них
по назначению, типологическим свойствам, ареалу распространения имеются схожие
и отличающиеся друг от друга свойства. Хотя одна группа широко распространена в
памятниках бронзового века Нахчыванского края, некоторые обнаружены в сравнитель -
но малом количестве. Каждый из них был изготовлен неслучайно и использован в
определенных целях.

Ключевые слова: гончарное дело, эпоха бронзы, Нахчыван, керамика.

(Tarix elmləri doktoru, professor Abbas Seyidov tərəfindən təqdim edilmişdir)

Daxilolma tarixi: İlkin variant 08.05.2020 
Son variant 05.08.2020 
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UOT 902

TURAN HƏŞİMOVA

QIZQALA YAŞAYIŞ YERİNİN POLİXROM BOYALI KERAMİKASI

Qızqala yaşayış yeri Naxçıvan Muxtar Respublikası Şərur rayonunun Dizə kəndi yaxınlığında yerləşir.
Aydın stratiqrafiyaya malik olan Qızqala yaşayış yerinin polixrom boyalı keramikasının tədqiqi Cənubi Qafqaz
və Yaxın Şərq abidələrinin bu tip keramikasının meydana gəlməsini öyrənməyə imkan verir. Qızqala yaşayış
yerində aparılan tədqiqatlar göstərir ki, həndəsi motivli polixrom boyalı keramika məmulatı heyvan təsvirli
polixrom boyalılardan daha erkən meydana gəlmişdir. Qızqala yaşayış yerindən götürülən kömür analizləri
həndəsi motivli polixrom boyalı keramikanın e.ə. 1640-1504-cü illərdə, heyvan təsvirli polixrom boyalı
keramikanın isə e.ə. 1451-1301-ci illərdə ortaya çıxdığını göstərmişdir. Belə nəticəyə gəlmək olar ki, heyvan və
insan təsvirli polixrom boyalı keramika məmulatı Orta Tunc dövrü mədəniyyətinin son mərhələsində ortaya
çıxmışdır. Araşdırmalara əsasən demək olar ki, heyvan təsvirli polixrom boyalı keramika məmulatları həmin
dövr insanlarının incə zövqünü və ideoloji təsəvvürlərini də əks etdirmişdir.

Açar sözlər: Cənubi Qafqaz, Yaxın Şərq, Naxçıvan, Qızqala, boyalı keramika, Orta Tunc dövrü.

Qızqala yaşayış yeri Naxçıvan Muxtar Respublikası Şərur rayonunun Dizə kəndi
yaxınlığında yerləşir. Strateji cəhətdən əlverişli mövqedə yerləşən bu ərazi əkinçilik, maldarlıq
və iqtisadi-mədəni əlaqələr üçün olduqca əlverişlidir. Ərazinin əlverişli mövqeyi qədim
insanların uzun müddət burada məskunlaşmasına imkan vermişdir. 2014-cü ildə başlayan
arxeoloji qazıntılar zamanı yaşayış yerinin uzun müddət, Orta Tunc dövrünün erkən mər -
hələsindən Dəmir dövrünədək məskunlaşdığı müəyyən olunmuşdur. Qazıntılar zamanı Orta
Tunc dövrünə aid iki qala divarı aşkar olunmuşdur. Götürülən karbon analizlərinə əsasən qala
divarlarının biri e.ə. 2135-ci ilə, ikincisi isə e.ə. 1450-ci ilə aid edilmişdir [3, s. 22-30]. Orta
Tunc dövrünə aid yaşayış yerinin sahəsi 13 hektardır. İlk olaraq yaşayış yerində 5x10 m ölçüdə
olan üç qazıntı sahəsi və bir şurfda qazıntı aparılıb. Arxeoloji qazıntılar nəticəsində mədəni
təbəqənin qalınlığının 3-4 m arasında dəyişdiyi aydınlaşdırılmışdır [8, s. 50].

Yaşayış yerində aparılan qazıntılar zamanı əsasən boz və çəhrayı rəngli keramika mə -
mulatı aşkar olunmuşdur. Çəhrayı rəngli keramika məmulatının bir hissəsi sadə qırmızı boyalı,
bir hissəsi isə monoxrom və polixrom boyalılardan ibarətdir. Polixrom boyalılar az sayda
olmaqla əsasən CC1, CC2 və QQ6 qazıntı sahələrindən aşkar olunmuşdur. Çox kiçik parça -
larla təmsil olunan polixrom boyalı keramika məmulatını naxışlanma motivinə görə iki qrupa
ayıra bilərik. Birinci qrupa ağ və ya krem rəng üzərinə qara və qırmızı boya ilə çəkilmiş
həndəsi motivləri, ikinci qrupa isə ağ və ya krem rəng üzərinə qara və qırmızı boya ilə çəkilmiş
heyvan təsvirlərini aid edə bilərik.

Həndəsi motivdə naxışlanmış polixrom boyalı keramika məmulatı beş nümunə ilə təmsil
olunmuşdur. Birinci nümunədə ağ rəng üzərinə əsasları aşağıya doğru olan üçbucaq düzümləri
çəkilmişdir (şəkil 1, 1). Üçbucaqlardan biri qara rənglə çəkilmiş, içi qırmızı rənglə doldurul -
muş, digərləri isə qara rənglə doldurulmuşdur. Həndəsi motivlər içində ən çox istifadə olunanı
fərqli formalarda çəkilmiş üçbucaqlardır. Bənzərləri Van muzeyi [13, levha 104, 2; 11, s. 15,
34; s. 16, 35; s. 24, 56], Ahlat muzeyi [13, levha 45, 1], II Kültəpədən [5, s. 161-167] məlumdur.

İkinci nümunədə qoşa xətt arasına alınmış bitişik rombların içi qara və qırmızı rənglə
torlu naxışlanmışdır (şəkil 1, 2). Bənzərləri I Kültəpə [7, s. 106, şəkil 21, 2], Şahtaxtı [7, s.
105, şəkil 20; 5-11; şəkil 21, 1, 4, 5-7], Qızılburun [1, s. 115, şəkil 27, 12; şəkil 28, 8-10],
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Qaratəpə [2, s. 138, foto 52], Qaziantep muzeyi [15, s. 13, şəkil 12], Van muzeyi [11, s. 19, №
44], Diyarbakır muzeyi [13, levha 62, 7], Dinkatəpənin IV D təbəqəsi [14, s. 199-203, PI.12.1.1],
Haftavantəpənin son VI B təbəqəsi [9, s. 185, şəkil 91,7; s. 187, şəkil 92, 2, 4, 13; s. 191, şəkil
94, 2, 14; s. 195, şəkil 96, 1, 6; s. 199, şəkil 98, 12, 14; s. 203, şəkil 100, 14; s. 205, şəkil 101,
11, 12], Göytəpənin D təbəqəsindən [10, s. 74, şəkil 19, 425; şəkil 21, 58, 87] məlumdur.

Üçüncü nümunə bir kasa parçasına aiddir. Kasanın oturacağı 18 sm, ağız kənarı isə 25
sm-dir. Çəhrayı rəngli gildən hazırlanmış, tərkibində narın qum qarışığı vardır. Daxili və xarici
cilalıdır, daxili krem rəng üzərinə qara və qırmızı boya ilə düz və yarımdairəvi naxışlanmışdır
(şəkil 2, 1). Dördüncü və beşinci nümunələr qara və qırmızı rənglə naxışlanmışdır (şəkil 2, 3, 4).
Həndəsi motivdə naxışlanmış polixrom boyalılar daha erkən ortaya çıxmışdır. QQ6 şurfunda
həndəsi motivli polixrom boyalılar aşkar olunan təbəqədən götürülmüş kömür analizinin biri
e.ə. 1620-1504-cü illəri, digəri isə 1640-1510-cu illəri göstərmişdir [8, s. 47-61].

Şəkil 1. Qızqala yaşayış yerinin polixrom boyalı keramikası.

Həndəsi motivlərlə birlikdə heyvan təsvirləri ilə naxışlanmış polixrom boyalı keramika
məmulatı da beş nümunədir. Onlardan ikisi üzərində aslan və ya bəbir təsviri vardır. Təəssüflə
qeyd etmək lazımdır ki, forma verməyən bu parçalar çox kiçikdir və üzərindəki təsvirlər
solğundur. Buna baxmayaraq aslanlardan birinin qara rənglə boyanaraq qırmızı rənglə xalların
çəkilməsi aydın seçilir. Aslandan yuxarıda isə qırmızı rənglə qoşa sınıq xətlər çəkilmişdir
(şəkil 1, 3). İkinci nümunədə isə aslan qırmızı rənglə, xalları isə qara rənglə boyanmışdır. As -
landan yuxarıda isə fikrimizcə hansısa heyvan təsviri vardır ancaq rənglər solduğu üçün aydın
deyil (şəkil 1, 5). Aslanların hər ikisi hücum vəziyyətində təsvir edilmişdir. Bənzəri hələlik
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Haftavantəpənin son VI B təbəqəsindən [9, s. 289, şəkil 138, 2] məlumdur. T.B.Braunun
fikrinə görə heyvan təsvirli polixrom boyalı keramika məmulatının Yaxın Şərq ölkələrində
geniş yayılması e.ə. 1500-cü ilə aiddir [10, s. 90]. Haftavantəpənin son VI B təbəqəsinə aid
olan bu tip keramika e.ə. 1600-1450-ci illərlə tarixləndirilmişdir [12, s. 102]. Qızqala yaşayış
yerinin heyvan təsvirləri ilə naxışlanmış polixrom boyalı keramika məmulatı aşkar olunmuş
CC1 qazıntı sahəsindən götürülmüş karbon analizi isə e.ə. 1451-1301-ci illəri göstərmişdir
[8, s. 47-61].

Şəkil 2. Qızqala yaşayış yerinin polixrom boyalı keramikası.

Digər iki nümunədə maral və ya ceyran şəkillərinin bir hissəsi qalmışdır. Onlardan
birinin üzərində yalnız arxa ayaqları və quyruğu saxlanmış iki maral təsviri vardır. Birinci
maralın gövdəsi qırmızı rənglə çəkilmiş, qara rənglə doldurulmuşdur. Üst hissədə qırmızı və
qara rənglə çəkilmiş kiçik həndəsi motivlər vardır. İkinci maralın gövdəsi qara rənglə çəkilmiş,
qırmızı rənglə doldurulmuşdur (şəkil 1, 4). İkinci nümunədə qırmızı rənglə içi torlu üçbucaq
və qara rənglə maral çəkilmişdir (şəkil 1, 6). Heyvan təsvirləri olan maraqlı səhnələr qədim
ovçuluqla əlaqədardır. Bu məzmunda təsvirlər II Kültəpə [7, s. 109, şəkil 24, 2-4; s. 110, şəkil
25, 1-10], Şahtaxtı [4, s. 144, IV tablo, 7], Gaziantep muzeyi [13, levha 99, 6], Ərzurum
muzeyi [13, levha 85], Haftavantəpənin son VI B təbəqəsinin [9, s. 289, şəkil 138, 1-13; s.
291, şəkil 139, 1-20] polixrom boyalıları ilə çox yaxındır. Hеyvаn və insаn təsvirlərindən
ibаrət оlаn müxtəlif kоmpоzisiyаlı təsvirlərə Оrtа Tunc dövrünün sоn mərhələsində dаhа çоx
rаstlаnmışdır. Mifik rəsmlərin də yеr аldığı bu tip təsvirlər bütöv şəkildə sаxlаnmаsа dа qədim
insаnlаrın zəngin mənəvi dünyаsını əks еtdirir. II Kültəpədən аşkаr оlunаn bоyаlı kеrаmikа
pаrçаlаrındаn birinin üzərində buynuzlu mifik аt təsviri vеrilmişdir [4, s. 146, tаblо VI, 8].

Sonuncu keramika parçasının üzərində təsvir olunan rəsmin müəyyən hissəsi qalmışdır.
Təsvirdə görünən hissə hansısa heyvanın ayaqları ola bilər. Diqqəti çəkən keramikanın sağ
yuxarı küncündən aşağıya doğru çəkilmiş üç çıxıntılı xətdir. Bu təsvirə Gəmiqaya petroqlifləri
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[1, s. 245, şəkil 85; s. 246, şəkil 86], Qızılburun [4, s.144, IV tablo, 5] və Haftavantəpənin
son VI B təbəqəsində [9, s. 289, şəkil 138, 5; s. 291, şəkil 139, 13, 17] rast gəlmək olur. An -
t ropomorf təsvirlərdə rast gəldiyimiz bu işarə həyat ağacını simvolizə edir. V.Baxşəliyev
üç lüyün dünya modelini simvolizə etdiyini qeyd edir [1, s. 211].

Аrxеоlоji tаpıntılаr bu dövrdə pоlixrоm bоyаlılаrın yüksək inkişаf mərhələsinə çаtdığını
göstərir. Araşdırmalar göstərir ki, keramika nümunələrindəki həndəsi ornamentlər quş, maral,
at və digər heyvan təsvirləri insanların dünyagörüşünü əks etdirmişdir. Xüsusilə aslan təsvirləri
diqqəti cəlb edir. Mifik rəsmlərin də yеr аldığı bu tip təsvirlər qədim insаnlаrın ideoloji təsəv -
vürləri ilə də bağlı olmuş, onların zəngin mənəvi dünyаsını əks еtdirmişdir.

Polixrom boyalı qablar Şərqi Anadolu, Urmiya hövzəsi və Naxçıvanda geniş yayılmış -
dır. Orta Tunc dövrünün müəyyən mərhələsində ortaya çıxan polixrom boyalı qabların dəqiq
tarixi haqqında müxtəlif fikirlər irəli sürülmüşdür. Şərqi Anadoluda qəbir abidələrindən aşkar
olunan polixrom boyalı qabların tarixləndirilməsi problemlidir. Bunun üçün aydın stratiqrafi -
yaya malik olan abidələrə nəzər salmaq məqsədə uyğundur. Urmiya hövzəsində Haftavantəpə,
Göytəpə, Dinkatəpə, Naxçıvanda I Kültəpə, II Kültəpə, Qızqala yaşayış yerləri aydın stratiqra -
fiyaya malik olan abidələrdir. Bu abidələrin C14 analizlərinə əsasən müəyyən fikir söyləmək
mümkündür.

Haftavantəpənin polixrom boyalı keramikası üstünlük təşkil edən son VI B təbəqəsi e.ə.
1900-1550-ci illərlə tarixləndirilmişdir [12, s. 102]. II Kültəpədə Haftavantəpənin son VI B
təbəqəsi ilə çağdaş olan ikinci tikinti qatından götürülmüş kömürün C14 analizi e.ə. 1800-cü
ili göstərmişdir [6, s. 31]. I Kültəpədə polixrom boyalı qabların aşkar olunduğu təbəqə e.ə.
1900-1700-cü illərə aid edilmişdir [1, s. 94]. Dinkatəpənin polixrom boyalı keramika aşkar
olunan təbəqəsi e.ə 1600-1450-ci illərə aid edilmişdir [14, s. 200]. Qızqala yaşayış yerinin
polixrom boyalı keramikası Haftavantəpənin son VI B, Göytəpənin D, Dinkatəpənin IV D
təbəqəsindən aşkar olunmuş polixrom boyalı keramikası ilə bənzərdir. Qızqala yaşayış yerin -
dən götürülən kömür analizləri həndəsi motivli polixrom boyalı keramikanın e.ə. 1620-1504,
e.ə. 1640-1510-cu illərdə, heyvan təsvirli polixrom boyalı keramikanın isə e.ə. 1451-1301-ci
illərdə ortaya çıxdığını göstərmişdir. Bu da həndəsi motivli polixrom boyalıların daha erkən
ortaya çıxdığını bir daha sübut edir.

Aparılan araşdırmalara görə, Orta Tunc dövrü abidələrinin polixrom boyalı keramikası
arasında xronoloji fərqin çox olmadığını, eyni mədəniyyətin özünəməxsus lokal xüsusiyyət -
lərini əks etdirdiyini deyə bilərik. Naxçıvanda boyalı qablar mədəniyyəti daha uzun müddət
mövcud olmuş, Şərqi Anadolu, Urmiya hövzəsi və Naxçıvan ərazilərinə yayılan polixrom
boyalı qablar Orta Tunc dövrünün sonlarında yüksək inkişaf mərhələsinə çatmışdır.
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POLYCHROME PAINTED CERAMICS OF KIZKALA SETTLEMENT

The settlement of Kyzkala is located near the village of Diza, Sharur region of the
Nakhchivan Autonomous Republic. The study of polychrome painted ceramics from the
Kyzkala settlement, emanating from reliably dated building horizons, makes it possible to
determine the appearance of this type of ceramics in the sites of the South Caucasus and the
Middle East. The study of the Kyzkala settlement shows that polychrome painted pottery with
geometric patterns appeared earlier than those decorated with zoomorphic images. Analysis
of coal taken from the middle bronze horizon of Kyzkala, in which there were similar
polychrome painted items with geometric ornaments, showed 1640-1504. BC. And the anal y -
sis of coal from the horizon with polychrome ceramics with zoomorphic images showed
1451-1301. BC.

Thus, we can say that polychrome painted ceramics with images of animals and people
are found at a later stage of the Middle Bronze Age culture. Apparently, ceramics with animal
images, in addition to fine taste, also reflected the ideological ideas of the people of that time.

Keywords: South Caucasus, Middle East, Nakhchivan, Kızkala, painted ceramics, Middle Bronze Age.
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Туран Гашимова

ПОЛИХРОМНАЯ РАСПИСНАЯ КЕРАМИКА ПОСЕЛЕНИЯ КЫЗКАЛА

Поселение Кызкала расположено вблизи села Диза Шарурского района Нахчы ван -
ской Автономной Республики. Исследование полихромной расписной керамики из
поселения Кызкала, исходящей от надежно датированных строительных горизонтов,
позволяет определить появление этого типа керамики в памятниках Южного Кавказа и
Ближнего Востока. Исследование поселения Кызкала показывает, что полихромные рас -
писные керамические изделия с геометрическим орнаментом появились раньше, чем
украшенные зооморфными изображениями. Анализ угля, взятого из среднего брон зо  вого
горизонта Кызкала, в котором находились подобные полихромные расписные изделия с
геометрическим орнаментом, показал 1640-1504 гг. до н.э. А анализ угля из горизонта с
полихромной керамикой с зооморфными изображениями показал 1451-1301 гг. до н.э.

Таким образом, можно сказать, что полихромные расписные керамические изде -
лия с изображениями животных и людей встречаются на позднем этапе культуры эпохи
средней бронзы. По-видимому, керамические изделия с изображениями живот ных
кроме изобразительного вкуса, отражали также идеологические представления людей
того времени.

Ключевые слова: Южный Кавказ, Ближний Восток, Нахчыван, Кызкала, расписная керамика,
эпоха средней бронзы.

(AMEA-nın müxbir üzvü Vəli Baxşəliyev tərəfindən təqdim edilmişdir)
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UOT 39

ASƏF ORUCOV

NAXÇIVANDA SU TƏCHİZATI SİSTEMİ (XIX-XXI əsrin əvvəlləri)
(Naxçıvan və Ordubad şəhərləri materialları əsasında)

Məqalədə Naxçıvan və Ordubad şəhərlərində su təchizat sistemi araşdırılmışdır. Aparılan araşdırmalar -
dan məlum olmuşdur ki, tədqiq edilən şəhərlərdə qədim dövrdən arxlar, kanallar mövcud olmuş, onların bir
çoxu  dövrümüzə qədər gəlib çatmış, bəziləri tamamilə uçub dağıdılmışdır. Su təchizat sistemində çaylar,
kəhrizlər, çeşmələr mühüm rol oynamışdır. Kəhrizlər və çeşmələr onları çəkdirənin adı və yerləşdiyi əraziyə görə
adlandırıldığına rast gəlirik.

Tədqiqat nəticəsində su ölçü vahidləri, suyun təsərrüfatlar üzrə bölgüsü və s. məsələlərə toxunulmuşdur.
Məqalədə həmçinin müstəqillik illərində şəhər əhalisinin su təchizatı ilə təmin edilməsi məsələsi də ortaya
qoyulmuş və məlum olmuşdur ki, bu dövrdə əhali yüksək səviyyədə su ilə təchiz edilmişdir.

Açar sözlər: Naxçıvan, Ordubad, şəhər, su, ölçü vahidi, kəhriz, təsərrüfat.

Naxçıvanın təbii-coğrafi və iqlim şəraiti qədim dövrdən bu diyarda suvarma sisteminin
mövcud olduğundan xəbər verir. Çünki, bu diyarın təbiəti susuz, iqlimi isə kontenental iqlim
olmuşdur. Bu, süni suvarmanın labudlüyünü ortaya qoymuşdur. Ona görə də, orta tunc
dövründən başlayaraq süni suvarma sistemi meydana gəlmişdir ki, bu da təsərrüfat həyatının
inkişaf etməsinə şərait yaratmışdır. Еyni zamanda Naxçıvan diyarında qədim və orta əsrlər
dövründən günümüzədək qalıqları qalmış kanallar, arxlar, kəhrizlər və s. kimi su mənbələri
onu deməyə əsas verir ki, bu bölgədə hələ qədim dövrlərdən belə su sistemləri mövcud
olmuşdur. Naxçıvan diyarının ərazisindən axan Araz çayı, Arpaçay, Naxçıvançay, Gilançay,
Ordubadçay, Əlincəçay, Vənəndçay, Əylisçay və s. kimi çaylar mövcuddur ki, hər biri kənd
təsərrüfatı üçün xeyli dərəcədə əhəmiyyətlidir. Məlumatçıların qeyd etdiyinə görə, keçmişdə
Araz çayının suyundan suvarma üçün demək olar ki, istifadə edilməmişdir. R.İvanov XX-
əsrin əvvəllərinə aid apardığı tədqiqatlarda Naxçıvanın su ehtiyatı haqqında yazır ki, burada
çox sayda xırda qolları olan nisbətən 14 iri çay mövcuddur. Bölgənin çayları tipik dağ
çaylarıdır, sənaye əhəmiyyətinə malik deyillər, yalnız tarlaların suvarılmasına xidmət edirlər.
Ən bol sulu çay Arpaçay çayıdır o, hər il 12,943 desyatin torpağı su ilə təmin edir. Gücünə
görə, Naxçıvançayı növbəti bolsulu çay hesab etmək lazımdır, o hər il 8,200 desyatin torpağı
suvarır. Əlincəçay 3,088 desyatin, Naxçıvançayın qolu olan Cəhriçay isə 1,214 desyatin
torpağa su verir. Bundan əlavə Xok dairəsində köhnə məlumatlara görə, 162 kəhriz və 88
bulaq var, onlar 3,600 desyatin suvarılan torpağa xidmət edir. Dəstə su dairəsində (Ordubad
sahəsi) suvarılan torpaq 5,850 desyatindir. Bütün Naxçıvan ərazisi aşağıdakı su dairələrinə
bölünürdü: Şərur, Naxçıvan, Xok, Əlincə və Dəstə dairələri [6, s. 158].

Çaylardan suvarma vasitəsi kimi istifadə etmək üçün kanallar və arxlardan istifadə
edilmişdir. Aparılan tədqiqatlar nəticəsində məlum olmuşdur ki, Naxçıvanda indiyədək qeydə
alınan ən qədim su kanalı Şahbuz rayоnunun Kükü kəndi yaxınlığında yerləşən kanaldır. Kanal
öz mənbəyini Küküçaydan götürür. Həmçinin, xalq arasında “Fərhad arxı”, “Qalacıq arxı”
adı ilə tanınan suvarma kanalları da qədim dövrlərə aid süni suvarma şəbəkəsinin olduğundan
xəbər verir. Məlumata görə, su kanalına aid daş tikintilərin bir qismi Sədərək kəndinin
cənubunda indi də qalmaqdadır. Ehtimal ki, kanal dəfələrlə bərpa оlunaraq uzun illər istifadə
olunmuşdur. Həmçinin, Naxçıvan diyarının digər bölgəsi olan Culfa rayоnunun Dizə kəndi
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yaxınlığında da qədim su kanalının qalıqları aşkar edilmişdir [5, s. 48]. Arxların çəkilişinə
gəldikdə isə onlar xüsusi şəxslər, daha varlı kəndlilər tərəfindən çəkilirdi. Həmin arxlar onu
çəkdirən sahibinin adı ilə tanınırdı. Beləliklə də çaylardan ayrılan ana arxlar hansı kəndin əkin
sahəsini su ilə təmin edirdisə, adətən, onlara (arxlara) həmin kəndin adı verilirdi, yaxud ana
arxın çəkilişi ilə əlaqədar olan hadisə və oxşarlıqla əlaqədar adlandırılırdı. XIX əsrdə Azər -
baycan Rusiyaya ilhaq edildikdən sonra Qafqazda suvarmanın vəziyyəti öyrənilməyə və bəzi
tədbirlər görülməyə başlanıldı. 1842-ci ildə tərtib olunmuş “Zaqafqaziya ölkəsində suvarma
arxlarının vəziyyəti haqqında” rəsmi dövlət sənədində Naxçıvan qəzasında 150 iri, 12 kiçik
arx olduğu göstərilir [9]. Apardığımız araşdırmalara görə, Naxçıvan şəhərində Ziyil, Söyüdlü
bilan, Dəyirman, Dəlmə kimi arxlar mövcud olmuşdur. Ziyil arxı indiki Qonaq evinin yanın -
dan başlayıb 7 №-li məktəbin yanından Qoçüstü məhəlləsinə doğru axırmış. Yaşlı nəslin
de diyi nə görə, arxa Zinə arx, Ziyilli arx da deyilirmiş. Məlumatçıların qeyd etdiklərinə görə,
Söyüdlü bilan arxı iki yerə ayrılırdı. Sabir məhəlləsinə gedən arxa kiçik (xırda) bilan arxı
deyərdilər. Bu arxlar öz mənbəyini Bazarçayından götürürdü. Bundan əlavə Ş.Quliyev yazır
ki, “Naxçıvançayın suyu beş hissəyə bölünərək Türyan, Köpran, Dəlmə və Naxçıvan ana
arxlarına verilirdi. Çayın sol sahilində yerləşən kəndlərin əkinləri Türyan və Köpran ana
arxlarının suyu ilə suvarılırdı. Sağ sahil kəndləri və Naxçıvan şəhəri isə Dəlmə və Naxçıvan
ana arxlarının suyu ilə təmin olunurdu. Naxçıvan ana arxına 17 gün su verilirdi. Bu suyun 12
saatı Xəlilli kəndinin əkinlərinə, bir günü Qaraxanbəyli kəndin camaatına, qalan vaxt isə Aşağı
Uzunoba, Şıxmahmud kəndlərinin əkinlərinə və Naxçıvan şəhərinə verilirdi. Ana arxa on üç
gün veriləcək suyun dörd günü Naxçıvan bəy və ağalarının sərəncamında olurdu. Doqquz
gündə isə  şəhər əhalisi öz bağ və həyətyanı sahələrini suvarırdı [8, s. 32]. Adətə görə, suvarma
arxlarının çəkilməsində arxın suyundan istifadə edəcək bütün ailələr iştirak edirdi. Arxların
çəkilməsi çox ustalıq tələb edirdi. Arxların çökək tərəfinə söyüd və çinar ağacları əkilərdi,
yaxud həmin tərəfə torpaq tökülərdi ki, su torpağı yuyub arxı dağıtmasın” [7, s. 23].

Naxçıvan şəhərində əhalinin su ilə təmin edilməsində çeşmələrin xüsusi rolları olmuş -
dur. Bu çeşmələr həm də kəhriz adı ilə bilinməkdədir. Bunlardan Qızdırma çeşməsi, Məşətahir
çeşməsi, Böyük çeşmə, Kiçik çeşmə, Kalba Musa çeşməsi, Çuxur çeşməsi, Ağamalı çeşməsi,
Əkbərxan çeşməsi, Hacı Niyyət çeşməsi, Qalabulağı çeşməsi, Tumbull çeşməsi, Gəcxəç çeş -
məsi, Cananbəy çeşməsi və s. qeyd edə bilərik. Bu çeşmələrdən həm də suvarma zamanı
isti fadə edilirdi. S.Babayev apardığı tədqiqatlardan belə bir nəticəyə gəlmişdir ki, XX əsrin
ortalarında Naxçıvanda 407 kəhriz olmuşdur. Bunlardan 15-i Naxçıvan şəhərinin payına
düşmüşdür [3, s. 178]. Professor H.Səfərli yazır ki, Naxçıvan bölgəsindəki kəhriz sistemləri
içərisində bir sıra kəhrizlər öz sululuğuna, əhəmiyyətinə görə digərlərindən çоx fərqlənirlər.
Belə kəhrizlərdən biri Cananbəy kəhrizidir. Kəhriz Şıxmahmud kəndinin cənubundan baş -
layaraq böyük bir məsafə qət edir və Xətai qəsəbəsi yaxınlığında yerin səthinə çıxır. Еl
arasında “Cananbər kəhrizi” adı ilə tanınan kəhrizi Canan bəy adlı adam qazdırmışdır. Canan
bəy (ad zaman keçdikcə təhrif оlunaraq Cananbər şəklinə düşmüşdür) kəhrizi Naxçıvan şəhər
əhalisinin içməli və təsərrüfat suyuna оlan tələbatını ödəmək üçün Səfəvilər dövründə inşa
etdirilmişdir. Ancaq, zaman keçdikcə uçub dağılmış, məhv оlmaq təhlükəsi yarandığından
оnu qazdıran Canan bəyin nəslindən оlan və оnun adını daşıyan Canan bəy kəhrizi təmiz lət -
dirmiş və bərpa etdirmişdir. Qədim və оrta əsrlər zamanı kəhrizlər оnu qazdıran adamın
mülkiyyəti оlduğundan, həmin şəxs öldükdən sоnra mülkiyyət hüququ övladlarına keçirdi.
XIX əsrdə də bu kəhriz оnun xələflərinin nəzarətində оlmuş, nəslin nümayəndəsi, ulu



babasının adını daşıyan Canan bəy kəhrizdə bərpa işləri apartdırmışdır. Bəktaşilər kəhriz
qazıldıqdan sоnra şəhərin şimal-şərqində indiyədək qalan və el arasında “Bəktaş arxı” deyilən
kanal da çəkdirmişlər. Canan bəy kəhrizindən başlayaraq çəkilən və Bazarçaydan da su
götürən kanalın da tarixi Səfəvilər dövrünə gedib çıxır [12, s. 87].

Yuxarıda qeyd etdiyimiz çeşmələrin bəziləri artıq fəaliyyət göstərməsə də (ya qurumuş
ya da batmışdır. A.O.) bəziləri günümüzdə də fəaliyət göstərməkdədir. Günümüzdə bu
çeşmələrin bəziləri bərpa edilmişdir. Bu su təchizatının yaxşılaşdırılması ilə yanaşı, həm də
tariximizin və mədəni irsimizin qorunub saxlanılması baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır.

V.Qriqoryev yazır ki, şəhərin ortasından Naxçıvançaydan çəkilmiş xəndəklər (su
kanalları) keçirdi ki, bunlar da şəhərdəki bağların və əkin sahələrinin suvarılmasına xidmət
edirdi [15, s. 70]. K.Nikitin də şəhərin mərkəzindən axan və suvarmada istifadə edilən çay
qolları və arxlardan bəhs etmişdir. O yazır: “Naxçıvanın ortasından arx keçir. Bu arx şəhər
əkinlərini və bağlarını su ilə təchiz edir. Lakin bu arxın suyu şəhər təsərrüfatına kifayət etmirdi.
Çünki, Naxçıvançayı boyunca yerləşən kəndlərin əhalisi əkinlərin becərilməsi üçün bu sudan
istifadə edirdi. Digər tərəfdən yaz və yay vaxtları çayın suyu azalır, bəzən büsbütün quruyurdu.
Bu da şəhər təsərrüfatında su çatışmazlığına gətirib çıxarırdı. Su çatışmazlığı çox zaman şəhər
əhalisinin narazılığına səbəb olurdu” [16, s. 118-119]. 1831-ci ilə aid arxiv sənədində də
Naxçıvançaydan çəkilmiş və şəhəri iki hissəyə ayıran bir kanaldan bəhs edilmişdir [2]. Qeyd
edək ki, şəhərin ortasından keçən Bazarçayı XX əsrin 70-ci illərinə qədər Naxçıvan şəhərinin
içərisindən axırdı. Əsrin 70-ci illərində çayın üstü beton vasitəsi ilə örtülmüşdür [13, s. 83].

Naxçıvan şəhərinin əkin sahələrinin suvarılmasında göllərin də xüsusi yeri olmuşdur.
Belə ki, XIX əsrin II yarısında Naxçıvanda tikilən bəndlərin və göllərin tikintisinə mühəndislik
edən Şən Girey 1863-1864-cu illərdə sahəsi 12 hektar olan “Şən Girey gölü” adlı (Naxçıvan
şəhəri ilə Şıxmahmud kəndi arasında) göl tikdirmişdir. Bu gölün suyundan süni suvarma üçün
istifadə edilirdi. Bu göl xalq arasında “Naçalnik gölu” adı ilə tanınırdı. Bundan əlavə Nax -
çıvanda şəhər torpaqlarını suvarmaq üçün “Sovedabad” gölü də mövcud olmuşdur.

Naxçıvan mahalında istər şəhərlərdə, istərsə də kənd yerlərində suyun bölüşdürülməsi ilə
məşğul olan adama mirab deyərdilər. Mirablar maaş əvəzinə hər xış üçün ya 15 batman buğda,
ya da yarım batman pambıq alırdı. Bundan əlavə, Naxçıvan çayının suyundan istifadə edən kənd
əhalisi şəhər mirabına natura şəkilində “hədiyyələr” verirdi [11, s. 86]. V.Qriqoryev bu hədiy -
yələrin əsasən qoyun, taxıl və digər ərzaq növlərindən ibarət olduğunu göstərir [15, s. 55]. Digər
rus müəllifi şəhərdə suyu bölüşdürmək üçün səlahiyyətləri olan mirab və cuvarlardan bəhs
edərək su çatışmazlığı barədə yazırdı: “Şəhər boyu mövcud suyu paylaş dırmaq üçün onlara
bütün səlahiyyətlər verilmişdir. Çox vaxt mirablar üsyan edir. Müştərilərlə onlar arasında dava
düşür və haray-həşir qopur. Bu cür xoşagəlməz hallar suyu öz bağlarına, bostanlarına və təsər -
rüfatlarına aparmaq istəyən şəxslərlə adi işçilər arasında da olur” [11, s. 119].

Azərbaycanda əkinçilikdə kəhriz suvarma sistemi mühüm rol oynamışdır. Şəhər əhali -
sinin su ilə təchizində, xüsusilə də Gəncə, Naxçıvan, Şəmkir, Ordubad və başqa orta əsr
şəhərlərinin içməli suya olan tələbatının ödənilməsində kəhriz şəbəkəsinin böyük əhəmiyyəti
olmuşdur. Azərbaycan isə Cənubi Qafqazda kəhriz suvarma sisteminin vətəni hesab olunur
[1, s. 135]. Xatırlatmaq lazımdır ki, Naxçıvan diyarı hələ qədimdən öz kəhrizləri ilə dünyada
tanınmışdır. Bu barədə müxtəlif dövrlərin səyyah və coğrafiyaşünasları dəfələrlə yazmışlar.
T.Bünyadоv е. ə. I minillikdə kəhriz sistеminin inkişaf еtdiyini, оnun suvarmada böyük rоl
оyna dı ğını göstərir [4, s. 25]. Naxçıvan şəhərində mövcud olan kəhrizlər, “Kəhrizlər
İdarəsi”nin təmirindən, habelə bərpasından sonra əhalinin su ilə təchizatını xeyli dərəcədə
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yaxşılaşdırmağa imkan vermişdir. Naxçıvanın qədim su təchizatı qurğularının bərpası və
qorunub saxlanması xalqın mədəni irsinin qorunması işinə də dəyərli töhfədir.

Muxtar respublikada su obyektlərinin miqdarına görə ikinci şəhər olan Ordubadın günü -
müzə qədər saxlanılmış orta əsrlərə aid şəhərsalma strukturu tayı-bərabəri olmayan kəhriz su
kəməri sisteminin qorunub saxlanmasına da şərait yaratmışdır. Çoxsaylı bulaq-çeşmələr,
demək olar ki, hər bir evi su ilə təmin edirdi. Ordubad şəhərində çeşmələr, bulaqlar, kəhrizlər
Naxçıvan şəhərinə nisbətən daha geniş şəkildə yayılmışdır. Bunlardan Nəhər, Ənkeş, Dilbər,
Mingis, Meyrəmçə, Bilal, Ambaras, Hacı Əhməd, Hacı Abutalıb, Hacı Fəttah, Hacı Tağı, Pezi,
Böyrək, Həmdiyev, Manaf, Bükgüş və s. çeşmə və bulaq adı qeyd edə bilərik. Ordubadda
xalq arasında belə bir söz var ki, Ordubad şəhərində 36 məhəllə 36 çeşmə vardır. Yəni, hər
mə həl lənin öz çeşməsi mövcuddur. Bu çeşmələrin bəzilərinin adı onu çəkdirənin, yəni
sahibinin adı ilə, bəzilərinin isə məhəllənin adı ilə bağlıdır. Ordubadda kəhrizlər çeşmə adlanır.
Burda kəhrizlərin suyundan həm suvarma, həm də içmək üçün istifadə edilirdi. Bəzən bir
kəhriz suyu 6-7 qola şaxələnərək bir məhəllənin 30-35 həyətindən keçirdi. Ş.Quliyev yazır
ki, “şəhərlərdə kəhriz suyundan istifadə edən ailələr arasında möhkəm qayda olmuşdur. Belə
ki, kəhriz kürəsində paltar və qab-qacaq yumaq olmazdı. Hər ailə öz həyətində kəhrizin
kürəsinə düşüb qırxayaq düzəltdirərdi. Kəhriz suyunun çirkləndirmək günah hesab edilirdi”
[8, s. 31]. Bizim topladığımız etnoqrafik çöl materiallarına görə, hər kəsin həyətində kürə və
ya qırxayaq olmaz.

Ordubad şəhərinin bol sulu olması ilə əlaqəli XIX əsrdə Ordubadda olmuş İ.Şopen belə
yazırdı: “Şəhərdə su boldur. Həmin adda çaydan başqa, 70-ə qədər bulaq bu şəhərdə bütün
bağ ları və demək olar ki, hər bir evi su ilə təmin edir”. Və ardınca o əlavə edir: “Su hər yerə
sərinlik yayır və bir çox həyətlərdə isə fontanlara çevrilir. Dibdar məhəlləsinin, o cümlədən
Uçtərəng (Üçtürləngə. A.O.) məhəlləsinin bir hissəsi istisna təşkil edir: yüksəklikdə yerləş -
diklərindən oralara su çəkmək mümkün olmayıbdır” [17, s. 481]. Suyu yığmaq üçün şəhər
sakinləri tərəfindən hovuzlar tikilirdi. Bu hovuzlar açıq və üstü günbəzli qapalı sərdabələr
şəklində olurdu. Suya pillələrlə ovalşəkilli əsas girişdən düşürdülər. Belə sərdabələr Ordubad
çeşmələrinə məxsusdur və şəhərin bütün yaşayış məhəllələrində vardır. Ordubad bölgəsində,
xüsusən Ordubad şəhərində əkinçilikdə kəhriz suvarma şəbəkəsi mühüm rol oynamışdır.

Azərbaycanda suvarma əkinçiliyində bulaq sularından istifadə edilmişsə də, onlar bir o
qədər də geniş yayılmamışdır. Bəzi hallarda ayrı-ayrı kəndlərin əkin yerlərinin, bağ və
həyətyanı sahələrin suvarılmasında bulaq sularının rolu az olmamışdır. Bu gün də Naxçıvan
şəhərində bulaq suyu vasitəsi ilə ağacları və kərdiləri suvarırlar. Toplanmış materiallarda qeyd
edilir ki, əkinçi babalarımız çalışardı ki, bulaq suyu ilə bostanı gecə suvarsınlar.

Azərbaycanda qədim dövrdən ənənəvi formada su ölçü vahidləri mövcud olmuşdur.
Da ha geniş yayılmış su ölçü vahidi kimi bir dəyirman su, bir baş su, bir bellik su, bir qol su,
bir əllik su, iki əllik su, bir göz su, bur qulaq su, bir nov su və b. suvarma ölçüləri işlənmişdir.
Bun dan əlavə, Göyçay və Quba qəzalarında keşkəl, qəc və sair suvarma ölçü vahidləri də
möv cud olmuşdur [1, s. 149]. Suyun təsərrüfatlar üzrə bölgüsü zamanı torpaq sahəsinin miq -
darı, əkilən bitkinin növü nəzərə alınırdı. Kəndli həyətinə torpağının sahəsinə uyğun olaraq
verilən suyun ölçü vahidi “bel” (saniyədə 30 litr) adlanırdı. Naxçıvanda suvarmanın həlledici
rol oynadığı yerlərdə 1,5 bel miqdarında olan “zorba bel” və ya 4-6 bel miqdarında olan “də -
yir man” kimi su vahidləri tətbiq olunurdu [14, s. 71].

Suyun vaxt ölçüsü müddətinin təyinində də müxtəlif üsullardan istifadə edilmişdir.
Suvarmada ən geniş yayılmış ölçü müddəti birgünlük su, ikigünlük su idi. Birgünlük su



dedikdə isə bir gecə-gündüzlü vaxt nəzərdə tutulur. Suvarmanın vaxtı günəşin, ayın, ulduzların
çıxması və batması ilə müəyyənləşdirilmiş, kölgə ilə ölçülmüşdür. Bütün bunlardan əlavə su
və qum saatları da mövcud olmuşdur. Su və qum saatından əsasən Naxçıvan ərazisində istifadə
edilmişdir. Bunun üçün oturacağında kiçicik deşiyi (gözü) olan mis və ya saxsı qabın içərisinə
su, qum, və ya darı tökülərək əkin sahəsinin kənarında ağacdan asılardı. Qabdakı su və ya
qum qurtardıqda bir növbə vaxt bitmiş hesab olunardı. Beləliklə də, arxın növbəsi dəyiş diri -
lərdi. Ya da oturacağında gözcük olan boş mis və ya saxsı kasanı gölməçədəki suya qoyardılar,
qab dolub suya batdıqda bir növbə bitərdi. Suvarma vaxtını kölgə ilə müəyyənləşdirmək üçün
suçunun və ya sahədə basdırılmış ağac payanın kölgəsi gün çıxanda ayaqla ölçülüb nişanlanar
və gün əyiləndə yenə də ölçülərdi. Belə ki, səkkiz ayaq tamamında növbə dəyişdirilərdi.
Kəhriz suyu ilə suvarmada vaxt ölçüsü arpalıq adlanardı. Arpalıq, kəhriz suyunun gündüzlər
üç saatı, gecələr isə iki saatı demək idi [1, s. 149]. Ordubad kəhrizlərində  isə saat yarım axan
suya bir arpalıq su deyilir. Toplanmış materiallardan aydın olur ki, kəndliyə bir arpalıq suyu
verəndə (Ordubad bölgəsi üçün) o bilirdi ki, onun saat yarım vaxtı vardır. Bu da Ordubad
kəhrizlərinin daha bol sulu olduğunu göstərirdi. Gecələr suvarma vaxtı ayın və bəzi ulduzların
çıxıb batması ilə müəyyənləşdirilərdi.

Bütün Azərbaycanda olduğu kimi, Naxçıvan diyarında da suvarmada ən geniş yayılmış
vahid əmək aləti demək olar ki, bel olmuşdur. Bel öz formasına görə sadə olmaqla suvarmada,
yer belləməkdə, bənd tikməkdə və s. işlərdə istifadə olunurdu [8, s. 35]. Bu cür belə “təpcəkli
bel” də deyərdilər.

Müstəqillik əldə ediləndən sonra suvarma suyuna və ya içməli suya olan ehtiyac dövlət
dəstəyi nəticəsində uğurla həyata keçirildi. Su itkisinin qarşısını almaq, torpaq sahələrini yeni
əkin dövriyyəsinə daxil etmək məqsədilə yeni qapalı suvarma şəbəkələri tikilmiş, drenaj
xətləri çəkilmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbov
demişdir: “Hər bir ölkədə ərzaq təhlükəsizliyini təmin etmək üçün ilk növbədə kənd təsərrüfatı
inkişaf etdirilməlidir. Aydın məsələdir ki, kənd təsərrüfatının inkişafı da müasir meliorasiya
və irriqasiya sistemləri olmadan mümkün deyil”. Son illər meliorasiya və irriqasiya sistem -
lərinin normal istismarının təşkili, suvarma şəbəkələrinin genişləndirilməsi, su sistemlərində
təmir-bərpa işlərinin görülməsi, suvarılan torpaqların su təminatının və onların meliorativ
vəziyyətlərinin yaxşılaşdırılması, sel və daşqın sularına qarşı mübarizə işləri, həmçinin içməli
su təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində kompleks tədbirlər görülmüşdür. Hazırda muxtar
respublikada ümumi həcmi 303,5 milyon kubmetr olan 32 su anbarı vardır. Naxçıvan Muxtar
Respublikası Dövlət Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Komitəsinin fəaliyyəti üçün lazımi şərait
yaradılmış, müasir texnikalar alınıb istifadəyə verilmiş, rayon idarələrinin maddi-texniki
bazası möhkəmləndirilmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin müvafiq
fərman və sərəncamları ilə təsdiq edilmiş dövlət proqramlarına əsasən suvarma sistemlərinin
yenidən qurulması və torpaqların meliorativ vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, mövcud su resurs -
larından istifadə imkanlarının genişləndirilməsi və suvarma drenaj şəbəkələrinin inkişaf
etdirilməsi sahəsində mühüm tədbirlər həyata keçirilmişdir. Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliyevin iştirakı ilə Naxçıvan Şəhər Su Anbarı və Su Təmizləyici
Qurğular Kompleksi, eləcə də Naxçıvan şəhərdaxili su şəbəkəsi, Şahbuz və Culfa şəhərlərində
içməli su sistemləri istifadəyə verilmiş, Şərur şəhərində isə içməli su və kanalizasiya sistem -
lə rinin birinci mərhələsinin açılışı olmuşdur. Meliorasiya işlərinin yerinə yetirilməsində
maşın-mexanizmlərin mühüm əhəmiyyəti vardır. Son illər komitəyə 32 müxtəlif təyinatlı
maşın və mexanizm verilmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Meliorasiya və Su
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Təsərrüfatı Komitəsinin kollektivi bundan sonra da meliorasiya və irriqasiya sistemlərinin
lazımi səviyyədə istismarının təşkili, suvarılan torpaqların meliorativ vəziyyəti və su tə mi -
natının yaxşılaşdırılması sahəsində fəaliyyətini davam etdirir [10].

Aparılan tədqiqatlar nəticəsində məlum olmuşdur ki, Naxçıvan ərazisində suvarma mə -
dəniyyəti qədim dövrdən formalaşaraq inkişaf etmiş, günümüzə qədər gəlib çatmışdır. Bölgədə
suvarma əkinçiliyinin fərqli xüsusiyyəti olmasına baxmayaraq Azərbaycan üçün ümumi
vahidlik təşkil etmişdir.
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Asaf Orujov

WATER SUPPLY SYSTEM IN NAKHCHIVAN (early XIX-XXI centuries)
(Based on materials from Nakhchivan and Ordubad)

The article discusses the water supply system in Nakhchivan and Ordubad. Studies have
shown that ditches and canals have existed in the studied cities since ancient times, many of
them have survived to this day, and some have been completely destroyed. Rivers, canals and
springs played an important role in the water supply system. We found that channels and springs
were often named after the person who created them, or the area where they are located.

As a result of the research, issues of water measurement units, water distribution among
households, etc. were raised. The article also raises the issue of water supply to the urban
population in the years of independence, it is known that during this period the population
was provided with a high water level.

Keywords: Nakhchivan, Ordubad, city, water, unit of measure, spring, economy.

Асеф Оруджов

СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ В НАХЧЫВАНЕ (нач. XIX-XXI вв.)
(По материалам Нахчывана и Ордубада)

В статье рассматривается система водоснабжения в Нахчыване и Ордубаде. Ис сле -
дования показали, что канавы и каналы существовали в изучаемых городах с древних
времен, многие из них сохранились до наших дней, а некоторые были пол ностью разру -
шены. Реки, каналы и родники играли важную роль в системе водос набжения. Мы
выяснили, что каналы и источники часто назывались в честь человека, который создал
их, либо области, где они расположены.

В результате исследований, были затронуты вопросы единиц измерения воды,
распределения воды по хозяйствам и т. д. В статье также поднимается вопрос водосна б -
жения городского населения в годы независимости, известно, что в этот период насе лению
был обеспечен высокий уровень воды.

Ключевые слова: Нахчыван, Ордубад, город, вода, единица измерения, кяриз, экономика.

(Tarix elmləri doktoru Şirin Bünyadova tərəfindən təqdim edilmişdir)
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UOT 39

AYTƏKİN QƏHRƏMANOVA

MÜSTƏQİLLİK İLLƏRİNDƏ NAXÇIVAN KƏND ƏHALİSİNİN
EV MƏİŞƏTİ AVADANLIQLARI

Məqalədə müstəqillik illərində Naxçıvan kənd əhalisinin ev məişəti avadanlıqlarından bəhs edilməklə
yanaşı, XIX-XX əsrin sonlarına qədər muxtar respublikanın kənd əhalisinin məişətində istifadə edilən məişət
avadanlıqları haqqında da məlumat verilmiş və müqayisəli təhlillər aparılmışdır.

Deyilənlərdən belə nəticəyə gəlinmişdir ki, qədim dövrlərdən başlayaraq ulu əcdadlarımız məişətdə
müxtəlif tip ev məişəti avadanlıqları yaratmış, onların bəziləri günümüzə qədər gəlib çatmış, bəziləri isə tamamilə
məişətdən çıxmışdır. Ölkəmizdə müstəqillik yenidən bərpa olunduqdan sonra şəhər əhalisi kimi, kənd əhalisinin
də məişətinə yeni-yeni ev-məişət avadanlıqları, xüsusi ilə də elektrik-məişət avadanlıqları, müasir mebel dəstləri,
yemək dəstləri və s. daxil olmuşdur. Bütün bunlar isə ilk növbədə Azərbaycan dövlətinin əhalinin həyat
səviyyəsinin yüksəldilməsi və onların maddi-rifah halının yaxşılaşdırılması sahəsində atdığı addımların, gördüyü
məqsədyönlü tədbirlərin nəticəsidir.

Açar sözlər: kənd əhalisi, məişət avadanlığı, xalça, qazan, çölmək, paltaryuyan maşın.

Xalqımızın məişət mədəniyyətinin tərkib hissələrindən biri hesab edilən ev məişəti ava -
danlıqları günümüzə gəlib çatana qədər böyük inkişaf yolu keçmiş, bəziləri günümüzədək
gəlib çatmış, bəziləri isə tamamilə məişətimizdən çıxmış və ya yeniləri ilə əvəz olunmuşdur.

Məlum olduğu kimi, hələ çox qədim zamanlardan qida-ərzaq məhsullarının tədarükü,
emalı və saxlanılması, yemək və içkilərin hazırlanması, onların süfrəyə verilməsində məişət
avadanlıqlarından olan bir sıra qablardan istifadə edilmişdir. Keçmişdə şəhər və kənd ailələ -
rinin məişətində gərək olan mətbəx qabları və ev avadanlığı xammalın səciyyəsinə görə daş,
ağac, metal, dəri, hörmə və toxuma olmaqla müxtəlif tipoloji qruplara ayrılırdı [ 6, s. 190].

Məişətdə istifadə edilən avadanlıqların əksəriyyətini saxsı qablar təşkil edirdi. XIX-XX
yüzilliyin əvvəllərində dulus qabları istehsalında Yelizavetpol quberniyası, Quba, Lənkəran,
Göyçay, Cavanşir, Cəbrayıl, Şamaxı, Naxçıvan qəzaları, Şəki, Gəncə və Bakı şəhərləri başlıca
rol oynamışdır [1, s. 206]. Bu dövrdə istehsal olunan saxsı qablar əsas etibarilə su qabları,
yemək, qabları, süd-ağartı məhsulları üçün nəzərdə tutulan qablar və s. kimi qruplaşdırılırdı.
Məişətdə istifadə edilən saxsı qabların bir qismindən içməli suyun təmiz və sərin saxlanılması
üçün, bir qismindən isə suyu daşımaq üçün istifadə edilirdi. Suyun məişətdə istifadə edilməsi
üçün müxtəlif formalı və tutumlu saxsı qablardan: səhəng, kuzə, bardaq, cürdək, qum-quma,
qurt-qurt, dolça, parç, yuyunmaq və  dəstəmaz almaq üçün aftafa-ləyən və s. istifadə edilirdi.
Kənd əhalisinin məişətində süd-ağartı məhsullarının yığılması, emalı və saxlanması üçün də
sərinc, yağ küpəsi, gil nehrə və s. gil qablardan istifadə olunurdu. Yemək hazırlamaq üçün,
qovurma, yağ, bal və s. ərzaqları saxlamaq üçün çölmək və küpələrdən, müxtəlif tərəvəzlərdən
şoraba qoymaq üçün taxtadan hazırlanmış çəlləklərdən istifadə edilirdi.

XIX-XX yüzilliyin əvvəllərinə kimi məişət avadanlıqları içərisində mis qabların: sə -
həng, dolça, abgərdən, cam, ləyən, aftafa-ləyən, badya, sərinc, qulplu qazan, kəfkir, nimçə,
çömçə, məcməyi, süzgəc, teşt  və s. xüsusi yeri var idi.

XX əsrin 20-ci illərindən etibarən Azərbaycanın digər bölgələrində olduğu kimi, muxtar
respublikanın kənd əhalisinin məişətinə müəyyən yeni  mətbəx avadanlıqları daxil olmağa başladı.

Ölkəmiz öz müstəqilliyini yenidən bərpa etdikdən sonra iqtisadiyyatın inkişafı nəticə -
sində muxtar respublikanın kənd əhalisinin maddi-rifah halı yaxşılaşmış, kəndlərdə də şəhər
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rahatlığı yaradılmışdır. Artıq vaxtilə məişətdə istifadə edilən bəzi avadanlıqlar məişətdən çıx -
mış, daha yeniləri ilə əvəz olunmuşdur. İndi muxtar respublikanın əksər kənd əhalisinin
həyətlərinə və ya mətbəxinə su xətti çəkildiyindən uzun məsafə qət edib, su daşımağa və  su yun
saxlanılması üçün bəzi məişət avadanlıqların istifadəsinə ehtiyac qalmamışdır. Gü nümüzdə
kənd evlərində mətbəxdə və hamamda su kranlarının olması aftafa-ləyəni, parçı və digərlərini
get-gedə məişətdən çıxarır. Bütün bunlara baxmayaraq hələ də öz səciyyəvi xüsusiyyətlərini
qoruyub saxlayan və bu gün də mətbəxdə istifadə edilən bəzi məişət avadanlıqlarından istifadə
olunur. Məsələn, çölmək xalqımıza xas olan mətbəx avadanlığıdır. Əsrlərin o tayından günü -
müzədək gəlib çatıbdır. Çölməkdə bişirilən yeməyin dadını heç nə ilə əvəz etmək olmaz, eyni
zamanda tibbi cəhətdən sağlam avadanlıqdır. Kənd ailələrinin bəziləri bu gündə çölməkdən
istifadə edir. Çöl-etnoqrafik məlumatlara əsaslanıb deyə bilərik ki, mis məcməyilər də bu gün
muxtar respublikanın bəzi kəndlərində istifadə edilir. Ordubad ərazisində milli şirniyyatımız
olan paxlavanın bişirilməsində, ailə mərasimlərində plovun qoyulmasında və s. mis məcmə -
yilərdən istifadə edilir. Suyu süfrəyə verərkən şüşədən hazırlanmış sürahilərdən istifadə edilir,
bununla yanaşı, çöl-tarla işlərində çalışanlar bardaq, qum-quma və cürdəklərdən də istifadə edirlər.

Süd-ağartı məhsullarının yığılması, emalı və saxlanması üçün vaxtilə istifadə edilən
məişət avadanlıqlarının əksəriyyəti yeniləri ilə əvəz olunub. Çöl-etnoqrafik məlumatlara əsas -
lanıb deyə bilərik ki, muxtar respublikanın dağ kəndlərində, xüsusilə heyvandarlıqla məşğul
əhali mis qazandan (ona qazança deyirlər) və sərincdən günümüzdə də istifadə edirlər.

Ümumiyyətlə, heyvandarlıq məhsullarının tədarükü və emalı, ehtiyat ərzaq məhsulları -
nın hazırlanması və saxlanılması, ailənin qida öynəsinin təminatında istifadə olunan avadanlıqlar,
ev müxəlləfatları (müxəlləfat – ev şeyləri, ev avadanlığı [3, s. 414] ) onları saxlamaq üçün
toxunma və hörmə məmulatlar, müxtəlif materiallardan hazırlanmış məişət avadanlıqları ötən
əsrin 60-70 və hətta 80-ci illərinə qədər məişətdə istifadə olunmuşdur. Lakin onların bəziləri
zaman keçdikcə ailə məişətində meydana çıxan yeni-yeni avadanlıqlarla rəqabətdə sıxışdırıl -
mış əksəriyyəti zaman-zaman məişətdə istifadədən çıxmış və yeniləri ilə əvəz olunmuşdur.

Məişət mədəniyyətimizin formalaşmasında mətbəxin böyük rolu olmuşdur. Naxçıvan
Muxtar Respublikasının ərazisində toplanmış etnoqrafik materiallara əsasən demək olar ki,
vaxtilə diyarımızda mətbəxin digər adları da mövcud olmuşdur: qəfəxana, əl damı, qara dam
və s. Mətbəx avadanlıqlarını isə adları qeyd olunan damlarda saxlayırdılar. Bütün bunlar onu
deməyə əsas verir ki, Naxçıvan diyarının qədim və özünəməxsus məişət mədəniyyəti və
dövrünə görə zəngin məişət avadanlıqları olmuşdur.

Bu gün muxtar respublikanın kəndlərində yeni tikilən evlərin əksəriyyətində mətbəx evin
içərisinə salınır. Köhnə tikilən evlər isə yenidən təmir olunduqda mətbəx ya evin içinə, ya da
evə bitişik salınır və evə girişi olur. Mətbəxə isə ailənin iqtisadi durumdan asılı olaraq  mebel
dəstləri alınır. Mətbəxdə gündəlik istifadə edilən ləvazimatlar isə mətbəx dolablarına yığılır.

İstər keçmişdə, istərsə də günümüzdə mətbəx ləvazimatları arasında bıçaqlar xüsusi yer
tutmuşdur. Keçmişdə ənənəvi olaraq bıçaqların dəstəkləri ağacdan hazırlanırdı. Sənətkarlar
bıçaq dəstəklərini nəm çəkməyən, tiftiklənməyən ağac materiallarından, xüsusi ilə qaraağac,
tut və qoz ağacından hazırlayırdılar. Onu da qeyd edək ki, muxtar respublikanın bəzi kənd lə -
rində ötən əsrin 80-ci illərinə kimi, yerli sənətkarlar tərəfindən dəstəyi qoç və keçi
buy nuzundan olan bıçaqlar da hazırlanırdı. Bu cür bıçaqların əksəriyyəti açılıb-yumulan
olurdu ki, el arasında bu bıçaqlara cib bıçağı deyirdilər. Lakin günümüzdə bu cür bıçaqları
hazırlayan yerli sənətkarlar demək olar ki, yoxdur.
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Son illərdə məişətdə metal-keramika birləşməsindən hazırlanan bıçaqlardan daha çox
istifadə olunur. Bu cür bıçaqlar ən aşağı temperaturda belə öz xassəsini saxlayır və uzun
müddət istifadə edilir.

Məişətdə istifadə edilən bıçaq-qaşıq dəstləri tək-tək və ya dəst halında olur. Çöl material -
larından aydın olur ki, kənd ailələrinin əksəriyyəti belə avadanlıqları dəst halında deyil,
ayrı-ayrılıqda alırlar.

XX əsrin sonlarına kimi kənd ailələrində tərəvəzlərin şorabaya qoyulması üçün yerli
sənətkarlar tərəfindən hazırlanmış taxta çəlləklərdən (Naxçıvan kəndlərində bu cür çəlləklərə
“boşqa” deyilir) istifadə edilirdi. Bunun üçün əvvəlcədən çəlləklərə su doldurularaq isladılır
ki, suyu buraxmasın. Sonra isə lazım olan tərəvəzlər çəlləyə yığılaraq şorabaya qoyulur, onun
ağzına isə taxtadan hazırlanmış qapaq qoyulurdu. Müasir dövrümüzdə isə taxta çəlləkləri
plastik çəlləklər əvəz edib. Plastik çəlləklər tibbi cəhətdən məqsədəuyğun deyil. Onlar
müxtəlif xəstəliklərin yaranmasına səbəb olur. Yaxşı olardı ki, yerli sənətkar tərəfindən  taxta
çəlləklər yenidən istehsal edilib, məişətdə istifadəyə verilərdi.

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, keçmiş kənd ailə məişətində istifadə edilən ev avadanlıq -
larının bəzilərindən günümüzdə də istifadə edilir. Tibbi cəhətdən sağlam olan ağacdan
düzəldilmiş mətbəx avadanlıqlarından xüsusilə qaşıq dəstlərindən daha çox istifadə edilir.
Bununla yanaşı, ağacdan düzəldilmiş oxlov, duvaq, dəmirdən düzəldilmiş kabab şişləri, balta,
çəkic, oraq, dəhrə, kərki, müxtəlif növ bıçaqlar və s. kimi məişət avadanlıqlarının adlarını
qeyd etmək olar. Bəziləri isə qismən istifadə edilir. Bunlardan ət daşı, toxmaq (əti döymək
üçün tut ağacından düzəldilmiş mətbəx avadanlığı) kirkirə, həvəngdəstə, sac, qənd qayçısı və
s. adlarını çəkmək olar. Babək rayonunun Zeynəddin kəndindən olan məlumatçı qeyd edir ki,
bıçaq növü olan, “şətə”dən bu gün də məişətdə istifadə edilir. Onun ucu miz və iti olur. Adətən
yaz vaxtı çöl pencərlərinin yığılmasında və kərdi-külədə bitən alaq otlarının təmizlənməsində
istifadə edirlər.

XX əsrin ortalarına kimi, Naxçıvan kənd evlərinin döşəmələri torpaq olduğundan, döşə -
məyə bir qayda olaraq əvvəlcə keçə və palaz salınır, onun üstündən də gəbə, kilim döşənir,
divar boyunca döşəkcə, yastıq, balınc qoyulur, eləcə də ev məişətində istifadə olunan iynə-
sap qabı, quran qabı, qaşıqlıq, qotaz nümunələri, möhür qabları toxunurdu. Qışa toplanan
ehti yat ərzaq məhsullarını saxlamaq üçün parçadan torbalar tikirdilər. Yaşlıların söylədiklərinə
görə kənd evlərinin divarlarında məişət xidməti daşıyan rəflər, taxçalar qurulur və buraya qab-
qacaq və palaz-paltar yığılırdı.

XX əsrin 70-ci illərinə qədər kənd ailə məişətində evlərin döşənməsi üçün lazım olan
xalça-palazları qadınlar özləri toxuyur və tələbatlarını ödəyirdilər. Ötən əsrin 80-ci illərindən
etibarən kənd ailə məişətinə  fabrik istehsalı olan xalçalar daxil olmağa başladı. Muxtar
respublikanın Şahbuz rayonunun Biçənək, Keçili, Qışlaq, Kolanı və s. kəndlərində günümüzdə
də evlərin döşənməsini evdə toxunan – el dili ilə desək kənd gəbələri bəzəyir. Məişət mədə -
niyyətimizin və milli-mənəvi dəyərlərimizin bariz nümunəsi, evlərimizin yaraşığı olan bu
qədim el sənətinin yaşaması, öyrənilməsi və gələcək nəsillərə çatdırılması məqsədi ilə Nax çıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin Sərəncamı ilə “Naxçıvan Muxtar Res publikasında
xalça sənətinin qorunmasına və inkişaf etdirilməsinə dair 2018-2022-ci illər üçün Dövlət
Proqramı” təsdiq edildi [7]. Bununla, Naxçıvanda xalçaçılıq ənənələrinin daha dərindən
öyrənilməsi, qədim el sənətinin hər bir incəliyinin araşdırılması, təbliği və yaşaması üçün
geniş imkanlar açıldı.

Aytəkin Qəhrəmanova

ELMİ ƏSƏRLƏR    ●   SCIENTIFIC WORKS ●    НАУЧНЫЕ ТРУДЫ

102



XIX-XX əsrin axırlarına qədər istifadə olunan ev məişəti avadanlıqlarından olan divar
pərdəsi, paltar boxçası, toxuma-hörmə qablar və s. demək olar ki, məişətimizdən çıxmışdır.
XX əsrin 80-ci illərindən etibarən muxtar respublikanın kənd evlərində də şəhər evlərində
olduğu kimi, divara xalça vurmaq adət halını aldı. Müasir dövrümüzdə kənd əhalisinin bir
qismi otağın divarına xalça vururlar, lakin əksəriyyəti isə divarları müxtəlif rəngli boyalı
kağızlarla və ya boyalarla təmir edirlər.

Vaxtilə məişətdə istifadə edilən, içərisinə müxtəlif ərzaqların yığılıb qış azuqəsi kimi
saxlanılan torbaları bu gün  plastik qablar əvəz edib. Tibbi cəhətdən plastik qablardan istifadə
insan sağlamlığına olduqca zərərlidir. Bu gün kəndlərimizdə hörmə-toxuma və tikmə işini
bilən onlarla qız-gəlinlərimiz var ki, onların vasitəsi ilə bu peşəni inkişaf etdirmək  həm onların
maddi durumunu yaxşılaşdırar, həm də əhali sağlam avadanlıqlardan istifadə etmiş olar.

XIX-XX əsrin əvvəllərində Naxçıvan kənd evlərində mebel rolunu divarda olan taxçalar
oynayırdı. Bu, böyük yazıçı C.Məmmədquluzadənin “Dаnаbаş kəndinin əhvаlаtlаrı” pоves -
tində Хudаyаr bəyin оtаğının təsvirindən aydın görünür: “Хudаyаr bəy girən оtаq bir хırdа
аğ оtаqdır. Yuхаrı bаşdа kürsü qоyulubdu. Kürsünün üstünə sаlınıb çох rəğbətli yekə yоrğаn
üstündən rəğbətli cecim. Оtаğın işıq gələn yeri iki хırdа аkuşkаdır. Qаlаn üç divаrın hərəsində
iki tахçа, tахçаlаrdа düzülüb mücrü, mis və çini qаb, bоğçа... Sоl səmtdən divаrа iki-üç mis
məcməyi dаyаnıbdı. Fərşə sаlınıb üç-dörd tikə pаlаz və kоbud kənd хəlçəsi” [ 5, s. 118].

Mirzə Cəlilin real həyatdan götürüb öz əsərində təsvir etdiyi Naxçıvan kənd evlərinin
divarlarında olan taxçalara, rəflərə demək olar ki,  bu gün bədii əsərlərdə rast gəlirik. Müasir
döv rümüzdə onları müxtəlif çeşidli mebellər əvəz edir. Gərəkli ailə məişəti avadanlıqları
içərisində özünəməxsus yeri olan mebel aid olduğu dövrün məişət xüsusiyyətlərini, milli
mənsubiyyətini, öz tarixi irsini, insanların maraq və istəklərini özündə əks etdirir. Mebel
insanın əməli tələbini: oturmaq, söykənmək, yatmaq, müəyyən əşyaları yığmaq məqsədilə
məişətdə istifadə edilir. Əhalinin həyat səviyyəsi yaxşılaşdıqca mebel məişəti avadanlaşdırmaq
üçün ən əhəmiyyətli vasitəyə çevrilir. Onu da qeyd edək ki, taxtadan olan yataq mebel dəstləri
ilə yanaşı, muxtar respublikanın kəndlərində əhali günümüzdə yaylı dəmir çarpayılardan da
istifadə edirlər. Dəmir çarpayılar baş və ayaq hissədən, iki yanlıqdan, yaxud tor üçün çərçivə -
dən ibarət olur. Dəmir çarpayının baş və ayaq hissələri çərçivəyə və yanlıqlara müxtəlif
üsullarla bənd edilir. Onlar müəyyən əlamətlərinə görə, yəni materiallarına, quruluşuna, baş
və ayaq hissələrinin formalarına görə biri-birindən fərqlənir [8]. Dəmir çarpayılar yataq üçün
istifadə edilməklə yanaşı, həmçinin üstünə ən çox qonaq üçün saxlanılan təzə yorğan-döşək,
naz balış yığılır. Ayaq tərəfdən yorğan-döşək görsənməsin deyə, xanımlar ağ parçadan səliqə
ilə örtük tikirlər.

XX əsrin 80-ci illərindən etibarən kənd əhalisinin məişətinə də şəhər əhalisinin məişə -
tində olduğu kimi, müxtəlif çeşidli mebel dəstləri daxil olmağa başladı. Çöl-etnoqrafik
ma teriallara əsaslanıb deyə bilərik ki, müstəqillik illərində kənd əhalisi mebel dəstlərindən
da ha çox istifadə etməyə başlayıblar. Bunlara yataq dəsti, yemək otağı üçün dəst, istirahət
dəsti, servant, stenka divan, çarpayı, paltar dolabları, taxt, televizor altı tumba, mətbəx mebel
dəstlərini  və digərlərini aid etmək olar. Yataq dəstinə aid edilən taxta çarpayı baş və ayaq his -
sələrindən, iki yan taxtasından və döşək, yaxud tordan ibarət olur. Taxta çarpayının baş və
ayaq hissələri çərçivəli və boş sipər quruluşunda ola bilər. Bu hissələrin üzünə ağacdan faner
yapışdırılır. Yan taxtaları bütöv olur və çarpayının ayaq və baş hissələrinə metal bəndlərlə
bərkidilir. Taxta çarpayılar döşəkli, yaxud torlu olur. Çarpayının döşəkli olmasına baxmayaraq,
xanımlar onun üzərinə əlavə yun döşək də salırlar.
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Günümüzdə istehsal olunan yataq otağı mebel dəstlərinin çeşidləri müxtəlifdir. Təbiidir
ki, hər bir kənd ailəsi öz maddi durumuna görə seçim edir. Etnoqrafik materiallarına əsaslanıb
deyə bilərik ki, bəzi ailələrin yataq otaqlarında paltar və dəyişək dolabı (şifoner), bir çarpayı,
iki kiçik dolab, bəzi ailələrdə isə bir dolab, iki çarpayı və yaxud taxt, tirmo (bədənnüma güz -
güsü) və s. istifadə olunur. Bədənnüma güzgüsü başdan-ayağa bədəni göstərən güzgüyə deyilir
[2, s. 264].

XX əsrin 80-ci illərindən etibarən kənd əhalisinin ev məişətində istifadə edilən avadan -
lıqlarından biri də divandır. Divan oturmaq, uzanmaq üçün, yumşaq taxtdır. Məişətdə istifadə
edilən divanların əsas hissələri qutudan, oturacağından, söykənəcəyindən və mütəkkələrindən
ibarət olur. Divanın oturacağının altındakı qutu yanlarında dayaq-dirsəkləri və onların da
üstündə mütəkkələri olan yeşikdən ibarətdir. Qutunun fasad və yan tərəfinin üzərinə adətən
üzlük sırıq materiallar çəkilir, aşağısına isə ensiz taxta vurulur. Divanın oturacağı yumşaq,
adətən yumşaqyaylı və quraşdırma olur. Divanlar bir-birindən fərqli xüsusiyyətlərə malikdir.
Belə ki, divanların bir növü irəliyə çıxan bükülmə, digəri isə orta ox üzərində bükülmə,
axırıncısı isə yanlara açılan divan [8].

Müasir dövrümüzdə kənd əhalisi məişət avadanlıqlarından olan divan-kreslonu tək və
ya dəst halında alırlar. Kreslolar quraşdırma konstruksiyalı (oturacağı və arxası çıxarılan) və
bütöv konstruksiyalı hazırlanır. Quraşdırma yumşaq kreslolara, adətən hər tərəfdən üzlük
çəkilir və yalnız bəzi hallarda yan və arxa sətləri açıq qalır [ 8].

Ev məişəti avadanlıqlarından biri də stol və stullardır. Stollara mətbəx stolu, yazı stolu,
yemək otağı stolu, divan qabağına qoyulan jurnal stolları və s. aiddir. Stollar bütöv, açılıb-
yığılan, qatlama və üstü yana sallanan olur. Kənd ailə məişətində açılıb-yığılan və qatlama
stollardan daha çox istifadə olunur. Açılıb-yığılan stolların üstü həncaməli (rəzə-cəftə) ikiqat
taxtadan ibarət olur. Stolu açmaq istədikdə üstünün taxtası açılıb qaldırılır və stolun üstü kvad -
rat formaya düşür. Qatlama stolun üstü üç taxtadan ibarət olur. Orta taxta yerində daima
bərkidilmiş olur, iki yan taxtalar isə qalxıb salına bilir. Bu taxtalar orta taxtaya həncamə vasi -
təsilə birləşdirilir.

Naxçıvanın kənd evlərində XX əsrin 70-80-ci illərindən məişətə daxil olan “servant”
adlı bufetdən bu günə kimi də istifadə edirlər. Servant qab-qacaq, süfrə, dəsmal və s. yığmaq
üçün istifadə edilən alçaq bufetdir. Servantın alt hissəsi dolabı xatırladır və təzə boşqablar,
stə kan, nəlbəkilər və s. yığılır. Üst şüşəli gözlərə isə adətən billur stəkanlar, meyvə qabları,
ye mək və çay dəstləri yığılır. Kənd evlərində servantı qonaq otağının baş tərəfinə qoyurlar və
onun başına, yəni üstünə adətən samovar və digər əşyalar, həmçinin böyüdülmüş ailə və ya
dünyasını dəyişmiş yaxınlarının şəkillərini qoyurlar.

XX əsrin 80-cı illərindən etibarən  ev avadanlıqları içərisinə “stenka” adı ilə daxil olan
və divar boyu düzülən dolablardan istifadə edirlər. Servantdan fərqli olaraq stenka otaqda çox
yer tutur. Stenka da servantın funksiyasını yerinə yetirir, lakin servantdan fərqli olaraq bütöv
deyil, ayrı-ayrı dolablardan ibarət olur. Onlar yan-yana düzülür və bir-birinə bərkidilir. Kənd
ev lərində qonaq və yemək otaqları adətən bir olduğundan qonaq üçün mebel dəsti bir otaqda
cəmləşir. Bu otaqda divan, kreslo, stol, stul, servant və yaxud stenka qoyulur.

Onu da qeyd edək ki, kənd ailələrinin bəziləri bu gün də dədə-baba qaydası ilə döşəmə
üzərində oturub istirahət edir, yemək yeyirlər. Adətən taxta döşəmə üzərinə döşənmiş gəbə
üzərinə süfrə salınır. Ailə üzvləri süfrə arxasında əyləşir, yemək yeyir, çay içib, istirahət edirlər.
Yaşlıların dediyinə görə döşəmə üzərində oturmaq insanın sağlamlığına xeyirlidir. Döşəmə
üzərində oturan zaman ayaqlar sallanmır və rahat olur.
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Müasir dövrümüzdə kənd əhalisi ilə  şəhər əhalisinin məişəti arasında olan fərqlər demək
olar ki, aradan qalxmış kənddə də şəhər rahatlığı yaranmışdır.  Kənd əhalisinin rahatlığını tə -
min etmək məqsədi ilə dövlət tərəfindən kəndlərdə Kənd Mərkəzləri yaradılmışdır ki, onların
da nəzdində ictimai iaşə müəssisələri kənd əhalisinə nümunəvi xidmət göstərir. Əhali istər
ərzaq məhsullarını, istərsə də bəzi məişət avadanlıqlarını oradan rahatlıqla ala bilirlər.

Müasir dövrümüzdə şəhər əhalisinin məişətində olduğu kimi, kənd əhalisinin məişətində
də müxtəlif çeşidli elektrik avadanlıqlarından istifadə olunur. Kənd ailələrinin ev məişətinə
elektrik avadanlıqlarının daxil olması ilk növbədə ailənin sosial vəziyyətindən, təhsil səviy -
yəsindən, gəlir səviyyəsinin müxtəlifliyindən, həmçinin ailənin say tərkibindən asılıdır.
Məlumdur ki, ev məişətində görülən işlərin əksəriyyəti əl əməyi nəticəsində həyata keçirilir.
Məişətdə ən çox vaxt yeməyin hazırlanmasına, paltarların yuyulmasına, ütülənməsinə, ev-
eşiyin təmizlənməsinə sərf olunur. Elektrik məişət avadanlıqlarının məişətə daxil olması ev
işlərinə sərf olunan vaxtın azalmasına, asudə vaxtın çoxalmasına həmçinin, kənd qadınlarının
əl əməyinin yüngülləşməsinə səbəb olur.

Məişətdə işlədilən elektrik avadanlıqları iri və xırda olmaqla iki hissəyə bölünür. İri
məişət avadanlıqlarına paltaryuyan, qabyuyan, soyuducu, xırda məişət avadanlığına ütü,
ətçəkən, şirəçəkən, meyvədoğrayan, mikser, elektrik çayniki və s. aiddir.

Ev məişəti avadanlıqları mətbəx üçün, qulluq üçün, mikroiqlimi saxlamaq üçün, əyləncə
yayımı və rabitə üçün müəyyən növlərə bölünür. Mətbəx avadanlıqlarına əsas etibarilə
mexaniki emal üçün ətçəkən, şirəçəkən, termik emal üçün sobalar, müxtəlif bişirmə qurğuları,
saxlama üçün soyuducu və dondurucular aiddir. Qulluq üçün olan ailə məişəti avadanlıqlarına
əşyaya qulluq üçün ütü, tikiş maşını, paltaryuyan, evə qulluq üçün tozsoran, insana qulluq
üçün fen və s. olan elektrik məişət avadanlıqları. Mikroiqlimi saxlayanlardan kondisioner,
ventiliyatorlar, əyləncə, yayım və rabitə üçün televizor, telefon və s. aiddir [4, s. 3].

İstər şəhər əhalisinin, istərsə də kənd əhalisinin zəruri məişət avadanlıqlarından biri so -
yuducudur. Soyuducu XX əsrin 70-ci illərindən etibarən muxtar respublikanın kənd ailə
məişətinə kütləvi şəkildə daxil olub. Hazır yeməklərin, qida ərzaqlarının və s. xarab olmaması
üçün saxlanımasında istifadə olunur.

Kənd ailə məişətində geniş istifadə edilən elektrik məişət avadanlıqlarından biri də qaz
və yaxud elektriklə işləyən bişirmə (duxovka) sobalarıdır. Bişirmə sobasından (duxovka)
xanımlar müxtəlif növ şirniyyatların, çörək və yeməklərin hazırlanmasında istifadə edirlər.
Bişirmə sobalarının digər növündən sırf yemək hazırlamaq üçün istifadə olunur və müxtəlif
çeşidlərə malikdir. Müasir dövrdə ən çox kənd məişətində stolüstü bişirmə sobasından istifadə
olunur.

Məişət avadanlıqları içərisində özünəməxsus yeri olan paltaryuyan maşından, ev-eşiyin
təmizlənməsində tozsorandan demək olar ki, kənd ailələrinin əksəriyyəti istifadə edir. Onu
da qeyd edək ki, kənd ailə məişətində ev-eşiyin, həyət-bacanın təmizlənməsində keçmişdə
olduğu kimi, süpürgə, çalğu öz səciyyəvi xüsusiyyətini günümüzdə də qoruyur. Süpürgələr
həyət süpürgəsi və ev süpürgəsi deyilərək müəyyən növlərə ayrılır. Naxçıvan kəndlərində
qadınlar şüvərən, yovşan və çiçəkli süpürgə  adlı bitkiləri çöldən toplayaraq, süpürgə düzəldir
və həyət-bacanın süpürülməsində istifadə edirlər.  Günümüzdə isə ən çox bazardan alınan,
əsil adı “sorqo” olan, lakin məişətdə hamının “süpürgə” kimi tanıdığı dənli bitkidən istifadə
edilir. Bu bitkinin demək olar ki, tullantı hissəsi yoxdur. Gövdəsindən süpürgə, dənindən isə
yem kimi heyvandarlıq və quşçuluqda geniş istifadə edilir. Yarpaqları da mal-qara yemi üçün
əlverişlidir [9].
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Bu gün demək olar ki, kənd əhalisinin çoxu su qızdırıcı (elektrik, qaz, “su qızdıran”,
“istilik verən”, “Kombi” və s.) elektrik-məişət avadanlıqlarından istifadə edirlər.

Muxtar respublikanın aran kəndləri yay mövsümündə çox isti olduğuna görə ailələrinin
əksəriyyəti evlərin sərinlənməsi üçün kondisioner və ya ventilyatorlardan istifadə edir.

Kənd əhalisi XX əsrin axırlarına qədər evlərin qızdırılmasında daşkömür, odun və xalq
arasında “ceyran” adlandırılan çuqun qaz sobalarından istifadə edirdilər. Müasir dövrdə kənd
ailələri əsasən qaz, qismən də odun sobasından istifadə edirlər. Bəzi ailələr isə iqtisadi duru -
mundan asılı olaraq “Kombi” cihazından istifadə etməklə evləri qızdırırlar. Kombi mənzili
və ya iş yerini istilik və isti su ehtiyacını qarşılayan bir cihazdır [10]. Bu cihaz vasitəsi ilə
həm evlər qızdırılır, həm də evdə isti su olur. Kombi cihazından əlavə məişətdə “Şopen” ad -
lanan qazla işləyən su qızdırıcısından da istifadə edilir. Bu cihaz vasitəsi ilə həm mətbəxdə,
həm də hamamda isti su olur.

Deyilənlərdən belə nəticəyə gəlmək olur ki, qədim dövrlərdən başlayaraq ulu əcdad la -
rımız məişətdə müxtəlif tip ev məişəti avadanlıqları yaratmış, onların bəziləri günümüzə qədər
gəlib çatmış, bəziləri isə tamamilə məişətdən çıxmışdır. Ölkəmizdə müstəqillik bərpa olun -
duqdan sonra şəhər əhalisi kimi, kənd əhalisinin məişətinə də yeni-yeni ev-məişət ava dan lıqları,
xüsusi ilə də elektrik məişət avadanlıqları, müasir mebel dəstləri, yemək dəstləri və s. daxil
ol muşdur. Bütün bunlar isə ilk növbədə Azərbaycan dövlətinin əhalinin həyat səviyyəsinin
yük səldilməsi və onların maddi-rifah halının yaxşılaşdırılması sahəsində atdığı addımların,
gördüyü məqsədyönlü tədbirlərin nəticəsidir.
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Aytekin Gahramanova

HOUSEHOLD APPLIANCES OF NAKHCHIVAN RURAL POPULATION IN
THE YEARS OF INDEPENDENCE

The paper discusses the household appliances of the Nakhchivan rural population during
the years of independence, as well as the household appliances used in the rural population
of the autonomous republic until the end of the 19th-20th centuries and conducts comparative
analysis.

From the above, it can be concluded that since ancient times, our ancestors have created
various types of household appliances, some of which have survived to the present day, and
some of which have completely disappeared. After the restoration of independence in our
country, new household appliances, especially electrical household appliances, modern
furniture sets, dining sets, etc., have been introduced into the lives of both urban and rural
residents. First of all, it has been shown that the steps taken by the state of Azerbaijan in the
field of improving the living standards of the population and improving their material things
are the result of purposeful measures taken.

Keywords: rural people, household appliances, carpet, saucepan, pot, washing machine.

Aytekin Qaxramanova

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА НАХЧЫВАНСКОГО СЕЛЬСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ

В статье рассказывается о бытовом оборудовании Нахчыванского сельского насе -
ле ния в годы независимости, а также проведен сравнительный анализ бытового
обо рудования, используемого в быту сельского населения автономной республики с
конца XIX до конца XX веков.

Из сказанного можно сделать вывод, что начиная с древних времен, наши предки
использовали в быту различные виды оборудования, некоторые из которых дошли до
наших дней, а некоторые полностью вышли из быта. После восстановления незави -
симости в нашей стране, как в быт населения города, так и в быт сельского населения
также вошли новые предметы домашнего обихода, в частности электрическое бытовое
оборудование, современная мебель, наборы посуды. Все это, прежде всего, является
результатом предпринятых азербайджанским государством шагов по повышению
уровня жизни населения и повышению его материального благосостояния, а также
принятых целенаправленных мер.

Ключевые слова: сельское население, бытовая техника, ковер, кастрюля, чолмек, стиральная
машина.

(AMEA-nın müxbir üzvü Vəli Baxşəliyev tərəfindən təqdim edilmişdir)
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AZƏRBAYCAN DİLİ

UOT 81 41;801.7

FİRUDİN RZAYEV

NAXÇIVANDA M.Ö. YAŞAMIŞ KƏNGƏR PROTOTÜRKLƏRİ İLƏ
BAĞLI ETNOOYKONİMLƏR

Məqalədə m.ö. Naxçıvanda yaşamış Kəngər türklərinin adı ilə bağlı oykonimlərdən bəhs olunur.
Naxçıvanla bağlı bu mövzu indiyədək alimlər tərəfindən araşdırılmamışdır. Bu prototürk adlarını daşıyan
oykonimlərdəki dil elementləri müxtəlif sözlük və mənbələrlə müqayisəli təhlil olunmuşdur. Buradakı dil
elementləri əski yazılı salnamələrə istinadən də təhlil olunmuşdur. Bu yazılardakı qədim türk sözləri ilə oyko -
nimdəki sözlərin müqayisəsi yeni elmi nəticələr ortalığa çıxarır. Linqvistik təhlil zamanı Naxçıvan oykonimlərində
ortalığa çıxan yazıyaqədərki dövr dil elementləri antik yazılarda da təkrarlanır. Tarixi materialların hərtərəfli
araşdırılması zamanı aydın olur ki, oykonimlər bu tayfaların adından yaranıb. Kəngər prototürkləri isə antik
mən bələrə əsasən m.ö. III-I minillikdə qədim Naxçıvan-Naxər ölkəsi ərazilərində yaşamışlar.

Açar sözlər: m.ö. minilliklər, etnooykonimlər, Kəngər, kanqlı, kınıq, xəngə, dil elementləri.

Qaynaq və salnamə məlumatlarında mənşəcə kökləri miladdan öncəki minilliklərə bağlı
olduğu sübuta yetən, lakin, tarixi proseslərdə iştirakı, eləcə də əraziləri haqqında müxtəlif
fikirlər söylənilmiş proto-Azərbaycan tayfalarından biri də Naxçıvan ərazisində hələ m.ö. III-
II minilliklərdən məskunlaşmış Kəngər boyları olmuşdur. Bu tayfalar bəzən oğuzların Kanq
tayfaları kimi tədqiqatlarda yer almış, bəzən ayrıca bir türk boyu olduğu göstərilsə də tam
tədqiq edilməmiş, qaynaqlardakı məlumatlar nəzərə alınmadan rus siyasi ideologiyasına uyğun
fikirlər söylənilmişdir.

Azərbaycan ərazisində kəngərlər yerli tayfalar olsalar da, 2007-ci ildə çıxan “Azərbaycan
tarixi” kitabında kəngərlərin dəqiq tarix göstərilməmişdir [3, s. 175-176]. Biz M.H.Vəliyev,
R.Özdək К.Н.Смирнов, Ə.Mirəhmədov, A.Məmmədov və b. yazılarında kəngərlərin Şimal
və Cənub Azərbaycana IX əsrdə ərəblərə qarşı qalxan üsyanı yatırmaqdan ötəri gəldiyi,
“kanqlı”, “xəngə” adında peçeneqlərin övladları kimi təqdim olunduğu haqda məlumatlarla
qarşılaşırıq və onların tarixi IX-XI yüz ilə aid edilir. Mənbələrdə isə oğuzlar “Üç oxlar”, “Boz
oxlar” kimi təqdim edilərək, bura Kınıq-Kəngər boyları da daxil edilir, onların tarixi haqqında
qəti fikir söylənilmir. A.Məmmədovun yazılarında da peçeneqlərin m.ö. I minilliyin ortaların -
da Sırdərya çayının orta axınında bir dövlət qurduqlarından, bu dövlətin öz adını Sırdərya
sahilindəki qədim Kanq qalasından götürdüyü, Sırdəryanın Kanqar adlandığı yazılır. O, Kanq
qala adının m.ö. VII əsrə aid “Avesta”da Kanqha, m.ö. IV əsrə aid Hind eposu “Mahab ha ra -
ta”da Kanqı, qədim Çin mənbələrində Kanqyuy kimi təkrarını göstərir və “kənqər” sözünü-Kanq
ərləri mənasında etnonim kimi qəbul edir [16, s. 95-116].

Bu cür məlumatlar ümumiləşdirilmiş əsərlərdə də yer alır. Azərbaycanın qədim mə -
dəniyyətini ilk inkişaf dövrü və formalaşmasını əski prototürklərlə bağlayan İ.Əliyev
Azərbaycan ərazisində yerli-avtoxton sakinlər olmuş prototürk etnosları subartu, lulu, quti,
turuk, kuman, az, kəngər, zəngi, kassi, sak və s. tayfalarının adını çəkir, onları m.ö. VII-V əsr -
lərə aid edir [1, s. 86]. Çin yazılarının m.ö. II yüzilliyə aid məlumatlarında da Usun
tay falarından Şimal-Qərbdə Kanqyuy (Kəngər) dövlətinin adı çəkilir və Cənub-Şərqi Asiyada
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kiçik Kanqar adasındakı arxeoloji mədəniyyət nümunələri paleolit dövrünə aid edilir [18, s.
87]. Əgər bu məlumatdakı “paleolit dövrü” ifadəsini nəzərə alsaq, bu tarix m.ö. VII minilliyi
əhatə edir.

Q.Qeybullayev Azərbaycan xalqının etnogenezi məsələsini geniş araşdırmaqla kəngər -
lərlə bağlı Strabon, K.Baqryanarodnı, G.Moravig, İbn Xordadbeh kimi səyyahların,
S.Klyaş tornı, L.Meliksetbekov, S.Alyarovun yazılarında Naxçıvan ərazilərindəki kanqlı,
kanqay, kanqar, kanqaras və s. yazılışlı bütün tayfaların kəngərlər olduğunu göstərərək,
onların m.ö. II əsrdə Kanqyuy adda dövlətlərinin olduğunu yazır. O, “Kəngər” adını “kanq
əri” mənasında peçeneqlərin bir qolu kimi izah edib, Zaqafqaziyadakı kəngər tarixini, İberiya
və Qərbi Azərbaycan sərhədləri arasındakı torpağı Kəngər torpağı kimi V əsrə, bu ərazilərə
gəlişini isə m.ö. III-II əsrlərə aid edib, onların m.ö. minilliklərdə bu ərazilərdə məskun olduq -
larını göstərir [13, s. 101-110, 187-188]. T.Əhmədov isə Ç.Vəlixanov, N.Zeydlitsin fikirlərinə
istinadən kəngər boylarının m.ö. kanqlı kimi III əsrdən mövcud olduqlarını, VII əsrdə peçeneq
və xəzərlərə qarışdıqlarını, Orta Asiya və monqollardakı osmanlıların “Xanqar” adlandıqlarını
göstərir [7, s. 158].

Bu məsələyə diqqət etdikdə biz qaynaqlarda, Güney Qafqaza köçmüş Türk boyları
Bulqar, Hun, Barsil, xəzərlər arasında Kəngər tayfalarının m.ö. 120-ci ildə Güney Qafqazı
keçərək, Kars tərəflərində yayıldığını görürük [16, s. 101].

Orxon-Yenisey yazılarını araşdıran A.S.Amanjolov Gül-tegin abidəsindəki yazılarda
“kenqeres” sözünü tayfa adı kimi götürərək, onu kəngərlərlə bağlayır. O, Sırdərya axarında
Kanqar, Qazaxstanda Kenqir çayı adlarını, Ulutau dağlarında Sarıkenqir, Karakenqir,
Jazdıkenqir adlarını da, Sarısu çayının bir qolu Kenqir adının da bu tayfa adından gəldiyini
yazır [2, с. 41]. Biz tədqiqatlarda Orxon-Yenisey abidələrindəki mətnlərdə olan “kanqlı”, “kanq,
kenq”, “kanqres”, “kənqərəs” və s. sözlərinin “arabaçılar”, “arabalı”, “Kəng çayının kişiləri”
kimi etimoloji izahlarına rast gəlirik [16, s. 65-68]. İ.Kəngərli isə öz yazılarında kəngərlərin
Cənub-Şərqi Avropa, Cənubi Qafqaz və Xəzərin Cənub-Qərbində peçeneqlərlə ittifaqını
göstərib, bu tarixi m.ö. III əsrə aid edərək, onların Orta Asiya mənşəli olduqlarını yazır. O,
Kanqlı sözünü kəngər-“Kanq əri” mənasında izah edib, onların Cənubi Qafqazda, Xəzər
ətrafında, Naxçıvan xanlığı ərazilərində yaşadıqlarını yazır [11, s. 96-102, 155-162, 192-194].

Çin yazıları kəngərləri peçeneq türkləri ilə bir ittifaqda, Qıpçaq, ıstı, cəlayir, üçoktı,
sırqalı, çançklı tayfaları ilə birgə Kanqlı kimi göstərir və Qafqazın Kəngər dağlarında
kəngərlərin (kanqyu, kanqlı) məskunlaşmasını eramızın I-IV əsrlərinə aid edir. Çin yazısının
“Yuan-şi” mətnində Kanqlı tayfaları “Vançzu” kimi  adlanıb ayrıca dövlət olduqları haqda
məlumatlara rast gəlirik [16, s. 109].

Bura qədər olan tədqiqatların nəticələrinə diqqət etsək, kəngərlər Peçeneq, Hun, Mon -
qol, Xəzər, Bulqar, Barsil, Qızılbaş və s. tayfalarla yekdil ittifaqdadır, mənşə və dilləri eynidir.
Lakin Naxçıvan ərazisində Kəngər dövrü ziddiyyətlidir və Azərbaycan ərazilərində məskun -
laşma tarixi m.ö. VII əsr və miladın I yüz ilindən qabağa keçmir.

Bu istiqamətdə bəzi tarixi faktlara da diqqət etmək istərdik. Kəngər boyları doğrudanmı
Oğuz tayfa qoludur və ya m.ö. VII yüz ildə Midiya tayfalarından biridir? Bu istiqamətdə F.Rə -
şidəddinin “Oğuznamə” əsəri üzərində tərəfimizdən aparılan müqayisələr maraqlı elmi faktlar
ortalığa çıxır. Oğuz hakimiyyətə gəldikdən sonra əmiləri və qohumları ilə döyüşüb, onlara
qalib gəlir, arxadan ona köməyə gələn, tayfaya “uyğur”, yəni “arxadan gələn”, döyüş arabaları
ilə düşməni pərən-pərənə salıb, onların qənimətlərini ələ keçirən başqa bir qəbiləyə isə
“Kanqlı”, yəni “arabaçılar” adını verir [8, s. 12-13]. Əgər “Oğuznamə”dən götürülmüş bu
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ifadələrə diqqət etsək, istər Uyğur, istərsə də Kanqlı türkləri əsərdə “köməyə gələn başqa
qəbilə” kimi təqdim olunurlar. Deməli Kanqlı-Kəngər tayfaları Oğuzdan da öncə var idi və
Oğuz tayfalarından deyil. Bu tarixi faktlar onların oğuzlardan qabaq tarix səhnəsində olub
sonralar Oğuz ittifaqına qoşulduğunu tam olaraq sübut edir (F.R.).

Burada bir məsələni də xüsusi qeyd edək ki, bu “Oğuznaməni” ilk dəfə fars dilindən
tərcümə edən L.A.Xetaqurova olmuş, onu etnik dastan kimi öyrənən alimlər isə V.V.Radlov,
V.V.Bartold, P.Pelyo, V.Banqdan və b. olmuşlar. Bunların yazılarında biz bir-birini təkzib edən
xeyli fikirlərlə qarşılaşırıq [16, s. 106-107]. Əgər bütün bu faktlar müqabilində kəngərlər oğuz
boyları deyilsə, kömək məqsədilə onlara sonradan qoşulmuşlarsa, bəs onda bu türklərin ilk
tarixi hansı dövrə söykənir,  ana yurdları hara olmuş və onlar hansı boydan gəlirlər?

B.A.Litvinski yazılarında m.ö. II yüzillikdə kəngərlərin Kanqyuy adlı dövlətlərinin
olduğu, Baykal gölü, Amudərya və Sırdərya çaylarının ətrafında məskunlaşdıqları “kanqlı”
sözünü “çay kənarında yaşayanlar” mənası daşıdığı, bu ərazidə Kanqxa, Kanq, Kanqu, Tarban-
Kanqar kimi toponimik adların olduğu göstərilir [14, s. 46, 55, 134-146]. Mənbələrdə
bur yatların əhatəsində saxaların tərkibində olan qədim kəngərlər haqqında da məlumatlara
rast gəlirik. Biz tədqiqatlarımızda Şu türklərindən danışarkən sakların-saxaların “Şu-Saka”
dastanında bu boylarla bərabər olduqlarına xeyli tarixi faktlar göstərdik. Bu isə Şu-Saka-
Kəngər boylarının eyni ittifaqda olub tarixinin m.ö. III minilliyə dayandığını birmənalı sübut
edir [16, s. 107, 336].

Biz F.Ağasıoğlu və R.İ.Cəbiyevin yazılarında Kəngər türkləri ilə bağlı yeni fikirlərə
təsadüf edirik. Bu yazılarda, “Şumer kilidi” kitabına istinadən “Kenqir, Sennaar, yoxsa Şu -
mer?” başlığında Şumer ölkəsinin “Kalan” adlandığı, onun başqa bir adının isə Kİ.EN.Qİ(R)
olduğu, Kenqir ölkəsini akkadların “şumer” adlandırdığı, Şumer sözünün “şum+ər”, “sub+yer”
təqdiminin türk kökənli olduğu qeyd edilir. Burada Subər türklərinin tarixi ilə bağlı məlu -
matlarda m.ö. IV-II minilliklərə aid Akkad yazılarının Bağdaddan aşağı İkiçayarasını
Kien qir-Kəngər adlandırdığı, burada bir sətirdə Ki-en-qi sözünü Kəngər kimi izahı, şumerlərin
özlərini “kəngər”, “kəngər adamı”, Kəngər ölkəsinin sakini kimi Kəngərli adlandırdıqları
faktlarla sübut edilir [9, s. 155; 16, s. 102]. Yeri gəlmişkən xüsusi olaraq qeyd edək ki, bu gün
belə Cənub Azərbaycanın fars eləcə də azərbaycanlı əhalisi ərəb mənbələrində indiki uydurma
“Fars körfəzi”nin Bəsrə-Kəngər körfəzi adlandığını, Təbriz, Urmiya, Türkənbur ərazilərində
yaşayan azərbaycanlıların isə körfəzi “Kəngər körfəzi” kimi təqdim etdiklərini görürük (şəxsi
müşahidə-F.R.). Mirfatih Zəkiyev isə şumer yazılarını ilk araşdıran Hind avropalıların bu
yazıları öz xeyirlərinə həll etdiklərinə faktlar göstərib, F.Xommelin 200 sözü türk dillərinə
aid etdiyini, Akkad yazılarında Bağdadın cənub bölgələrinin Kuenkur-Kəngər, şimalının
Subartu-şumer adlanmaqla, şumerlərin özlərini “kanqarli”, “kanqar” adlandırdığını göstərir.
O, Kəngər sözünü kanq/kae-“ulu əcdad” kimi izah edib, F.Ağasıoğlunun yazılarına ciddi
yanaşaraq, Avestada “xarəzm” sözünün “xuarası” yazılışının əslində “kanqxa” kimi yazıl -
dığını, peçeneqlərin kəngər, kunqur adlandıqlarını, “xarəzm” sözünü “xuar/suar-as-m”
şək lin də sözlərə bölərək onu “mən suar/subar/şumer as” mənasında izah edir. Müəllif
xarəzmlərin As varisləri, subar-kəngər soyu olub, bu izlərin Kunqur, Suar toponimlərində
qaldığını, Ön və Orta Asiya, Ural və Volqaboyu ərazilərin subər, kəngərlərlə bağlı olub, bu
boyların Ön Asiyada m.ö. IV-III minilliklərdə, Orta Asiyada isə m.ö. II-I minilliklərdə iz
qoyduqlarını yazır [15, s. 53-56, 83-88, 99-101].

Təbi ki, türk tayfalarının təşəkkülündə Ön və Kiçik Asiya ərazilərinin aborigen
sakinləri olan türklərin xüsusi rolu olmuş və Kəngər türklərinin dili subartuların və
şumerlərin dilində də öz əksini tapmışdır (F.R.).
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Qeyd edək ki, tədqiqatda adı keçən qədim Bağdad, eləcə də Bəsrə, Mosul əraziləri
qədim Azərbaycan şəhərləri və torpaqları idi və bu torpaqlarımız qədim şumerlərlə həmsərhəd
olmuşdur ki, bu mövcud elmi və tarixi faktlar Azərbaycan xalqının, o cümlədən də Naxçıvan
əhalisinin uzaq minilliklərə söykənən keçmişinin tarixi izləridir (F.R.).

Bu yazılara istinad edən Y.Oğuz və B.Tuncayın yazılarında Kəngər tayfalarını qonşu
xalqların “kəngər”, “kinqir”, “qarabaş”, “qarapapaq” adlandırdıqlarına, 60-dan yuxarı Şumer
söz lərinin eynilə dilimizdə işləndiklərinə dair xeyli elmi faktlar göstərmişlər [19, s. 122, 131-137].

Əgər göstərilən bu faktlara diqqət etsək, Kəngər boyları m.ö. ən azı III minillikdən tarix
səhnəsində olmuş, bu ərazidən şimala, şimal şərqə, Çinədək yayılmış, Çin yazılı abidəsi
“Yuan-şi” mətnlərinə öz adlarını salıb, subar-suvarlarla Naxçıvan ərazilərində də məskun
olmaqla Volqa və Don çayları arasına da yayılmışlar (F.R.).

Bir məsələni də xüsusi qeyd etmək istərdik. Əgər Kəngər boyları ilk araba düzəldən
tayfalardısa, bu türk xalqlarının Yunan, Assur, Hett və s. mədəniyyətlərdən öncə döyüş araba -
larına sahib olduqlarını da ortalığa çıxarır. Ümumən göstərdiyimiz bu tarixi məlumatlar,
kəngərlərin oğuzlardan qabaq tarix səhnəsində olub sonralar Oğuz tayfa ittifaqına
qoşulduğunu əsaslı şəkildə sübut edir (F.R.).

Kəngər adının mənasına gəldikdə isə, biz qədim Azərbaycanın m.ö. minilliklərə aid
“Avesta” yazılı mifik dastanının “Yaşt” bölməsində Kanqxa tanrı adına rast gəlirik [4, s. 54-
58]. “Bilqamıs” dastanında ilk torpağı yaradan Anu (göy) eril, Ki (Kin, yer) deşilir və onların
birliyindən Enlil hava tanrısı doğulur. Enlillə onun anası Kinin birləşməsindən Ninnuha-Uca
tanrı yaranır [ətraflı bax, 12, s. 80-83]. Burada Kin və ya Kinq yer tanrısıdır. Biz prototürklərin
öz adlarını tanrı adından götürməsinə istinad edərək Kəngər tayfa adının Kinq yer tanrısı
adından götürməklə ona türk tayfa adları üçün xarakterik ər- “ər, kişi” sözünü də əlavə etməklə
adın yarandığını düşünürük və bu izahı doğru hesab edirik (F.R.).

Naxçıvan ərazisində Kəngər tayfa adından formalaşmış 9 etnooykonim qeydə alınır ki,
bunların etimoloji izahları elmi cəhətdən fikrimizi tam olaraq təsdiq edir.

Kənəgir. 1590-cı ilin sənədlərində qədim Naxçıvana aid İrəvan qəzasının İrəvan
nahiyəsində Şahab və Qızılqala kəndləri arasında qeydə alınan bu məntəqə adı [10, s. 159]
birbaşa tayfa adından yaranmışdır. Ad yazılı mənbələrə türk dilləri üçün xarakterik ə≈i (şəkil-
şikil, xəngəl-xingəl kimi) səsəvəzlənməsi və ər-“kişi, igid, ər” sözü, -ə saitinin əlavəsi ilə
Kanq+ər yazılışından təhrif olunaraq sənədlərə düşmüşdür. Adın etimoloji izahı “Kanq-yer
tanrısının ərləri” mənasında açıqlanır. Bu adla bağlı heç bir izaha rast gəlmirik.

Kınıq. 1590-cı ilə aid sənədlərdə qədim Naxçıvan qəzasının Qarabağ nahiyəsində Qa -
rabağ və Xök kəndləri arasında göstərilən bu məntəqə adı [10, s. 166] qədim tarixlə bağlı ad
olmaqla, maraqlı semantik quruluşa malikdir. Kəngərlərin Oğuz boyları kimi Dəniz xanın
oğlu Kınıq tayfa adının eyni yazılışı olan bu adla oğuz tarixini nəzərə alsaq, bu tarix m.ö. II
minilliyin ortalarına təsadüf edir. Biz qədim türklərdə kin komponentinə “gözlənilən”, “gə -
ləcək” [6, s. 307], bu gün isə dilimizdə arxaik formada işlənən “qala” (qınından çıxdı, qınını
bəyənmədi ifadəsində -qala) mənalarında rast gəlirik (-F.R.). Lakin biz adın u≈ı səsəvəzlən -
məsi ilə birbaşa tayfa adından gəlməklə, Kın+uk quruluşunda olduğunu və qədim türklərin
kın-“gözlənilən”, okul, ık/uk -“oğul, varis” [6, s. 364] sözlərindən yarandığını düşünürük.
Bu qədim türk sözləri nəzərə alınmaqla Kınıq tayfa adını daşıyan bu məntəqə adının “Göz -
lənilən varis, oğul” mənasını ifadə edir.

Kankan. Bu məntəqə adı 1590-cı ilin sənədlərində qədim Naxçıvana aid İrəvan qəza -
sının İrəvan  nahiyəsində Göykilisə və Ağviran kəndləri arasında qeydə alınır [10, s. 160].



Etnooykonim Kanq tayfa adı və an-mənsubluq şəkilçisindən yaranmaqla “Kanqa-yer tanrısına
məxsus” mənasındadır. Türk dillərində sonor-burun samitlərinin bir-birini əvəzlənməsi ha -
disəsi də mövcuddur [16, s. 487]. Bu fonetik hadisəni də nəzərə alsaq, məntəqə adı Kanq+ər
kimi də bərpa oluna bilir.

Kanager. “Kənəgir” məntəqə adı ilə eyni quruluşa və mənaya malik olan etnooykonimə
1724-cü ilin sənədlərində qədim Naxçıvana aid Qırxbulaq nahiyəsində Yeqavert və Ərinc
kənd ləri arasında rast gəlirik [10, s. 36]. Birbaşa Kəngər tayfa adı ilə yaranan məntəqə adı
yazılarımızda da qeyd etdiyimiz kimi sub+ər, dög+ər, xəz+ər və s. türk tayfalarının adlanma
üslubu və quruluş formasını təkrarlayır. Bu adda biz yalnız türk dilləri üçün xarakterik olan
ə≈a, a≈ə≈e səsəvəzlənmələrini müşahidə edirik. Bu fonetik hadisə qədim Naxçıvan ərazisi
olmuş Ərzurum dialektlərində də kam-kəm, qardaş-kardeş, əyri-ergi, ertəsi-ertesi və s. for -
malarda müşahidə olunur [16, s. 485].

Kəynərli. Bu məntəqə adı 1724-cü ilin sənədlərində qədim Naxçıvanın İğdır nahiyə sində,
Yelgirməz kəndi yaxınlığında qeydə alınır [10, s. 69]. Birbaşa tayfa adından yaranmış etno -
oykonimdə -y samitinin əlavə olunması və -q hərfinin düşümü ilə ad təhrif olunmuşdur. Biz
türk dillərində -nq qovuşuq samitinin işlənməsini (tanrı-tanqrı, dəniz-denqiz kimi) nəzərə almaq -
la adı Kəngərli kimi bərpa edə bilərik və bu halda ad “Kənəglərin yeri” mənasında izah olunur.

Canqur (2 kənd). 1724-cü ilin sənədlərində birinin də adı Əski Çanqur olan bu iki kənd
qədim Naxçıvana aid Məzrə nahiyəsində Qazanlıqdərə və Adıyaman kəndiləri arasında qeyd
edilir [10, s. 61]. Kəngər tayfa adından formalaşmış bu adlarda türk dillərinə məxsus c≈ç≈k,
ə≈u səsəvəzlənmələrini müşahidə edirik [16, s. 484-485]. Bu cür səsəvəzlənmələr daha çox
qədim Naxçıvan ərazisi olmuş Sürməli mahalının Ərzurum dialektində çeçe-keçe, keçi-çeçi
kimi təsadüf olunur [5, s. 183-187, 238-240]. Bu cür səsəvəzlənmələrə Naxçıvana aid ərazilərin -
dəki dialektlərdə çay-kay, çəlik-kəlik, çətan-kətan kimi sözlərin ifadəsində təsadüf edirik (F.R.).

Künlü. “Günlü” kimi də qeydə alınan bu məntəqə adı 1590-cı ilin sənədlərində qədim
Naxçıvana aid Ordubad qəzasının Zar nahiyəsində Ayrıman və Barınşa kəndləri arasında
göstərilir [10, s. 180]. Oğuz dillərinə məxsus -nq qovuşuq samitini (səğir nun) nəzərə alsaq,
ad Künqlü şəklindədir. Bu məntəqə adı tayfa adının mənbələrdəki Kanqlı yazılışı ilə qeydə
alınmışdır. Adda ə≈ü səsəvəzlənməsi və -q samitinin düşümü müşahidə olunmaqla, ad məna
baxımından “Kanqlı yeri” mənasında izah olunur.

Kənurəs. 1590-cı ilin sənədlərində qədim Naxçıvanın Ordubad qəzası daxilində olan
Sisyan nahiyəsində Pisək və Zənanadir kəndləri arasında göstərilən bu məntəqə adı da qu ru -
luşuna görə elmi cəhətdən əhəmiyyətlidir [10, s. 183]. Bu adda da ə≈u səsəvəzlənməsi və -q
sami tinin düşümü müşahidə olunur. Kəngər tayfa adına qoşulan əs/as sözü “zəka”, “ağıl”
“müdrik” “güclü”, “qüvvətli” sözləri mənalarında, bu cür yazılışlarla qədim sözlük və tədqi qat -
lar da rast gəlinir [6, s. 115]. Bu halda etnooykonim  “Zəkalı Kanq-Yer tanrısı” mənasında
açıqlanır.

Nəticə olaraq qeyd edək ki, etnooykonimlərdəki kın-“gözlənilən”, ık/uk -“oğul, varis”,
əs/as-“zəka”, “ağıl”, ər-“kişi, igid”, an-mənsubluq şəkilçisi kimi dil vahidlərinin proto -
türklərdə də təkrarı, kəngərlərin qədim türk tayfaları olduğunu bir daha sübut edir.
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ETHNOOIKONYMS ASSOCIATED WITH KENGER PROTOTURKS 
LIVED IN NAKHCHIVAN BC

The paper deals with the oikonyms associated with the names of the Kenger Turks, who
lived in Nakhchivan BC. This topic related to Nakhchivan has not yet been studied by scien -
tists. The language elements in the oikonyms bearing these proto-Turkic names were compared
with various dictionaries and sources. In this respect, linguistic elements have also been
analyzed regarding old written records. A comparison of ancient Turkic words in these written
monuments with the words of oikonyms brings new scientific results. The linguistic elements
of the preliterate period, which manifested themselves in the oikonyms of Nakhchivan during
linguistic analysis, are repeated in ancient writings. A careful study of historical materials
shows that the oikonyms originated from the names of these tribes. According to ancient
sources, the proto-Turks-kengers lived on the territory of the ancient country Nakhchivan-
Nahar in the III-I millennia BC

Keywords: millenniums B.C., ethnooykonyms, Kanqar, kanqli, kiniq, xanqar, language elements.
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Фирудин Рзаев

ЭТНООЙКОНИМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОТОТЮРКАМИ
KЕНГЕРАМИ, ЖИВШИМИ В НАХЧЫВАНЕ ДО НАШЕЙ ЭРЫ

В статье рассматриваются ойконимы, связанные с именами тюрков кенгеров,
живших в Нахчыване до нашей эры. Эта тема, связанная с Нахчываном, до сих пор не
исследовалась учеными. Элементы языка в ойконимах, носящих эти прототюркские
имена, были сопоставлены с различными словарями и источниками. В этом отношении
языковые элементы также были проанализированы со ссылкой на старые письменные
летописи. Сравнение древнетюркских слов в этих письменных памятниках со словами
ойконимов приносит новые научные результаты. Лингвистические элементы допись -
мен ного периода, которые проявились в ойконимах Нахчывана при лингвистическом
анализе, повторяются в древних письменах. Тщательное изучение исторических мате -
риалов показывает, что ойконимы произошли от названия этих племен. Согласно
древним источникам, прототюрки-кенгеры жили на территории древней страны
Нахчыван-Нахар в III-I тысячелетиях до нашей эры

Ключевые слова: тысячелетия до н.э., этноойконимы, Кенгер, канглы, кыныг, хенге, языковые
элементы.

(AMEA-nın müxbir üzvü Əbülfəz Quliyev tərəfindən təqdim edilmişdir)

Daxilolma tarixi: İlkin variant 12.05.2020
Son variant 02.07.2020
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UOT 81`28; 81`286

RƏŞAD ZÜLFÜQAROV

NAXÇIVAN DİALEKT VƏ ŞİVƏLƏRİNDƏ İŞLƏNƏN BƏZİ
LEKSİK VAHİDLƏR HAQQINDA

Məqalə Azərbaycan dilinin Naxçıvan dialekt və şivələrində işlənən bəzi leksik vahidlərin öyrənilməsinə
həsr olunub. Qeyd etməliyik ki, Naxçıvan dialekt və şivələrində işlənən leksik vahidlər zənginliyi ilə diqqəti cəlb
edir. Onların dilçilik kontekstində tədqiqi bir sıra maraqlı faktların əldə edilməsinə imkan verir. Belə ki, bu
dialekt və şivələrdə işlənən sözlər sübut edir ki, həmin leksik vahidlər bölgə əhalisinin məşğuliyyəti, həyatı və
məişəti ilə sıx bağlıdır. Məqalədə Naxçıvan dialekt və şivələrindən toplanan bir sıra leksik vahidlər dilimizin
tədqiq edilmiş müxtəlif dialekt və şivə sözləri, qədim yazılı mənbə və abidələrdəki nümunələrlə müqayisəli şəkildə
təhlil olunmuşdur. Araşdırmalar nəticəsində müəllif bir sıra maraqlı faktlar əldə etmişdir.

Açar sözlər: Naxçıvan, dialekt və şivə, danqa, leksik vahid, linqvistik təhlil.

Dil hər hansı bir xalqın tarixi keçmişini, mədəniyyətini, adət-ənənələrini özündə ya -
şadan, qoruyan və sonrakı nəsillərə ötürülməsinə xidmət edən ən mühüm faktorlardan biridir.
Bizə qədər aparılan dilçilik tədqiqatları sübut edir ki, hər hansı dilin ədəbi dilinin formalaş -
masında onun dialekt və şivələrinin xüsusi rolu vardır. Bu aspektdən yanaşdığımız zaman
dillərin dialekt leksikasının tədqiqinin nə qədər əhəmiyyətli olduğu aydınlaşır. Məlumdur ki,
Azərbaycan dili, onun dialekt leksikası türk dilləri içərində ən ön sıralardadır. Qeyd etməliyik
ki, Naxçıvan dialekt və şivələri Azərbaycan dilinin dialekt sistemində özü nəməxsus yer tutur.
Bu dialekt və şivələrdə işlənən leksik vahidlər öz rəngarəngliyi, zənginliyi, işlənmə arealının
genişliyi ilə diqqəti cəlb edir. Bu zəngin leksikaya daxil olan sözlərin linqvistik təhlili sübut
edir ki, onlar bölgə əhalisinin məşğuliyyəti, həyatı və məişəti ilə sıx bağlıdır. Məqalədə
Naxçıvan dialekt və şivələrindən toplanan bir sıra leksik vahidlər dilimizin tədqiq edilmiş
müxtəlif dialekt və şivə sözləri, qədim yazılı mənbə və abidələrdəki nümunə lərlə müqayisəli
şəkildə təhlil olunaraq, onların ortaq və fərqli xüsusiyyətləri izah ediləcəkdir.

Tədqiq etdiyimiz Naxçıvan dialekt və şivələrində maraqlı leksik vahidlərdən biri danqa
sözüdür. Bu leksem Naxçıvan, Culfa, Şahbuz, Şərur şivələrində “böyük-böyük danışan, lovğa,
dikbaş, kobud” və s. kimi mənalarda işlənir. Məs.: Mən hələm həyatda u:n kimin danqa adam
görmə dim. Qeyd etmək lazımdır ki, bu söz əsasında Naxçıvan dialekt və şivələrində bir sıra
leksik vahidlər də yaranmışdır. Həmin leksik vahidlərdən Ordubad dialektində qarşımıza çıxan
dənqəz “lovğa, ədəbaz, dikbaş”, Şahbuz şivələrində rast gəlinən danqaz “su çıxmayan, su -
varmaq mümkün olmayan yer” sözlərini göstərmək olar. Məs.: 1. Bı kəndin ən dənqəz ədəmidi
(Üst.).; 2. Əki:n danqaz yerə əx`məzdər, ərsiyə çatmaz yoxsan (Biç.). Bir faktı da vurğulamaq
lazımdır ki, danqa sözü bəzi mürəkkəb zərflərin formalaşmasında da iştirak edir. Məs.: U:n
xasyətidi danqa-danqa danışmax (K.) Nümunədə istifadə edilən danqa-danqa (zərfi) məhz
haqqında yuxarıda bəhs etdiyimiz leksik vahidin iştirakı ilə əmələ gəlmişdir. Ordubad dialek -
tində həmçinin kökü danqa sözündən ibarət danqazdığ “lovğalıq, ədəbazlıq, dikbaşlıq”
quruluşca düzəltmə lekseminə də rast gəlinir. Qeyd edək ki, bu leksik vahid dilimizin müxtəlif
dialekt və şivələrində eyni və ya fərqli məna, formalarda qarşımıza çıxır. Belə ki, danqa
leksemi Azərbaycan dilinin Oğuz şivəsində “mal aşığı” [2, s. 122], As tara, İmişli, Salyan,
Kürdəmir, Masallı şivələrində danqaz “lovğa, ədəbaz, dikbaş”, Masallı, Salyan şivələrində
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danqazdığ “lovğalıq, ədəbazlıq, dikbaşlıq” mənalarında özünü göstərir. “Lovğa, ədabaz”
mənasında Kəlbəcər, Qazax şivələrində dağal [2] leksemi ilə də qarşılaşmış oluruq. Quba
dialektində “lovğa, kobud” anlamında dələngəvaz [14, s. 240] lekseminə də rast gəlinmişdir.
Bütün bu faktlarsa tədqiq etdiyimiz leksik vahidlərin dilimizin müxtəlif dialekt və şivələrində
geniş işlənmə arealına malik olduğunu sübut edir.

Naxçıvan dialekt və şivələrində işlənən, diqqəti cəlb edən leksemlərdən biri də dağar
sözüdür. Bu leksik vahid bəhs olunan dialekt və şivələrdə “dəri kisə” mənasını ifadə edir.
Dili mizin tədqiq olunmuş Dərbənd dialektində dağar sözünə “qoyun dərisindən düzəldilən
qab (torba)” [3, s. 313] anlamında rast gəlinmişdir. Təsərrüfatla məşğul olan yerli əhali bu
sözün əslində davar (qoyun) sözündən törədiyini və tarixi inkişafda fonetik dəyişikliyə məruz
qaldığını qeyd edirlər. Məs.: O vaxdarı dağardan istifada olunardı (Bən.). Hazırda dilimizin
dia lekt və şivələrinin bir çoxunda işlənən dağarcıx sözü də quruluşca düzəltmə olub, dağar
sözündən yaranmışdır. Bəzi mülahizələrə görə dağar tutumuna görə dağarcıxdan daha böyük
dəri kisədir. Dilimizin Quba dialektində dağar sözü “taxıl və ya başqa bir şey tökmək üçün
dəridən düzəldilmiş qab” [14, s. 239] mənasında mövcuddur. Hətta bəzi dialekt və şivələri -
mizdə dağara dönmağ frazeoloji birləşməsi “çox qurumaq, həddin artıq qurumaq” anlamını
da ifadə edir. Dilimizin tədqiq edilmiş digər dialekt və şivələrində dağar sözü omonimlik
xüsusiyyəti daşımaqla müxtəlif məna çalarları yaradır. Belə ki, leksem Tovuz şivəsində dağar
“yekəqarın” [2, s. 117] anlamını bildirir.

Naxçıvan dialekt və şivələrində “oba, alaçıq” mənasında işlənən hubru və xumru söz -
ləri də maraq doğurur. Məs.: Uşax vaxtı biz hubruya gedərdix′. Hubru az eşidilən sözdü yanı
oba, alaçıx deməx′di. Azərbaycan dilinin dialekt və şivələrində bu mənada oba, obaçılığ,
alaçıx kimi sözlər işlədilir. Bu mənada Türkiyə türkcəsinin Ərzurum dialekt və şivələrində
ova, ovet [8, s. 250], Kastamonu şivəsində oba, çadır [6, s. 244], Mahmud Kaşğarinin
“Divanü-lüğət-it-türk” əsərində alaçu [11, s. 18] və oba [11, s. 421], Türkmən dialektində
avul [1, s. 12], Orta Asiya türk şivələrinin əksəriyyətində aul sözü işlədilməkdədir. Qeyd
etmək lazımdır ki, alaçıq sözü “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında gərdək, gərdəklik sözləri ilə
ifadə edilir: “... Oğuz zamanında bir yigit ki evlənsə, ox atardı. Oxı yerdə düşsə, anda gərdək
dikərdi. Beyrək xan dəxi oxın atdı, dibinə gərdəgin dikdi.....” [13, s. 57].

Tədqiq edilən Naxçıvan şivələrində “hövsələ, əsəb, səbir” mənasında işlənən və bu şivə
üçün xarakterik olan cübbə sözünün təhlili maraq doğurur. Məs.: Bala bi iş görəndə gərəx′
cübbən ola. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan dilinin müxtəlif dialekt və şivələrində bu
mənanı ifadə edən, yəni cübbə sözü ilə sinonimlik təşkil edən fərqli fonetik tərkibli sözlərə
rast gəlinir. Müasir Naxçıvan dialekti və şivələrinin əksəriyyətində “hövsələ, sərt, əsəb, əhval-
ruhiyyə, fikir, meyil” mənasında işlədilən qırım sözü işlədilir. Qırım sözü “Kitabi-Dədə
Qorqud” dastanlarında, klassik ədəbiyyatımızda da geniş işlənmə arealına malikdir.

Qara polad üz qılıcı çalmayınca qırım dönməz [13, s. 31]
Baxdım ki, munun qırımı özgə,
Mənimlə alım-verimi özgə [9, s. 12]
Bir fakta diqqət yetirmək lazımdır ki, “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında qırım sözü həm

də döyüş, vuruşma anlamında işlənmişdir. “Qam Börə oğlu Bamsı Beyrək” boyunda oxuyu -
ruq. “...Mən qaraquc atım binmədən ol binmax gərək! Mən qırıma varmadın ol mana baş
gətürmək gərək!..” [13, s. 55].

Müasir ədəbi dilimiz üçün arxaikləşmiş bu sözə dilimizin Quba dialektində [14, s.306],
Mərəzə [5, s. 303], Abşeron yarımadasının qərb şivələrində qırım şəklində, eyni mənada rast
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gəlinmişdir. Bununla bərabər dilimizin müxtəlif dialekt və şivələrində cübbə sözü omonimlik
xüsusiyyəti daşıyaraq geyim adı kimi işlədilir. İnformatorlardan aldığımız məlumata görə,
cübbəni daha çox dini işlərlə məşğul olan insanlar geyərmişlər. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastan -
larında da cübbə sözü geyim mənasını ifadə etmişdir. İgidlik göstərən oğuz gənclərinin
mü ka fatlarından biri də cübbə olarmış. “Dirsə xan oğlu Buğac” boyundan götürülmüş aşağı -
dakı nümunəyə diqqət yetirək.

...Altun başlu ban ev vergil bu oğlana,
Kölgə olsun, ərdəmlidir!
Çigin quşlu cübbə ton vergil bu oğlana,
Geyər olsun, hünərlidir! [13, s.36]

Naxçıvan qrupu dialekt və şivələrində cübbə//cübbüş həmçinin “qısa boy” anlamını da
ifadə edir. Məs.: Yəşcə böyüx′di əmə cübbə qə:b. Azərbaycan dilinin Çəmbərək şivələrində
“qısa boy adam” mənasında cübbərək [12, s. 283] sözünə də rast gəlinmişdir.

Araşdırma obyektinə çevrilən Naxçıvan dialekt və şivələrində işlənən danabırnı leksemi
də diqqəti cəlb edir. Bu leksem xüsusilə ləklərin əkilməsi zamanı bitkiləri yeyən, onlarla
qidalanan həşərata verilən addır. Məs.: Danabırnı şitillərə yamanca ziyan vırıb (Şər.).
Naxçıvan dialekt və şivələrində bu leksik vahidin müxtəlif işlənmə variantları vardır. Belə ki,
dilimizin Culfa şivələrində bu anlamda buzovbırnı//bizovbırnı, Şahbuz və Şərur şivələrində
danabırnı//danadişi, Ordubad dialektində dənədiş//dənəbaş sözləri işlədilir. Həmin mənada
Şuşa şivələrində danabaş, Şamaxı şivələrində danaburni [2, s. 121] leksik vahidləri işlədilir.
Qeyd edək ki, bütün bu sözlər eyni həşəratın adlandırılmasına xidmət edir. Danadişi omonim
söz kimi dilimizin Dərbənd dialektində qarğasamırsağı leksemi ilə birlikdə novruzgülü [3,
s. 313; 338] mənasını da ifadə edir.

Tədqiq etdiyimiz Naxçıvan dialekt və şivələrində qarşımıza çıxan və maraq doğuran
leksik vahidlərimizdən biri də dəngül-düngül leksemidir. Söz bəhs olunan şivələrdə “ara-
sıra, seyrək, tək-tük” mənalarını ifadə edir. Məs.: Bıyıllarısı əx`diyim yonca dəngül-düngül
çıxdı (Qız.). Qeyd etmək lazımdır ki, bu leksik vahidin dilimizin tədqiq olunan digər dialekt
və şivələrində işlənmə arealı genişdir. Belə ki, sözə Azərbaycan dilinin Quba dialektində
Naxçıvan şivələri ilə eyni fonetik tərkibdə həm “tək-tük, seyrək”, həm də “nahamar, düz
olmayan” [14, s. 240], Bakı dialektində dəngil-düngül “tək, seyrək, düz olmayan” [15, s. 134],
Cəb rayıl, Zəngilan şivələrində dəngiz-düngüz “seyrək, tək-tək, orada-burada” [2, s. 134] məna -
larında rast gəlinir.

Yekun olaraq qeyd etmək lazımdır ki, müasir Naxçıvan dialekt və şivələrində dialekt
leksikasının müxtəlif sahələrinə aid sözlər öz zənginliyi ilə diqqəti cəlb edir. Onların hamısı
haqqında bir məqalədə bəhs etmək bir qədər çətindir. Araşdırılan şivələrdə mövcud olan və
məqalədə tədqiqata cəlb edilən leksik vahidlərin böyük əksəriyyəti milli mənşəli olmaqla
zəngin ümumtürk leksikasının mühüm laylarından birini təşkil edir. Belə sözlərin müasir
dilçilik aspektindən etnolinqvistik təhlilinin aparılması bir sıra maraqlı faktların ortaya çıxarıl -
masına imkan verir. Həmin sözlərin milli aspektdən, ümumtürk mədəniyyəti, dilçiliyi
kon teks tində öyrənilməsi, onların xalqımızla, bu torpaqla bağlılığının sübut olunması,
günümüzdə ərazilərimizə qarşı irəli sürülən əsassız erməni iddialarına tutarlı cavab verə
biləcək əhəmiyyətli bir mənbə olduğunu göstərməkdədir. Aparılan araşdırma və təhlillər sübut
edir ki, öyrənilən sözlər, şübhəsiz, regionla bağlıdır və xalqımızın milli-mənəvi mədəniy -
yətinin, dialekt leksikasının mühüm tərkib hissəsini təşkil edir.
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ABOUT SOME LEXICAL UNITS USED IN THE DIALECTS AND
ACCENTS OF NAKHCHIVAN

The paper is devoted to the learning of some lexical units used in the dialects and accents
of Nakhchivan. We must note that the lexical units used in the dialects and accents of
Nakhchivan attract attention for their richness. Investigation of them by linguistic contexts
allows getting some interesting facts. So, the words used in these dialects and accents prove
that those lexical units are closely related to the employment, life, and welfare of the people
of the region. In this paper, we have comparatively analyzed some lexical units gathered from
the dialects and accents of Nakhchivan with the other investigated dialects and accents of our
language, with the examples of the ancient written sources and monuments. As a result of the
investigation, the author has got some new interesting facts.

Keywords: Nakhchivan, dialect and accents, danga, lexical unit, linguistic analyze.
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Рашад Зульфугаров

О НЕКОТОРЫХ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦАХ В НАХЧЫВАНСКИХ
ДИАЛЕКТАХ И ГОВОРАХ

Статья посвящена изучению некоторых лексических единиц, употребляемых в
Нахчыванских диалектах и говорах. Надо отметить, что лексические единицы, упот -
ребляемые в Нахчыванских и диалектах и говорах, отличаются своим богатством. Так,
некоторые слова, употребляемые в этих диалектах и говорах, доказывают, что данные
лексические единицы тесно связаны с занятостью, жизнью и бытом местного населе -
ния. В статье лексические единицы, взятые из Нахчыванских диалектов и говоров,
исследуются в сравнении с другими, уже изученными разными диалектами и говорами
нашего языка, с образцами из древних надписей и памятников. В результате исследова -
ния получен ряд интересных фактов.

Ключевые слова: Нахчыван, диалект и говор, данга, лексическая единица, лингвистический
разбор.

(AMEA-nın müxbir üzvü Əbülfəz Quliyev tərəfindən təqdim edilmişdir)

Daxilolma tarixi: İlkin variant 09.04.2020
Son variant 20.07.2020
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NURAY ƏLİYEVA

NAXÇIVAN DİALEKT VƏ ŞİVƏLƏRİNDƏ UZUN 
SAİTLƏRİN FONETİK MÖVQEYİ

Azərbaycan dilinin dialekt və şivələri fonetik baxımdan olduqca maraqlı xüsusiyyətlərə malikdir. Tədqiqat
göstərir ki, ədəbi dillə müqayisədə fonetik fərqlər qrammatik və leksik fərqlərə nisbətən daha çoxdur. Belə fərqlər
saitlərin uzanan variantlarında da özünü göstərir. Naxçıvan dialekt və şivələrində bütün saitlərin uzun variantı
vardır. Burada həm az da olsa, ilkin uzanma, həm də sonrakı uzanma müşahidə olunur. Naxçıvan dialekt və
şivələrində uzun saitlər əsasən sözlərdən müəyyən səslərin düşməsi nəticəsində yaranır və sonrakı uzanmaya
aid edilir. Sonrakı uzanma dilimizin bütün dialekt və şivələrində olduğu kimi, Naxçıvan dialekt və şivələrində
də geniş şəkildə müşahidə olunan fonetik hadisədir. Saitlərin uzanması dialekt və şivələrimizi ədəbi dildən
fərqləndirən əsas xüsusiyyətlərdən biridir və geniş yayılmışdır. Buradakı uzun saitlərin tədqiqi göstərir ki,
Azərbaycan dilinin tarixi çox qədimdir və türk dillərinə məxsus bir sıra fonetik hadisələr ədəbi dil üçün
arxaikləşsə də, dialekt və şivələrdə mühafizə olunur.

Açar sözlər: Naxçıvan dialekt və şivələri, fonetika, uzun saitlər, ilkin uzanma, sonrakı uzanma.

Azərbaycan dilçiliyində sait səslər üç prinsip üzrə qruplaşdırılır: 1. Dilin üfüqi vəziyyə -
tinə görə; 2. Dilin şaquli vəziyyətinə görə; 3. Dodaqların vəziyyətinə görə. Dialekt və
şi və  ləri mizdə də sait səslər ənənəvi olaraq bu bölgü əsasında tədqiq olunur və burada ədəbi
dildən fərqli olaraq saitlərin uzun, qısa, burun variantları da özünü göstərməkdədir.

Uzun saitlərin Azərbaycan dilinin dialekt və şivələrində olmasını bir çox dialektoloqlar
qeyd etmişlər. M.Şirəliyev yazır ki, dialekt və şivələrimizin vokalizm xüsusiyyətlərindən biri
də uzun saitlərin geniş yayılmasıdır. Burada elə bir sait tapılmaz ki, onun uzun variantı olmasın
[13, s. 25]. “Azərbaycan dili dialekt və şivələrində uzun saitlərin mövcudluğundan ilk dəfə
N.İ.Aşmarin bəhs etmişdir. O, 1926-cı ildə çap etdirdiyi əsərində Nuxa şəhər şivəsində ta:rı,
qa:rı, a:rı, ya:ğı sözlərində ilkin uzun saitlərin, sə:n, ra:zı, dö:lətdi, pilo: sözlərində sonrakı
uzanmanın mövcud olduğunu göstərmişdir” [8, s. 55]. Oğuz rayon şivələrini tədqiq edən
A.Hüseynov da bu şivələrdə ikihecalı sözlərin birinci hecasında a saitinin uzanmasını a:rı,
qa:rı, sa:rı, da:rı, ma:rıx “moruq”, ya:zı “çöl” sözlərində müşahidə etmişdir [7, s. 3]. R.Rüstə -
mov Quba şivələrində a, o, e saitlərinin tələffüzündə ilkin uzanmanın oldu ğunu qeyd edir və
nümunə üçün qa:dın, a:rı, o:xur “axur”, be:yil “bədənin bir hissəsi” sözlərini vermişdir [11,
s. 15].

İ.Bayramov A.Axundova istinad edərək göstərir ki, əslində ilkin uzanma da öz mən -
şəyinə görə fonetik hadisələrlə bağlıdır və sonrakı uzanmada olduğu kimi, müxtəlif samit
səslərin düşməsi nəticəsində yaranmışdır. Lakin sonrakı uzanmada bu aydın göründüyü halda,
ilkin uzanmada etimoloji tədqiqata möhtacdır [3, s. 8]. Məsələn, dilimizin qərb qrupu dialekt
və şivələrində indiki zaman ale:r, görö:r şəklində tələffüz olunur. “Buradakı uzun e, ö səs -
lərinin mənşəyi müasir Azərbaycan dili materialları ilə izah oluna bilmir. Lakin Karl Foyun
fik rinə əsaslanaraq (K.Foy indiki zamanın əsasında köməkçi feillər yorı, yoru, yüri, yürü və
yeri durduğunu göstərirdi) belə güman etmək olar ki, bu uzanma y səsinin düşməsi nəticəsində
meydana gəlmişdir” [1, s. 7]. Qeyd edək ki, bu köməkçi feillər bu gün Türkiyə türkcəsinin
bir sıra şivələrində işlənməkdədir.

Naxçıvan dialekt və şivələrində də ilkin uzanma çox zəif halda ba:rı, qa:v sözlərində
müşahidə olunur.



Sonrakı uzanma dilimizin bütün dialekt və şivələrində olduğu kimi, Naxçıvan dialekt
və şivələrində də geniş şəkildə müşahidə olunan fonetik hadisədir. Saitlərin uzanması dialekt
və şivələrimizi ədəbi dildən fərqləndirən əsas xüsusiyyətlərdən biridir və geniş yayılmışdır.
Naxçıvan dialekt və şivələrində də bütün saitlərin uzun variantı vardır. “Bu hadisə samitin
düş məsi nəticəsində əmələ gəlir. Şivələrdə ŋ, n, ğ, h, y, g, q, k, d, v, r samitlərinin düşməsi ilə
bütün saitlərin uzun variantları meydana çıxır” [8, s. 56].

Uzun a saiti
Naxçıvan dialekt və şivələrində a saitinin uzanması aşağıdakı hallarda özünü göstərir:
Uzun a səsi sonor n, l, r samitlərinin sözün ortasından düşməsi nəticəsində əmələ gəlir:
a+n+a= a: ma:t “manat”, bala: “balana” (Culfa, Şahbuz).
a+n+ı= a: ya:nda “yanında”, ata:n “atanın”, dünya:n “dünyanın” (əksər şivələrdə).
Naxçıvanın Culfa, Ordubad, Şərur şivələrində ismin yönlük halında olan ə+n+i, ə+n+ə

modelli sözlərdə də n səsinin düşməsi nəticəsində uzun a səsi meydana gəlir: tika: “tikəni”,
giyəva: “giyəvinə”, ma: “mənə”, sa: “sənə”, nəva: “nəvənə”.

a+l+ı= a: a:ram “alıram”, qoca:ram “qocalıram”, aza:r “azalır” (Babək, Kəngərli,
Naxçıvan).

a+r+ı= a: başa:ram “bacarıram”, qıza:r “qızarır”, çıxa:r “çıxarır”, axda:r “axtarır”, apa:r
“aparır” (əksər şivələrdə).

Bu xüsusiyyət Naxçıvanın əksər kənd şivələrində və Azərbaycan dilinin bir çox dialekt
və şivələrində özünü göstərir.

Uzun a səsi sözdən ğ samitinin düşməsi nəticəsində meydana çıxır:
a+ğ+ı= a: ça:r “çağır”, qaba:nda “qabağında”.
Uzun a səsi ərəb mənşəli sözlərdə ε səsinin yerində, e səsi ilə saitin və ya qoşa saitin

birləşməsi nəticəsində əmələ gəlir.
ε+ə = a:  ya:nı “yəni”.
a+ε+a= a: cama:t “camaat”, sa:t “saat”, ma:ş “maaş”.
ü+ε+a= a: ma:vin “müavin”, ma:sir “müasir”.
Uzun a səsinin bu fonetik şəraitdə əmələ gəlməsinə Naxçıvanın, demək olar ki, bütün

şivələrində təsadüf edilir.
Uzun a səsi sözdən h səsinin düşməsi nəticəsində yaranır:
a+h+a= a: ta: “daha”, Mirta:r “Mirtahar”, ra:t “rahat”, na:x “nahaq” (Babək, Naxçıvan,

Şahbuz).
a+h+i= a: şa:d “şahid”, sa:p “sahib”(Şahbuz).
“Bu fonetik hadisə şivələrimizdə şəxs adlarında da müşahidə olunur: Şa:bala “Şahbala”,

Ca:ngir “Cahangir”, “Şa:sevən “Şahsevən” [3, s. 10].
Uzun a səsi Naxçıvanın əksər şivələrində nə sual əvəzliyi ilə müxtəlif sözlərin bitişik

tələffüzü zamanı ə səsinin düşməsi ilə də meydana gəlir: na:ldın “nə aldın”, na:xda:rsan “nə
axtarırsan”, na:pardın “nə apardın”.

“Bir sıra türk dillərindən fərqli olaraq Azərbaycan dilində a: səsi yoxdur. Buna görə də
Azərbaycan dilində sözün mənasını əsaslı şəkildə dəyişən, adi normadan kənar a səsinə təsadüf
etmək olmur. Dialektlərimizə gəldikdə isə burada uzanan a səsini ancaq dilimizə keçən ərəb
və fars mənşəli sözlərdə görmək olar... Azərbaycan dilində ε səsinin olmaması üzündən həmin
sözlərdə uzanan a səsi bu kəsiri tamamlamışdır. Bu xüsusiyyət bu gün belə özünü dialekt və
şivələrimizdə göstərir [9, s. 17]. Azərbaycan dilinin tarixini tədqiq edən H.Mirzəzadənin bu
fikri haqlı olaraq, əsasən, söz köklərində olan a:lim, sa:kit, daima: kimi uzanmalar haqqında
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deyilmişdir. Lakin şivələrimizdə müəyyən səslərin düşməsi ilə meydana gələn uzun a səsi
həm ərəb və fars mənşəli, həm də milli sözlərimizdə özünü göstərir.

Uzun ə saiti
Azərbaycan dilinin cənub qrupu dialekt və şivələrinə xas olan uzun ə saiti Naxçıvan

dialekt və şivələri üçün də xarakterikdir. Uzun ə saiti bölgənin şivələrində aşağıdakı fonetik
şəraitdə əmələ gəlir:

Uzun ə səsi sonor n samitinin, xüsusən də yiyəlik hal şəkilçisindən düşməsi ilə əmələ
gəlir:

ə+n+i=ə: mə:m “mənim”, sə:nki “səninki”, pəncərə:n “pəncərənin”, çöçə:n “kökənin”,
Qönçə:n “Qönçənin”, Xəccə:n “Xədicənin” (əksər şivələrdə). Bu uzanma daha çox
əvəzliklərin hallanması zamanı ismin yiyəlik, yönlük və təsirlik hallarında müşahidə olunur.

Bu xüsusiyyət Azərbaycan dilinin Qərb qrupu dialekt və şivələrində, Bakı dialekti və
Muğan qrupu şivələrində, İraq-Türkman ləhcəsində də özünü göstərir.

Bəzən sözlərə şəkilçilərin əlavəsi zamanı səssiz tam düşmür, zəifləyir ki, bu da səslidə
uzanma xüsusiyyətinin yaranmasına səbəb olur (zəifləyən adətən sonorlardır). Səssizlərin
zəifləşməsi nəticəsində səslilərin uzanması hadisəsi isə, ümumiyyətlə türk dillərinə yad
deyildir [6, s. 6].

Uzun ə səsi söz ortasında və ya sait ilə bitən əsasla saitlə başlanan şəkilçi arasında
işlənən y, g samitlərinin düşməsi nəticəsində yaranır:

ə+y+ə=ə: lə:n “ləyən”, bə:m “bəyəm” (Babək, Şahbuz).
ə+y(g)+i=ə: də:rmannan “dəyirmandan”, çə:rtgə “çəyirtkə” (Culfa, Şahbuz, Şərur). Ə

səsinin bu cür uzanmasına klassik ədəbiyyatımızda da rast gəlirik. Nəsimidə:
Zahidi-nadana söylə:n, özünü tərk eyləsin,

Bu həqiqət aləmində olmasın inkar bir.
Xətaidə:

Mənim ğazilərümə hörmət eylə:n,
Könül evində onların biriyəm.

Buradakı söylən, eylən sözlərinin son hecasındakı ə səsi uzun tələffüz olunur və
“söyləyin”, “eyləyin” mənasındadır. “XVII əsrədək olan Azərbaycan yazılı abidələrinin ma -
terialları əsasında belə nəticəyə gəlmək olur ki, feilin əmr şəklinin ikinci şəxs cəmini ifadə
etmək üçün yazılı abidələrdə rast gəlinən söylən, eylən tipli formada -n və -niz əlamətindən
əvvəlki sait uzanan saitdir. Yazılı abidələrdə rast olunan, xüsusən XVIII əsrdən əvvəlki
dövrlərdə daha çox işlənən bu tipli forma Azərbaycan dilinin qədim dialekt xüsusiyyətlərindən
birinin yazıda özünü saxlamasıdır” [4, s. 132].

e+y+ə=ə: də:llər “deyərlər”, də:ndə “deyəndə”, yə:rsən “yeyərsən” (Babək, Culfa,
Kəngərli, Şahbuz, Şərur).

i+y+ə=ə: yə:si “yiyəsi”.
i+n+ə=ə: ələ: “əlinə”, dilə: “dilinə”, izə: “izinə”.
e+y+i=ə: də:l “deyil”.
Uzun ə saiti bəzən söz ortasında q, k, h, z samitlərinin düşməsi nəticəsində yaranır:
ə+k=ə: tə:lifçi “təklif edən” (toya adam dəvət edən şəxs) (Şahbuz), tə:lif “təklif” (Culfa,

Babək, Kəngərli).
ə+h+ə=ə: yə:r “yəhər”, kə:r “kəhər”, sə:r “səhər”, tə:r “təhər” (əksər şivələrdə). Tə:r

sözü Naxçıvan dialekt və şivələrində çox vaxt nə və ya bir sözləri ilə birlikdə işlənir: nətə:rı
“nə təhər, necə”, nətə:rsən, bitə:r.
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ə+h=ə: tə:fil “təhfil”, tə:sil “təhsil”, və:şi “vəhşi” (əksər şivələrdə).
ə+z+i=ə: Ə:z “Əziz”, lə:z “ləziz” (əksər şivələrdə).
Uzun ə səsi sait ilə bitən və saitlə başlanan sözlərin bitişik tələffüzü zamanı iki saitin

birləşməsi nəticəsində əmələ gəlir:
ə+ə=ə: nə:cəb “nə əcəb”. Ümumiyyətlə, dialekt və şivələrimizdə nə sual əvəzliyi çox

vaxt özündən sonra gələn sözlə bir vurğu altında deyilir və bu zaman ikinci sözün ilk səsi dü -
şür və ə səsi uzun tələffüz olunur. Bu hal klassik anadilli ədəbiyyat nümunələrimizdə də özünü
göstərir:

Nəsimi laübalidir, ana eyb etmə, ey sufi,
Nə:çün təbdil qılım dersən əzəl gündənki qismətin?

Azərbaycan dilinin Qazax, Cəbrayıl, Qərbi Azərbaycan şivələrində uzun ə səsi ə ilə
bitən və g səsi ilə başlayan sözlərin bitişik tələffüzü zamanı g səsinin düşməsi nəticəsində də
yaranır: nə:lif “nə gəlib”, bizə:l “bizə gəl” [13, s. 26], nə:tirəssən “nə gətirəcəksən”, nə:zirdi
“nə gəzirdi” [3, s. 19]. Lakin Naxçıvan dialekt və şivələrində bu cür uzanan ə səsi müşahidə
olunmur.

Uzun ə səsi Naxçıvanın, demək olar ki, bütün şivələrində ərəb mənşəli sözlərdə ε səsinin
yerində qoşa saitlərin birləşməsi nəticəsində əmələ gəlir:

ə+ ε +ə=ə: mənfə:t “mənfəət”.
ə+ ε =ə: mə:rfət “mərifət”.
ü+ ε +ə=ə: mə:llim “müəllim”.
Naxçıvan dialekt və şivələrində əksər hallarda Azərbaycan dilinin digər dialekt və

şivələrindən fərqli olaraq gəl sözündə olduğu kimi bəzi birhecalı sözlərin sonundakı l samiti
düşür və bunun nəticəsində ə səsi uzun tələffüz olunur: gə: “gəl”, gə:rsən “gəlirsən”.

Uzun e saiti
Naxçıvan dialekt və şivələrində bütün saitlərin olduğu kimi e saitinin də uzun variantı

vardır. Burada uzun e saiti aşağıdakı fonetik şəraitdə əmələ gəlir:
Uzun e saiti söz ortasında saitlə bitən köklə saitlə başlanan şəkilçi və ya şəkilçilər

arasında işlənən y səsinin düşməsi nəticəsində əmələ gəlir:
e+y+i=e: de:r “deyir”, ye:r “yeyir”, ye:n-ye:n “yeyin-yeyin” (əksər şivələrdə). Bu hadisə

daha çox saitlə bitən feillər indiki zaman şəkilçisi qəbul edən zaman baş verir. Dilimizin Təbriz
dialektində də bu hadisə eynilə özünü göstərir: be:n “beyin”, xe:r “xeyir” [10, s. 22]. “Kitabi-
Dədə Qorqud” dastanında da: Yersə, yesüŋ yeməzsə, tursun – getsün [14, s. 137] nümunəsində
rast gəlirik.

Uzun e saiti saitlə bitən və saitlə başlanan sözlərin bitişik tələffüzü zamanı iki saitin
birləşməsi nəticəsində yaranır:

ə+e=e: ne:lədin “nə elədin”, ne:nəyim “nə eləyim”. Bu uzanma ilk anadilli nümunə ləri -
mizdə də tez-tez qarşımıza çıxır. Bu isə onu göstərir ki, e səsinin bu şəkildə uzanması dilimizdə
çox qədim dövrlərdən bəri mövcud olmuşdur. Füzulidə:

Girehlər oldu canım riştəsi təsbih tari tək,
Mənə gör ne:tdi axır arizuyi-zülfi-pürtabın.

Nəsimidə:
Sirri-ənəlhəq söylərəm aləmdə, pünhan gəlmişəm,

Həm həq de:rəm, həq məndədir, həm xətmi-insan gəlmişəm.
Xətaidə:

Mən dedim: – Bir busə ver. De:r: – Can verüb almaq gərək.
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Bu məkan içrə mətai-rayiqani xandadır?
Uzun e səsi alınma sözlərdə ε səsinin yerində özünü göstərir: e:tiraz, e:tibar, e:lan.

Əslində bu hadisə təkcə dialekt və şivələrimizə aid xüsusiyyət olmayıb, ədəbi dilimizdə də
özünü göstərir. “Bu isə mənbə dildəki uzunluq keyfiyyətinin mühafizə olunması kimi izah
edilir” [14, s. 134].

Uzun e səsi ərəb və fars mənşəli sözlərdə h samitinin düşməsi nəticəsində əmələ gəlir:
e+h=e: e:tiyac//e:tiyaş “ehtiyac”, e:san//e:ysan “ehsan”, e:mal “ehmal” (Babək, Culfa, Ordu -
bad, Şahbuz).

L.Səfərova Culfa şivələrində ge:rik “gedirik”, ve:rix’ “veririk” kimi bəzi sözlərə şəxs
şəkilçisi artıran zaman d və r səslərinin düşməsi nəticəsində e səsinin uzun tələffüz olunduğunu
göstərir [12, s.18]. Qeyd edək ki, bu hadisə Naxçıvanın digər bölgələrində də müşahidə olunur.

Naxçıvan dialekt və şivələrində uzun e saitinin o qədər də geniş yayılmamasının səbəbi
burada açıq ə səsinə daha geniş yer verilməsidir. Belə ki, yerli şivələrdə çox vaxt e ilə olan
sözlər də ə ilə tələffüz olunur və bu zaman də:ndə “deyəndə”, də:l “deyil” sözlərində olduğu
kimi e səsi yerinə ə səsinin uzanması özünü göstərir.

Azərbaycan dilinin bütün dialekt və şivələrində uzun e səsi işlənməkdədir. Uzun e səsi
İraq-Türkman ləhcəsində de:di, ge:tdi, se:vdim, ye:di, ke:çdim [5, s. 48] sözlərində qeydə
alınmışdır.

Uzun i saiti
Uzun i səsi Naxçıvan dialekt və şivələrində o qədər də geniş yayılmamışdır. Bununla

bərabər müəyyən məqamlarda, daha çox sözlər şəkilçi qəbul etdiyi zaman bu səsə rast gəlirik.
Uzun i saiti n, l və r sonorunun düşməsi nəticəsində əmələ gəlir:
i+n+i= i: Nəbi:n “Nəbinin”, geçi:n “keçinin”, Şiri:n “Şirinin”, dili: “dilini”, evi:z

“eviniz”, biri:z “biriniz”, əmi:z “əminiz” (Babək, Culfa, Şahbuz, Şərur).
i+l+i=i: bi:rsən “bilirsən”, si:rsən “silirsən” (əksər şivələrdə).
i+r+i=i: gi:rsən “girirsən”, iti:rsən “itirirsən” (əksər şivələrdə).
Uzun i səsi söz köklərində və şəkilçilərdə y samitinin düşməsi nəticəsində əmələ gəlir:
i+y+i =i: i:rmi “iyirmi”. Bu uzanma Naxçıvan dialekt və şivələrində daha çox ə+y+i

modelli sözlərdə baş verir: işdi:r “işləyir”, neyni:m “neyləyim”, təmizdi:r “təmizləyir”, çili:r
“çiləyir”, biləci:k “biləcəyik”. Ordubad dialektində iyləmək sözündəki y samitinin düşməsi
nəticəsində bu vahid i:nəmək kimi tələffüz olunur.

Uzun i səsinə  ərəb və fars mənşəli sözlərdə də rast gəlmək olur: vi:ran, zi:nət.
Uzun i səsi Azərbaycan dilinin əksər dialekt və şivələrində qeydə alınmışdır. Qazax,

Qarabağ, Qərbi Azərbaycan şivələrində saitlə bitən feillərə -ib, -əcək zaman şəkilçiləri artır -
dıqda da bitişdirici y samiti düşür və i səsi uzanır: gəlmi:f “gəlməyib”, bilmi:f “bilməyib”,
gəti rəji:x’ “gətirəcəyik”, biləji:x’ “biləcəyik” və s. [3, s. 23]. Qeyd edək ki, dilimizin digər
dialekt və şivələrində i səsinin uzanması Naxçıvandakına nisbətən daha çox müşahidə olunur.
Bunun isə əsas səbəbi, fikrimizcə, yerli əhalinin tələffüzündə i səslərinin daha çox ı səsi kimi
ifadə olunması ilə bağlıdır. Çünki Naxçıvanın əksər rayon və kəndlərində, xüsusən Ordubad
dialektində i səsinin ı səsi ilə əvəzlənməsi özünü geniş şəkildə göstərir. Bu zaman isə əslində
i ilə olan sözlər ı ilə deyilir və ı səsi uzanmış olur: ətı:n “ətinin”, əvı:n “evinin”, yedı:vı “yedi -
yini”, geyimı: “geyimini”.

Bu səsə Fədainin dilində də rast gəlirik:
Gəh övrət, gəh oğul, gəh di:r malım

Yetişdilər ona, bir neçə zalım.
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Uzun ı saiti
Azərbaycan dilinin dialekt və şivələrində az təsadüf edilən uzun ı səsi Naxçıvan dialekt

və şivələrində nisbətən geniş yayılmışdır. Culfa və Ordubad şivələrində bu səs daha çox
müşahidə olunur. “Uzun ı səsi Culfa şivələrində ayrıca bir çəkiyə malikdir. Belə ki, uzun ı
səsini Culfa şivələrini digər şivələrdən fərqləndirən əsas xüsusiyyətlərdən biri kimi götürmək
olar: qapı:za, damı:z, gətirdı:z və s.” [12, s18]. Bu səsə müxtəlif məqamlarda rast gəlirik. Belə
ki, çox vaxt şivələrdə sonor səslərin düşməsi nəticəsində i və u səsləri də uzun ı kimi tələffüz
olunur:

ı+r+ı=ı: basdı:rıx “basdırırıq”, çağı:r “çağırır”, qəyı:rdılər “qayırırdılar” (əksər şivələrdə).
ı+n+ı=ı: hamısı:n “hamısının”, anası:n “anasının”, tufağı:z “duvağınız” (Babək, Naxçı -

van, Şahbuz).    
i+n+i=ı: ətı:n “ətinin”, qəsəbəsı:n “qəsəbəsinin”, əvı:za “evinizə” (Ordubad, Şahbuz).
i+r+i=ı: gətı:rdix’ “gətirirdik” (Babək, Kəngərli, Ordubad, Şahbuz, Şərur).
u+r+u=ı: vı:rıx “vururuq” (əksər şivələrdə).
u+n+u=ı: bı:n “bunun” (əksər şivələrdə).
Babək, Kəngərli, Şahbuz, Şərur, daha çox isə Ordubad şivələrində sual cümlələrində

sözün bütövlükdə uzanması zamanı söz sonunda müşahidə olunur: aldı:n? tapdı:n?
Uzun o saiti
Naxçıvan dialekt və şivələrində uzun o səsi o qədər də geniş yayılmayıb. Bu səsin dili -

mizin digər dialekt və şivələrində yaranmasının əsas səbəblərindən biri özündən sonra gələn
v samitinin düşməsidir. Naxçıvan dialekt və şivələrində isə v səsinin yeri sabit olduğu üçün
dilimizin digər dialekt və şivələrində özünü göstərən ço:ğun “çovğun”, so:rux “sovruq”, do:şan
“dovşan”, qo:lamax “qovalamaq”, ho:z “hovuz”, so:qat “sovqat” [3, s. 12] kimi məqamlarda
çox az hallarda uzun o səsi yaranır. Bu da onunla bağlıdır ki, burada həm v səsi düşmür, həm
də bölgə şivələrində bu cür sözlərdə o səsi, demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Buradakı o
səsləri adətən a səsi kimi tələffüz olunur: davşan “dovşan”, qavalamax “qovalamaq”, havız
“hovuz”, qavırma “qovurma”, savırmax “sovurmaq”. Akademik M.Şirəliyev də uzun o səsi
haqqında deyir: Bu səsin, ümumiyyətlə, Naxçıvan qrupu dialekt və şivələrində az yayılmasının
əsas səbəbi bundadır ki, bu səsin əmələ gəlməsi üçün v səsinin düşməsi hadisəsi bu şivələrdə
olmur. Burada v səsi şərq qrupu dialekt və şivələrinə nisbətən möhkəmdir [2, s. 16]. Naxçıvan
dialekt şivələrində o saitinin uzun variantına aşağıdakı fonetik şəraitdə rast gəlmək olur:

Uzun o səsi bəzi hallarda sözün ortasından və sonundan v samitinin düşməsi nəticəsində
əmələ gəlir:

o+v=o:, ö+v=o: Go:hər “Gövhər”, no:bat “növbə”; to:ba “tövbə”, pilo: “plov”, bizo:
“buzov” (Babək, Ordubad, Şahbuz, Şərur).

Uzun o səsi sözün ortasında n sonorunun düşməsi nəticəsində əmələ gəlir:
o+n=o: so:ra “sonra”, o:n “onun” (əksər şivələrdə).
ö+n=o: go:l “könül” (Şahbuz).
Uzun o səsi nə sual əvəzliyi ilə ol köməkçi feilinin birləşməsi nəticəsində əmələ gəlir:
ə+o=o: no:lar “nə olar”, no:lsun “nə olsun”, no:ldu “nə oldu” (əksər şivələrdə).
İkinci tərəfi oğul sözü ilə əmələ gələn mürəkkəb sözlərin birinci tərəfi saitlə bitərsə

sözün sonundakı saitin düşməsi oğul sözündəki o səsinin adi normadan uzun tələffüzünü əmələ
gətirir: əmo:ğlu, dayo:ğlu, mamo:ğlu//biboğlu. Uzun o səsi daha çox Azərbaycan dilinin şərq
qrupu şivələri üçün o:çi “ovçu”, qo:mağ “qovmaq”, çilo: “çilov”, alo://yalo: “alov” [13, s.
28] kimi leksik vahidlərdə səciyyəvi olsa da, digər dialekt və şivələrimizdə də özünü göstərir.
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“Qazax və Borçalı şivələrində -or indiki zaman şəkilçisinin tərkibindəki o səsi uzun tələffüz
olunur: vuro:r “vurur”, tuto:r “tutur” [3, s. 14].

Uzun o səsi klassik Azərbaycan şairlərinin şeirlərində də işlənmişdir. Fədaidə:
No:lur ki, mən olum sultanə nökər.

Həbibidə:
Bilirsən ki, ol fəqiri müstəhəqdir,
No:la hüsnün zəkatın etsən ita.

Nəsimidə::
Şol ləbi şirinə, yarəb, gər şəkər dersən, nola!

Xətaidə:
Bir quru candan no:lur qurban edim cananimə.

Füzulidə:
No:la gər qaib isə dideyi-giryamından.

Cənubi Azərbaycan şairlərinin də dilində uzun o səsinə rast gəlmək olur. Şəhriyarda:
Mən qayıdıb birdə uşaq olaydım,

Bir gül açıb ondan so:ra solaydım.
Uzun ö saiti
Daha çox Azərbaycan dilinin şərq qrupu dialekt və şivələrinə xas olan uzun ö səsi

Naxçıvan dialekt və şivələrində o qədər də geniş yayılmış fonetik hadisə deyil. Bunun əsas
səbəbi qeyd etdiyimiz kimi, burada söz ortasında v, y, g samitlərinin möhkəm olmasıdır.
Naxçıvan dialekt və şivələrində az da olsa, ö saitinin uzun variantına aşağıdakı fonetik şəraitdə
rast gəlmək olur;

Söz ortasından y samitinin düşməsi nəticəsində:
ö+y=ö: gö:çəx’ “göyçək”, bö:ür “böyürmək”, bö:nnərim “bu gün” (Babək, Şahbuz).
Uzun ö səsi bəzi hallarda söz ortasında v və h samitlərinin düşməsi nəticəsində də ya -

ranır:
ö+v=ö: dö:lət “dövlət”, dö:ran “dövran”, mö:kəm “möhkəm”, sö:pət “söhbət” (əksər

şivələrdə).
Uzun ö səsi söz ortasından r samitinin düşməsi nəticəsində də yaranır:
ö+r+ü=ö: gö:rəm “görürəm”, hö:rəm “hörürəm” (əksər şivələrdə).
Uzun ö səsi ədəbi dilimizdə olduğu kimi, ərəb və fars dillərindən keçən sözlərdə də

özünü göstərir: mö:min, şö:lə,
Uzun ö səsinə ilk anadilli nümunələrimizdə də təxminən eyni məqamlarda rast gəlirik.

Fədaidə:
Gəlibdir şəhərə bir ö:rət bir ər.

“Dastani-Əhməd Hərami”də:
Gö:hər, inci, əqiq, ləli - Bədəxşan,
Qızıl, altun, cəvahir, dürrü mərcan.

Bu səs dilimizin digər dialekt və şivələrində Naxçıvana nisbətən daha çox özünü
göstərir.

Uzun u səsi
Dilimizin şərq qrupu şivələri üçün daha xarakterik olan bu səsə Naxçıvan dialekt və

şivələrində az hallarda aşağıdakı məqamlarda rast gəlirik.
Uzun u səsi Babək, Şahbuz, Şərur şivələrində şəxs şəkilçilərində II şəxsin cəmində n

səsinin düşməsi zamanı özünü göstərir:
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i+n+i=u: bilirsu:z “bilirsiniz”, gəlirsu:z “gəlirsiniz”, u+n+u=u: oxuyursu:z “oxuyur -
sunuz”, ü+n+ü=u: görüpsu:z “görmüsünüz”. Bu uzanma xüsusən Babək rayonunun Cəhri kənd
şivəsində özünü daha qabarıq göstərir.

Mənsubiyyət şəkilçilərindən də n səsi düşən zaman uzun u səsi meydan gəlir: başu:z
“başınız”, oğlu:z “oğlunuz”, dilu:z “diliniz”, özu:z “özünüz” (Babək, Culfa, Şahbuz, Şərur,
Ordubad). Eyni hal Təbriz dialektində də özu: “özünü”, qapu: “qapını”, qıçu: “qıçını” [10, s.
22] kimi sözlərdə özünü göstərir.

Culfa və Ordubad rayonunun bəzi kənd şivələrində o şəxs əvəzliyi hallanan zaman n
səsi düşür və uzun u səsi yaranır: u:n “onun”, u:nku “onunku”.

Uzun u səsi  şəkilçilərdən y səsinin düşməsi ilə də yaranır: yu:ram “yuyuram”.
Uzun u səsi Naxçıvanın Culfa, Ordubad, Şahbuz şivələrində çox vaxt sual məqsədilə

işlədilən cümlələrdə özünü göstərir: Əvə baxdu:z? Həyəti suladu:z? Xərməni pişdu:z?
Uzun ü səsi
Uzun ü saiti də Naxçıvan dialekt və şivələrində çox geniş yayılmamışdır. Bu səsə daha

çox sözlərdən y və n səslərinin düşməsi zamanı rast gəlirik: özü: “özünü”, üzü:z “üzünüz”,
gücü: “gücünü”, gözdü:r “gözləyir”, üzdü:r “üzləyir”, düzdü:r “düzləyir”, ütülü:r “ütüləyir”
(ək sər şivələrdə).

Naxçıvan dialekt və şivələrində ü saiti də u saiti kimi bəzən sual intonasiyası yaratmaq
məqsədilə uzun tələffüz olunur. Bu hadisə daha çox Culfa, Ordubad və Şərur şivələrində
müşahidə olunur. Südü süzdü:n? Uşəği gördü:n?

Ümumiyyətlə, Azərbaycan dilinin Naxçıvan dialekt və şivələri fonetik cəhətdən olduqca
mürəkkəbdir. Belə ki, dilimizin əksər dialekt və şivələrində müşahidə edilən bir sıra fonetik
xüsusiyyətlər eynilə burada da mövcuddur, lakin burada elə fonetik xüsusiyyətlərə də təsadüf
olunur ki, onlara tədqiq olunmuş digər dialekt və şivələrimizdə ya rast gəlmirik, ya da çox
təsadüfi hallarda rast gəlirik.

Ədəbi dillə şivələr arasında özünü göstərən fonetik fərqlər hər hansı bir dialekt və
şivənin tarixən necə formalaşması, digər xalqların dialekt və şivələri ilə əlaqəsinin öyrənilməsi
baxımından çox faydalıdır. Bu zaman dialekt materiallarının yazılı abidələrimizlə, qohum
dillərin ədəbi dil və şivə materialları ilə, qədim lüğətlərlə müqayisəli tədqiqi çox maraqlı
məqamların üzə çıxarılmasına imkan verir və Azərbaycan dilinin tarixi fonetikasının bəzi
mürəkkəb məsələlərinin aydınlaşdırılmasına da kömək edir.
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Nuray Aliyeva

PHONETIC POSITION OF LONG VOWELS IN NAKHCHIVAN’S 
DIALECTS AND ACCENTS

Dialects and accents of the Azerbaijani language have interesting phonetic features.
Research shows that phonetic differences are more often than grammatical and lexical
differences compared to literary language. Such differences are also reflected in the elongated
variants of vowels. There are long variants of all vowels in Nakhchivan dialects and accents.
Both initial elongation and subsequent elongation are observed here. In Nakhchivan dialects
and accents, long vowels are formed mainly as a result of certain sounds falling from words
and refer to the subsequent elongation. Subsequent prolongation is a phonetic phenomenon
that is widely observed in Nakhchivan dialects and accents, as well as in all dialects and
accents of our language. The prolongation of vowels is one of the main features that
distinguish our dialects and accents from literary language and is widespread. A study of the
long vowels here shows that the history of the Azerbaijani language is very ancient; although
several phonetic events belonging to the Turkic languages are archaic for the literary language,
they get preserved in dialects and accents.

Keywords: Nakhchivan dialects and accents, phonetics, long vowels, initial extension, subsequent
extension.

Нурай Алиева

ФОНЕТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЛИННЫХ ГЛАСНЫХ В
НАХЧЫВАНСКИХ ДИАЛЕКТАХ И ГОВОРАХ

Диалекты и говоры азербайджанского языка имеют очень интересные фонети -
ческие особенности. Исследования показывают, что фонетические различия больше
грамматических и лексических различий по сравнению с литературным языком. Такие
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различия также отражены в удлиненных вариантах гласных. Нахчыванские диалекты
и говоры имеют длинные варианты всех гласных. И начальное удлинение, и последу -
ющее удлинение наблюдаются здесь. В Нахчыванских диалектах и говорах длинные
гласные образуются в основном в результате выпадения из слов определенных звуков
и относятся к последующему удлинению. Последующее удлинение является фоне -
тичес ким явлением, которое широко наблюдается в Нахчыванских диалектах и говорах,
а также во всех диалектах и говорах нашего языка. Удлинение гласных является одной
из основных особенностей, которая отличает наши диалекты и говоры от литературного
языка и широко распространена. Изучение длинных гласных здесь показывает, что
история Азербайджанского языка очень древняя, и, хотя ряд фонетических событий,
относящихся к тюркским языкам, архаичен для литературного языка, они сохранились
в диалектах и говорах.

Kлючевые слова: Нахчыванские диалекты и говоры, фонетика, длинные гласные, начальное
расширение, последующее расширение.

(AMEA-nın müxbir üzvü Əbülfəz Quliyev tərəfindən təqdim edilmişdir)

Daxilolma tarixi: İlkin variant 14.05.2020
Son variant 16.07.2020

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin Elmi əsərləri, 2020, № 3, s. 120-129 

ELMİ ƏSƏRLƏR    ●   SCIENTIFIC WORKS ●    НАУЧНЫЕ ТРУДЫ

129



UOT 81`28;81`286

ZÜLFİYYƏ İSMAYIL

NAXÇIVAN DİALEKT VƏ ŞİVƏLƏRİNDƏ SЕMANTİK ÜSULLA
SÖZYARATMANIN FRAZЕОLОJİ YOLU

Məqalədə Naxçıvan dialekt və şivələrində frazеоlоji vahidlər hеsabına sеmantik yоlla sözyaratma
prosesindən bəhs olunur. Frazeoloji vahidlərin yaranması sеmantik yоlla söz yaratmağa хidmət еdir. Belə ki,
insanın bədən üzvlərinin adını bildirən bir qisim sözlər məcazi mənada işlənməklə frazеоlоji vahidin yaran -
masına şərait yaradır. Qeydə aldığımız frazeoloji birləşmələrə əsasən deyə bilərik ki, bu birləşmələr şivələrin
leksikasının bir hissəsini təşkil edir və lüğət tərkibinin zənginləşməsində mühüm rol oynayır. Naxçıvan dialekt
və şivələri frazeoloji ifadələrlə zəngindir. Ədəbi dillə müqayisədə frazeologizmlər daha çox dialektlərdə yayıl -
mışdır. Lakin frazeologizmlərin sərhədlərini müəyyənləşdirmək çətindir. Odur ki, bir sıra frazeoloji vahidlərin
ədəbi dilə və şivələrə xas olduğunu müəyyənləşdirməyin çox çətin olduğunu və bu sahədə vahid meyarın
olmadığına görə şivələrin əksəriyyətində işlənməsini əsas götürmək lazımdır. Naxçıvan dialekt və şivələrinə xas
frazeoloji sözlərin bəzilərinə Azərbaycan dilinin müxtəlif dialekt və şivələrində forma və mənaca fərqli və ya
formaca eyni, mənaca fərqli şəkildə rast gəlinsə də, bəziləri eyni semantik yüklə işlənməkdədir.

Frazeoloji birləşmələrin öyrənilməsi, araşdırılması, dilimizin, eləcə də xalqımızın tarixini, onun qohum
və ya qohum olmayan dillərlə və xalqlarla əlaqəsini meydana çıxarmaq üçün arxaikləşsə də, dialekt və şivələ -
rimizin fəal və işlək fonduna daxildir. Dilimizin bütün dialekt və şivələrində olduğu kimi, Naxçıvan dialekt və
şivələrində də qədim tarixi köklərə dayanan bu dil faktlarının araşdırılması işi əsas məsələlərdən biridir.

Açar sözlər: Naxçıvan, dialekt və şivə, frazeologiya, söz yaradıcılığı.

Naxçıvan dialekt və şivələrində semantik yolla sözyaratma prosesindən biri də frazеоlоji
vahidlər hesabına baş verir. Xalq təfəkkürünün məhsulu olan frazeoloji ifadələrin tarixi çox
qədimdir. İlkin dövrlərdə frazeoloji vahidlər kəmiyyətcə az olsa da, sonrakı dövrlərdə tədricən
artmışdır. Bu birləşmələrin yaranma tarixi indiyə qədər dəqiq müəyyənləşdirilməsə də, türk
dillərinin ən qədim yazılı abidələrində belə rast gəlinir. Nəzərə alsaq ki, frazeoloji birləşmələr
xalq arasında geniş yayılandan sonra yazıya alınmışdır, onda xalq təfəkkürünün ilkin məhsulu
kimi abidələrin yazıldığı dövrdən çox-çox qədimliyi aydın olur. “Dilin lüğət tərkibində, daha
doğrusu, leksik sistemində elə birləşmələr var ki, onlar öz məna xüsusiyyətlərinə görə hazır
vahidlər olub, xüsusi qrup yaradır” [3, s. 185]. Bu xüsusi söz qrupunun, frazeoloji vahidin və
bundan bəhs edən frazeologiyanın tərifini Səlim Cəfərov bu şəkildə verir: “Frazeologiya
(yunanca phrasis ifadə və loqos təlim sözlərinin birləşməsindən ibarətdir) dildə mövcud olan
sabit söz birləşmələrinin məcmusu deməkdir. Əsas etibarilə qeyri-sabit, daha doğrusu,
qrammatik birləşmələrin əsasında əmələ gəlir” [5, s. 88]. Dildə hazır şəkildə mövcud olan
frazeoloji birləşmələr bütöv leksik vahidlərdir. İki və daha artıq sözdən ibarət olan bu ifadə -
lərin tərkibinə daxil olan sözlər öz ilkin həqiqi mənalarını itirir və yalnız məcazi mənada
işlənir və tərkibi dəyişməz qalır.

Ənənəvi dilçilikdə frazeologiya iki məna qrupuna ayrılmışdır: birincisi “geniş mənada
frazeologiya”, ikincisi “dar mənada frazeologiya” adlandırılır. Azərbaycan dilçiliyində ədəbi
dilimizin frazeologiyası ilə bağlı M.Hüseynzadə, Ə.Dəmirçizadə, S.Cəfərov, Y.Seyidov və
başqaları geniş tədqiqatlar aparmışlar. Alimlər leksik vahidlər kimi, frazeoloji vahidləri də
təkmənalı və çoxmənalı olaraq iki qrupa ayırmışlar: 1) Təkmənalı frazeologizmlər; 2) Çox -
mənalı frazeologizmlər. Bu bölgü ilə bağlı B.Ə.Xəlilov yazır: “Çoxmənalı ideomatik ifadələrin
yaranmasında çoxmənalı sözlər böyük rol oynayır. Məlumdur ki, sonuncular öz əsas mənaları
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ilə birlikdə həm də məcazi mənalar və mə na çalarlıqları kəsb edir. Əsas mənalarla bağlı olan
əlavə mənalar müəyyən birləşmələrin daxilində qalır. Bunlar bu əlavə mənaların böyük
hissəsini əks etdirir” [6, s. 13]. H.Bayramov isə frazeoloji vahidlərin mətn kontekstindəki
mənasını əsas götürərək belə qeyd edir ki, sabit söz birləşməsinin frazeoloji vahid səciyyəsi
daşıması ancaq mətndə müəyyənləşir və Azərbaycan dilindəki frazeoloji vahidlərin cüzi
hissəsi çoxmənalı olur [4, s. 24-25]. S.Cəfərov frazeoloji birləşmələrin başqa dilə olduğu kimi
tərcümə olunmaması, olunduğu təqdirdə mənasız gülünc ifadələr alınması ilə bağlı yazır:
“Ümumiyyətlə, dünya dillərinin frazeologiyasına aid bir xüsusiyyət kimi, başqa dilə hərfən
tərcümə oluna bilməmək Azərbaycan dilinə də aiddir” [5, s. 90].

Naxçıvan dialekt və şivələrində rast gəldiyimiz insanın bədən üzvlərinin adını bildirən
bir qisim sözlər məcazi mənada işlənməklə frazеоlоji vahidin yaranmasına zəmin yaradır. Bu
frazеоlоji vahidlərin yaranması sеmantik yоlla söz yaratmağa хidmət еdir. Naxçıvan dialekt
və şivələrində müşahidə etdiyimiz insanın bədən üzvlərinin adını bildirən baş, göz, qulaq,
burun, ağız, dil, üz, ürək, bеl, əl, ayaq və s. sözlərin məcazi mənada işlənməsi ilə yaranmış
fra zеоlоji vahidlərin sayı çохluq təşkil еdir. Nümunələrə nəzər salaq:

baş sözünün iştirakı ilə yaranan frazеоlоji vahidlər: başı ayazımaq, başı eynimək, baş
çatlatmaq, baş-beyin aparmaq, baş ağartmaq, başını itirmək, başı daşa dəymək, başı əldə ol -
mamaq, başa salmaq, başına dönmək, başını sallamaq, başı qarışıq оlmaq, başını yеrə qоymaq,
başı bədəninə ağırlıq etmək, baş götürüb qaçmaq, başının üstünü kəsdirmək, başağrısı vermək
(bezdirmək), baş-göz etmək (nişanlamaq), başını divara vurmaq (peşmançılıq çəkmək) və s.

göz sözünü iştirakı ilə yaranan frazеоlоji vahidlər: gözündən düşmək, gözünə çarpmaq,
gözünə dəymək, göz ağartmaq, gözünü dikmək, göz oynatmaq, göz eləmək, gözü üstündə
yеri оlmaq, gözləri yеrindən оynamaq, gözləri hədəqadan çıxmaq, gözlərindən оd yağmaq,
gözünə işıq gəlmək, gözü təpəsinə çıxmaq, gözü kəlləsinə qalxmaq, gözü açılmaq, hədəqadan
çıхmaq, gözündən cin çıxmaq, gözündən həndəs-məndəs yağmaq və s.

qulaq sözünün iştirakı ilə yaranan frazеоlоji vahidlər: qulaqburması vermək, qulağa
sırğa olmaq, qulaq günahkarı olmaq, əli qulağında olmaq (yaxında eşidiləcək xəbər), qulaq
tutulmaq, qulaq vermək və s.

burun sözünün iştirakı ilə yaranan frazеоlоji vahidlər: burnunu sallamaq, burnu
ovulmaq, burnu dik gəzmək, burnu yellənmək, burunlamaq, burnunu soxmaq və s.

ağız sözünün iştirakı ilə yaranan frazеоlоji vahidlər: ağızdan yava // ağzını yava tanıtmaq
(yumşaq rəftar etmək), ağzının acısını tökmək (hirslənmək), ağız-burnunu əymək // ağız-
gözünü əymək, ağzını aramaq (fikrini öyrənmək), ağız-ağıza vermək (qışqırışmaq), ağız
deyəni qulaq eşitməmək (çox səs-küy), ağzı pis olmaq, ağzı açıq qalmaq, ağızlarda saqqız ol -
maq, ağzından süd qoxusu gəlmək və s.

dil sözünün iştirakı ilə yaranan frazеоlоji vahidlər: dilə gəlmək, dilə-dişə düşmək, dili
topux vurmaq, dilə dolamaq, dilə tutmaq, dilə çəkmək, dilə salmaq, dili dolaşmaq və s.

üz sözünün iştirakı ilə yaranan frazеоlоji vahidlər: üz vurmaq, üzdən salmaq, üzə çıx -
maq, üzə düşmək-utanmaq, üzüquylu qalmaq – çarəsiz, üzünü qaşımaq // üzünü açmaq.

ürək sözünün iştirakı ilə yaranan frazеоlоji vahidlər: ürəyinə xof salmaq, ürəyinə
dəymək, ürəyi getmək, ürəyi keçmək, ürəyinə dammaq, ürəyi açılmaq, ürəyi partlamaq, ürək-
dirək vеrmək, ürəyi boşaltmaq, ürəyi mancanaqda olmaq və s.

bеl sözünün iştirakı ilə yaranan frazеоlоji vahidlər: bеl bağlamaq, beli boşalmaq, bеli
sınmaq və s.

əl sözünün iştirakı ilə yaranan frazеоlоji vahidlər: əldən-ayaqdan getmək, əl qatmaq,



əldən çıxmaq, əli belində dayanmaq, əl aparmaq, əli əyri olmaq, əl tutmaq, əl çəkmək, əl
götürmək, əl atmaq, ələ vermək, əllərini ölçmək, əlinə girəvə düşmək, əldən getmək, əldən
düşmək, əli üzülmək, əldən salmaq, ələ salmaq, əlinə düşmək, ələ almaq, əlindən yеrə qоymaq,
əlindən gəlmək, əli çıxmaq, əldən qalan əlli il qalar, əli ətəyindən uzun, bir əli bir başı olmaq
(peşman olmaq), əlindən gələni yeddi qaba çəkmək (mərdlik etmək) və s.

ayaq sözünün iştirakı ilə yaranan frazеоlоji vahidlər: ayaq əymək, ayaq açdı etmək,
ayağı kəsilmək, ayağı kəndirləmək (evlənmək), əl-ayaq eləmək, ayağı qırıb oturmaq və s.

Ağamusa Axundov frazeoloji vahidlərin dörd növünü qeyd edir: “frazeoloji uyuşmalar,
frazeoloji birləşmələr, frazeoloji qovuşmalar, frazeoloji ifadələr” [3, s. 187]. Azərbaycan ədəbi
dilində olduğu kimi Naxçıvan dialekt və şivələrində də milli sözlərimizdən təşkil olunan
frazeoloji vahidlər çoxluq təşkil edir. Bu böyük dil vahidlərini aşağıdakı qrupa ayırmaq olar:
idiomlar; ibarələr; hikmətli sözlər;  atalar sözləri; zərb-məsəllər aiddir.

İdiomlar. Naxçıvan dialekt və şivələrində semantik yolla əmələ gələn idiomlar frazeoloji
vahidlərin geniş yayılmış növlərindən biridir. Bu tip idiomlar sözün məcazi məna ilə verilən
sinonimi kimi yaranmışdır; məsələn: ağzıgöyçək-məzəmmət etmək, ağızı pərtov – səviyyəsiz
söz danışmaq, ağzıyırtıx – sirr saxlamayan, ağzın aramax – fikrini öyrənmək, ağzına su almaq
susmaq, göz qoymaq-izləmək, gözü təpəsinə qalxmaq – təəccüblənmək və s.

Ədəbi dildə olduğu kimi, Naxçıvan dialekt və şivələrində də idiomları iki qrupa bölmək
olar: 1. Sabit idiomlar; 2. Qeyri-sabit idiomlar.

1. Sabit idiomlar. Sabit idiomlar forma və məzmunca dəyişməyən, sabit qalan frazeoloji
vahidlərdir. Səlim Cəfərov sabit idiomları üç qrupa bölmüşdür: 1) idiomatik sözlər; 2)
idiomatik ifadələr; 3) idiomatik cümlələr [5, s. 89-98].

1) İdiomatik sözlər. Naxçıvan dialekt və şivələrində müşahidə edilən idiomatik sözlərə
aşağıdakıları misal göstərə bilərik: dırnaxlı və ya əlli-ayaqlı-bacarıqlı; döydümölməz – davamlı,
dəymədüşər – ərköyün, başyeyən – itkiyə səbəb olan; zəhlətökən – bezdirən, isdiqannı – ünsiy -
yət quran və s. verilən bu nümunələri semantik cəhətdən təhlil edərkən aydın olur ki, bu sözlər
öz müstəqim mənasını itirmək nəticəsində yaranmışdır.

2) İdiomatik ifadələr. Naxçıvan dialektində  bu cür ifadələr mürəkkəb fellər məcazi
mənada işləndikdən sonra yaranır; məsələn, dalağı sancmax – bir şeyi hiss etmək, ofsanata
tüşməx’ – qəbul olmaq, zəhlə töx’məx’ – bezdirmək. İdiomatik ifadələrin əsas xüsusiyyəti ondan
ibarətdir ki, bu ifadələri tərəflərə ayırmaq mümkün deyil. Əgər hissələrinə ayrısaq, məna itər
və fikir aydın olmaz. İdiomatik cümlələri də idiomatik ifadələr kimi, parçalamaq başqası ilə
əvəzləmək mümkün deyil.

3) İdiomatik cümlələr: Naxçıvanın canlı xalq danışığındakı nümunələrə baxaq:
yumurtadan yun qırxır – simic, cındırınıdan cin ülkür – qorxunc görkəmdə olmaq, bür-bük qoy
palazın altına – sözə qayıtmamaq; dünən ölüb, bu gün ölüb – bərk qorxmaq; danışanda ağzına
tüklü dovşan yerləşmir – müşdəbeh; bəylərlə pulov yemir ki, bığı yağa batır – özündən razı;

Sabit idiomlar mənaca üç qrupa bölünür: 1) Omonim sabit idiomlar; 2) Sinonim sabit
idiomlar; 3) Antonim sabit idiomlar.

Omonim sabit idiomlar. Məlum olduğu kimi, idiomların əsas xüsusiyyəti onların məcazi
məna kəsb etməsidir. Elə omonimləşmə də sözlərin məcazi mənada işləndiyi zaman yaranır.
Naxçıvan dialekt və şivələrində aşağıdakı omonim sabit idiomlara rast gəlinir: Yer eləməx’-pis
təsir etmək. Üz verməx’ – xoş qarşılamaq. Ürəyi yanmax – susuzlamaq və s. Ədəbi dildə ol -
duğu kimi, Naxçıvan dialekt və şivələrində də omonimləşmə xüsusiyyəti sinonimləşmə və
antonimləşmə xüsusiyyətinə nisbətən zəifdir.
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Sinonim sabit idiomlar. S.Cəfərov, Ə.Dəmirçizadə, A.Qurbanov və başqa dilçi alimlərimiz
müasir Azərbaycan dilində frazeoloji vahidlərin məna növlərindən bəhs etmişlər. Frazeoloji
ifadə və idiomların sinonimliyi məsələsinə H.Bayramov da toxunmuşdur: “Sözlə frazeoloji
ifadələr, həmçinin frazeoloji ifadələr, idiomlar bir-birinin sinonimi ola bilir. Bunlar fikrin
obrazlı, daha sadə, həm də ironik şəkildə ifadə olunmasına xidmət edir” [4, s. 34]. Naxçıvan
dialekt və şivələrində aşağıdakı sinonim sabit idiomlara rast gəlinir: Dəridən-qabıxdan çıxmax
– əldən-əyaxdan getməx’ – canfəşanlıq etmək; başına and içməx’ – əziz tutmaq; toy tutmax –
cəzalandırmax; havası alımmax – sakitləşmək; süt gölündə üzməx’//donuzu əysiy olmax –
varlan maq; başı:n altda yasdıx qoymax – arxayın olmaq; dişinin dibindən çıxanı deməx’ –
təhqir etmək; başı ayazımax – başı açılmax – işlərini qurtarmaq; həngama qopartmax – dava
salmaq; öz başını yesin // havası öz başında çatdasın – ziyan özünə dəysin; ağzıaçıx qalmax
– yorulmaq; mitil tüşməx’ – yorulmaq; başdan çıxartmax – aldatmaq; görüm-baxım eləməx’

– maddi kömək göstərmək; ürəyi əyağı:n altda tüşməx’; gönüqalın – kobud, üzü yumşaq –
mülayim, ayağı ağır –uğursuz, əli yüngül//ayağı yüngül – uğurlu.

Antonim sabit idiomlar. Naxçıvan dialekt və şivələrində bir-birinə zidd olub, antonim
idiomlar yaradan sabit birləşmələr də az deyildir. Onlardan bəzilərinə diqqət yetirək: süt
gölündə üzməx’ – dövlətli olmaq, qəpiyə güllə atmax – kasıb olmaq; bir dəri-bir sümüx’ qal -
max – arıqlamaq, ətə-qana gəlməx’ – kökəlmək; diliuzun – alnıaçıq, diligödəx’ – təqsirli, yola
verməx’ – dolandırmaq, yola getməməx’ – dolandırmamaq; əli aşağı tüşməx’ – pulu az olmaq,
əli yuxarı olmax – pulu çox olmaq; xəcələtdi qalmax – xəcalətli olmaq, xəcələtinnən çıxmax
– borcunu qaytarmaq; ağzınnan bal tökülməx’ – gözəl danışmaq, ağzınnan hörrə tökülməx’ –
danışıq qabiliyyəti olmamaq; gözdəri qızmax-əsəbiləşmək, havası alım max-sakitləşmək;
döşünə yatmax-bəyənmək, ağız-burun əyməx’ – bəyənməmək, lələ dağlı – incik, döşünə döy -
mək – qürrələnmək.

2. Qeyri-sabit idiomlar. Naxçıvan dialekt və şivələrində bir sıra idiomlara rast gəlinir
ki, onların tərkibindəki sözün birini digəri ilə əvəz etmək olur. Həmçinin belə sözlərin arasına
əlavə söz də daxil etmək mümkündür. Belə frazeoloji birləşmələr qeyri-sabit idiomlar adlanır.
Onları aşağıdakı kimi qruplaşdıra bilərik:

- Birləşmənin tərkibindəki sözlərdən birini başqa sözlə dəyişdirdikdə öz ilk mənasını
saxlayan qeyri-sabit idiomlar: məsələn: ayax basmamaq – gedib-gəlməmək, əlindən inni-cinni
qurtarmamaq – qabiliyyətli olmaq, gözündən cin şıxmaq-təhlükəli olmaq, üzündən həndəs-
mən dəs yağmaq – utanmazlıq etmək və s.

- Birləşmənin tərkibindəki sözlərin arasına başqa bir söz artırdıqda eyni mənanı daşıyan
qeyri-sabit idiomlar: əlimdən gəlir //əlimin içinnən gəlir – əcəb etmişəm; ağız əydi//ağızın-burun
əydi – bəyənməmək, qaş oynadır // qaşın-gözün oynadır – işarət edir.

- Birləşmənin tərkibindəki sözlərin yerini dəyişdirdikdə eyni məna daşıyan qeyri-sabit
idiomlar: məsələn. belində ağac sındırır; başında qoz qırır; diriyib divara. Bu cümlələrdə söz -
lərin yerlərini dəyişdirək: ağacı belində sındırır; qozu başında qırmax; divara dirəyib.
Gö rün düyü kimi, bu sabit idiomlu frazeoloji vahidindəki forma və məna sabit qalır. Qeyri-
sabit idiomlarda isə forma dəyişir, məna sabit qalır.

İbarələr. Birləşməni təşkil edən sözlərin müəyyən hissəsinin məcazi, digər hissəsinin
isə həqiqi mənada işlənməsi nəticəsində yaranan obrazlı birləşmələr ibarə adlanır. İbarələrin
tərkibində olan sözlərin biri digərini qüvvətləndirmək məqsədi daşıyır. Daha çox bədii dildə
işlədilməsinə baxmayaraq, danışıq dilində təsadüf edilən ibarələr də az deyildir. Naxçıvan
dialekt və şivələrində müşahidə etdiyimiz ibarələrə nəzər salaq: başın haqqı, adın haqqı, mən
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ölüm, sən öl, canım sa: desin, başına dönüm, qadan alım, qurban olum, ayağın altda ölüm, quzu
kəsim, ağrın ürəyimə, dərdin ürəyimə, qadan ürəyimə və s.

Atalar sözü və zərbi-məsəllər. Bunlar şifahi xalq ədəbiyyatının janrlarıdır. Bu sözlər
zaman keçdikcə öz mənşəyindən uzaqlaşmış həqiqi mənasını tamamilə itirmişdir. Naxçıvan
dialekt və şivələrində qeydə aldığımız bir sıra atalar sözlərinə diqqət yetirək: Hənəx’-hənəx’
axırı bir dəyənəx’; İt hürər karvan keçər; başına gələn başmaxçı olar; Su axıb çuxurun tapar;
Ər döyən arvadı it də tutdu bir yandan; Bildirçinin bəyliyi darı savrılıncaxdı; Xanım qıran
qabın səsi çıxmaz; Kürt nə qanır bayramı, hor-hor içir ayranı; Ayı qandı, kürd qammadı;
kürdün çörəyi dizinin üstə olar; Aralığ atı, kor Fatı; ağacı qurd içindən gəmirər; gəlin durdu
ayağa başdı başın saxlasın.

Naxçıvan dialekt və şivələrində tez-tez rastlaşdığımız zərbi-məsəllərə nəzər salaq: bir
narı var, qırx yarı; bir həsirdi, bir Məmmədnəsir; sənə uzun ma: yerinən sürünsün; dəvəsi
ölmüş ərəb, girdin bazara gördün hamı gözü qıpıxdı sən də ol gözü qıpıx; Araz aşığınnan Kür
də topuğunnan və s.

Nəticə olaraq qeyd edək ki, ədəbi dilimizdə olduğu kimi Naxçıvan dialekt və şivələrində
rast gəldiyimiz frazeoloji vahidlər forma, məna, məzmun cəhətdən tərkib hissələrinə ayrılmır,
eyni formada yalnız bir məna ifadə edir. Aparılan araşdırmalardan o da aydın olur ki, qədim
frazeoloji vahidlər müasir türk dillərində müxtəlif şəkildə saxlansa da, hər dövrdə yeniləri
yaranmışdır. Naxçıvan dialekt və şivələri frazeoloji ifadələrlə zəngindir. Ədəbi dillə müqayi -
sədə frazeologizmlər daha çox dialektlərdə yayılmışdır. Yəni ədəbi dilimiz üçün arxaikləşən
bu birləşmələr, dialekt və şivələrimizin fəal və işlək fonduna daxildir. Lakin frazeologizmlərin
sərhədlərini müəyyənləşdirmək çətindir. Odur ki, bir sıra frazeoloji vahidlərin ədəbi dilə və
şivələrə xas olduğunu müəyyənləşdirməyin çox çətin olduğunu və bu sahədə vahid meyarın
olmadığına görə şivələrin əksəriyyətində işlənməsini əsas götürmək lazımdır. Naxçıvan dialekt
və şivələrinə xas frazeoloji sözlərin bəzilərinə Azərbaycan dilinin müxtəlif dialekt və şivə -
lərində forma və mənaca fərqli və ya formaca eyni, mənaca fərqli şəkildə rast gəlinsə də,
bə zi ləri eyni semantik yüklə işlənməkdədir. Bunun səbəbi fərdi sözlərin areal xarakteri
daşıması, ümumişlək sözlər qrammatik vasitələrin əlavəsi ilə yaranan dialektizmlər hesabına
meydana çıxmasıdır. Tədqiqata cəlb etdiyimiz frazeoloji birləşmələr Naxçıvan dialekt və
şivələrinin leksikasının bir hissəsini təşkil edir və lüğət tərkibinin zənginləşməsində mühüm
rol oynayır. Bu birləşmələrin öyrənilməsi, araşdırılması, dilimizin, eləcə də xalqımızın tarixini,
onun qohum və ya qohum olmayan dillərlə və xalqlarla əlaqəsini meydana çıxarmaq üçün
əhəmiyyətlidir. Canlı xalq danışığındakı dialekt və şivələrdəki frazeoloji vahidlərin toplanması
və təhlili Azərbaycan dilinin frazeoloji tərkibinin düzgün tədqiqinə və elmi surətdə şərhinə
kömək edə bilər. Dilimizin bütün dialekt və şivələrində olduğu kimi, Naxçıvan dialekt və
şivələrində də qədim tarixi köklərə dayanan bu dil faktlarının araşdırılması işi əsas məsələ -
lərdən biridir.

ƏDƏBİYYAT

1. Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti / A.A.Axundovun, Q.Ş.Kazımovun və S.M.Behbu -
dovun redaktəsi ilə. Bakı: Şərq-Qərb, 2007, 568 s.

2. Azərbaycan dilinin Naxçıvan dialektoloji lüğəti / Nəşrə hazırlayan və ön sözün müəllifi 
K.H.İmamquliyeva. Bakı: Elm və təhsil, 2017, 304 s.

3. Axundov A.A. Ümumi dilçilik. Bakı: Şərq-Qərb, 2006, 280 s.

Zülfiyyə İsmayıl

ELMİ ƏSƏRLƏR    ●   SCIENTIFIC WORKS ●    НАУЧНЫЕ ТРУДЫ

134



4. Bayramov H.A. Azərbaycan dili frazeologiyasının əsasları. Bakı: Maarif, 1978, 176 s.
5. Cəfərov S.A. Müasir Azərbaycan dili. Leksika. II hissə, Bakı: Şərq-Qərb, 2007, 192 s.
6. Xəlilov B.Ə. Müasir Azərbaycan dilinin leksikologiyası. Bakı: Nurlan, 2008, 442 s.
7. Seyidəliyev N.F. Frazeologiya lüğəti. Bakı: Çıraq, 2004, 272 s.

AMEA Naxçıvan Bölməsi
E-mail: ismayilzulfiyye@yahoo.com

Zulfiya Ismayil

SEMANTIC ASPECT OF WORD FORMATION BY PHRASEOLOGICAL UNITS
IN NAKHCHIVAN’S DIALECTS AND ACCENTS

The paper describes the semantic way of word formation due to phraseological units.
The formation of phraseological units serves to create words in a semantic way. For example,
the words denoting the organs of the human body, used in a figurative sense, create conditions
for the formation of phraseological units. Based on the phraseological compounds taken into
account, it can be said that these compounds make up some part of the vocabulary of the
Nakhchivan dialects and accents and play an important role in enriching its vocabulary.
Nakhchivan dialects and accents are rich in phraseological units. Compared to the literary
language, phraseological units are more common in dialects. But the boundaries of
phraseological units are difficult to determine. Since it is difficult to determine the peculiarity
of a number of phraseological units to the literary language and dialects, and due to the fact
that there is no single criterion in this area, one should proceed from their use in dialects. If
some phraseological units characteristic of the local dialects of Nakhchivan are found in
different dialects of the Azerbaijani language in different forms and meanings, or in the same
form and in different meanings, then some have the same semantic meaning. The study and
analysis of phraseological units play a significant role in the study of the language and history
of our people, in identifying the ties of our language with related and unrelated languages   and
peoples. Despite the fact that some of these expressions are archaized, they are included in
the fund of the local dialects. As in all local dialects of our language, the main issue is the
study of historical linguistic facts in the Nakhchivan dialects that are based on ancient roots.

Keywords: Nakhchivan, dialect and accent, phraseology, word-building.

Зульфия Исмаил

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД СЕМАНТИЧЕСКОГО СПОСОБА
СЛОВООБРАЗОВАНИЯ В НАХЧЫВАНСКИХ ДИАЛЕКТАХ И ГОВОРАХ

В статье рассказывается о семантическом способе словообразования за счет
фразеологических единиц. Образование фразеологических единиц служит созданию
слов семантическим путем. Например, слова, обозначающие органы человеческого
тела, используясь в переносном значении, создают условия для образования фразео -
логических единиц. На основе учитываемых фразеологических соединений, можно
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сказать, что эти соединения составляют некоторую часть лексики нахчыванских диалек -
тов и говоров и играют важную роль в обогащении его словарного состава.
Нах чы ванс кие диалекты и говоры богаты фразеологизмами. По сравнению с литера -
турным языком, фразеологизмы больше распространены в диалектах. Но границы
фразеологизмов определить сложно. Так как трудно определить свойственность ряда
фразеологических единиц литературному языку и говорам, и из-за того, что в этой
области не существует единого критерия, следует исходить из использования их в
говорах. Если некоторые фразеологизмы, характерные для диалектов и говоров
Нахчывана, встречаются в разных диалектах азербайджанского языка в различной
форме и значении, или же одинаковой форме и в различном значении, то некоторые
носят одинаковую семантическую нагрузку. Изучение и анализ фразеологизмов играют
значительную роль в изучении языка и истории нашего народа, в выявлении связей
нашего языка с родственными и неродственными языками и народами. Несмотря на то,
что какая-то часть этих выражений архаизирована, они входят в фонд диалектов и
говоров. Как и во всех диалектах и говорах нашего языка, основным вопросом является
изучение исторических языковых фактов в нахчыванских диалектах которые опираются
на старинные корни.

Ключевые слова: Нахчыван, диалект и говор, фразеология, словообразование.

(AMEA-nın müxbir üzvü Əbülfəz Quliyev tərəfindən təqdim edilmişdir)

Daxilolma tarixi: İlkin variant 13.04.2020
Son variant 04.08.2020
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ELÇİN İBRAHİMOV

TARİXƏN TÜRK DÖVLƏT VƏ CƏMİYYƏTLƏRİNDƏ DİL SİYASƏTİ:
OSMANLI İMPERİYASINDA DİL İSLAHATLARI

Türklərin yaşadığı ərazilərin genişliyi və bir çox millətlərlə yaşadıqları mədəni əlaqələr səbəbi ilə türk
dili mənşə etibarı ilə yaxın olan və ya olmayan bir çox dillərlə əlaqədə olmuşdu. Bu əlaqələr yaxınlığı olan və
ya olmayan bir çox dillərlə də əlaqədə olmuşdu. Bu əlaqələr nəticəsində türk dili ilə digər dillər arasında fərqli
təsirlər ortaya çıxmışdı. Bəzən türk dilindən bu dillərə sözlər daxil olmuş, bəzən isə əksinə digər dillərdən sözlər
almışdı. Türklər tarixi dövrlərin başlanğıcında bugünkü monqol, mancuq və tunquzlarla, cənubda çinlilərlə,
qərbdə fin-uqorlarla əlaqələr qurmuşlar. Daha sonra qərbə və cənubi-qərbə doğru hərəkət edən türklər; Hind,
İran və bizanslılarla əlaqədə olmuşlar, mədəni və digər sahələrdə uzun müddət qarşılıqlı alış-verişdə olmuşlar.
İslam dinini qəbul etməkləri ilə birlikdə ərəb və iranlılarla daha sıx əlaqələr qurmuşlar. Ərəb və fars dilindən
bir çox söz türk dilinə keçmişdi. Digər tərəfdən türk dili slavyan, sanskrit və çin dilindən çoxlu sayda sözlər

qəbul etmişdir.

Osmanlı dövləti qurulduqdan sonra, Anadolu və Rumeliyə daha əvvəl başlamış olan köçlərin fasilələrlə

davam etməsi türk dilinin yayılmasında əhəmiyyətli rol oynayan faktorlardan biri olmuşdu. XV əsrin xüsusilə

ilk yarısındakı Teymur istilası zamanı Anadoludan Rumeliyə böyük köçlər olmuşdu. XV əsrin ikinci yarısında
isə İran ilə Anadolu arasında yaşayan bəzi türk qrupları yenə bu köç qruplarına qatılmışlar. Şərqi Avropadakı
bəzi müharibələr səbəbindən Balkan yarımadasının bir hissəsindən daha əvvəl o bölgələrə yerləşmiş olan
türklərin yenidən Anadoluya köçü başlamışdır. Nəticədə bu köçlər, Anadoluda türk əhalisinin artmasına və türk
dilinin üstün bir dil olaraq istifadə edilməsinə səbəb olmuşdur.

Türkiyədə əlifba islahatları hələ Osmanlı imperiyası dövründə başlamış, ancaq bir neçə dəfə cəhd
göstərilməsinə baxmayaraq, islahatı həyata keçirmək mümkün olmamışdır. Bu yazıda bölmədə Osmanlı dövründə
dil islahatlarından bəhs etməyə çalışacağıq.

Açar sözlər: Osmanlı imperiyası, dil siyasəti, dövlət yazışmaları, ərəb və fars dili, türk dili.

Türklərin İslam dinini qəbul etmələrindən və xüsusilə Osmanlı imperiyasının qurulu -
şundan sonra başlayan saraydaxili və dövlətlərarası yazışmalarda ərəb və fars dilindən istifadə,
türk dilini çox ciddi bir təsir altına almışdır. Dövlət yazışmalarında, məktəblərdə, sarayda,
mədrəsələrdə, dövlətlə əlaqəsi olan qurumlarda istifadə edilən dil, ərəb və fars dili sözləri ilə
dolu bir dil olmuşdur. Bu proseslərə xalq da tabe olmuşdu. Xalq arasında meydana gələn
qarışıqlıq və diqqətsizlikdən dolayı türk dili ərəb və fars sözlərinin təsiri altında çox qarışıq
bir dilə çevrilmişdi. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq, yenə də böyük kütlənin ünsiyyət dili
türk (osmanlı) dili olmuşdur. 

“Osmanlıca (osmanlı türkcəsi), Osmanlı imperiyasında danışılan türk dilidir. Türkcə bu
şəkildə üçü dilin (ərəb, fars və türk) xüsusiyyətlərini özündə daşıyan Osmanlı imperiyasında
kütləvi şəkildə danışılan bir ünsiyyət dili olmuşdur” [9, s. 27]. 

Osmanlı dövləti türk dilini dövlət dili olaraq qəbul etmişdir. Ancaq bu dil saf türkcə
olmaqdan çıxmış, üç dilin qarışığından ibarət bir dil olmuşdur. Türkcə, ərəbcə və farsca qarışıq
bir dil olan bu dil artıq xalqın da istifadə etdiyi bir dil olmaqdan çox uzaq bir dil olmuşdu.  

Professor A.Levend Osmanlı dövlətində istifadə olunan qarışıq türkcə haqqında qeyd
edir: “Xalqla dövlət arasındakı ünsiyyət (başa düşülmə) yerli idarələr tərəfindən həll edil di -
yindən, sarayın qərar və əmrlərini xalqın anlayacağı bir dildə çıxarmaq kimi bir problem
qalmamışdır” [13, s.11]. 
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Tənzimat öncəsi dövrə hakim olan bu qarışıq dil, yüksək siniflərin bir imtiyazlı dili
olaraq görülməkdə, eyni zamanda bir nəzarət vasitəsi olaraq da istifadə edilirdi. Osmanlı
toplumunda bir mənada saray ilə xalq fərqini ortaya çıxaran bu dildən imtina etmək, ənənəvi
dəyərlərdən imtina etmək mənasına gəlirdi. Bu səbəblə, çox dar bir çərçivədə istifadə olunan
bu dil eyni zamanda yazı dili funksiyasını yerinə yetirən “qarışıq dil” xüsusiyyətləri səbəbi
ilə bir sinfin (təbəqənin) dili olmuşdur.  

Osmanlı dövlətində yazı dilinin ərəb, farsca sözlərdən və söz quruluşuna uyğunlaş -
dırılmasına zəmin hazırlayan ən əhəmiyyətli qurum “Əndərun məktəbi” olmuşdur. Osmanlı
“Qələmiyyə” sinfinin yetişdirildiyi bu məktəb, müəyyən zaman ərzində dövlətin qanunlarının
coğrafiya və tarixə əsaslandığı ərəb və fars terminologiyasından ibarət olan bir yazı formalaş -
dır mışdı. Əndəruna qəbul edilən uşaqlar əvvəlcə türkcə öyrənmələri üçün türk ailələrin
yanında yetişdirilsə də, Qələmiyyə sinfinin yazı dilini məktəb dövründə tətbiq edən qatı ərəb
və fars təhsili müəyyən edilirdi. Əndərun, yalnız Qələmiyyə sinfinə deyil eyni zamanda Divan
şairlərinin bir çoxuna da təhsil vermişdi.

H.Sadoğlu bununla bağlı qeyd edir: “Bu işlər Osmanlı imperiyasında XVI-XVIII əsrlər
arasında danışıq dilindən olduqca uzaq və fərqli bir səviyyədə inkişaf göstərən bir yazı dili
ol masını təmin etdi. Bir çox ərəb və farsca sözlərin alınmasına səbəb olan bu dil, eyni zamanda
bir çox insanın da bu dilə aid köklərdən düzəlməsinə (törəməsinə) səbəb olmuşdur” [15, s. 53-54].

Türklərin İslam dinini qəbul etmələrindən və xüsusilə Osmanlı imperiyasının quruluşun -
dan sonra başlayan saraydaxili və dövlətlərarası yazışmalarda ərəb və fars dilindən istifadə,
türk dilini çox ciddi bir təsir altına almışdır. Dövlət yazışmalarında, məktəblərdə, sarayda,
məd rəsələrdə, dövlətlə əlaqəsi olan qurumlarda istifadə edilən dil ərəb və fars dili sözləri ilə
dolu bir dil olmuşdur. Bu proseslərə xalq da tabe olmuşdu. Xalq arasında meydana gələn
qarışıqlıq və diqqətsizlikdən dolayı türk dili ərəb və fars sözlərinin təsiri altında çox qarışıq
bir dilə çevrilmişdi. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq, yenə də böyük kütlənin ünsiyyət dili
türk dili olmuşdur. S.Kili bu qarışıqlığın “daha çox ərəb əlifbasının doğurmuş olduğu bir
qarışıqlıq olaraq meydana gəldiyini” qeyd edir [10, s. 223].

XVIII əsrin ilk yarısından etibarən türk dili, ərəb və fars dilinin təsirini az da olsa
almışdır. Bunun səbəbləri arasında Osmanlı ordusunun ard-arda məğlubiyyətləri və Avropa
ölkələrinin inkişaf, eyni zamanda Rusiyanın köklü bir islahat hərəkatı ilə osmanlılar üçün
təhlükəli bir dövlətə çevrilməsi kimi məsələlər var idi. Həmçinin bu dövrdə mətbəə qurulmuş,
ədəbiyyat sahəsində türk dilinə qarşı diqqət artmağa başlamış, daha da önəmlisi türk dilinin
tədris dili olaraq istifadə edildiyi hərbi məktəblər açılmışdı. Görkəmli alim Tahsin Banquoğlu,
eyni zamanda bunu “türk dilinin dövlət dili olaraq XI əsrdə olduğu kimi yerini ərəb və fars
dilinə buraxdığını, dövlət dili olaraq istifadə edilməyə davam edilmiş, ancaq dövlət dili olan
yazı türkcəsi yenə osmanlıca olaraq qalmaqdan xilas olması” [3, s. 9] ilə əlaqədar olduğunu
qeyd edir.

Osmanlı imperiyasında dil islahatları.
Osmanlı türkcəsinin inkişaf mərhələləri, imperiya sərhədlərinin genişlənməsinə və

daralmasına görə bəzi dövrlərə (mərhələlərə) ayrılır. Savaş Çoban xronoloji olaraq bu mər -
hələləri beş dövrə bölür:  

Türk dilinin xarici dil təsirinə qarşı müqaviməti (1299-1453), 
Türk dili üzərində xarici dil təsirinin artması (1453-1517), 
Türk dili üzərində ərəb və fars dillərinin üstünlüyü (1517-1718), 
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Türk dilinin əhəmiyyətli bir dilə çevrilməsi (1718-1839), 
Türk dilinin müstəqilliyi üçün fəaliyyətlər 1839-1918-ci illər [4, s. 66]. 
Osmanlı dövləti ilk qurulduğu illərdə ərəb dili elm və təhsil dili olaraq istifadə edilərkən

türk dili də ədəbi cəhətdən təsirli bir şəkildə istifadə edilmişdir. Xüsusilə xalq arasında istifadə
edilən türk dili ilə şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələri ortaya çıxmışdı. İmperiya içərisində ya -
şayan digər bəzi etnik qruplar da türkcə sözləri dillərində istifadə etmişlər. İmperiya daxilində
yaşayan xalqların bir çoxu türk dilini də öyrənmişdir.  

Görkəmli türk dili tarixçisi Məhərrəm Ərgin “türk dilinə xarici alınmaların daxil olması
baxımından osmanlıcanın daxilində üç mərhələdən bəhs edir” [6]. 

Osmanlıcanın XV-XVI əsrləri əhatə edən birinci mərhələsini əhatə edən ilk dövr, Əski
Anadolu türkcəsinin təmsil edən yazı dilinin, ərəb və farsca tərəfindən sanki istila edildiyi
mərhələdir. Osmanlıcanın ikinci dövrünü, yəni XVI əsrin sonundan XIX əsrin ortalarına qədər
davam edən mərhələ XVI-XVII-XVIII əsrləri əhatə edir. Bu dövrdə qarışıq bir dil son həddinə
çatmış, quruluş etibari ilə türk dilini əks etdirən yazı dilində ərəbcə və farsca ünsürlərin çox -
luğu ilə seçilir. Beləliklə osmanlıca türk dili olmaqdan çıxmış bir dil olmuşdur. Osmanlıcanın
üçüncü mərhələsini XIX əsrin ortalarından XX əsrin əvvəllərinə qədər davam edən, yəni
tənzimatdan başlayaraq 1908-ci il inqilabına qədər davam edən mərhələni əhatə edir. Bu
dövrün son nümunələri 1908-ci ildən etibarən Cümhuriyyətə qədər davam edir. Bu mərəhə -
lələrlə bağlı fikirlərimizi yekunlaşdırsaq deyə bilərik ki, osmanlıcanın yazı dili son mərhələdə
alınma sözlərdən və tərkiblərdən təmizlənmiş, sonrasında XX əsrin əvvəllərində qarışıqlıq
ortadan qaldırılmış və yerini Türkiyə türkcəsinə vermişdir.  

Osmanlıca – bir-birləri ilə heç bir əlaqəsi olmayan, xalqın ana dili ilə çox yaxınlığı və
bir-biri ilə dil qohumluğu olmayan ərəb, fars dillərinin və bu ikisinin zamanla dilçilik və səs
cəhətdən özündən qopardığı türk dilindən ibarət qarışıq bir yazı dili idi. Bununla bağlı Tahsin
Yücel qeyd edir: “İfadə edildiyi kimi, bu dil danışılan bir dil olmaqdan daha çox siyasi
dairənin, yəni saray və hakimiyyətin istifadə etdiyi bir yazı dili olaraq özünü göstərmişdir”
[17, s. 179]. Bu səbəblə, M.Uyğunər “osmanlıcanı, çağataycanı, Azərbaycan dilini, özbəkcəni,
qırğızcanı, kırımcanı, tatarcanı türk dillərinin bir ləhcələridir (qollarıdır)” adlandırır [16, s.
98-99]. 

Sultan III Səlimlə birlikdə başlayan Avropalaşma hərəkatı, daha sonrakı dövrlərdə
Osmanlı dövlətinin dövlət nizamına (quruluşuna) və düşüncə həyatına təsir etmiş, beləliklə
tənzimat dövrü başlamışdır.  

Tənzimat dövrü (Tənzimat (türk. - “tənzimləmə”, “yoluna qoyma”) – İlk Os -
man lı Konstitusiyasının qəbul edildiyi 1876-cı illə qədər, 1839-cu ildən Osmanlı İmpe riya sında
modernləşmə islahatlarının ədəbiyyatda qəbul edilmiş adı (və onların həyata keçirilməsi
dövrü). İslahatların təməl prinsipləri taxta çıxdıqdan sonra Sultan Əbdül-Məcid tərəfindən
1839-cu il noyabrın 3-də nəşr olunan “Gülxanə xətt-i Şərif”də təsbit edilmişdir. Əvvəlki
islahatlardan fərqli olaraq Tənzimatda əsas yeri hərbi deyil, sosial-iqtisadi dəyişikliklər
tuturdu. İslahat təşəbbüsü, “Gülxanə xətt-i Şərifin” müəllifi olan Mustafa Rəşid paşa rəhbərliyi
ilə mütərəqqi bir bürokratiya qrupuna aid idi. O, bir neçə il İngiltərə və Fransada səfir, sonra
isə Xarici İşlər Naziri postunu tutmuşdur. Onun rəhbərliyi ilə mərkəzi hakimiyyəti güclən -
dirmək, Balkanlarda azadlıq hərəkatının qarşısını almaq və mövcud sistemi Qərbi Avropa
həyatının normalarına uyğunlaşdıraraq ölkənin Avropa güclərindən asılılığını zəiflətmək üçün
yeni islahatlar planı hazırlanmışdır) osmanlı modernləşməsinin cəmiyyət və dövlət həyatına
gətirdiyi yeniliklərlə birlikdə dil və xüsusilə ədəbiyyata dair yenilikləri də əhatə edən mədəni
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həyatı formalaşdıran bir mərhələdir. Bu dövr türk mədəniyyətinin avropalaşmasında bir
başlanğıc mərhələdir. Digər sahələrdə olduğu kimi dil sahəsində də qərb sivilizasiyasının təsiri
görülmüşdür.

Professor Haluk Şükrü Akalın “Atatürk dövründə türk dili və türk dil qurumu” adlı
yazısında bu təsirin özünü iki şəkildə göstərdiyini qeyd edərək yazır: “Birincisi milli dilə
yönəlmək, ikincisi isə xalqın anlayacağı dildə ünsiyyət qurmaq olmuşdur. Buna görə, xüsusilə
qəzetlər dildə dəyişikliyin birinci səbəbkarlarıdır. Sadələşmə, alınma sözlərdən xilas olma və
xalqın başa düşəcəyi şəkildə qələmə alınan türk dili, ziyalı və yazıçıların, sənətkarların xalqla
ünsiyyət qurmaq üçün istifadə etdikləri bir dil olaraq istifadə edilməyə başlanmışdır” [1].

“Osmanlıca” ifadəsi, osmanlıcalıq siyasətinin rəsmi bir ideologiya olaraq tətbiq
olunduğu tənzimatla birlikdə ortaya çıxan anlayışlardandır. Tənzimat ziyalıları siyasi birliyi
ifadə etmək üçün “Millət-i osmani” ifadəsini, yəni danışılan və yazılan dili ifadə etmək üçün
isə, “lisan-ı osmani” ifadəsini istifadə etmişlər. Tənzimata qədər “lisan-ı türki” və ya “zəban-
ı türki” anlayışları istifadə edilmiş, tənzimatla birlikdə “lisan-ı osmani”, “zəban-ı osmani”
daha sonra da “osmanlıca” anlayışları istifadə edilmişdir. Osmanlıca formalaşdırmağa çalışan -
lar çoxmillətli bir osmanlı milləti kimi “türkcə, ərəbcə və farscadan ibarət bir lisan” olaraq
ifadə edilmişdir [13, s. 11].

Tənzimatın elanı əsnasında Parisdə nəşr olunan “Le Siecle” qəzeti, 9 noyabr 1839-cu il
tarixli sayında, Osmanlı imperiyasının həyata keçirdiyi islahatların uğurlu olması üçün danışıq
dilinin yazı dili ilə bir-birinə yaxın olmalı olduğunu vurğulamışdır. Ancaq “Gülxanə xətt-i
Şərif” sadəcə osmanlı ali zümrəsinin anlayacağı şəkildə ağır bir osmanlıca və dövrün
diplomatik dili olan fransız dilində yazılmışdı. Regionlarda (kəndlərdəki) türklər belə bu
fərmanın nə olduğunu bilmirdilər. Digər ünsürlər isə, fərmanın öz dillərinə çevrilməsi üçün
bir müddət daha gözləmək məcburiyyətində qalmışlar. 

Tənzimat dövründə, milli dilin formalaşdırılması üçün təsirli bir dövlət dili siyasəti təklif
olunmamışdı. Bir xalqın dilinin formalaşdırmanın qarşısındakı ən birinci maneələr – ləhcələri
(dialektləri), şivələri və digər azsaylı xalqların dilləridir. Osmanlıda məşrutiyyətə qədər nə
azsaylıların dilləri, nə də dialektlər ciddi bir mövzu olaraq nəzərdən keçirilməmişdi. Kamile
İmer bunu: “tənzimat ziyalısı üçün əsas dil problemi, danışıq dili ilə yazı dilini bir-birinə
yaxınlaşdırmaq olmuşdur. Bir mənada “yuxarıdan dəyişiklik” mövqeyindəki saray və danışıq
dilindən xalq tərəfindən başa düşülən ərəb və farsca sözlərin təmizlənərək, aşağıdan və
yuxarıdan dəyişiklik” olduğunu qeyd edir [7, s. 153]. 

Sultan III Səlim və II Mahmud zamanında “sadə” bir dilə ehtiyac duyulmuşdur. Çünki
tənzimatla birlikdə fərman və bəyannamələrin hamısı xalqın anlayacağı dildə olması artıq
tələb olunurdu. Yenə, bu dövrdə hakimiyyətin mərkəzləşmə seçimi sadə bir yazı dilinin
istifadəsini bürokratik işlər baxımından məcburi hala gətirmişdir. Bu səbəblə tənzimat
bürokratiyası yazı dilini sadələşdirmədən əvvəl keçərli yazı şəklini dəyişdirmiş, çətin oxunan
yazılara son verərək, bu gün mətbu olaraq adlandırılan və daha asan oxunan yazı formasını
istifadə etməyə başlamışdır.

H.Sadoğlu bu dövrün qabaqcıllarından söz açaraq onların: “bu dövrdə əvvəlcə Pertev
paşa, Akif paşa, daha sonra Mustafa Rəşid paşa və Sadiq Rüfət paşa bürokratiyasındakı yeni
yazı dilinin qabaqcılları” olduqlarını qeyd edir [15, s. 67]. 

Dövrün ziyalıları, yazıçıları, şairləri də dil siyasəti ilə bağlı baş verən bütün prosesləri
yaxından izləmiş bu yolda öz təkliflərini vermişlər.

Əli Suavi, Ziya Paşa, Əhməd Midhət, Şəmsəddin Sami, Süleyman Paşa və Namiq



Kamal dili sadələşdirmə mövzusunda əhəmiyyəti fikirləri və fəaliyyətləri irəli sürən tənzimat
yazarlarındandır. Ziya Paşa məşhur “Şeir və inşa” məqaləsində, osmanlı şeir və inşasının
təqlid edilməsi mövzusunda olduqca geniş fikirlər bildirmişdi. Fərqli yazılarına türk imlasında
mövcud problemlərin səbəblərini sayarkən osmanlı imla qaydalarını (orfoqrafik) başa düşmək
üçün ərəb və fars dilinin dil qaydalarının öyrənməkdən keçdiyini qeyd edirdi.

Bu dövrdə İbrahim Şinasi şeirlərində danışıq dilinə yer vermiş, yenə qəzetlərdə isə xalq
dilindən istifadə etmişdir. Yazılarında ərəb və fars sözlərinə əlindən gəldiyi qədər az yer
vermişdir. Şeirlərində sadə türk dilini istifadə etməyə çalışmış, daha əvvəl yazılmış əsərlərdə
keçən və xalq dilində yaşayan atalar sözlərini toplamış, onlardan toplu (derleme) hazırlamışdı.
İ.Şinasi bu atalar sözlərindən bəzilərinə şeirlərində və yazılarında da yer vermişdir. 1863-cü
ildə nəşr olunan “Durub-ı emsalı osmaniye” adlı əsəri xalq dilində nəşr edilən dövrün ən
dəyərli əsərlərindəndir. İ.Şinasinin əsəri və bu sahədə daşıdığı əhəmiyyəti ilə tənzimat döv -
ründə türk dilinin sadələşməsi üçün cəhd göstərən şəxslərdən biri olmuşdur.  

Bu dövrdə dil mövzularını təhlil edən, müzakirələrin aktiv iştirakçısı olan, sadə bir dilin
formalaşması üçün çalışan şəxslərdən biri də Əli Suavi olmuşdur. Ə.Suavi əvvəlcə dilə verilən
adla işə başlamışdır. “Ona görə “Lisan-ı osmani” siyasi bir termindir. Çünki osmanlı kəliməsi
dilin adını ifadə edir. Bu səbəblə ona görə dilin adı lisan-ı türki yəni türk dili olmalıdır” [9, s. 56].

Bu dövrün ziyalılarından Şəmsəddin Saminin yazılarından, şüurlu bir dilçilik anlayışına
sahib olduğu başa düşülür. O türk dilinin osmanlılardan əvvəl də var olduğuna işarə edərək
“lisan-ı osmani” ifadəsinin yanlışlığını dilə gətirmişdir. Ərəb və fars sözlərinin dilə keçməsi
ilə zəifləyən türkcə lüğətlər yerinə Mərkəzi Asiyada istifadə olunan Şərq türkcəsindən lüğətlər
almağı təklif etmişdir. Dilə keçən ərəb və farsca sözlərin dilə tam qaynaşamadıqlarından,
atılmasının da asan olacağını müdafiə etmişdir. 

“Dildə türkçülük hərəkatı ya da dildə milliyyətçilik ifadələrinə ilk olaraq Əhməd Vəfik
paşanın “Ləhcə-i osmani” adlı əsərində rast gəlinir. Yusuf Akçura “Türkçülüyün tarixi inkişafı”
əsərində qeyd edir: “A.Vəfik paşa türk dilinin tarixi dərinliyə sahib olmaqla birlikdə coğrafi
cəhətdən geniş bir ərazidə danışılmasını bu səbəblə böyük dillərin arasında yer aldığını ifadə
etmişdir. Əsərlərində, ərəb və fars sözləri ilə birlikdə türk mənşəli sözlərə də yer verməsi,
Ə.Vəfiq paşanı dildə türkçülük düşüncəsini müdafiə edənlərdən biri etmişdir” [2, s. 49]. 

Digər tərəfdən Namiq Kamal isə yazılarında “inkişaf, vətənsevərlik, azadlıq, məşrutiy -
yət, siyasi müstəqillik, təhsil, iqtisadiyyat, osmanlıçılıq, islamçılıq” [1] kimi fərqli mövzulara
sosial düşüncə baxımından yer vermişdir. N.Kamal türk dilində yaşanan problemlərdən əlavə
türk ədəbiyyatına üstünlük vermişdir. Əsərlərində dil haqqındakı düşüncələrini də əhatə
etməyə çalışmışdır. Tənzimatdan əvvəl əsərlərinin ümumiyyətlə yuxarı təbəqə üçün və onların
başa düşəcəkləri bir dillə yazılması düşüncəsini əhatə edir. N.Kamal fars ədəbiyyatı təsirində
qalmış olan türk ədəbiyyatının fars mənşəli söz sənətindən geridə qalması düşüncəsində
olmuşdur.  

Tənzimat dövründə ən vacib mövzulardan biri də yazı dilinin sadələşdirilməsi olmuşdur.
Dili sadələşdirmə hərəkatına başlamaq üçün əvvəlcə hansı elmlərin nəzərə alınması kitabların,
dövlət, təhsil və qəzet dilinin türkcələşdirilməsi lazım olduğunu bildirmişdilər. Qərb həyat
tərzinə istiqamətlənən Osmanlı dövlətində düşüncə həyatının irəliləməsi və milli təhsilin
yayılması sadə bir dillə mümkün ola bilərdi. Bu səbəblə, dövrün dövlət adamlarından Rəşid
paşa və onun kimi sadə dildən istifadə edənləri müdafiə edənlər Cövdət paşa bu fikrə əhə -
miyyət vermişdi. İ.Şinasinin sadə dillə qələmə aldığı yazıları ilə “Tərcüman-ı əhval və
məc mua-i fünun” kimi qəzetlər, özlərindən sonra gələn mütəfəkkirlərə rəhbərlik etmişdir.
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Tənzimat dövrü şair və yazıçıları, dilin imlasını də nəzərə almışdır. Bu mövzuda əsas
çətinlik, dilə ərəb və fars dillərindən keçən sözlərin yazılışları ilə, türk dilində səs dəyişikliyinə
məruz qalan sözlərin yazılışı kimi məsələlər olmuşdu.

Professor Zeynəb Korkmaz “mövcud osmanlı əlifbasının dilin ehtiyaclarını yetərincə
qarşılamadığından bu sözlərin imlasının (yazılışının) formalaşdırılması da çətinliklərə səbəb
olduğunu, dövrün yazıçı və şairləri, əlifba və imla problemini bəzi hərəkələrin əlavə olunması
ilə düzəldiyini, bunların həyata keçirilməsi üçün də ilk olaraq dilin qrammatik və sözlüyün
hazırlanması üzərində dayandığını” qeyd edir [12, s. 29]. 

Tənzimat dövründən sonra yazılan qrammatika kitabları türk dilini, türkcə, ərəbcə və
farscadan mürəkkəb bir dil olaraq ifadə etmişdir. Bu xüsusiyyətləri əhatə edən dil, qarışıq
quruluşu olan və milliyyətçilik cərəyanı ilə sıxıntılı dövrə girən siyasi birliyi qorumaq üçün
istifadə olunan “millət-i osmaniyə” ifadəsinə aid olan “lisan-i osmani” terminin yerinə də
osmanlıca ifadəsindən istifadə olunmuşdur.  

Professor Səlim Dəringil “II Əbdülhəmidin xarici siyasəti” adlı əsərində qeyd edir: “II
Əbdülhəmid dövründə əsasən, osmanlı dövlətinin qərbdə meydana gələn milliyyətçilik
cərəyanın da təsiri ilə zəifləməyə başlayan millət sisteminin təkrar bütövləşmə siyasəti ilə
xilas edilməyə çalışılması bir dövrdə baş vermişdir. Bütövləşmə çərçivəsində II Əbdülhəmid
din faktorunu istifadə etmiş, bu hal da dillə bağlı mübahisələri bərabərində gətirmişdir” [5, s.
306-307]. 

İslam dininə yaxın olan II Əbdülhəmid dövründə, mədrəsələr və ərəb dilində təhsil də
daha geniş vüsət almışdı. Ərəb dilinin bir bütövləşmə dili olaraq istifadə edilməsini istəməsi
də İslam birliyinin təmin olunmasını istədiyi üçündür. Ancaq bu hal II Əbdülhəmid dövründə
kifayət qədər dövlət dəstəyi almamışdır. “Qanun-i əsası” (Qanun-i əsası (əsas qanun) və ya
Anayasa. Osmanlı dövlətinin ilk və son konstitusiyası 23 dekabr 1876-cı ildə elan edilmişdir.
I Məşrutiyyətn elan olunaraq türk tarixinin ilk konstitusiyasında ilk dəfə xalq sultanın yanında
idarəçiliyə şərik oldu. Seçmə, seçilmə və təmsil etmək hüququndan istifadə etdi. İnsan haqları
qanunla tənzimləndi. Qanun müstəqil bir müsəlman ölkəsində qəbul olunan ilk konstitusiya
idi) içərisində dövlətin rəsmi dilinin türk dili olaraq qeyd olunması, saray yazışmalarında türk
dilindən istifadə edilməsi, digər tərəfdən dövlətin nəzarətində olan qəzetlər, türk dilinin
sadələşməsini və daha geniş şəkildə yayılmasını təmin etmişdir.  

II Əbdülhəmid dövründə təhsil sistemini araşdıran Bayram Kodaman qeyd edir: “Türk
dili məşrutiyyət dövründə, tənzimat dövründə olduğu kimi xüsusilə yeni açılan təhsil
qurumlarında geniş şəkildə istifadə olunmuşdu. Ancaq belə məktəblər tənzimat dövründə çox
deyildi. Məşrutiyyət dövründə türk dilində təhsil alan qurumların olduqca çox olması türk
dilinin sadələşmə və daha aydın bir şəkildə yerləşməsinə imkan vermişdi” [11, s. 89]. 

Digər tərəfdən qeyri-müsəlmanlar və xarici məktəblərin sayları da bu dövrdə artmışdır.
Tənzimat dövründən etibarən açılan ibtidai məktəblər, rüşdiyyələr və idadilər türklərin olduğu
və türk dilinin danışıldığı bölgələr xaricində, ölkənin digər bölgələrində təhsil verən məktəblər
olmamışdır.  

Görkəmli türk tarixçisi professor İlbər Ortaylı imperiyanın bu dövrünü araşdıran yazı -
larında qeyd olunan məsələyə münasibətini belə bildirir: “Bununla birlikdə 1869-cu ildə nəşr
olunan Maarifi Ümumiyə Nizamnaməsinə görə, ölkə torpaqları daxilində yer alan bütün ibtidai
məktəblərdə türk dili məcburi olaraq öyrədildiyi halda, qeyri-müsəlman məktəbləri bu qərar -
dan kənar qalmışdılar” [14, s. 169]. 

19 may 1894-cü il tarixli qərarda II Əbdülhəmidin türk dili ilə bağlı olaraq narahat
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olduğu bir məqam var idi. Belə ki, o, “Qanun-i əsas” hazırlanarkən rəsmi dilin ərəb dili olması
ilə bağlı fikir bildirən II Əbdülhəmid, iyirmi illik bir müddətdən sonra məktəblərdəki təhsilin
ərəb və fars dilindən uzaq sadə bir türkcə ilə həyata keçirilməsini əmr etmişdi. Qəbul olunan
qərarda bununla bağlı rüşdiyyə və idadiyə müəllimlərinin dərslərdə xalqın istifadə etdiyi
türkcə ilə təhsil vermələri tələb olunurdu.  

II Əbdülhəmidin bu qərarı, Osmanlı tarixində təhsil dilinin sadələşdirilməsinə istiqa -
mətlən miş rəsmi əhəmiyyət daşıyan ilk sənəd idi. İkinci bir qərar müəllimlərə, cümhuriyyət
dövründəki “xalqın dilindən söz toplama” fəaliyyətləri kimi, xalq dilində istifadə olunan türkcə
sözlərin toplanması vəzifəsi tapşırılmışdı. Bu qanuna görə müəllimlər işlədikləri bölgələrdə
xalqın istifadə etdiyi, ancaq yazı dilinə girməmiş və unudulmuş sözləri qeyd edərək Maarif
Nəzarətinə göndərmək öhdəliyi daşıyırdılar.  

Nəticə. Türk dilinin Osmanlı dövlətindəki yerini ən düzgün (qabarıq) şəkildə ortaya
qoyan qərar Qanun-i əsasda qeyd olunduğu kimi “rəsmi dil” olaraq qəbul edilməsi olmuşdur.
II Əbdülhəmid dövründə qəbul edilən Qanun-i əsasda sultanın səlahiyyətlərini məhdud laş -
dırmaqla bərabər, dövlət idarəçiliyinin təkmilləşdirilməsi də nəzərdə tutulmuşdur.  

Məşrutiyyət dövrü, dildə sadələşmə hərəkatının şüurlu bir şəkildə ortaya çıxarılmasına
və cərəyanların ortaya çıxmasına səbəb olmuşdur. II Məşrutiyyətdən əvvəl türk dili haqqındakı
fəaliyyətləri ilə önə çıxan şəxslərin başında Şəmsəddin Sami gəlir. Ş.Sami Məşrutiyyətdən
sonra başlayan “yeni lisan və milli ədəbiyyat” cərəyanı üzərində təsirli qalmış, türk dilinin
müstəqilliyi üçün həyata keçirilən fəaliyyətlər baxımından, bu dövrdə önə çıxan Türk Dərnəyi
və Gənc Qələmlər hərəkatına rəhbərlik etmişdir.  

Ş.Samiyə görə dil ilə milli mənsubiyyət arasında qüvvətli bir əlaqə vardır. Dil – milli
mililiyi meydana gətirmədə ən vacib ünsürlərdən biridir. Cəmiyyət içərisində yer alan fərqli
etnik qruplar geniş cəmiyyətin (kütlənin) dilini öyrənməklə kollektiv mənsubluğunu fərqliləş -
dirir. Bu səbəblə, mənşə olaraq türk olmadığı halda Anadoluda yaşayan bəzi qruplar tədricən
türkləşmişlər. Ş.Samiyə görə şərq türkcəsi (çağatayca) və qərb türkcəsini (osmanlıcanı)
birləşdirmək vacib məsələlərdən biridir. Məhz bunun sayəsində türk dili həm ədəbi dilin
birləşdirilməsi, həm də türk kimliyinin mühafizəsi baxımından əhəmiyyətli bir vəzifəni üzə -
rinə götürəcəkdi.  

Məşrutiyyə dövrünün bir çox şair və ziyalıları da bu hərəkata dəstək vermiş, onun
ideyalarını təbliğ etmişdir. Onlardan dildə sadələşmə prosesinin şüurlu şəkildə aparılması
ideyasını irəli sürənlərdən Şəmsəddin Saminin, dilin inkişaf edib sadələşməsi yolunda
çalışanlardan Əhməd Midhətin, dildə milliyyətçiliyi müdafiə edən Fuad Köseraifin, dilin
saflaşmasının və xalis türkcənin qızğın tərəfdarı olan Nəcib Asımın, “türkcəçilik” hərəkatının
liderlərindən Mehmet Nəcibin və “Türk dərnəyi”nin qurucularından Əmrullah Əfəndinin adını
qeyd edə bilərik.
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LANGUAGE POLICY IN HISTORICALLY TURKISH STATES AND 
SOCIETIES: LANGUAGE REFORMS IN THE OTTOMAN EMPIRE

Due to the vastness of the territory inhabited by the Turks and the cultural ties they lived with
many nations, the Turkish language was associated with many languages that were or were not close
in origin. This relationship was also associated with many languages, whether or not they were related.
As a result of these relations, different influences emerged between Turkish and other languages.
Sometimes words came into these languages from Turkish, and sometimes, on the contrary, they took
words from other languages. At the beginning of historical periods, the Turks established relations
with today’s Mongols, Manchu and Tungus, the Chinese in the south, and the Finno-Ugric people in
the west. The Turks then moved west and southwest; were in contact with the Indians, Iranians, and
Byzantines, and traded for a long time in cultural and other fields. As they converted to Islam, they
established closer ties with the Arabs and Iranians. Many words from Arabic and Persian were
translated into Turkish. On the other hand, the Turkish language adopted a large number of words
from Slavic, Sanskrit, and Chinese.

After the establishment of the Ottoman state, the intermittent migration that had pre viously
begun in Anatolia and Rumelia was one of the factors that played an important role in the spread of
the Turkish language. During the invasion of Teymur, especially in the first half of the 15th century,
there were large migrations from Anatolia to Rumelia. In the second half of the 15th century, some
Turkic groups living between Iran and Anatolia again joined these migration groups. Due to some
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wars in Eastern Europe, the Turks, who had previously settled in those parts of the Balkan Peninsula,
began to migrate to Anatolia again. As a result, these migrations led to an increase in the Turkish
population in Anatolia and the use of the Turkish language as a dominant language.

Alphabet reforms in Turkey began during the Ottoman Empire, but despite several attempts,
the reform was not possible. In this article, we will try to talk about language reforms in the Ottoman
period.

Keywords: Ottoman Empire, language policy, state correspondence Arabic and Persian, Turkish.

Эльчин Ибрагимов

ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА В ИСТОРИЧЕСКИ ТЮРКСКИХ ГОСУДАРСТВАХ И
ОБЩЕСТВАХ: ЯЗЫКОВЫЕ РЕФОРМЫ В ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ

Из-за огромной территории, населенной турками, и их культурных связей со многими
народами, турецкий язык входил в контакт со многими языками, близкими ему или не близкими
по происхождению.

Эти отношения были также связаны со многими языками, независимо от того, были ли
они родственными. В результате этих отношений между турецким и другими языками возникли
различные эффекты. Иногда слова переходили в эти языки из турецкого, а иногда, наоборот, он
брал слова из других языков. В начале исторических периодов турки установили отношения с
современными монголами, маньчжурами и тунгусами, китайцами на юге и финно-угорскими
народами на западе. Турки затем двинулись на запад и юго-запад; были в контакте с индийцами,
иранцами и византий цами, и долгое время взаимодействовали в культурной и других областях.
Приняв ислам, они установили более тесные связи с арабами и иранцами. Многие слова с
арабского и персидского были переведены на турецкий язык. С другой стороны, турец кий язык
перенял большое количество слов из славянского, санскрита и китайского.

После создания Османского государства прерывистая миграция, которая ранее началась
в Анатолии и Румелии, была одним из факторов, которые сыграли важную роль в расп -
ространении турецкого языка. Во время вторжения в Теймур, особенно в первой половине 15-го
века, произошла большая миграция из Анатолии в Румелию. Во второй половине 15-го века
некоторые тюркские группы, живущие между Ираном и Анатолией, снова присоединились к
этим миграционным группам. Из-за некоторых войн в Восточной Европе турки, которые ранее
поселились в этих частях Балканского полуострова, снова начали мигрировать в Анатолию. В
результате эти миграции привели к увеличению турецкого населения в Анатолии и исполь -
зованию турецкого языка в качестве доминирующего языка.

Алфавитные реформы в Турции начались во времена Османской империи, но, несмотря
на несколько попыток, реформа оказалась невозможной. В этой статье мы попытаемся
поговорить о языковых реформах в османский период.

Ключевые слова: Османская империя, языковая политика, государственная переписка, арабский
и персидский языки, турецкий язык.

(AMEA-nın həqiqi üzvü Möhsün Nağısoylu tərəfindən təqdim edilmişdir)

Daxilolma tarixi: İlkin variant 22.04.2020
Son variant 24.07.2020
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UOT 81’ 41; 801.7

AYSEL EMİNOVA

ŞƏRUR VƏ KƏNGƏRLİ RAYONLARINDA YERLƏŞƏN BƏYDİLİ, SARAÇLI VƏ
ALIŞAR ETNOOYKONİMLƏRİNİN MƏNŞƏYİ HAQQINDA

Məqalədə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şərur və Kəngərli rayonlarının ərazisində  qeydə alınmış
bəzi etnooykonimlər tədqiq edilmişdir. Bu etnooykonimlərin tədqiqi dilimizin keçmiş tarixini, lüğət tərkibini
öyrənmək üçün də böyük əhəmiyyətə malikdir. Etnooykonimlərin yaranması və inkişafı prosesini dilçilik
qanunları ilə vəhdətdə öyrənilməsi lazımi şərtlərdəndir ki, məqalədə də bunlar öz əksini tapmışdır. Qeyd edək
ki, ən qədim sivilizasiya mərkəzlərindən biri olan Naxçıvan və onun Şərur və Kəngərli rayonları ən qədim insan
məskənlərinin yerləşdiyi areala daxildir. Bu faktlar ərazinin ən qədim dövr müəllif və salnaməçilərinin diqqətini
cəlb etməsinə səbəb olmuşdur. Şərur toponiminin qeyd olunduğu ən qədim tarixi mənbələrdən biri “Kitabi-Dədə
Qorqud” dastanıdır. Həmçinin, Şərur rayonu ərazisindəki etnotoponimlərin adlarına rast gəlinən ən zəngin
mənbələr təbii ki, XVI və XVIII əsrlərdə bölgənin Osmanlı dövləti tərəfindən idarə edildiyi dövrlərdə tərtib
olunmuş icmal və müfəssəl dəftərlərdir. Məqalədə Şərur və Kəngərli rayonu ilə yanaşı passiv fonda daxil olan
Bəydili, Saraçlı və Alışar etnooykonimləri tədqiqata cəlb olunmuş, aparılan təhlillər nəticəsində etnooykonim
olduqları faktlarla əsaslandırılmışdır.

Açar sözlər: etnotoponim, etnooykonim, Şərur, Bəydili, Saraçlı, Alışar.

Etnotoponimlər, hər şeydən əvvəl, söz və ya bir neçə sözün birləşməsidir. Bu sözlər isə
aid olduğu dilin lüğət fonduna daxildir və dil qanunlarına tabedir. Buna görə də bütün etnooy -
konimlərin yaranması və inkişafı prosesini dilçilik qanunları ilə vəhdətdə öyrənmək əsas
şərtlərdəndir. Etnotoponimlər müəyyən mənada dəyişikliklərə az məruz qaldıqlarından və
nisbətən sabit olduqlarından dilimizin tarixi inkişafının bəzi xarakterik xüsusiyyətlərini bu
günə qədər qoruyub saxlamışlar. Belə ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının şimal-qərb böl -
gəsində qeydə alınmış bəzi etnotoponimlərin tədqiqi nəticəsində belə bir qənaətə gəlirik ki,
onların tərkibində müasir dilimizin fondunda daha işlənməyən arxaik sözlər də vardır. Həmin
etnotoponimlərin tədqiqi dilimizin keçmiş tarixini, lüğət tərkibini öyrənmək üçün də böyük
əhəmiyyətə malikdir.

Ən qədim sivilizasiya mərkəzlərinə coğrafi yaxınlığı, eləcə də aparılan tədqiqatlara görə
Şərur ərazisinin ən qədim insan məskənlərinin yerləşdiyi areala daxil olması bu ərazinin ən
qədim dövr müəllif və salnaməçilərinin diqqətini cəlb etməsinə səbəb olmuşdur. Bu mənada
Şərur ərazisindəki toponimlərə ən müxtəlif tarixi mənbələrdə rast gəlinir. Bu toponimlər
içərisində isə etnotoponimlər xüsusi yer tutur. S.Babayev Şərur oykoniminin özünün adının
tarixi sənədlərdə qeyd olunması tarixinin e.ə. II minilliyə aid edildiyi fikrini irəli sürmüş, lakin
bunun hansı mənbə olduğunu göstərməmişdir [3, s. 56]. Şərur toponiminin özünün qeyd olun -
duğu ən qədim tarixi mənbələrdən biri “Kitabi Dədə Qorqud” dastanıdır. Məhz etnooykonimin
dastanda verilən forması bu toponimin şirak və ya şir türkləri ilə əlaqədar olması barədə fikri
irəli sürməyə, başqa sözlə desək Şərurun etnooykonim olduğunu göstərməyə imkan verir.
Belə ki, dastanın “Uşun qoca oğlu Səkrək boyu”nda Əkrək səfərə Şərur (bəzi yerlərdə Şirokuz)
kənarından başlayır [3, s. 26]. Orta əsr ərəbdilli və farsdilli qaynaqlarda da Şərur adı həm
oykonim , həm də oronim kimi Şərur düzü şəklində qeydə alınmışdır.  VII əsrdən başlayaraq
ərəb coğrafiyaşünas-səyyahları, tarixçi və salnaməçilərindən İbn Xordadbeh (IX əsr), Əl-
Yaqubi (IX əsr), Əl-Məsudi (X əsr), İbn Rusta (X əsr), Əbu Duləf (X əsr), Əl-İstəxri (X əsr)
və digərləri Araz çayının adını əsərlərində çəkmiş, onunla bağlı müxtəlif məlumatlar vermişlər
[13, s. 33-168].

Aysel Eminova

ELMİ ƏSƏRLƏR    ●   SCIENTIFIC WORKS ●    НАУЧНЫЕ ТРУДЫ

146



Yuxarıda da qeyd olunduğu kimi, etnooykonimlər həm də dil hadisəsi olduğu üçün on -
ların struktur-semantik quruluşunun dilçilik nöqteyi-nəzərindən tədqiq edilməsi vacibdir. Bu
cür struktur-semantik təhlillərin aparılması oykonimlərin həqiqi izahının meydana çıxma sına,
onların tarixinin daha yaxşı anlaşılmasına imkan verir.

Bu ərazidəki etnooykonimlərin fonetik təhlili göstərir ki, bu ərazidəki yaşayış məntəqə -
lərinin adları əsasən iki və çoxhecalıdır. Etnooykonimlərin morfoloji təhlili isə onların bir
neçə qrupa ayrılmasına imkan verir. Təhlillər göstərir ki, Şərur rayonu ərazisindəki etnooyko -
nimlər əsasən ayrı-ayrı sözlər, söz və şəkilçilər əsasında yaranmışdır.

Şərur rayonu ərazisindəki etnotoponimlərin adlarına rast gəlinən ən zəngin mənbələr
təbii ki, XVI və XVIII əsrlərdə bölgənin Osmanlı dövləti tərəfindən idarə edildiyi dövrlərdə
tərtib olunmuş icmal və müfəssəl dəftərlərdir.

Tarixi mənbələrdə Şərur ərazisində adı qeyd olunan, lakin bu gün passiv fonda keçmiş
toponimlərdən biri də Bəydili toponimidir. “İrəvan əyalətinin icmal dəftəri”ndə göstərildiyi
kimi, həmin əyalətin Karbi nahiyəsində (indi Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şərur rayo -
nunda) Bəydili adlı kənd olmuşdur. Bu kəndin başqa adı da “Görəçiabad” kimi qeydə
alın mış dır [11, s. 37, 39]. Güman etmək olar ki, səlcuq-oğuz mənşəli Bəydili tayfasının adını
əks etdirən bu kənd də Şamlıların buraya köçürülməsi nəticəsində yaranmışdır. “Divani lüğət-
it-türk”dəki 22 Oğuz boyundan biri kimi Bəydililər göstərilir [9, s. 56].

Fəzlullah Rəşidəddin, Əli Yazıcıoğlu, Əbülqazi xan Xivəli kimi orta əsr müəllifləri də
bəydililəri oğuzların boylarından biri kimi göstərmişlər [15, s. 95-96].

F.Rzayev də oğuzların birbaşa Bəydili tayfasının adından yaranan bu məntəqə adlarının
birində -y samiti düşməklə və i-ü səsəvəzləməsi ilə heç bir söz artımı olmadan birbaşa tayfa
adından etnooykonim kimi formalaşdığını qeyd etmişdir [10, s. 222].

Məhəmmədhəsən Baharlı “Azərbaycan” adlı tarixi-coğrafi traktatında bəydililəri səlcuq -
lardan bir tayfa olaraq göstərmişdir [14, s. 40]. Nəzərə alsaq ki, səlcuqların özləri də
oğuz  lar dandırlar, M.Baharlının yol verdiyi nisbi qeyri-dəqiqlik başa düşüləndir. Bu cür qeyri-
dəqiqliyə yol verən digər bir müəllif İ.Şopen olmuşdur. O, bəydililəri Oğuzlara deyil,
Kən gərlilərə aid etmişdir [12, s. 477].

A.Bağırov bəydili etnoniminin struktur-semantik təhlilini apararkən göstərir ki, bu ad
“bəyi əziz tutan” mənasındadır [4, s. 52].

Aparılan təhlillər nəticəsində belə bir qənaətə gəlirik ki, passiv fonda keçmiş bu etnooy -
konim Oğuz tayfalarından biri olan bəydililərin adı ilə bağlıdır. Etnonimi təhlil edərkən onun
tərkibində iki komponenti “Bəy” və “Dili” komponentlərini fərqləndirmək mümkündür. “Bəy”
sözü türk dillərində məlum olduğu kimi rəhbər, başçı mənasındadır. “Dili” komponen tini isə
fikrimizcə, dəli/igid mənasında izah etmək daha doğrudur. Orta əsr Azərbaycan ədəbi dilinin
möhtəşəm abidələrindən biri olan Koroğlu dastanında igidlər, qəhrəmanlar dəlilər adlandırılır.
Bu izahda bəydili “bəy igidlər”, “bəy ərənlər”, “igid bəylər” mənasını verir. Unutmamaq lazımdır
ki, “bəy ərənlər” ifadəsi “Kitabi-Dədə Qorqud”un bir çox boylarında da işlədilən müraciət
formalarından biridir. Məsələn, dastanda Dədə Qorqudun dilindən belə bir şeir təqdim olunur:

Qani dedigim bəg ərənlər?
Dünya mənim deyənlər?
Əcəl aldı, yer gizlədi,
Fani dünya kimə qaldı?
Gəlimlü-gedimlü dünya!
Aхır-son ucı ölümlü dünya! [4, s. 52]
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Şərur rayonu ərazisində bir zamanlar mövcud olmuş, adı tarixi mənbələrdə qeydə alın -
mış etnooykonimlərdən biri də Saraclı etnooykonimidir. Naxçıvan Muxtar Respublikası
Döv lət Arxivində apardığı tədqiqatlar zamanı A.Bağırov XIX əsrə aid arxiv sənədlərində bu
toponimi qeydə almışdır [5, s. 182]. Onun tədqiqatlarından aydın olur ki, kənd XX əsrin
əvvəllərinə qədər mövcud olmuş, sonradan isə əhali Aşağı Daşarx kəndinə köçmüşdür. Müəllif
yazır ki, məhz bu səbəbdən Aşağı Daşarx kəndi bir müddət Saraclı Daşarx adlandırılmışdır.

Gürcüstanın tarixən azərbaycanlılar yaşayan hissələrində, respublikamızın Şəki, Ağdam,
Ağcabədi, Cəbrayıl, Tərtər, Masallı kimi rayonlarının ərazisində qeydə alınmış Saraclı topo -
nimlərini demək olar ki, tədqiqatçıların əksəriyyəti etnotoponim kimi səciyyələndirmişlər.

B.Budaqov və Q.Qeybullayev saraclıları Anadoluda yaşayan yörüklərin bir qolu kimi,
türk tədqiqatçısı F.Kırzıoğlu əfşarlara məxsus bir tayfa kimi izah etmişlər [6, s. 101].

A.Bağırov Şərur rayonu ərazisindəki bu toponimin XIX əsrdə Qarabağ ərazisində
məskunlaşmış Saraclı tayfası ilə əlaqədar formalaşdığını yazmışdır. O yazır ki, Qarabağda
yaşayan Saraclı adlı tayfaların bir qismi Naxçıvan ərazisinə köçmüş və öz tayfa adlarını bu
əra zidə yaşatmışlar [5, s. 183].

XIX əsr müəlliflərindən V.Qriqoryev və İ.Şopenin əsərlərində də Şərur bölgəsinin
etnotoponimləri ilə bağlı zəngin məlumatlar saxlanılmışdır.

XX əsrin 20-ci illərinə aid arxiv sənədləri də rayonun ərazisində mövcud olmuş etnoto -
ponimlərin müəyyənləşdirilməsi və təhlili üçün mühüm materiallar verir. Belə sənədlərdən
birinin əsli Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Arxivində, surətləri AMEA Naxçıvan
Bölməsinin Mərkəzi Elmi Arxivində saxlanılan “Схемы админстративно-территориального
деления Нахичеванской АССР” (“Naxçıvan MSSR-in inzibati-ərazi bölgüsünün sxemi”)
adlı 16 mart 1921-ci il tarixli sənəddir. Sənədi ilk dəfə müfəssəl tədqiqata cəlb etmiş E.Kəl -
bizadə müəyyən etmişdi ki, bu sənəd Baş Ştab Akademiyasının dinləyicisi M.Pereşin
tə rə findən Azərbaycan SSR-in Fövqəladə Komissarına və Naxçıvan SSR-in Xalq Hərbi
Komissarına məruzə şəklində hazırlanmışdır [7, s.160-161]. “Naxçıvan MSSR-in inzibati-
ərazi bölgüsünün sxemi” adlı sənəddə 1921-ci ildə Naxçıvan SSR-in Şərur qəzasının
tərki bində 3 rayonun adı çəkilmişdir. Bunlar Şahtaxtı, Baş Noraşen və Sədərək rayonlarıdır
[2] Baş Noraşen rayonunun tərkibində 58 yaşayış məntəqəsinin adı daxil edilmişdir. Baş
Noraşen (Cəlilkənd) rayonunun mərkəzi Baş Noraşen (indiki Cəlilkənd) idi. Rayonun tərki -
binə 1 stansiya və 55 kənd daxil idi [2] 1929-cu ildə əsassız olaraq Ermənistan SSR-ə verilmiş
Oğbin və Xaçik kəndləri bu dövrdə məhz bu rayonun tərkibində olmuşdur. Sənəddə adları
qeydə alınmış Qarahəsənli, Ərəbyengicə, Xələc,  Alışar, Kosacan, Siyaqut, Qarxun, Muğanlı,
Muğancıq, Muğancıq-Müslüm, Axura, Yaycı, Horadis, Oğbin, Qaraçullu, Qaraquş-Biləva,
Tənənəm-Kürtçülü kimi yaşayış məntəqələrinin adları etnotoponim kimi maraq doğurur.

Şərur rayonu ərazisində qeydə alınan digər bir etnooykonim Alışardır. Bu toponim XVI-
XVII əsr Osmanlı mənbələrində “Əlişar” kimi də qeydə alınmışdır [11, s. 168]. Bəzi
təd qiqatçıların əsərlərində və lüğətlərdə bu oykonimin alış+ar komponentlərinin birləşməsi
nəticəsində yarandığı göstərilir. Birinci komponent qədim türk dillərində “çay ağzı, çayın
mənsəbi, axar suyun hövzəyə tökülən yeri” kimi, “ar” komponenti isə “qarşı, əks tərəf”
mənasında sifət kimi izah edilir. Toponimin mənası “çay ağzının əks tərəfi” kimi izah edilir
[1, s. 114]. Naxçıvan coğrafiyasının görkəmli tədqiqatçısı Səfəralı Babayev də Alışar topo -
nimini etnooykonim kimi xarakterizə etmişdir [3, s. 57].

Digər bir tədqiqatçı E.Kəlbizadə XIX əsr arxiv sənədlərindən birində Naxçıvan ərazisin -
də qeydə alınmış Əncər-Səfi toponimini izah edərkən Alışar yer adına toxunmuş və tamamilə
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fərqli bir izah irəli sürmüşdür. Müəllif yazır ki, Alışar sözünün ilkin forması “Alaşlar” şəklində
olmuşdur. Alaşlar və yaxud alaşoğulları ustaclı tayfa birliyinə daxil olan tayfalardan biri
olmuşdur Tədqiqatçı göstərir ki, səfəvişünas İ.P.Petruşevski ustaclılara aid olan tayfalar haq -
qında danışarkən kəngərli, kusulu, toxmaq, şeyxli, qarıncaoğlularla yanaşı alaşoğluların da
adını qeyd etmişdir [8, s. 153].

F.Rzayev qeyd edir ki, məntəqə  adlarının əsasən tayfa adlarından yarandığını əsas götü -
rərək addakı “al” komponentinə qədim türk dillərində “uca” və “işıqlı”, -i hərfinə həm də
lekseminə irdi- “nail oldu, məqsədinə çatdı”, eləcə də ir- “ər” mənalarına rast gəlinir və belə
olan halda Şir tayfa adına qoşulub adı formalaşdıran komponentlərlə birgə ad “İşıqlı Şir əri”
mənasında izah olunur ki, bu da qədim şirak tayfa adı və Şar tanrı mifinin əlamətlərini özündə
daşıyan etnooykonimdir [10, s.  296].

Alışar sözünü təhlilə cəlb edərkən “alı/ulu” və şar/şir komponentlərini açıq-aşkar
fərqləndirmək mümkündür. Bu mənada “alı”nın əslində tarixən və günümüzdə türk dillərində
işlənən “ulu” olduğu heç bir şübhə doğurmur. “Ulu” isə türk dillərində həm “uca”, “ali”, həm
də “qədim”, “yaşlı” mənalarında işlədilir. Bizim fikrimizcə, burada ikinci məna yükü daha
çox ağırlıq təşkil edir. “Şar” komponenti isə, fikrimizcə, bizdən əvvəlki müəlliflər tərəfindən
doğru olaraq şir/şirak türk tayfaları ilə bağlanmışdır. Başqa sözlə desək bu etnooykonim
“qədim şiraklar”, “ilk şiraklar” mənasında işlədilmişdir. Ola bilsin ki, bölgəyə gələn şir/şirak
tayfalarının ilk məskunlaşma nöqtəsi məhz Alışar olmuş, sonradan bu tayfalar bölgənin digər
yaşayış məntəqələrinə yayıldıqca ilk məskənlərini bu cür adlandırmışlar. Ustaclıların qüvvətli
olduğu dövrlərdə - XVI əsrlərdə isə bu tayfa alışarlar/alaşlar ustaclı tayfa ittifaqının tərkibinə
daxil olmuşlar. Alışar toponiminin qeydə alındığı ilk mənbələrin də XVI əsrin sonlarına aid
olması bunu deməyə əsas verir.

Bütün bu dil və tarixi faktları nəzərə alıb qeyd edə bilərik ki, bu ərazilər, həmçinin
etnooykonimlər tamamilə türklərə məxsus olmuş və bu etnooykonimlər türk tayfa adından
yaranmışdır.
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Aysel Eminova

ON THE ORIGIN OF ETHNO-OICONYMS OF BEYDILI, SARACHLI AND
ALISHAR LOCATED IN THE SHARUR AND KANGARLI DISTRICTS

In the article, some ethno-oiconyms registered in Sharur and Kangarli districts of the
Nakhchivan Autonomous Republic have been studied. The study of these ethno-oiconyms is
of great importance for studying the past history of our language and its vocabulary. One of
the necessary conditions is to study the process of formation and development of ethno-
oiconyms in conjunction with the laws of linguistics, which were followed in the article. It
should be noted that one of the oldest centers of civilization- Nakhchivan and its Sharur and
Kangarli districts are located in the area of the oldest human settlements. These facts attracted
the attention of the most ancient authors and chroniclers of the area. One of the oldest historical
sources where the toponym of Sharur is mentioned is the epic “Book of Dede Korkut”. Also,
the richest sources of ethno-toponyms in the territory of Sharur district are, of course,
summaries and comprehensive books compiled in the 16th and 18th centuries during the
Ottoman rule of the region. Along with Sharur and Kangarli districts, passive Beydili, Sarachli
and Alishar ethno-oiconyms have been studied in the article, based on the facts that they are
ethno-oiconyms as a result of the analysis.

Keywords: ethno-toponym, ethno-oykonym, Sharur, Kangarli, Beydili, Sarachli, Alishar.

Айсель Эминова

О ПРОИСХОЖДЕНИИ ЭТНООЙКОНИМОВ БЕЙДИЛИ, САРАЧЛИ И
АЛИШАР, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ШАРУРСКОМ И

КЕНГЕРЛИНСКОМ РАЙОНАХ

В статье изучены некоторые этноойконимы, зарегистрированные на территории
Шарурского и Кенгерлинского районов Нахчыванской Автономной Республики. Иссле -
дование этих названий имеет большое значение для изучения прошлой истории нашего
языка и его словарного запаса. Одним из необходимых условий является изучение
процесса формирования и развития этноойкономических названий в сочетании с зако -
нами лингвистики, которые были соблюдены в статье. Отметим, что Нахчыван и его
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районы Шарур и Кенгерли входят в ареал расположения самых древних поселений
чело века. Эти факты привлекли внимание древнейших авторов и летописцев региона.
Одним из древнейших исторических источников, где упоминается топоним Шарур,
является эпос «Китаби Деде Коргуд». Кроме того, самыми богатыми источниками этно -
топонимов на территории Шарурского района являются, конечно, тетради «иджмал»
(пространный реестр) и «муфассал» (краткий реестр), составленные в XVI и XVIII
веках во времена османского владычества в регионе. Наряду с Шарурским и Кенгер -
линским районами в статье были изучены пассивные этноойконимы Бейдили, Сарачли
и Алишар, и в результате анализа были подтверждены факты, которые относят их к
этноойконимам.

Ключевые слова: этнотопоним, этноойконим, Шарур, Кенгерли, Бейдили, Сарачли, Алишар.

(AMEA-nın müxbir üzvü Əbülfəz Quliyev tərəfindən təqdim edilmişdir)

Daxilolma tarixi:    İlkin variant 10.04.2020
Son variant 05.06.2020
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CƏMİLƏ MƏHƏRRƏMOVA

“KİTABİ-DƏDƏ QORQUD” DASTANI VƏ BABƏK RAYONUNDAKI ORTAQ
TOPONİMLƏRİN LEKSİK-SEMANTİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ

“Kitabi-Dədə Qorqud” eposu təkcə Azərbaycan xalqının deyil, bütün türk dünyasının möhtəşəm və
əzəmətli tarixini yaşadan, onu bu günümüzə qovuşduran ulu sənət nümunələrindən biridir. Bu bədii söz xəzinəsi
türk xalqlarının tarixi salnaməsi, həyat ensiklopediyasıdır. Epos monumental sənət abidəsi, söz gövhəri, bəşəri
bir Oğuznamədir. Bildiyimiz kimi, dastan tariximizin ilk yazılı mənbəyidir. Dastanda xalqımızın folkloru,
etnoqrafiyası, dini inancları, həyat tərzi haqqında geniş məlumat verilir. Məqalədə “Kitabi-Dədə Qorqud”
dastanında və  Babək rayonundakı ortaq toponimlərdən bəhs olunur. Babək rayonunda olan Sallaxana, Ağqaya
dağı, Sürməli, Dərəşam, Günorta qayası və s. toponimlərə “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının müxtəlif boylarında
rast gəlinir. Bu yazılı dastanımızda xeyli sayda Babək rayonu toponimlərinin olması ərazinin qədim türk yurdu,
oğuz yurdu olmasından xəbər verir. Babək  rayonu ərazisindəki bu qəbildən olan toponimlərin struktur quruluşu,
leksik-semantik xüsusiyyətləri müqayisəli təhlil olunmuş  və bu kimi araşdırmalar burada öz əksini tapmışdır.

Açar sözlər: “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı, oğuzlar, Babək rayonu, toponim, oronim, oykonim, hidronim.

Təkcə Azərbaycan xalqının deyil, bütün türk dünyasının möhtəşəm və əzəmətli tarixini
yaşadan, onu bu günümüzə qovuşduran ulu sənət nümunələrindən birincisi “Kitabi-Dədə Qor -
qud” eposudur. Bu bədii söz xəzinəsi türk xalqlarının tarixi salnaməsi, həyat en  sik lo  pe di yasıdır.
“Kitabi-Dədə Qorqud” monumental sənət abidəsi, söz gövhəri, bəşəri bir “Oğuz  namə”dir.

Elm aləminə “Kitabi-Dədə Qorqud” eposunun iki əlyazması məlumdur. Bu əlyazmaların
biri və daha mükəmməli Almaniyanın Drezden muzeyində saxlanılır. Buradakı əlyazma giriş
və on iki boydan ibarətdir, əsərin ikinci əlyazması isə girişdən və yalnız altı boydan ibarətdir
[12].

Tariximizin ilk yazılı mənbəyi olan “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında xalqımızın folk -
loru, etnoqrafiyası, dini inancları, həyat tərzi haqqında geniş məlumat verilir. Dastan bir çox
tədqiqatçılar tərəfindən araşdırılsa da, Babək rayonu ilə bağlı tədqiqatlardan kənarda qalan,
diqqəti cəlb etməyən məqamlar da vardır.

Coğrafiya elmləri doktoru, AMEA-nın müxbir üzvü, Səfərəli Babayev “Kitabi-Dədə
Qorqud” toponimləri” monoqrafiyasında “Qazan bəyin oğlu Uruz bəyin dustaq olduğu boy”da
adları çəkilən toponimlərin bir qisminin izahını və yerləşdiyi əraziləri təhlil etmişdir.

Hər bir xalqın adət-ənənə sistemi çox rəngarəng olmaqla özündə xalqın gündəlik hə -
yatında önəmli yer tutan hadisələrdə, məsələn, muştuluqistəmə, əlöpmə, qurbankəsmə,
yu xu yozma və s. əks etdirir. Adət-ənənələrin öyrənilməsində əsl mənbələrdən biri məhz bu
qədim yazılı dastanımız hesab olunur. “Kitabi-Dədə Qorqud” da əks olunan adət-ənənələrin
əksəriyyəti müasir dövrdə heç bir dəyişiklik edilmədən istifadə olunur.

Babək rayonunda olan Sallaxana, Altuntaxt, Ağqaya dağı, Dərəşam toponimlərinə
“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının müxtəlif boylarında rast gəlinir.

Salaxana qayası. Babək rayonu ərazisində təbiət abidəsidir. Salaxana ilə bağlı topo -
nimlər xalq arasında “salaxan” adlandırılır. Salaxana dərəsi və ətrafı mürəkkəb tektonik
quru luşa və relyefə malikdir. 4 km-ə qədər uzanan kanvoyları, çətin keçilən struktur terraslı
Salaxana dərəsi və onu əhatə edən bölgə, əsasən, sahəvi, pelitomorf, nazik təbəqəli və gilli-



qumlu əhəngdaşılarından, gildən və konqlomeratlardan ibarətdir. Ərazisi zəngin subalp
bitkiləri ilə - yemişan, itburnu, qaraca (gərməşov), alça, armud, ardıc və s. örtülmüşdür. Də -
rənin sol sahili uca, sıldırımlı, sanki saldaşlarla hörülmüş divarı xatırladan 25-30 metr
hün dürlükdə dik qayalıqdır. Vahimə doğuran dərənin sonunda, sağ tərəfdə, qayaların arasında
iki mağara var. Dərənin dibindən bir neçə metr hündürlükdəki böyük mağara min başdan artıq
davar tutar. Mağaraya ancaq dağ yamacından daxil olmaq mümkündür. Birincidən kiçik olan
aşağıdakı mağaranın girişi qismən dolmuşdur. Bəzi tədqiqatçılar (O.Ş.Gökyay, F.Zeynalov,
S.Əlizadə) Sallaxana toponiminin ərəbcə “salx”, “sallax” (soymaq, dərisoyan) və farsca xana
sözlərindən ibarət olub “dəri soyulan yer” mənasını bildirməsi, bəziləri (S.Babayev) isə xalis
Azərbaycanca “sal” və “axan” söz birləşməsindən yaranması ehtimalını irəli sürmüşlər [13].
“Kitabi-Dədə Qorqud”da təkcə qoyunları deyil, adamları da yeyən təpəgözün (kəlləgözün)
olduğu yer kimi bir neçə dəfə adı çəkilən “Salaxan qayası” ilə əlaqədar birinci ehtimal
inandırıcı görünür. Salaxana mağarası adı “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanındakı “Basatın Təpə -
gözü öldürdüyü boy”da çəkilmişdir [6, s.196]. İlk dəfə AMEA-nın müxbir üzvü S.Babayev
“Naxçıvanda “Kitabi-Dədə Qorqud” toponimləri” adlı monoqrafiyasında Babək rayonu
ərazisindəki Salaxana mağarasının “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanındakı məlum süjetlərlə
əlaqədar olduğunu elmi şəkildə əsaslandırmışdır. Digər toponimlərlə birlikdə Sallaxana
mağarası yer adı da Naxçıvan diyarının qədim oğuz tayfalarına məxsus olduğunu bir daha
təsdiq edir.

Salaxan toponimi haqqında yazan tədqiqatçı Altuntaxt haqqında da məlumat vermişdir.
Salaxan qayası, Salaxan dərəsi, Salaxan bulağı, Salaxan yurdu, Salaxan mağaraları, o cüm -
lədən Təpəgözün mağarası min illərdir ki, Naxçıvan MR-in Babək rayonunun dağlıq
his sə sində Qazan yaylaqla Altuntaxt arasında mövcuddur [1, s. 156].

Altuntaxt. Toponimə Babək və Ordubad rayonları ərazisində rast gəlinir. Bu ad qədim
türk dillərinin toponimшyasında da öz əksini tapır. Azərbaycan dilində qızıl, qırmızı mənasında
işlənən altun sözü bir çox coğrafi obyekt adlarının yaranmasında iştirak edir. Bu sözün coğrafi
arealı genişdir. N.Məmmədovun yazdığına görə Azərbaycan ərazisində altun sözünün sino -
nimi olan qırmızı və qızıl komponentli oronimlər qeydə alınmışdır. Altuntaxta “Qırmızı
taxta”dır ki, bu da obyektin vulkan mənşəli olduğuna görə qırmızı süxurlardan ibarət olmasını
göstərir [8, s. 162]. Qərbi Azərbaycanın (indiki Ermənistan) Göyçə gölünün qərb hissəsində
Göyəm dağlıq sahədə Altuntaxt adlı iki kənd, XIX əsrdə Zəngəzur qəzasında Altuntaxt dağı
və Şuşa qəzasında Altuntaxt aşırımı oronimləri də qeydə alınır [3, s. 121]. Bu ad eyni zamanda
Göyçə mahalında dağ və dağ silsiləsinin adıdır. Erməni mənbələrində həmin dağ və yaylaq
xatırlanmaqla, həm də həmin dağın ətəklərində Aşağı Altuntaxt və Yuxarı Altuntaxt adlı
Azərbaycan türkləri yaşayan iki kəndin adı da qeyd edilir [14].

Babək rayonu ərazisindəki Qaraquş dağının şərq yamacında, şimal-qərb istiqamətində
uzunluğu 500-600 m, eni 150-200 m olan düzənlik sahədə təbii abidə mövcuddur. Bu ərazi
cənubdan Bağırsaq dərə, şimaldan Buğa çeşmə dərəsi, şərqdən Lizbirt dərəsi ilə əhatə olunur.
Buradan cənubda Çalxan qala, şərqdə Salaxan qaya, Qazan yaylağı, şimalda Yeddi bulaq,
Halla-Halla, Xan yurdu və s. sahələr “əl içi” kimi görünür. Arxa tərəfdən Qaraquş dağı (2600 m)
ilə, üç tərəfdən dik yamaclarla əhatələnən bu yer ətrafa nəzarət etmək imkanı verir [11].

Altun sözü Mahmud Kaşğarinin “Divani-lüğat-it-türk” əsərində dəfələrlə işlədilmiş,
həmin sözün altunda, altundan, tarım (böyük kadınlara verilən ungun), altuntaş (altun ödül
koyaraq bahse girmek) variantları öz əksini tapmış, həm də “aşağı, alt, qızıl, para” məna -
larında açıqlanmışdır [4, s. 185, 396; 5, s. 114, 181]. “Kitabi-Dədə Qоrqud”da Altuntaxtın adı
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оğuzların əsas yaşayış mərkəzlərindən biri kimi çəkilir. “Kitabi-Dədə Qоrqud” dastanının
“Salur Qazanın evinin yağmalanması boyu”nda yazılır: “Qazan bək ordısını, oğlanını-uşağını,
xəzinəsini aldı, gerü döndi altun təxtində, yenə evin dikdi” [6, s. 50].

Səfərəli Babayev Qazan xanın mərkəzi məskənlərindən biri kimi “Altuntaxt” toponi -
minin bir neçə yerdə olmasına baxmayaraq, Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində,
Qara quç dağının döşündə yerləşdiyi qənaətinə gəlir. “Altuntaxt” Ağcaqala Sürməliyə yaxındır.
Müəllif monoqrafiyada qeyd edir ki, bu boyda Qazan xanın söyləməsində “Ağ qayanın
qaplanının erkəyində bir köküm var” ifadəsinin Naxçıvan ərazisində, Qaraquç dağına (Altun -
taxt) və Ağcaqala Sürməliyə yaxın olan Çalxanqaladakı “Ağ qaya”dır. Lakin Əjdər Fərzəlinin
“Dədə Qorqud yurdu” kitabındakı xəritəsində isə Göyçə gölünün şimalında qala kimi qeyd
olunduğu bildirilir [12].

Qədim mənbələrdən “Kitabi- Dədə Qorqud” dastanı, Mahmud Kaşğarinin “Divani-
lüğat-it-türk” əsəri və “İbn-Mühənna” lüğətində Altuntaxt toponimi işlənmişdir. Bu
mən  bələrdə altun sözü “aşağı, alt, qızıl, para, kiymetli maden” kimi mənalarda işlədilir. Adın
altun hissəsi “qızıl”, “qırmızı xəzinə”, taxt hissəsi isə dağın üstündə olan düzənlik mənasını
ifadə edir. Fikrimizcə, oronim “dağ üzərində keyfiyyətli, bol bitkisi olan yer, xəzinə” mənasını
bildirir.

Ağ qaya dağı. Ağ qaya oroniminə respublikamızın əksər bölgələrində həmçinin Nax -
çıvan Muxtar Respublikası rayonlarında (Babək rayonunun Cəhri kəndində, Şahbuz
ra   yo  nunun Aşağı Qışlaq, Biçənək, Keçili, Şərur rayonunun Axura, Ordubad rayonunun Biləv
kəndlərində) rast gəlinir. S.Babayev Çalxandağ üzərində (Babək rayonu) yerləşən Ağ qayanın
“Dədə Qorqud dastanı”nda adı çəkilən Ağ qaya olduğunu hesab edərək yazır: “Əvvəla, bu
Ağ qaya hələ eramızdan əvvəl II-I minilliklərdə məşhur olan, yəqin ki, Dədə Qorqud dövründə
öz möhtəşəmliyini və məşhurluğunu itirməyən Çalxanqalada-Çalxandağın üzərində yerləşir.
İkincisi, bu Ağ qaya “Kitabi-Dədə Qorqud” boyları ilə əlaqədar olan bir çox coğrafi obyektin
qonşuluğunda, bir növ, onların əhatəsində yerləşir” [1, s. 86].

Ağqaya adında qayalar və dağlar mövcuddur. Bu dağlara, qayalara adlar onların süxur -
larının rənginə, qayaların ucalığına və böyüklüyünə görə verilmişdir. Gərməçataq və Vayxır
kəndləri ərazisindəki Ağdaş və Ağdağ oronimlərinə də süxurların bəyaz, ağ rəngdə olmasına
görə bu ad verilmişdir. Ağ qaya dağı adını təsviri xarakterli oronim hesab etmək olar.

“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanları XI-XII əsrlərdə və daha əvvəllər Azərbaycanda baş
vermiş hadisələrlə səsləşir. Dastandakı hadisələrin əksəriyyəti Dəmirqapı Dərbənd, Bərdə,
Gəncə, Əlincə, Qaradağ, Göyçə gölü, Qaraçuq dağı və s. yerlərdə cərəyan edir ki, onlardan
biri də Dərəşamdır. Bu coğrafi obyekt Babək və Culfa rayonlarının sərhədində, Araz çayının
sol sahilində yerləşən qədim yaşayış məskənidir. Hazırda  Naxçıvanda Dərəşam kəndinin özü
olmasa da, Dərəşam adı eyniadlı dəmir yol stansiyası, dağ, mineral bulaq adında qorunub
saxlanmışdır. XVI-XVIII əsrlərdə Dərəşam ayrıca nahiyə olmuşdur [2, s. 217, 242]. Dərəşam
və Dərəşam suyuna ilk dəfə “Kitabi Dədə Qorqud” dastanının “Uşun qoca oğlu Səgrək”
boyunda rast gəlinir [6, s. 50]. Dastanda da adı çəkilən qədim Dərəşam indiki Babək rayo -
nunun ərazisində yerləşirdi. Ərazidə Dərəşam sahəsi, Dərəşam dəmiryol stansiyası, Dərəşam
mineral bulağı, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ordubad rayonunda, eyni zamanda
Zəngilan, Saatlı, Sabirabad, Laçın rayonlarında və İranda da eyni adlı toponimlər mövcuddur.
K.N.Smirnov toponimi “Dərə Şam-Suriya Şamı dərəsi kimi izah edir. Bu dərədə xəlifələr
dövründə suriya qoşunları dayanırdı” [9, s. 52]. K.N.Smirnovun bu fikri bəzi tədqiqatçı -
larımızın qənaəti ilə üst-üstə düşür. Belə ki, Q.Qeybullayev və M.Vəliyev toponimin şamlı
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tayfa adı ilə bağlı yarandığını ehtimal edirlər. Məlumatlara görə, bu tayfalar Teymur tərəfindən
Suriyadan İrana və Azərbaycana köçürülmüşlər [7, s. 56; 10, s. 43]. Çox güman ki, K.N.Smir -
novun bəhs etdiyi qoşunların bir hissəsi burada özlərinə məskən salmış və bu da şam sözünün
sonradan tayfa adı kimi formalaşmasına gətirib çıxarmışdır. Sonda bu oronim haqqında belə
qənaətə gəlirik ki, şam sözünün tayfa adı və subasar sahə adı ilə bağlı açıqlamaq daha
məqsədəuyğundur. Ancaq bununla bərabər Naxçıvan dialekt və şivələrində şam sözü ərazinin
relyef quruluşu ilə bağlı olub “yer, məskən, yurd, torpaq, məzarın içi” mənasında işlənir. Sözün
dərə hissəsi “vadi, mahal” şam hissəsi isə “yer” anlamında işlənir. Demək, Dərəşam sözünü
“dərədə yerləşən yer, məkan, yurd” mənasında açıqlamaq olar. Bu faktı ərazinin relyef quru -
luşu da təsdiqləyir.

Sonda belə nəticəyə gəlirik ki, Kitabi-Dədə Qorqud dastanında xeyli sayda Babək ra -
yonu toponimlərinin olması bu ərazinin qədim türk yurdu, oğuz yurdu olmasından xəbər verir.
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LEXICAL-SEMANTIC FEATURES OF THE TOPONYMS COMMON FOR 
THE EPIC “BOOK OF DEDE KORKUT” AND BABEK DISTRICT

The epic “Book of Dede Korkut” is one of the great examples of art that lived the great
and glorious history not only of the Azerbaijani people, but of the whole Turkic world, and



brings it to the present day. This artistic expression treasure is the historical chronicle of the
Turkic peoples, the Encyclopedia of life. Epic is a monumental art, a jewel of words, universal
Oghuz-nameh. As we know, the epic is the first written source of our history. The epic provides
comprehensive information about folklore, ethnography, religious beliefs, lifestyle of our
people. The article deals with common toponyms in the epic “Book of Dede Korkut” and
Babek district. Toponyms of Sallakhana, Aghgaya mountain, Surmali, Darasham, Gunorta
rock, etc. in Babek region are found in different synopses of the epic “Book of Dede Korkut”.
The presence of a large number of toponyms of Babek district in this written epic indicates
that the area is an ancient Turkic land, the land of Oghuz. The structure and lexical-semantic
features of such toponyms in the territory of Babek district have been comparatively analyzed
and such researches have been reflected here.

Keywords: the epic “Book of Dede Korkut”, Oghuz turks, Babek district, toponym, oronym, oykonym,
hydronym.

Джамиля Магеррамова

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБЩИХ ТОПОНИМОВ
БАБЕКСКОГО РАЙОНА И ЭПОСА «КИТАБИ-ДЕДЕ ГОРГУД»

Эпос «Китаби-Деде Коргуд» – один из образцов великого искусства, который и
по сей день отражает славную историю не только азербайджанского народа, но и всего
тюркского мира. Это литературное сокровище является исторической летописью
тюркских народов, жизненной энциклопедией. Эпос является памятником мону мен -
тального искусства, жемчужиной слова, огузнаме человечества. Как известно, эпос –
первый письменный источник нашей истории. В эпосе дается обширная информация
о фольклоре, этнографии, религиозных верованиях, образе жизни нашего народа. В
статье рассказывается об общих топонимах в эпосе «Китаби-Деде Коргуд» в Бабекском
районе. Топонимы Бабекского района: Саллахана, гора Аггая, Сурмели, Дерешам,
Гюнорта гаясы, встречаются в разных частях эпоса. Наличие в нашем письменном ска -
зании топонимов Бабекского района говорит о том, что территория была древней
тюркс  ой, огузской землей. Сравнительно проанализированы структура, лексико-се -
манти ческие особенности таких топонимов на территории Бабекского района и эти
исследования отражаются здесь.

Ключевые слова: эпос «Китаби-Деде Коргуд», огузы, Бабекский район, топоним, ороним,
ойконим, гидроним.

(AMEA-nın müxbir üzvü Əbülfəz Quliyev tərəfindən təqdim edilmişdir)

Daxilolma tarixi: İlkin variant 06.06.2020
Son variant 21.08.2020
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UOT 81:002

KÜBRA VƏLİYEVA

DƏRİ SİSTEMİNƏ AİD TİBBİ TERMİNLƏRİN AZƏRBAYCAN VƏ 
ƏRƏB DİLLƏRİNDƏ TƏZAHÜRÜ

Azərbaycan və ərəb dillərinin tibbi terminologiyası latın, yunan və eyni zamanda Azərbaycan və ərəb
mənşəli tibbi terminlərlə zəngindir. Tibbi terminologiyanın bir sahəsini də dəri sistemi terminləri təşkil edir.

Canlı orqanizmdə müəyyən funksiyaları yerinə yetirmək üçün birgə çalışan toxumalar və orqanlar bədən
sistemini əmələ gətirirlər. Bunlara misal olaraq skelet, əzələ, ürək-damar, tənəffüs, həzm, hissiyyat, dəri və s.
sistemləri nümunə göstərmək olar. Dəri sistemi epidermis, derma, hipodermis, tük soğanağı, saç, dırnaq, piy,
tər və süd vəziləri, sebum, keratin, melanin və s. müxtəlif orqan və hüceyrələrdən ibarətdir. Dəri insanın, eləcə
də bütün canlıların geniş sahəli xarici orqanı olmaqla həm də hissetmə orqanıdır. Dəridə olan reseptorlar
toxunmanı, istini, soyuğu, ağrını və təzyiqi hiss edir. Dəri sisteminin bu funksiyası insanın, eləcə də bütün
məməlilərin vücudunu müxtəlif təsirlərdən qoruyaraq onlara hərəkətlərini tənzimləməkdə kömək edir.

Məqalədə tibb elmi baxımından dəri sistemi və onun çeşidli funksiyaları haqqında geniş məlumat veril -
mişdir. Sonra isə Azərbaycan və ərəb dillərinin izahlı lüğətləri əsasında dəri sisteminə aid əsas tibbi terminlərin
leksik-semantik və morfoloji xüsusiyyətləri şərh olunmuşdur.

Bu tibbi terminlərin müxtəlif dil ailələrinə məxsus olan Azərbaycan və ərəb dillərinin leksikasında xalqın
həyat tərzini, adət-ənənəsini, fikrini mükəmməl ifadə edən zərbi-məsəllər, atalar sözləri, aforizmlər və ayələr
əsasında açıqlanması həmin istiqamətdə araşdırmaların aparılmasına geniş imkanlar yaradır.

Açar sözlər: dəri, epidermis, derma, tibbi terminologiya, Azərbaycan dili, ərəb dili.

Bədən çəkisinin 16%-ni təşkil edən örtük sistemi epidermis, derma və hipodermadan,
həmçinin onun törəmələri olan tər və piy vəziləri, süd vəziləri, tüklər və dırnaqlardan ibarət
ən böyük orqandır. Dəri üç qatdan ibarətdir: çoxqatlı yastı buynuzlaşan epiteldən ibarət
epidermis, lifli birləşdirici toxumadan təşkil olan derma və dərialtı piy toxumasını əhatə edən
hipodermis. Dərinin üst qatı epidermis, epidermisdən sonrakı qat derma və derma təbəqəsinin
altında yerləşən təbəqə isə hipodermis (dərialtı piy qatı) adlanır. “D” vitamininin yaranmasında
dərinin əhəmiyyəti böyükdür. Keratin və melanin maddələrinin əmələ gəlməsi sadəcə olaraq
örtük sistemində baş verir. Dəri orqanizmi xaricdən örtərək bir çox vacib funksiyaları yerinə
yetirir. Bunlar: “qoruyucu funksiya – xarici mühitin mexaniki, fiziki, kimyəvi və s. amil -
lərindən orqanizmi qorumaqda əks olunur; termorequlyasiya (istilik tənzimi) – bədən
hərarətinin sabit saxlanması, ifrazat funksiyası – tər, piy, müxtəlif kimyəvi maddələr, karbon
qazı və s. xaric olması, tənəffüs funksiyası – karbon qazının 1/3-i dəri səthindən xaric edilir,
mü badilə funksiyası – yağ və yağabənzər maddələrin piy vəziləri vasitəsi ilə ifrazı, bədənin
onko-osmotik və elektrolit balansının tər vasitəsilə qorunması, sorucu funksiya – maye və
məlhəm şəkilli dərman, zəhərli maddələr və s.-nin dəridən sorula bilməsi, duyğu funksiyası –
hərarət, təzyiq, toxunma, ağrı və s. hissiyyat reseptorları vasitəsilə” və s. [8, s. 454].

Tibbi terminologiya tibbi terminləri ehtiva edən terminologiyanın bir sahəsidir. Onun
bir sahəsini də dəri  ilə bağlı terminlər təşkil edir. Dəri sistemi tibbi terminlərinə aşağıdakı
terminləri misal göstərmək olar:

Azərbaycan dilində: dəri sistemi, dəri, epidermis, derma, sebum, tük, saç, dırnaq, tük
so  ğanağı, piy vəzi, tər vəzi, süd vəzi, döş vəzi, keratin, melanin, dərialtı toxuma, ləkə, qabarcıq,
sızanaq, yara, uçuq, çiban, çatlaq, dermatologiya, sədəf xəstəliyi, Bəhçət xəstəliyi, dəri sərtləş -
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məsi, dəri qabarığı, allergiya, saç tökülməsi (saçqıran), saç əkimi, ekzema, dırnaqlarda təbə -
qələnmə, dəri rəngi, nazik dəri, dəri baxım məhsulları, daxili dəri, daxili dəri sümüyü
(en  do derm), buğda tonlu dəri rəngi, sarı saç (qumral), saç kökü, solğun və mat dəri, tük
tökücü, saç baxımı, qıvrım saçlı, saç mütəxəssisi, tüklü, tükləri ürpənmək və s.

Bu terminlərdən gündəlik həyatda tez-tez işlədilənlərindən bir neçəsinə müqayisəli
şəkildə nəzər salaq:

Epidermis (yun. epiderma). Örtük sisteminin üst qatı epidermis adlanır. Dərinin bu qatı
orqanizmi ətraf mühitin infeksiyalarına qarşı qoruyur. Qalınlığı 0,7 mm-dən 1 mm-dəkdir. Bu
qatın ən nazik qatı göz qapaqları, qulaq seyvanı və dodaq haşiyəsində, ən qalını isə əllərin içi
və ayaqaltında mövcuddur. Epidermis quruluşu cəhətdən bazal, tikanlı, dənəvər, parlaq və
buynuz qat olaraq beş qatdan ibarətdir. Bu hissəyə həmçinin korun təbəqəsi də deyilir.
Epidermisdə “keratinosit”, “langerhans”, “merkel”, “qrinşteyn”, “limfosit” və s. qoruyucu
hü cey rələrdən başqa, dəriyə piqment verən “melanosit” hüceyrələr də mövcuddur. Epi der -
misdə qan damarları və sinirlər yoxdur.

Epiderma yunan mənşəli “ѐpi – “altında”; derma – “dəri” mənasını verən sözlərin
birləşməsindən yaranmışdır” [5, s.154]. Avropa mənşəli termin Azərbaycan dilində “dəriüst -
lüyü” adlanır, həmçinin sözün transliterasiya olunmuş forması – “epidermis”də dilin lüğət
tərkibində işlənir.
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Derma (yun. dermo, atos). Derma dərinin özüdür. Derma təbəqəsi qan və limfa damar -
larını, sinir uclarını, yağ, tər və süd vəzilərini, tük soğanağını və toxunma reseptorlarını özündə
ehtiva edən və dəriyə elastiklik verən lifli toxumadır. Bu təbəqə zülal tərkibli kollagenlə və
elastin liflər ilə çox zəngindir. Papillar və retikular olaraq iki təbəqədən ibarətdir. Derma “his -
tositlər”, “fibroblastlar”, “mast hüceyrələri”, “immun hüceyrələri” kimi qoruyucu hü cey rə lərdən
ibarətdir. Derma dərinin daha dərin qatı olaraq 2,5 mm-dək ölçüyə malikdir. Epidermisdən
fərqli olaraq derma qatı kapillyar damarlarla zəngin olduğuna görə qida maddələri ilə yaxşı
qidalanır. Dermanın əsas funksiyaları bədənin istiliyini, tərini, su balansını təmin etməklə onu
kənar təsirlərdən qorumaq və toxunma, təzyiq, ağrı və s. hissləri dərk etməkdən ibarətdir.

Termin yunan mənşəli dermo, atos “dəri, cild” mənasını verən sözlərdən yaranmışdır.
Morfemin Azərbaycan dilində kalka üsulundan əlavə – “dərinin daxili qatı”, həmçinin trans -
literasiya forması da – “derma” işlədilir.

2. Epidermisi və əti izləyən cildin daxili hissəsi, onun xarici üzərində tük mövcuddur; 3. Yerin
nüvəsi mənasında.

Tük (qıl) (yun. pilus). Tüklər epidermis qatın törəmələridir. İnsanlarda dəri örtüyü tük -
lərlə təchiz olunmuşdur. Tüklərin dərinin çöküntüsü içində bitdiyi yer tük follikulu (tük kisəsi)
adlanır. Tüklər üç bölmədən, kökdən, gövdədən (tük mili) və uc hissədən ibarətdirlər. Ortaya
bölünmüş bir tük isə medulla, korteks və kutikula olaraq üç qatdan ibarətdir. Tük kökünün
dermada yerləşən axırıncı forması tük soğanağıdır. Tük kisəsində yerləşən tük soğanağı qan,
limfa kapillyarları və sinir lifləri ilə zəngindir. Həmçinin tük dibinə açılan piy vəzilərinin
axacağı tükləri və epidermisi yağlıyaraq onları daima yumşaq edir. Derma təbəqəsində tük
soğanağının içinə girən birləşdirici toxumanın üzərini örtən epitel hüceyrələri mitozla çoxa -
laraq tükü əmələ gətirirlər. Birləşdirici toxumadakı melanosit hüceyrələri isə tükə rəng verən
piqment əmələ gətirirlər.

Sözün mənşəyi “tüleg//tülek (dörd ayaqlı heyvanlarda tük tökmə vaxtı); tülümek (döl -
ləmək, quzulamaq) morfemlərindən yaranmışdır. Tük/tüy sözünün tül formasında deyilişi də
vardır. Tülüg (tüklü); tülvir (gəlin otağı tülləri) – tükdən düzəldildiyinə görə belə adlandırıl mışdır.
Tük (tüy, qıl) sözü zamanla türk dillərində tüg-tüğ/tüy formalarında işlənmişdir” [6, s. 343].

Sadə quruluşlu söz Azərbaycan dilinin leksikasında aşağıdakı kimi şərh olunur [4, s. 384]:   
1. İnsan və heyvan dərisinin üstündə çıxan sapvarı buynuz törəməsi. Ağ tük – Qurd

tükünü dəyişər, xasiyyətini dəyişməz (Ata sözü). [Qarovulçunun] üzündəki seyrək tüklər biz-
biz durmuşdu (M.Hüseyn) // Saç – Qulunun başının tükləri, qaşları və kirpikləri xına rəngində
idi (M.İbrahimov). 2. Heyvanların müxtəlif məqsədlər üçün istifadə edilən yunu, qılı Keçi
tükündən toxunmuş örkən – Ələklər ipək sapdan, tükdən, bürünc və ya polad məftildən
hazırlanır (R.Əliyev). 3. Quşların bədənini örtən belə yumşaq və incə tellərş. [Martı quşları]
öz tüklərini tumarlayırdılar (H.Seyidbəyli) // Kəsilmiş quşların, balış və s. üçün işlədilən
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çıxarılmış pəri; pərqu. Balış üçün tük almaq. Qu tükü // İçində pər olan, içinə pərqu dol -
durulmuş. Tük balış. 4. Bəzi meyvələrin və ya yarpaqların üzərində, yaxud da altında olan
xırda tükcüklər; xov. Gicitkənin tükləri. 5. Hər hansı bir mexanizmdə, cihazda və s.-də incə
sap, yay, məftil və s. Saat mexanizminin tükü. Elektirik lampasının tükü.

Tük ilə bağlı Azərbaycan dilinin lüğət tərkibində məcazi söz birləşmələrinə misal olaraq,
tük qədər – zərrə qədər, heç, qətiyyən; tük salmaq (tökmək) – bərk qorxmaq, dəhşətə gəlmək,
dəhşətlənmək; tükdən asılı olmaq – qorxulu, ümidsiz vəziyyətdə olmaq, ölüm ayağında olmaq;
tükləri biz-biz durmaq (tükləri qabarmaq) – dəhşət götürmək, bərk qorxmaq; tükü tərpən -
məmək – halına qətiyyən təsir etməmək; tükü tükdən seçmək – ən incə mətləbi başa düşmək,
tez başa düşmək; tükü yatımına sığallamaq – bir işi yaxşılıqla, mübahisəsiz yola vermək;
tükünü (tüklərini) didmək – divan tutmaq, cəza vermək, cəzalandırmaq və s. kimi birləşmələr
diqqəti cəlb edir.

Saç (lat. capillus). Saç epidermisin törəməsi olaraq başda tüklərin topluluğu,  baş tük -
ləridir. Saç sözü qədim dövrlərdən başlayaraq türk dilində işlənir. “Saç “dağıtma, açma, ətrafa
yayma” mənalarını daşıyan kökdən qaynaqlanır, həmçinin saçmaq hərəkəti ilə əlaqəli olaraq
saçılan, kənara dağılan, yayılan əşya, kişinin başında bitən tüklər topluluğu, baş tükləri
mənasını bildirir” [6, s. 273].

Sadə quruluşlu isim  aşağıdakı mənaları verir [4, s. 8]: İnsanın başında bitən tüklər. Qara
saç. Xurmayı saç – Külək [Dürrənin] qumral saçını üz-gözünə çırpırdı (S.Vəliyev) // Hörük –
[Koroğlu:] Siyah saçlar dal gərdənə düzülü; Qara gözlər xumarlanıb süzülü. (“Koroğlu”).
Saçı (başı) ağartmaq – yaşa dolmaq, qocalmaq; Saçı dabanında (olmaq) – uzun hörükləri
olan qız (qadın) haqqında; Saçına dən düşmək – başı (saçı) ağarmağa başlamaq, tək-tək, seyrək
ağ tüklər görünmək və s.

Sızanaq (yun. acnè). Sızanaq dəridə yerləşən piy vəzilərinin xəstəliyidir. Piy vəzilərinin
ifraz etdiyi yağ dəri səthində yerləşən məsamələrə açılır. İfraz olunan yağın miqdarı çoxalanda
bu məsamələrin tutulmasına səbəb olur. Və dəri səthində ağ və qara nöqtələr formasında
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tıxaclar görsənir. Bu tıxaclar dəri səthində digər orqanizmlərin çoxalmasına şərait yaratmış
olur. Nəticədə dəri səthində yağlı, qızartılı, irinli, ağ və qara nöqtələr formasında olan səpkilər
yayılır. Sızanaqların digər yaranma səbəbləri isə hormonların səviyyəsinin qalxması, tük
follikulunda və piy vəzi kanalında dəyişikliklər, bakteriyalar  və genetik faktorlardır.

Yunan mənşəli “acnè” – “çiçəklənmə, aşınma” mənasını verən söz “ yağ vəzilərinin və
tük köklərindəki follikulların funksiyasının pozulması ilə xarakterizə olunan dəri xəstəliyi
deməkdir [5, s. 16]. Sızanaq sızmaq felindən yaranmış söz olaraq əsl Azərbaycan mənşəli
milli tibbi termindir. “Bədənini sızanaq basmaq. Sızanaq çıxarmaq” [4, s. 110].

Gənclik sızanağı: (Tib.) Yetginlik dövründə üzdə çıxan sızanaqlar.
Dırnaq (lat. unguis). Dırnaqlar dərinin şəkil dəyişkənliyi nəticəsində əmələ gələn

buynuz qişa törəməsidir. Dırnaqların yaranma kökü epidermisdən və dermadan əmələ gələrək
iki cürdür. Epidermis qatında kornea təbəqəsi sərt, ölü və yastı epitel hüceyrələrdən və lifli
proteinlərdən (keratin) ibarətdir. Bu hüceyrələr kəpək və dırnağın yaranmasında mühüm
faktorlardır. Dırnağın altında hipodermis olmadığına görə sümüyə möhkəm bərkimişdir.
“Dırnaqlar barmaqların uc falanqasının arxa səthində yastı şəffaf sədəf şəklində birləşdirici
toxuma yatağı üzərində yerləşirlər. Dırnağın sədəfi buradan qidalandığına görə həmin toxuma
dırnaq yatağı, yaxud dırnaqəti adlanır” [8, s. 457].

“Dırnaq sözü qədim türk dilində tırnğak şəklində işlənmişdir. Dırnaq isminin kökündə
tır- feli durur. Türk dillərində dırna- feli “qazmaq, cırmaq, qaşımaq” anlamında işlənir” [7, s. 73].

“Dırnağın bir əşyanı qazarkən, sıyırırkən çıxardığı tınğ/tırnğ (təbii səs, yansıma səs)
təbii səsin sonuna aq şəkilçini əlavə etməklə yaranmışdır. Müəyyən dəyişiklik nəticəsində səs
tırğ//tırnğ//tır(a)nğ formalarını almışdır. Tınğ/tırnğ təbii səs zamanla dəyişikliyə uğrayaraq
tınğrak-trannğak/tırnak şəklini almışdır” [6, s. 330].
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Sadə quruluşlu isim aşağıdakı mənaları ehtiva edir: [1, s. 614]: 1. Barmaqların ucunun üst
tərəfində sümük kimi maddədən ibarət örtü. Dırnaq tutmaq // At, inək kimi heyvanların ayaq -
larının alt hissəsini əhatə edən bütöv və ya haça şəklində buynuz maddə. Hələ mən səni öz
atımın dırnaqları altında tapdadanda tamaşa elə, Dadaş Lələşov! (S.Rəhimov). 2. Caynaq
(quş larda). 3. dilç. « » və ya “” işarəsi olub, mətn daxilində vasitəsiz nitqi, sitatları, əsər adını, baş-
lıqları, ayrı-ayrı sözləri, həmçinin şərti və ya əks mənada işlənən sözləri bildirmək üçün işlənir.

Azərbaycan dilinin lüğət tərkibində dırnaqla əlaqəli məcazi söz və söz birləşmələri də
işlənməkdədir. Bunlara misal olaraq: dırnaqarası – verilən ada layiq olmayan, yalançı əsli
olmayan, qeyri-həqiqi. Dırnaqarası alim.; dırnağı bərk olsun! – təzə alınan at üçün deyilən
xeyirxahlıq ifadəsi; dırnağı qayım olsun! – təzə gəlin üçün edilən xeyir-dua; ...dırnağı da ola
bilməz (deyil) – müqayisələrdə birinin digərindən çox-çox aşağı, dəyərsiz, ləyaqətsiz olduğunu
bildirir; dırnağı ilə (çalışmaq və s.) – ağır zəhmət və çətinliklə;  dırnaq qədər – əsla, qətiyyən,
heç; dırnaq yeri axtarmaq – girəvə, bəhanə axtarmaq; dırnaq göstərməyən (sızmayan) – xəsis;
dırnaq ovuca batmaq – 1) bilmədən özü öz işini korlamaq; 2) özünə güvənmək; ətlə dırnaq
arasına girmək – bir-birinə çox yaxın olan adamların işinə qarışmaq; təpədən dırnağa (qədər)
– başdan ayağa (qədər) və s. göstərmək olar.

1. (Anat.) İnsan və digər varlıqlarda barmaqların ətrafında çıxan buynuzlaşmış maddə.
Əlin dırnağı (insanın, quşun).

İmam Əl-Şafinin ən dəyərli sözlərindən: “Dərini dırnağın kimi qaşıma... Sonra bütün
işlərin öhdəsindən gələ biləsən... Əgər arzun üçün niyyətlənmisənsə... Gücün çatdığı qədər
hədəfini bildir...”

2. (Bot.) Dırnağa bənzər aromatik bitki. Dırnaq kökü: (tib.) ətin daxilindədir, xüsusilə
ayaq. “Dedilər: dırnaq nə üçün ovlamır, pəncə nə üçün ovlayır”.
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Beləliklə, dəri sistemi tibbi terminlərinin Azərbaycan və ərəb dilçiliyində tədqiqi və
onun dilçilik kontekstində müqayisəli olaraq araşdırılması hər iki dilin tibbi terminologiyası
üçün aktual məsələlərdəndir. Hər iki dildə dəri sistemi ilə əlaqədar tibbi terminlərin müqayisəli
tədqiqi çətin, lakin olduqca maraqlıdır. Hər hansı bir xalqın və qövmün həyat tərzini, adət-
ənənəsini, fikrini mükəmməl ifadə edən zərbi-məsəllər, atalar sözləri, aforizmlər və ayələr
kimi sintaktik vahidləri araşdırıb tədqiq etmək tibbi terminologiyanın özünəməxsus zən -
ginliyini aşkara çıxarmaqda mühüm əhəmiyyəti vardır.
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Kubra Valiyeva

APPEARANCE OF MEDICAL TERMS RELATED TO THE INTEGUMENTARY
SYSTEM IN AZERBAIJANI AND ARABIC LANGUAGES

The medical terminology of Azerbaijani and Arabic languages is rich in Latin, Greek
and at the same time medical terms of Azerbaijani and Arabic origin. A field of medical
terminology is the integumentary system.

To perform certain functions in the living organism, tissues and organs working together
form the body system. These include skeletal, muscular, cardiovascular, respiratory, digestive,
sensory, integumentary systems and etc.. The integumentary system is an organ system con -
sisting of the epidermis, dermis, hair follicles, hair, nails, fat, sweat and mammary glands,
sebum, keratin, melanin, etc. The skin is a large external and sensory organ of man, as well
as of all living things. Receptors in the skin sense touch, heat, cold, pain and pressure. This
function of the integumentary system protects the human body, as well as all mammals, from
various influences and helps them to regulate their movements.
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The article provides detailed information about the integumentary system and its various
functions in terms of medical science. Then lexical-semantic and morphological features of
the main medical terms related to the integumentary system were interpreted on the basis of
explanatory dictionaries of Azerbaijani and Arabic languages.

The explanation of these medical terms in the lexicon of Azerbaijani and Arabic
languages belonging to different language families on the basis of catchphrases, proverbs,
aphorisms and verses, which perfectly express the way of life, traditions, opinions of the
people, creates opportunities for research in this direction.

Keywords: skin, epidermis, dermis, medical terminology, Azerbaijani, Arabic.

Кубра Валиева

ПРОЯВЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ТЕРМИНОВ, СВЯЗАННЫХ С КОЖНОЙ
СИСТЕМОЙ, В АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ И АРАБСКОМ ЯЗЫКАХ

Медицинская терминология богата латинскими, греческими и медицинскими
терминами азербайджанского и арабского происхождения. Еще одной областью меди -
цинс кой терминологии являются термины кожной системы. Ткани и органы, которые
ра бо тают совместно для выполнения определенных функций в живом организме, образуют
систему организма. К ним относятся скелетная, мышечная, сердечно-сосудис тая, дыха -
тельная, пищеварительная, чувствительная, кожная и др. системы. Кожная система
состоит из эпидермиса, дермы, волосяных фолликулов, волос, ногтей, жира, потовых и
молочных желез, себума, кератина, меланина и др. различных органов и клеток. Кожа
является как внешним органом человека с широкой сферой, так и чувст вительным
органом всех живых существ. Рецепторы на коже ощущают прикос новение, тепло, холод,
боль и давление. Эта функция кожной системы помогает им регулировать свои движения,
защищая организм человека, а также всех млекопитающих от различ ных воздействий.

В статье представлена обширная информация о кожной системе и ее различных
функциях с медицинской точки зрения. Затем на основе толковых словарей азербайд -
жанского и арабского языков были разъяснены лексико-семантические и мор фо ло ги  чес  кие
особенности основных медицинских терминов, относящихся к кожной системе.

Раскрытие этих медицинских терминов в лексике азербайджанского и арабского
языков, принадлежащих различным языковым семьям, на основе загадок, пословиц,
афоризмов и стихов, прекрасно выражающих образ жизни, традиции и обычаи народа,
создает широкие возможности для проведения исследований в этом направлении.

Ключевые слова: кожа, эпидермис, дерма, медицинская терминология, азербайджанский язык,
арабский язык.

(AMEA-nın müxbir üzvü Əbülfəz Quliyev tərəfindən təqdim edilmişdir)
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ƏDƏBİYYAT

UOT 82.3163

ƏBÜLFƏZ QULİYEV

NAXÇIVAN ƏDƏBİ MÜHİTİ: NAĞI NAĞIYEV

Azərbaycan ədəbiyyatının mühüm bir qolunu Naxçıvan məktəbi təşkil edir. Naxçıvan ədəbi mühitinin
qədim tarixi və qırılmaz ənənələri vardır. XX əsr Naxçıvan ədəbi mühitinin görkəmli nümayəndələrindən biri də
yazıçı-nasir, dramaturq, tərcüməçi, redaktor, rəssam, pedaqoq, maarifçi, ictimai xadim Nağı Nağıyevdir. O, 2
roman, 4 povest, 6 səhnə əsəri, çoxsaylı hekayələr, miniatür yazılar, xatirələr və oçerklərin müəllifidir. Naxçıvan
Muxtar Respublikası Culfa rayonun Yaycı kəndinin yetirməsi olan bu ədəbiyyat adamının bədii yaradıcılığını
iki mərhələyə ayırmaq olar:1. Naxçıvan mərhələsi (1936-1950), 2. Bakı mərhələsi (1951-1981). Nağı Nağıyev
(1910-1981) Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının Naxçıvandakı filialının ilk məsul katibi (1946-1950) olmuş, bölgədə
ədəbi qüvvələrin yaradıcılıq işinin təşkilində mühüm xidmət göstərmişdir. Böyük sənətkarın ədəbi-bədii irsində
tərcümə yaradıcılığı da özünəməxsus yer tutur. Görkəmli söz ustasının məharətlə dilimizə çevirdiyi öz dövrünə
görə aktual mövzulu bədii əsərlər, Azərbaycan oxucusunun ədəbi zövqünün inkişafında mühüm rol oynamışdır.
Məqalədə Azərbaycan nəsrinin görkəmli nümayəndəsi Nağı Nağıyevin çoxcəhətli yaradıcılığı geniş şəkildə
ümumiləşdirilmiş, sənətkarın XX əsr Naxçıvan ədəbi mühitinin inkişafında rolu və yeri müəyyən edilmiş, elmi
şəkildə dəyərləndirilmişdir.

Açar sözlər: ədəbiyyat, Naxçıvan ədəbi mühiti, Nağı Nağıyev, nəsr, dramaturgiya.

2020-ci ildə görkəmli ziyalı yazıçı-nasir, dramaturq, tərcüməçi, redaktor, rəssam, pe -
daqoq, maarifçi, ictimai xadim Nağı Nağıyevin anadan olmasının 110 ili tamam olur. O, 2
roman, 4 povest, 6 səhnə əsəri, çoxsaylı hekayələr, miniatür yazılar, xatirələr və oçerklərin
müəllifidir.

Nağı Nağıyev 13.07.1910-cu ildə Culfa rayonunun Yaycı kəndində mülkədar ailəsində,
Kərbəlayi Kərimin ailəsində anadan olmuş, əvvəl mədrəsədə, sonra üsuli-cədid məktəbində
təhsil almışdır. 1925-1929-cu illərdə Naxçıvan Pedaqoji Texnikumunu oxuyub bitirmiş, bu
illərdə Bəhruz Kəngərlinin rəssamlıq məktəbinin sirlərini öyrənmiş və pedaqoji, həmçinin
rəssamlıq fəaliyyətinə başlamışdır. O, 1935-1939-cu illərdə Bakıda Azərbaycan Pedaqoji
İnstitutunun Filologiya fakültəsində qiyabi yolla təhsil almışdır.

37-ci ilin repressiyası böyük erudisiya sahibi olan Nağı Nağıyevdən də yan keçmə -
mişdir. Varlı ailədən olması, eyni zamanda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti naziri Yusif bəy
Tahirovun qızı ilə 1933-cü ildə evlənməsi bədxahların gözündən qaçmamış, o, təqiblərə məruz
qalmış, tribunala verilmiş, ancaq 1940-cı ildə Sov.İKP sıralarına daxil olması, 1941-cı ildə
cəbhəyə getməsi onu repressiya maşınından xilas etmişdir. Nağı Nağıyev qayğıkeş ailə başçısı
olmuş, 8 övlad böyütmüşdür. Böyük söz ustası Nağıbəyli soyundan gəlsə də, dövrün tələb -
lərinə uyğunlaşaraq Nağıyev soyadını işlətmişdir.

Nağı Nağıyev 19 yaşından (1929-1935) Ordubad rayonunun Vənənd və Nüsnüs kənd
məktəblərində müdir, Şərur Rayon Maarif Şöbəsində müfəttiş işləmişdir. 1936-cı ildən
etibarən Naxçıvan MSSR Xalq Maarif Komissarlığının inspektoru olmaqla Naxçıvan şəhər
məktəblərində dərs demiş, eyni zamanda Naxçıvan Dövlət Dram Teatrında quruluşçu rəssam
(1936-1941) işləmişdir. 1941-ci ildə hərbi xidmətə çağırılmış, sovet ordusu sıralarında İrana
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göndərilmiş, Təbrizdə xidmət etmişdir. 1942-ci ildə Böyük Vətən müharibəsi illərində əvvəl
Şimali Qafqaz, sonra Ukrayna cəbhələrində vuruşmuş, ağır yaralanmış və ordudan tərxis
olunmuşdur. Nağı müəllim 1943-1945-ci illərdə Naxçıvan Vilayət Partiya Komitəsində şöbə
müdiri olmuşdur. Naxçıvan Radio Verilişləri Komitəsinin, Mətbuat Komitəsinin sədri olmuş,
eyni zamanda pedaqoji və rəssamlıq fəaliyyətini davam etdirmişdir.

O, 1945-ci ildə Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının yeni təşkil olunmuş Naxçıvan filialının
məsul katibi olmuş və 1951-ci ilə qədər bu ədəbi təşkilatın rəhbəri işləmişdir. 1945-ci ildə
SSRİ Yazıçılar İttifaqının üzvü seçilmişdir. Bu illərdə muxtar respublikanın ədəbi həyatına
rəhbərlik edən Nağı müəllim istedadlı qələm sahiblərinin, gənc qüvvələrin ədəbiyyat aləminə
gəlməsinə ciddi qayğı göstərmişdir. O, cəbhədən qayıtmış yazıçı və şairləri filial ətrafında
toplayıb Naxçıvanda ədəbi yaradıcılığın inkişafını təmin etmişdir. Bu illərdə Naxçıvan
Mətbuat İdarəsinin rəisi (1946-1949), Naxçıvan Radio Verilişləri Komitəsinin sədri (1949-
1951), Naxçıvan Mətbəəsinin müdiri (1950-1951), Naxçıvan Rəssamlıq Emalatxanasının
müdiri (1949-1951) vəzifələri də Nağı müəllimə tapşırılmışdı. 1946-cı ildə Naxçıvan Müəllim -
lər İnstitutunda N.Gəncəvinin 800 illik yubileyi ilə əlaqədar olaraq Nizami salonunun tərtibi
və bəzədilməsi bir rəssam, sənət adamı kimi Nağı müəllimə etibar edilmişdi. O, tapşırığın
öhdəsindən məharətlə gəlmiş, otaq nəfis Şərq ornamentləri ilə bəzədilmiş, Nizami qəhrə -
manla rının şəkilləri rəngli boyalarla işlənmişdir. O, 1947-ci ildə N.Gəncəvinin Moskvada
keçirilən 800 illik yubileyinə gedən Azərbaycan nümayəndə heyətinin tərkibinə daxil edil -
mişdir. Beləliklə, o, Naxçıvan ədəbi mühitində, ictimai-siyasi və mədəni həyatının inkişafında
böyük əmək sərf etmiş, çoxşaxəli fəaliyyəti ilə doğma diyara layiqli xidmət göstərmişdir [2].

N.Nağıyev 1951-ci ildə ailəsi ilə birlikdə Bakıya köçmüşdür.
Onun yaradıcılığının yetkinlik dövrü Bakıda yaşadığı illəri əhatə edir. Nağı Nağıyev

1951-ci ildən etibarən mütəmadi olaraq 25 il Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatında Bədii ədəbiy -
yat şöbəsinin müdiri, böyük redaktor vəzifəsində çalışmışdır. Həmin illərdə o, dövrünün
görkəmli ədibləri Səməd Vurğun, Mir Cəlal Paşayev, Rəsul Rza, Mirzə İbrahimov, İlyas Əfən -
diyev, Süleyman Rəhimov, Süleyman Rüstəm və b. ilə sıx yaradıcılıq münasibətində olmuş
və onların çoxsaylı əsərlərini bədii redaktə etmişdir. Nağı Nağıyev Bakıda türk yazarları
Nazim Hikmət və Əziz Nesinlə bir neçə dəfə görüşmüşdür. O, Bakıda yaşayan Cənubi Azər -
bay candan məcburi köçkün demokrat şairlər Balaş Azəroğlu və Əli Tudə ilə yaxın mü nasibətdə
olmuşdur. Azərbaycan Nəşriyyatında işlədiyi illərdə də, o doğma torpaqla əla qələrini davam
etdirmiş, Naxçıvan ədəbi mühitinin İslam Səfərli, Cəfər Bağır, Əbülfəz Ab bas quliyev,
Məmməd Araz, Müzəffər Nəsirli, Hüseyn İbrahimov, Hüseyn Razi kimi gənc nümayəndə -
lərinin əsərlərinin çap olunmasına yaxından köməklik göstərmişdir.

N.Nağıyev fərdi təqaüdçü olaraq 71 yaşında (13.05.1981) uzun sürən xəstəlikdən sonra
Bakı şəhərində dünyasını dəyişmişdir. Onun adı oxucularının yaddaşında yaşayır.

Nağı Nağıyevin bədii-publisistik əsərləri və tərcümələri ayrı-ayrı vaxtlarda jurnallarda,
məcmuələrdə və müxtəlif həcmli kitablar şəklində dərc olunmuşdur. Görkəmli yazıçının
sağlığında 9 kitabı nəşr olunmuşdur. Bunlar aşağıdakılardır: “Yer altında” povest (1954),
“Nişanə” hekayələr (1956), “Dostlar” bir pərdəli pyes (1956), “Sumqayıtda” oçerklər (1959),
“İki tale” hekayələr (1961), “Həsrət” roman (1965), “Yaralı qız” hekayələr (1966), “Seçilmiş
əsərləri” (1967), “Seçilmiş əsərləri” (1974).

Qeyd etmək lazımdır ki, böyük sənətkarın anadan olmasının 100 illiyi ərəfəsində onun
əsərləri 2009-cu ildə üç cilddə nəşr olunmuşdur [3]. Buraya yazıçının sağlığında çap olun -
mamış “Qaranlıq qovuşanda” romanı, “Cəmil və Gülnar”, “Fəhlə ürəyi” povestləri və “Səadət
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və Sədaqət”, “Hal əhlləri” pyesləri də daxil edilmişdir. O da qeyd olunmalıdır ki, Nağı
Nağıyevin Dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət arxivində fondu qorunur. Bu fond materialları ilə
tanışlıq da göstərir ki, sənətkarın ədəbi-bədii irsinin 40 faizi indiyədək nəşr olunmamış,
əlyazma şəklində qalmışdır.

Nağı Nağıyev Azərbaycan nəsrinin inkişafında özünəməxsus yer tutur. Görkəmli ədibin
ədəbi-bədii yaradıcılığını iki dövrə ayırmaq olar: 1. Naxçıvan dövrü. 2. Bakı dövrü

Böyük söz ustası ilk növbədə Naxçıvan ədəbi mühitində formalaşmış, bu torpağın
yetirmələri olan C.Məmmədquluzadə, H.Cavid, Əli Səbri, M.S.Ordubadi kimi söz ustalarının
layiqli davamçısı olmuşdur. O, 1936-cı ildə Naxçıvanda yazdığı ilk hekayə ilə bədii yaradı -
cılığa başlamışdır. Qeyd etmək lazımdır ki, hekayə janrı N.Nağıyevin bədii yaradıcılığında
xüsusilə seçilir. Təsadüfi deyil ki, N.Nağıyevin bir neçə dəfə ancaq hekayələrinin yer aldığı
kitabları (“Nişanə” 1954, “İki tale” 1961, “Yaralı qız” 1966) nəşr olunmuşdur. Hekayələr özü
də ciddi məzmunlu hekayələr, satirik hekayə və felyetonlardan ibarətdir. Böyük sənətkarın
hekayə formasında yazılmış xeyli miniatür yazısı da vardır. Hekayələrin bir qismi onun
həyatının Naxçıvan dövründə qələmə alınmışdır. Bunlara “Ordenli uşaq” (1942), “Axtaran
tapar”(1950), “Səbəb” (1951), “Paxıllıq” (1949) hekayələrini nümunə göstərə bilərik. “Ordenli
uşaq” hekayəsi müəllifin müşahidələri əsasında yazılmışdır. N.Nağıyev müharibə vaxtı ön
cəbhədə xidmət edərkən rotanın siyasi rəhbəri olmuşdur. Ağır yaralandığına görə ordudan
tərxis olunmuş, 1942-ci ilin sonlarında doğma Naxçıvana qayıtmışdır. Amma müharibənin
dəhşətləri onun xatirindən, yaddaşından silinməmiş, dərin izlər qoymuşdur. Müharibə vaxtı
nəinki hərbiçilərin, hətta mülki vətəndaşların, kiçik yaşlı məktəblilərin faşizmə qarşı mübarizə
əzmi bu qələm adamını çox mütəəssir etmişdi. Ona görə də elə həmin ildə onu narahat edən
bu mövzunu qələmə almış, beləliklə, “Ordenli uşaq” hekayəsi meydana çıxmışdı. Burada
Seryoja adlı bir məktəblinin döyüşən orduya qoşulması və döyüşçülərə kömək etməsi, bir
döyüşçü kimi tapşırıqları qorxmadan, mərdliklə icra etməsi canlı boyalarla təsvir edilmişdir.
Vətənpərvərlik işində Seryoja yaşıdlarına nümunə göstərmiş, igidliyinə görə bu kiçik məktəbli
ordenlə təltif edilmişdir. Müəllifin həyatda rast gəldiyi hadisələr əsasında qələmə aldığı bu
əsər böyük inandırıcı təsir qüvvəsinə malikdir, sanki olmuş əhvalat əsasında yazılmışdır.

“Səbəb” hekayəsi kənd təsərrüfatında çalışan gənclərin şərəfli əməyindən, bu gənclərin
başçısı Mübarizin təşkilatçılığından, işgüzarlığından bəhs edir. Onun 1949-cu ildə Naxçıvanda
qələmə aldığı “Paxıllıq” adlı satirik hekayəsinin mövzusu insanda olan həsəd, paxıllıq hiss -
lərinin tənqidinə həsr olunmuşdur. Burada üç hadisənin əsasında paxıllıq motivləri dayandığı
üçün müəllif onları bir ümumi ad altında birləşdirmişdir. Hekayə bu sözlərlə bitir: “Qoy hamı
vaxtında başa düşsün ki, öyrənməkdə paxıl, öyrətməkdə mərd olmaq əsl insan sifəti imiş”.
N.Nağıyev yaradıcılığında məişət məsələləri, əxlaqi tərbiyə mövzusunda yazılmış hekayələr
də diqqəti cəlb edir. Məsələn, “Qonşular” satirik hekayəsində qonşu qadınların davakarlığı,
boş bir söz üstündə ara qarışdırması tənqid olunur. “Yaralı qız” hekayəsində bəzi gənc qızların
moda arxasınca qaçması, saçları dik görünsün deyə saçının arasında şüşə qab yerləşdirməsi
və bunun zərərini görməsi tənqid olunmuşdur.

Qısa hekayələr adlandırıla bilən lətifə, təmsil xarakterli miniatür yazılar da N.Nağıyevin
yaradıcılığında özünəməxsus yer tutur. “Xoruz”, “Qurbanlıq”, “Quzunun çıxardığı nəticə”,
“Canavar”, “Bildirçin və torağayı”, “Sən də şükür elə”, “Keçinin dərdi”, “Oğru pişik” təm -
sil lərində obrazlar heyvanlar olsa da, orada təsvir olunan mənzərə cəmiyyət hadisələrindən
götürülmüşdür. “Ədəb mağazası” lətifəsi daha ibrətamizdir. Burada deyilir: “Vaqonda ağ -
saqqal kişiyə yaxın oturub onu saymadan, çəkinmədən açıq-saçıq söhbət edən iki qıza kişi
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irad tutub dedi:-Bala, o söhbətləri ictimai yerdə bu cür ucadan yox, təklikdə danışarlar. Axı
ədəbdən deyil!

Qızlardan biri kişini əla salaraq hırıldadı:-Əmi, ədəbi harada satırlar? De, gedək bir-iki
kiloqram alaq.

Qoca pərt olsa da dedi:-Bala, ədəb mağazası hər uşağın öz evidir. Satıcıları da ata-
anaları. Evə çatanda ata-ananızdan ədəbin yerini soruşun, əsirgəməzlər, verərlər.

-Əmi-bəlkə onlarla alverimiz baş tutmadı. Sən sat, nağd olsun.
Kişi təmkinini pozmadan dedi:-Öz ata-anası ilə alveri tutmayan adamdan müştəri olmaz,

qızım!..”
Nağı Nağıyevin yaradıcılığında Naxçıvan mövzusu xüsusi yer tutur. Bu baxımdan onun

keçən əsrin 60-cı illərində qələmə aldığı “Püskürən dərə” oçerki xüsusilə diqqəti cəlb edir.
Bu əsərdə Culfa rayonu ərazisindəki Darıdağ mineral su yataqlarının öyrənilməsi, onun xalqın
rifahı üçün istifadə olunması məsələləri işıqlandırılmışdır.

Dram janrında yazdığı bədii əsərlər də N.Nağıyevin yaradıcılığında mühüm yer tutur.
Onun 7 pyesi nəşr olunmuşdur. Bu pyeslərin əksəriyyəti müxtəlif dövrlərdə tamaşaya qoyul -
muşdur. 6 şəkilli pyesdən ibarət olan “Səadət və Sədaqət” adlı əsəri 1940-cı ildə Naxçıvanda
qələmə alınmışdır. Bu əsər tamaşaya qoyulmaq üçün təsdiq edilmişdi. Ancaq 1941-ci ildə
müharibənin başlaması bu işi yarımçıq qoymuşdu. Pyesin mövzusu kənd təsərrüfatında çalışan
iki gəncin: Səadət və Sədaqətin səmimi məhəbbəti üzərində qurulmuşdur. Səadət mühəndis,
Sədaqət isə baş sahənin rəisidir. Kooperativ sədri Orucov da Səadəti sevir, qısqanclıqdan
ümumi işi sabotaj edir, Səadəti sevgilisi Sədaqətin gözündən salmağa çalışır. Sonda həqiqət
qalib gəlir, Orucov ifşa olunur, sevgililər qovuşur, xoşbəxt olurlar.

Böyük sənətkarın Naxçıvanda qələmə aldığı ikinci dram əsəri “Ölümdən həyata”
adlanır. Bu pyes bəzən qəhrəmanın adı ilə “Polad” adlanır (1944). Müharibədə iştirak edən,
cəbhə həyatından yaxşı xəbəri olan dramaturq bu illərdə çox populyar mövzu olan faşizmə
qarşı mübarizə mövzusuna müraciət etmişdir. Əsərin baş qəhrəmanı Poladdır. O, ön cəbhədə
düşmənə qarşı mərdliklə vuruşur. Casuslar onu ələ verirlər, Polad əsir düşür, əsirlikdən qaçır,
partizan dəstəsinə qoşulur, sonda öz cəbhə yoldaşlarına qovuşur, onları ələ verən casus
şəbəkəsini məhv edir. Bu əsər Naxçıvan Dövlət Dram Teatrında 1945-ci ilin 8 may tarixində
ilk dəfə tamaşaya qoyulmuş və böyük əks-səda vermişdir. Böyük uğur qazanan bu dram əsəri
bir neçə müddət səhnədən düşməmişdir. Həmin dram əsəri Ordubad teatrında da tamaşaya
qoyulmuşdur. “Ölümdən həyata” (1944) pyesindəki bəzi elementlərdən, obrazlardan (məs.
Kuzmiç) müəllif sonrakı əsərlərində də istifadə etmişdir. Bu mövzu müəllifə o qədər doğma
olmuşdur ki, o eyni mövzu əsasında qələbənin 30 illiyi münasibətilə “Ələdüşməz görüş” adlı
çox maraqlı hekayə (1975) də yazmışdır.

N.Nağıyevin xronoloji cəhətdən üçüncü dram əsəri “Hal əhlləri” (1954) adlı pyesidir.
O, 5 pərdəli 7 şəkilli bu əsərlə ilk dəfə komediya janrına müraciət etmişdir. Bu maraqlı kome -
diyanın mövzusu kənd həyatından alınmışdır. Kolxozun sədri Heybətovun hesabdar Köçərovla
arvadbazlıq etməsi, hesabdarın isə evli ola-ola başqa qadınla evlənmək istəməsi, manqabaşçısı
Nəcibəyə eşq elan etməsi məsxərəyə qoyulur. Bununla əlaqədar hesabdarın köməkçisi Gülmə -
liyev onun əməllərini arvadı Göyçək xanıma xəbər verir və komediyada hadisələrin gedişi bu
minvalla inkişaf edir. “Hal əhlləri” komediyası da (1954) öz mövzusuna görə gələcəkdə
qələmə aldığı “Həsrət” romanı ilə (1965) səsləşir. Hətta surətlərin adları da uyğun gəlir: Kö -
çərov, Göyçək, Qızyetər, Nəcibə və s.

“Zəka” əsəri 1956-cı ildə qələmə alınmış 2 şəkilli pyesdən ibarətdir. Əsərin mövzusu



gənc nəslin ailə tərbiyəsi, düzlük və doğruluğun tərənnümündən alınmışdır. Əsərin qəhrəmanı
Zəka adlı məktəblidir. O, məktəbin sevimlisidir, rəssamlığa da maraq göstərir. Böyük qardaşı
Məzahir dərsdən yayınır, əyri yola gedir, Zəka onu əyri yoldan çəkindirməyə çalışır. Müəllifin
keçən əsrin ortalarında qələmə aldığı dram əsərlərindən biri də bir pərdəli “Dostlar” pyesidir
(1953). Pyesdə rayondakı Maşın-Traktor Stansiyasının direktoru Namazov və aqronomu
Xoşavazovun yarıtmaz işi, qorxaqlığı, qonaq kimi mərkəzdən gələn müxbir və digər adamlara
yaltaqlıq etməsi tənqid olunur. Müəllifin sonuncu dram əsəri 1974-cü ildə qələmə aldığı 1
pərdəli 2 şəkilli “Əsl insanlar unudulmur” pyesidir. Əsər kurortda dincələn keçmiş cəbhəçi -
lərin təsadüfən tanış olmasından, onların eyni hərbi hissədə vuruşmağından və cəbhə dost la rının
bir yerə toplanıb şadlıq etməsindən bəhs edir. Maraqlıdır ki, müəllif əsərin motiv ləri əsasında
az sonra cəbhə həyatından bəhs edən “Bir rəsmin tarixçəsi” adlı povest (1974) yaratmışdır.

Tanınmış yazıçının özünəməxsus publisistik qələmi vardır. Bu baxımdan müəllifin
“Sumqayıt”, “Poladəridənlər”, “Kimyaçı qızlar”, “SAZ”, “Dnepr suları”, “Dostlar görüşəndə”,
“İş işi göstərər”, “Püskürən dərə”, “Geoloqlar” adlı oçerkləri keçən əsrin 60-70-ci illərində
Azər baycanda iqtisadi-mədəni sahədə gedən canlanmanı bədii şəkildə əks etdirmək baxı -
mından diqqəti cəlb edir. Eyni zamanda onun “Əsrarlı bir gecə”, “Kəndimiz”, “Kənd
löv hələri”, “Düşüncələr” adlı xatirə əsərlərini də bu siyahıya aid edə bilərik.

İkinci Dünya Müharibəsindən sonra Naxçıvan ədəbi mühitinin poeziya qolundan fərqli
olaraq nəsr qolu zəif inkişaf etmişdi. N.Nağıyev ədəbi qüvvələrin rəhbəri kimi bu boşluğu
doldurmağa səy göstərirdi. Belə ki, müharibənin dəhşətləri xalqın həyatında ciddi izlər
qoymuş, arxa cəbhədə olsalar da insanlar hələ bu əzablardan qurtara bilməmişdilər. Ona görə
yenicə hərbi xidmətdən yara alıb vətənə dönən N.Nağıyev də müharibənin odunu-alovunu
unutmamışdı. Qəlbini məşğul edən duyğuları kağıza köçürmüş və beləliklə, 1946-cı ildə isti-
isti “Cəmil və Gülnar” povesti meydana çıxmışdı. Povestin əsas mövzusunu faşizmə qarşı
mübarizə təşkil edir. Azərbaycan gənci Cəmil ön xətdə, döyüş cəbhələrində rəşadət göstərir,
yaralanıb vətənə qayıdır. Bu povestdə müəllif yaxşı bildiyi, dəhşətlərinin şahidi olduğu cəbhə
hadisələrinin materiallarından da istifadə etmişdir. Ona görə də burada əsas qəhrəman Cəmilin
müharibədə iştirakı, göstərdiyi şücaətlər də geniş şəkildə işıqlandırılmışdır. Ukrayna torpağın -
da düşmənə qarşı ön cəbhədə mübarizə aparan Cəmil özbək əsilli əsgər yoldaşı Şirmətovla
birgə kəşfiyyat tapşırığını yerinə yetirmək üçün işğal bölgəsinə keçir, düşmən mövqelərinin
yerləşməsinə aid mühüm məlumatlar əldə edir, qoca Demyan Vasilyeviç Kuzmiçin qonağı
olur, onun köməyindən istifadə edir. Amma kəşfiyyat yoldaşı yaralanır, yüngül yara almış
Cəmil onu tək buraxmır, çiyninə alıb çətinliklə də olsa hərbi hissəyə çatdırır, beləliklə, mühüm
döyüş tapşırığını yerinə yetirir. Cəmil ordudan tərxis olunur, təsərrüfat cəbhəsinə atılır, kənd
həyatında fəal əməyi ilə rəhbərliyin rəğbətini qazanır, sevgilisi Gülnara qovuşur. Burada
Cəmilin arxa cəbhədəki fəaliyyəti nisbətən zəif işıqlandırılmışdır. Qeyd edək ki, müəllif bu
povestin materialları əsasında “Hal əhlləri” adlı 5 pərdəli komediya (1954) da yazmışdır. Eyni
mövzuya o, keçən əsrin 60-cı illərində yenidən müraciət etmiş, bu mövzuda irəlidə haqqında
geniş bəhs edəcəyimiz “Həsrət” adlı mükəmməl bir roman (1965) yaratmışdır

Naxçıvanda yaşayarkən müəllifin yaratdığı ikinci nəsr əsəri “Yer altında” povestidir.
1949-cu ildə qələmə aldığı “Yer altında” əsərində Naxçıvan duz mədəni fəhlələrinin həyatı,
əməyi, daxili aləmi öz dolğun əksini tapmışdır. “Povestdə Zakir və Validənin məhəbbət və
sədaqəti, əməyə münasibətləri bədii boyalarla təsvir olunmuşdur” (4, s. 110). Bundan başqa
povestdə Bəhrəm və Yusif kimi əmək adamlarının bol məhsul uğrunda mübarizəsi də inan -
dırıcı və oxunaqlı bir dillə verilmişdir.
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“Fəhlə ürəyi” povesti (1976) müəllifin mükəmməl bədii əsərlərindən biridir. Burada
yeni nəslin tərbiyə məsələləri öz bədii ifadəsini tapmışdır. Yeniyetmə Tofiqin atası rəhmətə
getmiş, anası iki bacısı da daxil 3 üç məktəblini çətinliklə dolandırır. Qonşu Ələkbər usta
mək təblinin başsız qalıb pis uşaqlara qoşulmasının qarşısını almaq üçün onu zavoda öz
yanında usta şagirdi işləməyə aparır. Tofiq çətinliklərə sinə gərir, dözür, yavaş-yavaş isteh -
salatda işləməyə alışır, halal zəhmətlə yaşamağın hər şeydən üstün olduğunu anlayır, namuslu,
zəhmətkeş gənc kimi ailəsinin qayğıları ilə məşğul olur, anasına kömək edir.

Hekayə janrı ilə yaradıcılığa başlayan görkəmli nasir yaradıcılığının yetkin dövründə
iki roman qələmə almışdır. Bunlardan birincisi 1965-ci ildə bitirdiyi “Həsrət” romanıdır.
Müəllif romanın mövzusunu yaxşı bildiyi kənd həyatından götürmüşdür. Bu oxunaqlı roman
yeni həyat quruculuğu sahəsində xeyirlə şərin mübarizəsindən bəhs edir. Xeyir qüvvələrin
təmsilçiləri Cəmil, Gülnar, Əkrəm, Dilşad, şər qüvvələrin nümayəndələri isə Çömçə Əli, Qiyas
kimi mənfi tiplərdir. Əsərin baş qəhrəmanı Cəmil müharibənin alovlarından çıxmışdır. Bakıda
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində işə başlamışdır. Rayonda kadra ehtiyac çox olduğuna görə onu
öz yerinə, öz rayonuna işə göndərmişlər. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, bu mövzuya aid bədii
əsər yaratmaq düşüncəsi hələ keçən əsrin 40-ci illərindən gənc nasiri məşğul etmişdir. Ona
görə o, əvvəlcə bu mövzuda “Cəmil və Gülnar” (1946) adlı povest qələmə almışdır. Povestdə
Cəmilin cəbhə həyatı geniş işıqlandırılmış, arxa cəbhədəki fəaliyyəti nisbətən səthi şəkildə
işlənmişdir. Romanda isə Cəmilin cəbhə həyatından bəhs edilməmiş, ancaq arxa cəbhədəki
fəaliyyəti dolğun və geniş şəkildə təsvir edilmişdir. “Həsrət” romanı oxucuda bir növ, “Cəmil
və Gülnar” povestinin davamı təsiri bağışlayır.

Romanda cərəyan edən hadisələr müəllifin uzun həyat müşahidələri əsasında qələmə
alındığına görə buradakı obrazlar dolğun və inandırıcı təsirə malikdir. Əsərin dili axıcıdır.
Roman bədii təsvir və ifadə vasitələri ilə zəngindir, eyni zamanda burada reallığı gücləndirmək
üçün atalar sözü və məsəllərdən, dialektizmlərdən, şivə xüsusiyyətlərindən yerli yerində
uğurlu şəkildə istifadə edilmişdir.

Müəllifin ikinci romanı “Qaranlıq qovuşanda” adlanır (1967). Onu da qeyd etmək lazım -
dır ki, roman 1974-cü ildə “Azərbaycan” jurnalında “İfşa” adı ilə ixtisarla nəşr olun muşdur.
Maraqlı süjet xəttinə malik olan romanın mövzusu şəhər həyatından, inşaat işindən götü -
rülmüş dür. Romanın əsas obrazları Ramiz və Ziyaddır. Hadisələr də bu iki şəxs ətrafında
cərəyan edir. Ramiz, onun nişanlısı Sənubər, qayınatası Heydər kişi, tikinti idarəsinin rəisi
Vahid müəllim müsbət surət kimi, Ziyad isə mənfi surət kimi verilmişdir. Mühəndis Ramiz
tikinti idarəsinin texniki Ziyadın dövlət əmlakını dağıtmasının, mənimsəməsinin qarşısını
almaq istəyir. Bu işdə tikintinin məsul işçisi Vahid müəllim də yaxından ona kömək edir.
Sonda xeyir şərə qalib gəlir, Ziyad cinayət əməllərinə görə həbs edilir.

Nağı Nağıyevin tərcüməçilik fəaliyyəti onun yaradıcılığında mühüm yer tutur. O, keçmiş
Sovetlər Birliyində ümumittifaq oxucusu tərəfindən təqdir olunan mühüm bədii əsərləri rus
dilindən dilimizə tərcümə etmişdir. Bunlar içərisində Andre Stilin “İlk zərbə” (1965), Oqul -
çanskinin “Həzi Aslanov” (1956), Aybəkin “Müqəddəs qan” (1959), B.Nemtsovanın “Vəhşi
Bara” (1961), C.İkraminin “Hörümçək toru” (1964). M.Kolesnikovun “Çəhrayı sığırçınlar”
(1969), M.Xurşilovun “Sular şahiddir” (1959) romanlarının və “Min bir gecə” (IV cild 1976)
nağıllarının nəşrini xüsusilə qeyd edə bilərik. Bundan əlavə, yazıçı bir çox xarici ölkə yazı -
çısının əsərlərini də ilk dəfə dilimizə tərcümə edib nəşr etdirmişdi. Bu tərcümələr ümumilikdə
160 çap vərəqindən və ya 2600 səhifədən ibarətdir.

Naxçıvan ədəbi mühitinin görkəmli nümayəndələrindən olan böyük sənətkar Nağı
Nağıyevin ədəbi-bədii irsinin dərindən öyrənilməsinə ciddi ehtiyac vardır.

Əbülfəz Quliyev
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Abulfaz Guliyev

NAKHCHIVAN LITERARY MILIEU: NAGI NAGIYEV

An important branch of Azerbaijani literature is the Nakhchivan school. Nakhchivan
literary environment has an ancient history and unbreakable traditions. One of the prominent
representatives of the Nakhchivan literary environment of the 20th century is the writer-prose
writer, playwright, translator, editor, artist, pedagogue, educator, public figure Nagi Nagiyev.
He is the author of two novels, four narratives, six plays, numerous stories, miniatures,
memoirs and essays. The creativity of this literary man, who was born in Yayji village of Julfa
region of Nakhchivan Autonomous Republic, can be divided into two stages: 1. Nakhchivan
stage (1936-1950). 2. Baku stage (1951-1981). Nagi Nagiyev (1910-1981) was the first execu -
tive secretary of the Nakhchivan branch of the Writers’ Union of Azerbaijan (1946-1950) and
played an important role in organizing the creative work of literary forces in the region.
Translation creativity also has a special place in the literary and artistic heritage of the
professional. The works on topical issues, which were skillfully translated into our language
by a prominent master of words, played an important role in the development of the literary
taste of the Azerbaijani reader. The multifaceted creativity of Nagi Nagiyev, a prominent
representative of Azerbaijani prose, is widely summarized in the article, the role and place of
the artist in the development of the literary environment of Nakhchivan of the 20th century is
determined and scientifically evaluated.

Keywords: literature, Nakhchivan literary environment, Nagi Nagiyev, prose, drama.

Абульфаз Гулиев

НАХЧЫВАНСКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СРЕДА: НАГИ НАГИЕВ

Важной областью азербайджанской литературы является нахчыванская школа.
Литературная среда Нахчывана имеет древнюю историю и нерушимые традиции.
Одним из ярких представителей литературной среды Нахчывана XX века является
писатель-прозаик, драматург, переводчик, редактор, художник, педагог, общественный
деятель Наги Нагиев. Он является автором 2 романов, 4 повестей, 6 пьес, многочис -
ленных рассказов, миниатюр, мемуаров и очерков. Литературные произведения этого
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литературного человека, воспитанного в селе Яйджи Джулфинского района Нахчы -
ванской Автономной Республики, можно разделить на два этапа: Нахчыванский этап
(1936-1950). 2. Бакинский этап (1951-1981). Наги Нагиев (1910-1981) был первым от -
ветст венным секретарем (1946-1950) филиала Союза писателей Азербайджана в
Нахчыване, играл важную роль в организации творческой деятельности литературных
сил региона. Перевод занимает особое место в литературном и художественном
наследии великого художника. Художественные произведения на актуальные темы
своего времени, умело переведенные выдающимся мастером слова на наш язык,
сыграли важную роль в развитии литературного вкуса азербайджанского читателя. В
статье широко обобщается многогранное творчество выдающегося представителя
азербайджанской прозы, Наги Нагиева, и определены роль и место художника в
развитии Нахчыванской литературной среды XX века, дана научная оценка.

Ключевые слова: литература, литературная среда Нахчывана, Наги Нагиев, проза, драматургия.

Daxilolma tarixi: İlkin variant 16.06.2020
Son variant 24.08.2020

Əbülfəz Quliyev
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UOT 82:316.3

HÜSEYN HƏŞİMLİ

ƏLƏKBƏR QƏRİB NAXÇIVANLININ İLK HEKAYƏLƏRİ

Məqalə unudulmuş ədib Ələkbər Qərib Naxçıvanlının  yaradıcılığına həsr olunmuşdur. Ə.Q.Naxçıvanlı
iyirminci əsr Azərbaycan ədəbiyyatında sentimentalizm ədəbi cərəyanının görkəmli nümayəndələrindən biridir.
Onun nəsr əsərləri ideya-bədii mükəmməlliyi ilə diqqəti çəkir.

Ə.Q.Naxçıvanlı bədii yaradıcılığa Qori Müəllimlər Seminariyasında 1909-1913-cü illərdə təhsil aldığı
vaxtlarda başlamışdır. Məqalədə onun həmin illərdə yazdığı ilk hekayələr təhlilə cəlb olunmuşdur.  Yazıçının
“Zavallı Leyla xala”, “Bacı və qardaş” kimi hekayələrinin mövzu, ideya, sənətkarlıq xüsusiyyətləri nəzərdən
keçi rilmiş, səciyyəvi məqamlar müəyyənləşdirilmişdir. Hekayələrdə nəcib humanist duyğuların, ülvi hisslərin
təqdimi əsas yer tutur. Bu əsərlərdə folklordan, xüsusən xalq nəğmələrindən istifadə məsələlərinə də diqqət
yetirilmişdir. Müəllifin yığcam süjet daxilində obraz yaratmaq məharəti, surətlərin qəlb aləmini, hissiyyat və
duyğularını məharətlə təsvir etməsi də bu əsərlərin əsas xüsusiyyətlərindəndir. Ələkbər Qərib Naxçıvanlının
“Zavallı Leyla xala”, “Bacı və qardaş” kimi hekayələri həm də Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının  diqqətəlayiq
nü munələrindən sayıla bilər.

Açar sözlər: Azərbaycan ədəbiyyatı, bədii nəsr, Naxçıvan ədəbi mühiti, Ələkbər Qərib Naxçıvanlı.

Ələkbər Qərib Naxçıvanlı (Abbasov Ələkbər Tağı oğlu) 1910-30-cu illərdə ədəbi
prosesdə yaxından iştirak edən, nəsr, publisistika, ədəbi tənqid və bədii tərcümə sahəsindəki
səmərəli, məhsuldar fəaliyyəti ilə diqqəti çəkən istedadlı sənətkarlarımızdan biridir. Onun
“Ələkbər Qərib”, “Əliəkbər Naxçıvanlı”, “Ələkbər Abbasov”, “Ə.Qərib” və digər imzalarla
çap etdirdiyi roman, povest və hekayələr, publisistik və ədəbi-tənqidi məqalələr, müxtəlif
xalqların ədəbiyyatından etdiyi tərcümələr istedad və zəhmətin, ciddi yaradıcılıq axtarışlarının
məhsuludur. Lakin bu görkəmli ədibin çoxşaxəli yaradıcılıq fəaliyyəti diqqətdən kənarda
qalmışdır. Uzun müddətdir ki, onun ədəbi irsinin toplanılması və tədqiqi ilə məşğuluq.
Axtarışların nəticəsi olaraq bir çox məqalələr dərc etdirmişik. Bu məqalədə isə yazıçının 1910-
cu illərdə mətbuatda dərc olunmuş ilk hekayələrindən söz açacağıq.

Ələkbər Qərib Naxçıvanlı bədii və publisistik yaradıcılığa hələ Qori Müəllimlər
Seminari yasında 1909-1913-cü illərdə təhsil alarkən başlamışdır. Onun həmyerlisi və tələbə
yoldaşı Xəlil ağa Hacılarov Qori seminariyasındakı müəllimləri Firidun bəy Köçərli haqqında
1957-ci ildə Tbilisidə yazdığı xatirədə digər məsələlərlə yanaşı, Ələkbər Qərib Naxçıvanlını
da yada salmış, onun da ədəbiyyata, mətbuata gəlişində ustad pedaqoqun təsirini və köməyini
nəzərə çatdırmışdır: “...Tələbələrimizdən Ələkbər Abbasov öz yazdıqları məqalələri Bakı
qəzetlərində çap edilmiş görərdi... Tələbələrin bu sahədəki fəaliyyətlərinə istiqamət yaradan
Firidun bəy Köçərli idi” [1, s. 277-278]. Bu baxımdan Ə.Q.Naxçıvanlının “İşıq” qəzeti ilə
əlaqələri maraq doğurur.

Azərbaycanda qadınlar üçün ilk mətbuat orqanı olan “İşıq” Bakıda 1911-ci ilin yanvar
ayının 22-də nəşrə başlamış, 1912-ci ilin sonlarınadək nəşr olunmuşdur. Mətbuat tariximizdən
bəhs edən tədqiqatçılar “İşıq”ı gah jurnal (məcmuə), gah da qəzet kimi yada salmışlar. Buna
səbəb odur ki, “İşıq” həcminə və formatına görə qəzetdən bir qədər fərqli idi. Həftəlik nəşr
olunan bu mətbuat orqanı səkkiz səhifədən az olmurdu. “İşıq”ın elə ilk sayında onun “tərbi -
yeyi-ətfala (uşaqların tərbiyəsinə – H.H.), ədəbiyyata, təbabətə və evdarlığa dair xanımlar
qəzetəsi” olduğu dəqiqliklə vurğulanmışdı [2]. Bu mənada tədqiqatçı Amaliya xanım Qası -
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movanın “İşıq”ı qəzet sayması düzgündür [3, s. 6-7]. “İşıq”ın redaktoru dövrün ziyalı qadın -
larından olan Xədicə xanım Əlibəyova, naşiri isə onun həyat yoldaşı, hüquqşünas və publisist
Mustafa bəy Əlibəyov idi.

Onu da deyək ki, indiyədək Ələkbər Qərib Naxçıvanlının “İşıq” qəzetində dərc olunmuş
bədii və publisistik əsərlərindən heç bir tədqiqatçı söz açmamışdır. Hətta həmin qəzet haqqında
kitabça çap etdirmiş A.Qasımovanın əsərində də bu barədə heç bir qeyd yoxdur. Tədqiqat
zamanı Ə.Naxçıvanlının “İşıq”da verilmiş bir neçə bədii və publisistik əsərini aşkara çıxardıq.
Qəzetin 1911-ci ildəki 31-ci, 32-ci, 33-cü və 34-cü, 1912-ci ildəki 2-ci sayında, yəni 5 sayda
Ə.Naxçıvanlının “Zavallı Leyla xala” hekayəsi oxuculara  çatdırılmışdır [4]. Hekayənin
adından sonra “L.İ.-yə töhfə” qeydi var.

Hekayə Daşlıbulaq kəndinin sakinlərinin qışdakı acınacaqlı durumunun təsviri ilə
başlayır. Gənc müəllif kəndlilərin ağır güzəranını, maddi sıxıntılarını, çarəsiz halını həssaslıqla
və ürək yanğısı ilə təsvir etmişdir. Yeməyə çörək, geyməyə paltar, daxmalarını isitməyə
yanacaq  tapmayan kəndlilər hər gün aclıqdan və şaxtadan ölmək təhlükəsi ilə üz-üzədirlər.
Onlar məcbur qalıb əkin-biçin üçün zəruri olan at və öküzlərini dəyər-dəyməzinə satırlar, təki
bu ağır durumdan yaxa qurtara bilsinlər. Yazıçının təsvirlərini həyəcansız oxumaq olmur:
“Qəzadan bu il qışın əvvəlki iki ayları şiddətlə keçdi. Soyuq o dərəcədə şiddətli idi ki,
Daşlıbulaq qəryəsində çox evlərin içində olan qab-qacaqlar buz bağlamışdı. Fağır kəndçilər
nəhayət dərəcədə sıxıntı və zillət çəkirdilər. Zira taxılları və filcümlə əkinləri keçən il qayət
az vüsula gəldikdən özlərinə qış üçün azuqə saxlamamışdılar. Buna binaən əksəri öz külfətinin
əqəllən xörək və libasını mühəyya etməyə istiaətləri yox idi... Kömür almağa dəxi onlara bir
miqdar pul lazım gəlirdi. İlin belə qıtlıq vaxtında heç kəsdə pul tapılmazdı... Bütün əlacları
kəsildikdə yazıq kəndçilər öz külfətlərini, körpə balalarını və kəndilərini bu sayaq dəhşətli
fəlakətdən amanda saxlamaq üçün öz ev heyvanlarını; atlarını, öküzlərini, camış-inəklərini
və sair kəndçi məişətində ən zəruri və lazımlı olan heyvanlarını bazarda əskik qiymətə satıb
vüsul olmuş pulları ilə külfətlərinin ən mühüm mayehtaclarını mühəyya qılmağa məcbur
olurdular. Bu növ əziyyət və əzabdan əlavə, soyuğun şiddətindən köy-kənd əhlinin gündən-
günə xəstələri artırdı. Məsum cocuqlar bir növ qərib mərəzə düçar olub, həlak olurdular”.

Müəllif yazır ki, qışın sonu yaxınlaşdıqca kəndlilərin qəlbində ümid işartıları baş qal -
dırır, onlar qarşıdan gələn baharda əzab və fəlakətlərdən xilas ola biləcəklərinə ümid
bəs lə yirlər. Havalar isindikcə sanki onların qəlbləri də hərarətlə dolur. Baharın gəlməsini
uşaqlar və yeniyetmələr daha böyük sevinc hissi ilə qarşılayırlar. Təhkiyənin davamından
öyrənirik ki, onlar qaval, qarmon, mizqan çalır, oxuyub oynayır, ətrafdakıları da şənləndirirlər.
Bu kimi nikbin təsvirlərin ardınca qəmli, ürək parçalayan mənzərə ədəbi müstəviyə gətirilir.
Yazıçı kəndin kənarındakı bir daxmada yaşayan ana ilə xəstə oğulun köməksiz, çarəsiz halına
diqqət yönəldir: “Lakin həmin bu vaxtda köyün kənarında xarabaya bənzər bir daxmada bir
dul arvad pəncərənin qabağından yerdə dizlərini qucaqlayıb, məyus və məhzun ahı ah
üstündən çəkərək xamuşanə gözlərinin yaşını ruxsarına cari qılırdı. Qüvvəsindən heç bir şey
felə  gəlmədiyindən və öz yazıq halına bir çarə aramaqdan pək aciz olduğundan dərd və qə -
minin şiddətli alovunu özünün göz yaşı ilə söndürməkdən savayı heç bir şeyə qadir və muxtar
deyildi. Bu övrətin sağ tərəfində divarın dibindən on yaşında, xəstəlikdən zəif bir səbi
yatacağına uzanmışdı”.

Kənd uşaqlarının çalıb-oxumaq səsi getdikcə daha da yaxınlaşır, xəstə çocuq isə ac-
yalavac vəziyyətdə öz dərdləri ilə baş-başadır. Onun anası Leyla xala neçə günlər ərzində
çəkdiyi əzab-əziyyətdən sonra daha da zəifləmiş, halsız qalmışdır. Biçarə qadın Tanrıya üz



tutaraq ömür kitabını vərəqləyir, keçənləri yada salır, böyük Yaradandan imdad diləyir. Yazıçı
bu vasitə ilə zavallı Leyla xalanın acı taleyini oxuculara çatdırır. Bu daxili monoloq özünün
sentimental qayəsi, yanıqlı mündəricəsi ilə səciyyələnir: “Pərvərdigara, məni nə bədbəxt, nə
xar-zəlil bir şəxs yaratdın! Ah, mənim nəhs taleyim!.. İki aylıq səbi (qız uşağı) olduğum halda
anam vəfat etmiş. Anamın vəfatından sonra yadlar, rəqiblər əlində qalaraq daima ağlar, zarıncı
oldum... Gah o qonşunun, gah bu qonşunun qucağında dirilik edib, iki yaşınadək bir gün ac,
digər gün tox zavallı ömrümü keçirdim. Ah, nə bəlalar, nə müsibətlər çəkdim!.. Madərimin
vəfatından sonra çox keçmədi ki, atam gedib bir özgə arvad təzvic etdi. Bu analıq bizim
evimizə gələn zamanı dörd yaşıma yeni girmişdim... Bu sitəmkar analığımın əlinin altında
mən böyüyüb on iki sinnimə yetişdim... Atam evlənəndən sonra dəxi pərişan, naümid, bikəs
bir yetim olmuşdum. Diriliyin məndən ötrü dəxi heç bir hüsnü bulunmazdı...”.

Məlum olur ki, analığının təkidi ilə Leyla on dörd yaşındaykən zorla qonşu kənddəki
otuz yaşlı birisinə ərə verilmiş, lakin orada da xoş gün görməmişdir: “Səkkiz ilin müddətində
həmin bu ərim ilə bərabər çöllərdə, zəmilərdə, isti günlərin qabağında satılma qul kimi
işləməkdən belim bükülüb, əllərim qabar oldu. Fəqət heç bir qədr və qiymətim bilinmədi.
Tündməcaz, bədxasiyyət kişinin əlində əsir olub, düşnam və murdar föhşlərini qəbul etdim.
Dəhşətli kötəklərinə uzunqulaq kimi dözdüm. Lakin övlad anası olduqdan sonra ərim qəflətən
mərhum oldu”.

Bəla ardınca bəla gəlir. Ərinin ölümündən sonrakı dörd il ərzində iki körpə balasını
böyütmək üçün hər əzaba qatlaşan Leylanın qəlbinə yenə də dağ çəkilir, amansız əcəl öv -
ladlarını əlindən alır. Bundan sonra öz əməyi ilə güzəranını təmin etməyə çalışan Leyla hər
cür çətinliklərlə üzləşir, güclə başını dolandıra bilir, nəhayət, yenidən ailə qurur. Tale bu dəfə
də üzünə gülmür, yeni nigahdan oğlu dünyaya gəlir, binəva çocuq iki yaşına çatmamış atası
ölür. Zavallı Leyla daha da ağır vəziyyətə düşür, övladını zor-bəla ilə böyüdür, xəstəlik də bir
yandan... Beləcə, müəllif Leyla xalanın acılarla dolu həyat yolunun qısa tarixçəsini təsirli bir
tərzdə oxucuya çatdırır. Bu məqamda da təzadlı təqdim və yozumlar  hekayənin bədii siqlətini
daha da artırır. Bir tərəfdə öz dərdləri ağuşunda çırpınan kimsəsiz qadın və onun xəstə oğlu,
digər tərəfdə də deyib-gülən, çalıb-oynayan uşaqların bayram ovqatı.

Təhkiyə və təsvirlərin davamında süjetin yeni şaxəsi boy verir. Müəllif bu dəfə diqqəti
Daşlıbulağa yaxın olan digər bir kənddəki yeniyetmələrin Xıdır payı yığ maq üçün evləri
dolaşmasına yönəldir: “Xülasə, “Eydi-Xıdır” münasibəti ilə bu çocuqlar eldəki adətlərinə
müvafiq dəstə ilə evləri birər-birər dolanıb, avaz ilə səda-sədaya verərək oxuyub, özləri üçün
qism-qism pay cəm edirdilər. Bu axşam hamı evlərdə bayram olduğuna görə hər dürlü xoşkbar,
növ-növ qovurqa, şirniyyat və sair şeylər mövcud olduğundan “Xıdıra Xıdır” gəlmiş çocuqlara
yaxşı paylar və əksəri bəlkə xoşkbar (çərəz) və qovurqa əvəzinə pul verməyi kəndilərinə borc
bilirdilər”.

Müəllif bu uşaqların başçısı olan on beş yaşlı İskəndərin təmiz qəlbli, insaflı, zəhmət -
sevər bir yeniyetmə olduğunu daha ətraflı şəkildə, səciyyəvi xarakter əlamətləri ilə can lan dır mışdır.
Bu isə gələcək hadisələr üçün müvafiq bədii əsaslandırma funksiyası daşıyır: “Bu uşağın atası
çox fağır, miskin olub, ancaq kəndisinin biaram səy və kuşisi ilə öz külfətinin zəruri ruzusunu
qazanırdı. Oğlu İskəndər isə pədərinin külfətdən ötrü bu minval müttəsil çalışmağını görübən
qeyrətinin və vicdanının güclüyündən onunla bərabər hər bir məqamda qüvvəsindən felə
gəldiyi qədər çalışıb, səy və təlaş etməkdə əsla müzayiqə etməzdi. Yaşının azlığına baxma -
yaraq, məzkur çox böyük vicdan sahibi, rəhimdar, fəsihdil olub, cəmi kənd əhlinin
ma bey nində yaxşı məhəbbət və ehtiram kəsb etmiş idi. Vaqiən, İskəndər bilsəydi ki, kənddə
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bir evdə, ya bir tifli-yetim və ya bir fağır yoxsuzluqdan və aclıqdan korluq çəkir və heç
kimsədən müavinət gözləmir, həmin saat onun imdadına yetişib, bir vəsilə ilə binəvanı
rizamənd qılmasaydı, özü nə təama meyl etməzdi və nə istirahətə qərarı gəlməzdi”.

Öz kəndlərindən sonra Daşlıbulağa yönələn uşaqların bayramda toplayacaqları pulları
nəyə sərf edəcəkləri barədə düşüncələrini də yazıçı təbii şəkildə canlandırmışdır. Onlar
Daşlıbulaq kəndinin evlərini dolanıb hədiyyələr topladıqdan sonra ən axırda Leyla xalanın
qapısında çalıb-oxuyaraq bayram payı istəyirlər. Şirin yuxuda olan qadın uşaqların səsinə
oyanıb qapıya çıxır: “Balaları rizamənd yola salmaqdan ötrü heç bir şeyə gümanı gəlmə -
diyindən binəva arvadın canı şiddətlə sıxılırdı. Həzin sövt ilə:

– “Xudavənda, mən nə edim, nə söyləyim ki, məsum balaların qəlbləri sınmasın”, deyə
uşaqlara yanaşdı: – Balalarım, sizə bir pay verməkdən lap acizəm. Zira evimizdə heç bir şey
yoxdur. Neçə müddətdir ki, oğlum evdə xəstə yatır. Kəndimizə gündəlik xörək də tapmağa
qadir deyilik. İndi nə etməli? “Yoxun” hər iki üzü qara olur... Ümid ki, məndən inci məyə -
siniz!”

Axşamdan bəri deyib gülən uşaqların da şən ovqatı dəyişir. Onlar Leyla xalaya pərişan
bir halda baş endirib oradan uzaqlaşır və bu zavallı qadını narahat etdiklərinə görə özlərini
qınayırlar. Dəstənin başçısı İskəndər isə dərin fikirlərə qərq olmuşdur. Müəllif onun qəlb
aləmində baş qaldıran narahat duyğuları, zavallı qadının və onun xəstə oğlunun halına ürək -
dən acımasını, dərin sarsıntı keçirməsini təsirli lirik-psixoloji təsvirlərlə nəzərə çatdır mışdır:
“Leylanın sözləri onun pək lətif qəlbini ox kimi dağlayıb, bir an xatirindən çıxmayırdı.

– Pərvərdigara, bu biçarə arvadı və xəstə yetimini bu çahi-zəlalətdən qurtarmağa bir
istitaətim varmı? Bunlara bir müavinət göstərməyə nə çarə arayım? Ax! Xudaya, nə üçün
məni zəngin etməyibsən ki, laməhala belə bədbəxtləri, zarıncı yetimləri mühafizət edim? Ah-
ah! Nə yaman övza, nə qara gün! İnsafdırmı mən canı salamat, qəlbi şad rahatca atamın
qa zandığından yeyib keyf edim, amma bu bimar yetim anası ilə ac-acına künclərdə qalsın?
İskəndərin bilaixtiyar belə fikirlər qəlbindən keçdiyi halda cismi od kimi yanıb, qeyrətindən
didələri yaş ilə dolmuş idi”.

İskəndər uşaqlara üz tutaraq deyir:
– Yoldaşlar, siz nə tövr istəyirsiniz, hər kəs öz hissənizi aparın! Amma mən öz payımı

büsbütün alıb Leyla xalaya verəsiyəm. Zira o fağır-binəva, aciz bir arvad tayfasıdır.Əlavə,
oğlu naxoş olduğundan necə ki, gördüz, künclərdə qalmışdır. Bu günkü gündə onlara bir
müavinət göstərməkdən dəxi savab bir şey yoxdur”.

Digər uşaqlar da onunla həmfikir olaraq yenidən Leyla xalanın daxmasına doğru qa -
yıdırlar. Qadın onların geri dönüşünün səbəbini soruşduqda İskəndər niyyətlərini anladır:
“İskəndər dolu torbanı kamali-ədəblə Leyla xalanın hüzuruna təqdim edib, tələsik cibindən
pul kisəsini çıxarır, deyir:

– Xala, bu şeylər biz bu gecə yığdığımız xoşkbar (çərəz), şirniyyat və sairələrdir. Mən
və yoldaşlarım səndən artıq təvəqqe edirik ki, bunları bizdən qəbul edəsən. Hərçənd bunların
maliyyatı bir şey deyil, amma bainhəmə qəbul etməyin ilə bizi ziyadə məmnun qılırsan.

Sonra İskəndər kisədəki pulların cəmisini... torbanın üstünə qoydu. Binəva arvad balaca
balaların bu dərəcədə himmət və səxavətlərini görüb fövqəladə mütəəssir olub, xeyir-dua ilə
bunları yola saldı”.

Göründüyü kimi, bu maraqlı hekayədə uşaqların kimsəsiz qadına yardımını təsirli
boyalarla canlandıran gənc müəllif  humanizmi, xeyirxahlığı təbliğ edir, oxucuları da təmiz
qəlb li, insaflı olmağa səsləyirdi. Hekayədə yazıçının yaratdığı dolğun peyzajlar, ədəbi



müstəviyə gətirdiyi etnoqrafik detallar, təsvir etdiyi adət-ənənələr  koloriti daha da qüvvət -
ləndirmişdir. Müəllifin “Xıdır” sözünü Xızır peyğəmbərlə bağlaması da maraq doğurur.
Uşaqların qapı-qapı gəzərək bayram sovqatı yığarkən oxuduqları nəğmələr də tarixi-etnoqrafik
səciyyəsi ilə diqqəti çəkir:

Xıdıra Xıdır deyərlər,
Xıdıra çıraq qoyarlar.
Mən Xıdırın nəyiyəm?
Ayağının nalıyam,
Atının torbasıyam.
Xanım, ayağa dursana,
Yük dibinə varsana,
Boşqabı doldursana,
Xıdırı yola salsana.
Xıdır gəlib hay ilə,
Bircə dılğır day ilə.
Dayı batdı palçığa,
Çıxartdıq hay-huy ilə.

Yuxarıdakı nəğmə ilə onun hazırda daha çox işlənən variantları arasında müəyyən
fərqlərin də olduğunu deməliyik. Yazıçının təbiət təsvirləri, kənd məişətindən yaratdığı
lövhələr də əyani müşahidələrin ifadəsi kimi təsirli və inandırıcıdır. Məsələn, Daşlıbulaq
kəndinin axşamüstü durumunun, görünüşünün təsviri bu baxımdan xarakterikdir: “Gecə qara
niqabını yerin üzünə saldıqda ara-sıra əsən isti yellər evin qabağındakı uca təlmələrin şaxə -
lərini hərəkətə gətirirdi... Otlaqdan...qayıdan... qoyun və quzuların mələşməyi, inəklərin
ba ğırtısı, atların kişnəməyi, digər tərəfdən də yel əsdikcə ağacların yarpaqlarının xışıltısı biri-
birinə qarışıb, qəribə bir avaz dərk olunurdu. Cavan qızlar və arvadlar əllərində su ilə dolu
küpə, bardaq, səhəng bulaq tərəfdən sürətlə qayıdıb gəlirlər. Bir az vaxt keçmiş köydə və
ətraflarında cəmi səs və sədalar xamuş olub, hər tərəfi dərin sakitlik çulğadı”.

Gənc yazıçının ilk əsərlərindən olan “Bacı və qardaş” hekayəsi isə Bakıda çıxan “Mək -
təb” jurnalının 1913-cü ildəki 7-ci sayında “Əliəkbər Naxçıvanlı” imzasıyla dərc olunmuşdur
[5, s.107-110]. Əsər uşaq ədəbiyyatımızın maraqlı nümunələrindən sayıla bilər. Gənc müəllifin
uşaq məişətinə, psixologiyasına və dünyagörüşünə yaxından bələdliyi razılıq doğurur. He ka -
yənin əsas obrazları qardaş və bacı-Teymur ilə Fizzədir. Əsər böyük bacıları Zərəfşanın onları
yuxudan oyatmasının təsviri ilə başlayır. Sonra onlar çoxdankı arzularının gerçəkləş diyini
eşidirlər. Belə ki, xidmətçi İsmayıl lələ xahişlərini nəzərə alıb uşaqlar üçün bir dovşan balası
tutub gətirmişdir. Bacı ilə qardaş dovşanı oynatmağa getmək istərkən anaları onları hər şeydən
əvvəl təmizliyə riayət etməyə, əllərini, dişlərini yumağa, vaxtında yemək yeməyə çağırır:

“Bəs nə üçün üzünüzü, əllərinizi yuyub, çay içməmişsiniz? Teymur, bir sən əllərinə bax,
gör nə haldadır? Sənin üçün çox böyük eyibdir ki, əllərini bu sayaq kirli və çirkin saxla yırsan...
Mən sizə neçə dəfələrlə söyləmişəm ki, səhər-səhər üzünüzü, əllərinizi, dişlərinizi yumamış -
dan bir işə başlamayınız”.

Əslində burada müəllif ananın dili ilə təkcə Teymuru və Fizzəni yox, ümumən bütün
uşaqları təmizkar, səliqəli olmağa səsləməklə tərbiyəvi fikirlər ifadə etmişdir. Hekayənin
sonrakı epizodları uşaqların dovşan balası ilə oynamaları üzərində qurulmuşdur. Müəllif
balaca uşaqların sadə, səmimi duyğularını maraqlı tərzdə açıb göstərə bilmişdir. Belə ki,
uşaqlar gah dovşana şirniyyat yedirtmək fikrinə düşür, gah sərinləməsi üçün onu bağçaya
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aparır, gah atıb-tutur, gah qulaqlarını dartır, gah da tikdikləri yuvada yatırtmaq istəyirlər.
Onların son təşəbbüsü dovşanı təmizkarlığa yönəltməklə bağlı olur. Hekayədən bir parçaya
diqqət yetirək:

“Fizzə dovşanın ağzını ayırıb, diqqət ilə dişlərinə baxır və qardaşına deyir ki:
– Bura bax, Teymur! Gör bunun dişləri necə kirli və murdardır. Yadındadırmı, anam

deyirdi ki, dişin çirkli olması çox zərərlidir. Bundan insan naxoş olar. Ona görə, gəl, bunun
dişlərini qəşəngcə yuyub təmizləyək”.

Belə də edirlər. Dişləri fırçalanan dovşan son nəticədə onların əlindən qaçır. Hekayədə
bir tərəfdən, uşaq məişətindən maraqlı səhnə sənət dili ilə canlandırılmış, digər tərəfdən də
sağlam həyat tərzi üçün zəruri olan təmizkarlıq, səliqəli olmaq, vaxtında qida qəbul etmək
kimi məsələlər bədii şəkildə ifadə olunmuşdur. “Bacı və qardaş” hekayəsinin dilinin çox sadə
və anlaşıqlı olduğunu da deməliyik. Belə əsərləri dərc etməklə “Məktəb” jurnalı müvafiq
tərbiyəvi qayə izləmişdir.

Ələkbər Naxçıvanlının “Bacı və qardaş” hekayəsi ilə bağlı bir məsələyə də aydınlıq
gətirmək istəyirik. Folklorşünas alim, professor M.H.Təhmasib “Məktəb” jurnalında folklora
münasibət məsələsi” adlı məqaləsində ötəri şəkildə bu əsərə də toxunmuş, uşaqların oxuduğu
“Əkil-bəkil quş idi” mahnısının hekayə ilə lazımınca əlaqələndirilmədiyini yazmışdır [6, s. 20].
Fikrimizcə, mərhum alimin həmin iradı o qədər də əsaslı deyil. Belə ki, hekayədə dovşanı
oynadan uşaqların şadlanaraq müxtəlif mahnılar oxuması bildirilir ki, adı çəkilən nəğmə də
onlardan biridir:

Kaküllü bir quş idi,
Divarda oturmuş idi.
Getdim onu tutmağa,
O, məni tutmuş idi.
Meydana salmış idi.
Meydanın ağacları,
Dən gətirər ucları.
Çəpər çəkdim, yol açdım,
Qızıl gülə dolaşdım.
Bir dəstə gül dərməmiş,
Anası gəldi, mən qaçdım.

Şübhəsiz ki, bu hekayədə uşaqların oyun zamanı öz yaş səviyyələrinə, maraq dairələrinə,
psixologiyalarına müvafiq olan mahnıları, o cümlədən yuxarıdakı parçanı oxuması tamamilə
təbiidir və mətndə onun verilməsində uyğunsuzluq, əsərin ideya-bədii strukturu ilə bağlan -
mamaq əlaməti axtarmağa lüzum yoxdur.

Yaradıcılıq axtarışlarını davam etdirən gənc yazıçı bir-birinin ardınca yeni hekayələr
qələmə almış, onları 1914-cü ildə Bakıda “Haqq divanı” adlı kitabında toplayaraq oxucu lara
təqdim etmişdir. “Əliəkbər Naxçıvanlı” imzasıyla çap olunmuş həmin kitabda müəllifin üç
hekayəsi verilmişdir: “Haqq divanı”, “Faciə”, “Uşaq divanı”...

Ümumiyyətlə, Ələkbər Naxçıvanlının ilk qələm təcrübələrindən olan “Zavallı Leyla
xala”, “Bacı və qardaş” hekayələri həm mövzu-ideya, həm də bədii məziyyətləri ilə iyirminci
əsrin əvvəlləri Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının diqqətəlayiq nümunələrindən sayıla bilər.

Hüseyn Həşimli
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FIRST STORIES OF ALAKBAR GARIB NAKHCHIVANLI

The article is dedicated to the creativity of the forgotten writer Alakbar Garib Nakhc -
hivanli. A.G.Nakhchivanli is one of the prominent representatives of the sentimentalism
literary trend in the twentieth century Azerbaijani literature. His prose works attract attention
with their ideological and artistic excellence .

A.G.Nakhchivanli began his artistic career when he studied at the Gori Teachers’
Seminary in 1909-1913. The article analyzes the first stories he wrote in those years. The
theme, idea, art features of the writer’s stories such as “Poor aunt Leila”, “Sister and brother”
have been reviewed and specific points have been determined. The presentation of noble
humanistic feelings plays a key role in the stories. The works also focus on the use of folklore,
especially folk songs. The author’s skill in creating an image within a concise plot, his skillful
depiction of the world of the heart, feelings and emotions of the images are also the main
features of these works. The stories “Poor aunt Leila”, “Sister and brother” by A.G.Nakh -
chivanli can also be considered as noteworthy examples of Azerbaijani children’s literature.

Keywords: Azerbaijani literature, literary prose, literary environment in Nakhchivan, Alakbar Garib
Nakhchivanli.

Гусейн Гашимли

ПЕРВЫЕ РАССКАЗЫ АЛЕКПЕРА ГАРИБА НАХЧЫВАНЛЫ

Статья посвящена творчеству забытого писателя Алекпера Гариба Нахчыванлы.
А.Г.Нахчыванлы – один из видных представителей литературного течения сенти -
ментализма в азербайджанской литературе двадцатого века. Его прозаические
произ  ве дения привлекают внимание идейно-художественным совершенством.

Художественное творчество А.Г.Нахчыванлы началось в 1909-1913 годах, когда
он учился в Горийской учительской семинарии. В статье были проанализированы его
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первые рассказы, написанные в те годы. Рассмотрены тематические, идейные, худо -
жествен ные особенности рассказов писателя “Бедная тетя Лейла”, “Сестра и брат”,
определены характерные моменты. Нежные гуманистические и высокие чувства зани -
мают основное содержание его рассказов. В рассказах также было уделено вни мание
вопросам использования фольклора, особенно народных песен. Одним из основных
достоинств этих произведений является умение автора создавать образ в компактном
сюжете, умело изображать душевный мир образов, чувства и эмоции. Рассказы Алек -
пера Гариба Нахчыванлы “Бедная тетя Лейла”, “Сестра и брат” также можно отнести к
образцам азербайджанской детской литературы.

Ключевые слова: азербайджанская литература, художественная проза, литературная среда в
Нахчыване, Алекпер Гариб Нахчыванлы.
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FƏRMAN XƏLİLOV

AMEA NAXÇIVAN BÖLMƏSİNİN ƏLYAZMALAR FONDUNDA SAXLANILAN
TÜRKDİLLİ ƏLYAZMA VƏ ÇAP KİTABLARI

AMEA Naxçıvan Bölməsinin Əlyazmalar Fondunda 200-dək türkdilli əlyazma və çap kitabları saxlanılır.
Bunların bir qismi daşbasma üsulu ilə, digər qismi isə elektrik mətbəəsində çap olunmuşdur.

Məqalədə həmin əlyazma və çap kitabları yazıldığı çap olunduğu dövrə görə qruplaşdırılmış, hər qrupa
daxil olan kitablar haqqında ətraflı məlumat verilmişdir. Azərbaycan, türk və özbək dillərində ərəb və latın
əlifbası ilə yazılan, yaxud çap olunan bu kitabların mövzusu, məzmunu və meydana çıxdığı dövr üçün
aktuallığından da bəhs olunur.

Müəllif belə qənaətə gəlir ki, haqqında bəhs olunan türkdilli kitabların Azərbaycan oxucusunun bədii
zövqünün formalaşmasında, dünya mədəniyyəti ilə tanış olmasında, həmçinin Azərbaycanda tərcümə sənətinin
və məktəb tarixinin öyrənilməsində böyük əhəmiyyəti vardır.

Açar sözlər: türkdilli kitablar, qədim əlyazmalar, bədii ədəbiyyat, dərsliklər, tərcümə əsərləri.

AMEA Naxçıvan Bölməsi Əlyazmalar Fondunda türkdilli qədim əlyazma və daşbasma
üsulu ilə çap olunan kitablarla  yanaşı, XIX əsrin sonlarından etibarən  elektrik mətbəəsində
çapdan çıxan kitablar da mühafizə olunur. Bunların hamısının ümumilikdə sayı 200-ə çatır.
Həmin əlyazma və çap kitablarının əksəriyyəti Naxçıvan Muxtar Respublikasının müxtəlif
ərazilərindən toplanmışdır. Onlar elm və mədəniyyətin, tarix və ədəbiyyatın müxtəlif sahə -
lərinə aiddir. Fondda qorunan ən qədim türkdilli əlyazma kitabı 1857-ci ildə Əsgər ibn-Hüseyn
bəy Ordubadinin sifarişi ilə Məşədi Hacıağa Təbrizi tərəfindən üzü köçürülən M.Füzulinin
“Leyli və Məcnun” poemasıdır. Azərbaycan dilində olan həmin əlyazmaya 22 rəngli miniatür
də daxil edilmişdir. Bəzi əlyazmaların əvvəli və ya sonu naqis olduğu üçün yazılma, yaxud
çap olunma tarixini dəqiq şəkildə müəyyənləşdirmək mümkün olma mışdır. Lakin təxmini də
olsa, yəqin etmək olur ki, həmin əlyazma və daşbasma üsulu ilə çap olunan kitablar XX əsrin
ilk onilliyinədək yazılmış və ya çap olunmuşdur. Buna misal olaraq M.Füzulinin “Qəzəlləri”,
Vəli Şirazi tərəfindən tərcümə olunan “Gülşəni-raz”, Suli Fəqihin “Yusif və Züleyxa”,
Məhəmmədtağı Sidqinin “Növhə və sinəzənləri”, Aciz Qaradağinin “Şeirləri”, müəllifi bəlli
olmayan dini-fəlsəfi “Risalə”, “Muxtarnamə”, “Rüstəmnamə” və digər əlyazma və çap kitab -
larını göstərmək olar.

Fondda qorunan elə türkdilli əlyazma və daşbasma kitabları da vardır ki, onların yazılma
və çap tarixləri bəllidir. Məsələn, Şüayinin “Divan”ı (1860), Axund Molla Hüseyn Mara ğayi -
nin “Əbyat və qəside dər mədhe-cənab əmirəlmöminin”i (1878), Məhəmməd Bağır Xalxalinin
“Sələbiyyə”si (1894), Məhəmmədtağı Sidqinin Axund Molla Məhəmməd Naxçı vaniyə
məktubu (1898), Seyid Rza Sərrafın “Divan”ı (1911) və başqaları.

XIX əsrin sonlarından 1940-cı illərədək çap olunan kitablar da artıq nadir nüsxələr
sırasındadır. Elektrik mətbəələrində çapdan çıxan və 100-dən çox “yaşı” olan bu kitablar bir
neçə on ildən sonra nadir çap kitabları hesab olunacaqdır. Məhz buna görə də həmin illərdə
çap olunan kitabların da fondda mühafizə olunması məqsədəuyğun sayılmışdır. Bu kitablar
ərəb, latın və kiril əlifbasındadır və Bakı, Tiflis, İstanbul, Misir, Qahirə, Daşkənd, Leypsiq və
başqa şəhərlərdə çap olunmuşdur. Məhəmməd Akif bəyin “Bin bir hədis” (1889), Namiq
Kamalın “Vətən, yaxud Silistrə” (1899), Doktor Abdulla Cövdətin “Oyanınız, oyanınız”
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(1907), Helmizadə İbrahim Rəfətin “Həzrəti Ömər və ədaləti” (1908), “İncili-şərif. Yühənnaya
görə” (1909), Müştəri Müctəhidzadə Qarabağinin “Riyazül-aşiqin” (1910), Corci Zeydanın
“Mədəniyyəti-islamiyyə tarixi” (1911), Fərhad Ağazadənin “Ədəbiyyat məcmuəsi” (1912),
Mahmud bəy Mahmudbəyov və Abbas Səhhət Mehdizadənin “Yeni məktəb” (1916), Məhəm-
məd Asim və Əhməd Cavadın “Anadolu yavrusu” (1918), Camo Cəbrayılbəylinin “Elmi
heyvanat” (1922), Abdulla Şaiqin “Qiraət kitabı” (1924), İsmayıl Hikmətin “Türk ədəbiyyatı
tarixi” (1925), Hüseyn Cavidin “Uçurum” (1926), Salman Mümtazın “El şairləri” (1927),
Nazim Hikmətin “Günəşi içənlərin türküsü” (1928), Hümmət Əlizadənin “Dağ qızı” (1930),
İsmayıl Hafizin “Gülüş” (1931), Nəcəf bəy Vəzirovun “Əsərləri”, (1935), Sabit Rəhmanın
“Pozğun”, (1936), Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin “Marallarım” (1937), Məmməd Səid
Ordubadinin “Dumanlı Təbriz” (1938), Molla Vəli Vidadinin “Şeirlər” (1939) və başqaları
belə kitablar sırasındadır. “İttihad”, “Osmaniyyə”, “Ədəb”, “Cahan”, “Qarabet”, “İqdam”,
“Əsr”, “Səda”, “İsmailiyyə”, “Qeyrət”, “Orucov qardaşları”, “Trud”, “Qızıl Şərq” və başqa
(mə sələn, Qafqaz canişininin basmaxanası, Babi-Ali cəddəsinin 38 nömrəli mətbəəsi, Tiflis
namestnikinin divanxanasının mətbəəsi, Azərnəşr, Məktəb Nəşriyyatı, Azərbaycan Xalq
Komissarlığının Nəşriyyatı, Azərpoliqraf Nəşriyyatı, Azərbaycan Ədəbiyyat Cəmiyyətinin
Nəşriyyatı, Azərbaycanı Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyətinin Nəşriyyatı, Xarici Dillər Ədəbiyyatı
Nəşriyyatı) mətbəə və nəşriyyatlarda çap olunan bu kitabların hər birinin özünəməxsus
paleoqrafik xüsusiyyətləri vardır. Həmin kitablar onların nəşrini həyata keçirən bu mətbəə və
nəşriyyatların fəaliyyətini, kitabşünaslıq tarixindəki rolunu və əhəmiyyətini dəyərləndirmək
üçün də qiymətli mənbələrdir.

Fondda qorunan türkdilli əlyazma və əski çap kitablarının ədəbiyyat və mədəniyyət
tarixinin öyrənilməsində böyük əhəmiyyəti vardır. Bu kitablar həm də  Azərbaycan dilinin
keçdiyi inkişaf yolunu izləməyə geniş imkanlar yaradır.

Türkdilli əlyazma və çap kitablarında rast gəlinən miniatürlər isə sübut edir ki, azər -
baycanlı rəssamlar Yaxın və Orta Şərq incəsənətinə də özünəməxsus töhfələr vermişdir.

Fondda saxlanılan 1920-1940-cı illərdə Azərbaycan dilində çap olunmuş kitabları belə
qruplaşdırmaq olar:

1. Klassiklərin və XVIII-XIX əsrlərdə yaşayıb-yaradan azərbaycanlı müəlliflərin
kitabları;

2. Müasir Azərbaycan müəlliflərinin kitabları;
3. Xarici müəlliflərin Azərbaycan dilinə tərcümə olunan kitabları;
4. Elmi, fəlsəfi və ictimai-siyasi məzmunlu kitablar;
5. Dərsliklər.
Klassiklərin, xüsusilə XVIII-XIX əsrlərdə yaşayan azərbaycanlı müəlliflərin əsərlərinin

əksəriyyəti 1925-1928-ci illərdə Salman Mümtazın tərtibi ilə “Azərbaycan ədəbiyyatı” seriya -
sından İmadəddin Nəsimi, Molla Pənah Vaqif, Ağa Məsih Şirvani, Nişat Şirvani, Ağa Bağır
Şirvani, Məhəmmədhüseyn xan Müştaq, Mirzə Nəsrulla bəy Didə, Mehdi bəy Şəqaqi, Qövsi,
Kərbəlayi Allahi Arif, Mirzə Şəfi Vazeh, Baba bəy Şakir, Aşıq Abdulla, Qasım bəy Zakirin
kitablarıdır. Bu tipli kitabların nəşrini digər redaktor və tərtibçilər, həmçinin 1923-cü ildən
fəaliyyətə başlayan Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı (Azərnəşr) da yerinə yetirməyə nail
olmuşdur. Bir neçə nümunə: “Nakam” (1928) – tərtib edəni Əliabbas Müznib, “Tapmacalar”
(1928) – tərtib edəni Vəli Xuluflu, “Natəvan” (1928) – redaktoru Hənəfi Zeynallı, H.Cavid.
“Uçurum” (Azərnəşr, 1926), Ə.Nəzmi. “Sijimqulunamə” (Azərnəşr, 1927), C.Məmməd -
quluzadə. “Bəlkə də qaytardılar” (Azərnəşr, 1927), “Oktyabr alovları” (Azərnəşr, 1927).
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Fondda qorunan müasir Azərbaycan yazıçı, şair və ədəbiyyatşünaslarından Mehdi Hü -
seynin “Daşqın” (1933), Ənvər Məmmədxanlının “Bakı gecələri” (1936), Sabit Rəhmanın
“Gənclik hekayələri” (1936), Rəsul Rzanın “Çinar” (1939), Firidun bəy Köçərlinin “Azərbay -
can ədəbiyyatının tarixi materialları” (1925-1926), İsmayıl Hikmətin “Azərbaycan ədəbiyyatı
tarixi” (1928) kimi kitabları da ilk nəşr olduqları üçün müəyyən elmi əhəmiyyətə malikdir.

Azərbaycanda sovet hakimiyyəti elan edildikdən dərhal sonra ictimai-siyasi, bunun
ardınca isə bədii, elmi və fəlsəfi əsərlərin Azərbaycan dilinə tərcümə işlərinə xüsusi diqqət
yetirilirdi. Belə tərcümə əsərləri həm o zamanın dövri mətbuatında, həm də ayrıca kitab
şəklində çap olunmuşdur. 1920-1940-cı illərdə işıq üzü görən tərcümə kitablarının müəyyən
qismi fondda mühafizə edilir. Həmin kitabların çox yığcam siyahısına nəzər salmaq kifayətdir
ki, onların mövzusu, məzmunu, sovet ideologiyasına uyğunluğu və oxucuların bədii zövqünün
hansı istiqamətdə formalaşdırılmasının arzu edilməsi haqqında təsəvvür əldə edə bilək. Budur
onların bəzisi: A.P.Pavlov. Dənizin dibi və dənizin vücuda gətirdiyi ərz təbəqələri. Tərcümə
edəni Camo Cəbrayılbəyli (1923), A.P.Stançinski. Siyasi savad. Tərcümə edəni Rəşid Yusif -
zadə (1926), U.Şekspir. Hamlet. Tərcümə edəni Cəfər Cabarlı (1926), A.İbrahimov. Qocalıq
günlərində. Tərcümə edəni Aşiyə Şəmsəddinova (1928), M.Qorki. İzergil qarı və qeyri
hekayələr. Tərcümə edəni Ə.Haqverdiyev (1928), V.Hüqo. Səfillər. Tərcümə edəni Mikayıl
Rəfili (1933), A.S.Puşkin. Belkinin hekayələri. Tərcümə edəni Hacıbaba Nəzərli (1934),
Y.İ.Perelman. Əyləncəli geometriya. Tərcümə edəni Q.Səlimov (1938), İ.Krivelyev. Qadın
və din. Tərcümə edəni Hüseyn Şərifov (1939).

Azərbaycan tərcüməçiliyi tarixində özünəməxsus dəyəri olan bu kitablar o dövrdə bu
işlə məşğul olan müəlliflərin tərcüməçilik səriştəsini müəyyənləşdirmək və qiymətləndirmək
üçün zəngin material verir.

Fondda saxlanılan əlyazma və çap kitabları içərisində türkdilli dərsliklərin də xüsusi
yeri vardır. Fonddakı Mirzə Sadıq ibn Molla Əsədulla Təbrizinin “Dəftəri-ədəbiyyə” (1906),
F.Ağazadənin “Ədəbiyyat məcmuəsi” (1912), M.Mahmudbəyov, A.Səhət Mehdizadənin “Yeni
məktəb” (1916), M.Asim və Ə.Cavadın 8 kitabdan ibarət olan “Anadolu yavrusunun kitabı”
(1918) kimi dərslikləri 1920-ci ilədək mövcud olmuş və tədris prosesində istifadə edilmişlər.
C.Cəbrayılbəylinin “Elmi-heyvanat” (1922), A.Şaiqin “Qiraət kitabı” (1924), H.Zeynallı,
A.Şaiq və A.Musaxanlının “Ədəbiyyat dərsləri” (1927) adlı dərslikləri isə keçən əsrin 20-30-
cu illərində çap olunmuşdur. Bu kitablar Azərbaycanda məktəb tarixinin öyrənilməsində
mühüm əhəmiyyətə malikdir.

Haqqında bəhs olunan türkdilli kitabların Azərbaycan oxucusunun bədii zövqünün
formalaşmasında, dünya mədəniyyəti ilə tanış olmasında, həmçinin Azərbaycanda tərcümə
sənətinin və məktəb tarixinin öyrənilməsində böyük əhəmiyyəti vardır.

AMEA Naxçıvan Bölməsi
E-mail: fermanhalilov@yahoo.com
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Farman Khalilov

TURKIC MANUSCRIPTS AND PRINTED BOOKS STORED IN THE
NAKHCHIVAN BRANCH OF ANAS

There are about 200 Turkic manuscripts and printed books in the Fund of Manuscripts
of Nakhchivan Branch of ANAS. Some of them were published by the method of litography,
while others were printed by electric typewriter.

The manuscript and printed books have been grouped by the time they were written and
published, and detailed information have been given on each group of books. The theme,
content and actuality of these books written or published in Azerbaijani, Turkish and Uzbek
languages in Arabic and Latin alphabet are also mentioned.

The author concludes that the Turkic books have great importance in the formation of
the artistic taste of the Azerbaijani reader, acquaintance with the world culture, as well as in
the study of the art of translation and school history in Azerbaijan.

Keywords: Turkic books, ancient manuscripts, fiction, textbooks, translations.

Фарман Халилов

ТЮРКОЯЗЫЧНЫЕ РУКОПИСИ И ПЕЧАТНЫЕ КНИГИ, 
ХРАНЯЩИЕСЯ В НАХЧЫВАНСКОМ ОТДЕЛЕНИИ НАНА

В Фонде рукописей Нахчыванского отделения НАНА хранятся до 200 тюркоя -
зычных рукописей и печатных книг. Часть из них была напечатана офсетным методом,
а остальная часть в электронной печати.

В статье рукописные и печатные книги были сгруппированы по периоду их
написания и публикации, и была предоставлена подробная информация по каждой
группе книг. Эти книги, написанные арабской и латинской азбукой на азербайджанском,
турецком и узбекском языках, также говорят о важности, содержании и актуальности
их происхождения.

Автор приходит к выводу, что рассматриваемые книги имеют большое значение
для формирования художественного вкуса азербайджанского читателя, знакомства с
мировой культурой, а также изучения переводческого искусства и истории школы в
Азербайджане.

Ключевые слова: тюркоязычные книги, древние рукописи, художественная литература,
учебники, переводческие статьи.

(AMEA-nın müxbir üzvü Əbülfəz Quliyev tərəfindən təqdim edilmişdir)

Daxilolma tarixi:    İlkin variant       06.04.2020
Son variant       19.08.2020
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UOT 82

NAMİQ ƏHMƏDOV

AZƏRBAYCAN MƏTBUATI REPRESSİYA İLLƏRİNDƏ
(“KOMMUNİST” QƏZETİNİN MATERİALLARI ƏSASINDA)

Sovet imperiyasının 30-cu illəri cəmiyyətin tarixinə qırğınların törədildiyi qanlı bir tarix-aydınların
soyqırımı tarixi kimi yazıldı. O cümlədən türk kökənli xalqların da tarixində repressiya illəri kimi yer alan bu
tarix əslində azərbaycanlıların bir millət kimi silinməsinə hesablanmışdı. SSRİ-də genişlənən qırmızı terrorun
əsas ittihamları sırasına “kamalizm”, “pantürkizm”, “türkçülük” ittihamlarının da qatılması, mətbuatda bunun
“SSRİ və dövlət əleyhinə” cəhdlər kimi təqdim olunmaqda idi. Belə bir ziddiyyətli dövrdə nəşr olunan Azərbaycan
mətbuatı, o cümlədən  “Kommunist” qəzeti bütün qorxu və qadağalara baxmayaraq bir sıra mütərəqqi ənənələri
davam etdirməyə çalışmış, ziddiyyətləri ilə bərabər önəmli xidmətləri ilə də özünü təsdiq edə bilmişdir. Elmlər
Akademiyasının olmadığı, ədəbi-bədii təşkilatların yeni-yeni formalaşdığı bir vaxtda “Kommunist” qəzeti
redaksiyası milli elmi-mədəni qüvvələri öz ətrafında toplayan başlıca mənəvi mərkəzə çevrilmişdi. Qəzet milli
jurnalist kadrların yetişməsində və formalaşmasında mühüm bir yaradıcılıq məktəbi kimi də özünü təsdiq edə
bilmişdi.

Bu dövr respublikanın mətbuat orqanlarında Türkiyə ilə bağlı dostluq və qardaşlıq əlaqələrini ortaya
qoyan hansısa bir məlumata rast gəlinməməsinin obyektiv faktoru kommunist rejiminin qadağaları ilə bağlı
olmuşdur. Amma 1930-ci illərin əvvəllərindən genişlənən qırmızı terrorun ittihamları və repressiya birinci rəsmi
partiya və dövlət qəzeti, kommunist-bolşevik ideallarının baş tərənnümçüsü olan “Kommunist” qəzetinin
əməkdaşlarından da yan keçməmişdir. Qəzetə redaktorluq etmiş Ə.Qarayev, R.Axundov, B.Talıblı, H.Cəbiyev,
tanınmış yazarlar X.İbrahim, F.Ağazadə və qəzetlə əməkdaşlıq edən neçə-neçə yazıçı-şair millətçi damğası ilə
qətlə yetirilmişlər. Repressya qurbanları olan əməkdaşların kimliyinin, hətta sovet rejiminə xidmətlərinin nəzərə
alınmaması da göstərir ki, bu əslində millətə qarşı qırğın siyasəti olmuşdur.

Açar sözlər: Sovet imperiyası, Türkiyə, repressiya qurbanları, “Kommunist” qəzeti, “kamalizm”, “pan -
tür kizm”, “türkçülük”.

Sovetlər Birliyi tərkibində 70 ildən bir az çox bir dönəmdə özünü sovet sosialist respub -
likalarından biri kimi təsdiq edən Azərbaycanın Türkiyə ilə sovet dönəmi əlaqələrini tədqiq
edən tədqiqatçılar daha çox tarixi, mədəni və ədəbi əlaqələri tədqiqat sahəsi kimi araşdırmışlar.
Təbii ki, siyasi, iqtisadi və ticarət əlaqələrinin öyrənilməsi də bu aspektdə önəmli və özünə -
məx sus yer tutmuşdur. Amma mətbuatın bu sahədə önəmli fəaliyyəti unudulmasa da bu barədə
demək olar ki, çox az danışılmış və bu yönümdə olan  tədqiqatlar da daha çox Türkiyə-Azər -
baycan mədəni əlaqələri, bir qisim də Türkiyə-Azərbaycan ədəbi əlaqələri kimi təqdim
edil mişdir. Şübhəsiz ki, bunun obyektiv və subyektiv səbəbləri olmuşdur. Amma sovet dövrü
Azərbaycan mətbuatında Türkiyə mövzusu bütün qadağalara baxmayaraq cəmiyyətin daim
aclıq duyduğu və ciddi maraq doğuran mövzulardan olmuşdur. 70 illik bir tarixi özündə bir -
ləşdirən bu əlaqələrin tarixi həm vaxt, zaman baxımından, həm də mahiyyət baxımından
müxtəlif mərhələdə özünü göstərmişdir.

Türkiyə-Sovet münasibətləri: maraqların birləşdirdiyi iki ölkə. Birinci Dünya
müharibəsindən sonra Sovet Rusiyası ilə Türkiyə arasında münasibətlərin yaxşılaşdırılmasının
vacibliyini hərtərəfli başa düşən və qəbul edən ölkə rəhbərləri V.İ.Lenin və M.K.Atatürk bu
münasibətlərin möhkəm  təməllərini qoya bildilər. Yeri gəlmişkən qeyd edilməlidir ki, bu
məsələdə Azərbaycan Xalq Komissarları Sovetinin ilk sədri, dövlət xadimi, həkim, yazıçı və
dramaturq Nəriman Nərimanovun olduqca dəyərli və əvəzsiz xidmətləri olmuşdur. Eyni
zamanda bu dövrdə məğlub blokun içindən çıxıb həyata vəsiqə almış yeni Türkiyə ilə qalib
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Antantanın məğlub üzvü olan Rusiya arasında dostluq münasibətlərinin qurulması zamanın
tələbi idi. Əlbəttə, bu münasibətlərdə  beynəlxalq vəziyyət hadisələrin gedişini  müəyyən etsə
də, tərəfləri bir-birinə bağlayan ən müxtəlif məramlı  maraqlar da mühüm əhəmiyyət kəsb
edir di.  Amma sonralar bəlli oldu ki,  Birinci Dünya müharibəsindən sonra  qalib ölkələrə
qarşı mübarizədə maraqların birləşdirdiyi hər iki ölkədə fikirlərin ciddi bir şəkildə haçalandığı,
hətta daban-dabana zidd olan məqamları da ortaya qoydu. Sovet Rusiyasının Mustafa Kamal
Paşanın simasında Türkiyə üçün bolşevik lideri hazırlamaq planlarının baş tutmaması ciddi
bir anlaşılmazlıq yaratmaqla, həm dövlətlərarası diplomatik münasibətlərə yeni bir motiv
gətirməkdə idi. Digər tərəfdən Antantaya qarşı mübarizədə sinfi maraqlara deyil, xalqın milli
iradəsinə güvənən Atatürk Rusiya ilə yaxınlıgı günün ümdə faktı kimi dəyərləndirsə də,
bolşevik ideyalarının ölkəyə buraxılmamasını olduqca vacib amil sayırdı. Hətta türk dünyası,
onun gələcəyi haqqında bir çox faktlara öncəgörmələri ilə dəyərləndirən və söyləyən böyük
Atatürk həyatının son illərində “şimaldan gələcək təhlükəyə qarşı diqqətli ölünüz” deyə
vəsiyyət etməsi olduqca ilginc açıqlamalardan sayıla bilər. Ən müxtəlif məqamlarda söylənən
bu və bu kimi fikirlər zaman keçdikcə, birmənalı olaraq öz təsdiqini tapmışdır. Beləliklə, rus
bolşevikləri 20-ci illərdə daha çox Şərq ölkələrində bolşevizmin yayılacağına, İranda və
Türkiyədə antiimperialist hərəkatın sosialist inqilabı ilə nəticələnəcəyinə bəslədikləri ümidləri,
Mustafa Kamal paşanın simasında Türkiyədə “bolşevik lideri” yaratmaq ideyaları, hətta
Mustafa Kamal paşanı müdafiə etmək adı altında “onu həmişə öz təsirində saxlamaq” So -
vetlərə nəsib olmadı [3]. Tarixin ən müxtəlif məqamlarında, eləcə də Yeni Türkiyənin
formalaşmağa başladığı çağlarda Sovet İttifaqı ilə dostluğa böyük əhəmiyyət verən Türkiyə
Respublikasının birinci prezidenti Mustafa Kamal Atatürk eyni ilə Rusiyanın güclənməsinin
dünya düzəninə yeni hədə və iddiaların gətirəcəyinə şübhə etmirdi. Hətta 1932-ci ildə
Almaniyada faşizmin dirçəldiyi və hakimiyyətə yiyələnmək niyyətində olduğu dövrdə Atatürk
dünyada gedən prosesləri kifayət qədər uzaqgörənliklə dəyərləndirə bilmişdi. O, deyirdi:
“Avropanı işğal etmək iqtidarında olan güclü alman ordusu yaradıldıqdan sonra 1940-1946-
cı illərdə alovlanacaq müharibədə nə İngiltərə, nə Fransa, nə də Almaniya deyil, məhz
bolşevizm qalib olacaqdır. Bolşeviklər təkcə Avropanı deyil, Asiyanı da təhdid edən başlıca
qüvvə olacaqdır” [2, s. 133]. Lakin qeyd edilən bu və bu kimi  ayrı-ayrı, eyni zamanda ciddi
epizodlara baxmayaraq, Sovet və Türkiyə tərəfləri bir-birinə münasibətdə təmkinli davranış
nümayiş etdirməklə, həm də ən müxtəlif tədbir və görüşlərdə diplomatik gəlişmələrə üstünlük
verməklə bir-birinin maraqlarını gözləmək siyasətini qorumağa çalışmışlar. Hətta bu müna -
sibətlərin repressiyanın tüğyan etdiyi 30-cu illərdə və sonralar da davam etdirilməsi dip lomatiyanın
uğurlarından sayıla bilər.

Xatırlatmağa dəyər ki, Türkiyənin xarici işlər naziri Şükrü Saracoğlunun SSRİ-yə
uzunmüddətli səfəri (24 sentyabr-16 oktyabr 1939), İ.Stalin və V.Molotovla Türkiyə-Sovet
qarşılıqlı yardımı haqqında müqavilə imzalanması ilə əlaqədar aparılan danışıqlar (beş saat
on beş dəqiqə çəkən bu danışıqlar gecə 23:15-də başa çatmışdı)  bir nəticə vermədi. Türkiyə
tərəfindən bütün güzəştlərə baxmayaraq, Sovet tərəfi türklərlə qarşılıqlı yardım haqqında mü -
qavilə bağlamaqdan bütün vasitələrlə yayındı, hücum etməməklə bağlı öz üzərinə hər hansı
öhdəlik götürmək haqqında söhbət belə açmaq istəmədi.  Bu məsələ təbii ki, türk mətbuatında
ma raq doğuran polemikalar yaratmışdı. Məşhur türk jurnalisti Hüseyn Cahid Yalçın “Yeni
Sabah” qəzetində (5 noyabr 1939) əgər bizim Sovetlərdən olan dostlarımız öz fikirləri barədə
əvvəlcədən bizi xəbərdar etsəydilər, türklər özlərini nəticəsiz qalmış alçaldıcı Moskva danı -
şıqlarından xilas etmiş olardılar, deyə dəyərləndirirdi. Sovet dövründə nəşr olunmuş əsərlərdə



isə Sovet-Türkiyə danışıqlarının heç bir nəticə verməməsinin və qarşılıqlı yardım haqqında
müqavilənin bağlanmamasının günahını hər kəs Türkiyə tərəfində görürdü. O da qeyd edil -
məlidir ki, bu tendensiya SSRİ-Türkiyə münasibətləri ilə bağlı Sovet dövrü tarixşünaslığında
başlıca fakt olaraq qalmışdır [15].

Hətta bu görüşlər də təsdiq edirdi ki, Sovet tərəfi tələblərini açıq şəkildə ortaya qoy -
maqla, diplomatik dildən daha çox təzyiq və şantaj metodlarına üstünlük verməklə Türkiyəyə
yönəlik iddialarının nə qədər ciddi olduğunu belə gizlətmirdilər. Amma Türkiyə rəhbərliyi
Sovetlərə ümid və sayğı ilə yanaşmış, bu barədə ən yüksək ranqlı dövlət xadimləri belə yüksək
tribunalardan fikirlərini paylaşmışlar. Hətta o vaxtlar Xarici işlər naziri Şükrü Saracoğlunun
SSRİ-yə uzunmüddətli səfərinin, İ.Stalin və V.Molotovla danışıqların nəticəsizliyindən təəssüf
edən Türkiyə Respublikasının prezidenti İ.İnönü 1939-cu ilin noyabr ayında Böyük Millət
Məclisinin növbəti sessiyasının açılışındakı çıxışında deyirdi: “Məlumunuz olduğu kimi,
Xarici işlər nazirimiz Sovet hökumətinin müsafiri olaraq Moskvada üç həftəyə qədər görüş
və müzakirələrdə bulundu. Bu müzakirələrdən, əski dostumuz Sovet İttifaqı ilə aramızda
bugünkü məsud münasibətlərdən daha irəli bir vəziyyət ifa edəcək bir anlaşma meydana gələ
biləcəyinə ümid etmişdik. Nəticəyə varmaq üçün iqtidarımızda bulunan bütün qayreti sərf
etmiş və bir müvəffəqiyyətin əldə edildiyi anlayışına varmışdıq. Buna rəğmən bizim mən -
fəətimizə olduğu qədər qarşı tərəfin mənfəətinə də müvafiq olduğunu zənn etdiyimiz nəticənin
əldə edilməsi bu dəfə mümkün olmamışdır. Bununla bərabər, bilirsiniz ki, iki qonşu məmləkət
arasındakı dostluq qüvvətli əsaslara söykənmişdir. Bu dövrün müvəqqəti şəraitindən doğan
şərtlər və imkansızlıqlar bu dostluğu ihlal etməməlidir [11, s. 2-3].

Amma tarixdən də bəllidir ki, Sovet imperiyasının 30-cu illəri cəmiyyətin tarixinə
məqsədli şəkildə qırğınların törədildiyi qanlı bir tarix-aydınların soyqırımı tarixi kimi yazıldı.
O cümlədən türk kökənli xalqların da tarixində repressiya illəri kimi yer alan bu tarix əslində
azərbaycanlıların, yəni türklərin bir millət kimi silinməsinə hesablanmışdı. Məhz bu kimi
obyektiv səbəblər ucbatından bu tarixi dövr Azərbaycan-Türkiyə, əslində isə Sovet-Türkiyə
münasibətlərin də tədricən pisləşdiyi, hətta zahirən dostluq, daxilən isə düşmənçilik həddinə
çatdığı bir zaman kəsiyi olmuşdur. Əslində 20-ci illərin sonlarından başlanan bu dövrün
önəmli xarakteri türk dünyasına qarşı qatı düşmənçilik mövqeyi olmuş, türk adının birmənalı
olaraq leksikondan çıxarılmasına xidmət etmişdir. Hətta bolşevik-sovet ideyalarının daşıyıcı -
ları olan, bu ideyaların bərqərar olması yolunda bütün məsləkləri ilə çalışan insanlara belə
türk çü, pantürkist adı verməklə onları nəinki ləkələmək, asanca aradan götürmək yolu olmuş -
dur. 1937-38-ci illərdə pik səviyyəsinə yüksələn repressiya müəyyən vaxtlarda, İkinci Dünya
müharibəsi və digər fövqəl hadisələrin təsiri sayəsində zahirən səngisə də 60-cı illərin əv -
vəllərinə kimi davam etmişdir. Daha dəqiq desək 1953-cü ildə SSRİ rəhbəri Stalinin ölümü
ilə bu dövrün “təməlləri laxlamağa” başlamışdır.

Türkçülüklə mübarizə: dövlət siyasəti. Sovet illərində quruculuq tarixinin önəmli bir
dövrü kimi ortaya qoyulan repressiya illəri düşmənlərə, o cümlədən daxili düşmənlərə qarşı
ciddi mübarizələr tarixi kimi də təqdim edilmişdir. Hətta bu dövrün əsil mahiyyətində nələrin
dayandığını çox sonralar-sovetlər birliyinin süqutundan sonra anlaya bildik. “1934-cü il yanvar
ayının 1-dən 1939-cu il yanvarın 1-dək Azərbaycanda XDİ-nın komissarlığında 27 min 458
nəfər insan repressiyaya məruz qalıb” (9, s.109). Repressiya tarixi kimi xalqların, taleyinə ya -
zılanlar, Azərbaycan xalqının taleyində bir az da “bol” olmuşdur: “Azərbaycan SSR Xalq
Daxili İşlər komissarının müavini Markaryanın Yejova etdiyi məruzələrdən biri Azərbaycanda
repressiyanın miqyasının yuxarıların planlaşdırdığından daha artıq həyata keçirildiyini sübut
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edir. Məruzədə qeyd olunur ki, ataları güllələnmiş, anaları isə 8-10 il iş almış uşaqların
toplanaraq uşaq evlərinə göndərilməsi 1937-ci ildə aşağıdakı kimi aparılmışdır. Kirovabaddan
(indiki Gəncə) 266 nəfər nəzərdə tutulduğu halda, 590 nəfər; Göyçaydan 197 nəfər nəzərdə
tutulduğu halda, 383 nəfər; Qaryagindən (indiki Fizuli) 68 nəfər nəzərdə tutulduğu halda, 185
nəfər; Qubadan 161 nəfər nəzərdə tutulduğu halda, 373 nəfər; Zaqataladan 40 nəfər nəzərdə
tutulduğu halda, 153 nəfər; Şamaxıdan 40 nəfər nəzərdə tutulduğu halda, 207 nəfər toplan -
mışdır” (19, s. 9). Ən acınacaqlısı da bu idi ki, “30-cu illərin siyasi mühitindən və tutduqları
vəzifələrindən sui-istifadə edən ermənilər, 1918-ci ilin martında olduğu kimi, bu illərdə də
bol şeviklərin irəli sürdüyü sinfi mübarizə ideyasından milli zəmində qırğınlar törətmək üçün
istifadə etmişlər [19, s. 10].

Dövrün amansız xarakter və tələblərindən danışan ədəbiyyat tədqiqatçıları yazırdı: “Bizi
bağlayan bütün bağları qoparmağa çalışan Sovet imperiyasının bizi milli dəyərlərimizdən,
mənəvi-tarixi köklərimizdən ayırmaq cəhdi və istəyi nəinki bu ilişkiləri, hətta türk sözünün
özünü belə ifadə etməyi qadağan etdi. H.Cavid, Ə.Cavad, S.Mümtaz, M.Müşfiq kimi yüzlərlə
söz adamı “pantürkist”, “panislamist” damğası ilə ittiham edilərək repressiya qurbanı oldu,
“və tən xaini” damğası ilə vətəndən sürgün edildi. Həmin illərdə M.Ə.Rəsulzadə, Almas İldı -
rım, Əli bəy Hüseynzadə, Əhməd bəy Ağaoğlu və bir çox aydınlar Türkiyəni özlərinə vətən
seçmiş, öz yaradıcılıqlarını və fəaliyyətlərini orada davam etdirmişlər. Türkiyə-Azərbaycan
ara sındakı ədəbi mədəni, siyasi ilişkilərdə 30 ildən çox, 40 ilə yaxın soyuqluq olmuş, türk
sev dası ancaq ayrı-ayrı aydınların, ziyalıların, söz adamlarının daxilindəki işıq sayəsində
sönməmişdir” [6, s. 279].

Bu dövr respublikanın mətbuat orqanlarında Türkiyə ilə bağlı dostluq və qardaşlıq
əlaqələrini ortaya qoyan hansısa bir məlumata rast gəlinməməsinin obyektiv faktoru kom mu -
nist rejiminin siyasi ideologiyasının qadağaları ilə bağlı olmuşdur. 1930-ci illərin əvvəllərindən
SSRİ-də genişlənən qırmızı terrorun əsas ittihamları sırasına “kamalizm”, “pantürkizm”,
“türkçülük” ittihamlarının da qatılması, mətbuatda bunun “SSRİ və dövlət əleyhinə” cəhdlər
kimi təqdim olunması adi hal almaqda idi. Hətta ideoloji sistem bu kimi amilləri siyasi
düşmənçilik mərtəbəsinə qaldırmaqda idi. 1937-ci ilin fevral ayının sonlarında işə başlayan
ÜİK(b)P MK-nın məşhur fevral-mart plenumunda çıxış edən Azərbaycan K(b)P MK-nin bi -
rinci katibi M.C.Bağırov Türkiyənin ünvanına açıq ittihamlar səsləndirdi. O, deyirdi: “Burjua
millətçi ünsürlərin əksinqilabi təbliğatında belə bir müddəa qırmızı xətlə keçir ki, SSRİ-də
yaşayan Şərq, türk-tatar xalqları Türkiyədən nümunə götürüb onun səviyyəsinə qalxmalıdırlar.
Kamalçı Türkiyə yeganə müstəqil, azad türk dövləti olduğundan SSRİ-dən ayrılmaq və
Türkiyənin rəhbərliyi ilə qüdrətli türk-tatar dövləti yaratmaq lazımdır”. M.C.Bağırov əlavə
edirdi ki, əslində pantürkist və pankamalist təbliğat birmənalı SSRİ əleyhinədir və belə bir
əhvali-ruhiyyə türk emissarları vasitəsi ilə Azərbaycanda, Krımda, Tatarıstanda, Özbəkistanda,
Dağıstanda və Türkmənistanda yaradılmaqdadır [13, s. 26]. Heç şübhəsiz ki, Sovet rəhbər li -
yi nin, ilk növbədə İ.Stalinin razılığı olmadan M.C.Bağırov uzun müddət SSRİ-nin dostu kimi
tanınan Türkiyə haqqında belə bir ittihamı yüksək partiya toplantısında müzakirəyə çıxara
bilməzdi [13, s. 27].

Bunun nəticəsi idi ki, pantürkizm və türkçülüklə mübarizə o qədər amansız və qanlı
olmuşdur ki, uzun illər də adamları qorxu içərisində saxlaya bilmişdi. 30-cu illərin repressiyası
zahirən bitsə də onun qorxusu sonralar da cəmiyyətin üzərində hakim olaraq qalmış, o dövrü
yaşayan və bu amansız hadisələrə şahidlik edənlər bu qorxudan ömürlərinin sonuna kimi üzülə
bilməmişlər. Necə ki, bir el məsəlində deyildiyi kimi: ilan vuran ala çatıdan da qorxar.

Namiq Əhmədov
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Bakı Dövlət Universitetində təhsil aldığımız illərdə tələbə yoldaşımız olan Aqşin Da -
daşzadənin danışdığı bir hadisə yəqin ki, heç vaxt yadımdan çıxmayacaq: o deyirdi ki,
evi mizdə külək və ya nəsə bayır (çöl) qapını bir balaca möhkəm döyəndə babam (akademik
Məmməd Arif Dadaşzadə) bərk diksinərdı. Səbəbini soruşanda bir az həyəcan, bir az da təm -
kinlə deyərdi, fikir verməyin, 30-cu illərin yadigarıdır... Baxın o repressiya illərinin qorxusu
nə qədər ağır olubsa, heç 40-50 il sonralar da, bu illərin amansızlıqlarına şahidlik etmiş məşhur
akademik bu sarsıntıların girdabından çıxa bilməmişdir.

Xalq yazıçısı Anarın bir xatirəsini də xatırlatmaq yerinə düşər:  “...atam radioda Türkiyə
dalğasını tutub alçaq səslə verilişləri dinləyər, qurtaran kimi dalğanı dəyişər, əqrəbi ya Bakının,
ya da Moskvanın üzərinə qoyardı. Bir dəfə atam verilişi dinləyəndən sonra dalğanı dəyişməyi
unutdu, mən tez yaxınlaşıb əqrəbin yerini dəyişdim. Bunu görən atam kövrələrək başımı sığal -
ladı, sən nə tez böyüdün? – dedi. Onda Anarın on yaşı var idi. Bu ehtiyatlılıq ona görə idi ki,
hər an evə “gözlənilməz” qonaq gələ bilər, şairin Türkiyəyə nə məqsədlə “qulaq asdığı” sor -
ğulara və cəzalara səbəb ola bilərdi” [6, s. 280].

Dövlət qəzeti: kütlələrin bolşevik siyasi tərbiyəçisi, həm də milli-mənəvi mərkəz
kimi. Belə bir ziddiyyətli dövrdə nəşr olunan “Kommunist” qəzeti bütün qorxu və qadağalara
baxmayaraq bir sıra mütərəqqi ənənələri heç şübhə etmirəm ki, məqsədli bir şəkildə davam
etdirməyə çalışmış, ziddiyyətləri ilə bərabər önəmli xidmətləri ilə də özünü təsdiq edə
bilmişdir. Ümumiyyətlə, dövrün siyasi mənzərəsinin çox hallarda mətbuatın dedikləri ilə
uyğun gəlməməsi də özünü göstərmişdir. Hətta 30 və 40-cı illərin istər türk, istərsə də sovet
mətbuatının dərc etdiyi məqalələr  də təsdiq edir ki, bu kimi məsələlərdə mətbuat daha çox
təm sil etdikləri dövlətlərin mövqeyində dayanmağı özlərini ən ümdə vəzifəsi kimi qəbul et -
mişlər. Xüsusən də “partiyalı və xəlqi” olan sovet mətbuatında bu amil birmənalı olaraq
yu xa rıların daha ciddi təsiri ilə müşayiət olunmuşdu. Xatırlatmaq yerinə düşər ki, dəfələrlə
dövlətlərarası ən yüksək ranqlı danışıqlarda belə mətbuatın yazdıqları ciddi müzakirələrə
səbəb olmuşdu.

Qeyd edilməlidir ki, o dönəmdə və hətta İkinci Dünya müharibəsi başlayandan sonra
So vet diplomatik idarələri türk mətbuatını daha diqqətlə izləməyə başlamışdı. F.R.Atayın
“Ulus” qəzetində dərc edilən sıradan bir yazısı Sovet səfirliyinin diqqətinə, hətta ciddi nara -
hat lığına səbəb olmuşdu (“Ulus”, 9 noyabr 1941). F.R.Atayın məqaləsində belə bir fikir
vurğulanırdı ki, əgər Almaniya SSRİ-yə hücum etməsəydi, bir ildən sonra rus təhlükəsi elə
həd də çatacaqdı ki, onu aradan qaldırmaq mümkün olmayacaqdı. Atayın “Ulus” qəzetində
çıxan yazılarına D.Zaslavski 25 dekabr 1941-ci ildə “Pravda” qəzetində “Bərk qorxmuş türk
jurnalisti” məqaləsi ilə cavab vermişdi. Hətta 1944-cü ildə SSRİ-nin Xarici İşlər komissarı
ol muş Vyaçeslav Mixailoviç Molotovla türk səfiri Hüseyin Ragıp Baydur arasında Türkiyə
və Sovet mətbuatı haqqında ciddi və qarşılıqlı ittihamların yer aldığı polemikalar arxiv mate -
rial larında əksini tapmaqdadır. Yeri gəlmişkən qeyd edilməlidir ki, bu kimi fikirlərin mübahisə
predmeti olmasını təsdiq edən saysız-hesabsız materiallar vardır. Hüseyin Baydur Moskvada
fəaliyyətdə olduğu bir il ərzində Sovet mətbuatında Türkiyəyə qarşı ittihamlarla dolu material -
ların yayıldığından və məsələnin bu cür qoyuluşundan, Türkiyəyə qarşı bu cür təbliğatın
aparılmasından narahatlığını bildirir. Diplomat hesab edirdi ki, əlaqə və münasibətlərin lazımi
səviyyədə qurulmaması və Türkiyəyə münasibətdə Sovet mətbuatının mənfi mövqedə da -
yanması doğru deyil. H.Baydurun bu fikri ilə bağlı V.Molotov bildirdi ki, Sovet mətbuatında
yazılanlar Türk mətbuatında SSRİ-yə edilən hücumların ancaq onda biri qədər ola bilər.
Türkiyədə hər gün Sovet İttifaqı əleyhinə yazılar çap olunur. O əlavə etdi ki, Sovet İttifaqının
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çətin günlərində Türkiyə mətbuatı onun məhv edilməsinin labüdlüyü, Sovetlərin xarici
siyasətini imperialist siyasət olduğu barədə məqalələr dərc edir, SSRİ hazırda Avropada baş
verən müharibənin əsas günahkarı kimi təqdim olunur. SSRİ-nin mövcud olduğu 27 il ərzində
Baydur bir yazı tapa bilməz ki, orada Türkiyə əleyhinə bu kimi çağırışlar yer alsın, hətta onun
məhv edilməsinə çağırışlar olsun. Baydur qeyd etdi ki, Türkiyə hökuməti Sovetlərə münasibət -
də əvvəlki əlaqələri saxlamaqda və daha da dərinləşdirməkdə maraqlıdır və Türk mətbuatında
da Sovet İttifaqı ilə bağlı yazıların 90 faizi müsbətdir, qalan 10 faiz elə də mühüm deyil, ona
heç kim əhəmiyyət vermir: “Türkiyədə elə qəzet var onu bir adam buraxır. Bunlar qəzet deyil,
“kələm yarpağıdır”. Belə qəzetləri “İzvestiya” kimi bir populyar nəşr ilə heç cürə müqayisə
et mək olmaz”. Baydur təklif etdi ki, o, Sovet İttifaqından bir neçə jurnalisti özü ilə Türkiyəyə
apara bilər, onlar özləri Türkiyədəki reallığı görsünlər, ictimaiyyətə də real və doğru məlu -
matlar çatdırsınlar. Molotov bildirdi ki, Sovet jurnalistləri indi hamısı cəbhələrdədir və
mü haribədən yazırlar [18]. V.Molotovla bu görüşdən az sonra, 1944-cü ilin oktyabrında Tür -
kiyə Xarici İşlər Nazirliyi sistemində böyük nüfuzu olan və Türkiyənin təcrübəli səfirlərindən
sayılan Hüseyin Ragıp Baydur SSRİ-dəki bir illik fəaliyyətini tamamlayaraq Moskvanı tərk
etdi [18].

Danılmayan faktlardır ki, ölkənin ən populyar və məşhur qəzeti, eyni zamanda bütün
sovet mətbuatına örnək olan “İzvestiya” belə bir mövqedə dayanırdısa, Azərbaycanda da kom -
munist-bolşevik ideallarının baş tərənnümçüsü olan “Kommunist” qəzetinin başqa bir
möv qedə dayanması absurd olardı. Əslində sovetlərin ilk illərində əlifba islahatının həyata
ke çi rilməsində, Şərq xalqlarının və Türkoloji qurultayların hazırlıq işlərində və keçirilməsində
qəzetin informasiya-təbliğat vasitəsi olması da bilavasitə dövlətin yeritdiyi ideoloji siyasətin
bəhrəsi idi. Bununla heç də qəzetin fəaliyyət sferasını və xidmətlərini azaltmaq fikrində de -
yilik. Əslində ayrı-ayrı tədqiqatçıların da dediyi kimi, Elmlər Akademiyasının olmadığı,
ədə bi-bədii təşkilatların yeni-yeni formalaşdığı bir vaxtda “Kommunist” qəzetinin redaksiya -
sının milli elmi-mədəni qüvvələri öz ətrafında toplayan başlıca mənəvi mərkəzə çevrilməsi
labüd idi. Bu gün bu reallıqları nəzərə almadan, qəzetin fəaliyyətini ancaq qara bir prizmadan
baxıb dəyərləndirmək xeyli dərəcədə insafsızlıq olardı. Və ən nəhayət qəzet, milli jurnalist
kadr ların yetişməsində və formalaşmasında mühüm bir yaradıcılıq məktəbi kimi də özünü
təsdiq edə bilmişdi. Bu ənənə uzun illər, hətta uzun onilliklər boyu “Kommunist” qəzetinin
özünütəsdiqində əhəmiyyətli rol oynamışdır. Respublikanın ən yaxşı jurnalist qüvvəsinin cəm -
ləşdiyi kollektivin yaradıcı əməyi ilə nəşr edilən qəzet, yaradıcı və təşəbbüskar ziyalıların da
fəal tribunasına çevrilə bilmişdir. Eyni zamanda qəzetin ideya-siyasi səviyyəsi, peşəkarlıq
xarakteri hər zaman  sahə qəzetlərinə, bölgələrdə nəşr olunan dövri mətbuat üçün də örnək
ki mi qəbul olunmuşdur. Açıq deyilməlidir ki, bu gün də qəzetin həyatında baş verən hadisələr
və yeniliklər, bütövlükdə milli mətbuatımızın tarixində baş tutan önəmli fakt və hadisələr kimi
dəyərləndirilməkdədir.

Bir məsələni də unutmamalıyıq ki, “... dövrü üçün birinci rəsmi partiya və dövlət qəzeti
olan “Kommunist” kütlənin siyasi və mənəvi tərbiyəçisi kimi fəaliyyət göstərirdi. Bu qəzet
həmişə tarixi hadisələrin mərkəzində olmuş, xalq kütlələrinə müsbət təsir göstərmiş, respub -
likanın gündəlik həyatında baş verən bütün məsələlərin həllində siyasi rəhbərliyin mühüm
təbliğat vasitəsi olmuşdur. Bir məsələni unutmaq olmaz ki, bu qəzet orqanı olduğu rəhbər təş -
kilatın siyasətini yerinə yetirməyə borclu idi, onun vəsaiti ilə nəşr olunurdu, amma bununla
belə o milli təəssübkeşliyini heç vaxt unutmamış və həmişə bunun cəzasını çəkmişdir” [8, s. 6].

Sual oluna bilər ki, qəzetdən tələb nə idi? Təbii ki, sovet ideologiya maşınının tələbləri
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qəzet səhifələrində mövcud ideologiyanın cəmiyyətə xoşbəxtlik, bərabərlik gətirəcəyinə
inandırmaq, əməkçi insanın fədakarlığını tərənnüm etmək, baş verən milli haqsızlıqlara göz
yummaq, milli əhval-ruhiyyəni aşağılamaq və bu kimi digər şeylərdən yazmaq. Əli qələm tu -
tanlar bu cür  yazmağa məcbur edilirdilər. Əks təqdirdə, müsavatçı, alçaq, millətçi,
pan tür kist...kimi damğalar irəli sürülür, birbaşa yeni qurulan cəmiyyətin düşməni, keçmişin
tör-töküntüsü kimi  hədəfə çevrilirdilər. Bu az imiş kimi, bütün qohum-qardaşları və ailə
üzvləri də xalq düşməni elan edilirdi. Digər tərəfdən cəmiyyətin bu real iyrəncliklərini “tə -
rənnüm” edən qəzet həm də yaxın tariximizin olaylarını və qanla yazılmış tarixinin bugünkü
nəsillərə və gələcəyə çatdırılmasında ən dəyərli vasitədir. Hadisələrin təşkilində qəzetin rolu -
nun nədən ibarət olduğuna birmənalı qiymət verilməsi nə qədər çətin və ziddiyyətli olsa da,
günün həqiqətlərinin təhrif edilmədən mümkün olan bir şəkildə cəmiyyətə çatdırılması qəzetin
ən böyük xidməti olmuşdur.

Nəhayət “Kommunist” qəzeti repressiya qurbanları sırasında. Qəzetin səhifələrində
yer alan çoxsaylı məqalələrə diqqət etməklə deyilənlərin xeyli dərəcədə rənglənmiş və lazımlı
tonlarla cəmiyyətə çatdırılmasının şahidi oluruq. Bütün tale və həyat yolunu Azərbaycanla
bağlayan, xalqın xoşbəxtliyini öz xoşbəxtliyi bilən, ADR-nin Türkiyədə ilk səfiri olmuş Yusif
Vəzir Çəmənzəminli “Kommunist” qəzetində bu cür tənqid olunurdu: “Yusif Vəzir sovet ədə -
biy yatının ona vermiş olduğu imkanları doğrultmaq üçün bugünkü həyatımızdan və yaxud
köhnə müsavat quruluşunu ifşa edəcək əsərlər yazmaq əvəzinə özünü keçmiş qədim tarixi
dövrlərə atır və öz mövzularını oradan seçir. O, “Qızlar bulağı”, “İki od arasında” kimi bu
gün dən çox-çox uzaq əsərlər yazmışdır. Halbuki Yusif Vəzir öz iştirak etdiyi Müsavat höku -
mətinin avantürasını, şovinizmini və xalqı soymasını “Qızlar bulağı”ndan daha asan yaza
bi lərdi. Bəs nə üçün yazmayır? Nə üçün o, Müsavat hökumətinin Azərbaycan xalqını çapıb-
talamasını göstərməyir? Sovet yazıçısı adını daşıyan bir şəxs üçün ölkəmizdəki parlaq
qalibiyyətlər maraqsız qala bilərmi?” [21]. Eləcə də həmən məqalədə Tağı Şahbazi belə təqdim
olunurdu: “Vaxtı ilə cibində partiya bileti daşıyaraq orda-burda millətçi fikirlər yürüdən, nəinki
bolşevikə, hətta adi bir sovet vətəndaşına belə layiq olmayan meşşan, ikiüzlü fəaliyyətlə
məşğul olan Tağı Şahbazi... bütün yaradıcılığı bir xoruza yük ola bilən bu yazıçı haqqında ol -
duqca şişirdilmiş fikirlər söylənilirdi” [21].

Səhifələrində müntəzəm olaraq yer alan bu cür yazılarla demək olar ki, qəzetin hər bir
sayında rastlaşmaq olur. Hədəf isə Azərbaycan xalqının qəddar düşmənləri olan “...Ruhulla
Axun dov və Mikayıl Hüseynovun yardımı və ittifaq rəhbərliyinin sinfi sayıqlığını itirməsi,
siyasi korluğu, çürük liberalizmi sayəsində hər boyalı xalq düşməni, yapon-alman-faşist
agentləri, trotskist, müsavatçı, pantürkist ünsürlər-Əli Nazim, Əhməd Cavad, Hüseyn Cavid,
Yusif Vəzir, Sanılı, Seyid Hüseyn, Musaxanlı, Müşfiq, Mümtaz, Qantəmir, Sultan Məcid Qə -
nizadə, Talıblı, Qurban Musayev, Tağı Şahbazi, Mikayıl Rəfili, Əli Razi və Zinət Zakirov”
kimi Azərbaycan Sovet Yazıçıları İttifaqına “soxulmuşlar” idi [10].

“Kommunist” qəzetində bu cür iddialar təkcə Yusif Vəzir, Hüseyn Cavid üçün deyil,
ey ni zamanda pantürkist olmasına görə Əhməd Cavad və Əhməd Cavadın “quyruğu” kimi
tənqid olunan Mikayıl Müşfiq haqqında da söylənilirdi. Əhməd Cavad haqqında deyilən
“tənqidi fikirlər”, əslində tənqid və ədəbiyyatdan çox-çox uzaq qeyri-ciddi, eyni zamanda
haqsız bir ittihamdır: “Əhməd Cavad Azərbaycan xalqının ən qatı düşməni olan Müsavat
hökumətinin sevimlisi və dərslik edən şairi olmuşdur. ...özünün ən səmimi şeirini, müsavatın
erməni-azərbaycanlı əməkçilərinin qanı ilə boyanmış və Azərbaycan işçi və kəndlilərinin
ingilis imperialistlərinə və Türkiyə sultanlarına satılması ilə möhkəmlənən bir murdar bay -
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rağına həsr etmişdir.” Hətta təqdim olunan digər bir məqalədə göstərilirdi ki, Azərbaycan
Sovet Yazıçılarının III plenumunda çıxış edən Azərbaycan K(b) P MK kultur-maarif şöbəsinin
müdiri Hökumə Sultanova “...Əhməd Cavadın murdar sifətini bütün çılpaqlığı ilə açmışdır”
və plenum “17 il ərzində öz düşmənçilik duyğularını ...dəyişmədiyi üçün Əhməd Cavadı yazı -
çılar sırasından xaric etmişdir [4].

Bir az sonra başqa bir müəllif Ə.Əkbər bir az da irəli gedərək yazırdı: “Musavatçıların əl
tulası olan Müşfiqin həyasızlığı o dərəcəyə çatmışdır ki, o, irəliləyən sovet ədəbiyyatına mü -
qavimət göstərmiş, ... sovet yazıçıları ittifaqının rəhbərləri S.Şamilov və S.Vurğunun qanadı
altında son günədək öz kontrrevolusyon pozucu işlərini yeritməyə imkan tapmışdır” [7].

Eyni ittihamlar həmçinin dövrün alimləri, aktyorları haqqında da deyilirdi. “Azərbaycan
Dövlət Dram Teatrının burjua nasionalistlərinin əlaltılarından təmizlənməsi” [5], “Saf, revo -
lusyon Azərbaycan dili haqqında” [20] adlı məqalələrdə Ülvi Rəcəb, Mirzağa Əliyev, Möhsün
Sənani, Fatma Qədri, Şəmsi Bədəlbəyli, Rüstəm Səidov kimi sənətkarlarımızın teatr sənəti -
mizə, dilçi alimlərimiz Bəkir Çobanzadə, İsmayıl Hikmət, Vəli Xuluflu kimi alimlərimizin
Azərbaycan dilinə vurduğu “ziyanlardan” danışılır.

Gənc tədqiqatçı Gülər Qasımova bu cür ittihamların yer aldığı “Kommunist” və “Gənc
işçi” qəzetindən toplamış materialların bir qismini “Açıq ədəbiyyat” adlı kitabçasında təqdim
edir. Bu materiallar repressiyaya məruz qalan yazıçıların arasındakı münasibətlərlə yanaşı,
onların qəzet səhifələrində hər cür amansızcasına əsla tənqid yox, təhqir olunduqları məqa -
lələrin bir qismini təqdim edir. Eyni zamanda dövrün qəzetlərində yazılanları lirik bir riccətlə
təqdim edən müəllif yazır: “Bu gün o dövrün şairləri haqqında çox danışılır. Cəfər Cabbarlı,
Mikayıl Müşfiq, Hüseyn Cavid və daha kimlər... Onların bir çoxları hətta bütləşdirilir, onları
tənqid tabulaşıb artıq. Bu gün Cavid deyərkən gözümüzün qabağında yeyən, içən normal şair
gəlmir. Biz faciəli həyat təsəvvür edirik, Cavidin kədərli üzünü görürük. Cəfər Cabbarlı deyən -
də heç kəs müasirləri ilə intriqalar yaşayan bir yazıçı, dramaturq təsəvvür etmir... O saralmış
və unudulmuş qəzet səhifələrində nə məqalələr, nə yazılar vardı” [12].

1937-38-ci illərin repressiyası hətta qəzetin sovet rejiminə və ideologiyasına can-başla
xidmət edən əməkdaşlarından da yan keçməmişdir. Qəzetə redaktorluq etmiş Ə.Qarayev,
R.Axundov, B.Talıblı, H.Cəbiyev, tanınmış yazarlar X.İbrahim, F.Ağazadə, qəzet ilə əmək -
daşlıq edən neçə-neçə yazıçı-şair millətçi damğası ilə qətlə yetirilmişlər. Repressya qurbanları
olan əməkdaşların kimliyinin, xidmətinin nəzərə alınmaması da göstərir ki, bu əslində millətə
qarşı qırğın siyasəti olmuşdur. Məmməd Əmin, Əli bəy Hüseynzadə rejim ilə düşmən olanda,
“Kommunist” qəzetinin redaktoru olan, eyni zamanda daha yüksək vəzifələrin etibar edildiyi
Ruhulla Axundov Sovet Azərbaycanının ən böyük ideoloqu idi. Proletariatın dahi rəhbərləri
Marks və Leninin əsərlərini ilk dəfə Azərbaycan dilinə çevirən də, Marksın həyat və fəaliy -
yətini Azərbaycan oxucusuna təqdim edən də, “Kapital”ı bəşərə yol göstərən əsər adlandıran
da o idi. Hətta 1927-ci ildə Lenin haqqında “Böyük alimlər, məşhur ustadlar, nəhayət “124
min” peyğəmbərlər hamısı bir yerdə və hər birisi təklikdə unudular, lakin Lenin unudulmaz;
çünki bunların hamısının bir yerə yığsan bəşəriyyətin dirilməsi yolunda Leninin etdiyini edə
bilməyiblər” [1] deyən də o, idi. Amma Lenini tərcümə edən, ölümünə qədər Leninə inanan
bu böyük ideoloq 1937-ci ilin dekabrında işə gedərkən həbs olundu və 1938-ci ildə Leninin
doğum günü-22 apreldə güllələndi. M.Bağırov məhkəməsində Ruhullanı vicdanlı kommunist
adlandırırdı [14]. Rəsulzadə isə 1952-ci ildə haqqında bu cümlələri yazmışdı: “...müsavatçılıq
və panturanizmə qarşı amansız mübarizə aparan Ruhulla Axundov, “panturanizmin zəhərli
bir nümayəndəsi və “müsavat partiyasının zavallı bir agenti” kimi günahlandırıldı” [17].
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Nəticə. Təbii ki, belə bir zamanda Moskvada hazırlanan və əyalətlərdə həyata keçirilən
bu qırğın siyasətinin məqsəd və məramında Türkiyəyə qarşı üzdə dostluq, amma əsil həqiqətdə
isə ciddi bir düşmən mövqe sərgilənməkdə idi. Hətta İkinci Dünya müharibəsinin başlandığı
vaxtlardan başlayaraq bir sıra diplomatik görüşlərdə tədricən dilə gətirilən bu mövqe faşizm
üzərində SSRİ-nin qələbəsinin yaxınlaşdığı zamanlardan başlayaraq Stalinin Türkiyəyə qarşı
qaldırılan torpaq iddialarını, boğazlarla bağlı yeni müharibə təhlükəsi yaradan haqsız tələb -
lərini təqdim edən məqalələr də  mətbuatın gündəmində olmuşdur.

Bunu irad olaraq hansısa tərəfin və ya qəzetin yaradıcı heyətinin üstünə qoymaq da düz
olmazdı. Amma bəlli olan odur ki, hər bir dövlətin özünün xarici siyasəti müəyyən qaydalara
uyğunlaşdırıldığından və diplomatik münasibətlərin də bəlli maraqlar çərçivəsində qurul -
duğun dan kimisə günahlandırmaq fikrindən də uzağıq. İkincisi və ən əsası da bu deyilənlər
mətbuat üzərində sovet ideologiyasının qoyduğu senzuranın tələblərindən irəli gəlmiş, bu
sahədə aparılan  ideoloji siyasətin  tərkib hissəsi olmuşdur. Deyək ki, uzun illər ölkələr arasın -
da, xüsusən də SSRİ-Türkiyə münasibətlərində özünü büruzə verən bəzi diplomatik qal ma qallar
və onların incəlikləri diplomatik danışıqların mövzusu olmuş, məqsədli şəkildə ictimaiyyətdən
gizlədilmişdir. Mətbuatda yer alanlar isə bir az fərqli mövzunun söhbətidir. Belə ki, hamımıza
yaxşı məlumdur ki, SSRİ-də KİV-in nə yazacağını da kommunist partiyası müəyyənləşdirir -
disə, Türkiyədə bu məsələ bir az başqa şəkildə, indiki dildə desək, xeyli dərəcədə demokratik
bir yolla həllini tapmaqda idi. Ona görə də mətbuatın da yaydığı məlumatlarda bu kimi amillər,
bir az yumşaq desək, mütləq qaydada nəzərə alınmalı idi.
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AZERBAIJAN PRESS IN THE YEARS OF REPRESSIONS
(BAZED ON THE “COMMUNIST” NEWSPAPER MATTERS)

The 30s of the Soviet empire was marked by the genocide of intellectuals in the history
of society. Inclusion of the accusations of “Kamalism”, “pan-Turkism” and “Turkism” into
the expanding range of charges of the red terror in the USSR was being presented as coup
attempts and plots “against the USSR and the state”. The Azerbaijani press, including the
“Kom munist” newspaper, which was published in such a controversial period, has done its
utmost to pursue some progressive traditions in the face of all the fears and prohibitions and
managed to assert itself with its noteworthy services though together with its contradictions.
At the time when the Academy of Sciences has not been established and the literary-artistic
organizations have just been formed, the editorial office of the “Kommunist” newspaper
became a principal spiritual center, which has gathered national scientific-cultural forces
around itself. The newspaper has been able to prove itself also as an important creative school
helping in developing and formation of a pool of national journalists.

The objective factor of the lack of any information about the friendship and fraternity
relations with Turkey that we observe in the republic’s press media of that time was connected
with the prohibitions of the communist regime. But the accusations and repression brought
by the red terror that practiced on a wide scale since the early 1930s have not spared the lives
of the staff of the “Kommunist” newspaper as well, which was the first official newspaper of
the party and the state, the main exalter of the communist-Bolshevik ideals. A.Garayev,
R.Akhundov, B.Talybly, H.Jabiyev, who were editors-in-chief of the newspaper, well-known
writers Kh. Ibrahim, F.Aghazade, and many other writers and poets who cooperated with the
newspaper convicted as nationalists and put to death. The fact that the identities of the emplo -
yees, who were the victims of repression, and even their services for the benefit of the Soviet
regime, were neglected also shows that it was, in fact, a policy of massacre against the whole
nation.

Keywords: Soviet Empire, Turkey, victims of repressions, “Kommunist” newspaper, accusations of
“Kamalism”, “Pan-Turkism” and “Turkism”.
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Намиг Ахмедов

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ПРЕССА В ГОДЫ РЕПРЕССИЙ
(НА ОСНОВЕ МАТЕРИАЛОВ ГАЗЕТЫ «КОММУНИСТ»)

30-е годы Советской империи вписаны в историю общества как история кро ва -
вых расправ, история геноцида. В частности, эта история, которая включена в историю
народов тюркского происхождения как годы репрессий, на самом деле была направлена
на то, чтобы стереть азербайджанцев как нацию. К числу основных обвинений красного
террора, развернувшихся в СССР, относились также обвинения в “камализме”, “пантюр -
кизме”, “тюркизме”, которые были представлены в прессе как «антисоветские и
ан ти   го сударственные» попытки. Азербайджанская пресса, в том числе газета «Комму -
нист», издававшаяся в столь неоднозначный период, несмотря на все опасения и
зап реты, пыталась продолжить ряд прогрессивных традиций и смогла проявить себя
как своими противоречиями, так и значительными заслугами. В период отсутствия
Академии наук и образования новых литературных и художественных организаций,
редакция газеты «Коммунист» стала главным духовным центром, собравшим вокруг
себя национальные научные и культурные силы. Газета смогла зарекомендовать себя
как важная творческая школа в обучении и становлении национальных журналистских
кадров.

Объективным фактором отсутствия в СМИ республики информации о дру жеских
и братских отношениях с Турцией в этот период являлось запретом ком му нисти ческого
режима. Однако обвинения и репрессии красного террора, развернувшиеся с начала
1930-х годов, не обошли стороной и сотрудников первой официальной партийной и
государственной газеты «Коммунист», являющейся приверженцем коммунистических
и большевистских идеалов. Под маркой националистов были убиты А.Гараев, Р.Ахун -
дов, Б.Талыбли, Г.Джабиев, известные писатели Х.Ибрагим, Ф.Агазаде и многие
пи  са тели-поэты, сотрудничавшие с газетой. Тот факт, что не учитывалась личность и
заслуги ставших жертвами репрессий сотрудников перед советским режимом, сви де -
тельствует о том, что на самом деле это была политика резни против нации.

Ключевые слова: Советская империя, Турция, жертвы репрессий, газета «Коммунист», «ке -
мализм», «пантюркизм», «тюркизм».

(Akademik İsmayıl Hacıyev tərəfindən təqdim edilmişdir)
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RAMİZ QASIMOV

AZƏRBAYCAN TƏNQİDİ-REALİST BƏDİİ NƏSRİNDƏ HEKAYƏ JANRI

Məqalədə Azərbaycan tənqidi realist bədii nəsrinin təşəkkülü, yaranması və inkişafından bəhs olunur.
Mirzə Fətəli Axundzadənin maarifçi realist bədii nəsrinin imkanları üzərində XIX əsrin sonlarından ictimai
ehtiyacın fonunda tənqidi realist bədii nəsr təşəkkül edib formalaşır. Görkəmli ədib Eynəli bəy Sultanovun bədii
nəsri Azərbaycan tənqidi realist nəsrinin təşəkkülünə ciddi zəmin hazırlayır. Onun əsərlərində cəmiyyətdəki
ictimai eybəcərlikləri köklü təsvir və dəyişmə meyli tənqidi realist metod və bədii nəsrin yaranmasına stimul
verir. XIX əsrin axırlarında bu ehtiyacdan irəli gələrək böyük ustad Cəlil Məmmədquluzadənin əsərləri tənqidi
realizm metodu və cərəyanını ədəbi-bədii reallığa çevirir. “Danabaş kəndinin əhvalatları” povesti və “Poçt
qutusu” hekayəsi tənqidi realist nəsrin yarandığını şərtləndirir. Böyük ədibin istedadla yazılmış “Poçt qutusu”
hekayəsi öz tipikliyi ilə tənqidi realist hekayənin manifestinə çevrilir. Ədibin “Usta Zeynal”, “Qurbanəli bəy”,
“İranda hürriyyət”, “Saqqallı uşaq” və başqa əsərləri tənqidi realist nəsrin və hekayə janrının imkanlarını
səciyyələndirir. Bu ədəbi zəminə dayanaraq daha çox Ə.Haqverdiyev, Y.V.Çəmənzəminli və M.S.Ordubadi tənqidi
realist nəsr və hekayənin inkişafına dəstək verirlər. Ədəbi növ və bədii janrın səciyyəvi imkanları reallaşır,
dərinləşir və kütləviləşir.  Beləliklə, Azərbaycan ədəbiyyatında tənqidi realist nəsrin güclü ənənələri formalaşır
və inkişaf edir. Tənqidi realizmin sayəsində hekayə janrı daha çox fəallıq qazanır və inkişaf edir.

Açar sözlər: tənqidi realist nəsr, hekayə, C.Məmmədquluzadə, Ə.Haqverdiyev.

Dünya ədəbiyyatında xüsusi əhəmiyyəti olan bədii nəsr və hekayə janrının Azərbaycan
ədəbiyyatında da özünəməxsus inkişaf tarixi olmuşdur. Hələ XII əsrdə Xaqani Şirvaninin
məktub şəklində yazılmış nümunələrindən başlayaraq Füzulinin “Şikayətnaməsi”, Abbasqulu
ağa Bakıxanovun “Kitabi-Əsgəriyyə”si, Məhəmməd Tağı Sidqinin kiçik əxlaqi-didaktik
mətnləri və Mirzə Fətəli Axundzadənin “Aldanmış Kəvakib”inə qədər müəyyənləşmə yolu
keçən Azərbaycan nəsri ictimai fikrin formlaşması və milli-ədəbi düşüncə tarixində mühüm
mövqe qazanmışdır. “Tənqidi realist nəsrin yaranması və inkişafı C.Məmmədquluzadə,
Ə.Haqverdiyev, Y.Çəmənzəminli kimi görkəmli ədiblərin adı ilə daha çox bağlıdır” [11, s. 3].

Özünəməxsus janrlara da malik olan Azərbaycan nəsrinin inkişafı tarixində hekayə
xüsusi əhəmiyyət və fəallığa malik olub. Bunu da vurğulamaq olar ki, konkret olaraq hekayə
janrı Azərbaycan bədii nəsrinin inkişafı tarixində tənqidi realist ədəbiyyatda xüsusi əhəmiyyət
qazanaraq daha fəal bədii janra çevrilmiş və bütün səciyyəsilə yenidən müəyyənləşmişdir.
“Molla Nəsrəddin” jurnalı “bədii nəsrin, satirik-yumoristik nəsrin inkişafında müstəsna rol
oynadı” [7, s. 6].

Xalq həyatı, onun arzu və idealları, çətinlikləri və gerilikləri, istiqlalı və oyanışı kimi
vacib məsələləri aktuallaşdırmaqla Azərbaycan ictimai fikir tarixinə doğan tənqidi realizm
cərəyanı və nümayəndələri adi əhvalatlarda gizlənən böyük həqiqətləri çatdırmaq və xalqı
oyandırmaq məqsədilə dövrün daha az zaman aparan və yığcam şəkildə ən sürətli oxunmaq
və dinlənmək imkanına malik çevik janrlarına müraciət etdilər ki, bu sırada nəsrdə hekayə
(eləcə də novella), publisistikada felyeton, poeziyada isə xırda satirik şeirlər əsas yeri
tuturdular. Azərbaycan tənqidi realizminin banisi, bayraqdarı və onun ideoloqu olan görkəmli
ədib Cəlil Məmmədquluzadə (1869-1932) 1894-cü ildə yazdığı “Danabaş kəndinin əhvalat -
ları” əsərindən başlayaraq bədii nəsrin inkişafına yeni vüsət və bədii keyfiyyət qazandırdı.
Görkəmli ədibin 1903-cü ildə böyük istedad və ictimai-yumoristik pafosla yazılmış “Poçt
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qutusu” hekayəsi böyük fikir adamı Məhəmməd ağa Şahtaxtılının təşəbbüsü ilə “Şərqi-rus”
qəzetində nəşr edilməklə Azərbaycan milli tənqidi realizminin “manifestinə çevrildi”yi kimi,
Novruzəli də bu dövrün və bu nəsrin qəhrəman etalonuna çevrilir [4, s. 176]. “Mirzə Cəlil
hər cür sosial münasibətlər baxımından yoxsul olan cəmiyyətin potensial “enerji mərkəzləri”
kimi “kiçik” adamları gülüşün elektrik impulsları ilə oyatmağa və hərəkətə gətirməyə çalışır”
[5, s. 30]. Ədibin “Usta Zeynal”, “İranda hürriyyət”, “Qurbanəli bəy”, “Quzu” və bir sıra kiçik
hekayələri də tənqidi realist nəsrin ən sanballı nümunələri kimi yeni bədii nəsrin inkişafına
vüsət vermiş oldu. Bu hekayələr özünün sadəliyi, asan, oxunaqlı və anlaşılan dili, kompozisiya
quruluşu, süjet və həyat həqiqətlərini əks etdirən hadisə və obrazları ilə ədəbiyyat tarixində
yeni ənənələr formalaşdırdı. Təsadüfi deyil ki, görkəmli yazıçı Cəlil Məmmədquluzadə özünü
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində kiçik hekayənin böyük ustadı kimi tanıtmışdır. Bu ənənələr
zənginləşərək Ə.Haqverdiyev, Y.V.Çəmənzəminli, M.S.Ordubadi, Ü.Hacıbəyov kimi görkəmli
nümayəndələri ortaya çıxarmış və Azərbaycan bədii nəsrinə hekayə janrının “Qırx dənə
baqqal”, “Şahqulubəyin nəvəsi”, “Ramazan” (M.S.Ordubadi), “Bomba”, “Mirzə Səfər”
(Ə.Haq verdiyev), “Şaqqulunun xeyir işi”, “Cənnətin qəbzi”, “Millətpərəstlər”, “Xanın qəzəbi”
(Y.V.Çəmənzəminli) və b. kimi ədəbi yaddaşa məhək daşı kimi yazılan gözəl bədii əsərlərini
bəxş etmişdir. Bu əsərlərin hər birində Azərbaycan xalqını milli inkişafdan geri qoyan səbəblər
birər-birər təqdim olunaraq göstərilir, tənqidi realist düşüncənin təhlili ilə satira, yumor və
gülüşə məruz qalır, islaholunma zərurəti ortaya çıxarır, inkişaf və yeni düşüncə ideyasını
aktuallaşdırır.

Görkəmli elm adamı, Azərbaycan tənqidi realizmi və XX əsrin əvvəlləri ədəbi mühitin
sanballı tədqiqatçısı akademik İsa Həbibbəylinin fikirlərinə istinadən qətiyyətlə demək olar
ki, Azərbaycan tənqidi realizminin təşəkkülündə XIX əsrin sonları və XX əsrin əvvəllərində
yaradıcılıq fəaliyyəti göstərən görkəmli publisist Məhəmməd ağa Şahtaxtılı və ədib Eynəli
bəy Sultanovun xidmətləri var idi [3]. Məhəmməd ağa Şahtaxtılının publisistikası tənqidi
realist publisistikanın, Eynəli bəy Sultanovun bədii irsi tənqidi realist ədəbiyyatın inkişafına
təkan vermiş, zəmin hazırlamışdı. Onun realizmi maarifçi realizmlə tənqidi realizm arasında
keçid rolunu oynadı. Ədibin “Çalma”, “Seyidlər”, “Təzə pir”, “Kənd uşaqları” və digər çox -
saylı hekayələri realizminin pafosu, bədii-estetik problem, təqdim etmə üsulu və tərtibinə görə
Cəlil Məmmədquluzadənin hekayələrinin ruhunu xatırladır. Bu əsərlərdə də ümumi ictimai
inkişafdan geri qalan cəmiyyətin nöqsanları və onları yaradan səbəblər köklü olaraq tənqid
hədəfinə çevrilir. Bu baxımdan E.Sultanov tənqidi realizmin zəminini hazırlayan görkəmli
yazıçı kimi diqqət mərkəzinə çıxır. Bu bədii ehtiyacı ədəbi reallığa məhz görkəmli ideoloq
və ədəbiyyat adamı Cəlil Məmmədquluzadə çevirir. Azərbaycan tənqidi realist nəsr sahəsində
C.Məmmədquluzadənin ardınca Əbdürrəhimbəy Haqverdiyev, Y.V.Çəmənzəminli, M.S.Or -
dubadi, Ü.Hacıbəyov kimi qüvvətli nasirlər meydana atıldı və nəsrin inkişafına güclü bir təkan
vermiş oldular. Tənqidi realistlər hekayə janrını təkcə ideya-məzmun cəhətdən deyil, həm də
forma etibarilə inkişaf etdirdilər. Forma etibarilə də zənginləşən hekayəçilikdə portret heka -
yələr və yeni növ kimi novellalar istifadə arealına daxil olmağa başladı.

“C.Məmmədquluzadə özünün qırx ildən artıq davam edən yaradıcılıq dövründə heka -
yəçiliklə müntəzəm məşğul olmuşdur” [8, s. 4]. Onun “Poçt qutusu” hekayəsilə dövrün başlıca
obrazı və problemi sənətin, ədəbiyyatın aparıcı məsələsinə çevrildi. Artıq kiçik məsələlər belə
bu əsərlə daha da sosial-ictimai mahiyyət kəsb edərək epoxal əhəmiyyət kəsb etməyə başladı.
C.Məmmədquluzadə yeni realizm keyfiyyəti olaraq bu kiçik janr daxilində sadəcə bir adi
əhvalatı qələmə alsa da, bu adi əhvalatın fonunda dövrün mühüm, başlıca və taleyüklü ictimai
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mətləblərini sənətin vasitəsilə diqqət mərkəzinə çəkməyə nail oldu. “Kiçik” adam kimi sənətə
qədəm basan Novruzəli özü ilə bərabər geniş xalq kütlələrinin taleyi, vəziyyəti və müqəddəratı
məsələsini də ədəbiyyatın mərkəzinə çəkib gətirdi. Ədib kiçik bir janr daxilində sadəcə
əhvalatı təsvir etməklə kifayətlənməyib obrazın zahiri quruluşu, daxili-mənəvi dünyası,
adətləri, davranışı, düşüncə tərzi və s. ilə tam şəkildə əks olundu. C.Məmmədqulzadənin bədii
nəsri həmçinin “dərin bir lirikaya, …həm də romantikaya” [10, s. 178] malikdir. Novruzəlinin
başına gələn sadə bir əhvalat daha geniş ictimai məzmun, məna kəsb edərək ümummilli
məsələyə çevrildi və bir xalqın gələcək taleyi, inkişafı və müqəddəratı məsələsini ehtiva etdi.
Ədib poçt qutusunun nə olduğunu bilməyən Novruzəlinin qarşılaşdığı əhvalat və başına gələn
hadisələrlə sadəcə yumor yaradıb oxucunu güldürmək istəmir, daha çox bu şirin yumorun
altında sadə bir kəndli olan, günü-güzəranı rəiyyətlikdə keçən, sədaqəti göz yaşardan, saflığı,
halallığı həsəd oyadan Novruzəlinin poçt qutusunun timsalında dünya ictimai inkişafından,
dəyişikliklərin gətirdiyi zəruri sosial münasibətlərdən kənarda qalması faciəsinə kədərlənir,
dünyada şəxsi asılılığın bitməyə başladığı bir dönəmdə Novruzəlinin həm mənəvi, həm də
hüquqi asılılığı və köləliyinə təəssüf və kədərlə yanaşır. Bundan başqa Novruzəli həm də
mövcud yeniliklərdən xəbərsiz olduğu üçün üç ay dustaq qalmağa məcbur olur. Əsərin də
təsir gücü, Novruzəliyə haqq qazandıran tərəfi odur ki, bu adam hələ də günahının nə olduğunu
anlaya bilmir, çünki onun halal mənəviyyat dünyasında, şəriətin cızdığı şəxsiyyət aləmində
oğurluq pis əməl, günah yazılıbdır və bu zavallı, inkişaf və dəyişikliklərdən bixəbər adam xa -
nının məktubunu aparan yad adama oğru nəzərilə baxıb onu kötəkləmək məcburiyyətində
qalıb. Əlbəttə, tənqidi realizmin sosial təhlil metodu oxucunu dövrün zəruri sualı qarşısında
düşünməyə vadar edir: günahkar kimdir və günah olan nədir?

Tənqidi realizmin yaranması və hekayə janrına müraciəti və verdiyi tələblər hekayənin
forma və məzmunca zənginləşməsinə, daha da inkişafına və janr etibarilə dolğunlaşmasına
təkan verdi. Hekayə tənqidi realizmin sayəsində bədii ədəbiyyatın və bədii nəsrin “ağır artil -
leriyasına” çevrildi. Satirik poeziya ümumi pafosu geniş kütlələrin ruhuna, zövqünə
sin   dir məyə, doğmalaşdırmağa nail olurdusa, hekayə özünün düşündürücülüyü, təhlil qabiliy -
yəti və öyrətmə bacarığı ilə oxucuları təlimləndirməyə müvəffəq olurdu. Çünki tənqidi
realizmin sosial problemlərə müraciət etməklə bərabər onu təhlil imkanları oxucuların sadə,
anlaşıqlı tərzdə əqli təlimlənməsinə imkan yaradırdı. İlk dəfə tənqidi realizmin sənətin
meydanına çəkib gətirdiyi sadə adamlar – Məhəmmədhəsən əmi, Zeynəb, Novruzəli və baş -
qaları geniş kütlələrə öz surətlərini, öz içərilərindən birilərini görməyə imkan verdi. İndi artıq
bu yeni realizmin yaratdığı mükəmməl tipik obraz, dəqiq portretlər sayəsində bütün həyatı,
davranışları, psixologiyası, güzəranı və s. ilə insanlar özlərini görməyə davam etdilər. Novru -
zəlinin, Məhəmmədhəsən əminin güzəranı, qayğıları onlara doğma olduğu kimi, sənətin
tərbiyələndirici təqdim etmə üsulu da onlara necə davranmaq lazım gəldiyini, onlardan nə
tələb olunduğunu öyrədirdi. Sanki bədii sənət, ədəbiyyat insanlara başa salmağa çalışırdı ki,
imanlı, saf, xeyirxah, həlim, qayğıkeş bir kişi olan Məhəmmədhəsən əminin müqəddəs Kər -
bəlaya gedə bilməməsinə əsl maneəni, əsl düşmənçiliyi elə onlara ağalıq edən Xudayar bəy
elədi. Xudayar bəy kəndin və kəndlilərin qayğısı əvəzinə hakimliyi fürsətgirliyə çevirib zülm
və zalımlıqla özünə sərvət toplamağa başladı. Məhəmmədhəsən əminin eşşəyini öz xeyri üçün
şəhərdə satan, Zeynəbin kəbini üçün rüşvətxor Qazıya rüşvət verən, yalançı şahidlər tutaraq
şəriəti pozan Xudayar bəy onlara sitəm çəkdirən əsl şəxsdir. Ədəbiyyat onlara dostlarını da,
düşmənlərini də görməyə, tanımağa bilavasitə kömək edirdi: onlar Xudayar kimi ağaların
mənfəətgirliyi və zalımlığını, Qazı kimi “imanlı kişilər” və şəriət hakimlərinin rüşvətxorluğu
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və fırıldaqçılığını daha yaxından müşahidə etməyə imkan tapdılar. Novruzəlinin portreti sadə
adamlara yeni dünyanın, yeni zamanın çağırışlarını çatdırmağa imkan yaratdı. İmanlı, halal,
həm də zəhmətkeş və sədaqətli olan Novruzəlinin poçt qutusunu niyə tanımaması artıq bütün
zəhmətkeş kütlələrə ünvanlanırdı. Başı xanın güzəranını yaxşılaşdırmağa qarışmış Novruzəli
o qədər bixəbər qalıb ki, tez-tez qapısını açdığı divanxananın önündəki poçt qutusunu görməyə
və onun nə işə yaradığını bilməyə vaxt tapa bilməyib və ya ehtiyac duymayıb. Cəlil Məm -
mədquluzadə Novruzəli kimi sadə, zəhmətkeş insanın geriliyini, avamlığını daha dərinliyi və
miqyaslılığı ilə təqdim edir: Professor Y.Qarayev dediyi kimi, onun ictimai münasibətlər
sistemində vəziyyəti və çəkisinə nəzər salır [4, s. 176]. Bu halda özünün yalnız bir kəndli,
rəiyyət kimi görən Novruzəlinin həm də bir vətəndaşlıq, ictimai müqəddərat və vəzifə
məsələləri diqqət mərkəzinə çəkilir. Yazıçı ictimai vəziyyətin dəyişdiyini və onun tələblərini
diqqətə aldırmaq üçün Novruzəlinin qarşılaşdığı hadisələr əhatəsində oxucusunu dünyanı bir-
birilə bağlayan, adamlar arasında xəbər əlaqəsi yaradan poçt qutusu ilə, artıq bu qutudan
xəbərdar olan, onu həyatlarına daxil edib imkanlarından yararlanan erməni uşağı və rus qadını
ilə qarşılaşdırır. Novruzəlinin divanxanaya düşməsi və dustaq edilməsi ilə bağlı düşünməyə,
götür-qoy etməyə vadar edir. C.Məmmədquluzadə düşüncəsi Molla Nəsrəddin lətifələri və
onun gülüş məntiqi ilə yoğurulmuş xalqına elə mollanəsrəddinsayağı suallar qoymaqla
düşüncələrə dalmağa və nəticə çıxarmağa sövq edir: Novruzəli məktubu poçt qutusuna saldısa,
onun yanında keşik çəkib götürülməsinə, poçt məmurunun aparmasına  imkan vermirsə, bəs
bu məktub öz əsl sahibinə necə çatacaq?! Əslində gülüş doğuran məqam budur, Novruzəlinin
məmuru döyməsi səhnəsi deyil. Bu kimi məntiqi düşüncə tərzini demokrat yazıçı, söz yox,
Usta Zeynalın (“Usta Zeynal”), Məhəmmədəlinin (“İranda hürriyyət”), Kəblə Əzimin
(“Saqqallı uşaq”) və başqalarının həyatları və əhvalatları timsalında təqdim edir. Ənənəvi
Sokrat metodu və ya Molla Nəsrəddin gülüş fiquru Azərbaycan milli tənqidi realizminin
səciyyəsinə çevrilir və göstərilən, təqdim edilən faktın və ya fikrin tərsinin anlaşılması tələb
edilir. Bədii metod ənənəvi düşüncə fiqurları ilə geniş xalq kütlələrinin oyanışı və özünü
ictimai dərkinə yol açır. Cəlil Məmmədquluzadədən sonra Azərbaycan tənqidi realist nəsrin
ən görkəmli nümayəndələri olan Ə.Haqverdiyevin “Mirzə Səfər”, Y.V.Çəmənzəminlinin
“Cənnətin qəbzi”, M.S.Ordubadinin “Şahqulu bəyin nəvəsi” kimi hekayələri Mirzə Cəlilin
“Poçt qutusu” kimi tənqidi realizmin manifestini ehtiva edəcək əsərlər kimi səciyyələndirilə
bilər. Hətta əsərlərə diqqətlə nəzər salınarsa, yazıçıların böyük ideoloq kimi Mirzə Cəlili və
onun tərzini necə davam etdirdiklərini açıq şəkildə görmək də mümkündür. Çəmənzəminlinin
“Cənnətin qəbzi” əsəri ruhu etibarilə C.Məmmədquluzadənin “Usta Zeynalı”na, M.S.Orduba -
dinin bir-birini tamamlayan “Qırx dənə baqqal” və “Altı yüz ayı balası” əsərlərini
C.Məm   məd quluzadənin “Yan tütəyi” (habelə “Danabaş kəndinin müəllimi”, “Danabaş kən -
dinin məktəbi” və “Dəli yığıncağı”) əsərlərilə tam yaxınlıq təşkil etdiyi və bir-birlərini
izlədiklərini demək olar.

Mir Cəlalın dediyi kimi, “hekayənin böyük ustadı” [9, s. 120] kimi özünü təsdiq edən
böyük ədib Ə.Haqverdiyev “Marallarım”, “Mozalanbəyin səyahətnaməsi”, “Xortdanın
cəhənnəm məktubları”, “Şeyx Şəban”, “Mirzə Səfər”, “Bomba”, “Pir”, “Zorən təbib”, “Diş
ağrısı”, “Ayın şahidliyi”, “Ata və oğul” və b. əsərləri ilə nəsrimizin inkişafına xidmət etmişdir.
Bu əsərlərində ədib tənqidi realist, mollanəsrəddinçi tələblər çərçivəsində yaradıcı fəaliyyət
göstərərək öz yazıçı ideallarını əks etdirmişdir. Ə.Haqverdiyevin böyük sənətkarlıqla yaratdığı
Fərman, Gövhərtac, Hacı Kamyab, Hacı Əhməd ağa (“Odabaşının hekayəti”), o cümlədən
Hacı Mirzə Əhməd ağa kimi dindar və möminlər mühitindən olan Məşədi Seyfulla, Ağ Molla,
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Məşədi Sünbə, Hacı obrazları (“Xortdanın cəhənnəm məktubları”), Məşədi Qulam (“Qiraət”),
Əsgər (Əsgər Zırrama ilə eyni səciyyədəndir), Bəy (Adıgözəl bəy Adıgözəlov), Dəsturov
(“Xortdanın cəhənnəm məktubları”), Kərbəlayı Zal (“Bomba”), Mirzə Səfər (“Mirzə Səfər”)
və başqa obrazlar həm həyatiliyi, həm əhatəliliyi və tipikliyi ilə diqqəti cəlb edir. Yazıçı tənqidi
realizmin estetik tələblərinə uyğun olaraq obrazlarının həyatını, əməllərini, günahlarını elə
təqdim edir ki, oxucuları üçün ibrətlik olsun. Xüsusilə xalqın mömin, müqəddəs insan kimi
həmişə malı və canı ilə ehtiram bəslədikləri dindarlar mühiti nümayəndələrinin fırıldaqçılığını,
saxtakarlıqlarını, mənafe və qazanc naminə çıxdıqları əməlləri, baş vurduqları əyri yolları
oxuculara çatdırmaqla onları xurafatdan, mövhumatdan ayılmağa sövq edir. Şəriət və din
adından xalqı soyub talan edən, hər cür bəlaya düçar edən molla və din xadimləri bu əsərlərdə
real həyati faktlarla tənqid və ifşa edilir. Bu əsərlər məhz ictimaiyyət arasında hərəsi bir cürə
tanınan insanların tərs, real, həqiqi üzlərini, əməllərinin əsl niyyətlərini tanıtmaq baxımından
böyük oyandırıcı missiya həyata keçirir. Əslində uydurma vasitələr, bədii fiqurlar obrazların
real, həqiqi tərəfini, hadisə və faktların doğru mənasını anlamaq və anlatmaq üçün istifadə
edilir. El arasında əli öpülən, “ətəyində namaz qılınan” hacıların – Hacı Mirzə Əhməd ağanın
və başqalarının əslində şəriət oğrusu, əxlaq pozğunu, mənəviyyat qulduru olduğu adıgedən
əsərlərdə inandırıcı şəkildə təqdim edilir. Odabaşının yanıqlı hekayətində (“Xortdanın
cəhənnəm məktubları”) bir elin mənəvi atası hesab edilən Hacı Mirzə Əhməd ağanın bir-birini
sevən iki cavanın – Fərman və Gövhərtacın faciəsinə necə səbəb olduğu göstərilməklə onun
əmanətə xəyanətkar, əxlaqsız, irz-namus düşkünü olduğu bütün aydınlığı ilə əks olunur. Yaxud
özünü sədaqətli, halal, pak, dindar bir adam kimi təqdim etmiş başqa bir Hacının cəhənnəmdə
adamları dolandırması, çəkidə aldatması, adamların əmanətinə hiylə işlətməsi əməllərindən
cəza çəkdirilməsi faktı ilə oxucuları ayıldır.  Evdəki arvadına naz satan Məşədi Qulam qiraət
öyrənmək adı altında təkcə arvadını aldatmır, əlbəttə, öz vicdanını və şəriətin ona öyrətdiyi
imanını, Allahını aldatmış olur.

Cəlil Məmmədquluzadənin Usta Zeynalı kimi Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin başmaqçı
Usta Ağabalasını da belə fırıldaqçı dindarlardan olan Əliəsgər ağa başını aldadır ki, bəs o
dünyada cənnətə düşmək, huri-qılmanlarla xoş günlər keçirmək üçün ağadan alınan qəbzlə
oraya düşmək olar. Avam başmaqçı Ağabala və arvadı da buna inanaraq həvəslə ağadan qəbzi
almaq üçün ona bir ətək pul verirlər. Məhz bu qəbz sevdasından hamamda yuxulayan, cənnəti
röyasında görən Usta Ağabala gecənin bir yarısında qaranlıq hamamda ayılaraq qorxudan
xəstəliyə tutulub ölür və ailəsi, uşaqları kimsədən müsəlman yardımı görmədən divarlar
dibində faciəli ömür yaşayırlar.

Beləliklə, XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərindən bir yaradıcılıq metodu və ədəbi
cərəyan kimi meydana gələn Azərbaycan tənqidi realizmi yenitipli bədii nəsrin formalaş -
masına təkan vermişdir. İctimai zərurətdən doğaraq Azərbaycan tənqidi realistləri nəsrin daha
kiçik janrı olan hekayəyə (və novellaya) daha çox üstünlük vermişlər. Bu sayədə püxtələşən
hekayə janrı tənqidi realizmin ən fəal və çevik janrı kimi fəaliyyət göstərmişdir. Cəlil Məm -
mədquluzadənin ədəbi-ideoloji başçılığı ilə Azərbaycan tənqidi realizmi milli ədəbiyyat tarixi
və ictimai düşüncəsinə Ə.Haqverdiyev, Y.V.Çəmənzəminli, M.S.Ordubadi və b. kimi ağır
yazıçılar bəxş etmişdir. Nəsr bədii ədəbiyyatın üfiqlərinə daşınaraq geniş inkişaf etmiş,
özünəməxsus ədəbi-estetik xüsusiyyətlər kəsb edən tənqidi realist nəsr yeni məzmunlu  ictimai
düşüncənin formalaşmasına təkan vermişdir.
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STORY GENRE IN THE AZERBAIJAN CRITICAL REALISM FICTION PROSE

The paper discusses the formation, emergence and development of critical realist fiction
in Azerbaijan. Based on the possibilities of Mirza Fatali Akhundzadeh’s enlightening realist
fiction, critical realist fiction has been formed against the background of public need since
the end of the 19th century. The literary prose of the prominent writer Eynali bey Sultanov
prepares a serious basis for the formation of critical realist prose in Azerbaijan. In his works,
the tendency to radically describe and change the social ugliness of society stimulates the
emergence of a critical realist method and prose. At the end of the 19th century, based on this
need, the works of the great master Jalil Mammadguluzadeh transformed the method and
trend of critical realism into literary and artistic reality. The story “Danabash kandinin
ahvalatlari” (“Stories of the Danabash village”) and the story “Pocht gutusu” (“Mailbox”)
lead to the emergence of critical realist prose. The great writer’s talented “Pocht gutusu”
(“Mailbox”) story, by its very nature, becomes a manifesto of a critical realist story. The
author’s works “Usta Zeynal” (“Master Zeynal”), “Gurbanali bey”, “İranda hurriyyat”
(“Freedom in Iran”), “Saggalli ushaq” (“Bearded Child”) and others characterize the possi -
bilities of critical realist prose and story genre. Based on this literary basis, A.Hagverdiyev,
Y.V.Chamanzaminli and M.S.Ordubadi mostly support the development of critical realist
prose and story. The specific possibilities of the literary genre and artistic genre are realized,
deepened and popularized. Thus, strong traditions of critical realist prose are formed and
developed in Azerbaijani literature. Thanks to critical realism, the story genre is becoming
more active and evolving.

Keywords: critical realist prose, story, J.Mammadguluzade, A.Hagverdiyev.
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Рамиз Гасымов

ЖАНР РАССКАЗА В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО
КРИТИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА

В статье рассматриваются вопросы становления, возникновения и развития
критической реалистической прозы в Азербайджане. На возможностях просвещающей
реалистической беллетристики Мирзы Фатали Ахундзаде критическая реалистическая
беллетристика сформировалась на фоне общественной потребности с конца 19-ого
столетия. Литературная проза выдающегося писателя Эйнали бека Султанова готовит
серьезную основу для формирования критической реалистической прозы в Азербайд -
жане. В его работах тенденция к радикальному описанию и изменению социального
уродства общества стимулирует появление критического реалистического метода и
прозы. В конце 19-го века, исходя из этой потребности, работы великого мастера Джа -
лила Мамедгулузаде превратили метод и направление критического реализма в
ли тературную и художественную реальность. Повесть «Истории села Данабаш» и
повесть «Почтовый ящик» приводят к появлению критической прозы реалистов.
Талант ливый рассказ «Почтовый ящик» великого писателя по самой своей природе
становится манифестом критической реалистической истории. Авторские работы
«Мастер Зейнал», «Гурбанали бек», «Свобода в Иране», «Бородатый ребенок» и другие
характеризуют возможности критической реалистической прозы и сюжетного жанра.
На этой литературной основе, А.Хагвердиев, Ю.В.Чаманзаминли и М.С.Ордубади в
основном поддерживают развитие критической реалистической прозы и истории.
Специфические возможности литературного жанра и художественного жанра реа -
лизуются, углубляются и популяризируются. Таким образом, в азербайджанской
литературе формируются и развиваются прочные традиции критической реалисти -
ческой прозы. Благодаря критическому реализму жанр повести становится все более
активным и развивающимся.

Ключевые слова: критическая реалистическая проза, рассказ, Дж.Мамедгулузаде, А.Хагвердиев.

(AMEA-nın həqiqi  üzvü İsa Həbibbəyli tərəfindən təqdim edilmişdir)

Daxilolma tarixi: İlkin variant 18.05.2020
Son variant 03.07.2020

Ramiz Qasımov

ELMİ ƏSƏRLƏR    ●   SCIENTIFIC WORKS ●    НАУЧНЫЕ ТРУДЫ

202
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AYGÜN ORUCOVA

EYNƏLİ BƏY SULTANOVUN ƏDƏBİ VƏ TƏNQİDİ GÖRÜŞLƏRİ

Məqalədə XX əsrin əvvəlləri Azərbaycan ədəbiyyatı və mədəniyyəti tarixində özünəməxsus mövqeyi olan,
çoxcəhətli yaradıcılığı ilə diqqəti cəlb edən məşhur şəxsiyyətlərdən biri, Naxçıvan ədəbi mühitinin istedadlı
nümayəndəsi Eynəli bəy Sultanovun dövrünün bədii ədəbiyyatının üstünlükləri və çatışmazlıqlarından bəhs edən
məqalələrindən söz açılır. Ədəbi-tənqidi yazılarında Eynəli bəy ədəbiyyat xadimlərindən, ziyalılardan bədiilik,
ictimai əhəmiyyətli mövzular, xalqın mənafeyinə, azərbaycançılığa xidmət tələb etmişdir. Bu tipli məqalələrin
əksəriyyəti teatr tənqidi ilə bağlıdır.

Açar sözlər: ədəbi tənqid, məqalə, nöqsan, təqdir, resenziya.

XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəlləri Azərbaycan ədəbiyyatı və mədəniyyəti tarixində
özünəməxsus mövqeyi olan, çoxcəhətli yaradıcılığı ilə diqqəti cəlb edən məşhur şəxsiy -
yətlərdən biri Eynəli bəy Sultanov (1866-1935) Naxçıvan ədəbi mühitinin istedadlı
nüma yəndə lərindəndir. Böyük ədib Cəlil Məmmədquluzadənin (1869-1932) “özündən huşyar
dost” [4, s. 103] hesab etdiyi Eynəli bəy Sultanov bir neçə xarici dilləri mükəmməl şəkildə
mənimsəmiş və bunun nəticəsi olaraq dünya ədəbiyyatının korifeylərinin əsərlərini orijinaldan
oxuya bilmişdir. 1880-1886-cı illərdə təhsil aldığı İrəvan kişi gimnaziyasında bir çox elmləri
və dilləri (rus, latın, yunan, fransız) öyrənməsi onun dövrünün açıqfikirli, müasir, zəngin
dünyagörüşlü bir şəxsiyyət kimi formalaşmasında mühüm rol oynamışdır. Eynəli bəy XIX
əsrin sonlarında hələ gimnaziya şagirdi ikən Naxçıvanda maarifçilik hərəkatının başçılarından
biri olmuş, “Ziyalı məclisi”, “Müsəlman Dram İncəsənəti Cəmiyyəti” təşkil etmiş, burada ilk
kitabxananı açdırmağa nail olmuş, ilk mətbəəni yaratmış, məktəb, teatr, folklor və yazılı ədə -
biyyatın, milli şüurun formalaşması və inkişaf etdirilməsi üçün var qüvvəsi ilə çalışmış,
1883-cü ildə Naxçıvanda teatrın yaranmasında fəal iştirak etmişdir. O, “Naxçıvan ədəbi
mühitində təşkilatçı-rəhbər, rejissor və aktyor” [1, s. 206] nasir, dramaturq, publisist, baş re -
daktor, tərcüməçi, teatr tənqidçisi, pedaqoq, qadın azadlığı tərəfdarlarının əvvəlincilərindən
olmuşdur. «Новое обозрение», «Каспи», «Закавказье», «Кавказская коммуна», “İşıq yolu”
və s. qəzetlərdə öz dövrünün ictimai əhəmiyyətli hadisələrindən, problemlərindən bəhs edən
ədəbi-publisist yazılarla çıxış etmişdir. Yaradıcılığının bütün növ və janrlarında, bütün
fəaliyyətində Eynəli bəy milli mövqedən – azərbaycançılıq mövqeyindən çıxış etmiş, öz
xalqının dərdlərindən söz açmış, “Mənim xalqım” məqaləsində yazdığı kimi “xalqını azad
insanlar içərisində azad, xoşbəxtlər içərisində xoşbəxt, maarifçilər arasında maarifçi” [8] kimi
görməyi arzulamışdır.

Eynəli bəy Sultanov çoxşaxəli və zəngin yaradıcılığının dramaturgiya və nəsr sahələrinə
nisbətən daha ağırlıq təşkil edən sahəsi publisistikadır. Bu məqalələrin içində diqqətimizi cəlb
edən Eynəli bəyin ədəbi və ədəbiyyat və teatr tənqidilə bağlı fikir və mülahizələrinin əks
olunduğu dəyərli nümunələrdir. Akademik İsa Həbibbəylinin ön sözünü yazdığı və toplayıb
tərtib etdiyi Eynəli bəy Sultanov “Məqalələr” kitabında yer alan elə ilk məqalə 1892-ci ildə
“Novoye obozreniye” qəzetində “Biblioqrafiya” adı ilə verilmiş “Balıqçı və balıq nağılı
Köçərlinin tərcüməsində” adlı resenziyadır. 1881-ci ildə açılmış İrəvan kişi gimnaziyasının
ana dili müəllimi Azərbaycanın ilk ədəbiyyat tarixçisi, ədəbiyyatşünası, tənqidçisi Firidun
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bəy Köçərlinin Rusiyanın “ən böyük şairi” və müasir rus ədəbiyyatının banisi sayılan Alek -
sandr Sergeyeviç Puşkindən tərcümə etdiyi mənzum əsərin 51 səhifədən ibarət kitab şəklində
nəşr olunması münasibətilə yazılmışdır. Görkəmli pedaqoq, maarifçi Firidun bəy Köçərlinin
10 il – 1885-1895-ci illərdə gecə tərbiyəçisi olması və sonra hazırlıq sinfində hüsnxət müəllimi
kimi fəaliyyət göstərməsi bəzi mənbələrdə qeyd olunur. Akademik İsa Həbibbəylinin ön sözdə
qeyd etdiyi kimi Eynəli bəy Sultanovun gimnaziyada sonuncu ilində 1885-1886-cı tədris ilində
Firudin bəy onun Azərbaycan dili və şəriət müəllimi olmuşdur. Şeirlə tərcümə olunan əsərin
rəvanlığını, dilinin aydın və anlaşılan, hətta “azərbaycanlıların danışıq, gündəlik dilində
qaçılmaz olan fars və ərəb söz və ifadələrini istifadədən belə yayınmaq cəhdlərini” [6, s. 24]
təqdir edən Sultanov bir neçə tənqidi qeydlərini bildirmişdir. Bunlardan birincisi və ən əsası
tərcümə əsərinin rus romantik ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi olan, adı dünyada ən çox
öyrənilmiş 100 şəxsiyyətin siyahısına daxil edilmiş Puşkin orijinalının poetik gözəlliyini
mükəmməl şəkildə çatdırmamasıdır. Bu da əsərin mövzusu və süjet xətti ilə daha çox bağlıdır.
Sonrakı dövrdə “Balıqçı və balıq haqqında nağıl” mənzum nağılının Məmməd Rahim və
Mirmehdi Seyidzadənin tərcümələrindən istifadə edilmişdir. “Qafqaz əsiri”, “Qaraçılar”,
“Ruslan və Lyudmila”, “Yevgeni Onegin” və s. əsərlərin müəllifi “Puşkin nağılının süjetinin
özü etik element baxımından Azərbaycan poeziyası üçün az əhəmiyyətlidir. Azərbaycanlıların
Vaqif, Zakir, Nəbati və digər görkəmli istedadlar kimi təmsilçiləri olan orijinal poeziyaları
vardır” [6, s. 24]. Bu əsərdə azərbaycanlı oxucunun alışdığı zəngin ədəbiyyat ənənələrinin
olmaması, qadının tamamilə mənfi planda, tamahkar, acgöz, xudbin verilməsi, romantik, bir
az mistik çalarlar realist metodu daha üstün tutan Eynəli bəyi qane etməmişdir. Eynəli bəy
Sultanov bədii ədəbiyyatın tərbiyəvi əhəmiyyətini, xalqın mənəvi qidası olduğunu nəzərdə
tutduqda Firudin bəyin bu əməyinin nə kimi əhəmiyyət daşıdığını, tərcümə üçün seçilmiş
materialın bu məqsədə xidmət edə bilməyəcəyini vurğulayır. Sonda böyük ədib bu qənaətə
gəlmişdir ki, bu tərcümə əsəri kiçik və yuxarı yaşlı uşaqlarçün müəyyən əxlaqi nəticəsi olduğu
və ədəbiyyatımızı yeni bir əsərlə zənginləşdirdiyi üçün böyük əhəmiyyətə malikdir. Rəhim
Məmmədzadənin “Persiyada qırğın” 3 pərdəli pyesini (Tiflis 1912) [7] maraqlı məzmununa
və anlaşıqlı dilinə görə təqdir etmişdir. Əsərdə İrandakı inqilablar dövrünün hadisələri deyil,
inqilabdan əvvəl “fars məmurlarının köməksiz əhali üzərindəki özbaşınalığının mənzərəsinin”
[6, s. 62] canlandırıldığı və bu kimi hadisələrin elə məhz inqilabi üsyanlara gətirib çıxardığı
qeyd edilir. Sonra əsərin qısa məzmunu ilə oxucular tanış edilir. Zəngin Təbriz mülkədarı Kit
Kitıçin prototipi Hacı Qasım sələmçidir, zorla 12 yaşlı qızını əyri yollarla sərvət yığmış varlı
tacirə ərə vermək istəyən fars libası geyinmiş xəsis cəngavərdir. Müəllif əsəri sərt tənqid
etməmişdir. Xüsusən, ona görə ki, bu pyes ədəbiyyat sahəsində onun birinci təcrübəsidir.
Eynəli bəy ana dilində maraqla oxunan belə dram əsərlərinin azlığı səbəbindən müəllifə
minnətdarlığını bildirmişdir.

Eynəli bəy Sultanovun tənqidi məqalələrinin əksəriyyəti teatr tamaşaları haqqındadır.
Onun C.Məmmədquluzadənin “Ölülər”, N.Nərimanovun “Nadir şah”, Ü.Hacıbəyovun “Arşın
mal alan”, “Əsli və Kərəm” əsərlərinə, Şəmsəddin Saminin “Dəmirçi Gavə”, Volterin “Sultan
Osman” kimi tərcümə əsərləri əsasında hazırlanmış tamaşalara  yazdığı resenziyalar teatr
sənətinin, mədəniyyətinin  yüksəlişi üçün son dərəcə əhəmiyyətlidir. Bu resenziyalar və ayrı-
ayrı aktyorlar haqqındakı məqalələri (H.Ərəblinski, H.Sarabski və s.) akademik İsa Həbibbəyli
Tiflisdəki Azərbaycan teatrının təşəkkülünə mühüm təsiri baxımından çox yüksək dəyərlən -
dirmişdir: “Vaxtilə şəbeh tamaşalarını araşdırıb öyrənən, Naxçıvan teatrının əsasını qoyan
müəllifin artıq xeyli dərəcədə formalaşmış milli teatr barədəki fikirləri əsasən peşəkarlığı və
vətəndaşlıq mövqeyi ilə diqqəti cəlb etmişdir” [2, s. 170]. Eynəli bəyin “ilk dəfə geniş, hərtərəfli
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və ümumiləşdirilmiş elmi portretini yaratmış” [3, s. 4] filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
İzzət Maqsudovun bu barədə yazır: “1910-1916-cı illərdə və daha sonralar Tiflis səhnəsində
azərbaycanlı artistlərin göstərdiyi elə bir əsər olmamışdır ki, E.Sultanov onun haqqında öz
fikrini söyləməmiş olsun. E.Sultanovu maraqlandıran əsas məsələlərdən biri aktyorun öz
üzərində ciddi işləyərək, savadını durmadan artırması, səhnə mədəniyyətinə yiyələnməsi
məsələsidir” [3, s. 172]. 1916-cı ildə dahi ədib Cəlil Məmmədquluzadənin uzun zamanlıq bir
mü barizədən sonra “Ölülər” əsərinin ilk müvəffəqiyyətli tamaşası haqqında Eynəli bəy böyük
sevinclə “Zakavkazskaya reç” qəzetində oxuculara xəbər vermişdir [9]. “Müsəlman auditori -
yası” (1912) resenziyası görkəmli mədəniyyət xadimi, Azərbaycan teatrının inkişafı sahəsində
böyük xidmətləri olan Sultan Məcid Qənizadənin “Axşam səbri xeyir olar”, başqa adla
“Məşədi Şaban” adlanan komediyasının tamaşası haqqındadır. Səhnəyə neçə-neçə istedadlı
həvəskarın cəlb edilməsinə, teatr truppalarının fəaliyyət istiqamətlərinin müəyyənləşdiril -
məsinə çalışan Sultan Məcidin böyük rolu olub. “Gənc müsəlman yazıçısı Qəniyevin
qələmindən çıxmış bütün komediyalar gözəldir, lakin bu “Məşədi Şaban” komediyası daha
gözəldir. Müəllif məharətlə qara camaatı, simic xəsisləri və onların teatra münasibətini təsvir
edir. Onlar düşünürlər ki, aktyorlar teatra xalqı güldürmək və pul toplamaq üçün yığışırlar”
[6, s. 74]. Məşədi Şaban sərvət toplamaq məqsədilə teatrı podrata götürmək istəyir və evinə
gənc artist Ağa Cavadı dəvət edir. Tamaşada artistlərdən cənab Haqqı, cənab Abbasovun
rollarını çox yaxşı oynadıqlarını qeyd edən Eynəli bəy aktrisalar haqqında susmaq lazım
gəldiyini qeyd etmişdir. “Müsəlman operası” 1914-cü ildə Tiflisdə Bakı müsəlman truppasının
tamaşaya qoyduğu “Leyli və Məcnun” operası haqqında yazılmış resenziyadır. Leyli rolunu
oynamaq məcburiyyətində qalan Məmmədovun roluna yaraşmadığını qeyd edən Eynəli bəy
bunu bütün müsəlman dram əsərlərinin qüsuru kimi qiymətləndirir: “Səhnəyə təbii müsəlman
qadını çıxana qədər onu qəbul etmək lazım gələcəkdir” [6, s. 113].

“Quranın türk dilinə ilk tərcüməsinə dair” (1914) məqaləsində “Русские ведомости”
qəzetində 1914-cü il 13 fevral tarixli bir məqaləni – yəni Konstantinopolda yenicə Quranın
türk dilinə ilk tərcüməsinin nəşr olunması xəbərinə münasibətini bildirmişdir. Bu xəbəri
“həqiqətdən uzaq” [6, s. 90] hesab edən müəllif indiyə qədər Quranın tərcüməsinin dinə hə -
qarət hesab olunması və qadağan olunması və bu səbəbdən də xalq arasında islamın əsasları,
dinin əsl mahiyyəti haqqında təsəvvürün olmadığının yazıldığını qeyd edir. Eynəli bəy
yazılanların əksinə olaraq, müqəddəs kitabın başqa dillərə tərcümə edilməsinə heç bir mü -
səlman ölkəsində qadağan olmadığını, əksinə müsəlman alimlərinin bunun başa düşülmə sini
arzulayaraq XIX əsrin 30-cu illərindən başlayaraq, müxtəlif dillərdə şərhlər yazdığını vurğu -
layır və türk, fars, urdu, hind, çin və b. dillərə tərcüməni əvəz edən şərhləri yazdıqlarını qeyd
edir. Qafqazda 1905-ci ildən başlayaraq, Quranın Anadolu türk ləhcəsinə çox yaxın olan
Azərbaycan dilinə müfəssəl şərh ilə iki tərcüməsinin nəşr olunduğunu qeyd edir: birincisi
Bakıda Mirkərimağanın, digəri isə Tiflisdə Axund Məmmədhəsən Mövlazadənin tərcümə -
lərində. “Bu tərcümələr böyük nüsxə sayında yalnız Rusiya müsəlmanları arasında deyil, hətta
onun hüdudlarından kənarda da satılır” [6, s. 91].

Eynəli bəy Sultanovun ədəbi qeydlərindən danışarkən “Müsəlman yazıçılarının
müharibə haqqında fikirləri”ndə Şərq ədəbiyyatının Sədi, Hafiz, Firdovsi, ustad aşıqlardan
Aşıq Abbasın müharibə, qəhrəmanlıq, qorxmazlıq, ehtiyat, dünya malına aludə olmamaq
haqqında dəyərli fikirləri toplanmışdır. Eynəli bəy “Zəmanə ədiblərindən nələr tələb etmək
la zımdır?” məqaləsində proletar ədiblərini nəzərdə tutmadığını qeyd edəndən sonra öz
dövrünün ədəbiyyat xadimlərinə olan başlıca tələblərini belə ümumiləşdirir: “Biz əvvəl, bil-
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əvvəl ədibdən istedad və məhariyyət, sondan da qanacaq, bəsirət (qanacaqlı, ətraflı, dərin və
qəşəng bir nəzər) və bilik tələb etməliyik. ...Kamil bilik ilə bərabər ədibin əxlaqi dəxi dumduru
və təmiz olmalıdır [5, s. 248-249]. 1914-cü ildə yazılmış “İsmayıl bəy Qaspirinski (Qaspıralı)”
məqaləsi Krım Bağçasarayda 1883-cü ildən nəşr edilməyə başlayan “Tərcüman” qəzetinin
baş redaktoru, ictimai xadim, publisist İsmayıl bəyin vəfatından doğan kədəri ifadə etmək
məqsədilə yazılmışdır. Rus əsarəti altında əziyyət çəkən türkdilli xalqların təhsilə, tərəqqiyə,
elmə, mədəniyyətə, nəhayət, birliyə möhtac olduğu bir dönəmdə “Tərcüman”ı və “Dildə,
fikirdə, işdə birlik” şüarı ilə tarixin səhnəsinə İsmayıl bəy Qaspıralı çıxdı. Altaydan Urala,
Orta Asiyadan Qafqaza, Volqaboyundan Balkanlara səpələnmiş türk ulusunun eyni dəyərlərə
mənsub olduqlarını və ona sahib olmanın vaxtı çatdığını anlatdı. “Xalqını ruhən oyandıran
və sevgi ilə ictimai həyatın dəyişdirilməsi xeyrinə çalışan mərhum 35 illik səmərəli və
məhsuldar fəaliyyəti dövründə Rusiya müsəlmanlarının müasir bilikləri mənimsəməsinin
zəruriliyi və xalq təhsilinin səviyyəsinin yüksəldilməsi uğrunda mübarizə aparırdı” [6, s. 129].
Onun fəaliyyəti nəticəsində rus tabeliyindəki bütün müsəlmanların ruhən birləşdiyini və bu
səbəbdən də müsəlman xalqı arasında çox böyük hörmət qazandığı qeyd olunur. Onun
fəaliyyətinin fərqli xüsusiyyəti kimi, yeniliyin ən azğın əleyhdarları olan mollaların əksəriy -
yətinin cəhalətinə və fanatizminə kəskin hücumlarsız keçinmək bacarığını göstərir: “O, üsullu
şəkildə, ehtiyatla və ehmalla Qərb maarifçiliyinin rədd edilməsi ilə xalqına vurulan ziyanı
nişan verir və yalnız bu yolla həmvətənlərinin həyatının yaxşıya doğru dəyişilməsi istiqamə -
tində nəticə əldə edirdi” [6, s. 129]. Haqqındakı dəyərli qeydlərdən sonra müəllif: “Bütün
deyilənlərdən sonra aydın olur ki, niyə hətta yaşlılığına baxmayaraq, Qaspıralının vəfatı
haqqında xəbər bütün müsəlmanlara zərbə vurdu və ümumi hüzn doğurdu” [6, s. 130]. 1915-
ci il qələmə alınmış “Rusiyada müsəlman mətbuatı” məqaləsində də 1905-ci il inqilabına
qədərki mətbuat orqanları içərisində “Tərcüman” qəzetinin rolunu xüsusi olaraq vurğula -
mışdır. 1914-cü ildə I Dünya müharibəsinin başlanması ilə ilk müsəlman satirik mətbuat
orqanı “Molla Nəsrəddin jurnalının nəşrinin dayandırılması əmrindən, jurnal əməkdaşlarına
edilən kəskin hücumlara qarşı çıxaraq, məcmuənin Azərbaycan mətbuatı tarixində tutduğu
mövqeyi düzgün müəyyənləşdirmişdir: “Bu məcmuə özünün bir çox müsbət cəhətlərinə görə
ancaq bizim ölkənin müsəlmanları arasında deyil, bütün müsəlman Şərqində, habelə Avro -
panın Şərqlə maraqlanan təbəqələri arasında da məşhurdur” [9].  “Müsəlman həyatı” başlıqlı
məqalədə “Molla Nəsrəddin” jurnalının qaçqın və inqilab günlərində müharibədən zərər
çəkmiş müsəlmanlara yardım etməli olan şəxslərin mitinqlərdə xitabət kürsüsünə çıxaraq bir-
birinin ardınca ehtiraslı nitqlər söyləməklə kifayətləndiklərini və Mollanın bundan
hid  dət  lən diyini yazır. “Molla bir şeyi nəzərdən qaçırır ki, biz müsəlmanların adamı o qədər
azdır ki, xalq xadimləri qeyri-ixtiyari bir neçə işi aparmalı olur” [6, s. 231]. Eynəli bəy “İki
oğul” xalq lətifəsini əsas alaraq yazır: “Qeyri-ixtiyari daima yalan deyən, yaxud yalnız həqiqəti
yazanlara dua edirsən. Amma gah yalan, gah da doğru məlumat verənləri lənətləməli olursan,
çünki adamın fikrinə dəhşətli dolaşıqlıq gətirirlər” [6, s. 219].   

Nəticə olaraq qeyd etməliyik ki, Eynəli bəy Sultanov dövrünün açıqfikirli, uzaqgörən,
vətəni və xalqını sonsuz məhəbbətlə sevən bir ziyalısı və ədibi, jurnalisti və publisisti olmaqla
yanaşı ədəbiyyat və incəsənətin inkişafı və milli maraqlara xidmət etməsi üçün çalışan qərəzsiz
bir tənqidçisi kimi də misilsiz xidmətlər göstərmişdir. Onun incəsənətin bir sahəsi kimi
ədəbiyyat və onun qarşısına qoyulan tələblər, mətbuat və teatr tamaşalarının bəzi nöqsanları
və üstünlüklərindən bəhs edən məqalələri həm öz dövrü üçün, həm də müasir dövrümüz üçün
mühüm əhəmiyyətə malikdir.

Aygün Orucova

ELMİ ƏSƏRLƏR    ●   SCIENTIFIC WORKS ●    НАУЧНЫЕ ТРУДЫ

206



ƏDƏBİYYAT

1. Həbibbəyli İ.Ə. Cəlil Məmmədquluzadə: mühiti və müasirləri. Bakı: Azərnəşr, 1997, 682 s.
2. Həbibbəyli İ. Ədəbi-tarixi yaddaş və müasirlik. Bakı: Nurlan, 2007, 696 s.
3. Maqsudov İ. Eynəli bəy Sultanov: həyatı və yaradıcılığı. Bakı: Elm və təhsil, 2016, 208 s.
4. Məmmədquluzadə C.M. Əsərləri: 4 cilddə, IV c. / Tərtib edəni İ.Həbibbəyli, Bakı: Öndər, 

2004, 664 s.
5. Pedaqoji fikir tarixindən. Naxçıvan: Əcəmi, 2019, 288 s.
6. Sultanov E. Məqalələr / Toplayanı, tərtib edəni və ön sözün müəllifi akademik İ.Həbibbəyli. 

Naxçıvan: Əcəmi, 2017, 288 s.
7. “Закавказье” qəz., 1912, 28 iyun, № 144.
8. “Закавказье”  qəz., 1907, 19 sentabr, № 190.
9. “Закавказская речь” qəz., 1916, 29 aprel, № 95.

AMEA Naxçıvan Bölməsi
E-mail: orujovaaygun82@gmail.com

Aygun Orujova

EYNALI BEY SULTANOV’S LITERARY AND CRITICAL VIEWS

The paper deals with the articles about the advantages and disadvantages of fiction of Eynali
bey Sultanov, one of the famous figures in the history of Azerbaijani literature and culture of the
early twentieth century, a talented representative of the Nakhchivan literary environment. In his
literary-critical writings, Eynali bey demanded from literary figures, intellectuals to serve the
interests of the people and Azerbaijanism. Most of these articles are related to theater criticism.

Keywords: literary criticism, article, fault, appreciation, review.

Айгюн Оруджева

ЛИТЕРАТУРНЫЕ И КРИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ЭЙНАЛИ БЕКА СУЛТАНОВА

В статье рассказывается о преимуществах и недостатках художественной литературы
эпохи Эйнали бека Султанова, талантливого представителя Нахчыванской литературной
среды, одного из известных деятелей истории азербайджанской литературы и культуры
начала ХХ века. В своих литературно-критических трудах Эйнали бек Султанов требовал
от литературных деятелей, интеллигенции служения искусству, темам общественного
значения, интересам народа и азербайджанству, большинство из этих статей связаны с
театральной критикой.

Ключевые слова: литературная критика, статья, недостаток, оценка, рецензия.
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SAHAB ƏLİYEVA

CƏNUBİ AZƏRBAYCAN MÖVZUSU
PROFESSOR YAVUZ AXUNDLUNUN ELMİ TƏDQİQATLARINDA

Məqalədə prof. Yavuz Axundlunun elmi irsində yer alan Cənubi Azərbaycan mövzusunda olan tədqiqatları
araşdırılmış, bu istiqamətdə qələmə aldığı elmi məqalə, kitab və monoqrafiyaları tədqiqata cəlb olunmuşdur.
Qeyd olunmuşdur ki, Cənubi Azərbaycan mövzusunun  Naxçıvan elmi mühitində öyrənilməsi istiqamətində prof.
Y.Axundlu əhəmiyyətli tədqiqatları ilə yadda qalmış, alimin gərgin əməyi sayəsində bir sıra yazıçılarımızın,
xüsusilə də M.S.Ordubadi yaradıcılığında Cənubi Azərbaycan mövzusu ətraflı şəkildə araşdırılmışdır. Alim tarixi
roman janrında cənub mövzusunu mərhələlərlə tədqiq etmiş, Cənubi Azərbaycandakı milli-azadlıq mübarizəsini
təkcə məşrutə hərəkatı dövrü kontekstində deyil, sonrakı illərdə də Cənubi Azərbaycandakı ictimai-siyasi
vəziyyəti, bu mövzuda qələmə alınan əsərləri geniş və sistemli şəkildə araşdırmışdır.

Açar sözlər: Naxçıvan, Cənubi Azərbaycan, Yavuz Axundlu, elmi mühit, cənub mövzusu.

XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın iki hissəyə parçalanması söz sənətinin iki fərqli
məkanda inkişafına səbəb olmuşdur. Həmin dövrdən etibarən bu məsələ Azərbaycan ədəbi
və elmi mühitinin aktual mövzularından biri olmuş, bu istiqamətdə çoxsaylı bədii əsərlər
yazılmaqla bərabər, Azərbaycan elminin də başlıca tədqiqat obyektinə çevrilmişdir. Naxçıvan
elmi mühitində də bu istiqamətdə tədqiqatlar aparılmış, Cənubi Azərbaycan mövzusuna həsr
olunan araşdırmaların əsas istiqaməti cənublu ədəbi simaların həyatı, mühiti və ədəbi irsi,
Cənubi Azərbaycanda anadilli mətbuat, Azərbaycan dilinin cənub qoluna məxsus şivələr,
toponimlər və onların müqayisəli təhlili, Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatının tədrisi məsələlərinə
yönəldilmiş, bir sıra əhəmiyyətli elmi nəticələr əldə edilmişdir. Naxçıvan elmi mühitində
Azərbaycan tarixi romanının inkişaf yolu, nəzəri-estetik problemləri, ideya-sənətkarlıq
məziyyətləri istiqamətində tədqiqatları ilə seçilən ədəbiyyatşünas alim, prof. Yavuz
Axundlunun da elmi irsində Cənubi Azərbaycan mövzulu elmi araşdırmaları mühüm yer tutur.
Elmi fəaliyyətə 1959-cu ildə Bakı Dövlət Universitetinin dissertantı kimi başlayan Y.Axundlu
burada tanınmış alim, prof. Fəridə Vəzirovanın rəhbərliyi ilə “M.S.Ordubadinin “Dumanlı
Təbriz” romanı” mövzusunda namizədlik dissertasiyası üzərində işləməyə başlamış və 1964-
cü ildə müdafiə edərək Cənubi Azərbaycan həyatını bütün incəlikləri ilə əks etdirən “Dumanlı
Təbriz” əsərinin sistemli və hərtərəfli tədqiqinə nail olmuşdur. Alim sonrakı illərdə də bu
istiqamətdə araşdırmalarını davam etdirmiş, 1997-ci ildə nəşr olunmuş “Məmməd Səid
Ordubadi” monoqrafiyasında M.S.Ordubadinin həyatının Cənubi Azərbaycanla bağlı mə -
qamlarını, bu mövzuda qələmə aldığı şeir, felyeton, dram və romanlarını əsaslı fakt və arxiv
materiallarına əsaslanaraq təhlil və tədqiq etmişdir. “Dumanlı Təbriz” romanının mövzusu,
ideyası, surətlər aləmi, sənətkarlıq xüsusiyyətləri haqqında əhəmiyyətli elmi mülahizələrini
irəli sürən alim Cənubi Azərbaycandakı milli-azadlıq mübarizəsini mərhələlərlə araşdırmışdır.
Tarixi roman janrında cənub mövzusunun 1930-cu illərdən başladığını, ən misilsiz
nümunəsinin isə “Dumanlı Təbriz” olduğunu vurğulayan Y.Axundlu 1945-ci ildə Seyid Cəfər
Pişəvərinin başçılığı ilə milli hökumətin yaradılması, bu illərdəki ictimai-siyasi vəziyyət,
şimallı-cənublu qələm sahiblərinin, gənc ədəbi qüvvələrin qarşılıqlı əlaqələri və qələmə alınan
əsərlər haqqında məlumat vermiş, Abbas Pənahi Makulunun “Səttarxan”, “Gizli zindan”,
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“Xiyabani”, “Heydər Əmioğlu” və Mirzə İbrahimovun “Gələcək gün” romanlarını tədqiqata
cəlb etmişdir. Azərbaycan tarixi romanını mərhələlər və problemlər kontekstində ilk dəfə
araşdıran alim elmi fəaliyyətinin bütün dönəmlərində Cənubi Azərbaycan mövzusuna xüsusi
həssaslıqla yanaşmış, bu məsələ tədqiqatlarının başlıca obyektlərindən birinə çevrilmişdir.
Y.Axundlu 1995-ci ildə Tehranda Xomeyninin ölümünün 6-cı ildönümü münasibətilə keçi -
rilən beynəlxalq konfransda da çıxış etmişdir. 2006-cı ildə isə alimin “Qarabağ harayı” kitabı
İranda ərəb əlifbası ilə nəşr olunmuşdur.

Y.Axundlunun bir sıra elmi, publisistik yazıları da Cənubi Azərbaycan məsələsinə həsr
olunmuş və bir neçəsi İranda dərc olunmuşdur. Onun “Azərbaycan ədibləri Səttarxan hərəkatı
haqqında” adlı məqaləsi “Körpü” jurnalında, “Qanlı sənələr”in ibrət dərsi”, “İran səyyahlarının
məktublarına həsr olunmuş roman” məqalələri “Varlıq” dərgisində, “Süleyman Rəhimov-100”
adlı yazısı “Məhdi-Azadi”, “Abbas Pənahi Makulu” yazısı isə “Sovet Naxçıvanı” qəzetlərində
dərc olunmuşdur. Alimin XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının 25 görkəmli nümayəndəsindən
bəhs edən məqalə-oçerklərinin toplandığı “Ədəbi portretlər” kitabında isə Güney Azərbaycan
ədəbiyyatının qüdrətli nümayəndələrindən olan Məhəmmədhüseyn Şəhriyar və Balaş
Azəroğlu nun həyat və yaradıcılıqlarının ən mühüm məqamlarının əks olunduğu məqalələri
oxuculara təqdim olunmuşdur. 2005-ci ildə “Körpü”də nəşr olunan “Azərbaycan ədibləri
Səttarxan hərəkatı haqqında” yazısında XIX əsrin sonlarında İrandakı acınacaqlı vəziyyəti
şahlıq üsul-idarəsinin nəticəsi kimi dəyərləndirən Y.Axundlu İngiltərə və Rusiya kimi
müstəmləkəçi dövlətlərin ölkəni talan etməsinə, yerli feodalların zülmünə qarşı hələ əsrin
sonlarında xalq içərisindən çıxmış Camalın başçılığı ilə kəndli üsyanları, həmçinin 1891-ci
ildə ingilislərə veril miş tütün imtiyazları əleyhinə yönəlmiş çıxışlar haqqında məlumat vermiş,
1905-1911-ci illərdə Təbrizdə Səttarxanın rəhbərliyi ilə baş verən inqilabı isə bu mübarizənin
zirvəsi kimi dəyərləndirmişdir. Alim yazıda inqilaba dəstək verən Azərbaycan yazıçıları,
xüsusən “Molla Nəsrəddin” jurnalının fəaliyyətindən bəhs etmiş, M.Ə.Sabirin şah üsul-
idarəsini ifşa edən, inqilab rəhbəri Səttarxanın şərəfinə yazdığı şeirlərini, M.S.Ordubadinin
bu istiqamətdə qələmə aldığı “Bədbəxt milyonçu və yaxud Rzaquluxan firəngməab”, “İki
çocuğun Avropaya sə yahəti”, “Dumanlı Təbriz” romanlarını, habelə əslən Maku şəhərindən
olub uzun illər Bakıda yaşayan yazıçı Abbas Pənahi Makulunun “Səttarxan” romanını İran
həyatından bəhs edən, xalqın azadlıq uğrunda mübarizəsini real boyalarla təsvir edən
nümunələr kimi dəyərlən dirmişdir. Müəllif, həmçinin bu hərəkatın rusdilli mətbuatda əksi
haqda da məlumat vermişdir: “Görkəmli qələm sahibi Hüseyn Minasazov Tiflisdə 1906-1914-
cü illərdə nəşr olunmuş “Закавказье” qəzetinin xüsusi müxbiri kimi Təbrizdə olmuş və
Səttarxan hərəkatının gedişini müntəzəm şəkildə mətbuatda işıqlandırmışdır” [7, s. 17].

Y.Axundlu elmi tədqiqatlarında daha çox M.S.Ordubadinin cənub mövzusunda yazdığı
əsərlərini araşdırmış, yazıçının bu mövzuya müraciət etməsinin təsadüfi olmadığını, yaradıcı -
lığının ilk dövrlərindən Cənubi Azərbaycan həyatı ilə bağlı olduğunu qeyd etmişdir: “Ədib
hələ məktəbdə oxuyarkən İran azadxahları ilə yaxından əlaqə saxlayan müəllimi M.T.Sidqinin
maraqlı söhbətlərinə qulaq asardı. Bundan başqa ədibin anası Qaradağ əyalətinin Üştibin
kəndindən Pənah adlı bir bağbanın qızı idi. Buna görə də Səid uşaqlıq və gənclik illərində
tez-tez Cənubi Azərbaycana – anasının vətəninə gedir və burada xalqın həyatı ilə yaxından
tanış olurdu. Gənc yazıçı hələ 1900-cü ildə XIX əsrin II yarısında yaşamış və Cənubi Azər -
baycanda kəndli üsyanına rəhbərlik etmiş şair-çoban Camal haqqında xalq arasında olan
rəvayətləri toplamış, sonralar bu rəvayətlər əsasında “Çobanlar üsyanı” adlı böyük bir məqalə
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yazmışdır” [4, s. 50]. Ədib Ordubadinin “Həyatım və mühitim” xatirəsində yer alan, həyatının
Cənubi Azərbaycanla bağlı məqamlarını da tədqiq etmiş, onun Culfaya köçərək inqilabi
mübarizəyə qoşulması, İran ziyalıları və inqilabçıları ilə əlaqələri haqqında da məlumat
vermişdir. Y.Axundlu, həmçinin ədibin Cənubi Azərbaycan mövzusunda yazdığı şeirlərindən
də bəhs etmiş, yazıçının cənublu şairlərdən Hacı Mirzə Həsənlə tanış olması, şeirlərindən bir
neçəsinin Şükuhi və Ləlidən təsirlənərək qələmə alınmasını vurğulamış, “Lənət”, “İran da
qarışdı”, “Olmayan yerdə”, “Bu millət”, “Adamımsan”, “Girvənkə mal alan”, “Vəsiyyət -
namə”, “İran və Vilsonun notası”, “Kimin sözləridir”, “Şahın rəqqasəsi”, “İrandan məni” kimi
şeirlərində yer alan Cənubi Azərbaycan həyatı, oradakı ictimai-siyasi proseslər – İran
üləmalarının çirkin əməlləri, azadlıq mübarizəsinə qarşı çıxan mürtəcelər, Azərbaycan
zəhmətkeşlərinin ağır həyatı, milli-azadlıq hərəkatının boğulması, Əhməd şahın özbaşınalığı
nümunələr əsasında təhlil edilmişdir. Ordubadinin felyetonlarında da Cənubi Azərbaycan
xalqının dözülməz vəziyyətindən, xanların zülmündən yanıqlı bir dillə söz açıldığını vur -
ğulayan alim “Azərbaycan padşahları”, “Haman adam”, “Bağ”, “Gözün aydın”, “Əhli-şəriət”,
“İranlılar”, “Mən”, “Edirəm” felyetonlarında təsvir olunan Məmmədəli şahın qəddarlığının,
yuxarı təbəqələrin soyğunçuluğunun, rüşvətxorluğunun kəskin bir dillə ifşa olunduğunu
diqqətə çatdırmışdır. Yazıçının 1909-cu ildə yazdığı “Baği-şah, yaxud Tehran faciəsi” adlı ilk
dram əsərində də İran həyatından bəhs olunduğu vurğulanmış, Məmmədəli şah, vəziri Hüseyn
paşa, çar nümayəndəsi Lyaxovunun qəddar, istilaçı təbiəti, məşrutəçilərə qarşı düşmən münasi -
bətlərinin əsərdə xarakterik cizgilərlə əks olunduğu qeyd olunmuşdur. Alim bütün yaradıcılığı
boyu Cənubi Azərbaycan, İran mövzusuna sadiq qalan Ordubadinin səhnə ləşdirilən son əsəri
“Dumanlı Təbriz” dramını da tədqiq etmiş, əsərin eyniadlı roman əsasında qələmə alındığını,
yığcam süjet əsasında qurularaq, inqilabi və əks-inqilabi qüvvələrin mübarizəsinin işıqlandırıl -
dığını vurğulamışdır. Ordubadinin Cənubi Azərbaycan həyatından bəhs edən publisistik
məqalə və elmi əsərləri də tədqiqata cəlb olunmuş, “İyirminci əsrə bir nəzər”, “Pərdə salınır”,
“Şah məclisi necə dəvət edir”, “Eynəddövlə nə haldadır?”, “İranın sonku xəbərləri”, “İran
məktubu”, “Pərdə qalxır”, “İngiltərə imperializmi Şərq xalqlarının düşməni rolunda”, “Ço -
banlar üsyanı”, “Səttarxan”, “Təbrizlilərin mübarizə tarixindən” kimi məqalələri təhlil
edil miş dir. Yazıçının nəsrində isə Cənubi Azərbaycan mövzusunun “İki çocuğun Avropaya
səyahəti” əsəri ilə başladığı fikrini irəli sürən alimə görə, “Burada müxtəlif münasibətlə İranın
xatırlanması, onun Avropa ilə müqayisədə geriliyi və s. ilə yanaşı, onun tərəqqisinin ilkin
rüşeymlərini də görmək mümkündür. Avropada təhsil alan iranlı tələbələrlə bağlı bəzi qeydlər,
onların yüksək zəka sahibi olması barədə mülahizələr və s. buna sübutdur” [2, s. 173]. O,
həmçinin İrandakı məşrutə hərəkatının ilkin rüşeymlərinin də “İki çocuğun Avropaya səyahəti”
əsərində əks olunduğunu vurğulamış, mövzusu İran həyatından götürülən, “Dumanlı Təbriz”
əsərinin proloqu hesab olunan “Bədbəxt milyonçu, yaxud Rzaquluxan firəngməab” romanının
da inqilabi duyğularla qələmə alındığını Ordubadinin fikirlərinə əsaslanaraq şərh etmişdir.

Azərbaycan tarixi romanının 70 illik (1930-2000) inkişaf yolunu izləyən və yazılan
nümunələri mərhələlər, problemlər kontekstində ilk dəfə araşdıran Y.Axundlu bu istiqamətdə
qələmə aldığı monoqrafiyasının hər fəslində Cənubi Azərbaycan mövzusunda yazılan əsərləri
ayrıca təhlil etmişdir. “Müasir Azərbaycan ədəbiyyatında tarixi romanın yaranması və
təşəkkülü (1933-1945-ci illər)” adlı mərhələdə cənub mövzusunda yazılmış M.S.Ordubadinin
“Dumanlı Təbriz” romanı mövzusu, ideyası, surətlər aləmi, sənətkarlıq xüsusiyyətləri baxı -
mından tədqiq edilmişdir. Alim romanı tədqiq etməzdən əvvəl Ordubadinin arxivində
araş dırma aparmış, 8 hissədən ibarət “İran tarixi” əsəri haqqında məlumat vermiş, əsərin
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Səttarxan hərəkatından bəhs edən “İranda inqilab” adlı fəslindən də söz açmışdır. Yazıçının
arxivində İran və Cənubi Azərbaycan haqqında çoxsaylı məqalələrin, Rusiya-İran münasi -
bətindən bəhs edən qeydlərin, müxtəlif diplomatik sənədlərin saxlanılması barədə məlumat
verən Y.Axundlu “Dumanlı Təbriz”də yer alan tarixi hadisələrin əksəriyyətinin həmin rəsmi
sənədlər, qeydlər, faktlar əsasında yazıldığını göstərmiş, bununla da əsərdə realizmin zəif
olmasını iddia edənlərin fikirlərinin əsassız olduğunu sübuta yetirmişdir. Alimə görə,
“Romanda XX əsrin əvvəllərində Cənubi Azərbaycan həyatının ictimai-siyasi mənzərələri
realist boyalarla təsvir edilmişdir” [5, s. 43]. Y.Axundlu əsərin yazılma tarixi haqqında olan
mübahisələrə də ədibin “Həyatım və mühitim” və başqa xatirələrinə əsaslanaraq son qoy -
muşdur: “M.S.Ordubadi 1907-1908-ci illərdən başlayaraq bu roman üzərində işləmiş: əvvəl
material toplamış, təsvir edəcəyi hadisələri diqqətlə öyrənmiş, obrazların həyatı ilə daha
yaxından tanış olmuş, 20-ci illərin ortalarından bu işi sistemli şəkildə davam etdirmişdir”
[1, s. 44]. Romanın yazılmasında əsas məqsədin üsyankar Şərqi tanıtmaq və onun inqilabi
ruhunu göstərmək olduğunu qeyd edən alim İranda baş verən inqilabın ölkənin öz daxili
ziddiy yətlərinin nəticəsi kimi əsərdə əks olunmasını Ordubadinin əsas xidmətlərindən biri
kimi dəyərləndirmiş, inqilaba səbəb olan amilləri romanın təhlili əsasında oxucuların diqqətinə
çatdırmışdır. Kəndlilərlə mülkədarlar arasındakı ziddiyyət, milli və ictimai zülm, istibdad,
əsarət, Rusiyada başlanan inqilabi hərəkat İran inqilabına səbəb olan əsas amillər kimi
səciyyələndirilmiş, inqilabın keçdiyi inkişaf yolu, ziddiyyətli cəhətləri, qələbə çala bilmə -
məsinin səbəbləri - hərəkata öz mənafeləri naminə müxtəlif insanların qoşulması, torpaq
məsələsinin düzgün qoyulmaması, inqilabi qüvvələrin tərkibcə müxtəlifliyi, bir-birinə zidd
qüvvələrin eyni cəbhədə vuruşması kimi hallar geniş şərh olunmuşdur. Y.Axundlu romanda
yer alan İngiltərə və Rusiya hökumətlərinin işğalçı siyasətlərini, 1907-ci ildə hər iki dövlət
arasında Peterburqda imzalanan müqavilə ilə İranın iki təsir dairəsinə salınmasını, İran nefti
üstündə iki dövlət arasındakı ixtilafları, İranı öz müstəmləkələrinə çevirmək üçün müxtəlif
şəhərlərdə təsis olunan konsulluqları, Məhəmmədəli şahın yarıtmaz fəaliyyətini və bunlara
qarşı Səttarxan və Bağırxanın başçılığı ilə inqilabi mübarizəni, Əbülhəsən bəyin inqilabi
şurada çıxışlarını, inqilab ilkin mərhələdə məğlub edildikdən sonra onun ənənələrini yaşadan
gizli inqilab komitəsinin yaradılması və yerli hökümət, beynəlxalq imperializmin siyasət -
lərinin ifşa olunduğu inqilabi intibahnamələrin buraxılması kimi məqamları dəqiqliklə təhlil
etmiş, ön və arxa cəbhədə vuruşan inqilabçılar haqqında ətraflı məlumat vermişdir. Romanda
təsvir olunan Almaniya və Amerika müstəmləkəçilərinin siyasətlərinin ifşa olunduğu məqam -
lar da təhlil olunmuş, hər bir dövlətin müxtəlif üsullarla həyata keçirdikləri işğalçılıq siyasəti
əsərdən müəyyən parçaların təhlili əsasında araşdırılmışdır: “İmperialist dövlətlər öz siyasət -
lərini həyata keçirmək üçün vaxtilə ortaya atdıqları “erməni məsələsi” ilə yanaşı, indi də “kürd
məsələsi” qaldırırdılar. Hər iki siyasətdə yeganə məqsəd Şərq ölkələrində sabitliyi pozmaq,
ənənəvi ərəb, İran, türk dövlətləri içərisində bir xristian bazası təşkil etməkdir. Ona görə də
imperialist dairələr hər vəchlə İranla Türkiyə arasındakı ixtilafı dərinləşdirməyə çalışırdılar”
[1, s. 55]. İran həyatının tam mənzərəsini göstərmək və irəli sürülən ideyaların daha dolğun
ifadəsi üçün əsərdə yüzdən çox surətin yaradıldığını qeyd edən alim bu surətləri bütün cəhət -
ləri ilə təhlil etmiş, hər birinin inqilabi mübarizədə oynadığı rolu ətraflı şərh etmişdir. Alim
“Dumanlı Təbriz”i Azərbaycan ədəbiyyatında ilk tamamlanmış çoxcildli roman-epopeya kimi
dəyərləndirmişdir. Y.Axundluya görə, M.S.Ordubadi bu əsəri ilə “İran xalqlarının, xüsusən
azərbaycanlıların həyat tərzini, düşüncəsini, adət-ənənəsini, mübarizə ruhunu realist boyalarla
təsvir etmiş, xalq həyatını hərtərəfli canlandırmış, İran azadlıq hərəkatının beşiyi olan Təbriz
şəhərinin əzəmətli panoramını ədəbiyyatımızda əbədiləşdirmişdir” [1, s. 81].

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin Elmi əsərləri, 2020, № 3, s. 208-215

ELMİ ƏSƏRLƏR    ●   SCIENTIFIC WORKS ●    НАУЧНЫЕ ТРУДЫ

211



1946-1975-ci illərdə qələmə alınan tarixi romanları “Mövzu və sənətkarlıq axtarışları
(1946-1975-ci illər)” başlığı altında ümumiləşdirən alim həmin illərdə Cənubi Azərbaycandakı
ictimai-siyasi vəziyyət haqqında da məlumat vermiş, cənub mövzusunda yazılan Abbas Pənahi
Makulunun “Səttarxan”, “Gizli zindan” və Mirzə İbrahimovun “Gələcək gün” romanlarını
tədqiqata cəlb etmişdir. 1941-ci ilin avqustunda İranın təhlükəsizliyini təmin etmək adı ilə
Sovet Ordusunun ölkəyə daxil olması və Cənubi Azərbaycan ərazisində yerləşdirilməsi, Şimali
Azərbaycandan olan bir sıra elm, mədəniyyət xadimlərinin, yazıçıların İrana keçməsi, hər iki
taydan olan şair, yazıçıların əsərlərinin Mirzə İbrahimovun redaktorluğu ilə Təbrizdə ana
dilində nəşr olunan “Vətən yolunda” qəzetində çap olunması, cənubda demokratik hərəkatın
güclənməsi, S.C.Pişəvərinin başçılığı ilə Milli hökumətin qurulması, Təbriz Universitetinin
yaradılması və ana dilində onlarla qəzet və jurnalın nəşrə başlaması kimi məsələlər haqqında
əhəmiyyətli elmi mülahizələrini irəli sürən alim 1946-cı ildə Sovet qoşunlarının İrandan çıxa -
rıldıqdan sonra Milli hökumətin süqutu, Pişəvərinin müəmmalı şəkildə Bakıda həlak olması,
bu illərdə Şimali Azərbaycanda cənub mövzusunda çoxsaylı əsərlərin qələmə alınmasından
da bəhs etmişdir: “S.Rüstəm, R.Rza, M.Rahim, O.Sarıvəlli və başqalarının şeir və poemaları,
o cümlədən S.Vurğunun “Yandırılan kitablar” şeiri, Ənvər Məmmədxanlının “Od içində”
dramı həmin illərin məhsuludur” [1, s. 178]. Alim, həmçinin Şimalda cənub mövzusuna belə
marağın yaranmasının Cənubi Azərbaycanda anadilli ədəbiyyatın inkişafına təkan verdiyini,
Milli hökumətin süqutundan sonra Şimali Azərbaycana mühacirət edən cənublu ədiblərin
yaradıcılığına da təsir göstərdiyini vurğulamış, Makuda doğulub bir müddət Bakıda yaşamış
A.P.Makulunun “Səttarxan” və “Gizli zindan” romanlarını tədqiq etmişdir. O, hər iki əsəri
müqayisəli təhlil etmiş, bu əsərlərdə XIX əsrin sonlarından İkinci Dünya müharibəsinin sonu -
na kimi İran həyatının ən mühüm hadisələrinin canlandırıldığı qənaətinə gəlmişdir. Y.Axundlu
“Səttarxan” romanında hadisələrin təsvirinə XIX əsrin son illərindən başlanıldığını, daha çox
isə məşrutə hərəkatı və Təbriz komitəsinin təşkilatçılarından Səttarxan və Bağırxanın, adları
“Dumanlı Təbriz”dən məlum olan inqilabçıların fəaliyyətinin təsvir olunduğunu, “Gizli
zindan” əsərində isə 1920-ci illərin ortalarında Rza xanın özünü şah elan etməsi və hakimiyyət
illəri ilə bağlı epizodların işıqlandırıldığını, həmçinin hər iki əsərin uğurlu və nöqsanlı
cəhətlərini diqqətə çatdırmışdır. 1939-1941-ci illərdə Cənubi Azərbaycan və İranda imperialist
dövlətlərin müstəmləkəçilik siyasətinin, yoxsulluq və səfalətin, zəhmətkeşlərin dözülməz
həyat şəraitinin, ictimai və milli zülmə qarşı mübarizənin təsvir olunduğu Mirzə İbrahimovun
“Gələcək gün” romanı da alim tərəfindən tədqiq edilmiş, əsərdə tarixi şəxs və hadisələrin
qələmə alınması, Sovet-İran münasibətləri, Rza şahla bağlı epizodlarda rəsmi sənədlərdən
istifadə olunması, hadisələrin Ərdəbil və Tehran şəhərlərində cərəyan etməsi, milli-azadlıq
hərəkatının görkəmli nümayəndələrindən Firudin İbrahimlinin prototipinin yaradılması, Rza
şahın hakimiyyətdən salınması və S.C.Pişəvəri ilə bağlı bir sıra məqamlar ətraflı şərh
edilmişdir.

Y.Axundlu 1976-1987-ci illərdə qələmə alınan tarixi romanların içərisində Cənubi
Azərbaycandakı milli-azadlıq hərəkatını əks etdirən A.Makulunun “Xiyabani” və “Heydər
Əmioğlu” romanlarını da təhlil etmiş, hər iki əsərdə Xiyabani və Heydər Əmioğlunun başçılığı
ilə 1920-ci illərdə baş vermiş azadlıq hərəkatlarının məğlub olsalar da, gələcək mübarizəyə
stimul olacağı qənaətinə gəlmişdir.

Ədibin 1998-ci ildə nəşr olunmuş “Tarixi roman yeni mərhələdə” monoqrafiyasında isə
1980-1990-cı illərdə qələmə alınan tarixi romanlar elmi-nəzəri dəlillərlə şərh olunmuşdur.
Alim həmin illərdə Cənubi Azərbaycan həyatının təsvir olunduğu bir sıra əsərləri də tədqiqata
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cəlb etmişdir. Bunlar içərisində Əzizə Cəfərzadənin “Zərrintac-Tahirə” və “İşığa doğru”
romanları mühüm yer tutur. Müəllif “Zərrintac-Tahirə” romanının “Zərrintac” adı ilə ilk dəfə
1994 və 1995-ci illərdə “Azərbaycan” jurnalında, daha sonra 1996-cı ildə “Zərrintac-Tahirə”
adı ilə ayrıca kitab halında buraxıldığını qeyd etdikdən sonra İran tarixi və poeziyasında Tahirə
Qürrətüleyn adı ilə tanınan və XX əsrin 40-cı illərində İranda baş verən babilər hərəkatının
davamçılarından olan Zərrintac-Tahirə haqqında tarixi faktlara əsaslanaraq ətraflı məlumat
vermiş, Ə.Cəfərzadənin isə bu əsəri daha zəngin mənbələrə söykənərək yazdığını yüksək
dəyərləndirmişdir: “Ancaq müəllif bu məlum faktlarla kifayətlənməmiş, Tahirə Qürrətüleynin
150 il bundan əvvəl yazılmış, saralmış, rəngi itməkdə olan əlyazmalarını nəzərdən keçirmiş,
İngiltərə, Türkiyə, İran və eləcə də keçmiş Sovetlər İttifaqının Leninqrad, Moskva, Daşkənd,
Alma-ata, Xarəzm, Düşənbə arxivlərindən Tahirə Qürrətüleynlə bağlı nə varsa, imkan
daxilində gözdən keçirmişdir” [3, s.98]. Y.Axundlu əsərin yazılmasında əsas məqsədin oxu -
cuları babilər hərəkatının yaranması və mübarizə tarixi ilə tanış etmək yox, cənubda yaşayan
azərbaycanlı oğul və qızlarımızın azadlıq və istiqlaliyyət uğrunda mübarizəsini təsvir etmək -
dən ibarət olduğunu roman müəllifinin fikirlərinə əsaslanaraq şərh etmişdir. Romanda xalqın
dözülməz şəraiti, ictimai bərabərsizlik, Azərbaycan dilinə olan etinasız münasibət, geniş xalq
kütlələrinin həyatı və mübarizəsi, Babilər hərəkatı, onların əsas müddəaları, baş verən
üsyanlar, Zərrintacın həyatı və mübarizəyə qoşulması, sonda tutularaq saraya gətirilməsi və
kəskin, məntiqli fikirləri ilə hər kəsi susdurması geniş şərh olunmuş və konkret nümunələr
əsasında oxuculara təqdim olunmuşdur: “Dalbadal İranı məğlub edən kimdir? Şimalın soyu -
ğundan Cənubun istisinə can atan, torpaqlar aldıqca torpaqdan gözü doymayan urus bəlasına
necə, kim cavab verəcək, kim müqavimət göstərəcək? Lat-lüt...təbəə? Ya da heç əl tutmadı -
ğımız, bir-birinin ardınca urusların cənginə keçən Orta Asiya, Qafqaz müsəlmanları?
“Gü lüstan”mı çıxıb yadınızdan? Ya “Türkmənçay”ın yaraları sinənizə dağ çəkməyibmi? Göz
dağı olmayıbmı?...Qana dönən Arazı nə tez unutdu saray ərkanı? Dul qalan gəlinlərin, oğulsuz
qalan anaların, sahibsiz qalan evlərin dərdini...Ər o yanda, gəlin bu yanda...Ata o tayda, oğul
burda...Ana sinə dağlı, bala gözü yaşlı. Araz qan ağlamasın neyləsin?” [6, s. 191-192]. Roman
müəllifinin daha çox tarixi faktlara əsaslanaraq bədiilikdən bir qədər uzaqlaşması, obrazların
daxili aləmini işıqlandırmağın arxa planda qalması kimi cəhətlər əsərin çatışmazlığı kimi qeyd
olunsa da, alim bu əsəri həmin dövr Cənubi Azərbaycanda azadlıq uğrunda kişilərlə bərabər
qadınlarımızın da mübarizə aparmasını, özündən sonra da ardıcıllarını yetişdirməsini, bu
mübarizənin sönmədiyini göstərən ədəbi nümunə kimi yüksək dəyərləndirmişdir. Alim
Ə.Cəfərzadənin İran və Cənubi Azərbaycanda baş verən babilər hərəkatının Zərrintacın öldü -
rülməsindən sonra öz ilkin simasını dəyişdiyini, qollara bölünərək bir qisminin fanatik
təriqətçiliyə çevrildiyini, digər qisminin isə Bəhaullahın ardınca gedib bəhailik əqidəsini
yaratdığını “Zərrintac-Tahirə” romanının epiloqu kimi qələmə aldığını vurğulamış, bu
mübarizənin davamının “İşığa doğru” romanında əks olunmasını diqqətə çatdırmışdır. Alim
“İşığa doğru” romanının müqəddimə hissəsini təqdim edərək, Tahirənin ölümündən sonra
İran və Cənubi Azərbaycanda xalqın həyatında heç bir dəyişikliyin baş vermədiyini, azərbay -
canlılarının yaşadığı ərazilərdə tez-tez üsyanların baş verdiyini, yeni liderlərin meydana
çıx  ması ilə bəhailiyin yaranmasını və təriqət xarakteri daşımasını nəzərə çatdırmışdır.
Y.Axund  lu romanın əsas qəhrəmanı, bəhailik təriqətinin yaradıcısı, sonralar Bəha adı ilə
tanınan Mirzə Hüseynəli, bəhailiyin qızğın tərəfdarlarından olan Molla Sadıq obrazlarını
ətraflı təhlil etmiş, romanın süjet xəttinin bəhailik ideologiyasının mahiyyətinin açılmasının
üzərində qurulduğunu və onların əsas prinsiplərinin müsbət tərəfləri olsa da, islam ehkam -
larına qarşı çıxdığı üçün xalq tərəfindən rədd edildiyini əsərdən nümunələr təqdim edərək
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təhlil etmişdir. Hər iki romanın təhlili zamanı alim bab və bəhailik hərəkatının fonunda
Cənubda yaşayan azərbaycanlıların azadlıq və bərabərlik uğrunda apardıqları mübarizəyə
daha çox diqqətin ayrılmasını əsərlərin uğurlu cəhəti, bu hərəkatların mürtəce tərəflərinin
əsərlərdə əks olunmaması, müəllifin açıq mövqeyinin öz ifadəsini tapmaması, elmi şərh və
izahların həddini aşaraq obrazların səciyyəsi üzərinə kölgə salması kimi məqamları isə nöqsan
kimi dəyərləndirmişdir.

Nəticə olaraq belə qənaətə gələ bilərik ki, Cənubi Azərbaycan mövzusunun Naxçıvan
elmi mühitində öyrənilməsi istiqamətində prof. Y.Axundlunun tədqiqatlarının böyük əhəmiy -
yəti vardır. Onun gərgin əməyi sayəsində bir sıra yazıçılarımızın, xüsusilə də M.S.Ordubadi
yaradıcılığında Cənubi Azərbaycan mövzusu ətraflı araşdırılmışdır. Alim tarixi roman janrında
cənub mövzusunu mərhələlərlə tədqiq etmiş, Cənubi Azərbaycandakı milli-azadlıq mübarizə -
sini təkcə məşrutə hərəkatı dövrü kontekstində deyil, sonrakı illərdə də Cənubi Azərbay can dakı
ictimai-siyasi vəziyyəti, bu mövzuda qələmə alınan əsərləri geniş və sistemli şəkildə araşdırmışdır.

ƏDƏBİYYAT

1. Axundlu Y. Azərbaycan tarixi romanı: mərhələlər, problemlər (1930-2000). Bakı: 
Adiloğlu, 2005, 550 s.

2. Axundlu Y. Məmməd Səid Ordubadi (həyatı, mühiti və yaradıcılığı). Bakı: Sabah, 1997, 352 s.
3. Axundlu Y. Tarixi roman yeni mərhələdə. Bakı: Maarif, 1998, 176 s.
4. Axundlu Y. Seçilmiş əsərləri: 3 cilddə, I c., Naxçıvan: Əcəmi, 2013, 312 s.
5. Axundlu Y. Seçilmiş əsərləri: 3 cilddə, II c., Naxçıvan: Əcəmi, 2013, 448 s.
6. Cəfərzadə Ə. Zərrintac-Tahirə. Bakı: Göytürk, 1996, 206 s.
7. Azərbaycan ədibləri Səttarxan hərəkatı haqqında // Körpü, 2005, № 46.

AMEA Naxçıvan Bölməsi
E-mail: sahabaliyeva89@gmail.com

Sahab Aliyeva

SOUTH AZERBAIJAN THEME IN SCIENTIFIC RESEARCHES 
OF PROFESSOR YAVUZ AKHUNDLU

In the article prof. Yavuz Akhundlu’s researches on the topic of South Azerbaijan in his
scientific heritage was investigated, scientific articles, books and monographs written in this
direction were involved in the research. It was noted that in the direction of studying the topic
of South Azerbaijan in the Nakhchivan scientific environment, prof. Y.Akhundlu was
remembered for his important researches, thanks to the hard work of the scientist, the theme
of South Azerbaijan was studied in detail in the works of a number of our writers, especially
M.S.Ordubadi. The scientist studied the theme of the south in the genre of historical novels
in stages, studied not only the national-liberation struggle in South Azerbaijan in the context
of the mashruta movement, but also in later years the socio-political situation in South
Azerbaijan, the works written on this subject in a broad and systematic way.
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Сахаб Алиева

ТЕМА ЮЖНОГО АЗЕРБАЙДЖАНА В НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЯХ ПРОФЕССОРА ЯВУЗА АХУНДЛУ

В статье были проанализированы исследования на тему Южного Азербайджана,
вошедшие в научное наследие профессора Явуза Ахундлу, привлечены к исследованию
научные статьи, книги и монографии в этом направлении. Было отмечено, что в
направлении изучения темы Южного Азербайджана в научной среде Нахчывана проф.
Явуз Ахундлу запомнился своими важными исследованиями, благодаря напряженному
труду ученого тема Южного Азербайджана была детально изучена в работах ряда
наших писателей, особенно М.С.Ордубади. Ученый поэтапно исследовал тему юга в
жанре исторического романа, широко и систематически изучил национально-осво -
бодительную борьбу в Южном Азербайджане, в последующие годы обществен но-
политическую ситуацию в Южном Азербайджане и написанные на эту тему произ -
ведения.

Ключевые слова: Нахчыван, Южный Азербайджан, Явуз Ахундлу, научная среда, тема юга.

(Filologiya elmləri doktoru Fərman Xəlilov tərəfindən təqdim edilmişdir)
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UOT 13

SƏBUHİ İBRAHİMOV

ORTA ƏSR MƏNBƏLƏRİ NAXÇIVANDA TİBB ELMİNİN 
İNKİŞAFI HAQQINDA

Məqalədə, əsasən orta əsr Azərbaycan Atabəyləri dövründə Naxçıvanda tibb elminin yaranma və inkişaf
tarixini araşdırıb xəbər verən Sədrəddin Əbul Həsən Əli ibn Əbul Fəvaris Nasir ibn Əli əl-Hüseyninin “Səlcuq
əmir və hökmdarlarından xəbər verən tarixlərin qaynağı” adlı əlyazma əsəri olduqca maraqlı və eyni zamanda
Naxçıvan üçün əhəmiyyətli olan bir mənbədən istifadə edilmişdir. Həmçinin Azərbaycan Atabəylər dövlətinin
siyasi hadisələri haqqında bizə gərəkli olan əsas məlumat qaynağını verən İzzəddin Əbül Həsən Əli ibn
Məhəmməd ibn əl-Əsirinin Şərq aləmində məşhur olan çoxcildlik əsəri – “Mükəmməl tarix” kitabından müəyyən
məlumatlar əldə  edilmişdir.

Eyni zamanda, o dövrdə Naxçıvanda tibb elminin inkişafı naminə bir çox nailiyyətlər əldə olunmuş,
təbabət elminə aid dəyərli əsərlər yazılmışdır. Bu əsərlərdən biri də məhz “Müxtəsər tibb” əsəridir ki, şəxsən
Azərbaycan Atabəylər Dövlətinin hökmdarı Qızıl Arslanın tapşırığı ilə yazılmışdır.

Bu baxımdan da aparılan tədqiqata uyğun əlyazma mətnlərdə Atabəylər dövründə Naxçıvanda tibb elmi
kifayət qədər inkişaf etmiş və böyük təkamül yolu keçdiyi haqqında geniş məlumatlar əldə edilmişdir.

Açar sözlər: Azərbaycan, Naxçıvan, Atabəylər, əlyazma, mətn, tibb elmi.

Atabəylər dövründə Naxçıvanda tibb elminin inkişafını özündə təzahür etdirən zəngin
mədəniyyət xəzinəsinin qiymətli qaynaqlarından olan əlyazmalar keçmişin həqiqi meyarlar
tarixinin müasirlərimizə çatdırılmasında, onların maariflənməsində misilsiz rola malikdir. Bu
baxımdan, klassik ədəbiyyatımızın tibb elmində misilsiz rola malik olan Azərbaycan mü -
təfəkkirlərinin, o cümlədən Naxçıvan təbib və filosoflarının əsərlərini araşdırıb xalqa
çat dırmaq qarşıda duran zəruri məsələlərdən biridir.

Orta əsr Atabəylər dövründə Naxçıvanda sosial-iqtisadi, siyasi-mədəni, ədəbi-bədii və
s. yaradıcılıq sənəti inkişaf etməklə yanaşı tibb elmi də öz intibah mərhələsini yaşamışdır.
Ədəbi-bədii sahədə Həddad ibn Bəkran Əbulfəzl ən-Naxçıvani, Həsən ibn Ömər Naxçıvani,
Əbu Bəkr ibn Xosrov əl-Ustad, Nizami Gəncəvi və başqalarını göstərmək olar. Həmin dövrdə
böyük rezonans mərhələsinə qədəm qoymuş tibb elmi Naxçıvan mühitindən də yan
keçməmişdir. Orta əsr Azərbaycan Atabəylər dövründə Naxçıvanda yaranmış tibb elminin
inkişafı demək olar ki, tez bir zamanda Şərq aləminə o cümlədən, bəzi Avropa ölkələrinə də
təsir göstərmişdir.

Orta əsr Azərbaycan Atabəylər dövrü tarixindən xəbər verən Sədrəddin Əbul Həsən Əli
ibn Əbul Fəvaris Nasir ibn Əli əl-Hüseyninin “Zubdat ət-təvarix fi əxbar əl-umara vəl-muluk
Əs-Səlcuqiyyə” (“Səlcuq əmir və hökmdarlarından xəbərlər verən tarixlərin qaynağı”) adlı
əlyazma əsəri olduqca maraqlı və eyni zamanda Naxçıvan üçün əhəmiyyətlidir.

Daha bir tədqiqatçı alim XII əsrin ikinci yarısında Naxçıvanda baş verən Azərbaycan
Atabəylər dövlətinin siyasi hadisələri haqqında bizə gərəkli olan əsas məlumat qaynağını
verən İzzəddin Əbül Həsən Əli ibn Məhəmməd ibn əl-Əsiri (1160-1233) olmuşdur. Onun
Şərq aləmində məşhur olan çoxcildlik əsəri – “Əl-Kamal fit-tarix” (“Mükəmməl tarix”)
olmuşdur.

İbn əl-Əsir tarixi hadisələri qiymətləndirərək elmə, təhsilə, mədəniyyətə, həmçinin o
dövr üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən təbii üsulların müalicəsini ətraflı verməklə və onları
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birmənalı düzgün qiymətləndirməkdə orta əsr ərəbdilli tarixçilər, o cümlədən öz müasirləri
arasında başqalarından daha çox tanınır.

Məlumdur ki, zəngin dövlətçilik tarixinə malik olan orta əsr Azərbaycan Atabəylər
dövlətinin əsas xüsusiyyətlərini əldə etmək üçün bəzi məxəzlərdən materialların araşdırılması
və onların tədqiqatı bir çox çətinliklərlə bağlıdır. Tarixi hadisələrin cərəyanını bərpa etmək
üçün ərəb, fars dillərində yazmış orta əsr müəlliflərinin əlyazma mətnlərinin bir-birilə müqayisə
etmək, onları numizmatika və epiqrafikanın dəlilləri ilə yoxlayıb dəqiqləşdirmək lazım gəlir.
Bu vaxta qədər Azərbaycan Atabəylər dövlətinin siyasi tarixindən və tibb elminə göstərdiyi
qayğıdan, ələlxüsus o dövrün müalicə üsullarından və həmçinin ayrı-ayrı hadisələr dəqiq surətdə
öyrənilməmiş, ümumi vəsaitlərdə isə oxucu bu dövlətin yalnız qısa ümumi oçerkinə rast gələ
bilərdi. Ona görə də tədqiqatın əsas məqsəd və istiqaməti orta əsr Azərbaycan Atabəylər
dövlətinin tibb elminə göstərdiyi qayğı, təbii üsullarla müalicə qaydaları, məhz həmin dövrdə
Naxçıvanda mədəni inkişafın çoxcəhətli təzahürünə yalnız qısa nəzər salmağa imkan verir.

Şərq dünyasında tanınmış alim – adət ənənələri dərindən bilən, tarixçi, Əbül Fərəc
Əbdür-rəhman ibn əl-Cövzinin (1114-1200) “Əl-Muntəzəm fi tarix əl-muluk vali umam”
(“Hökmdarların və millətlərin tənzimləşdirilmiş tarixi”) əsərində, maraqlandığımız dövrün
hadisələrinin həddən artıq yığcam verilməsinə baxmayaraq, bizim üçün heç də az əhəmiyyət
kəsb etmir. Bu əsər əsasən xilafətin 1179-cu ilə qədərki tarixini illər üzrə ardıcıl təqdim edir.
Hər ildə baş verən hadisələr ardıcıl göstərilməklə yanaşı, həmin ildə vəfat etmiş tanınmış elm
adamların haqqında da yığcam məlumat verilir.

Bu bir həqiqətdir ki, Azərbaycan Atabəylər dövləti tarixində hər bir sahədə olduğu kimi
elm sahəsində də böyük intibah dövrü olmuşdur. Bu elm sahəsində əsasən tibb elmi böyük
inkişaf etmişdir. Təbii üsullarla müalicə demək olar dövrün ən böyük inkişaf mərhələlərindən
biri olmuşdur. O, dövrdə Azərbaycanın müalicə suları çox məşhur idi. Əlbəttə, orta əsr müəl -
lifləri həmin suların real təsiri haqqında öz müşahidələrini təsvir etmir, yalnız müasir lərinin
fikirlərini bildirir. Lakin, şübhəsiz ki, onların bir çox məlumatları çoxillik təcrübəyə əsaslan -
mışdır.

“Bəzzdə və Ərdəbildə qoturluğu (keçəlliyi) və kök salmış qızdırma xəstəliyini müalicə
edən isti bulaqlar olmuşdur. Salmasda qoturluğu və cüzamı müalicə edən bulaqlar var imiş.
Əbu Dulaf və Yaqut belə bulaqlardan biri – Zəravənd haqqında yazırlar: Üstü örtülmüş və
bitişmiş yarası olan adamı və ya heyvanı həmin bulağa salsalar, altında zəifləmiş sümüklər,
gizlənmiş şüşə qırıqları və dərinə batmış tikan olan yaraların ağızları açılır və oradan irin,
çirk axmağa başlayır. Təmizlənmiş yaralar qovuşur və insan bu bəladan xilas olur. Mən bir
adam tanıyırdım, onu həmin bulağa aparmaq istəyirdim. Onun xəstəlikləri keçəllik, xənazir,
sancı, dəmirov, baldırlarında ağrı və daima onu narahat edən və qızdırma gətirən oynaqların -
dakı zəiflik idi. Bundan əlavə onun bədənində ox qalmışdı. Oxun ucu ətə batmışdı. Biz
qorxurduq ki, bir gün səhər və ya axşam ox onun qaraciyərini deşəcək. O, üç gün (bulağın
suyunda) oldu və ox onun böyründən çıxdı” [1, s. 207].

Həmin dövrdə müalicəvi suların əhəmiyyəti olduqca zəruri idi. Çünki tibb elminin bir
o qədər də inkişaf etmədiyi ərəfədə müalicə olunmaq ancaq təbii üsullarla aparılmış və
insanlara ilk tibbi yardım edilmişdir. Bununla əlaqədar “Əbu Dulaf həmçinin qeyd edir ki, bu
bulağın yanından soyuq su axır və əgər adam onu içsə, özünü boğaz iltihabından, dalağın
nazik damarlarının genişlənməsindən təhlükəsizləşdirilmiş olar və asanlıqla öd kisəsini
yaxşılaşdırar. Əgər görmə qabiliyyəti pis olan adam həmin bulağın soyuq suyu ilə gözlərini
islatsa, onda o, yaxşı görəcək, həmin bulağın gilini (palçığını, lilini) iyləyən adamın gözləri
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isə qar korluğu (qara baxa bilməmə) xəstəliyinə məruz qalmayacaqdır. Əgər bu bulağa heyvan
girsə, onda nə o, nə də balaları qoturluq tutmayacaqlar” [1, s. 208].

Azərbaycan Atabəylər dövlətində atabəy Şəmsəddin Eldənizin daimi yaşayış yeri olan
Naxçıvan vilayətinin torpaqları tac (xass) torpağı idi. Həmçinin Atabəyin ixtiyarında olan Rey
öz ətrafı ilə, Həmədan vilayəti, Gəncə, Beyləqan, Şəmkir və Şutur, Ərdəbil, Salmas, Urmiya,
Xoy əyalətləri də onun xass torpaqları sırasında idi. Bu torpaqların hər birində fərqli-fərqli
müalicəvi sular mövcud idi. “Xoy yaxınlığında Qotur adlı bulaq var idi, onun suyu qızdırma
xəstəliyinə kömək edirdi. Burada, Vəşələ kəndi yaxınlığında isə bulaq vardır, kim onun suyunu
içsə, dərhal qarnı işləyər və onun mədəsində nə varsa, hamısı boşalar. Əgər o, hətta azacıq
çörək yeyib həmin sudan içsə, yenə də dərhal qarnı işləyəcək” [1, s. 208]. “Marağada çoxlu isti
bulaqlar vardır, şillər və əlillər çimmək üçün ora gəlirlər” [1, s. 208].

O cümlədən Naxçıvanın Culfa ərazisində “Darıdağ” dağı ətəyində yerləşən “Şorsu”
deyilən bulağın isti şəkildə qaynayıb daşması böyük müalicəvi əhəmiyyətə malik idi. Ayaq
arğılarının, duzlaşmanın, hər hansı bir oynaq xəstəliklərinin müalicəsi üçün olduqca yararlı
idi. Həmçinin dağın digər bir tərəfində, yəni qərb hissəsində yerləşən “Narzan” mineral suyu
mədə və mədəaltı vəzlərin müalicəsi üçün çox əhəmiyyətli olmuşdur. Bir hissəsində isə yəni
dağın şimal hissəsində “Ali-Məhəmməd” kimi müqəddəs sayılan ziyarətgahda müalicəvi şirin
suyun olması böyük önəm daşımışdır.

“Təbrizin yaxınlığında kükürd hamamları vardır ki, onların heyrətamiz faydalı xassələri
vardır. Xəstələnənlər və xroniki xəstəliyi olan adamlar ora gedirlər. Təbriz kəndlərindən
birində bulaq var imiş. Əgər onun suyunda bir şey bişirib, həlimi içsələr, onda bişmişin suyu
işlətmə vəsaiti kimi mədəyə əla təsir edirdi” [1, s. 208].

Həmçinin Azərbaycanın digər bölgələrində də belə müalicəvi suların mövcud olması
inkaredilməzdir. “Gəncənin yaxınlığındakı dağlarda mövz və ya xar (tut) adlanan bitki var
idi. O, Suriya tutuna oxşayır və qara ciyər ağrısını sakitləşdirir. Gəncə və Şirvandan başqa o
heç yerdə yoxdur” [1, s. 208].

Ən önəmlisi budur ki, həmin dövrdə ot bitkilərindən, otların yarpaqlarından, xaşaların -
dan, çiçəklərindən və zoğlarından olduqca çox istifadə olunub. “Şirvanda “tülkü xayası”
(enliyarpaqlı səhləb) adlanan qəribə bitki var idi. Bitki iki yumurtacığa oxşayır: biri solğun,
digəri təzə. Solğun cinsiyyət potensialını zəiflədir, təzə isə onu qüvvələndirir” [1, s. 208].

Atabəylər dövründə Naxçıvan mühitinin mühüm xüsusiyyətlərindən biri də o olmuşdur
ki, tibb elminin inkişafı naminə əvəzedilməz addımlar atılmış və bunlara da lazımı səviyyədə
nail olunmuşdur. Buna əyani göstərici olaraq onu qeyd edə bilərik ki, Atabəylər dövründə
Naxçıvanda tibb elminin inkişafında sayılıb seçilə bilən əsərlərdən biri məhz “Müxtəsər tibb”
[4] əsəridir ki, şəxsən Azərbaycan Atabəylər dövlətinin hökmdarı Qızıl Arslanın tapşırığı ilə
yazılmışdır. Müəllif əsəri əsas etibarilə iki böyük hissəyə bölmüşdür:

1. Təbabətin nəzəri cəhətləri.
2. Təbabətin əməli cəhətləri.
Əsərdə təbabətin nəzəri cəhətləri 7 bəhsdən ibarət olub, hər bir bəhs bir neçə fəsillərə

bölünmüşdür.
Birinci bəhsdə havanın əhəmiyyəti, ilin ayrı-ayrı mövsümündə hansı yeməklərin faydalı

olması, insanın sağlam yaşaması üçün təbii şərait, geyim üsulları, içməli suyun növləri, şərabın
orqanizmə mənfi təsiri, yuxu və yuxusuzluq haqqında, hərəkət və sakitliyin əhəmiyyəti,
işlətmə dərmanları və sair vasitələrlə istifadə eləmək, hissiyyatdan əmələ gələn xəstəliklər və
onların müalicəsindən danışılır.
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Burada həmçinin qocalıq və bu zaman səhhətin hifz olunma yolları və nəhayət,
müsafirlər haqqında qanunlar və məsləhətlər qeyd olunmuşdur.

II bəhs 7 fəsildən ibarətdir. Bu bəhsdə xəstəliyi təyin etmək, xəstəliyi törədən amillər,
xəstəliyin böhranı, xəstəliyin qabaqcadan müəyyən edilməsi və onun əmələ gəlməsini
əvvəldən bildirən əlamətlər, nəhayət, xəstəliyin ölüm hadisəsilə nəticələnəcəyini müəyyənləş -
dirmək hallarından danışılır.

Bunlardan başqa, bu bəhsdə baş və beyin, göz, qulaq, burun, ağız, diş, zökəm, nüzlə,
ciyərlərin iltihabı; ürək, ciyər, mədə, ishal, qulunc, məqəd, dalaq, sarılıq, istisqa; dəri-zöhrəvi
xəstəlikləri, qadın xəstəlikləri, yel, isitmə, yara, şiş, sümük sınması və zəhərlənmənin müa -
licəsindən danışılır.

Əsərin həcmi heç də çox olmayan 125 vərəq olmasına baxmayaraq cəlbedici və böyük
əhəmiyyətə malikdir.

Həmçinin o dövr tibb aləmi üçün qiymətli sayılan Əbu Əli ibn Sina əsərləri diqqətdən
kənar deyildi. Onun “Qanun” [5], “Əl-mücəllidüs-sani min əl-qanun fit-tibb” tibbə aid olan
əsərləri tam geniş mənada işıqlandırılmış və istifadə edilmişdir. Azərbaycan Atabəylər Dövləti
tarixində böyük nüfuz qazanmış filosof və təbib Nəcməddin Əhməd ibn Əbubəkr Naxçıvani
məhz tibb elminin bilicisi olmuşdur. O, Naxçıvanda fəlsəfənin və təbiət elmlərini dərindən
öyrənərək mənimsəmişdir. İbn Sinanın əsərləri ilə yaxından tanış olan Naxçıvani “Tənasüx”
təliminə güclü meyl göstərmişdir. “Filosofun “Məntiqin məğzi və fəlsəfənin xülasəsi” (“Lübab
əl-məntiq və xülasət əl-hikmət”) traktatının bir əlyazması Nəcəf (İraq) şəhərində mühafizə
edilir. Onun İbn Sinanın “Tibb qanunu” (“əl-Qanun fit-tibb”) kitabına yazdığı şərh Parisdə,
“İşarələr və qeydlər” (“əl-İşarət vət-təlbihat”) kitabına yazdığı şərh İstanbulda saxlanılır” [2, s. 303].

Naxçıvanın tibb elmində tanınmış filosof və təbibi, həmçinin böyük mütəfəkkir aliminin
qədim Naxçıvan torpağında dünyaya göz açması haqqında Məhəmməd Baqir Xansari
yazmışdır: “O, böyük şəxsiyyət Naxçıvan şəhərindən idi və ibn Sinanın əsərlərinə şərhlər
yazırdı” [3, s. 36].

Azərbaycan Atabəylər dövlətinin hakimiyyəti dövründə ölkədə bir çox görkəmli
həkimlər işləyərək fəaliyyət göstərirdilər. Hətta bunların bəziləri barəsində mənbələr çox
maraqlı məlumatlar mühafizə edib saxlamışdır. Onlardan biri, islam dinini qəbul etmiş Samuil
ibn Yəhya ibn Abbas əl-Məqribi əl-Əndəlusidir. Bağdadda həkimlik sənətinə yiyələnməklə
təbiblik etmişdir. Sonra isə o, Naxçıvana köçür və Atabəy Pəhləvanın sarayına və onun döv -
lətinin əmirlərinə xidmət göstərməyə başlayır.

O dövrün tanınmış görkəmli həkimlərindən biri də Cəlaləddin Təbib idi. O, dünyanın
misilsiz həkimlərindən biri olmuşdur. Naxçıvan atabəyi Özbək ibn Məhəmməd ibn Eldənizin
yanında layiqli xidmət edir və heç vaxt ondan ayrılmır.

Atabəy Özbək onun haqqında deyirdi: “Mənim həyatımı saxlayan bu adamdır. O, yalnız
xəstələnənlərin möcüzəli şəfavericisi deyil. O, xəstəliyi əvvəlcədən təyin edir və o dərəcədə
dava-dərman hazırlayır ki, onları tam mənasında müalicə edir. Onun varlığı insanlara hədsiz
xeyir verir və sonralar ona bənzər heç bir həkim yetişməmişdir” [1, s. 229].

Həmin dövrün görkəmli tanınmış həkimlərindən biri İbn Habal ləqəbi ilə məşhur olmuş
Əli ibn Əhməd Əbdül-Hüseyn olmuşdur ki, o, da öz növbəsində Naxçıvana köçmüş və təbiblik
etmişdir.

Orta əsr Azərbaycan Atabəylər dövləti tarixində məşhur təbibliyi ilə tanınan Naxçıvan
torpağının digər bir yetirməsi həkim Fəxrəddin Əbu Abdulla Əhməd ibn Ərəbşah ibn Əli ibn
Cəbrail ən-Naxçıvani fəaliyyət göstərmişdir.
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Sözsüz ki, Xaqani Şirvanini də müalicə etmək üçün atabəy Qızıl Arslan Naxçıvandan
ona görkəmli tanınmış həkim Fazil Rəşidəddin Məcd əl-Hükəma Şərəf əş-Şirvan Mahmud
ət-Təbibi göndərmişdir.

Həmçinin Azərbaycan Atabəylər dövləti tarixində mühüm nailiyyətlər əldə etmiş, tibb
elminin bilicisi, görkəmli həkimlərdən biri də Mövlana Cəlaləddin ər-Ruminin yaxın dostu
və eyni zamanda müalicə edən həkimi Əkmələddin ən-Naxçıvani idi. Hətta həkim Əkmə -
ləddin ən-Naxçıvanini orta əsrlərdə yazılmış əsərlərdən birinin müəllifi onu “Müdriklərin
ağası, dünya həkimlərinin rəisi” və bir çox başqa təmtəraqlı ləqəblərlə adlandırmışlar.
Həqiqətən o, öz növbəsində təbabətin sirlərini öyrənmiş və layiqincə həyata keçirmişdir.

Ümumiyyətlə, belə bir məntiqi nəticəyə gəlmək olar ki, Atabəylər dövründə Naxçıvanda
tibb elminin inkişaf mərhələsi bir başa Azərbaycan Atabəylər Dövlətinin diqqət və qayğısı
nəticəsində həyata keçirilmişdir. Ona görə də orta əsr Atabəylər dövrünün Naxçıvanda tibb
elminin inkişafı və yetişən görkəmli təbiblərin əsərləri və xalq təbabətinə aid Azərbaycan,
fars və ərəb dillərində təxminən 550-dən çox əlyazma mətnləri və çap kitabları mövcuddur
ki, bunların əksəriyyətinin yazılış tarixi lap qədimlərə gedib çıxır. Bu da öz növbəsində Ata -
bəylər dövründə Naxçıvanda tibb elminin inkişafına, təbabətin gerçəkliyinə, təbii müalicə
üsullarının müxtəlifliyinə və təbiblərin gələcək inkişafı naminə yaratdığı mühüm əhəmiyyətin
olması deməkdir.
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MEDIEVAL SOURCES ON DEVELOPMENT OF MEDICAL
SCIENCE IN NAKHCHIVAN 

In this paper, Saddraddin Abul Hasan Ali ibn Abul Fawaris Nasir ibn Ali al-Husseini,
who investigates the history of the formation and development of medical science in Nakhc -
hivan during the Atabey period, is a very important and important piece of writing. source
was used. Also, certain information has been obtained from the book The Perfect History of
Izzaddin Abul Hasan Ali bin Mohammed bin Al-Asiri, a well-known multicultural book in
the Oriental world, which provides us with a basic source of information on the political events
of the Atabey State.

At the same time, many achievements were made in Nakhchivan for the development
of medical science, and valuable works on the science of medicine were written. One of these
works is “Short Medicine”, which was written by the Red Arslan personally, the ruler of the
Atabay State.
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In this regard, according to the research, the manuscript texts have received extensive
knowledge that medical science was well developed in Nakhchivan during the Atabey period
and that a great evolution occurred.

Keywords: Azerbaijan, Nakhchivan, Atabeyler, manuscript, text, medical science.

Сабухи Ибрагимов

СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ИСТОЧНИКИ О РАЗВИТИИ МЕДИЦИНСКОЙ 
НАУКИ В НАХЧЫВАНЕ 

В этой статье Саддраддин Абул Хасан Али ибн Абул Фаварис Насир ибн Али аль-
Хуссейни, который исследует историю становления и развития медицинской науки в
Нахчыване в период Атабеков, является очень важной и важной статьей. источник был
использован. Кроме того, определенная информация была получена из книги «Совер -
шен ная история Иззаддина Абула Хасана Али бин Мухаммеда бин Аль-Асири»,
известной мультикультурной книги в восточном мире, которая предоставляет нам
основной источник информации о политических событиях в государстве Атабеков.

В то же время в Нахчыване было сделано много достижений в развитии меди -
цинской науки, и были написаны ценные труды по медицинской науке. Одна из этих
работ – «Краткая медицина», написанная Золотым Арсланом, правителем государства
Атабеков.

В связи с этим, согласно исследованию, тексты рукописей получили обширные
знания о том, что медицинская наука хорошо развивалась в Нахчыване в период Ата -
беков, и что произошла большая эволюция.

Ключевые слова: Азербайджан, Нахчыван, Атабейлар, рукопись, текст, медицинская наука.

(AMEA-nın müxbir üzvü Vəli Baxşəliyev tərəfindən təqdim edilmişdir)

Daxilolma tarixi: İlkin variant 19.05.2020
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UOT 398:801.6; 398:82.0; 801.8; 81:0/9

ÇİNARƏ RZAYEVA

NAXÇIVAN FOLKLOR MƏTNLƏRİNDƏ DİNİ-MİFOLOJİ LEKSİKA
(MƏLƏK VƏ ŞEYTAN ANLAYIŞI)

Müsəlman ölkəsi olan Azərbaycanda dinə hörmət və inam qədim zamanlardan bu günə kimi olmuş,
bundan sonra da olacaqdır. Dinə inam dedikdə onun içində mələklərə də inam ayrıca bir yer tutur. Allaha
inandığımız üçün onun  yaratdığı mələklərə də hər birimiz inanırıq. Hər bir Mələyin özünə aid vəzifələri
olduğunu hədislərdən oxuyuruq. Mələklərə xas olan müsbət xüsusiyyətlər və keyfiyyətlər folklor mətnlərində də
ifadə olunmuşdur.

Məqalədə Naxçıvan folklor mətnlərində işlənən mələk  anlayışı araşdırılır və bir sıra təhlillər edilir.
Aparılan təhlillərə əsaslanaraq deyə bilərik ki, mələk leksikası folklorun çox janrında işlənmişdir. Hətta folklor
janrlarında işlənən Mələk qız adı kimi də tədqiqata cəlb edilmişdir.

Məqalədə həmçinin bir zamanlar mələk olub sonra Allah dərgahından qovulan şeytan obrazı da araş -
dırılmış, müvafiq təhlillər aparılmışdır. Hər iki - mələk və şeytan anlayışın folklorda necə ifadə olunması
müəy yənləşdirilmişdir. Məlum olmuşdur ki, mələyə və şeytana xas olan xüsusiyyətlərin demək olar ki, hamısı
folklor janrlarında əks olunub. Naxçıvan folklor mətnlərindən nümunələr verərək deyilən fikirlər təsdiq edil -
mişdir.

Açar sözlər: Naxçıvan, folklor, mələk, şeytan.

İslamda mələklər Allahın əmrlərini yerinə yetirməklə görəvli nurdan yaradılmış varlıqlar
kimi qəbul edilir və inanılır. Mələklər sonsuz saya malikdir. İnanclara görə, yağış yağanda
hər damcısı ilə yerə bir mələk enir. Bu inanc da mələklərin sayının sonsuz olduğunu göstərir.
Hər bir mələklər özünə aid görəvləri yerinə yetirirlər. Bu məqalədə folklor mətnlərində işlənən
mələk anlayışı araşdırılacaq və müəyyən təhlillər aparılacaqdır.
Həmçinin şeytan ismi də tədqiqata cəlb ediləcəkdir. Çünki “dini görüşlərə görə, İblis əvvəl
mələk olub, sonra şeytana çevrilib. O, Allah tərəfindən Adəm peyğəmbərə səcdə edilməsi
istənildiyi halda səcdə etməyən yeganə mələkdir” [10, s. 21]. Allahın əmrindən çıxdığına görə
göylərdən qovulmuşdur. Dini inanclara görə, İblis yer üzərində insanları yollarından azdıra -
cağına and içir və buna da nail olur, beləliklə də məqsədinə çatır. Bu deyilən fikri Hüseyn
Cavidin “İblis əsərində açıq şəkildə görmək mümkündür. İblisin dili ilə verilən həmin nümunə:

Bən şimdi bir atəş, fəqət əvvəlcə mələkdim,
Həp xaliqə təsbih idi, təhlil idi virdim.
İlk öncə mələklər bəni təqdis ediyordu,
Adəm kibi bir sayğısız axır ləkə vurdu.
Alçalmadı, yüksəldi fəqət şöhrətü şanım,
Allah ilə bir zikr edilir namü nişanım [3, s. 13].

Qeyd edək ki, dinlə bağlı olan mələk anlayışı həm yazılı, həm də şifahi xalq ədəbiyya -
tında işlənir. Naxçıvan folklor materiallarını araşdırdığımız zaman bu anlayışın müxtəlif
formalarda işlənməsinə rast gəlirik.

Mələklər, bildiyimiz kimi, müsbət xarakterlidirlər. Biz onları görməsək də onları gözəl,
ideal varlıq kimi təsəvvür edirik. Hətta el arasında da gözəl birini mələyə oxşadırıq, istər sima
baxımından, istərsə də yaxşı xarakter baxımından. Mələklərlə bağlı bu deyilən fikirlər folklor
janrlarında da əks olunub. İlk olaraq Mələk sözünün mənşəyinə və mənasına nəzər salaq:
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“Mələk ərəb. 1. Dinə görə, Allahın göstəriş və əmrlərini yerinə yetirən, çox gözəl
qadın surətində qeyri-maddi qanadlı bir məxluq; məlaikə. 2. Məc. Çox gözəl və ya məsum,
xoşxasiyyət adam haqqında” [2, s. 332].

Nümunələrə keçməmişdən əvvəl qeyd edək ki, bütün örnəklər folklor dilində olduğu
kimi, yəni heç bir imla dəyişikliyi olmadan verilmişdir.

“Bala, sən həkim deyilsən, mələksən, mənim gözlərimi açdın. Qəssaboğluna buğda, un
çuvalları verib yola salırlar” [6, s. 319].

Bu nümunədə həkimin gördüyü müsbət işə görə onu mələk adlandırırlar.
Bayatılarda da mələk anlayışının işlənməsinə rast gəlirik. Və bu nümunədə mələklərin

xeyir işlərə, aşıqlərin birləşməsinə sevindiyini görürük. Həmin nümunə:
Əzizim arı şanda,
Beçələr arı şanda.
Mələklər şaddıq eylər,
İki yar barışanda [6, s. 356].

Deməli nümunədən görünür ki, aşiqlərin küsülü olub dalaşmağını mələklər sevmir.
Onlar xoşxürrəm olanda mələklər sevinir və mutlu olur. Elə buna görə də xalq arasında deyilir
ki, mələklər yaxşı işə sevinir, yaxşı olmayan işlərə üzülür, hətta göydə mələklər ağlayır,
deyirlər.

Hamı mələkləri göy üzündə təsəvvür edir. Aşıq yaradıcılığında da bu fikir ifadə olun -
muşdur:

Behiştdə hurilər, göydə mələklər,
Gözəllikdə bizim yarı deyiblər.
Yusif çıxdı o bazarda satıldı,
Kasad olmuş o bazarı deyiblər [6, s. 455].

Hətta bu fikir bayatılarda da nəzərə çarpır:
Göydən bir mələk endi,
Nə danışdı nə dindi,
Camalını açmadı,
Dedi: “Gözüm bəsindi” [8, s. 529].

Yeri gəlmişkən, onu da deyək ki, bir sıra yazılı ədəbiyyat nümunələrində, xüsusən
romantizmə və simvolizmə mənsub sənətkarların ayrı-ayrı əsərlərində də Mələk obrazının
analoji kontekstdə bədii müstəviyə gətirilməsi, göylərlə bağlılığının diqqətə çatdırılması
müşahidə olunur. Məsələn, romantik ədibimiz Hüseyn Cavidin yaradıcılığında həmin cəhət
özünü göstərir. AMEA-nın müxbir üzvü Kamran Əliyev bu barədə yazır: “Pəri obrazı kimi,
Mələk də göylər övladıdır… Ona görə də H.Cavidin bir çox əsərlərində Mələk öz müsahibini
göylərə səsləyir, göylərə qaldırmaq istəyir” [4, s. 102]. Bu bağlılıq isə təsadüfi deyil. Akademik
Muxtar Kazımoğlunun yazdığı kimi: “H.Cavid dramaturgiyasındakı Mələk surəti, söz yox ki,
nağıllardakı Pəri surəti ilə səsləşir. Səsləşmə hər iki surətin mərhəmət və məhəbbət motivinə
bağlı olmasındadır. Nağıllardakı Pəri həm qəhrəmanı çıxılmaz vəziyyətdən qurtaran xeyirxah
qüvvə kimi, həm də qəhrəmanın vurulduğu, bəzən də evləndiyi sakral mənşəli gözəl kimi
yad da qalır” [5, s. 173]

Dastanlarda isə mələk anlayışının fərqli kontekstlərdə işlənməsinə rast gəlirik. Məsələn,
“Ziyad-Şövkət” dastanından aşağıdakı nümunəyə baxaq:

Adındı Şövkət,
Eşqi məhəbbət,
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Çox çəkdin zəhmət,
Tez getdi xilqət.
Çatdın murada,
Ay mələkzada,
Qurbanam ada.
Yıxılan könlümü alıb,
Günlərim xoş elədin sən [6, s. 511].

Məlumdur ki, analar, atalar qız övladlarını, oğlanlar isə sevdikləri yarı mələyə bənzə -
dirlər. Yuxarıda verilən nümunədə də aşiqin dilindən sevgilisinin mələyə bənzədilməsini
görürük. Bu tipli başqa bir nümunəni isə “Əmrah” dastanında da görürük:

Verdim aşığın payını,
Yetirdim haqqı – sayını
Ərşdə mələklər tayını,
Axtarır gözüm, axtarır [7, s. 466].

Dini və mifik mələk obrazı qeyd olunan dastanda aşiqin mübaliğəli baxışı dastan söy -
ləyicisi vasitəsi ilə xalqa – dinləyənlərə təqdim olunur.

Elə həmin dastandan aldığımız başqa nümunədən oxuyuruq:
Boyunu bənzətdim mələksimaya,
Dərdini çəkməkdən düşdüm ah–vaya;
Kəklik kimi nə qalxırsan havaya?
Tərlan yox oyandım, süz, qayıt indi [7, s. 470].

Əmrahın dili ilə verilən bu nümunədə mələk boylu-buxunlu təsəvvür edilmişdir. Hal -
buki, mələkləri heç kim görməyib. Hamı onu gözəl təsəvvür etdiyinə görə, hərə bir gözəlliyi
ona bənzədir.

Yenə həmin dastandan maraqlı və diqqətçəkən başqa bir nümunəyə nəzər salaq:
Baxırsan sağa, sola,
Görürsən, hər yan bəzənib.
Səf çəkib huri, mələk,
Pəriyü qılman bəzənib.
Yasaq qılmayın dilimə,
Qoy deyim dastan, bəzənib [7, s. 475].

Burada Mələk ifadəsi ilə yanaşı pəri, huri ifadələrinə də rast gəlirik. Hətta üç eyni mə -
nanı (gözəl qadın) ifadə edən adları bir bənddə işlətməsi ilə dastana xüsusi məna çaları
qat mışdır. Huri sözünün mənası Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində aşağıdakı kimi verilmişdir.

Huri- ərəb mənşəli  “əsil mənası “cənnət qızı” olub klassik şeirdə təşbeh yolu ilə gözəlin
epitetlərindən biri kimi işlənir” [1, s. 405].

Huri leksikası da şifahi xalq ədəbiyyatında işlənməklə mətnlərin emosionallığını artırıb.
Huri leksikası yuxarıda verdiyimiz bir neçə nümunədə əks olunub.

Pəri – fars mənşəli söz olub mənası “1. əsatirdə: cinlərin çox gözəl və cazibəli qadın
şək  lində təsəvvür olunan qismi. 2. Çox gözəl, məsum, xoşxasiyyət qadın və ya qız haqqında”
[2, s. 596].

Yuxarıda verilən nümunədə Pəri ikinci mənada işlənmişdir.
Siyah telin düzülübdü gərdənə,
Ağ buxaqda qara xalın bir dənə.
İncə beldə qızıl kəmər dürdanə
Huriyə, Pəriyə mehman gəlmişəm [7, s. 421].
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Folklor materiallarında işlənən antroponimlərdən biri də Pəri adıdır.Yəni araşdırmalar
sırasında Pəri qız adı kimi də rastımıza çıxır:

“Əgər Pərini mənə verməsən, yerin təkinə də girsən, göyə də çıxsan, tapıb səni öldürə -
cəyəm” [6, s. 279].

“Əhmədə hökm еlə о gətirəcəh. Çağırıllar Əhmədi ki, gərəh dünya gözəli Pəri хanımı
gə tirəsən” [8, s. 182]

“Pəri bir müddət fikirləşir, sora qardaşına deyir: - Qardaş, gəl biz bıranı tərk edəh, gedəh
pətşahın yurduna” [8, s. 241].

Pəri qız adı kimi təkcə nağıllarda deyil, bəzi başqa janrlarda da işlənmişdir.“Aşıq
Qurbani” dastanında da buna rast gəlirik: “Qurbaninin оn yeddi yaşı tamam оlur. Misli-bəra -
bəri tapılmır. Bir gün Qurbani yatıb yuхuda Gəncə şahının qızı Pəri хanımı görür. Bir könüldən
min könülə bu qıza vurulur” [7, s. 430].

Nümunələrdən də göründüyü kimi, Pəri qız adı kimi folklor janrlarında işlənmə tezliyi
yüksəkdir.

Dini görüşlərə görə, mələklər insanın sağ və sol çiynində olur. Sağ çiyində olan mələk
yaxşı əməlləri, sol çiyində olan mələk pis əməlləri yazır. Bu fikir folklor örnəklərində də əks
olunub. Deyilən bu fikri özündə əks etdirən həmin bayatıdan oxuyuruq:

Çiynindəki mələkdi,
Üstü bənək-bənəkdi.
Səndən xəbər alıram
Arazın suyu neçə sənəkdi? [4, s. 467]

Bu nümunə bayatı olsa da həm aşıq yaradıcılığında bağlamaları, həm də tapmacaları
xatırladır.

Təkcə Pəri adı deyil, hətta folklor mətnlərində Mələk qız adı kimi də işlənmişdir. Bu
nəinki folklor mətnlərində, hətta günümüzdə də qız uşaqlarının adlarında tez-tez rastımıza
çıxır. Sanki ailələr qızlarını bir mələk kimi gördükləri üçün bu ada müraciət edirlər. Folklor
mətnlərində işlənən nümunələrdən biri aşağıda verilmişdir:

“Odu ki, el içində xar olmasın deyə Darabasdan Mələk addı bir qız gətirir ki, kənddə
desinnər aşıq getdi sevgilisin gətirdi” [6, s. 444].

El arasında ikili rol oynayan, iki üzü olan adamlara aşağıdakı ifadə deyilir:
Üzdə mələk, dаldа kələk [7, s. 246].

Bu xalq deyiminin fərqli formasına aşıq yaradıcılığında da rast gəlirik :
Bir insаndа ədəb kökdən gərəkdir,
Hər yetənə demək оlmаz mələkdir.
Fırıldаqçı, kələk оğlu kələkdir,
Gül əkəsən, оndаn sаf аğаc оlmаz [7, s. 412].

Şeytan ərəb mənşəli sözdür. Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində mənası belə izah olu -
nur.1. Dini təsəvvürlərə görə şəri təmsiledən mövhum varlıq; cin, iblis. 2. Məc. Araqarışdıran,
fitnəkar, xəbərçi, çuğul adam haqqında.

Bu sayılan xüsusiyyətlər folklor mətnlərində də əks olunub. Hətta uşaqları belə şeytanla
qorxudurlar. Bir örnək:

Şeytan gəldi, dəvə gəldi, səni yedi, yedi, yedi [9, s. 147].
Nağıllarda şeytana müraciətin maraqlı formasına rast gəlirik.“Daşbəyi” nağılından

aldığımız həmin örnək:
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“Biri varıdı, biri yoxudu, şeytannar, yerdə çoxudu. Elə bına görə də zalımlıxlar, qorxax -
lıxlar varıdı. Onda nə hax varıdı, nə də xeyir, bərəkət varıdı” [9, s. 202].

Bu nümunədə şeytanın çox olduğu yerdə xeyir-bərəkətin olmadığı ifadə olunmuşdur.
Bu da xalq arasında şeytanın mənfi xarakterdə qəbul olunmasını bir daha göstərir.

Elə həmin nağıldan başqa bir nümunə:
“Yadda saxla ki, duz kəsən düz kəsər. Duz kəsən namərt olmaz, şeytana uymaz” [9, s. 204].
Hədislərin birində şeytanla bağlı deyilir ki, Şeytan Allah qatından qovulduğu zaman

Allahdan üç şey istəyir. Onlardan biri adının Allah adı ilə bərabər çəkilməsi, ikincisi insan
qəl binə girib onları idarə etməsi, üçüncüsü də ölməzlikdir. Allahla adının bərabər çəkilməsi
folklor mətnlərində əks olunub.

“İndi mən sənə və baş vəzirə inandım. Allah şeytana lənət eləsin. Verdiyin xəzinəni
özünə qaytarıram və izn verirəm ki, gəlib mənim vilayətimdə yaşayasan, burada tacirliyini
eləyəsən” [9, s. 223]

Hətta xalq arasında şeytan pis əməl sahibi olduğuna görə pisliklərdə, zibilliklərdə daha
çox olur. Xalq inaclarında və sınamalarında da ifadə olunur:

Gecə zibili süpürüb qapının dalına yığmazlar. Zibilin içində şeytan balalar [6, s. 38]
Gecələr duz–çörəyi stolun üstündə saxlamazlar, şeytan bərəkəti oğurlar [6, s. 40]
Deyillər ki, kim gecə zoğal ağacının altınnan keçsə onu cin, şeytan vurar [7, s. 11]
Uşax dünyaya gələndə onun başının altına duz-çörək, qayçı, pıçax qoyallar ki, onu bəd

nəzərdən, şeytannan, cinnən qorusun [7, s. 14]
Şeytan düz adamnan, varlı isə pulsuzdan qaçar [8, s. 157].
Deyimə əsaslanaraq deyə bilərik ki, şeytan özü kimi xarakterdə olan insanlara yaxınlaşır,

onlarla sanki dostluq edir. Yaxşılar onun xarakterində olmadığına görə onlardan qaçar, onlara
yaxın gəlməz. Çünki Allahı bilən, Allaha inanan, onun adıyla hər hansı bir işinə başlayan şey -
tandan uzaq olar. Dində də şeytanı özündən uzaqlaşdırmaq üçün deyilən bir kəlmə var.
Bismil lahirrəhmanirrəhim, əuzibillahi minəl şeytani racim.

Demək olar ki, bütün pis əməllər şeytanla bağlıdır. Hətta xəbərçilik edən adamı da
şeytan deyə adlandırırlar.

İndi şeytan ölmüyüb ki, deyillər ki, bir yerdən tapıb gətirib. Heç dədəsi bilinmir, nənəsi
bilinmir.Amma gözəlliyinə söz yoxdu [6, s. 297].

El arasında şeytanla bağlı maraqlı deyimlərdən biri də şeytan qarısı ifadəsidir. “Ziyad
–Şövkət” dastanında bu ifadə işlənmişdir. Həmin dastandan oxuyuruq:

Yolda Cavad tacirin qabağına bir qarı çıxdı. Tacir dünyagörmüş adam idi. Öz-özünə
dedi ki, qoy bu qarını dindirim, görüm hansı qarılardandı. İman qarısıdı, şeytan qarısı?

Odu ki, qarıya yanaşıb, cibindən bir xışma pul çıxarıb, basdı qarının ovcuna. Sonra
oğlunun əhvalını qarıya danışdı. Qarı iman qarısı idi, dedi: [6, s. 497]

Deməli, yaxşı xanımlara imam qarısı, pis əməlli qadınlara şeytan qarısı deyillər.
Elə həmin dastandan başqa bir nümunə:
“Qarı özünü verdi Şövkət xanımın yanına. Bu qarı da özünə görə qarı deyildi, şeytan

qarısı idi” [6, s. 499]
Yuxarıda şeytanla bağlı qeyd etdik ki, Adəm peyğəmbəri cənnətdən uzaqlaşdıran şeytan

idi. Bu deyim əfsanə və rəvayətlərdə verilmişdir. Fikir tam aydın olsun deyə həmin nümunəni
tam şəkildə veririk:

Rəvayətə görə, Adəm bizim babamızdı. Həvvanı da Allah-təala Adəmin sol qabırğa -
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sınnan yaradıb. Bir rəvayət də var ki, Adəmi behiştdən qovullar. Şeytan Adəmə deyir ki, o
meyvədən ye. Adəm başa düşsəydi ki, bura cənnətdi, burda meyvə yeməh olmaz. Meyvəni
ye  məzdi. Ona görə Adəmi cənnətdən çıxardıllar.

Belə rəvayət edilər ki, bınnarın hərəsin bir tərəfə atıblar. Şeytan Adəmə baxdı, dedi bura
mənimdi. Şeytan burda koma qurdu, Adəm də qurdu. Adəm şeytanla çəpləşdi. Şeytan Adəmi
götdü qoydu yerə. Adəm yıxıla-yıxıla qabağkı əyağı ilə komasın çəhdi o yüzə. Odu ki, bizdə
deyillər torpax şirindi [7, s. 51]

Şeytan pis əməl sahibi olduğu üçün onda din, iman olmaz. Bu fikir “Aşıq Qurbani”
dastanıda Qurbaninin dili ilə aşıq Yadigarın sualına cavab olaraq verilmişdir. Həmin parça
aşağıdakı kimidir.

Aşıq Yadigar sazı alıb deyir:
О kimidi tapa bilmədi imanı?
О kimidi bəyənmədi sübhanı?
О kimdi nazir оldu gətdi Qurani?

Qurbani cavab verir:
О şeytandır tapa bilmədi imanı,
О Ömərdir bəyənmədi sübhanı.
Cənabi Cəbrayıl gəldi gətdi Quranı,
Peyğəmbərdi açdı, охudu Quranı [7, s. 434]

Çox maraqlı deyişmədir.
Aşıq yaradıcılığında şeytanla bağlı deyilən xüsusiy yətlərdən bir neçəsi əks olunmuşdur.

Kənar get şərdən şər işdən əl çək,
Rədd elə nakəsi şər işdən əl çək,
Lənət de şeytana hər işdən əl çək
Şeytan səni salar ayağa, ağa [8, s. 673].

Aşıq yaradıcılığından aldığımız başqa bir deyişmədə də şeytanın xüsusiyyətləri ifadə
olunub.

O nədi ki, nəfəsi var, canı yox,
O nədi ki, cəsətı var, qanı yox?
O kimdi dünyada heç insafı yox,
O kimdi ki, öz yolunu çaşar hey?

O körüxdü nəfəsi var, canı yox,
O arıdı cəsəti var, qanı yox.
Yalançıdı insafı, mürvəti yox,
O şeytandı düz yolunu çaşar hey.

Verilən deyişmənin birinci bəndində şeytan üstü örtülü formada ifadə olunur. İkinci aşıq
isə şeytanın  adını çəkərək cavabı açıq formada verir.

Folklor mətnlərində şeytan xarakterli obrazlardan küpəgirən qarı, ifritə və s. göstərə
bilərik.

Təhlillərə əsaslanaraq deyə bilərik ki, folklor mətnlərində mələk anlayışı geniş şəkildə
işlənmişdir. Folklor mətnlərində mələyin əksi olan şeytan anlayışının da işlənmə tezliyi
yüksəkdir. Həm mələk, həm şeytan anlayışı özlərinə xas olan xüsusiyyətləri ilə folklor mətin -
lərində yer alaraq daha da zənginləşdirmişdir.
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RELIGIOUS AND MYTHOLOGICAL VOCABULARY IN THE FOLKLORE
TEXTS OF NAKHCHIVAN (THE CONCEPTS OF ANGEL AND SATAN)

Respect and belief in religion in Azerbaijan, a Muslim country, has existed since ancient
times and will continue to do so. When it comes to belief in religion, belief in angels has a
special place in it. Because we believe in God, we all believe in the angels He created. We
read in the hadiths that each angel has his own responsibilities. The positive qualities and
qualities of angels are also expressed in folklore texts.

The article examines the concept of angel used in Nakhchivan folklore texts and makes
a number of analyzes. Based on the analysis, we can say that angelic vocabulary has been
developed in many genres of folklore. Even the name Angel, used in folklore genres, has been
included in the study.

The article also examines and analyzes the image of Satan, who was once an angel and
was expelled from God. Both the concept of angel and the devil have been defined in folklore.
It turned out that almost all the characteristics of the angel and the devil are reflected in the
genres of folklore. The opinions expressed were confirmed by giving examples from Nakh -
chivan folklore texts.

Keywords: Nakhchivan, folklore, angel, devil.
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Чинара Рзаева

РЕЛИГИОЗНО-МИФОЛОГИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА В ФОЛЬКЛОРНЫХ
ТЕКСТАХ НАХЧЫВАНА (ПОНЯТИЯ АНГЕЛА И САТАНЫ)

Уважение и вера в религию в Азербайджане, мусульманской стране, существуют
с древних времен и будут существовать. Когда дело доходит до веры в религию, вера в
ангелов занимает в ней особое место. Поскольку мы верим в Бога, мы все верим в
ангелов, которых Он создал. В хадисах мы читаем, что у каждого ангела есть свои
обязанности. Положительные качества ангелов также выражены в фольклорных текстах.

В статье рассматривается понятие ангела, использованное в нахчыванских
фольклорных текстах, и проводится ряд анализов. Основываясь на анализе, мы можем
сказать, что ангельский словарь был развит во многих жанрах фольклора. Даже имя
Ангел, используемое в фольклорных жанрах, было включено в исследование.

В статье также анализируется образ сатаны, который когда-то был ангелом и был
изгнан Богом. Оба понятия – ангела и дьявола – были определены в фольклоре. Ока -
залось, что почти все характеристики ангела и дьявола отражены в жанрах фольк лора.
Высказанные мнения были подтверждены примерами из нахчыванских фольклор ных
текстов.

Ключевые слова: Нахчыван, фольклор, ангел, дьявол.

(Filologiya elmləri doktoru, professor Hüseyn Həşimli tərəfindən təqdim edilmişdir)
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UOT 793.3; 78.08:801.81; 398; 801.8

AYTƏN CƏFƏROVA

NAXÇIVANIN QƏDİM XALQ RƏQSLƏRİNDƏN OLAN YALLI VƏ HALAYLAR

Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan MR və onun əraziləri qədim mənşəyə malik olan
folklor irsi ilə zəngindir. Bu ərazinin milli folklor yaddaşında etnik mənəvi mədəniyyətimizin ilkin çağlarına aid
olan qədim ənənələr haqqında fikirlər yaşamaqdadır. Respublikanın şəhər və kəndlərində folklor yaradıcılığına
xas olan ayin və rituallar, ümumiyyətlə, mənəvi mədəniyyəti özündə simvollaşdıraraq yaşadan digər örnəklər
ərazinin ulu tarixi haqqında məlumat mənbəyi kimi dəyərləndirilə bilər. Bu baxımdan, qədim abidələrdə öz şəkli
ifadəsini tapmış yallı rəqsi milli folklor yaradıcılığında etnik-mədəni inkişafdan xəbər verən mənəvi mədəniyyət
faktıdır. Qədim Naxçıvan torpağının simvollarından birinə çevrilən yallı rəqsinin kökü, mahiyyəti, icra tərzi
haqqında zaman-zaman diqqətçəkən araşdırılmalar aparılsa da, bu mənəvi mədəniyyət nümunəsinin gizlində
qalmış növləri tələb edir ki, yallı haqqında araşdırmalar mütəmadi olaraq aparılsın. Bu yanaşmanı nəzərə
alaraq, məqalədə Naxçıvan ərazisində icra olunan halay və yallıların  icra tərzi haqqında məlumat verilmiş,
yallının tarixi və etimologiyası haqqında mövcud tutarlı mənbələrə əsaslanaraq araşdırmalar aparılmışdır.

Açar sözlər: yallı, halay, qədim, mədəniyyət, folklor, rəqs, simvol.

Naxçıvan Muxtar Respublikası coğrafi ərazisinə uyğun olaraq Azərbaycanın cənub-
qərb bölgəsində yerləşdiyinə görə həm Anadolunun Orta şərq bölgəsi ilə, həm də Cənubi
Azərbaycan (Təbriz, Xoy, Urmiyyə və başqa bölgələrlə) eyni mədəniyyət daşıyıcısı kimi ən
qədim tarixə malikdir. Naxçıvanın folklor ənənəsinin janr xüsusiyyətlərini araşdırarkən digər
bölgələrlə müqayisədə fərqli məqamlara rast gəlirik ki, bunlar da öz növbəsində Naxçıvan
ərazisinin qədim tarixindən xəbər verir.  Dünya alimlərinin, xüsusən də doğma Naxçıvanın
tanınmış və məşhur tarixçilərinin, arxeoloqlarının, folklorçularının, etnoqraf və dilçi alim -
lərinin əsərlərinin araşdırılması Naxçıvan folklorunun tarixinin bəzəyi olan yallı və halay
rəqslərinin tarixinin b.e.ə. XII-X minilliyə dayandığını aşkar etdi. Azərbaycanın Qobustan və
Gəmiqaya rəsmlərində yallı rəqs janrına aid rəsmlər bu diyarın qədim mədəniyyət daşıyıcısı
olmasını təsdiqlədi. Naxçıvan folklorunun araşdırılması sübut edir ki, çoxşaxəli, rəngarəng
Naxçıvan folklorunda rəqs janrları müxtəlif məişət ayinlərinin icrası zamanı yarandığı üçün
fərqli xarakterlərə, özəl rəqs hərəkətlərinə və forma xüsusiyyətlərinə malikdir. Naxçıvan
folkloru üçün xarakterik olan kollektiv, solo ifa tərzləri, kişi və qadınların ayrıca və birgə
rəqsləri folklor mühitimizin milli birlik əzmindən, eyni zamanda, qədim ənənəsindən irəli
gəlir. Naxçıvanın zəngin rəqs ənənəsi təkcə bölgə folklor mühiti üçün xarakterik deyil, onun
yallı və halay rəqs janrları artıq min illərdir ki, Şərqi Anadolu, bütöv Azərbaycan, hətta digər
bölgələrdə, məsələn Avropanın Albaniya, Macarıstan, Bolqariya ölkələrində də geniş
yayılmışdır. Bu da Naxçıvan yallı və halaylarının beynəlxalq statusunu təmin etmişdir. Belə
olan halda Naxçıvan folklorunun milli ənənələrinin beynəlxalq əhəmiyyəti bir daha təsdiq
edilmiş olur.

Naxçıvan folklorunun araşdırılması sübut edir ki, hər bir rəqs janrı ənənəvi olaraq onu
yaradan etnosun, yəni Naxçıvanın ayrı-ayrı bölgələrində yaşamış qədim tayfaların həyat tər -
zindən, məişət-mərasim ənənələrindən irəli gələn xüsusiyyətləri özündə ehtiva edir. Bu
baxımdan folklorumuzun rəqs janrları arasında aşağıdakı rəqs nümunələrinin janr xüsusiy -
yətlərini, izləyə bilərik:
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Ənənəvi və müasir rəqs janrları
Müxtəlif məişət rəqs janrları
Milli bayramlarla bağlı mərasim rəqs janrları
İdman-mərasim rəqsləri
Yallı və halay rəqs janrı

Adları çəkilən hər bir rəqs janrına aid çoxsaylı rəqs nümunələri və ifa tərzləri vardır.
Mövzu yallı və halaylarla bağlı olduğu üçün bu rəqs janrlarının əhəmiyyəti və Naxçıvan
folklorunda yeri məsələsinə xüsusi olaraq diqqət yetirmək istərdik.

Yallı və halaylar Azərbaycan folklorunda ənənəvi rəqs janrları olaraq qədim mərasim
və etiqad ayinləri ilə bağlı rəqs janrlarıdır. Bu rəqs janrları həm milli, həm də beynəlmiləl
mahiyyət daşıdığı üçün müasir dövrdə bütün  mərasimlərdə - dövlət və xalq şənliklərində
oynanılır. Naxçıvan folklorunda yallı və halaylar iki formada icra olunur:

Musiqiçilərin müşayiəti ilə icra olunan yallı və halaylar. Yallı və halayların hansı məra -
simdə və hansı mühitdə icra olunmasından asılı olaraq bu janrlar müxtəlif musiqi alətlərinin
müşayiəti ilə həyata keçirilir. Kənd mühitində zurna, balaban, çubuqlu dohul və ya kus alətlə -
rinin müşayiəti ilə icra olunursa, dövlət və ya şəhər mühitində keçirilən tədbirlərdə yallılar
müx təlif orkestr və ansambılların müşayiəti ilə də icra olunur. Folklor mühitində zurna,
balaban olmadıqda bəzi hallarda lap ucqar kəndlərdə saz alətinin müşayiəti ilə də yallı gedilir.

Naxçıvan məişət-mərasimlərində bir çox yallılar sözlə də oxunaraq icra edilir. Müşa -
hidə lər və folklor mühitlərinin qarşılıqlı təhlilləri sübut edir ki, bəzi folklor mühitlərində
halaylar, məsələn Lənkəran, Masallı bölgələrində sözlə ifa edilərək oynanılır. Naxçıvan
bölgəsindən fərqli olaraq bu bölgələrdə halay gedənlər özləri özlərini əl çalmaqla müşayiət
edir və ağır ayaq hərəkətləri ilə oynayırlar. Lənkəran, Masallı bölgələrində halayçılar qadınlar
olur. Şərqi Anadolu bölgəsinin bütün folklor mühitlərində halaylar yalnız musiqinin müşayiəti
ilə sözsüz olaraq oynanılır. Bu bölgələrdə halaylar 3 formada və çox rəngarəng ayaq, əl hərə -
kətləri ilə oynanılır:

1. Kişilərin oynadığı halaylar
2. Qadınların oynadığı halaylar
3. Qarışıq şəkildə, yəni qadın və kişilərin bir yerdə oynadıqları halaylar
Anadolu bölgəsində oynanılan halaylar, adətən, iki fərqli tempdə: asta və cəld templərdə

oynanılır.
Naxçıvan folklor mühitində oynanılan yallılar musiqi materialına, temp rəngarəngliyinə

görə qeyd edilən bölgələrin rəqs janrlarından fərqlidir. Naxçıvan folklorundakı yallılar 3 fərqli
formada və templərdə oynanılır:

1. Bir hissəli yallılar, adətən, orta və ya ağır templərdə oynanılır
2. İki hissəli yallıların birinci hissəsi ağır tempdə, ikinci hissəsi tez tempdə olur
3. Üç hissəli yallılarda isə birinci hissə ağır, ikinci hissə orta tempdə, üçüncü hissə tez

templərdə oynanılır
Naxçıvan yallılarının bu tərzdə ifası onları xalq arasında daha çox sevdirmişdir. Naxçıva -

nın Şərur, Şahbuz, Ordubad, Kəngərli, Sədərək və digər rayonlarında yallıların tulum zurnanın
müşayiəti ilə ifa olunması ənənəsinə Şərqi Anadolu, Lənkəran və Masallı bölgələrin də rast
gəlinmir. Bizim araşdırmalarımıza görə, tulum zurnası ən qədim alətlərdən biri olduğu üçün
Naxçıvanın yallı rəqs janrının müşayiətində ondan istifadə olunması yallıların tulum, zurna
ilə müşayiətinin qədim ənənəyə məxsus olduğunu bir daha isbat edir. Tulum aləti kənd mühiti
üçün xarakterik olduğuna görə, bu aləti sırf folklor musiqi aləti adlandırmaq olar. Qədim
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folklor ənənəsində tulum alətinin yallı rəqslərinin müşayiətində xüsusi rol oynamasını yallı
rəqsləri arasında “Tulumu” rəqs havasının olması faktı da təsdiq edir. Əldə etdiyimiz məlumata
görə, tulum alətinin ifasından yallı havalarını ilk dəfə 1972-1973-cü illərdə nota salan həmin
vaxtlarda Naxçıvana ekspedisiyaya gəlmiş musiqişünas prof. Səadət Abdullayeva olmuşdur.

Naxçıvanın folklor mühitində geniş yayılmış musiqi rəqs janrları arasında yallıların
vətəninin Şərur olmasının bir çox məqalə və kitablarda qeyd olunması təsadüfü deyil. Bu yön -
də apardığımız tədqiqatlar göstərir ki, həm Azərbaycanda, həm də Naxçıvan ərazisində ən
çox yallı rəqs havaları məhz Şərur rayonundan qeydə alınmışdır. Musiqiçilərdən Əkrəm Məm -
mədli və Kənan Məmmədli 94, Rauf Bəhmənlinin 92 yallı havalarını nota salarkən bunların
arasında çoxluq təşkil edən məhz Şərur yallıları olmuşdur. Qeyd edək ki, biz bu istiqamətdə
apardığımız tədqiqatlar zamanı təkcə Şərurda xalq yaddaşında yaşayan bir neçə yallı adı ilə
də qarşılaşdıq. Belə ki, bu yallılar nota salınmamış yallılardır. Həmin yallıların bir qismi İğdır,
Qars, Ərdahan, Amasya, Sivas bölgələrində də vardır. Bu faktlar yallı janrının populyarlığını
göstərməklə yanaşı, Naxçıvan musiqi folkloru örnəklərinin regional çərçivədən çıxıb millət -
lərarası mədəniyyətlərin formalaşmasında xüsusi rol oynadığını bariz şəkildə göstərərək yallı
janrının əhəmiyyətini bir daha təsdiqləyir. Məqalədə bir məsələni də vurğu lamaq istərdik ki,
yallı rəqs janrı haqqında vikipediyada təqdim olunmuş mətndə yallıların tarixi b.e.ə. V minil -
liyə aid olması göstərilir. Mətndə olan yazını eyni ilə vermək istərdik: “Azərbaycanda “yallı”nın
dərin kökləri haqqında bir çox mənbələr, arxeoloji qazıntılar, tarixi ərazilər bizə mühüm və
maraqlı məlumatlar açıqlayır. Belə ki, Qobustan ərazisindəki qayaüstü təsvirlər, Ordubad
ərazisində Gəmiqaya dağındakı əl-ələ verib dövrə ətrafında rəqs edən insan şəkilləri, arxeoloji
qazıntılar zamanı tapılmış müxtəlif əşyaların üzərindəki yallı oynayan insan rəsmləri, tarixçi -
lərin, alimlərimizin illərlə apardıqları elmi araşdırmalar Azərbaycanda mərasim rəqsi sayılan
“Yallı”nın tarixini eramızdan əvvəl V minilliyə aid olduğunu sübuta yetirmişdir” [3]. Tarixi
məlumatlardan bəllidir ki, Qobustandakı qayaüstü rəsmlərin tarixi b.e.ə. XII-X, bəzi rəsmlərin
isə b.e.ə. VIII minilliyə aid olması göstərilir. O cümlədən də Ordubaddakı qayaüstü rəsmlərin
və Gəmiqaya rəsmlərinin tədqiqatçısı olmuş Akademik Vəli Əliyevin araşdır ma larına
əsaslanaraq deyə bilərik ki, Gəmiqayada olan yallı rəqslərinin tarixi də b.e.ə. V minilliyə
dayanmır, əksinə bu tarix də b.e.ə. X-VIII minilliyə aiddir. Qobustan və Gəmiqayada olan
yal lı rəqslərinin təsvirlərində olan insan rəsmləri qeyd etdiyimiz tarixlərdən də qədim dövrlərə
aiddir. Aşağıdakı rəsmlərdə Qobustan və Gəmiqayadakı yallı oynayanların rəsmləri verilmiş -
dir. Şəkillərdə göstərilən insan siluetləri bizim göstərdiyimiz tarixlə, hətta ondan qabaqkı
dövrlərin rəsmləri ilə eynidir. Vikipediyada göstərilən tarix isə artıq Şumer dövrünə aiddir.
Şu mer dövrü rəsmləri isə çox fərqlidir.

Qədim türk etnosuna məxsus müxtəlif görüş və etiqadlar, təfəkkür və əxlaq tərzləri yallı
və halay rəqslərində bu və ya digər dərəcədə öz əksini tapır. Ona görə də bir çox mənbələrdə
yallıların həm də müxtəlif kultlar, törənişlərlə bağlı yozumları da vardır [1, s. 405]. Yallıların
Tanrıçılıq görüşləri ilə bağlı olması haqqında fikirlər yallının qədim mifoloji görüşlərlə bağlı
olmasını təsdiq edir.

Qobustan, 29 №-li daş üzərində yallı oynayanlar.
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Naxçıvan, Ordubad, Gəmiqaya yallı rəsmləri.

“Yallı” sözünün etimologiyasına gəldikdə isə yenə vikipediyadaki yazı ilə razılaşmaq
olmur. Burada yazılır ki, “...ümumiyyətlə, “yallı” məfhumu Azərbaycan xalqının dilində çox
qədim zamanlardan mövcuddur. Belə ki, “yal” sözü – dağın yüksəkliyində yerləşən düzəngah
deməkdir. Azərbaycanda belə ərazilər saysızdır. Məsələn, Gəncənin 30 km cənubunda dağlıq
yerdə sıra ilə düzülmüş sarı qayalıqda yerləşən düzəngah “Sarı yal” adlanır. Kəlbəcər və Laçın
ərazisində Qırxqız yaylağı ilə Çilgəz dağının arasındakı düzəngaha “Gödək yal” deyirlər.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda bu cür yer adları çoxluq təşkil edir. “Uzun yal”, “Cıdır yalı”,
“Oyuqlu yal” və başqaları belə ərazilərdəndir”. Vikipediyada bu barədə daha bir məlumat öz
əksini tapır. Burada “yallı” sözünün mənasını Kamal Həsənova istinadən belə təqdim edirlər:
“Xalq rəqslərimizin araşdırıcılarından olan Kamal Həsənov “yallı” sözünün mənasını
açıqlayaraq yazır ki, “Yal – cərgədir, zəncir xəttidir. Yallını oynayanlar bir və ya iki cərgədə,
bəzən də bir neçə cərgədə dururlar” [3].

Yallının etimologiyası, fikrimizcə, aşağıda verdiyimiz açıqlama ilə bağlıdır.
Yallı və halay adlarının etimologiyası ilə bağlı araşdırma apararkən, bizcə, bu sözlərin

qədim türk dillərindəki mənalarını incələmək kifayətdir. Halay və yallı sözlərindəki ortaq “al”
bir hecalı qədim türk dilində qırmızı rəng, od, atəş mənalarındadır. Tanınmış alim Mirəli
Seyidov yazır ki, “bir çox türkdilli xalqların bilicilərinin araşdırmalarındakı al//al sözünün və
ondan yaranmış mürəkkəb sözlərin türk dillərindəki etimoloji və semantik xüsusiyyətləri
haqqında qiymətli mülahizələrə rast gəlmək mümkündür” [2, s.444]. Əlavə olaraq, ayrı-ayrı
alimlərə istinad edən alim  al//al sözünün fərqli türk dillərində mənaları üzərində dayanır. Biz
bunları həmin mənbəyə əsasən göstəririk. L.Budaqov al//al sözünü cığatay və türk sözü sayır.
B.B.Radlov onun cığatay, uyğur dillərindəki “hiylə”, “aldatma”, Altay dilindəki “yüksəklik”,
“qadir”; tatar (Qazan, Krım), kuman, türk və bir sıra ləhcələrində “qırmızı”, “qırmızı damğa”
anlamlarını verir. “Al” sözünün etimoloji mənasını açan M.Seyidov fikrini davam etdirərək
yazır ki, Qaraqırqızlar “albasty//albastı”ya sadəcə “al//al” deyirlər. Türklərdə isə həm “al
qarısı”, həm də “al” variantı vardır. Bizcə, Qaraqırqız variantı al//al ən əskisidir. “Uca”, “qüd -
rətli” mənasında olan “al//al” heç bir artırma şəkilçisi, söz qəbul etmədən, həm də od ilahisinin
adı imiş... Və “alai// alay”, “al//al” və “ai//ay” komponentlərindən ibarət mürəkkəb söz olub,
“uca”, “ qüdrət” anlamını ifadə edir. Bu polisemantik sözün anlamlarından biri də “müqəd -
dəsdir”. Burada da “alai//alay” məhz “uca”, “qüdrətli”, “müqəddəs” deməkdir. Anlamlar sö zün
doğma türk sözü olduğunu göstərir. “Alay” sözü “al” və “ay” tərkiblərindən yaran mışdır. “Al”
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“yüksək qırmızı”, “ay” isə “yaradıcı”, “Tanrı”, “Yaradan” deməkdir. Onda “alay” “uca yaradan ”
anlamındadır... Bir sıra rus türkoloqları “al//al” sözünün türkdilli xalqların od, atəş və ocaq
ilahəsi olduğunu yazmışlar. Verilən təhlillərdən sonra fikrini bildirən M.Seyidov yazır ki,
“...deməli, “al//al” və ondan yaranan sözlər öncə xeyirli, düşümlü, od, ocaq ilahəsi ol muşdur.
“Uca”, “yüksək”, “qüdrətli”, anlamı verən “al//al” uca günəş tanrısını və günəşin yerdə atributu
sayılan od ilahəsinin adı olmuşdur” [2, s. 445]. Bəzən də bu fikirlərdən fərqli olaraq bəzi
mənbələrdə “halay” sözünün əsas tərkib hissəsi olan “alay” sözünü hərbi qoşun adı kimi də
izah edirlər və qoşun növü olan “alay”ın düzülüşü ilə “halay” rəqsi oynayanların çərgədə duru -
şunu müqayisə edirlər. Hətta, “halay” rəqsinin ritual janra aid edib onu şaman ritualı və rəqsi
ilə əlaqədar olması fikrini də irəli sürürlər. Digər tərəfdən “halay”ın xoreoqrafik sənət növü
olması da iddia edilir. Əlbəttə, istənilən rəqs və ya digər musiqi folkloru janrlarını fərqli peşə
sahibləri fərqli aspektlərdən izah və təhlil etmək hüququna malikdirlər. Lakin musiqi folkloru
janrlarının və musiqi peşə sənət janrlarının özünəməxsus kriteriləri, fəlsəfi mahiyyəti vardır
ki, onları bilmədən bu janrlar haqqında hökm vermək səviyyəsində fikir söyləmək olmaz.

Əvvəldə bildirdiyimiz kimi “halay” və “yallı” sözlərinin kökündə “al+ay” və “al+lı”
sözü durur. “Al” birmənalı olaraq “yüksəklik”, “qadir”, “uca”, “qüdrətli”, “müqəddəs”, “qırmı -
zı və ya atəş, od rəmzi”ni bildirdiyi üçün “alay” daha qədim mənanı, anlamı bildirir. Çünki
halay rəqsi daha çox qədim dövrə aid olan rəqs sənət janrıdır. “Halay” sözünün kökündə olan
“Ay” tərkibi isə “yaradıcı”, “tanrı”, “yaradan” anlamında olduğuna görə “alay”, “uca yaradan”,
“günəş və ay” Tanrılarını bildirir. Türkdilli xalqlarda, o cümlədən, qədim Azərbaycanda da
“al//al” sözü od, atəş və ocaq ilahəsi anlamını bildirir. Qədim türklərdə də hami ruhlara böyük
hörmət və ehtiramla yanaşma ilkin folklor janrı nümunələrinin çoxunda, əsasən də, inanc və
sınamaların tərkibində özünü göstərir. Buna misal olaraq qədim Novruz bayramında axır
çərşənbədə od qalanmasını, onun müqəddəs od olduğu üçün üzərindən tullanmaq ənənəsini
və ya odun üzərinə su töküb söndürməyin yasaq olmasını göstərə bilərik. Fikrimizcə, “halay”
sözünün ən qədim variantı elə “alay” olmuşdur. Sonrakı tarixi dövrlərdə xalq dilində çox işlə -
dildiyi üçün fərqli türk etnoslarının dialektlərindən asılı olaraq “alay” “halay” adı kimi
döv  rümüzə gəlib çıxmışdır.

“Yallı” sözünün etimoloji anlamına da diqqət yetirsək, yenə “yallı” sözünün tərkib
hissəsi olan “al+lı”, yəni “odlu”, “atəşli”, eyni zamanda, “qüdrətli”, “uca, möhtəşəm” anlam -
ları ilə qarşılaşmış olacağıq.

Belə nəticəyə gəlmək mümkündür ki, həm “yallı”, həm də “halay” sözləri görkəmli
türko loqlar tərəfindən müxtəlif zamanlarda qədim türk sözü olaraq dəyərləndirilmişdir. İstər
icra tərzi, istərsə də icrası zamanı ətrafa bəxş etdiyi döyüşkən ruh, vətənpərvərlik, həyatse -
vərlik kimi duyğulardan doğan mübariz əhvalı-ruhiyyə bunu söyləmə imkan verir ki, yallının
əsas mahiyyətini qədim türk təfəkküründən doğan etnik fəlsəfə təşkil edir.
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Ayten Jafarova

YALLY AND HALAYI AS ANCIENT FOLK DANCES IN NAKHCHIVAN

Nakhchivan Autonomous Republic, as an integral part of Azerbaijan and its territories
are rich in folklore heritage having the ancient origin. There are thoughts about the ancient
traditions in the early years of the pre-human period of our ethnic and spiritual culture in the
national folklore memory of this area. Typical rituals and religious ceremonies of the folklore
in the cities and villages of the republic, as well as the other examples that symbolize the spiritual
culture in itself may be regarded as an information source about the great history of this area.
From this point of view, yally, which has found its expression on the ancient monuments, as
a fact of spiritual culture indicates the ethno-cultural development of the national folklore.

Although the roots, the origin and performance style of yally has become one of the
symbols of the ancient land of Nakhchivan, have been studied from time to time, the hidden
types of this spiritual culture require regular research. Taking into account this approach, the
article informs on the performance style of halayi and yally performed in the territory of
Nakhchivan, and researches are studied based on the available sources on the history and
etymology of yally.

Keywords: yally, halay, ancient, culture, folklore, dance, symbols

Айтен Джафарова

ЯЛЛЫ И ХАЛАЙИ – ДРЕВНИЕ НАРОДНЫЕ ТАНЦЫ НАХЧЫВАНА

Нахчыванская АР и ее территория, являющиеся неотъемлемой частью Азербайджана,
богаты фольклорным наследием древнего происхождения. В национальной фольклор -
ной памяти этой территории существуют представления о древних традициях,
относя щихся к первобытным временам нашей этнической духовной культуры. Обряды
и ритуалы, характерные для фольклорного творчества в городах и селах республики, в
целом, символизируя духовную культуру, могут быть расценены как источник инфор -
мации о великой истории этой территории. С этой точки зрения танец яллы, нашедший
свое отражение в древних памятниках, является фактом духовной культуры, сви -
детельствую щим об этнокультурном развитии национального фольклора. Несмотря на
то, что время от времени проводятся тщательные исследования о корнях, сущности, стиле
исполнения танца яллы, ставшего одним из символов древней Нахичеванской земли,
эти скрытые виды духовной культуры требуют, чтобы его исследования проводились
регулярно. Учитывая этот подход, в статье представлена информация об исполнительном
образе халайи и яллы, осуществляемом на территории Нахичевани, проведены исследо ва -
ния, основанные на имеющихся устойчивых источниках об истории и этимологии яллы.

Ключевые слова: яллы, халайи, древний, культура, фольклор, танец, символ.

(Filologiya elmləri doktoru, professor Hüseyn Həşimli tərəfindən təqdim edilmişdir)

Daxilolma tarixi: İlkin variant 14.04.2020
Son variant 14.05.2020
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UOT82: 801.1; 82-1/-9

MAHİRƏ İSMAYILOVA

ƏLİQULU QƏMKÜSAR FELYETONLARINDA İNAM  
VƏ İNANCLARA TƏNQİDİ VƏ İRONİK YANAŞMA

Məqalədə Azərbaycan ədəbi mühitində, xüsusilə “Molla Nəsrəddin” satirik jurnalında əvəzsiz xidmətləri
olan Əliqulu (Qəmküsar) Ələkbər oğlu Nəcəfovun həyatına və yaradıcılığında dini xurafata qarşı qələmə aldığı
felyeton janrına nəzər yetirilmişdir. Qələm dostu və ustadı C.Məmmədquluzadə ilə birgə “Molla Nəsrəddin”
jurnalının ictimai-siyasi aləmə çatdırılmasında böyük xidmətlər göstərmiş Ə.Qəmküsar “Çirk”, “Ah keçən
günlər”, “Statistika”, “Məkkə”, “Şeytan fəhləsi”, “Qara bayram”, “Məşədi”, “İftira”, “Mələki-nəqqal”,
“Əshabi-kəhf” və s. bu kimi felyetonlar vasitəsilə cəmiyyətin əksik tərəflərini tənqid edərək, xalqı inkişaf yoluna
dəvət etmişdir. Təhlil etdiyimiz bu felyetonlar nəticəsində həm dövrünün mütilikdən irəli gələn xalq inanclarının,
həm də Əliqulu Qəmküsarın və mollanəsrəddinçilərin insanların inkişafına mane olan inanclara qarşı  apardığı
mübarizə tədqiqata cəlb edilmişdir.

Açar sözlər: Əliqulu Qəmküsar, “Molla Nəsrəddin”, felyeton, inam və inanclar, tənqid.

Azərbaycan ədəbiyyat tarixində və “Molla Nəsrəddin” satirik jurnalında böyük xid -
mətlər göstərmiş, yaradıcılıq yolunda çox çətin və məsuliyyətli işlərin öhdəsindən gələn,
Naxçıvan torpağının yetirdiyi görkəmli şəxsiyyətlərdən biri də Əliqulu Qəmküsardır. O, 1880-
ci ildə dünyaya gəlmişdir. Tədqiqatçıların qeydlərinə əsasən Əliqulu Qəmküsarın atası Məşədi
Ələkbər “Səba”, əmisi Məmmədhüseyn Nəcəfzadə “Fani”, ana babası Məşədi Əsəd “Məddah”
təxəllüsü ilə şeirlər yazmışlar [3, s. 7; 8]. Əliqulu Qəmküsarın da ədəbiyyata, şeirə, sənətə olan
marağı məhz ziyalı ailəsində  böyüməsi ilə bağlı olmuşdur. İlk təhsilini məsciddə, mollaxanada
alan Əliqulu burada ərəb və fars dillərini mükəmməl səviyyədə mənimsəmiş, 1893-1894-cü
illərdə Naxçıvanda fəaliyyətə başlayan Məhəmməd Tağı Sidqinin “Məktəbi tərbiyə”sində
təhsilini davam etdirmişdir. Təhsilini bitirdikdən sonra ömrünün sonunadək ədəbi-mədəni və
ictimai-siyasi mühitdə fəallığı ilə seçilən ədib sosial-mədəni tərəqqi uğrunda mübarizədə
yaxından iştirak etmişdir.

Şair-publisistin yığcam və dərin yaradıcılığa malik olan fəaliyyətində satirik şeirlərlə
yanaşı, felyetonlar da diqqəti cəlb edir. O, qələmə aldığı felyetonları və satirik şeirləri daha çox
“Molla Nəsrəddin” jurnalında dərc etdirirdi. Onun buradakı fəaliyyəti felyetonlarındakı tənqidi
fikirlərini daha da kəskinləşdirirdi. Ancaq kəskin xarakterli felyetonları qələmə almaq ədibə
heç də rahatlıq gətirmədi. O daha çox təqiblərə məruz qaldı, dəfələrlə evində axtarışlar aparıldı.

Əliqulu Qəmküsar mollanəsrəddinçi ədəbiyyatda publisistika ilə satirik şeirin növbə -
ləşməsi ənənəsinə yenilikçi münasibət bəsləyərək “Molla Nəsrəddin” jurnalında iki müəllifin
əvəzinə özünün yazdığı felyetonla satirik şeiri bir yerdə təqdim edirdi. Bu, “Molla Nəsrəddin”
ədəbi məktəbində Əliqulu Qəmküsara məxsus novatorluqdur [1, s. 311; 312]. Qeyd edək ki,
felyeton janrı qəzet, jurnal səhifələrində çap olunan əsərlərin, xüsusilə satirik üslubun janrı
olub, həm nəsr, həm də şeirlə yazılır. Bu janrda ictimai həyatın mənfi cəhətləri tənqid edilir.
İlk dəfə 1800-cü ildə yarandığı Fransada keçmiş zamanlarda teatr və ədəbiyyat aləmindəki
hadisələrə dair məzəli və kəskin tənqidi məqalələr felyeton adlanırdı [6, s. 217]. Azərbaycan
ədəbiyyatında bu janrda yazmaq ənənəsi XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində inkişaf etməyə
başladı.

Mahirə İsmayılova 
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Əliqulu Qəmküsarın da felyetonlarının əsas tənqid hədəfi insanların elmdən uzaqlaşaraq
din altında pərdələnmiş xurafat dolu inanclara inanması olmuşdur. Bu istiqamətdə onun
“Çirk”, “Ah, keçən günlər”, “Statistika”, “Məkkə”, “Şeytan fəhləsi”, “Qara bayram”, “Mə -
şədi”, “İftira”, “Mələki-nəqqal”, “Əshabi-kəhf” və digər felyetonları maraq doğurur.

Bildiyimiz kimi, daha qədim zamanlardan insanların həyatında müəyyən inamlar və
inanclar mövcud olmuşdur. Hələ heç bir dinin mövcud olmadığı zamanlarda insanlar müəyyən
qüvvələrin varlığına inanmış, çətin anlarında onları köməyə çağırmaq düşüncəsi ilə müəyyən
ayinlər icra etmişlər. Daha sonralar müəyyən dinlərin yaranması ilə bu inam və inanclar həm
çoxalmağa başladı, həm də insanlar arasında qruplaşmalara gətirib çıxardı. Bütün dinlərdə
olduğu kimi, islam dininə bağlı olan insanların da çox hissəsinin müxtəlif inam və inancları
formalaşmışdır. İnsanların əksəriyyəti dinə elm gözüylə baxdığı halda, bir çoxları cahil
yanaşaraq dinin mahiyyətini anlaya bilməmişlər. Elə buna görə də hər zaman saxtakar mol -
laların, fırıldaqçı axundların, yalançı seyidlərin qazanc yerinə çevrilmişlər. Bütün bu cahil
insanları, yalançı din xadimlərini müşahidə edən, insanların aldadılaraq var-dövlətlərinin
əllərindən alınmasına göz yuma bilməyən Əliqulu Qəmküsar felyetonlarında bu mövzuya
dönə-dönə müraciət etmişdir. Əliqulu Qəmküsar “Çirk” adlı felyetonunda Naxçıvanda ya -
şayan bəzi insanların cahillik səbəbindən pullarını, var-dövlətlərini yalançı axunda verməklə
onun çirkli köynəyindən “şəfa” əldə etmələrindən bəhs edir. Bu felyetonda yazıçı cahil həm -
vətənlərinin timsalında bütün müsəlman aləminin cahilliyini tənqid etməklə xalqın dün ya görüşünü
dəyişdirməyə çalışmış, maarifləndirmək üçün mübarizə aparmışdır. Felyetonda oxuyuruq:

“Amma sonra Allah-taalanın bu yazıq Naxçıvandakı bəndələrinə rəhmi gəlib, şəhə -
rimizin vaizi molla Zülənam cənabları mənbərdə vəz əsnasında tərləyib və çirklənmiş
köy  nəyinin tərini və çirkini onlara şəfa qərar verdi. Belə ki, bu ilin ərzində şəhərimizin hamı
müsəlman övrətləri balaca şüşələr götürüb Axundgildən pul ilə o mücərrəb davadan alıb hansı
bir qızdırmanın canına və hansı boğazı gəlmişin boğazına sürtdülərsə, filfövr şəfa tapıb, canları
bidin və laməzhəb rus həkimlərinin əlindən qurtardı. Əlhəmdülillah, bu il şəhərimizdə bir
nəfər də qızdırmalı və naxoş tapılmır” [4, s. 97].

Xalqın bu cür din xadimlərinin saxtakarlığına inanmasını heç cür qəbul edə bilməyən
Əliqulu Qəmküsar Axund Molla Hacının “müqəddəsliyini” vurğulayaraq onun fırıldaq hərə -
kətlərini üstüörtülü şəkildə tənqid edir: “Bu hesabdan gərək ki, qubalı Axund Molla Hacı
Babanın təri və çirki diqqdən tutmuş bütün əlacsız dərdlərin hamısının dərmanı ola. Qubalı
qardaşlarıma tövsiyə edirəm ki, qəflət eləməsinlər. Bu cür mömin və dindar alimlər çətin ələ
düşər. Allah ki, bu cür nemətləri bizə ehsan buyurub, daha biz niyə pullarımızı xarici həkimlərə
verək?” [4, s. 97]. Əliqulu Qəmküsarın yazdığı felyetondan məlum olur ki, Azərbaycanın di -
gər bölgələrindən də Naxçıvana Axund Molla Hacı kimi bir çox din xadimləri gəlib özlərinə
qazanc yeri əldə etmişlər. Bu axundun Qubada saxtakarlığının aşkar olması və həmin səbəbdən
də Naxçıvana üz tutmasına işarə edən yazıçı “qubalı qardaşlarıma tövsiyə edirəm ki, qəflət
eləməsinlər” ifadəsilə məsələyə aydınlıq gətirmişdir.

Bu kimi dini xurafat “Ah keçən günlər” felyetonunda da özünü göstərir: “Və heç unut -
maram o vaxtları ki, Ağabala dərviş gürzə-gürzə ilanları bazar dalına töküb oynadardı və sarı
kağızda yazılmış ilan, əqrəb duasını paylardı camaata. Novruz bayramında təhvil saxlayıb
təh vil suyunun üstündə dava-mərəkə salardılar və ağsaqqal, qarasaqqal o təbərrük suyu qapış-
qapış elərdilər” [4, s. 100]. Felyetondan aydın olur ki, insanlar yazılmış duaları və dualı su lardan
istifadəni bir növ Novruz adət-ənənəsinə də çevirmişlər. Demək olar ki, hər il Novruz bay -
ramında bu xurafat dolu inanclar yerinə yetirilirdi. Bununla insanlar şəfa tapacaqlarına,
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işlərinin uğurlu olacağına inanırdılar. Elə ona görə də insanlar xəstəlikdən qurtulmaq üçün
həkimə getmək yerinə mollalara, seyidlərə, axundlara gedib dualar yazdırırdılar.

“Ah, keçən günlər” felyetonunda Əliqulu Qəmküsar Naxçıvanda olan pir adlarını da
sadalayır. Burdan da aydın olur ki, insanlar dualara, “şəfalı” sulara inanmaqla yanaşı, həm də
pirlərin, ocaqların kəramətinə inanmış, həmin yerlərə üz tutaraq qurbanlar kəsmiş, dualar
etmişlər. Bu felyetonda həmçinin görürük ki, qəzet və jurnalların çap olunması, elm və təhsil
yolunda atılan addımlar nəticəsində xalqın bir qismi oyanış mərhələsinə qədəm qoymuş və
dini xurafatdan uzaqlaşmağa başlamışlar. Bu isə fırıldaqçı din xadimlərinin narazılığına səbəb
olur ki, publisist bu felyetonu məhz onların baxış istiqamətindən çıxış edərək qələmə alır. Bu
da felyetonun əsas məğzini ortaya çıxarmış olur: “Şəhərimizdə olan Qara daşın, Xudu
divanənin, Xədiceyi kübranın (Naxçıvanda pir adları) ehtiramı var idi. Arvad, kişi o yerlərə
nəzir deyərdilər, ziyarətə gedərdilər... İlan, əqrəb duasının əvəzinə qəzet-jurnal çıxıb. Cavan -
larımız oxuyub yoldan-izdən çıxırlar, get-gedə mollalarımızın ehtiramı xalq arasında əskilib,
camaatımız şəbeh çıxartmağa, ilan oynatmağa birəğbət olublar. Qara daşa baxan olmur,
Xədiceyi-kübrada çıraq yandırmırlar, Xudu-divanəyə ziyarətə getmirlər” [4, s. 100]. Bu pir
adlarını sadalamağın başlıca səbəblərindən biri insanların vaxtlarını harada və nələrə sərf
etdiyini vurğulamaqdan ibarətdir. Yazıçının insanların pirlərə deyil, məktəblərə, ali təhsil
ocaqlarına üz tutmağa, ilan oynatmaq yerinə qəzet-jurnal oxumağa, dünyagörüşünü artırmaqa
olan mübariz çağırışı onun qarşısında duran vacib məsələlərdən biri idi. Bu oyanışa çağırışın
nəticəsiz qalmadığını, cavanların artıq təhsilə yönəldiyini, canlandırdığı obrazın “cavanlarımız
oxuyub yoldan-izdən çıxırlar” kimi xurafat təfəkkürünə ironik yanaşmanı ortaya qoyur.

Felyetonda o da qeyd olunur ki, Ordubad, Naxçıvan, Şərur camaatı “mollalar, xanlar,
bəylər, hacılar məhərrəmlikdə dəstəyə qoşulmasalar, başlarını yarmasalar biz də qoşulmayaq”
[4, s. 100] qərarını verirlər. Əliqulu Qəmküsar bu yolla oxucularına çatdırır ki, əgər din xadim -
lə rinin sizə buyurduğu bu ayinlər bu qədər faydalıdırsa niyə məhz özləri bunları yerinə yetir   mirlər.
Yazıçı bununla xalqı oyanmağa, yalançı din xadimlərinin oyuncağı olmamağa səsləyir.

İnsanların üz tutduğu pir adlarının sadalandığı digər nümunə isə “Əshabi-kəhf” felye -
tonudur. “Ah, keçən günlər” felyetonundan fərqli olaraq bu felyetonda Azərbaycanın müxtəlif
bölgələrində yerləşən pir adları sadalanır: “Gəncəlilərin canına qurban olduğum göy İmama,
bakılıların Bibiheybətə, şamaxılıların Malakan pirinə və Hacı Seyid Əli ağanın qəbrinə,
şuşalıların Həzrət Abbas pirinə imanları kamil olduğu kimi, naxçıvanlıların da Əshabi-kəhfə
o dərəcədə ixlas və iradətləri kamildir. Hətta bu ilin içində iki nəfər bəy vəfat edəndə məxsusən
vəsiyyət eləyiblər ki, bizim cənazəmizi aparıb Əshabi-kəhfdə dəfn eləyin, tainki yeddi kimsənə
olsun doqquz. Və qövm-qəbilələri də aparıb ordaca basdırıblar. Və söz yox ki, indi onların
ruhu cənnətdə rəhmət dəryasında üzür. Və ildə yüz minlərlə azarlılar, kor və şikəstlər oralara
züvvar olub, gedib sağalıb gəlirlər. Və daha yaxaları dinsiz-imansız rus həkimlərinin əlindən
qur tarır” [4, s. 133, 134]. “Əshabi-kəhf” felyetonunun yazılması ilə publisist bu ocağın müqəddəs -
li yinə kölgə salmamış, sadəcə insanların heç bir səy göstərmədən, heç bir çıxış yolu axtar madan
bütün problemlərinin həll olunmasını bu ocaqdan diləmələrinə insanların acizliyi kimi
yanaşmışdır. Əliqulu Qəmküsarı anlamayanlar isə ona kafir kimi baxmış, hər zaman dinsiz -
liklə günahlandırmışlar.

“Əshabi-kəhf” felyetonda ən maraq doğuran məsələlərdən biri də insanların öldükdən
sonra həmin pirlərdə dəfn olunma istəkləri idi. Bu insanlara görə onlar burada dəfn olunsalar
mütləq cənnətlik olacaqlar. Belə inanclar “Mələki-Nəqqal” felyetonunda daha kəskin şəkildə
oxuculara çatdırılır. Elə bu səbəbdən də cahilliyin və xurafatın ən ağır formasına “Mələki-
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Nəqqal” felyetonunda rast gəlirik. Felyetonda insanların ölmüş ata-analarının, qohum-qar -
daşlarının sümüklərini qəbirdən çıxardaraq Kərbəla torpağına aparmasından və orada dəfn
etdirməsindən bəhs edilir: “Bakıda mərhum və mərhumələrin sümüklərini gordan gora
daşımaq bir adətdir. Hər il Kərbəlayi-müəlla ziyarətinə gedən müsəlman qardaşların  yüzdə
doxsanının torbalarında ya atalarının, ya analarının, qardaşının, qövm-əqrəbalarının sümükləri
gərək gedib Kərbəla torpağında dəfn olunsun. Müsəlman qardaşların bu meyit sümükləri
daşımaqda nə qədər bica xərcləri olur ki, qəbrdən çıxartmaq bir xərc, ehsan verib molla, tüllab
çağırıb məzərxanlıq etmək iki xərc. Xülasə, bir belə xərci çəkə-çəkə Mələki-nəqqala da şəkk
gətirmirik. Bu mələk Allah tərəfindən xəlq olunub və onun vəzifəsi Kərbəla torpağına layiq
olmayan sümükləri geri götürüb yerinə bir müqəddəs tanrı bəndəsi, əhli-təqva vücudun
mübarək sümüklərini aparıb qoymaqdır” [4, s. 123]. Əliqulu Qəmküsar felyetonda insanların
nəzərinə çatdırır ki, bir halda ki, bu mələyin sümükləri bir qəbirdən digər qəbirə daşımasına
bu qədər çox inanırsınız, heç olmasa, bu inamınız tam olsun və bu qədər xərc çəkib sümükləri
ziyarətlərə daşımayasınız.

Həqiqətən də, insanların bu cür cahilliyi bir qələm sahibini narahat etməyə bilməzdi.
Felyetonda “mələki-nəqqal”la yanaşı “təbibi-nəqqal” adlı mələyə inamdan da bəhs olunur:
“Mələki-nəqqal Allahın  nurundan xəlq olunmuş bir məxluqdur. Odur ki, biz qara palçıqdan
xəlq olanlar bunu görməyə qadir deyilik. Ancaq bizim içimizdə Mələki-nəqqalın əmsalı vardır,
bunlara təbibi-nəqqal adı qoyuruq, təbibi-nəqqalların da vəzifəsi həmçinin nəql köçürtməkdir.
Bunlar insanları dünya evindən axirət evinə köçürürlər və köçmək xəyalına düşən şəxslər
köçmək xərcini təbibi-nəqqala öz əlləri ilə verib, sonra ölürlər” [4, s. 124]. Felyetonda bəhs
olunan mələklər mifoloji varlıqlardır ki, bu cür mifoloji obrazlara folklorun əfsanə, nağıl və
dastan janrlarında tez-tez rast gəlirik. Bu cür mifoloji obrazlara olan inam və inanclar fəlsəfə
elmində də öz izahını tapmışdır: “Mifoloji şüur dini və ya fəlsəfi şüurdan daha qədim şüur
tipidir. O, sinkretikdir və dinin, bədii yaradıcılıq başlanğıcının, əxlaqi norma və məqsədlərin
elementlərinin bölünməmiş vəhdəti kimi çıxış edir. Mifoloji şüurda təxəyyüldə canlandırılan,
fantastik anlayışlar reallığa çevrilir, həqiqətdə mövcud olan kimi qəbul edilir” [5, s. 11].

Dini xurafata və mənasız inanclara inanmaqla insanların təhsildən, elmdən uzaq
düşmələri haqqında səslənən fikirlər “Statistika” felyetonunda daha açıq şəkildə tənqid
olunmuşdur. Həmin  felyetonda kağızın daha çox harada sərf olunmasının statistikasına nəzər
yetirilir və nəzərə çatdırılır ki, bu sahədə birincilik İrana məxsusdur. Əliqulu Qəmküsar bunun
elmin inkişafı yolunda deyil, əksinə, avamlıq və cahillik yolunda sərf edildiyini bildirir.
Publisist felyetonda  kağızın ən çox İranda sərf olunmasının səbəblərini  bu cür şərh edir:

“1909-cu ildə İranda kağızın surəti:
Hacı Nəcmüddövlənin təqviminə ki, bütün ilin hadisatını göstərir, 97281 batman

Mərənd daşı.
Mərsiyyə və möcüzə kitablarına, köhnə və sinəzən dəftərçələrinə 86235 batman səqət.
İlan, əqrəb, qorxu, bədnəzər, məhəbbət, cadu və kaftarküş dualarına 58921 batman ponzalı.
Bayramda zəfəranlı su ilə yazılan dualara ki, hər dərdin dərmanıdır, 76418 batman min

misqal” [4, s. 102]. Felyetonda insanların dualara, cadulara, tilsimlərə inanmaları açıq-aydın
ifadə olunmuşdur. Əliqulu Qəmküsar bu cahil işlər üçün sərf olunan kağız sərfiyyatını böyük
təəssüf hissi ilə oxuculara çatdırır. Elə bu səbəbdən də yazıçı bu felyetonunu rişxənd və istehza
dolu fikirlərlə tamamlayır: “İndi lap arxayın ol ki, yer üzündə əhli-maarif millətlərin birincisi
müsəlmandır və mədəni ölkələrin də ən əvvəlincisi İrandır” [4, s. 103].
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“Molla Nəsrəddin” jurnalının 3 fevral 1913-cü ildəki buraxılışında çapa gedən “Məkkə”
felyetonundan aydın görünür ki, insanlar boş və mənasız inanclarına görə öz var-dövlətlərini
puç edirlər: “Həcc Fürui-dindən olub, onun barəsində danışmaq nəinki “Molla Nəsrəddin”in,
bəlkə onun babasının da hünəri deyil və camaat da ki, hər il yüz minlərlə gedib ora yüz min
dəvəni, camışı, inəyi, qoyunu qurban edib, dübarə pul verib basdırırlar torpağa, bir hikmətdir
ki, ona heç kəs əl apara bilməz” (4, s. 110). Yazıçının bəhs olunan felyetonda “Molla Nəsrəd -
din” jurnalının adını çəkməkdə məqsədi bu cür inanclara bağlı olan insanları xurafatın
qa ran lığından çəkib çıxardaraq, elmin işıqlı yoluna gətirən həmin jurnalın nə qədər ağır və
məsuliyyətli bir işi icra etdiyini göz önünə gətirmək olmuşdur. Felyetonun davamında
Ə.Qəmküsar yazır: “Ancaq mənim danışığım ondan ötrüdür ki, öz günümə  ağlayıram və
hesab eliyirəm ki, ildə bu qədər adam ki, Məkkəyə gedir və çoxu da dərəceyi-şəhadətə yetişir,
onların hər birinə behiştdə yetmiş min qəsr zəbərcəddən, yaqutdan versələr və hər qəsri yetmiş
min dəfə bu dünyadan böyük olsa, mən ondan qorxuram ki, bizlərə dəxi cənnətdə yer qalmıya”
[4, s. 110]. İnsanlar bu xidmətləri yerinə yetirməklə zənn edirlər ki, onların günahları
bağışlanacaq, cənnətdə qəsrlər tikiləcək, var-dövlət bəxş olunacaq. Bu cür inanclar qarşısında
publisist cənnətdə yer tuta bilməyəcəyi “narahatlığını” da ifadə etməklə kinayəli gülüş yaradır.

Əliqulu Qəmküsarın əvvəlki felyetonlarda toxunduğu məsələlərə “Məşədi” və “Şeytan
fəhləsi” adlı felyetonlarında da təkrar-təkrar müraciət etdiyi diqqətimizdən kənarda qalmır.
“Daşı deşən suyun gücü deyil, damlalarının davamlılığıdır” atalar sözünə sadiq qalan pub -
lisistin də əsas qayəsi insanları bu qaranlıq xurafatdan çıxarmağın vacib olduğunu onlara
dəfələrlə xatırlatmaq idi.

“Şeytan fəhləsi” felyetonunda Əliqulu Qəmküsar keçmiş günlərini yad edərək, məsciddə
oxuduğu illərdə özünün də uşaqlara qoşularaq bu inancları yerinə yetirdiyini gülüş doğuran
ironiya ilə qələmə alır: “Mən uşaqlıqda məsciddə oxuyanda biz yoldaşların çoxumuzun nə -
zirimiz var idi. Hər il orucluq ayının axır cüməsi bir parça kağız və bir qələmdan götürüb
düşərdik bazarın canına və hər kəs rastımıza çıxsa idi, yapışardıq yaxasından ki, əmi, sən
getdiyin ağa, bura bir bismillah yaz və hər kəs də boyun qaçırtsa idi ki, “mən yaza bilmərəm,
savadım yoxdur”, deyərdik yalan deyirsən, müsəlman dediyin hansı, savadı olmadı hansı?
Allaha şükür, bir-iki dəqiqədə qırx dənə bismillah yazdırıb aparıb evə, verərdik anamıza,
tikərdi bir göy parçaya, bağlardı qolumuza ki, bizi cəmi dərdi-bəladan saxlasın” [4, s. 116].
Ramazan ayının son cümə günündə həyata keçirilən bu inancın maraqlı cəhəti onda idi ki,
“bismillah” sözünü qırx nəfərin yazması, yazılan kağızın göy parçaya tikilərək qola bağlan -
ması vacib sayılırdı. Bu həm də rəqəmlərə və rənglərə olan inancı da özündə əks etdirirdi.
Fel yetonda o da aydın olur ki, bu inanc onun uşaqlıq dövrünə təsadüf etmiş, daha sonralar
unudularaq dini inanclar cərgəsindən kənarda qalmışdır.

İnsanlar dini, mifoloji inanclar ilə yanaşı həm də müxtəlif əşyalara – daşlara, qayalara,
ağaclara, hətta heyvanlara da müqəddəs varlıq kimi yanaşmış, onlara tapınmış, onlardan
kömək diləmişlər. İnsanların daşlara inanclarını nəzərindən qaçırmayan yazıçı bu haqda “Qara
bayram” felyetonunda söz açır və insanların belə xurafatlardan nə zaman arınacaqlarını qəlb
ağrısı ilə dilə gətirir.

Bildiyimiz kimi,  daşlara inamla bağlı hadisələrə folklorun bir çox janrlarında, xüsusilə
nağıl, əfsanə, rəvayət və inanclarda tez-tez rastlaşırıq. Bu inanclar hələ heç bir dinin meydana
gəlmədiyi zamanlardan müəyyən xalqlar və tayfalar arasında mövcud olmuşdur. Daşa inancla
bağlı geniş məlumata doç.dr. Hikmət Tanyunun “Türklərdə daşla bağlı inanclar” əsərində rast
gəlirik. Burada qeyd olunur ki, “Qədim Summer, Akkad və Babillərdə fal və cadu üçün
daşlardan istifadə olunurdu. Qədim Romada da müqəddəs daşlara xidmət etmək önəmli
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işlərdən sayılırdı. Kiçik Asiyadan buraya uğurlu, təsirli, müqəddəs sayılan qara daş gətirilmişdi
ki, Roma panteonunda bu daşa böyük əhəmiyyət verilirdi. Makedoniya köçəriləri arasında
isə Dilək daşı, Babu daşı, Hacatlar daşı çox tanınmış müqəddəs daşlar sırasında yer almaqda
idi. Professor Əhməd Cəfəroğlu daşlarla bağlı məqaləsində qeyd edir ki, uşaqları olmayan
qadınların çoxu, hər şəhərdə mövcud olan türbələrə “İmamazadə”yə gedərək onların məzarları
yanında yerləşən bir daşı qucaqlarına aldıqlarını, bu qadınların bu daşın sayəsində uşaq
dünyaya gətirəcəklərinə inandıqlarını söyləyirdi [2, s. 8; 16; 24; 79]. Bu sadalananlardan belə
nəticəyə gəlmək olar ki, publisist bu felyetonuyla təkcə cahil müsəlmanları deyil, bütün
bəşəriyyət insanının cahilliyini tənqid atəşinə tuturdu:

“Habelə camadatın ağı da var, qarası da. Amma hər sinfin ağı qarasından şərafətli ola-
ola daşınkı əksinədir. Daşın qarası əziz və hörmətlidir. Ağ daşlar yerlərindən bir qədəm tərpəşə
bilməyə-bilməyə, qara daşlar  ildə neçə kərə sürü-sürü Xorasana ziyarətə gedirlər və hər yerdə
pir, ocaq, kəşfi-kəramət sahibi olurlar. Bunlar deyil məgər xudavəndi-aləmin qüdrəti, vay
olsun o adama ki, qəlbini qəsavət basıb bu möcüzələrə şəkk gətirir” [4, s. 119]. Felyetonda
“hər sinfin ağı qarasından şərafətli ola-ola daşınkı əksinədir” ifadəsini işlətməklə “qara”
camaata zülm verən yüksək təbəqəli şəxsləri işarə edən publisist həmyerlilərinə izah etməyə
çalışır ki, “möcüzəli” qara daşlara önəm verməkdənsə özünüzə önəm verin və bu şəxslərə
boyun əyməyin, çünki  Allahın yaratdığı möcüzə əslində sizlərsiniz.

İnsanlar daşları müqəddəs saymaqla yanaşı, onlara toxunan, onları öpən hacılara,
mollalara da Allah tərəfindən seçilmiş müqəddəs bir mələk kimi baxmışlar. Əliqulu Qəmküsarı
ən çox narahat edən məsələlərdən bir də bu idi. Publisist “İftira” adlı felyetonunda bu möv -
zuyla əlaqəli istehza dolu fikirlərini qabarıq şəkildə ifadə etmişdir: “A kişi, insaf elə, bu
yekəlikdə də iş olar ki, bir sarsaq Bəhlulun birisi Bakıdan götürüb Kaşi kimi bir kişiyə böhtan
atsın və yazsın ki, Allah eləməmiş guya Hacı Kaşi bir gecə piyan halətində gəlib Hacı Şeyxəli
karvansarasının dalandarını ki, bir qoca kişidir, qaranlıqda qucaqlayıb, “hər çe pişayəd xoş
ayəd” deyibdir? Dilim lal olsun, bu sözləri danışanda  adamın tükləri biz-biz olur və min dəfə
istiğfar edir. Həcərül-əsvəd kimi müqəddəs bir daşa sürtülən bir dodaq araq-çaxıra dəyərmi?”
[4, s. 121]. Hacı Kaşinin öpdüyü Həcərül-əsvəd daşı Kəbədə ziyarətçilərin müqəddəs say -
dıqları qara daşın, ibadət daşının adıdır ki, buranı hər il milyonlarla insan ziyarət edir [7]. Elə
buna görə də bir çoxları bu daşa inandıqları qədər Hacı Kaşiyə də inanmış və onun haqqında
söylənən  həqiqətləri  iftira hesab etmişlər.

Ə.Qəmküsarın felyetonları ilə tanış olduqda həm dövrünün ictimai-siyasi problemlərini,
həm də xalqın inam və inanclarının nədən qaynaqlandığını öyrənirik. Nəzər yetirdiyimiz bu
felyetonların yazılma məqsədi aydın olduğu kimi, onların cəmiyyətə ciddi təsir göstərdiyi də
şübhəsizdir. Fanatizmlə, xurafatla, cəhalətlə aparılan mübarizədə Əliqulu Qəmküsarla yanaşı,
digər mollanəsrəddinçilərin də zəhməti nəticəsiz qalmadı. Dini xurafata inananların sayı xeyli
dərəcədə azaldı, nəticədə maarif, mədəniyyət və ictimai-siyasi münasibətlərin inkişafına təkan
verildi. Əliqulu Qəmküsarın və qələm dostlarının müxtəlif  janrlı əsərlərində bu cür xürafat yüklü
dini inanclara ironik yanaşması, kəskin tənqidi zamanın burulğanında özünü dərk edən insanların
qəflət yuxusundan oyanmasına, maariflənməsinə və təhsilə önəm verməsinə gətirib çıxarmışdır.
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CRITIC AND IRONIC APPROACH TO FAITH AND BELIEFS IN THE
FEUILLETONS OF ALIGULU GAMKUSAR

The article looks at the life and work of Aligulu Gamkusar Alakbaroglu Najafov, who made
invaluable contributions to the literary environment of Azerbaijan, especially in the satirical magazine
“MollaNasraddin”, and the feuilleton genre he wrote against religious prejudice. Together with his
pen friend J.Mammadguluzadeh, A.Gamkusar, who had great services in the delivery of “Molla
Nasraddin” magazine to the socio-political world, wrote “Dirt”, “Ah past days”, “Statistics”, “Mecca”,
“Devil’s worker”, “Black holiday’, “Mashadi”, “Slander”, “Malaki-naqqal”, “Ashabi-kahf”, etc., and
criticized the shortcomings of the society through such feuilletons and called the people to the path of
development. As a result of these feuilletons, which we have analyzed, the struggle of people’s beliefs,
as well as of Aligulu Gamkusar and contemporaries of Molla Nasraddin against the beliefs that prevent
the development of people has been involved in the study.

Keywords: Aligulu Gamkusar, his life, “Molla Nasraddin”, feuilleton, faith and beliefs, criticism.

Махира Исмаилова

КРИТИЧЕСКИЙ И ИРОНИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ВЕРЕ И УБЕЖДЕНИЯМ В
ФЕЛЬЕТОНАХ АЛИГУЛУ ГЯМКЮСАРА

В статье рассматривается жизнь и творчество Алигулу Гямкюсара Алекпер оглу Наджафова,
имеющего неоценимые заслуги в азербайджанской литературной среде, в частности, в
сатирическом журнале “Молла Насреддин”, и жанр фельетона, в котором он осуждает религиоз -
ные предрассудки. Вместе с Дж.Мамедгулузаде, А.Гямкюсар оказал большие услуги по доставке
журнала «Молла Насреддин» в общественно-политический мир, критикуя недостатки общества
посредством таких фельетонов, как «Грязь», «Ах, прошедшие дни», «Статистика», «Мекка»,
«Рабочий сатана», «Черный праздник», «Мешади», «Ифтира», «Мелаки-наггал», «Асхаби-Кахф»
и др., приглашает народ на путь развития. В результате анализируемых фельетонов привлечено
к исследованию выступление А.Гямкюсара и молланасреддинцев как против народных верований,
исходящих из абсолютизма эпохи, так и против убеждений, препятствующих развитию людей.

Ключевые слова: Аликули Гямкюсар, жизнь, «Молла Насреддин», фельетон, веры и убеждения, критика.

(Filologiya elmləri doktoru, professor Hüseyn Həşimli tərəfindən təqdim edilmişdir)
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İNCƏSƏNƏT

UOT 792.03

ƏLİ QƏHRƏMANOV

XALQ ARTİSTİ KAMRAN QULİYЕV: SƏNƏT VƏ MÜASİRLİK

Məqalədə səhnədə inamlı, cəsarətli addımlar atan, sənət yolunda düzgün istiqamət tutan, dəsti-xətti ilə
seçilən aktyor və rejissor Kamran Quliyevin sənət yoluna nəzər salınır, səhnə fəaliyyətinin özünəməxsus cəhətləri
izlənilir. Tamaşalarda yaratdığı obrazlardan, quruluş verdiyi tamaşalardan söhbət açılır. Müstəqillik illərində
teatrın repertuarının zənginləşməsində, qan yaddaşımız, soy kökümüzlə bağlı – Nəriman Həsənzadənin “Ata -
bəylər”, “Pompeyin Qafqaza yürüşü”, Həmid Arzulunun “Əlincə qalası”, İlyas Əfəndiyevin “Şeyx Xiyabani”,
Adil Babayevin “Koroğlunun Çənlibelə qayıdışı”, Nəbi Xəzrinin “Atillanın atlıları”, Həsənalı Eyvazlının “Araz
sahilində doğan günəş”, Şəmil Sadiqin “Qana qan qarışdı”, Məmməd Cəfər Cəfərovun “Mirzə Cəlil taleyi”,
Ta leh Həmidin “Yəhya bəy Dilqəm”, Əli Əmirlinin “Ağa Məhəmməd şah Qacar”, “Əli və Nino”, Xaqani
Əliyevin “Ehsanxan Kəngərli” və romantik, realistik səpkili digər tamaşaların – Hüseyn Cavidin “Topal Tey -
mur”, “İblis”, “Səyavuş”, “Şeyx Sənan”, Elçinin “Mənim ərim dəlidir”, “Dəlixanadan dəli qaçıb”, Cəlil
Məm məd quluzadənin “Dəli yığıncağı”, Hidayət Orucovun “Bu dünyanın adamları”, Mir Cəlal Paşayevin
“Dirilən adam” əsərlərinə verdiyi uğurlu quruluşların səhnə taleyi diqqət mərkəzinə çəkilməklə izlənilir.   

Eyni zamanda Kamran Quliyevin muxtar respublikada keçirilən irimiqyaslı, dövlət səviyyəli tədbirlərin
keçirilməsində iştirakından söhbət açılır.

Açar sözlər: Kamran Quliyev, aktyor,  rejissor, dramaturgiya, tamaşa, səhnə.

Sənət daim yenilik sorağında, axtarış yollarında olduğu, insanların həyat amalının
carçısına, onların saf və müqəddəs ideyalarının tərənnümçüsünə çevrildiyi, dövrün, zamanın
problemlərini əks etdirdiyi üçün mayasını mütləq müasirlik təşkil etməlidir. Rejissor sənə -
tindəki müasirlik ilk növbədə özünü səhnə əsəri ilə tamaşaçılara təqdimatda, səhnə ilə həyat
arasındakı möhkəm əlaqədə, zamanla sıx bağlılıqda tapmalıdır. Bu da müasir rejissordan fitri
istedad, zəngin fantaziya, dərin həyat təcrübəsi, insan psixologiyasının bilicisi olmağı tələb
edir. Səhnədəki kövrək tərpənişlərdən tez bir zamanda inamlı, cəsarətli addımlara keçən, sənət
yolunda düzgün istiqamət tutan, öz nəfəsi, öz dəsti-xətti ilə seçilən sənətkarlardan biri də
məhz xalq artisti Kamran Quliyevdir. Kamranın bütün tamaşaları istər formaca, qarşıya qoyul -
muş problemin səhnə həlli və quruluşu, istərsə də məzmun əlvanlığı, mövzunun müxtəlifliyi
baxımından tamamilə fərqlənir. Bununla belə, həmin səhnə əsərlərini bir-birilə əlaqələndirən
qırılmaz tellər vardır. Bu, Kamran Quliyevin istedad və qabiliyyətindən, uzun axtarışlarının
dəyərli tapıntılarından yoğurulmuş və tamaşadan-tamaşaya süzülüb keçən, gündən-günə
cilalanan müasirliyidir.

Kamran heç vaxt əldə etdiyi nailiyyətlərlə kifayətlənməmiş, daha inamla, daha böyük
həvəslə sənətin sirlərini öyrənməyə çalışmışdır. Onun səhnə fəaliyyətinə nəzər saldıqda,
yaradıcılığını araşdıranda, hazırladığı tamaşaları ardıcıllıqla təhlil edəndə, bu açıq-aydın hiss
edilir. Aydın olur ki, Kamran Quliyev hər tamaşada yeni söz deməyə, yeni fikir aşılamağa,
tama şaçıların estetik tələblərini duymağa, onların zövqlərini oxşamağa can atmışdır. Onun
aktyorluq və rejissorluq fəaliyyətindəki müvəffəqiyyətlərin əsası pyes üzərində ciddi yara -
dıcılıqla işləməsi, əsərdəki daha vacib və müasir səslənən problemləri düzgün dərk edib,
qabarıq verməyi bacarmasıdır.

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin Elmi əsərləri, 2020, № 3, s. 243-2252

ELMİ ƏSƏRLƏR    ●   SCIENTIFIC WORKS ●    НАУЧНЫЕ ТРУДЫ

243



Kamran Məmmədqulu oğlu Quliyev 1958-ci ilin sentyabr ayının 9-da Babək (keçmiş
Naxçıvan) rayonunun Zeynəddin kəndində kolxozçu ailəsində anadan olub. 1965-ci ildə Zey -
nəddin kənd orta məktəbinin birinci sinfinə daxil olan Kamran 1975-ci ildə orta məktəbi
müvəffəqiyyətlə bitirir.

Kamran uşaq ikən Naxçıvan teatrının kollektivi Zeynəddin kəndlərində qastrolda
olarkən Süleyman Sani Axundovun “Eşq və İntiqam” əsərini oynayırlar. Tamaşada hamıdan
çox onu teatrın aparıcı aktyoru İsa Musayevin oyunu valeh edir. Ürəyindən keçir ki, kaş mən də
bu boyda, bu buxunda, bu səs tembirində aktyor olaydım. Kamran bu xəyalla neçə illər yaşayır.

Teatra, sənətə olan maraq gənc Kamranı 1976-cı ildə Naxçıvan şəhər mədəniyyət evinin
“Gənclik” xalq teatrına gətirib çıxarır. Burada oynadığı rolları obraz səviyyəsinə qaldıran
Kam ran tezliklə xalq teatrının rəhbərliyinin diqqətini cəlb edir. Xalq teatrında bir-birindən
fərqli, müxtəlif düzümlü – Mayor Xudaverdi (“Hacı Qəmbər”, N.Vəzirov), Hacı Səməd ağa
(“Bəxtsiz cavan”, Ə.Haqverdiyev), Ayxan (“Yollara iz düşür”, B.Vahabzadə), Ezop (“Ezop”,
Fiqereydo) obrazlarını yaradır. Respublika üzrə 1980-ci ildə Şamaxı şəhərində keçirilən xalq
teatrlarının müsabiqəsində Naxçıvan şəhərinin “Gənclik” xalq teatrı Fiqereydonun “Ezop”
əsərini göstərir və birinci yerə layiq görülür. Ezop obrazının ifaçısı Kamran Quliyev ən yaxşı
kişi rollarının ifaçısı kimi birinci dərəcəli diplomla mükafatlandırılır və Azərbaycan Mədə -
niyyət Nazirliyinin Fəxri fərmanı ilə təltif olunur. Bununla da o, həyatının əsas istiqamətini
müəyyənləşdirir. “Gənclik” xalq teatrının bütün tamaşalarını, gənc aktyorların oyununu daim
izləyən Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrının baş rejissoru
Vəli Babayev Kamranın istedadını görüb onu peşəkar teatrın truppasına daxil edir. Kamran
Çingiz Aytmatov və Kaltay Məhəmmədcanovun “Füdzi dağında qonaqlıq” əsərindəki İsabay
Mercanov obrazıyla teatrın peşəkar səhnəsində ilk rolunu oynayır. O, Naxçıvan teatrında
fəaliyyətə başlayanda fikirləşir ki, səhnə sənətinin sirlərini öyrənmək üçün mütləq ali təhsil
almalıdır. O, 1981-ci ildə M.A.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun (İndiki
Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti) “Mədəni-maarif” fakültəsinin qiyabi şöbəsinə qəbul olunur.

Az bir müddət ərzində Kamran Quliyev Naxçıvan teatrının səhnəsində Baxşı Qələndərli,
Vəli Babayev, Vaqif Əsədov, Əliqismət Lalayevin hazırladıqları tamaşalarda müxtəlif səpkili,
psixoloji dünyası ilə seçilən dolğun obrazlar yaradır. İllər ötdükcə yaratdığı rollarıyla Kamran
yeni sənət uğurları qazanır. Onun ilk dövrlər yaratdığı Naçalnik (“Hacı Qara”, M.F.Axundov),
Mayor Xudaverdi (“Hacı Qəmbər”, N.Vəzirov), Hacı Səməd ağa (“Bəxtsiz cavan”, Ə.Haq -
verdiyev), Neznamov (“Günahsız müqəssirlər”, A.Ostrovski), Ezop (“Ezop”, Fiqeredo), Egist
(“Elektra”, Sofokl), Alxan (“Yollara iz düşür”, B.Vahabzadə), Qəhrəman (“Kamança”, C.Məm -
mədquluzadə), Əmir Altun, bədii rəhbər, Məmiş Qubuşov (“Əlincə qalası”, “Ərsizlər və
arsızlar” və “İtirilən sağlıq”, H.Arzulu), Qamar (“Arzum çin oldu”, R.İçərişəhərli), Nağılçı (“Xeyir
və Şər”, İ.Səfərli), Kuznetsov (“Yaşıl papaq”, Ş.Rovka) kimi obrazları istər tamaşaçı kütləsini,
istərsə də rejissorları valeh edir. Bundan sonrakı dövrlər yaratdığı Aparıcı, Qoçu Əsgər
(“Ordan-burdan” və “Məşədi İbad”, Ü.Hacıbəyov), Rza bəy (“Dodaqdan qəlbə”, R.N.Gün -
təkin), Məzhər bəy (“Yad qızı”, O.Kamal), Gəncə hökmdarı (“Məhsəti”, K.Ağayeva), Nikolay
(“Astana”, A.Dudarev), Silahdar Yusif (“Dəli İbrahim”, T.Oflazoğlu), Quram Çançanaşvili
(“Şəhərli kürəkən”, R.Muxtar), Feyzulla (“Koroğlu nəsli”, H.Elsevər), Əmir Teymur, Elxan,
Uluq bəy, Keşiş, Səlim, Altay (“Topal Teymur”, “İblis”, “Uçurum”, “Şeyx Sənan”, “Ana”,
“Səyavuş”, H.Cavid), Nadir şah (“Nadir şah”, N.Nərimanov), İbrahim xan (“Hökümdar və qızı”,
İ.Əfəndiyev), Qızıl Arslan, Pompey (“Atabəylər”, “Pompeyin Qafqaza yürüşü”, N.Həsənzadə)
və s. kimi rəngarəng obrazlar da öz təbiliyi ilə seçilərək geniş tamaşaçı kütləsinin rəğbətini qazanır.
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Kamran Quliyev klassik rolların da mahir ifaçılarındandır. O, Əliqismət Lalayevin
quruluşunda tamaşaya qoyulan Ostrovskinin “Günahsız müqəssirlər” faciəsində Neznamov
obrazını oynayır. Bu obraz başdan-başa dramatik situasiyalarla zəngindir. Həyatda bəxti
gətirməyən, ciddi münaqişələrlə toqquşan Neznamov-Kamran Quliyev hər an narahatlıqlarla
qarşılaşır. Xüsusən, final səhnəsində anası Kruçina ilə görüşdə gərgin psixoloji sarsıntılar
keçirir. Görkəmli teatrşünas Cabir Səfərov Kamranın məharətlə yaratdığı Neznamov roluna
yüksək qiymət verərək yazmışdı: “Kamran Quliyevin ustalıqla yaratdığı Neznamov bütün
səhnələrdə təkmil və baxımlıdır. Aktyor sükutlu səhnələrdə ifadəli və emosional oyunuyla
obrazın daxili aləmini, hiss və düşüncələrini qabarıq tərzdə tamaşaçıya təqdim etməyi gözəl
bacarır. Neznamov obrazı Kamran Quliyevin gözəl aktyorluq imkanını bir daha aşkara
çıxartdı” [10].

Naxçıvan teatrında N.Nərimanovun “Nadir şah” əsəri dəfələrlə müvəffəqiyyətlə tama -
şaya qoyulmuşdur. Nadir şah obrazını Azərbaycan teatrında Hüseyn Ərəblinski, A.M.Şərif zadə,
Naxçıvan teatrında S.Mövləvi, İ.Musayev, İ.Həmzəyev kimi korifeylər oynamışlar. Təbii ki,
Kamran Quliyevin yaratdığı Nadir şah obrazı da Naxçıvan teatrı üçün uğurlu və yaddaqalan
bir hadisəyə çevrilir. Səhnədə qazandığı uğurlar Kamran Quliyevin cəsarətini bir daha artırır
və rejissor kimi də özünü sınayır. O, “Topal Teymur” tamaşasına quruluş verərək, məsuliyyətli
bir işə girişir. Məhz həmin tamaşada quruluşçu rejissor olmaqla yanaşı, aktyor kimi də iştirak
edir. Tamaşada yaratdığı Topal Teymur rolu onu şöhrətləndirməklə, sənət bioqrafiyasında
xüsusi yer tutur.

Tanınmış şair-dramaturq Nəriman Həsənzadənin “Atabəylər” tarixi dramı 1999-cu ilin
may ayının 10-da tanınmış rejissor Mərahim Fərzəlibəylinin quruluşunda (rejissor K.Quliyev)
Naxçıvan teatrında müvəffəqiyyətlə tamaşaya qoyulur. N.Həsənzadənin 16 aprel 2002-ci ildə
tamaşaya qoyulan digər əsəri isə “Pompeyin Qafqaza yürüşü” idi. Vurğulamaq lazımdır ki,
Nəriman Həsənzadə yaradıcılığında tarixi mövzular böyük rol oynayır. Bu baxımdan
“Pompeyin Qafqaza yürüşü” əsəri də xalqımızın qədim tarixi köklərindən və onun yadelli
işğalçılara qarşı apardığı mətanətli mübarizələrindən bəhs edir. Bu tamaşanın quruluşunu da
Mərahim Fərzəlibəyli ilə müştərək Kamran Quliyev vermişdi. Hər iki tamaşada da baş rolları
– Qızıl Arslan və Pompey rollarını Kamran oynamışdır. Tamaşalarda rejissor-aktyor paralelliyi
özünü müsbət mənada göstərir. “Hər iki əsərin baxışında iştirak edən müəllif Kamran Quliyevin
aktyorluq və rejissorluq fakturasında dəyərli, diqqəti cəlb edən cəhətləri qiymətləndirir” [8].

Naxçıvan teatrının baş rejissoru Vaqif Əsədov isə Kamran Quliyevin peşəsinə vurğun -
luğunu yüksək dəyərləndirərək yazırdı: “Mən Kamranla bir çox tamaşalarda rastlaşmışam.
Mənim quruluşumda tamaşaya qoyulan “Elektra”, “Əlincə qalası” əsərlərində yaratdığı Egist,
Əmir Altun obrazları dolğun və bitkin səhnə surətləridir. Kamran yaratdığı obrazın daxili
aləmini, incə və dərin romantizmini, müəllifdən gələn emosiyanı qəlbən hiss edir və onu əlvan
boyalarla sənətsevərlərə təqdim edir... Onun ümumi aktyorluq keyfiyyətləri bir rejissor kimi
məni çox qane edir” [1].

Naxçıvan teatrının nəzdində fəaliyyət göstərən Cavid Poeziya Teatrında tamaşaya
qoyulan K.Ağayevanın “Mənim tanrım gözəllikdir sevgidir”, H.Cavidin “Ana”, “Azər” pyes -
lərində Kamran müxtəlif xarakterli insan obrazları ilə qarşılaşır. Kor, Səlim, çoban rollarının
taleyi bəlkə də eynidir, bir zümrənin insanlarıdırlar. Amma aktyor həmin bu nisgilli obrazlara
maraqlı don geyindirməklə həmin obrazları özününküləşdirir. Kamran Quliyev Cavid Poeziya
Teatrında Vaqif Əsədovun quruluşunda (rəssam Əli Səfərov)1986-cı ilin oktyabr ayının 14-də
uğurla tamaşaya qoyulan Məmməd Arazın “Azərbaycan dünyam mənim” romantik vüsətli
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tamaşasında Camal kişi rolunda çıxış edir. Camal kişi obrazı onun sənət bioqrafiyasında xüsusi
əhəmiyyət kəsb edir. Kamran Quliyevin səhnə bioqrafiyasına nəzər yetirəndə romantik və
dramatik obrazların xüsusi yer tutduğunun şahidi oluruq.

Naxçıvan teatrı 90-cı illərdə rejissorluq baxımından özünün durğunluq dövrünü yaşa -
yırdı. Teatrın görkəmli rejissorları Baxşı Qələndərli və Vəli Babayev artıq həyatda deyildilər.
Vaqif Əsədov və Əliqismət Lalayev isə Bakı şəhərinə getmişdilər. Odur ki, teatrda rejissorluq
baxımından bir növ boşluq yaranmışdı. Bu boşluğu doldurmaq üçün teatrın zəhmətsevər gənc
aktyorları – Əsgər Əsgərov, Tofiq Seyidov, Kamran Quliyev bu çətin, şərəfli və məsul vəzifəni
yerinə yetirməyi öhdələrinə götürdülər. Təəssüflər olsun ki, həmin ərəfədə Totiq Seyidov
Alma-ata şəhərinə, Əsgər Əsgərov isə Bakıya köçüb getdilər. Teatrda rejissorluq işi bütün
ağırlığı ilə Kamran Quliyevin üzərinə düşdü. Kamran bir rejissor kimi ilk dəfə Anarın “Sizi
deyib gəlmişəm” (28 aprel 1992, rəssam Ə.Axundov), sonra isə Həmid Arzulunun “İtilənən
xəncər” (5 avqust 1996, rəssam Ə.Axundov) əsərlərinin tamaşalarına verdiyi quruluşlarda öz
geniş sənətkarlıq imkanlarını üzə çıxardı.

Kamran Quliyev 1997-ci ilin may ayının 1-dən teatrın baş rejissoru (2004-cü ilin fev -
ralın 20-dən isə direktor və baş rejissor) kimi ağır yükün altına girərək müxtəlif mövzulu
müasir əsərlərlə yanaşı milli pyeslərə, eləcə də görkəmli dünya klassiklərinin əsərlərinə
müraciət etməklə bir çox sanballı, bədii vüsətli, romantik və realist mündəricəli 50-yə yaxın
əsərə quruluş verdi. 2013-cü ilin sentyabrından isə Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Mədəniyyət Nazirliyində “Teatrın inkişafı və dövlət əhəmiyyətli tədbirlərin təşkili” üzrə baş
məsləhətçi vəzifəsinə keçirildi. Burada işlədiyi müddətdə də teatrla əlaqəni davam etdirir.
Onun quruluş verdiyi tamaşalar hər şeydən əvvəl müasir tamaşaçını düşündürən, həyat,
insanlar haqqında yüksək humanist fikirlər, bəşəri hislər oyadan tamaşalar olmuşdur. Həmin
əsərlər aşağıdakılardır: R.İçərişəhərlinin “Arzum çin oldu” (17 dekabr 1997), “Kələkbaz
qızlar” (22 fevral 1999), R.Muxtarın “Şəhərli kürəkən” (18 may 1998), H.Arzulunun “Ərsizlər
və arsızlar” (28 sentyabr 1999), “Mərhəmət məhəbbət deyil” (22 noyabr 2003), “Əlincə
qalası” (4 aprel 2007), H.Elsevərin “Qorxulu oyun” (23 fevral 2000), Elçinin “Mənim ərim
dəlidir” (23 mart 2001), “Dəlixanadan dəli qaçıb” (“Mənim sevimli dəlim”, 22 oktyabr 2002),
İ.Məlikzadənin “Gəl qohum olaq” (4 iyul 2002), İ.Əfəndiyevin “Şeyx Xiyabani” (22 may
2001), N.Həsənzadənin “Atabəylər” (10 may 1999), “Pompeyin Qafqaza yürüşü” (16 aprel
2002, Hər iki əsərin quruluşçu rejissoru M.Fərzəlibəyov, rejissoru K.Quliyev), H.Cavidin
“Topal Teymur” (29 dekabr 2000), “İblis” (10 iyul 2003), “Səyavuş” (24 oktyabr 2007),
M.F.Axundovun “Lənkəran xanının vəziri” (12 oktyabr 2004), H.Orucovun “Bu dünyanın
adamları” (16 noyabr 2004), N.Xəzrinin “Atillanın atlıları” (20 yanvar 2005), C.Məmməd -
quluzadənin “Qurbanəli bəy” (23 sentyabr 2000), “Dəli yığıncağı” (2 aprel 2005), E.Həbibin
“Sahilsiz çaylar” (2 dekabr 2005), M.C.Paşayevin “Dirilən adam” (8 aprel 2006), Ü.Hacı -
bəyovun “Arşın mal alan” (18 sentyabr 2006), S.Vurğunun “Fərhad və Şirin” (28 oktyabr
2006), A.Babayevin “Yarımçıq şəkil” (18 dekabr 2001), “Koroğlunun Çənlibelə qayıdışı” (10
may 2008), “Şeyx Sənan” (24 oktyabr 2012), “Arılar arasında” (28 oktyabr 2016), H.Ey -
vazlının “Araz sahilində doğan günəş” (10 aprel 2008), Ş.Sadiqin “Qana qan qarışdı” (24
dekabr 2009), M.C.Cəfərovun “Mirzə Cəlil taleyi” (21 fevral 2013), T.Həmidin “Yəhya bəy
Dilqəm” (9 yanvar 2015), İ.Piriyevin “Qurtuluş dastanı” (15 iyun 2015), Ə.Əmirlinin “Onun
iki qabırğası”  (18 aprel 2017), “Ağa Məhəmməd şah Qacar” (18 fevral 2014), “Əli və Nino”
(11 may 2018), X.Əliyevin “Ehsanxan Kəngərli” (13 mart 2019) əsərlərinə uğurlu quruluşlar
verdi. Bu tamaşaların əksəriyyətində baş rolların mahir ifaçısı kimi də şöhrətləndi.
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Klassik irsə münasibət teatr kollektivinə həmişə hörmət, məhəbbət qazandırmışdır. Belə
hallar milli dəyərlərə, soy-kökə qayıdış kimi qəbul olunur, repertuar zənginliyi yaradır.
M.F.Axundovun, C.Məmmədquluzadənin, H.Cavidin, Ə.Haqverdiyevin, N.Vəzirovun, Ü.Ha -
cı bəyovun yaradıcılığına dönə-dönə müraciət etmək teatrın uğuru, irəliyə atılan sənət
qə lə bəsidir. Bu dramaturqların əsərlərinin tamaşaya qoyulması böyük aktyor nəslinin yetiş -
məsinə də vəsilə olur.

Böyük bəstəkar Ü.Hacıbəyovun “Arşın mal alan” (2001-2006) musiqili komediyası
Naxçıvan teatrında Kamran Quliyevin quruluşunda yenidən uğurla səhnəyə qoyuldu. Keçmiş
tamaşalardan fərqli olaraq bu tamaşalarda quruluşçu rejissor Kamran Quliyev gənc və istedadlı
aktyorlarla işləməyə üstünlük verdi və maraqlı tamaşa ərsəyə gətirməyə nail oldu.

Naxçıvan teatrının yaradıcı kollektivi 2004-cü ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının
yaradılmasının 80 illik yubileyinə hədiyyə olaraq Nəriman Həsənzadənin “Atabəylər” əsərini
repertuarına saldı. Tariximizə işıq salan, soykökümüzlə qürur hissi keçirməyə əsas verən bu
əsər mühüm tərbiyəvi əhəmiyyətə malik idi. Xatırladaq ki, bu tamaşa ilk dəfə Azərbaycan
Respublikasının xalq artisti Mərahim Fərzəlibəyovun quruluşunda (rejissor Kamran Quliyev)
1999-cu ilin may ayının 10-da Naxçıvan Muxtar Respublikanın yaradılmasının 75 illik
yubileyi münasibəti ilə teatrın səhnəsində çox böyük müvəffəqiyyətlə nümayiş etdirildi.
Tamaşa bərpa olunaraq 14 may 2004-cü ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasının
80 illiyi münasibəti ilə yenidən nümayiş etdirildi [5, s. 47]. Tamaşa haqqında akademik İsa
Həbibbəyli yazır: “Atabəylər” tarixi pyesində xalqımızın qəhrəmanlıq səhifəsi, yadellilərə
qarşı aparılan mübarizə yüksək sənətkarlıqla tərənnüm olunurdu. Zəngin və dolğun xarak -
terlər, güclü dramatizm tamaşanın bəddi vüsətini, ictimai-siyasi mahiyyətini qüvvətləndirirdi.
Şair-dramaturq Nəriman Həsənzadənin, tanınmış rejissor, əməkdar incəsənət xadimi, xalq
artisti Mərahim Fərzəlibəyov tərəfindən son illərdə Naxçıvan teatrında tamaşaya qoyulan
“Atabəylər” tamaşası milli-tarixi özünü dərk prosesinin dərinləşməsinə kömək edir, millilik
və müstəqillik düşüncəsini daha da qüvvətləndirir” [2, s. 10].

Həmin gün tamaşaya Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev,
Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti Mehriban xanım Əliyeva, Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov və yubiley iştirakçıları baxmış və bəyənmişlər. “Tamaşada
əsas rollarda Kamran Quliyev (Qızıl Arslan), Həsən Ağasoy (Nizami), Yasəmən Ramazanova
(İnanc Xatun), Xəlil Hüseynov (Əcəmi), Vidadi Rəcəbov (Əbubəkir), Rza Xudiyev (Toğrul
bəy), Rövşən Hüseynov (Ayəba) çıxış edirlər” [4, s. 472].

Həmişəyaşar dramaturq Hüseyn Cavid milli dramaturgiyamızın xəzinəsinə “Şeyx
Sənan”, “İblis”, “Xəyyam”, “Səyavuş”, “Knyaz”, “Ana” ... kimi ümumbəşəri incilər bəxş
etmiş dir. Bu sənət inciləri uzun illərdir ki, teatrlarımızın repertuarlarında monolitləşmişdir.
Hüseyn Cavidsiz Milli Azərbay can Teatrını təsəvvür etmək mümkün deyildir. Bu bir hə -
qiqətdir ki, respublika teatrlarında rejissor və aktyorların formalaşmasında, yetkinləş məsində
Cavid dramaturgiyası misilsiz rol oynamış və oynamaqdadır. A.M.Şərifzadə, M.Davudova,
R.Təhmasib, K.Ziya, R.Əfqanlı, H.Qurbanova, M.Məmmədov, H.Turabov, A.Qurbanov,
H.Xa nızadə, İ.Musayev, İ.Həmzəyev, S.Mövləvi, Z.Həmzəyeva, Z.Əliyeva, V.Əsədov və bir
çox Azərbaycanın görkəmli sənətkarları sənətin uca zirvələrini məhz Cavidin pyeslərindəki
obrazları yaratmaqla fəth etmişlər. Onlardan biri də Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti
Kamran Quliyevdir.

Müstəqillik illərində Naxçıvan teatrı görkəmli sənətkarın əsərlərinə daha böyük meydan
açmışdır. Bu dövrdə Cavid dramaturgiyasına qayıdış milli oyanışın qələbəsi idi. Qədim sənət
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ocağında ölməz söz ustadının iki şedevr əsəri “Topal Teymur” və “İblis” Naxçıvan teatrının
repertuarına daxil edildi. Bu əsərlərin tamaşaya qoyulması milli oyanışın dirçəlişinə xüsusi
zəmin yaratdı. “Dünyaşöhrətli dramaturq H.Cavidin “Topal Teymur” və “İblis” kimi bəşəri
ideyalı, zəngin mündəricəli pyeslərinə ilk dəfə Naxçıvan teatrında quruluş verən Kamran
Quliyev zəngin mənəviyyatlı bir tamaşa yaratmağa nail oldu. O, həmin tamaşalarda Əmir
Teymur və Elxan kimi baş rollarda da özü oynamışdır” [6, s. 89]. “Bu tamaşalar romantik
pafosu, yaddaqalımlı rəssam, bəstəkar işi və ilhamlı aktyor oyunu ilə Cavid irsinə dərin
məhəbbətin rəmzinə çevrildi. Teatrda milli ruh, milli düşüncə hökm sürdü. Bu müsbət ad -
dımlar yalnız müstəqilliyin, demokratiyanın sənətə gətirdiyi azadlıq və səadətin bəhrəsi idi”
[7, s. 110]. Bu faktların özü də Kamran Quliyevin yaradıcılığında tarixi bir hadisədir.

Heydər Əliyev siyasətinin uğurlu davamçısı, Respublika Prezidenti cənab İlham Əli -
yevin Hüseyn Cavidin 125 illik yubileyi ilə əlaqədar 2007-ci ilin aprel ayının 17-də imzaladığı
sərəncamla ölkənin hər yerində görkəmli dramaturqun yubileyi təntənə ilə qeyd edildi. “Bu
qədim sənət ocağında Kamran Quliyevin quruluşunda (rəssam Əbülfəz Axundov, bəstəkar
Yaşar Xəlilov) hazırlanan “Səyavuş” əsəri Cavid irsinə dərin ehtiram, layiqli töhfə, ülvi
sədaqətin rəmzi kimi uğurla tamaşaya qoyuldu və sənətsevərlərə təqdim edildi”[6, s. 88].

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin “Hüseyn Cavidin 130
illik yubileyinin keçirilməsi haqqında” 16 fevral 2012-ci il tarixdə imzaladığı Sərəncam Hü -
seyn Cavidin çoxşaxəli yaradıcılığına verilən yüksək qiymətin bir daha misilsiz ifadəsi idi.

Görkəmli dramaturq Hüseyn Cavidin anadan olmasının 130 illiyinin Naxçıvan Muxtar
Respublikasında keçirildiyi yubiley tədbirində Naxçıvan Muxtar Respublika Ali Məclisinin
Sədri Vasif Talıbov dünya şöhrətli dramaturq haqqında demişdir: “Cavid yaradıcılığı İslam
aləmi və Türk dünyası ədəbiyyatında özünün dərin fəlsəfi məzmununa, bəşəri ideyalarına,
milli xüsusiyyətlərinə görə mühüm əhəmiyyətə malik olan ölməz sənət nümunəsidir”. Nax -
çıvan Muxtar Respublika Ali Məclisi Sədrinin imzaladığı Sərəncama uyğun olaraq Cavid
irsinə məhəbbətin nəticəsidir ki, hər il muxtar respublikada Cavid günləri keçirilir, dahi söz
ustadı yad edilir.

Cavid özünü monumental romantikası, acı fəryadları və şirin arzuları ilə həmişə diqqətdə
olan əbədiyaşar bir dramaturqdur. Bu dramaturgiya insanları nurlu sabaha, axarlı-baxarlı günlərə,
yeni üfüqlərə səsləyir. Xalqımızın ümummilli lideri, dahi şəxsiyyət Heydər Əliyev Hüseyn
Cavidin bədii irsini yüksək qiymətləndirərək demişdir: “Hüseyn Cavidin bədii irsi xalqımızın
milli sərvətidir. Bu irsi qorumaq hər bir azərbaycanlının müqəddəs amalına çevrilməlidir”.

Elçinin Naxçıvan teatrında (2001) tamaşaya qoyulan “Mənim ərim dəlidir” pyesi mövzu
etibarı ilə müasir mərhələdə Azərbaycan cəmiyyətində baş verən ictimai-mənəvi proseslərin
bədii əks sədası idi. Quruluşçu rejissor Kamran Quliyev pyesin ana xəttini düzgün müəyyən
etməklə, tamaşada əsərin ideyasının təbii vasitələrlə açılması üçün bir ailənin və onları əhatə
edən dost-tanışların timsalında keçid dövründə meydana çıxmış eybəcərlikləri düşünülmüş
həyatı hadisələr, seçilmiş detallar vasitəsilə mənalandırır və teatr kollektivinin bütün imkan -
larından istifadə edir. Tamaşada yaranmış fürsətdən istifadə edən bir qrup insanlar cildlərini
dəyişərək “Xalqa xidmət” pərdəsi altında şəxsi mənafelərini güdmələri, müxtəlif yollarla
mövqe qazanmaq üçün canfəşanlıq göstərmələri rejissorun quruluşunda daha qabarıq şəkildə
canlandırılır. Yaxın keçmişdə elmi ateizmdən dərs demiş professorun dindar bir şəxsə  çevril -
məsi, baytar işləmiş kənd təsərrüfatı mütəxəssisinin siyasi partiya yaradıb vəzifə tutmaq üçün
yarışa qoşulması, komsomol təşkilatına rəhbərlik etmiş başabəla “ziyalının” pantürk kimi
çıxış etməsi və bu kimi aktual ideya bütün həyatiliyilə tamaşada özünü göstərir. Tamaşada
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rejissor rol bölgüsünə də xüsusi fikir vermişdir. Bütövlükdə “Mənim ərim dəlidir” tamaşasının
quruluşçu rejissoru əsərdəki hadisələri və müəllif ideyasını dolğun surətdə mənalandırmaqla
bərabər, teatr kollektivinin geniş potensiala malik olduğunu nümayiş etdirirdi. Azərbaycan
Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, Əməkdar elm xadimi, İsa Həbibbəyli “Mənim ərim
dəlidir” tamaşasına yazdığı rəydə həm Naxçıvan teatrının kollektivinin uğurunu, həm də
quruluşçu rejissor Kamran Quliyevin əməyini yüksək qiymətləndirərək yazırdı: “Bütövlükdə
“Mənim ərim dəlidir” tamaşasına cəlb olunmuş aktyor heyəti əsərdəki hadisələri və müəllif
ideyasını dolğun surətdə mənalandırmaqla bərabər, həm də Naxçıvan teatrının hazırkı mərhə -
lədə geniş potensiala malik olduğunu da nümayiş etdirir. Naxçıvan teatrının içindən çıxmış,
istedadlı aktyorluqdan bacarıqlı və zəhmətkeş rejissorluğa yüksəlmiş Kamran Quliyevin
çağdaş səhnəni duyması, kollektivin imkanlarına bələdliyi tamaşanın uğurlu həllinə səbəb
olduğu kimi, eyni zamanda Naxçıvan teatrının da rejissor boşluğunu doldurur” [3].

“Mənim ərim dəlidir” tamaşasından sonra teatrının kollektivi yenidən Elçin dramaturgi -
yasına müraciət edir. Bu dəfə dramaturqun “Dəlixanadan dəli qaçıb” tragikomediyası Kamran
Quliyevin quruluşunda (rəssam Əbülfəz Axundov, bəstəkar Elxan Muradov) 22 oktyabr 2002-
ci ildə tamaşaya qoyuldu. Tamaşada keçən əsrin 90-cı illərin əvvəllərində hakimiyyətdə olan
səriştəsiz, bacarıqsız məmurlar kəskin satira atəşinə tutulur, acı gülüş ilə hadisələrin ictimai
mahiyyəti, cəmiyyətdə baş verən mənəvi eybəcərliklər konkret bir məkanda – bir qəzet
redaksiyası daxilindəki çatışmazlıqlar, insanların qeyri-sağlam düşüncələri, keçmiş sovetlər
əyyamından qalmış iş prinsipi, bir sözlə onların çürük fəlsəfəsi müəllifin təqdim etdiyi maraqlı
faktlar rejissorun təsvirində qabardılaraq tamaşaçılara təqdim olunur. Tamaşada personajların
konkret adları olmasa da, sadəcə olaraq tutduqları vəzifə ilə adlandırılır. Professor, şəfqət ba -
cısı, baş redaktor, məsul katib, ədəbi işçi, katibə və s. bu kimi adlardandır.

Tamaşada bütün münaqişələr baş redaktorun ətrafında, bilavasitə onun gözləri qarşısında
cərəyan edir. Baş redaktorun başçılıq etdiyi redaksiyada əməkdaşlar qəribə bir xəstəliyə -
özündən razılıq xəstəliyinə tutulublar. Əməkdaşların köhnə fikirləri, pas atmış əqidələri baş
redaktorun əsəblərini korlayır. O, bu əməkdaşların laqeydliyinə, əqidəsizliyinə, ikiüzlülüyünə,
iblisliyinə tab gətirə bilməyərək dəlixanaya düşür. Burada da o, qəribəliklərlə rastlaşır. O,
görür ki, cəmiyyət başdan-başa axmaqların, qeyri-normal adamların əlindədir. Bu cəmiyyətdə
ağıllı, sağlam düşüncəli insanlara yer yoxdur. İstər müəllifin, istər quruluşçu rejissorun, istərsə
də yaradıcı kollektivin qarşısında bir məsələ durur: Xəstə cəmiyyətin mənəvi eybəcərliklərini,
sağlam olmayan düşüncələrini satira atəşinə tutmaq. Tamaşada baş redaktor obrazını məharətlə
yaradan Rza Xudiyev öz emosional ifa tərzi ilə obrazın daxili dünyasını, hiss və həyəcanlarını
ustalıqla tamaşaçıya təqdim etməklə bərabər, onun yaşadığı gərgin məqamları da real səpkidə,
öz ifa üslubunda yaratmaqla fərqlənir. “Tamaşada quruluşçu rejissorun aktyorlarla birgə işi
ilk baxışda nəzərə çarpır...” [9].

Naxçıvan teatrında tənqidçi, ədəbiyyatşünas alim, akademik Məmməd Cəfər Cəfərovun
“İnsanlar və talelər” kinossenarisi əsasında Kamran Quliyevin quruluşunda (rəssam Əbülfəz
Axundov, bəstəkar İmamqulu Əhmədov) hazırlanan “Mirzə Cəlil taleyi” adlı tamaşa 2013-
cü ilin 23 fevralında sənətsevərlərə təqdim olundu. İlk dəfə olaraq Naxçıvan teatrının
səhnəsində tamaşa qoyulan bu əsər Mirzə Cəlil dövrünü əks etdirmək baxımından çox qiymətli
idi. Belə ki, Cəlil Məmmədquluzadənin həyatı, mühiti və mübarizəsindən bəhs edən iri həcmli
“İnsanlar və talelər” kinodramı böyük ədibin və onun müasirlərinin, əməl dostlarının obrazını
səhnəyə gətirir, dövrün keşməkeşli hadisələrini işıqlandırır. Quruluşçu rejissor bunlarla yanaşı
tamaşada rol bölgüsünə də ciddi fikir verməklə, cəhalət zülmətində boğulan, xalqın həqiqi
ziyası olan şəxslərin bədii portretlərini canlandırılmasına da ciddi səy göstərir.
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İrəvan Dövlət Azərbaycan Teatrının direktoru, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar
mədəniyyət işçisi İxtiyar Piriyevin “Qurtuluş dastanı” epik tarixi dramı Naxçıvan teatrında
Milli Qurtuluş Günü- 2015-ci ilin iyunun 15-də Ulu öndər Heydər Əliyevin  xatirəsinə ehtiram
əlaməti olaraq Kamran Quliyevin quruluşunda səhnəyə qoyulmuş və tamaşada ümummilli
liderin bədii obrazının səhnə təcəssümü uğurla əks olunmuşdu. Dahi şəxsiyyətin zəngin həyat
yolunun müxtəlif məqamları, habelə ayrı-ayrı hadisələrə münasibəti, aktyorların yaratdığı
canlı səhnələr tamaşaçılar tərəfindən alqışlarla qarşılanmışdır. Tamaşada Ulu öndər öz həyatını
təhlükə altına ataraq 1990-cı il yanvarın 21-də Azərbaycan Respublikasının Moskvadakı
Daimi Nümayəndəliyinə gəlməsi və orada Sovet ordusunun Bakıda dinc əhaliyə qarşı törətdiyi
qanlı faciə ilə bağlı mətbuat konfransı keçirməsi, iyulun 20-də Bakıya yola düşməsi, iki gün
sonra anadan olduğu Naxçıvana gəlməsi, orada fəaliyyət göstərməsi, ölkə ictimaiyyətinin
qabaqcıl nümayəndələrinin Naxçıvanda olmaları və xalqın təkidli tələbi ilə dahi şəxsiyyətin
ölkə rəhbərliyinə yenidən qayıtması tamaşada öz parlaq ifadəsini tapır. Eyni zamanda
tamaşanın finalında aktyorların – müəllifin “Müstəqil vətənin memarı” rekviyem-poemasını
söyləməsi qurtuluşa simvol olan, qurtuluşun mahiyyətini özündə təcəssüm etdirən milli
birliyin rəmzi kimi təqdim edilir.

Kamran Quliyev teatrın kollektivi ilə birlikdə Zaqafqaziya Respublikalarında, 1998-ci
ildə Türkiyə Respublikasının Ankara, İstanbul, Trabzon, Qars, İğdır şəhərlərində qastrolda
oldu. Türkiyəli sənətsevərlərə böyük Üzeyir bəyin “Arşın mal alan”, “Məşədi İbad”, “Ər və
arvad” musiqili komediyalarını göstərdi. Kamran Quliyevin yaratdığı Qoçu Əsgər rolu türk
teatrsevərlərin yaddaşına həkk olunan obrazlardandır. 1999-cu ildə teatrın bir qrup aktyorları
İran İslam Respublikasına qastrola gedir. Teatrın artistləri Təbriz, Xoy, Urmiya, Maku şəhə -
rində N.Nərimanovun “Nadir şah” əsərini tamaşaya qoyurlar. Tamaşada Kamran Nadir şah
obrazını yaradır. İstər Türkiyə Respublikasının, istərsə də İran İslam Respublikasının qəzet -
lərində Naxçıvan teatrının qastrolundan, Kamran Quliyevin tamaşalara verdiyi quruluşlardan
və yaratdığları obrazlardan bəhs edən yazılara rast gəlirik.

Sənətə gəldiyi ilk gündən uğurlu addımlar atan, Kamran Quliyev Naxçıvan Muxtar
Respublikasının televiziyası ilə sıx əməkdaşlıq edir, televiziya teatrı üçün C.Məmmədqu -
luzadənin “Kamança”, E.Həbibin “Ağ ölümün ölümü”, “Günəşin vətəni”, Ə.Əsgərovun “Özgə
anası” kimi maraqlı tamaşalar hazırlayır. Kamran Quliyev Naxçıvan Muxtar Respublikasının
ictimai-siyasi həyatında fəal iştirak etməklə, bir çox dövlət tədbirlərinə aparıcılıq edir.

Kamran Quliyevin teatr sənətinin inkişafındakı xidmətləri dövlətimiz tərəfindən yüksək
qiymətləndirilmişdir. O, 1987-ci il iyun ayının 12-də, 29 yaşında şərəfli titulun–Azərbaycan
Respublikasının Əməkdar artisti, 1999-cu ilin oktyabrın 9-da, 41 yaşında isə Azərbaycan Res -
pub likasının Xalq artisti kimi fəxri adların sahibi olur. Tanınmış sənətkar, 2001-ci ildə 44
yaşında isə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, möhtərəm Heydər Əliyevin fərmanı ilə
prezidentin təsis etdiyi birinci dərəcəli mükafata layiq görülür, 2002, 2003 və 2009-cu illərdə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin mükafatını alır, 2008-ci ildə “Tərəqqi” medalı ilə təltif
edilir. Bu mükafatlar Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sənətə və sənətkara göstərdiyi
qayğının təzahürləridir.

Bütün bu göstəriciləri nəzərə alaraq deyə bilərik ki, bundan sonra da Kamran Quliyev
bir aktyor və rejissor kimi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin və eləcə də Naxçıvan
Muxtar Respublika Ali Məclisi Sədrinin qayğılarına öz əməli işi ilə cavab verəcək, Naxçıvan
teatrının inkişafı yolunda öz bilik və  bacarığını əsirgəməyəcəkdir.
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Ali Gahramanov

PEOPLE’S ARTIST KAMRAN GULIYEV: ART AND MODERNITY

The article provides the carrier of the great actor and director Kamran Guliyev who has
taken confident and courageous steps in his carrier and he is distinguished by his own
autography, his stage performance is followed by his own unique features. The article talks
about the characters created by him and his performances. He has directed successful films
from the following works for enriching the theatre repertoire in the years of independence:
Attention is drawn to his productions, such as “Atabeys”, “Pompey’s campaign to the
Caucasus” of N.Hasanzadeh, “”Fortress of Alinja” of H.Arzulu, “Sheikh Khiyabani” of I.Efen -
diev, A.Babayev’s “Return of Koroglu to Chenlibel”, N.Khazri’s “Attila’s Riders”, “The sun
rising on the banks of the Araz” of H.Eyvazly, “Blood mixed with blood” of S.Sadig, “The
Fate of Mirza Jalil” of M.Jafarov, “Yahya bey Dilgam” of T.Hamid, A.Amirli’s “Agha
Mohammed Shah Gajar”, “Ali and Nino”, H.Aliyev’s “Ehsan Khan Kengerli”, H.Javid’s “La -
me Tamerlane”, “The Devil”, “Siyavush”, “Sheikh Sanan”, Elchin’s “My husband is crazy”,
“From madhouse ran away a mad”, J.Mamedguluzadeh’s “Gathering mads”, H.Orujov’s
“People of this world”, “Resurrected man” of Mir Jalil Pashaev are realistic and romantic
performances.

At the same time, Kamran Guliyev’s participation in large-scale state-level events in
the autonomous republic are mentioned in the paper.

Keywords: Kamran Guliyev, actor, director, producer, drama, performance, stage.
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Али Гахраманов

НАРОДНЫЙ АРТИСТ КЯМРАН ГУЛИЕВ: ИСКУССТВО И
СОВРЕМЕННОСТЬ

В статье рассматривается творческий путь Кямрана Гулиева, шагающего на сцене
уверенно, не боясь, поддерживающего правильное направление на своем пути, отли -
чающегося душой и оригинальным почерком как актер и режиссер, и рассматриваются
своеобразные черты его сценической деятельности. Освещаются его роли и постановки.

Обращается внимание на его постановки, такие как «Атабеи», «Поход Помпея на
Кавказ» Н.Гасанзаде, «Крепость Алинджа» Г.Арзулу, «Шейх Хиябани» И.Эфендиева,
«Возвращение Кероглу в Ченлибел» А.Бабаева, «Всадники Аттилы» Н.Хазри, «Солнце,
всходящее на берегу Араза» Г.Эйвазлы, «Кровь перемешался с кровью» Ш.Садига,
«Судьба Мирзы Джалила» М.Джафарова, «Яхья беу Дильгам» Т.Гамида, «Ага Мохам -
мед шах Гаджар», «Али и Нино» А.Амирли, «Ехсан хан Кенгерли» Х.Алиева, «Хромой
Тамерлан», «Дьявол», «Сиявуш», «Шейх Санан» Г.Джавида, «Мой муж сумашедший»,
«Из дурдома сбежал сумашедший» Эльчина, «Сбор сумашедших» Дж.Мамедкулузаде,
«Люди этого мира» Г.Оруджова, «Воскресший человек» Мир Джалала Пашаева.

В том числе здесь говорится об участии К.Гулиева в широкомасштабных госу -
дарст венных мероприятиях.

Ключевые слова: Кямран Гулиев, актер, директор, режиссер, драматургия, спектакль, сцена.

(AMEA-nın müxbir üzvü Ərtegin Salamzadə tərəfindən təqdim edilmişdir)
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UOT 792.03

ƏLƏKBƏR QASIMOV

ƏBDÜRRƏHİM BƏY HAQVERDİYEVİN PYESLƏRİ NAXÇIVAN SƏHNƏSİNDƏ

Məqalədə Azərbaycanın görkəmli yazıçısı və ictimai xadimi, milli dramaturgiyanın təşəkkülü və inkişa -
fında müstəsna xidmətləri olan Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin Naxçıvanla əlaqələri araşdırılmışdır. Burada
hələ XIX əsrin sonlarında böyük dramaturqun naxçıvanlı ziyalılarla dostluq əlaqələrindən bəhs edilir. Müəllifin
öz arzusu ilə pyeslərindən birinin Naxçıvan səhnəsində tamaşaya qoyulmasından söz açılır, onu hazırlayanların
adları qeyd olunur.

Daha sonra XX əsrin əvvəllərində artıq formalaşmış Naxçıvan teatrında Ə.Haqverdiyevin tamaşaya
qoyulan pyesləri tədqiqat nəticəsində xronoloji qaydada təqdim olunmaqla onların yaradıcı heyətləri barədə
də məlumat verilir. O cümlədən sovet hakimiyyəti illərində də Naxçıvan Dövlət Dram Teatrı tərəfindən
Haqverdiyev dramaturgiyasına vaxtaşırı müraciət olunması geniş işıqlandırılır. Bu dövrün müxtəlif vaxtlarında –
1920-1950-ci illərdə ayrı-ayrı rejissorlar tərəfindən dramaturqun pyeslərinə quruluş verilməsindən söhbət açılır.
Bu tamaşaların quruluşçu rəssamları, musiqi tərtibçiləri və həmin əsərlərdəki obrazları canlandırmış aktyorlar
haqqında müfəssəl danışılır. Həmin tamaşalardan bir neçəsi geniş təhlil olunur.

Həmçinin məqalədə Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev dramaturgiyasının Naxçıvan teatrının formalaşmasın -
da və inkişafında müstəsna rolu və əhəmiyyəti də xüsusi vurğulanır.

Açar sözlər: Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Naxçıvan teatrı, tamaşa, rejissor, rəssam, aktyor.

Azərbaycan ədəbiyyatı və milli teatr tariximizdə özünəməxsus yeri və çəkisi olan
Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev görkəmli yazıçı-dramaturq olmaqla yanaşı, həm də bir rejissor,
dirijor, mühərrir, tərcüməçi və ədəbiyyatşünas kimi tanınmışdır. “Ə.Haqverdiyev öz pyeslərilə
Azərbaycan teatrının repertuarını zənginləşdirməklə kifayətlənməmiş, rejissorluqla məşğul
olmuş, aktyorların ideya-sənətkarlıq inkişafında dramaturq-müəllim kimi fəaliyyət göstərmiş -
dir; eyni zamanda o, rus, Qərbi Avropa və b. xalqların ədəbiyyatından bir sıra qiymətli
tər cü mələr hazırlamışdır” [4, s. 64].

O, Rusiyada – Sankt-Peterburq Yol Mühəndisləri İnstitutunda təhsil aldığı illərdə bu -
radakı Aleksandrinski Teatrının daimi tamaşaçılarından biri olmuş, bu qədim sənət ocağının
rəngarəng tamaşalarını müntəzəm, böyük maraq və diqqətlə seyr etməklə yanaşı, onun zəngin
yaradıcılıq irsini, ümumilikdə teatr sənətinin xüsusiyyətlərini, əsasən də rejissor və aktyor
işinin incəliklərini dərindən mənimsəmişdi.

Milli teatrımızın ilk xadimlərindən biri olan Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin səhnə
fədailiyini sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, professor, respublikanın əməkdar incəsənət
xadimi İlham Rəhimli belə dəyərləndirmişdir: “Gözəl ziyalı, böyük mədəniyyət fədaisi, nasir
və dramaturq Əbdürrəhim bəy 1901-ci ildə Bakıya gəldi... Əbdürrəhim bəyin ilk, ən böyük
xidməti o oldu ki, mövcudluğu çox az hiss edilən teatr həvəskarlarını dəstə-truppa şəklində
cəmləşdirə və müəyyən məqsədyönlü iş qura bildi... Dəstə afişalarda, mətbuatda əsasən “Bakı
müsəlman dram truppası” adlanırdı. Dramaturqun özü bu dəstənin, başqa sözlə desək,
truppanın baş rejissoru funksiyasını icra etməyə başladı, Əbdürrəhim bəy dörd il sərasər bu
truppaya rəhbərlik etdi və əslində milli teatrda ilk baş rejissor kimi tarixə düşdü” [6, s. 47].

Ə.Haqverdiyev müasirlərindən özünün nəzəri biliyilə də fərqlənmişdir. O, uzun illər
dramaturgiya problemlərinin və teatr tarixinin tədqiqilə də məşğul olaraq bu barədə xeyli
miqdarda qeydlər və xatirələr yazmışdır.
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“Haqverdiyevin Şekspir, Molyer, Şiller, Qoqol, Ostrovski, hətta Avropa simvolist
dramaturqlarının əsərlərilə yaxından tanış olduğu bizə bəllidir. Bu tanışlıq, şübhəsiz, nəticəsiz
qalmamışdır... Lakin bu xarici təsirlərə baxmayaraq, Haqverdiyev Azərbaycan dramaturgiya -
sının sınanmış ənənələrinə əsaslanmış, dramaturgiyada öz fərdi üslubunu yarada bilmişdir.
Onun fərdi üslubunu həm mövzularında, həm dramaturji vasitələrində, həm də bir sıra bədii
ifadə xüsusiyyətlərində görmək mümkündür”  yazan görkəmli ədəbiyyatşünas, professor Əli
Sultanlı onu da məxsusi qeyd edir ki, Haqverdiyev başlıca olaraq mövzularını mülkədar həya -
tından almışdır [8, s. 245].

Beləliklə, Ə.Haqverdiyevin pyesləri, xüsusən də faciələri Azərbaycan teatrının, həm -
çinin onun ikinci qocaman qolu olan Naxçıvan teatrının təşəkkülü, formalaşması və inkişafı
üçün böyük əhəmiyyət kəsb etmişdir. Bu dramaturgiyanın səhnə təcəssümündə böyük bir
rejissor, aktyor və rəssam nəsli yetişib püxtələşmişdir.

XIX əsrin 80-ci illərində pərvəriş tapan Naxçıvan teatrının Ə.Haqverdiyev  drama turgiyası
ilə ilk tanışlığı 1899-cu ilə təsadüf etmişdir. Məhz bu ildə, hələ sonuncu kursda təhsil alan
Əbdürrəhim bəy “Dağılan tifaq” faciəsinin bir nüsxəsini Sankt-Peterburqdan Naxçıvana, dostu
Qurbanəli Şərifova göndərib. Q.Şərifov həmin pyeslə Naxçıvan teatrının artıq formalaşmış
yaradıcı heyətini tanış edir. Əsəri səhnəyə qoymağı Moskva Universitetinin hüquq fakültəsini
bitirmiş Fərəcullah Şeyxov öz öhdəsinə götürür. Bu işdə qardaşı Nəsrullah da ona yaxından
kömək edir. Bu tamaşada əsas rolları Ələkbər Süleymanov (Nəcəf bəy) və Əbülqasım
Sultanov (Sona xanım ) oynayıblar.

XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq Naxçıvan teatrının truppası yeni teatr həvəskarları
ilə formalaşmaqda davam edir. Bu dövrdə kollektivə Böyük xan Naxçıvanski rəhbərlik
etmişdir. Onun təşəbbüsü ilə 1907-ci ilin payızında Ə.Haqverdiyev dramaturgiyasına yenidən
müraciət olunaraq onun “Bəxtsiz cavan” faciəsinin məşqlərinə başlanılır. Məhz onun qurulu -
şunda hazırlanan bu tamaşa həmin il noyabr ayının 20-də təhvil verilmişdir.

1909-cu ildə öz truppası ilə İrəvanda qastrolda olan dahi teatr fədaisi Hüseyn Ərəblinski
oradan dönüşdə Naxçıvana gəlir. Onların qastrol repertuarında olan tamaşalar burada da
göstərilir. “Bəxtsiz cavan” göstərilərkən onun naxçıvanlılar tərəfindən də hazırlandığını bildi -
yindən Ərəblinski həmin tamaşadakı epizodik rollara yerli aktyorları da cəlb edir. Ümu miy yətlə,
o zaman H.Ərəblinskinin bir müddət Naxçıvanda olması yerli aktyorlarda böyük ruh
yüksəkliyi yaratmaqla onlarda səhnəyə sonsuz sevgi hissini daha da coşdurmuş, Naxçıvan
Teatrının fəaliyyətində əsaslı dönüş yaradıb onun yeni bir yaradıcılıq mərhələsinə qədəm
qoymasına rəvac vermişdir.

“Azərbaycan Teatrının Salnaməsi” ikicildliyinin birinci cildində – “1912-ci il” bölmə -
sində belə bir qeyd vardır: “2 mart, Naxçıvan. Bu yaxınlarda Z.Hacıbəyovun “Evliykən subay”
operettası və Böyük xan Naxçıvanskinin nəzarəti altında “Dağılan tifaq” oynanacaqdır”.
“Daha sonra qeyd olunur: “7 mart, Naxçıvan. Hüseyn xan Naxçıvanskinin evində yerli
həvəskarlar tərəfindən “Dağılan tifaq” oynanmışdır. Nəcəf bəy – Böyük xan.” [1, s. 283].

Buradan bəlli olur ki, 1912-ci ilin əvvəlindən Böyük xan Naxçıvanski “Dağılan tifaq”ı
yeni quruluşda hazırlamış və Hüseyn xan Naxçıvanskinin evində oynanılan tamaşada özü də
baş rolu ifa etmişdir.

“Bəxtsiz cavan” da 1912-ci ilin əvvəllərindən Naxçıvan teatrında tamamilə yeni quru -
luş da hazırlanmağa başlandı.  Qeyd etmək yerinə düşər ki, həmin vaxt Tiflisdə təhsil alan və
qış tətilinə gələn Bəhruz Kəngərli “Bəxtsiz cavan” tamaşası üçün arxa pərdədə böyük bir
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mənzərə çəkməklə və səhnədə ayrı-ayrı məkanlar üçün əşyalara müəyyən tərtibat verməklə
bu sənət ocağının ilk rəssamı kimi öz adını Azərbaycan teatrının salnaməsinə yazmış oldu.

Aprel ayının 22-də Rza Təhmasibin quruluşunda göstərilən “Bəxtsiz cavan”  tamaşası
böyük rəğbətlə qarşılanmışdır. Cəmi iki il sonra kollektiv Ə.Haqverdiyevin daha bir əsərinin
– “Ac həriflər”in də uğurlu tamaşasını hazırlamışdır.

1916-cı ildə isə Naxçıvan Teatrı Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin ardarda iki əsərini
tamaşaya qoymağa müvəffəq olmuşdur. 1915-ci ildən Naxçıvan teatrına rəhbərlik edən
görkəmli teatr xadimlərindən biri Rza Təhmasib (sonralar respublikanın xalq artisti, SSRİ
Dövlət mükafatı laureatı, professor) C.Məmmədquluzadənin “Ölülər” tragikomediyasına elə
həmin ildə, məhz Naxçıvanda ilk səhnə həyatı verdikdən sonra, Əbdürrəhim bəy Haqverdi -
yevin “Pəri cadu” əsərini hazırlayıb.

1915-ci ildə təhsilini başa vurub doğma şəhərinə qayıdan gənc Bəhruz Kəngərli də
həmin ildə burada “Ölülər” tamaşası ilə daimi fəaliyyətinə başlamış və növbəti işi kimi “Pəri
cadu” tamaşasının da tərtibatçı rəssamı olmuşdur. “Kəngərli teatr dekorasiya tərtibatı sənətində
də boyakarlıqda olduğu kimi, əsl realist rəssam olmuş, həyat hadisələrinin təbii və inandırıcı
əks etdirilməsinə çalışmışdır. Realist rəssam eyni zamanda geniş yaradıcılıq fantaziyasına
malik idi. Bu cəhətdən onun “Pəri cadu” əsərinə (tamaşasına – Ə.Q.) verdiyi səhnə tərtibatı –
dekorasiyalar, geyim eskizləri, və yaratdığı tipajlar olduqca maraqlıdır. Bu tamaşaya verəcəyi
səhnə tərtibatını hazırlamaq üçün yaradıcılıq axtarışları apararkən rəssam öz fikrini belə izah
edirdi: “Mən elə edəcəyəm ki, Xızır göydən yerə ensin. O, həmişə xeyir və yaxşılığı təmsil
etdiyindən, başdan ayağa qədər insana xoş təsir göstərən ağ rəngdə, ağ ayaqqabıda olacaqdır.
Çünki ağ rəng qüdsiyyəti təmsil edir. Onun ətrafında rəngarəng çiçəklər, yaşıl ağaclar və gözəl
təbii mənzərələr yaradacağam. Əksinə, Şamama cadunu isə yerdən çıxaracağam. O, qorxunc
və qara paltarda olacaqdır. Onun üzünün rəngi də qara olacaqdır. Ətrafında insanı kədərlən -
dirəcək mənzərələr yaradacağam” [5, s. 24].

1915-ci ilin sonlarından məşqlərinə başlanılan “Pəri cadu”nun ilk tamaşası 1916-cı ilin
əvvəllərinə təsadüf etmişdir. İlin mart-aprel aylarında isə kollektiv böyük dramaturqun “Dağı -
lan tifaq” faciəsinə yeni səhnə həyatı vermişdir.

Aprel ayının 28-də göstərilən “Dağılan tifaq”ın da quruluşçu rejissoru R.Təhmasib,
rəssamı B.Kəngərli olmuşdur. Tamaşada əsas rolları Rza Təhmasib (Nəcəf bəy), Əli Xəlilov
(Həmzə bəy), Rza İsfəndiyarlı (Süleyman bəy), Muxtar Nəsirov (Sona), Heydər Muradov
(Pəri) və Həsən Səfərli (Məşədi Cəfər) ifa etmişlər.

Naxçıvan teatrı 1917-ci ilin aprel ayında yaradılan “El güzgüsü” cəmiyyətinin nəzdində
fəaliyyətini davam etdirmiş və cəmiyyətin yaradılması münasibətilə “Ölülər” tamaşasını bərpa
edib həmin ayın sonunda göstərmişdir. Tamaşanın quruluşu və səhnə tərtibatı olduğu kimi
saxlanılmış, baş rollardan (R.Təhmasib – Kefli İsgəndər, Ə.Qəmküsar – Şeyx Nəsrullah) başqa
digər rolların iştirakçıları arasında müəyyən dəyişiklik edilmişdir.

“Ölülər” göstərildikdən sonra kollektiv Ə.Haqverdiyevin “Bəxtsiz cavan” faciəsini
hazırlamağa başlayır. Quruluşçu rejissoru R.Təhmasib, rəssamı B.Kəngərli olan bu tamaşa
ilk dəfə olaraq musiqi parçaları ilə müşayiət olunmuşdur. Musiqi tərtibçisi Heydər Təhməz -
bəyov idi. Burada vurğulamaq yerinə düşər ki, R.Təhmasibin əmisi oğlu olan H.Təhməzbəyov
uzun illər Naxçıvan Dövlət Dram Teatrının musiqi hissə müdiri vəzifəsində işləmiş, bir sıra
opera və operettalara dirijorluq etmişdir.

Elə həmin il may ayının 18-də, “El güzgüsü”ndə göstərilmiş “Bəxtsiz cavan”ın ilk tama -
şasında əsas rollarda Rza Təhmasib (Fərhad), Əli Xəlilov (Hacı Səməd ağa), Muxtar Nəsirov
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(Mehri), Rza İsfəndiyarlı (Mirzə Qoşunəli), Teymur Qasımov (Kərbalayı Bəndalı), Həsən
Səfərli (Musa bəy), Heydər Muradov (Çingiz bəy), Əli Talıbov (Dustaq), Heydər Məmmədov
və Əkbər Abbasov (kəndlilər) iştirak etmişlər.

Burda bir maraqlı faktı da qeyd etmək yerinə düşər ki, Rza Təhmasibin Bakıya, Azər -
baycan Dövlət Dram Teatrına qəbul olunmasında Ə.Haqverdiyevin böyük rolu olmuşdur. Bu
hadisəni görkəmli teatrşünas və ictimai xadim, professor Cəfər Cəfərov xalq artistinin 70 illik
yubiley gecəsindəki məruzəsində də məxsusi vurğulamışdır: “...Qocaman sənət xadimi Rza
Təhmasib doğrudan da böyük istedad və seçmə bir sənətkardır... Naxçıvanın qaranlıq mühi -
tində meydana çıxan Təhmasib hələ kiçik yaşlarından, təxminən 12-13 yaşından öz yolunu
və əqidəsini teatrda görmüş. Bu yolun necə deyərlər, zəvvarı olmuşdur... Naxçıvanda rejissoru
olduğu “Ölülər” tamaşasında İsgəndər rolunda diqqəti cəlb etmiş və sonralar, sovet hakimiy -
yətinin ilk illərində, Əbdürəhim bəy Haqverdiyevin zəmanətilə Azərbaycan Dövlət Teatrına
qəbul edilmişdir” [2, s. 150].

1920-ci ilin iyul ayında Naxçıvanda sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra teatrın da
repertuar siyasəti nəzarətə götürülür və kollektivdə bir sıra dəyişikliklər baş verir. Naxçıvan
teatrının ilk və ən uzunmüddətli direktoru olmuş Əli Xəlilov (sonralar muxtar respublikanın
əməkdar artisti) yazmışdır ki: “1920-ci il avqustun 24-dən etibarən yeni teatr kollektivi
fəaliyyətə başladı və biz ilk dəfə Ə.Haqverdiyevin “Bəxtsiz cavan” pyesini tamaşaya qoyduq
[3, s. 44].

1931-ci il mart ayının 27-də, Bakıda məşhur aktyor Sidqi Ruhullanın səhnə fəaliyyətinin
25 illiyi münasibətilə təntənəli yubiley gecəsi keçirildi. “Yubileydən sonra Sidqi Ruhulla
Naxçıvan teatrına rejissor dəvət edildi və bir müddət sonra həm də kollektivin direktoru təyin
olundu. Azərbaycan səhnəsinin görkəmli xadimi 1931-ci ilin aprelindən 1933-cü ilin iyununa
kimi kollektivin yaradıcılıq imkanlarını, teatr tamaşalarının bədii səviyyəsini qaldırmaq üçün
səmərəli və faydalı əmək sərf etmişdir” [9, s. 21].

Naxçıvan teatrında milli, həmçinin rus və Avropa dramaturgiyasının ən yaxşı nümunələ -
rinə quruluş verən S.Ruhulla Ə.Haqverdiyevin “Dağılan tifaq” faciəsini də tamaşaya qoy muş dur.
Sovet dövründə, Naxçıvan Dövlət Dram Teatrında ilk dəfə hazırlanan “Dağılan tifaq”
tamaşasının quruluşçu rəssamı Adil Qazıyev, ikinci rəssamı Nağı Nağıyev, musiqi tərtibçisi
Adil Kəngərli olmuşdur. Quruluşçu rejissor tərəfindən rollar belə bölünmüşdü:

Nəcəf bəy – Sidqi Ruhulla, Süleyman bəy – Nəcəf Tağızadə, Sona xanım – Zina
Budaqova, Səlim bəy – Məmmədhüseyn Təhmasib, Həmzə bəy – Kazım Şeyxov, Pəri xanım
– Telli Əkbərova, Mirzə Bayram – Əyyub Haqverdiyev, Aslan bəy – Seyid Səbri, Məşədi
Cəfər – Əli Xəlilov, Nazlı – Məhbubə Məmmədova, Cavad – Rza İsfəndiyarlı, ovçular –
Ağabala Məmmədov və Əşrəf  Rüstəmov. 1932-ci ildə hazırlanmış “Dağılan tifaq” faciəsinin
ilk tamaşası sentyabrın 21-də olmuş və rəğbətlə qarşılanmışdır.

1937-ci ildə Gəncədən Naxçıvana gələn və bu müddətdə istedadlı bir aktyor kimi
tanınan İbrahim Həmzəyev həmin vaxtdan ömrünün sonuna kimi sənət taleyini bu şəhərlə,
onun qocaman teatrı ilə bağlayır. Burada aparıcı aktyor kimi fəaliyyətə başlasa da, sonralar
rejissorluq edərək baş rejissor və direktor vəzifələrində də işləmiş, uzun illər bu kollektivə
rəhbərlik edərək Azərbaycanın müqtədir aktyorları sırasında özünəməxsus yer tutmuş, xalq
artisti fəxri adına layiq görülmüşdür.

1940-cı ildən bir neçə tamaşaya quruluş vermiş İ.Həmzəyevin üçüncü müstəqil rejissor
işi məhz Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin “Pəri cadu” əsəri olmuşdur. Tamaşanın rəssamı
Rəcəb Rəcəbov, musiqi tərtibçisi Ənvər Hüseynov, rejissor assistenti Xədicə Qazıyeva idi.
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O dövrün mətbuatının da qeyd etdiyi kimi “İbrahim Həmzəyevin quruluşunda “Pəri
cadu” əvvəlki səhnə yozumlarından fərqlənirdi. Quruluşçu rejissor “nəfsi-əmmarənin”, tama -
hın, səadəti xəyallarda axtarmağın, insanın şəhvət ehtiraslarına qul olmasının faciələrini
dramatik konfliktin mərkəzinə çəkmişdi. Tamaşada Pəri, əcinnələr, İblis, Şamama cadu kimi
obraz ların səhnə təfsirində həm real, həm rəmzi, həm də romantik-psixoloji ifadə vasitələrin -
dən istifadə edilmişdi. Bu, dramın həyatiliyini və dramaturqun təbliğ etdiyi ideyaların
bəşəriliyini qüvvətləndirmişdi “ [7, s. 123].

Tamaşada Qurban rolunda Səməd Mövləvi, Hafizə rolunda Firuzə Əlixanova və Telli
Əkbərova, Pəri rolunda Rüxsarə Ağayeva, Səlimə rolunda Xədicə Qazıyeva, İblis rolunda
Əyyub Haqverdiyev, Əmrah rolunda Abbas Quliyev (sonralar Sovet İttifaqı Qəhrəmanı) çıxış
etmişdilər.

Digər rolları Mirhəsən Mirişli, Məmməd Həsənov, Kazım Hüseynov, Rza Tumbullu, Lüsya
Əlixanova, Nadir Rzayev, Əliheydər Həsənzadə, Əziz Hüseynov, Tələt Nəcəfov və Yusif
Haqverdiyev ifa etmişlər. 1940-cı il dekabr ayının 11-də “Pəri cadu”nun ilk tamaşası olmuşdur.

1941-ci ilin iyununda Böyük Vətən Müharibəsinin başlaması səbəbindən  Naxçıvan
teatrından da cəbhəyə getmiş 15 nəfərin təxminən yarısının aktyor olmasından  truppada əsaslı
boşluq yaranmışdı. Bu boşluğu aradan qaldırmaq məqsədilə bir neçə tamaşanın yeni quruluşda
hazırlanması zərurəti yaranmışdı. Belə tamaşalardan biri də “Pəri cadu” idi.

İlk tamaşasından bir il keçəndən sonra, 1942-ci ilin dekabrından teatr Səməd Mövləvinin
rejissorluğu ilə yeni quruluşda “Pəri cadu” üzərində işə başladı. Tamaşanın rəssamı Əyyub
Hüseynov, musiqi tərtibçisi Ənvər Hüseynov, rejissor assistenti Rüxsarə Ağayeva idi.

Baş rollarda Firuzə Əlixanova (Hafizə), Ağarza Rzayev (Qurban), Rüxsarə Ağayeva
(Pəri), əsas rollarda Əziz Hüseynov (İblis), Telli Əkbərova (Şamama cadu), Məhbubə Məm -
mədova (Zərnigar), Kazım Hüseynov (Əmrah), Xədicə Qazıyeva (Səlimə), digər rollarda Rza
İsfəndiyarlı (Sayad), Səməd Mövləvi (Niyaz), Ağalar Əliyev (Birinci əcinnə), Məmmədraza
Əliyev (İkinci əcinnə), Əşrəf Rüstəmov(Üçüncü əcinnə), Həsən Fətullayev (Dördüncü əcinnə)
iştirak etmişlər. Yeni quruluşdakı “Pəri cadu” tamaşasının premyerası fevral ayının 23-də
olmuşdur.

Həmin vaxtdan, Böyük Vətən Müharibəsindən sonrakı dövrdə yalnız 1953-cü ildə
Naxçıvan teatrında “Pəri cadu” – Ə.Haqverdiyev dramaturgiyası yenidən səhnəyə gəldi. Bu -
də fəki tamaşanın da quruluşçu rejissoru Səməd Mövləvi oldu. Tamaşanın bədii quruluşu
teatrın baş rəssamı Məmməd Qasımova (sonralar muxtar respublikanın əməkdar incəsənət
xadimi), musiqi tərtibatı teatrın musiqi hissə müdiri (sonralar muxtar respublikanın əməkdar
müəllimi) Məmməd Məmmədova məxsus olmuşdur. Rejissor assistenti Əsgər Əhmədoğlu idi.

Baş rollarda Məmməd Quliyev, Zəroş Həmzəyeva, Roza Cəfərxanova, Firuzə Əlixa -
nova, əsas rollarda Əyyub Abbasov, Xədicə Qazıyeva, Ağalar Əliyev, Lətif Niftəliyev, Abbas
Xəlilov, Pakizə Məmmədova, Tamara Məmmədova, digər rollarda Mirhəsən Mirişli, Kazım
Hüseynov, Əyyub Məmmədov, Rza Tumbullu, Yusif Haqverdiyev, Sürəyya Qurbanova iştirak
etmişdilər.

“Pəri cadu”nun son – 1953-cü il quruluşundan sonra Naxçıvan teatrı bu günədək Əbdür -
rəhim bəy Haqverdiyev əsərlərinə müraciət etməmişdir. Hər halda öz dramaturgiyası ilə
Naxçıvan teatrının formalaşmasına və inkişafına müəyyən dərəcədə təkan vermiş böyük
dramaturqun pyeslərindən biri onun 150 illiyi münasibətilə qocaman sənət ocağının reper -
tuarında öz əksini tapmalı idi.
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Alakbar Gasimov

ABDURRAHIM BEY HAGVERDIYEV’S PLAYS ON THE NAKHCHIVAN STAGE

The article examines the relations of prominent writer and public figure of Azerbaijan,
Abdurrahim Bey Hagverdiyev, who made exceptional contribution in the formation and
development of national dramaturgy with Nakhchivan. It tells about the great playwright’s
friendship with Nakhchivan intellectuals in the late 19th century. One of the plays on the
author’s own accord has been staged on the Nakhchivan stage, the names of those who
prepared it are noted.

As a result of the research, A.Hagverdiyev’s plays in the Nakhchivan Theater, which
was formed at the beginning of the 20th century, are presented in chronological order and
informed about their creative staff. In particular, during the Soviet era, the Nakhchivan State
Musical Dramatic Theater periodically appealed to Hagverdiyev’s dramaturgy. At different
times of this period – in 1920-1950, the playwright’s plays were staged by various directors.
There is a detailed description of the artists, music composers and characters in these
performances, as well as the actors. Some of these plays are widely analyzed.

The article also emphasizes the exceptional role and importance of Abdurrahim bey
Hagverdiye’’s dramaturgy in the formation and development of the Nakhchivan Theater.

Keywords: Abdurrahim bey Hagverdiyev, Nakhchivan Theater, performance, director, artist, actor.
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Алекбер Гасымов

ПЬЕСЫ АБДУРРАХИМ БЕЯ ХАГВЕРДИЕВА НА 
НАХЧЫВАНСКОЙ СЦЕНЕ

В статье исследованы связи с Нахчываном выдающегося писателя и обществен -
ного деятеля Азербайджана, имеющего особые заслуги в рождении и развитии
на циональной драматургии Абдуррахим бея Хагвердиева. Здесь рассказывается о
дружественных связях великого драматурга с нахчыванской интеллигенцией еще в
конце ХIX века. Еще говорится о постановке на Нахчыванской сцене нескольких из
пьес автора по его желанию, отмечаются имена подготовивших эти спектакли.

После дается информация о творческих составах спектаклей, которые были
поставлены по пьесам А.Хагвердиева в уже формирующесям Нахчыванском театре в
начале XX века, итоги исследования представлены в хронологическом порядке. В том
числе широко освещается обращение со временем к драматургии Хагвердиева со
стороны Нахчыванского госдрамтеатра и в годы советской власти. Рассказывается об
отдельных постановках пьес драматурга в разные времена этого периода – в 1920-1950
годах. Подробно говорится о режиссерах, о художниках-постановщиках, о музыкальных
оформителях этих спектаклей и об актерах, сыгравших разные роли в этих произве -
дениях. Подробно анализируются несколько таких спектаклей.

Кроме того, в статье особо подчеркивается исключительная роль и важность
драматургии Абдуррахим бея Хагвердиева в формировании и развитии Нахчыванского
театра.

Ключевые слова: Абдуррахим бей Хагвердиев, Нахчыванский театр, спектакль, режиссер,
художник, актер.

(AMEA-nın müxbir üzvü Ərtegin Salamzadə tərəfindən təqdim edilmişdir)
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UOT 745/749

FİZZƏ QULİYEVA 

NAXÇIVANIN SON TUNC VƏ ERKƏN DƏMİR DÖVRÜ
BƏZƏK ƏŞYALARININ ESTETİKASI

Naxçıvanın Son Tunc və Erkən Dəmir dövrü bəzək əşyalarının estetikası bu dövrdə yaşayan tayfaların
ideoloji görüşləri və inanc sistemini, o cümlədən sənətkarlıq ənənələrini də əks etdirir. Bəzək əşyalarında həndəsi,
o cümlədən astral, zoomorfik elementlərin əks olunması su, günəş, ilan, keçi kultlarının inkişafından qay -
naqlanaraq onların qoruyucu funksiyası ilə əlaqədar olmuşdur. Ənənəvi olaraq bəzək əşyalarının böyük
əksəriyyəti qəbirlərdən aşkar olunmuşdur. Dəfn adətləri zamanı ölən şəxsin bəzək əşyaları ilə birgə gömülməsi
əbədi yaşam, o biri dünyanın mövcudluğu ilə bağlı görüşlərindən qaynaqlanaraq formalaşmışdır. Qədim tayfalar
inanırdılar ki, bəzək əşyaları öləndən sonra da insan ruhunu bəd ruhlardan, şər qüvvələrdən qorumaq gücünə
malikdir. Şübhəsiz ki, bu cür əşyaların gücünü, qüdrətini artırmaq üçün ovsun duaları oxunaraq istifadə
olunmuşdur. Son Tunc və Erkən Dəmir dövrü bəzək əşyalarının estetikası qədim Naxçıvan tayfalarının mədə -
niyyətini, incəsənətini, dünyagörüşünü yaşadan sənət əsərləridir. Bəzək əşyalarının estetikası Xocalı-Gədəbəy
tayfalarının estetik görüşləri ilə də olduqca yaxın ortaq cəhətləri paylaşmışdır.

Açar sözlər: Naxçıvan, bəzək əşyası, qədim dövr, estetika, Son Tunc və Erkən Dəmir dövrü, naxış, inanc.

Naxçıvan diyarının Son Tunc və Erkən Dəmir dövrü bəzək əşyaları bədii zənginliyi,
estetik məziyyətləri ilə diqqəti cəlb edir. Bu dövrün bəzək əşyalarını müxtəlif səpkili boyun -
bağılar, üzük, sırğa, bilərzik, sancaq və s. təşkil etmişdir. Həmin əşyalar qoruyucu xüsusiyyətə
malik olduğu inancından qaynaqlanaraq aid olduğu şəxsin üzərində daşınır, öləndən sonra
həmin əşyalarla birgə dəfn olunurdu. Ənənəvi olaraq bəzək əşyalarının böyük əksəriyyəti
qəbirlərdən aşkar olunmuşdur. Dəfn adətləri zamanı ölən şəxsin bəzək əşyaları ilə birgə
gömülməsi əbədi yaşam, o biri dünyanın mövcudluğu ilə bağlı görüşlərindən qaynaqlanaraq
formalaşmışdır.

Bəzək əşyaları əsasən tuncdan hazırlansa da müxtəlif materiallardan olanlara da rast
gəlinmişdir. Bu dövrdə bəzək əşyalarında olan say çoxluğu, bədii zənginlik metallurgiya
sahəsində əldə olunmuş nailiyyətlərlə, o cümlədən tələbatın artması, dünyagörüşünün inkişafı
ilə əlaqədar olmuşdur. Bəzək əşyalarının estetik baxımdan daha da zənginləşdirilməsində
müxtəlif naxışlarla yanaşı muncuqlar da ideal vasitə olmuşdur. Metaldan hazırlanmış sırğa,
bilərzik, boyunbağı, saç bəzəklərini bəzəmək üçün müxtəlif tipli muncuqlardan istifadə olun -
muşdur. Muncuqlar tunc, əqiq, sümük, pasta, dentalium, sprea və konus tipli dəniz hey van larının
qabığından hazırlanmışdır. Bu cür materiallardan hazırlanmış muncuqlara Sarıdərə və Kolanı
nekropolunun əşyaları arasında rast gəlmək mümkündür [1, şəkil 16, 23, 31; şəkil 33, 5-9,
19, 20, 22].

Ənənəvi olaraq muncuqlar da semantik məna yükünə malikdir. Dəniz heyvanlarının
qabığı, o cümlədən balıqqulağından hazırlanan muncuqlar su stixiyası ilə əlaqədar olmuşdur.
Yaşam, həyat qaynağı olan suya inam tarixin ilk dövrlərindən mövcud olmuşdur. Aydındır ki,
muncuqlar praktiki və dekorativ əhəmiyyətə malik olmamış, qoruyucu əşya kimi istifadə
olunmuşdur. Onlar qadın və kişi fərqi qoyulmayaraq hər iki cinsin nümayəndəsi tərəfindən
də istifadə olunmuşdur.

Muncuqlar hazırlanarkən onların naxışlı olması da diqqətdə saxlanmışdır. Əşyaların
naxışlı olanı daha müqəddəs bir yükə malik olduğu üçün onlarda böyük bir hikmət gizlənir.

Fizzə Quliyeva
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Muncuqları adətən cızma və deşik naxışlar bəzəmişdir. Kolanı nekropolundan aşkar olunmuş
çevrəşəkilli muncuq cızma naxışları ilə diqqətəlayiqdir [1, şəkil 33, 9]. Dəniz heyvanının
qabığından hazırlanmış bu muncuğun mərkəzinə deşik açılmış və ətrafına beş ədəd olmaqla
konsentrik çevrələr cızılmışdır. Dairə günəşin simvolu olaraq ibtidai dövr sənət abidələrində,
əşyalarda çox rast gəlinmişdir. Konsentrik dairələr isə kosmik dünya modelinin üçhissəli
strukturudur. Dairələri əmələ gətirən xətlər kosmik məkanı bir-birindən ayıran və qarşılıqlı
əlaqə yaradan bir qatdır. Mərkəzi dairə günəşi, ikinci dairə mədəni məkanı, üçüncü isə onun
periferiyasını göstərir [2, s. 198]. Kolanı muncuğunun üzərində beş dənə konsentrik dairənin
verilməsi kosmik dünyanın çoxluğunu, təkrarını simvolizə edir.

İncə bəzək əşyalarının hazırlanmasında qəlibkarlıq müstəsna əhəmiyyət kəsb etmişdir.
Xüsusilə mum qəliblərdən istifadə olunması onların bədii keyfiyyətini daha da artırmış və
estetik mükəmməlliyə nail olunmuşdur. Təbii ki, qəlibçiliklə yanaşı döymə, kəsmə və s.
texnoloji üsullara da müraciət olunmuşdur. Spiralşəkilli bəzəkli lent borular, həmçinin sadəliyi
ilə seçilən, uca doğru daralan silindrik muncuqların həllində mum qəlibkarlıq üsulu tətbiq
olunmuşdur. Bu qəbildən olan bəzək əşyaları Sarıdərə [1, şəkil 16, 25, 29, 30] və Kolanı [1,
şəkil 33, 13, 14, 16, 17, 18, 23] nekropollarından aşkar olunmuşdur. Analoji bəzək əşyaları
Azərbaycan abidələrindən məlumdur [7, с. 81; 8, с. 11].

Boyunbağı və sırğaların bədii-estetik çalarlarının zənginləşməsində muncuqlar, asqılar
xüsusi rola malik olmuşdur. Bu qəbildən olan boyunbağı və sırğalar çəngəlşəkilli formaya
malikdir. Boyunbağılar nazik məftildən hazırlandığı üçün onlara muncuq və asqıların keçiril -
məsi rahat olmuşdur. Muncuq və asqılar materiallarına, bədii biçimlərinə, naxış elementlərinə
görə bir-birindən fərqlənirlər. Çəngəlşəkilli ucluqlu boyunbağı və sırğalara balıqqulağı, əqiq
və pasta muncuqlar, bəzən isə tuncdan hazırlanmış toppuz asqı, spiral və zəncirlər taxılmışdır.
Balıqqulaqları bir qayda olaraq trapesiya formasına salınsa da orijinal formalardan da istifadə
olunmuşdur [2, şəkil 54, 13]. Boyəhməd nekropolundan aşkar olunmuş sırğalardan birinin
ucları bir-birinə sarınmışdır [1, şəkil 36, 9]. Onun üzəri əqiq muncuqlarla bəzədilmişdir. Nazik
tunc məftildən hazırlanmış ikinci sırğanın üzərinə düzbucaq formalı tunc lövhə asılmışdır [1,
şəkil 36, 7].

Halqa formasında hazırlanan tunc bilərziklər müxtəlif cür olub uclarının bitişik, aralı,
bir-birinin üzərinə oturdulmuş şəkildə olmasına və bəzəmələrinə, həmçinin kəsikdə yuvarlaq,
yarımyuvarlaq, dördbucaq, düzbucaq forma və quruluşlarına görə fərqlənirlər. Qızılburun [4,
şəkil 15, 6, 7] və Qarabağlar [4, şəkil 15, 2, 4, 5, 8] nekropollarının bilərzikləri kənarlardan
qabırğaşəkilli formaya salınmış, üst hissələri dərininə kəsiklərlə bəzədilmişdir. Şübhəsiz bu
cür yüksək bədii həlli ilə seçilən bilərziklər qəliblər vasitəsilə hazırlana bilərdi. Dərininə
kəsikləri isə qəlibdən sonrakı prosesə aid etmək olar. Analoji bilərziklər Gədəbəy, Çovdərə
[9, s. 252], Xaçbulaq [8, cədvəl XXII, 4-6], Şağuludərə [10, şəkil 232, 18] və s. abidələrdən
məlumdur.

Bilərziklərin bəzədilməsində kəsmə üsullu dərin gəzlər, fərqli xətlərlə cızmalar aparıcı
olmuşdur. Cızma naxışlar fərqli bədii tutumda tətbiq olunmuşdur. Bilərziklərin adətən uc
hissələri, bəzən biri, bəzən isə hər ikisi cızmalarla bəzədilmişdir. Bununla yanaşı gövdəsi
tamamilə naxışlarla bəzədilmiş bilərziklər də hazırlanmışdır. Onların uc hissələrini bəzəyən
cızmalardan biri ziqzaqşəkilli naxışlardır. Bilərziklərin ümumi quruluşunu, bir qrupunun uc
hissələrinin ilan başı formasında hazırlanmasını nəzərə alaraq demək olar ki, onlar ilan kultu
ilə əlaqəlidir. Ziqzaqşəkilli naxışlar isə ilanın dərisini bəzəyən naxışları simvolizə etmişdir.
Qədim Naxçıvan tayfalarının inanc sistemində ilan məhsuldarlığın hamisidir. Tunc dövrü
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bəzək əşyalarının ilanı yansıtması görünür insanın da hamisi olmuş, onu bəd ruhlardan, şər
əməllərdən qorumuşdur. Gəmiqaya təsvirlərində ilanın keçilərlə, insanla birgə təsvir edilməsi
heyvanın da hamisi rolunda çıxış etdiyini göstərir. Yeraltı və yerüstü dünyanın təmsilçisi olan
ilan güclü ovsunlayıcı qüvvəyə malikdir. O cildini dəyişə, müxtəlif cür təzahür edə bilər.
Folklor nümunələrində rast gəldiyimiz ağ və qara ilan onun həm xeyir, həm də şər təmsilçisi
olduğunu göstərir. İlan kultunun formalaşması və inkişafı Tunc dövrü üçün xarakterik olmuş
və tayfaların inamının güclənməsində mühüm rol oynamışdır.

Tunc boyunbağılarda bədii həllin mükəmməlliyinə bir qədər artıq diqqət yetirilmişdir.
Olduqca hamar həll olunmuş boyunbağılar mum modellər vasitəsilə tökülmüşdür. Onlar
kəsikdə dördkünc, dairəvi, oval formalı olan qalın və nazik tunc məftildən hazırlanmışdır. Bu
dövrün boyunbağılarında əsasən formanın zəngin görünüşü əsas məsələ olsa da, sadə həlli ilə
yaddaqalan boyunbağılar da hazırlanmışdır. Qızılburun nekropolunun boyunbağıları məhz bu
qəbildəndir. Onlardan birinin hər iki ucu qarmaq formasında geriyə burulmuş [4, şəkil 16, 2],
birinin bir ucu ilan başı formasında dəqiqliklə işlənmiş [4, şəkil16, 3], digəri isə mərkəzdən
qalın olub uclara doğru naziklədilmişdir [4, şəkil 16, 7]. Boyunbağıların bir qrupu gövdə
boyunca burulmuş, uc hissələri isə bəzən tamamilə, bəzən də qarmaq formasında geriyə
burulmuşdur.

Lentvari formada kəsilmiş və döyülərək incə təbəqə halına salınmış boyunbağıların
kənarlarına haşiyə elementləri salınmışdır. Haşiyə elementi kimi nöqtələr döyülərək qabar -
dılmışdır. Bu üsul Tunc dövrü metalişləmə sənətində uzun zaman mövcud olmuşdur.
Xo calı-Gədəbəy tayfalarının tunc dövrü bədii tunc məmulatında da bunu aydın görə bilərik.
Boyəhməd nekropolundan aşkar edilmiş boyunbağılardan birinin ortası döyülərək dördkünc
formaya salınmış, cızma və çərtmə üsulu ilə naxışlanmışdır. Gövdəsinin bəzi qisimləri dərin
kəsmələrlə xüsusi formaya salınmış, ucları döyülərək yastılanmış və üzərinə doğru qatlan -
mışdır [2, şəkil 36, 12].

Çəngəlşəkilli ucluğu olan sırğalardan bir qrupu fərqli forması ilə yadda qalır. Bu cür
sırğaların bir ucu döyülərək yastılanmış, ziqzaq formaya salınmış, sırğanın ucuna deyil
gövdəsinə bərkidilmişdir. Belə sırğalar Sarıdərə nekropolundan [1, şəkil 15, 17, 19, 20], Kolanı
nekropolundan [2, şəkil 54, 20] aşkar olunmuşdur. Onlardan birinə nazik tunc məftildən
hazırlanmış halqa spiral, digərinə isə trapesiya formalı balıqqulağı keçirilmişdir.

Bu qəbildən olan sırğalar Sarıdərə nekropolundan aşkar olunmuşdur [1, şəkil 15, 7, 16].
Bu əşyalar praktiki əhəmiyyət daşımaqla bərabər, həm də öz sahiblərini bəd qüvvələrdən və
uğursuzluqlardan qorumaq məqsədilə də istifadə olunmuşdur. Balıqqulağından istifadə balıq
kultunun yayılması ilə əlaqədar olmuşdur. Kolanı nekropolunun qəbirlərində balıqqulağına
rast gəlinməsi məhz bu inancın təzahürü idi [1, s. 145]. Ön Asiyanın Neolit dövrü abidələrin -
dən də məlum olan bu adət olduqca qədimdir. Şübhəsiz xarakterik adətin yayılmasında qədim
tayfaların köçü, iqtisadi-mədəni əlaqələr də təsirsiz ötüşməmişdir. Naxçıvan abidələrində
balıqqulağından hazırlanmış muncuqların, üzəri mavi şirlə örtülmüş pastadan olan bəzək
əşyalarının, Ön Asiya tipli xəncərlərin yayılması da bu fikri təsdiq edir. Qədim Şərq ölkələri
ilə iqtisadi-mədəni əlaqələrin olduğu Ön Asiya sənətkarlarının əldə etdikləri texnoloji
yeniliklərin tətbiqi Son Tunc dövrünə aid Cənubi Qafqaz tipli xəncərlərin istehsalında da
müəyyən iz buraxmışdır. Araşdırmalar göstərmişdir ki, Ön Asiya ölkələrindəki texnoloji
yeniliklər yerli sənətkarlar tərəfindən inkişaf etdirilərək tətbiq edilmiş və lokal mədəniyyətin
bir sıra xüsusiyyətlərinə təsir etmişdir [2, s. 145].

Forma və kəsik xüsusiyyətləri baxımından bilərziklərə bənzəyən üzüklər də əsasən iki
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qrupa ayrılır. Birinci qrupun üzükləri nazik və qalın tunc məftildən hazırlanmış, ucları ayrı,
bitişik, bir-birinin üzərinə oturdulmuş formadadır. Bu cür sadə üzüklər Sarıdərə nekropolundan
[1, Şəkil 15, 21, 22, 24-27], Kolanı nekropolundan [1, şəkil 32, 4-7], Boyəhməd [1, şəkil 36, 6]
nekropollarından aşkar olunmuşdur. Kolanı nekropolunun üzüklərindən biri konus adlı dəniz
heyvanının qabığından hazırlanmışdır [1, şəkil 33, 20]. Üzüklərin bəziləri spiralşəkilli, üç
qatlı halqa formasındadır. Bu cür üzüklər Kolanı nekropolu [1, şəkil 32, 10], Hakkıxlıq nek -
ropolundan [1, şəkil 20, 13] aşkar olunmuşdur. İkinci qrupun üzükləri isə nazik tunc tə bəqədən
hazırlanmış, bəziləri naxışlıdır. Kolanı nekropolunun üzükləri sadədir [1, şəkil 32, 8, 9]. Sarıdərə
nekropolundan bir üzük isə ucu düz cızma xətlərlə bəzədilmişdir [1, şəkil 15, 23]. Bayəhməd
nekropolundan bir üzük isə enli tunc təbəqədən, spiralşəkilli burularaq hazır lanmışdır [1, şəkil
36, 5]. Üzüyün xarici səthi içərisi nöqtələrlə qravürə olunmuş birləşik üçbucaqlarla bəzədilmişdir.

Müxtəlif saç bəzəkləri arasında nazik tunc təbəqədən hazırlanmış diskşəkilli, trapes
formalara da rast gəlinmişdir. Kolanı nekropolundan diskşəkilli tunc lövhələrdən biri halqaşə -
killi çıxıntılı olub, üçbucaqşəkilli şəbəkələrlə naxışlanmışdır [1, şəkil 33, 10]. İkinci diskin
üzəri döymə nöqtələrlə bəzədilmiş, kənarına iki ədəd kiçik deşik açılmışdır [1, şəkil 33, 11].
Bayəhməd nekropolundan aşkar olunmuş iki ədəd tunc lövhələrdən biri diskşəkilli [1, şəkil
37, 8], digəri trapesiya [1, şəkil 36, 10] formalıdır. Onların üzəri qabartma və döymə nöqtələrlə
qravürə edilmişdir, müəyyən deşiklər açılmışdır. Bu cür bəzək əşyaları Xocalı-Gədəbəy
mədəniyyəti abidələrindən məlumdur.

Bəzək əşyaları arasında asmalar da geniş yayılmışdır. Asmalar bikonik, nalşəkilli, 8
rəqəminə bənzər, eynəkşəkilli, dairəvi, zəng, həmçinin quş modellərində olmasına görə bir-
birindən fərqlənirlər. Asmalar sırğa, bilərzik, boyunbağı və s. əşyaların, bəziləri saç və geyim
bəzəyi kimi istifadə olunmuşdur. Bikonik [1, şəkil 16, 3, 4], nalşəkilli [1, şəkil 16, 5], 8 rəqə -
minə bənzər [1, şəkil 16, 7; Şəkil 33, 24], trapesiya formalı [1, şəkil 16, 9] asmalar Sarıdərə
nekropolundan aşkar olunmuşdur. Asmalar əsasən tuncdan hazırlansa da, 8 rəqəminə bənzər
asma sümükdən hazırlanmışdır. Bikonik asmalar iki sıra üçkünc, trapesiya formalı asma
üçkünc və paxlavaşəkilli şəbəkələrlə, nalşəkilli asma hər iki ucu kiçik yuvarlaq deşiklə bə -
zədilmişdir. Kiçik yuvarlaq deşiklər təyinatı bəlli olmayan metal əşyalardan birində də
açılmışdır. Sarıdərə nekropolundan aşkar olunmuş kənarları yarımçevrə formasına salınmış
düzbucaqlı tunc metalın ortası bir qədər qabardılmışdır [1, şəkil 16, 11]. Bənzər deşikli bəzək
əşyalarından biri sümükdən hazırlanmış və aypara formalıdır. Deşiklərin çoxluğu onların
paltara və yaxud saç bəzəyinə bərkidildiyini deməyə əsas verir. Üçbucaq şəbəkələrlə bəzə -
dilmiş tunc zəng modelləri Qızılburun nekropolunun zəngin materialları arasında yer almışdır
[4, şəkil 18, 20-25]. Analoji tunc zəng asqıları Gəncə rayonunun Bayan kəndi [5, с. 237] mə -
lumdur. Azsaylı nümunələr arasında Qızılburun nekropolundan əldə olunmuş dairəvi asma
da özünəməxsusluğu ilə seçilir [4, şəkil 19, 5]. Onun üzəri tamamilə üçbucaq şəbəkəlidir.
Asqı üçün çıxıntının mərkəzində yuvarlaq deşik açılmışdır.

Qızılburun nekropolunun tək nümunələrlə aşkar olunmuş tunc asqıları da forma, bədii
həlli baxımından olduqca diqqətəlayiqdir. Maraqlı asqılardan biri bikonik formada lehimləmə
üsulu ilə hazırlanmışdır [4, Рис. 19, 10]. Nalşəkilli formalı asqının uzun çıxıntı hissəsinə 26
sm uzunluğunda tunc zəncir keçirilmişdir [4, şəkil 19, 4]. Zəncir qırıq olduğundan onun
uclarda necə bağlandığı məlum deyil. Uzunluğu 25-31 sm arasında dəyişən zəncirlər Sarıdərə
[1, şəkil 16, 19], Qızılburun [4, şəkil 19, 9] nekropollarından aşkar olunmuşdur.

Eynəkşəkilli asmalar bir qayda olaraq iki halqa spiral şəklində olur. Bununla belə az
sayda olsa da başqa modellərinə də rast gəlmək mümkündür. Bu qəbildən olan eynəkşəkilli
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asmalar Naxçıvanın Orta Tunc dövrü abidələrindən məlumdur. Spiral kimi burulmuş eynək -
şəkilli asmalar Sarıdərə [1, şəkil 16, 6], Kolanı [1, şəkil 32, 3] Qızılburun [4, şəkil 19, 1]
nek  ro pol larından aşkar olunmuşdur. Analoji tunc asmalar Xanlar [6, cədvəl Х, 34] və Min -
gəçevirdən [3, cədvəl ХVII, 33, 34] məlumdur.

Spiralvarı naxışlar özündən əvvəlki dövrlərdə keramika, metal əşyaların üzərinə geniş
tətbiq olunmaqla Son Tunc və Erkən Dəmir dövrünün də sevilən naxışlarından, formalarından
biridir. Tunc boyunbağıların ucları, sancaqların başları döyülərək yastılanmış, az və ya çox
spiralvarı burulmuşdur. Kolanı nekropolunun bilərzik, ya da ayaq halqası adlandırılan tunc
əşyaların bir ucu döyülərək lent şəklinə salınmış və spiral formasında qıvrılaraq digər ucuna
bərkidilmişdir [2, şəkil 55, 11]. Kolanı nekropolunun boyunbağıların bəzən bir ucu, bəzən də
hər iki ucu döyülərək lent şəklinə salınmış və spiral şəklində burulmuşdur [2, şəkil 56, 2; şəkil
57, 4]. Həmçinin spiralşəkilli üzüklərə də rastlanmışdır [2, şəkil 56, 10]. Bayəhməd nekro -
poluna aid iki ədəd tunc üzük isə nazik tunc təbəqəsindən hazırlanaraq spiral şəklində
bu  rul  muşdur. Üzüyün iç təbəqəsi nöqtələrlə doldurulmuş birləşik üçbucaqlarla naxışlanmışdır
[2, şəkil 52, 5]. Bu tip üzüklərə Naxçıvanda indiyədək rastlanmamışdır. Kolanı nekropolundan
tapılan 1 ədəd tunc sancağın baş tərəfi döyülərək spiral şəklində bururlmuşdur [2, şəkil 57, 12].

Son Tunc və Erkən Dəmir dövründə sancaqlar əsas bəzək əşyalarından olmuşdur. Bu
tip əşyalar Culfa, Qızılburun və Qarabağlar qəbir abidələrindən məlumdur [4, şəkil 20, 1-14].
Sancaqlar əsasən başlıqlarının formalarına, ölçülərinə, incə və qalın və s. hazırlanmalarına
görə bir-birindən fərqlənir. Estetik məziyyətləri baxımından fərqlənən müxtəlif formalı
başlıqlar yivli, qarmaqşəkilli, şişpapaqlı, öküz və keçi başı və s. formalarda hazırlanmışdır.
Fərqli ölçülü sancaqların bəzilərinin ucları kəskin, bəziləri azacıq yuvarlaqdır. Əsasən tökmə
üsulu ilə hazırlanmış tunc sancaqların bəzilərinin üzərində sonradan işləmələr aparılmışdır.
Cızma, kəsmə, deşikaçma üsullarının tətbiqi ilə sadə naxış elementləri də yaradılmışdır.
Sancaqların baş hissəsinə doğru açılmış deşiyə metal halqa keçirilməsi yalnız bir nümunədə
rast gəlinir [4, şəkil 20, 1-14]. Əvvəlki dövrlərdə deşiklərə tunc halqanın keçirilməsinə rast
gəlinmədiyi üçün bu dövrün bədii yanaşması hesab etmək olar. Orta Tunc dövrü sancaq
başlıqları üçün ənənəvi olan konusvari formalar bu dövrdə sıradan çıxsa da az sayda rast
gəlinir. Onlar səliqəsiz, kobud hazırlanması ilə diqqəti cəlb edir.

Sancaq başlıqlarının heyvan kəlləsi formasında hazırlanması Son Tunc və Erkən Dəmir
dövrü üçün xarakterik olmuşdur. Qarabağlardan aşkar olunmuş nümunələrdən biri qoyun [4,
şəkil 20, 9], digəri keçi [4, şəkil 20, 14] başı formasındadır. Qoyun, keçi məhsuldarlıq rəmzi
olaraq tunc tayfalarının həyatında mühüm əhəmiyyətə malik olmuşdur. Keçi və qoyun Nax -
çıvan tayfalarının əsas inam mənbələrindən biri olmuşdur.

Naxçıvanın Son Tunc və Erkən Dəmir dövrü bəzək əşyaları zəngin bədii, estetik tutuma
malikdir. Formanın çeşidliliyi, ornamental ritmikanın müxtəlifliyi əvvəlki dövr bəzək nü -
munələrində formalaşan ənənələrlə yanaşı müstəqil şəkildə inkişaf etmiş xüsusiyyətləri də
özündə əks etdirir. Bu dövrdə totemistik inancların da yayılması bəzək əşyalarına da təsir et -
mişdir. Quş fiqurlarını yansıdan tunc asqılar, ilan başlıqlı bilərziklər, keçi, qoyun başlıqlı
sancaqlar məhz totemistik inancların inkişafı ilə əlaqədar olmuşdur.
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Fizza Guliyeva

AESTHETICS OF DECORATION OBJECTS OF THE LATE BRONZE AND
EARLY IRON AGE OF NAKHCHIVAN

The aesthetics of Nakhchivan’s Late Bronze and Early Iron Age decorative things
reflects the ideological views and belief systems of the tribes living in this period, as well as
the traditions of craftsmanship. The reflection of geometric, as well as astral, zoomorphic
elements in decorative things was due to the development of the cult of water, sun, snake,
goat and their protective function. Traditionally, the vast majority of ornaments have been
found in graves. The burial of a dead person with decorative things during burial rites is based
on views on eternal life and the existence of the other world. The ancient tribes believed that
decorative things had the power to protect the human soul from bad spirits and forces of evil
even after death. Undoubtedly, magic prayers were recited to increase the power of such
things. The aesthetics of Late Bronze and Early Iron Age decorative things are works of art
that live the culture, art and worldview of the ancient Nakhchivan tribes. The aesthetics of
decorative things shared very similarities with the aesthetic views of the Khojaly-Gadabay
tribes.

Keywords: Nakhchivan, jewelery, ancient period, aesthetics, late bronze and early iron, ornament, belief.
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Физза Гулиева

ЭСТЕТИКА УКРАШЕНИЙ ЭПОХИ ПОЗДНЕЙ БРОНЗЫ И РАННЕГО
ЖЕЛЕЗА НАХЧЫВАНА

Эстетика украшений эпохи поздней бронзы и раннего железа Нахчывана отражает
идеологические взгляды и систему верований племен, живших в этот период, а также
традиции ремесел. Отражение геометрических, а также астральных, зооморфных эле -
мен тов в украшениях было обусловлено развитием культа воды, солнца, змеи, козы и
их защитной функции. Традиционно большинство украшений было найдено в могилах.
Погребение мертвого человека с украшениями во время погребальных обрядов осно -
вано на его взглядах на вечную жизнь и существование потустороннего мира. Древние
племена считали, что украшения способны защитить человеческую душу от злых духов
и сил зла даже после смерти. Несомненно, перед использованием магические молитвы
были прочитаны, чтобы увеличить силу таких вещей. Эстетика украшений поздней
бронзы и раннего железа – это произведения искусства, которые воплощают культуру,
искусство и мировоззрение древних нахчыванских племен. Эстетика украшений очень
похожа на эстетические взгляды ходжалинско-гедебейских племен.

Ключевые слова: Нахчыван, украшения, древний период, эстетика, поздняя бронза и раннее
железо, орнамент, вера.
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UOT 78 

NURAY BƏKTAŞİ

MÜSTƏQİLLİK İLLƏRİNDƏ NAXÇIVANDA MUSİQİ
MƏDƏNİYYƏTİNİN İNKİŞAFI

Məqalədə Müstəqillik illərində Naxçıvanda musiqi mədəniyyətinin inkişafı, fəaliyyəti, musiqi sənətinin
öyrənilməsi və təbliği əhatəli şəkildə vurğulanmış, milli mədəniyyətimizin önəmli tərkib hissəsi olan Naxçıvan
Aşıq sənətinin tarixi, keçdiyi inkişaf yolları barəsində söz açılmışdır. Həmçinin musiqi mədəniyyətimizin
inkişafında Naxçıvan Bəstəkarlar Təşkilatının uğurlu fəaliyyəti haqqında geniş məlumat verilmişdir. Eyni
zamanda, əsası Üzeyir Hacıbəyli tərəfindən qoyulan “Şərur Xalq Yallı Ansamblı”nın tədqiqi və təbliği xüsusi
qeyd olunmuşdur. Bunlarla yanaşı musiqi sənətinin inkişafında Naxçıvan Dövlət və Uşaq Filarmoniyalarının
yaradılması, inkişafı Naxçıvanın mədəni həyatının zənginləşməsində rol oynaması özünəməxsus şəkildə
vurğulanmışdır. Eyni zamanda məqalədə müstəqillik illərində Naxçıvan Muxtar Respublikasında fəaliyyət
göstərən Heydər Əliyev adına Uşaq-Gənclər Yaradıcılıq Mərkəzinin keçdiyi inkişaf yolu əhatəli şəkildə tədqiq
olunmuşdur. Bütün bunlar Naxçıvan Muxtar Respublikasında milli musiqi sənətimizin, mədəniyyətimizin
inkişafına göstərilən qayğının, diqqətin, yaradılan şəraitin bəhrəsidir.

Açar sözlər: Naxçıvan musiqi mədəniyyəti, Yallı, Aşıqlar birliyi, Bəstəkarlar təşkilatı, Filarmoniya, Uşaq-
Gənclər Yaradıcılıq Mərkəzi.

Əsası ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyətinin birinci dövründə qoyulan milli
inkişaf strategiyası Naxçıvan Muxtar Respublikasının da mədəni inkişafına öz töhfəsini
vermişdir. Bu aspektdən yanaşan tədqiqatçılar qeyd edirlər ki, “Ulu öndər, dahi şəxsiyyət
Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi müddətə qədər (1969) Naxçıvan mədəniyyəti
və incəsənəti səthi öyrənilmişdir” [6, s. 15]. Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini əldə etdikdən
sonra ümumilikdə həm sovet dövründə aparılan tədqiqatlara milli müstəvidən yanaşılmış,
həm də Naxçıvan Muxtar Respublikasında milli mədəni irsimizin ayrı-ayrı dövrləri tədqiqata
cəlb olunmuşdur. Bu mənada Naxçıvanda fəaliyyət göstərən mədəni müəssisələrə yeni həyatın
verilməsi də görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır.  Ötən əsrin ikinci
yarısında muxtar respublikada əsası qoyulan musiqi kollektivləri yüksək dövlət qayğısı ilə
əhatə olunmuşdur. Yaradıcılıq birliklərinin, musiqi tədris mərkəzlərinin maddi-texniki bazası
möhkəmləndirilmiş, yeni binalarla, zəruri avadanlıqlarla təmin olunmuşdur. Bu da milli musiqi
mədəniyyətimizin inkişafına öz töhfəsini vermişdir. Məhz yaradılan şəraitin bəhrəsidir ki,
müstəqillik illərində Naxçıvan Muxtar Respublikasında 27 uşaq musiqi məktəbi fəaliyyət
göstərir. Bu da musiqi mədəniyyətinin inkişafı, musiqiçi kadrların yetişdirilməsi, milli mə -
dəniyyətimizin öyrənilməsi və təbliği baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Muxtar
res publikada fəaliyyət göstərən uşaq musiqi məktəbləri müxtəlif səviyyəli festivallarda,
müsabiqələrdə iştirak etməklə, musiqi mədəniyyətimizi təbliğ edirlər.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının mədəni inkişafında milli mədəniyyətimizin önəmli
tərkib hissəsi olan, uzun əsrlərə dayanan aşıq sənəti də tarixi inkişaf yolu keçmişdir. Naxçıvan
aşıq sənəti Azərbaycan aşıq məktəbləri içərisində özünəməxsusluğu ilə seçilmiş, yaşadılması,
inkişafı və təbliği baxımından mühüm rol oynamışdır. XVII-XIX əsrlərdə güclü inkişaf dövrü
keçən Naxçıvanda aşıqlıq sənəti XX əsrin əvvəllərində milli mədəniyyətimizin təbliğində
fərqlənmişdir. Sovet dövründə təhsil və mədəniyyətin dirçəldilməsi illərində aşıq sənəti də
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yeni yaradılan kollektivlərin tərkibində yer almışdır. Sovet dövründə Azərbaycanda Aşıqlar
Birliyi yaranıb fəaliyyət göstərsə də Naxçıvanda birlik yaranmamış, dolayısıyla burada
fəaliyyət göstərən aşıqların birləşəcəyi mərkəz olmamışdır. Lakin respublikamız müstəqillik
əldə etdikdən sonra Milli mədəniyyətimizin hamisi Heydər Əliyev ideyalarının işığında
“Naxçıvan Muxtar Respublikasında Xalq yaradıcılığı günlərinin keçirilməsi haqqında”
Naxçıvan Muxtar Respublika Ali Məclisinin Sədri 2009-cu ilin 7 fevralında Sərəncam im -
zalamışdır. Həmin ilin dekabr ayında Naxçıvan Aşıqlar Birliyi təsis olunmuşdur. Bu birlik
milli mədəniyyətimizə, söz sənətimizə olan ehtiramın ifadəsi olmaqla, milli musiqimizin
təbliğində, yaşadılmasında əhəmiyyətli missiyanı yerinə yetirir. 2009-2016-cı illərdə Birliyin
sədri seçilən Aşıq İxtiyar, 2016-cı ildə isə sədr seçilən Aşıq Tural günümüzə qədər fəaliyyət
göstərmişdir. Yeni yaradılan Aşıqlar Birliyi muxtar respublikanın mədəni həyatında fəal iştirak
edir. “Naxçıvan Musiqi Kollecinin Aşıq sənəti ixtisasının Aşıqlar Birliyinin hamiliyinə
verilməsi söz sənətimizin inkişafına yeni üfüqlər açır. Yazıçılar Birliyi və Bəstəkarlar Təşkilatı
ilə birgə layihələr hazırlanmış və həyata keçirilmişdir. Naxçıvan şəhəri ilə yanaşı, rayonlarda,
eləcə də kənd mərkəzlərində yaradıcılıq görüşləri, saz-söz məclisləri təşkil edilmişdir. Aşıqlar
Birliyi Naxçıvan Dövlət Televiziyası ilə də əlaqələri gücləndirmiş və üzvlərin iştirakı ilə aşıq
yaradıcılığı ilə bağlı verilişlər təşkil olunmuşdur” [3]. Yaradılan şərait, göstərilən yüksək
dövlət qayğısı nəticəsində Naxçıvan Aşıqlar Birliyi muxtar respublikanın mədəni həyatının
və eləcə də, musiqi mədəniyyəti xəzinəsinin güzgüsünə çevrilmişdir. Bu gün Naxçıvan Aşıqlar
Birliyi milli musiqi sənətinin yaşadılmasında birlik kimi aşıq musiqisi ənənələrini yaşatmaqla
muxtar respublikanın mədəni həyatında uğurla təmsil olunur.

Naxçıvan Bəstəkarlar təşkilatının musiqi mədəniyyətimizin inkişafında və formalaş -
masında da özünəməxsus yeri və rolu vardır. Görkəmli bəstəkar Üzeyir Hacıbəyovun
təşə b büsü ilə Naxçıvanda milli musiqi sənətinin formalaşmasında yeni təşəbbüslər irəli sürül -
müş, görülən əməli işlər nəticəsində muxtar respublikada musiqi sənəti yeni dövrə qədəm
qoymuşdur. Ötən əsrin 30-cu illərində ilk Uşaq musiqi məktəbinin yaranması bir tərəfdən mu -
siqi mədəniyyətimizin yaşadılmasına, digər tərəfdən də yerli musiqiçi kadrların yetişməsinə
hesablanmışdı. Ağır şəraitdə, çətinliklərlə də olsa formalaşan musiqiçi kadrlar sonralar muxtar
respublikanın mədəni həyatını uğurla təmsil etmişdir. Bu mənada xalqımızın ümummilli lideri
Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə yaradılan, uğurla fəaliyyət göstərən Bəstəkarlar Təşkilatının
muxtar respublikanın mədəni həyatındakı rolu danılmazdır. 1978-ci ildə dahi rəhbər Heydər
Əliyevin qayğısı ilə yaradılan Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının nəzdində yaradılmış, sovet
dövründə bu təşkilat məhsuldar fəaliyyət yolu keçmişdir [7, s. 22]. Ulu öndərin siyasi
strategiyasını Naxçıvan Muxtar Respublikasında uğurla davam etdirən Ali Məclisin Sədrinin
qayğısı ilə 2000-ci ildə təkmilləşdirilən Naxçıvan Muxtar Respublikası Bəstəkarlar Təşkilatı
müstəqillik illərində daha da uğurlu fəaliyyət yolu keçmişdir. Təşkilatın fəaliyyət yolu
qiymətləndirilərkən vurğulanır ki, “Naxçıvan Muxtar Respublikası Bəstəkarlar Təşkilatı artıq
15 ildir ki, müntəzəm olaraq muxtar respublikanın ictimai-mədəni həyatında yaxından iştirak
edir” [2]. Hərtərəfli dövlət qayğısı ilə əhatə olunan təşkilatın 2018-ci ildə 40 illik yubileyi
keçirilən zaman qeyd olundu: “Müstəqillik illərində muxtar respublikada təşkilatın fəaliyyəti
üçün hərtərəfli şərait yaradılıb, onun sıralarına yeni üzvlər qəbul edilib. Bu illərdə Naxçıvan
bəstəkarları əhəmiyyətli uğurlar qazanıb” [11]. Naxçıvan Bəstəkarlar Təşkilatı musiqi sənə -
tinin yaşadılması və inkişafının əsas yükünü üzərinə götürməklə yanaşı, muxtar respublikanın
mədəni həyatında fəal iştirak edir, milli mədəniyyətimizin qorunması və yaşadılması sahəsində
əməli fəaliyyət göstərir.
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Milli musiqi mədəniyyətimizin mühüm tərkib hissələrindən olan Yallıların əsas vətəni
Naxçıvan Muxtar Respublikasıdır. Muxtar respublika üçün spesifik olan Yallılar qədim tarixi
köklərə malik olmaqla, özündə musiqi və rəqsin vəhdətini yaşadır. Mənbələrdə adı keçən,
qayaüstü rəsmlərdə təsviri verilən Yallılar Muxtar Respublikada geniş şəkildə yaşadılır,
qorunur, tədqiq və təbliğ olunur. İlk dəfə Ü.Hacıbəyli tərəfindən 1924-cü ildə əsası qoyulan
“Şərur Xalq Yallı Ansamblı”nın fəaliyyəti xüsusi qeyd olunmalıdır. Belə ki, 1938-ci ildə
Moskvada keçirilən “Azərbaycan mədəniyyəti ongünlüyündə” Yallı Ansamblı da iştirak
edərək yüksək nəticə əldə etmişdir. 1972-ci ildə Almaniya Demokratik Respublikasında
keçirilən ümumdünya folklor festivalında iştirak edən “Şərur Xalq Yallı Ansamblı” festivalın
laureatı adını qazanmışdır. Həmin il ansambl Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Fəxri Fərmanı
ilə təltif olunmuşdur. Ansambl 1977-ci ildə Moskva şəhərində keçirilən kənd əməkçilərinin
birinci “Ümumittifaq Xalq Yaradıcılığı Festivalı”nda, 1980-ci ildə Macarıstanda keçirilən
“Azərbaycan mədəniyyəti və incəsənəti ongünlüyü”ndə iştirak edərək uğur qazanmışdır. 2001-
ci ildə Misirin paytaxtı Qahirədə keçirilən “XII Beynəlxalq Folklor Festivalı”nda ansambl
“Qızıl açar” mükafatına layiq görülmüşdür. 2005-ci ilin may ayında İstanbul şəhərində
keçirilən folklor festivalında Xalq Yallı Ansamblının uğurunu xüsusilə qeyd etmək lazımdır.
Belə ki, 57 ölkənin folklor kollektivləri arasında ansambl birinci yerə layiq görülərək festivalın
mükafatı və diplomunu qazanmışdır” [8, s. 14]. Bütün bunlar isə muxtar respublikada milli
musiqi sənətimizin, mədəniyyətimizin inkişafına göstərilən diqqətin, yaradılan şəraitin
bəhrəsidir. Yallıların tədqiqi, təbliği istiqamətində Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi
Sədri 24 dekabr 2018-ci il tarixli Sərəncam imzalamışdır. Orada qeyd olunur: “Azərbaycan
türklərinin qədim mədəniyyətinin bir hissəsi olan Şərur yallıları xoreoqrafiya, instrumental
və vokal musiqini özündə birləşdirən nadir yaradıcılıq nümunəsi, əcdadlarımızın dünya -
görüşünün, bədii-estetik təfəkkürünün təzahürüdür. Yallıların Gəmiqaya təsvirlərində öz əksini
tapması Naxçıvanda yallı sənətinin çox qədim tarixə malik olduğunu göstərir. Bu sahədə
görülən işlərin davamı olaraq 2018-ci ildə də yallı sənəti ilə bağlı tədqiqatlar aparılmış, bu
nadir irsin YUNESCO səviyyəsində qorunması üçün “Şərur” Xalq Yallı Ansamblının fəaliy -
yəti və Naxçıvanda yallı sənəti ilə bağlı məlumatlar aidiyyəti üzrə təqdim olunmuş, “Yallı
(Köçəri, Tənzərə), Naxçıvanın ənənəvi qrup rəqsləri YUNESCO-nun Təcili Qorunma Siyahı -
sına daxil edilmişdir” [10].

Naxçıvan Muxtar Respublikasında Naxçıvan Dövlət Filarmoniyası musiqi sənəti nin
inkişafında və respublika səviyyəli tədbirlərin təşkili və keçirilməsində önəmli rol oynayır.
Ötən əsrin ortalarında yaradılan və muxtar respublikanın mədəni həyatının canlanmasında
seçilən “Araz” Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamblının əsasında 1983-cü ildə Naxçıvanda Dövlət
Filarmoniyası yaradılmışdır. Filarmoniya Naxçıvanın mədəni həyatında, musiqi dünyasında
nailiyyətləri ilə yadda qalmaqdadır. Həm mütəmadi olaraq musiqili tədbirlərin təşkilatçısı
olan, həm də rəsmi dövlət tədbirlərində uğurlu konsert proqramları ilə çıxış edən Naxçıvan
Dövlət Filarmoniyası müstəqillik illərində daha da uğurlu fəaliyyət göstərmişdir. Hazırda
Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasında Simfonik Orkestr, Xalq Çalğı Alətləri Orkestri, Kamera
Orkestri, Estrada Orkestri, Mahnı və Rəqs Ansamblı, Muğam Studiyası və xor kollektivi
fəaliyyət göstərir. Filarmoniya da dövlətin daim diqqət mərkəzində olmuşdur. Qeyd edək ki,
“Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclis Sədrinin 10 yanvar 2012-ci il tarixli Sərəncamı
ilə Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının nəz dində Estrada orkestrinin yaradılması uğurlu
mədəniyyət siyasətinin tərkib hissəsi kimi xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Sərəncamda eləcə də
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muxtar respublikada musiqi təhsilinə göstərilən diqqət və qayğıdan bəhs edilmişdir. Bu təhsil
müəssisələri musiqi mədəniyyətinin və incəsənətin inkişafına, müvafiq sahə üzrə kadr
potensialının formalaşmasına öz təsirini göstərmiş, yeni musiqi kollektivləri, o cümlədən
Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasında Kamera Orkestri yaradıl mış, Naxçıvan Dövlət Uşaq
Filarmoniyası təşkil olunmuşdur. Musiqi kollektivlərinin fəaliy yə tini gücləndirmək məqsədilə
müvafiq şərait yaradılmış, müxtəlif adda musiqi alətləri alınaraq bu kollektivlərin istifadəsinə
verilmişdir” [9].

Müstəqillik illərində diqqəti cəlb edən problemlərdən biri də Naxçıvan Muxtar Res -
publikası Uşaq Filarmoniyasının yaradılmasıdır. Naxçıvan Muxtar Respublika Ali Məclisi
Sədrinin 19 aprel 2010-cu il tarixli Sərəncamı ilə Uşaq Filarmoniyasında Xalq Çalğı Alətləri
Ansamblı, Mahnı və Rəqs Ansamblı, xanəndəlik və vokal qrupu, xor kollektivi fəaliyyət gös -
tərir [4]. Bu kollektivlər mütəmadi müxtəlif səpkili konsert proqramları ilə çıxış edirlər. Uşaq
Filarmoniyası 2011-ci ildə Heydər Əliyev sarayında Beynəlxalq uşaqların mü dafiəsi günü
əhatəli konsert proqramı ilə çıxış etmiş və dinləyicilərin diqqətini cəlb etmişdir. Bu gün muxtar
respublikada mədəniyyət müəssisələri yüksək dövlət qayğısı ilə əhatə olun maqla, işini günün
tələbləri səviyyəsində qurur, Naxçıvanın mədəni həyatının zən gin ləş mə sində özünəməxsus rol
oynayır.

Müstəqillik illərində Naxçıvan Muxtar Respublikasında fəaliyyət göstərən Musiqi və
Bədii Sənətkarlıq Məktəbi ilə yanaşı milli musiqi mədəniyyətimizin yaşadılmasında xidmətləri
olan mədəni müəssisələrdən biri də məktəbdənkənar yaradıcılıq mərkəzidir. Bu mənada
Naxçıvan şəhərində fəaliyyət göstərən Heydər Əliyev adına Uşaq-Gənclər  Yaradıcılıq
Mərkəzi də üzərinə düşən nəcib funksiyanı uğurla yerinə yetirir. Mərkəz 1930-cu illərdə Ernest
Telman adına Qadınlar Klubunun (əvvəllər Zaviyyə mədrəsəsi olmuşdur) binasında fəaliyyət
göstərmişdir. Həmin binada sovet dönəmində Pionerlər Evi kimi fəaliyyət göstərmiş, milli
musiqimizin, mədəniyyətimizin təbliğinə, inkişaf etdirilməsinə xidmət etmişdir. Pionerlər
evinin o dövrkü fəaliyyəti və ulu öndərin burada dərnəklərdə iştirakından bəhs edən maraqlı
mənbələrdən birində oxuyuruq: “Teatra vurğunluğu onu 1938-ci ildə Naxçıvan Şəhər Pionerlər
Evində yenicə təşkil olunan dram dərnəyinə gətirir. О zaman bu dərnəyin təşkilatçısı və
rəhbəri, Naxçıvan Dövlət Dram Teatrının aktyoru Miribrahim Həmzəyev bu istiqanlı yeni -
yetmədə fitri istedadı sezərək ona əvvəlcə əsas rolları, sonrakı tamaşalarda isə baş rolları etibar
edir” [5, s. 49]. 1979-cu ildə fəaliyyətini genişləndirən bu mədəni mərkəz 19 mart 2009-cu
ildən Heydər Əliyev adına Uşaq-Gənclər Yaradıcılıq Mərkəzi kimi fəaliyyətini davam etdirmiş
və yeni bina ilə təmin olunmuşdur.

Hazırda işini günün tələbləri səviyyəsində quran, hərtərəfli dövlət qayğısı ilə təmin
olunan Heydər Əliyev adına Uşaq-Gənclər Yaradıcılıq Mərkəzində 5 adda şöbə, 53 adda
dərnək fəaliyyət göstərir. Bu şöbə və dərnəklərdə 2000-ə yaxın şagirdin yaradıcılıq imkanları
inkişaf etdirilir. Məşğələlərdə uşaq və yeniyetmələrə rəssamlıq, bədii tikmə, rəqs, musiqi və
digər yaradıcı sənət sahələrinin incəlikləri, eləcə də nəzəri biliklər və praktik vərdişlər
mükəmməl şəkildə öyrədilir [1].

Bu gün Naxçıvan Muxtar Respublikasında musiqi mədəniyyətimizin inkişafı, milli-
mədəni tərəqqi, müdrik dövlət başçısı, ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi strategiyasına uyğun
olaraq davam etdirilir.
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DEVELOPMENT OF MUSIC CULTURE IN NAKHCHIVAN DURING
INDEPENDENCE YEARS

The paper comprehensively emphasizes the development, activity, study and promotion
of music culture in Nakhchivan during the years of independence and deals with the history
of Nakhchivan Ashiqs, which is an important part of our national culture, and the ways of its
development. Also, extensive information has been given about the successful activities of
the Nakhchivan Composers’ Organization in the development of our musical culture. At the
same time, the research and promotion of the “Sharur People’s Yalli Ensemble” founded by
Uzeyir Hajibeyli has especially been noted. At the same time, it has been emphasized that the
Nakhchivan State Children’s Philharmonic plays a special role in the development of the art
of music and enrichment of Nakhchivan’s cultural life. At the same time, the article comp -
rehensively investigated the development path of the Heydar Aliyev Child and Youth
Creativity Center operating in the Nakhchivan Autonomous Republic during the years of
independence. All this is the result of the care, attention and conditions created for the
development of our national music and culture in the Nakhchivan Autonomous Republic.

Keywords: Nakhchivan music culture, Yally, the union of Ashiqs, Composers organization, Philharmonic,
Children and Youth Creativity Center.
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Нурай Бекташи

РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ В НАХЧЫВАНЕ
В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ

В статье подробно рассматривается развитие, деятельность музыкальной культуры
в Нахчыване в годы независимости, изучение и пропаганда музыкального искусства,
история и путь развития нахчыванского ашугского искусства, которое является важной
частью национальной культуры. Также была дана обширная информация об успешной
деятельности Нахчыванской организации композиторов в развитии нашей музыкальной
культуры. В то же время было особо отмечено исследование и пропаганда “Шарурского
народного ансамбля Яллы”, основу которого заложил Узеир Гаджибейли. Наряду с этим,
было подчеркнуто, что создание и развитие Нахчыванской государственной и детской
филармонии играет значительную роль в обогащении культурной жизни Нахчывана. В
то же время в статье подробно изучен путь развития, пройденный центром детско-
юношеского творчества имени Гейдара Алиева, функционирующего в Нахчыванской
Автономной республике в годы независимости. Все это является плодом заботы, вни -
мания, созданных условий в развитии национального музыкального искусства, куль  туры
в Нахчыванской Автономной Республике.

Ключевые слова: Нахчыванская музыкальная культура, Яллы, союз ашугов, организация ком -
позиторов, филармония, центр детско-юношеского творчества.

(AMEA-nın müxbir üzvü Ərtegin Salamzadə tərəfindən təqdim edilmişdir)

Daxilolma tarixi: İlkin variant 15.04.2020 
Son variant 12.08.2020
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UOT 72.03

BRİLYANT CƏFƏRLİ

QARABAĞLAR TÜRBƏSİNDƏ NAXÇIVAN MEMARLIQ
MƏKTƏBİNİN İZLƏRİ

Məqalə Qarabağlar türbəsinin Naxçıvan memarlıq məktəbinin izlərini daşımasına həsr olunmuşdur.
Məqalədə göstərilir ki, Qarabağlar türbəsi bir çox xüsusiyyətinə görə Naxçıvan memarlıq məktəbi abidələrinə
çox bənzəyir. İstər inşaat texnikasına, istərsə də ornamentlərin işlənməsi üsuluna görə Qarabağlar türbəsində
Naxçıvan memarlıq məktəbinin təsiri bariz bir şəkildə görülməkdədir. Türbənin bişmiş kərpiclə inşası Naxçıvan
memarlıq məktəbinin ilkin xüsusiyyətlərindən biridir. Bundan əlavə eksteryerin bəzədilməsində firuzəyi rəngli
kaşının istifadə olunması, kufi xətti ilə “Allah”, “Məhəmməd”, “Əli” kəlmələrinin işlənməsi, friz hissələrin
bənzər liyi, mütənasiblik sisteminin eyni üsullarla hesablanması, giriş portallarının bənzərliyi Qarabağlar
türbəsini inşa edən memarın Naxçıvan memarlıq məktəbi ənənələrini qoruyub saxladığını əsaslı faktlarla sübut
edir. Bu faktlarla yanaşı həm Möminə Xatun, həm də Qarabağlar türbəsi qarşısında XII əsrə aid bir-birinə
bənzər qoşa minarələr inşa edilmişdir. Qarabağlar türbəsini tədqiq edən bir çox alimlər də bu türbənin Naxçıvan
memarlıq məktəbi abidələrinin davamı olduğu qərarına gəlmişlər.

Açar sözlər: türbə, minarə, kərpic, ornament, friz.

XII əsrdə yaranmış Naxçıvan memarlıq məktəbinin banisi olan Əcəmi Əbubəkr oğlu
Naxçıvani yaradıcılığı Azərbaycan memarlığının inkişafında dərin və silinməz izlər buraxmış,
özündən sonrakı Azərbaycan memarlıq sənətinə istiqamətverici təsir göstərmişdir. Naxçıvan
memarlıq məktəbinin üslub xüsusiyyətləri istər Azərbaycan, istərsə də Azərbaycanın
 hüdudların dan kənardakı bir çox abidələrin inşasında bariz bir şəkildə oxşarlığı ilə seçilir.
Naxçıvanın Kəngərli rayonunun Qarabağlar kəndində XII-XIV əsrlərə aid dünya əhəmiyyətli
memarlıq kompleksi olan Qarabağlar türbə kompleksinin əsas tərkib hissəsi hesab edilən
Qarabağlar türbəsinin də Naxçıvan memarlıq məktəbinin davamı olduğu bir çox faktlarla
sübut olunmuşdur. Naxçıvan memarlıq məktəbinə xas kərpic hörgüsü, kərpicdən quraşdırılmış
inşaat quruluşları, müxtəlif biçimli kərpicin məharətlə tətbiqi və kərpicin birrəngli yeknəsəq -
liyində uzaqlaşmaq üçün rəngli kaşı və gəc məhlulunun memarlıq bəzəyinə daxil edilməsi
xüsusiyyətləri Qarabağlar türbəsində oxşar şəkildə tətbiq edilmişdir.

Qarabağlar türbəsi yeraltı sərdabə və yerüstü qüllədən ibarətdir. İlk öncə bunu qeyd
etmək lazımdır ki, türbəsinin yuxarı hissəsi, yəni qüllə hissəsi günbəz hissə də daxil olmaqla
bişmiş kərpicdən inşa edilmişdir. Türbənin bütün səthlərində balaca şirli firuzəyi kərpiclərdən
çəkilmiş üzlük qırmızımtıl kərpic fon üzərində onun səthini böyük kvadratlara bölür. Çəpinə
qoyulmuş bu kərpiclərdən isə romblar əmələ gəlmişdir. Rombların hər birinin içərisində
“Allahdan başqa Allah yoxdur. Məhəmməd – Allahın ona salavatı olsun – onun elçisidir!”
mətni yerləşdirilmişdir. Türbənin səthində kufi xətti ilə “Allah” sözü 200 dəfədən artıq təkrar
olunmuşdur. Bundan əlavə türbədə kərpiclərlə müqəddəs adlar, dualar, “Məhəmməd” və “Əli”
kəlmələri işlənmişdir [7, s. 12, 13, 50]. Birinci imam və sonralar dördüncü xəlifə olmuş Əlinin
adı şimal və cənub baştağlarından içəri girərkən divar kəsiyinin yanlarında və baş tərəfində
firuzəyi kaşılı və qırmızı rəngli kərpiclərin ustalıqla hörülməsi yolu ilə dəfələrlə təkrarlan -
mışdır [14]. Həmçinin türbədə 4 ədəd baştağ vardır. Bu baştağlar şimal, cənub, şərq, qərb
istiqamətlərdə qoyulmuşdur. Bu bağtağların forması da istər Yusif Küseyr oğlu, istər Möminə
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Xatun, istərsə də Qarabağlar türbəsində bənzər formalardadır. Baştağların məhz şimal, cənub,
şərq, qərb istiqamətlərdə qoyulması da təsadüfi deyildir. 1926-cı ildə türbəni tədqiq edən İsa
Əzimbəyov bu dörd girişin Məhəmməd peyğəmbərdən sonra xilafətə başçılıq etmiş ilk dörd
xəlifənin (Əbubəkr, Ömər, Osman, Əli) şərəfinə hazırlanması fikrini irəli sürmüşdür [2, s. 305].
Möminə Xatun türbəsində isə interyerdə şimal, cənub, şərq, qərb istiqamətlərində 4 medal -
yonun (monoqramın) yerləşdirilməsi də onu göstərir ki, Qarabağlar türbəsini inşa edən memar
bu türbəni Naxçıvan memarlıq məktəbinin böyük təsirindən inşa etmişdir. Abidələrin bişmiş
kərpiclə inşası və rəngli kaşıdan istifadəsi Naxçıvan memarlıq məktəbinin ilkin səciyyəvi
xüsusiyyətlərindəndir. Qarabağlar türbəsində işlənmiş şirli firuzəyi kaşılı bişmiş kərpicin
istifadəsi ondan 2 əsr əvvəl Möminə Xatun türbəsində öz əksini tapır. Yusif Küseyir oğlu
türbəsi isə qırmızımtıl bişmiş kərpiclə inşa edilmiş və bəzədilmişdir. Qarabağlar tür bəsinin
üzərində tək olan “Allah”ın, Müqəddəslərin, “Quran”dan ayələrin həkk olunması da Naxçıvan
memarlıq məktəbindən təsirlənmənin sübutudur. Belə ki, Möminə Xatun türbəsinin medalyon -
larının mərkəzində “Allah” adı, kənarlarında isə Məhəmməd peyğəm bərin, dörd xəlifənin –
Əbubəkr, Ömər, Osman, Əli və iki imamın – Həsən və Hüseyn isimləri kufi xətti ilə həkk
olunmuşdur [5, s. 68, 69].

Qarabağlar türbəsində şimal, cənub, şərq, qərb istiqamətlərində qoyulmuş 4 ədəd baş -
tağın hər birinin iç görünüşü stalaktik formadadır. Türbənin arxitrav hissəsində olduğu kimi
firuzəyi və ağ kaşılarla bəzədilmiş oxşar stalaktit Naxçıvan memarlıq məktəbinin abidələ -
rindən olan Möminə Xatun türbəsinin hər üzündə frizdən aşağıda da işlənmişdir. Yusif Küseyr
oğlu türbəsinin də, Möminə Xatun türbəsinin də, Qarabağlar türbəsinin də əsas fasadındakı
giriş portalı çatma tağlı taxça, qapıları isə düzxətli tağ formasındadır [10, s. 253, 309, 481].

Qarabağlar türbəsinin friz hissəsində nəsx xətti ilə kitabə qurşağı yerləşdirilmişdir.
Möminə Xatun türbəsində olduğu kimi Qarabağlar türbəsinin frizində də eyni rənglər
verilmişdir. Ağ və firuzeyi rənglərlə bəzədilmiş friz hər iki abidədə kitabələrin uzaqdan daha
aydın oxunmasını təmin edir. Yusif Küseyir oğlu türbəsinin friz hissəsində də kitabə həkk
olunmuşdur. Lakin bu kitabənin digərlərindən fərqi firuzəyi rəngli kaşıdan istifadə edilmə -
məsidir [12, s. 15, 25, 43, 44].  

Qarabağlar türbəsinin ornamentlərin işlənməsi sahəsində səkkiz bucaqlı həndəsi fiqurlar
və səkkiz guşəli ulduzlar da yer alır. İstər səkkiz, istər doqquz, istərsə də on iki guşəli ulduzlar
astral simvolika ilə əlaqəli olub, Azərbaycan ərazisində məskunlaşan ulu əcdadlarımızın dini
inancları ilə bağlıdır. Astral rəmzlər günəşin, ayın, ulduzların, planet və bürc nişanlarının
təsvirləridir. Orta əsr memarlıq ornamentlərində səkkizguşəli ulduz motivi geniş yayılmışdı
ki, bu da sənətkarlığın bu sahəsində günümüzə qədər qorunub saxlanmışdır. Elxanilərdən
xeyli əvvəl formalaşan Naxçıvan memarlıq məktəbi nümunələrində aşkar olunan ornament
nümunələri arasında çoxguşəli ulduzlara rast gəlinir. Səlcuqlar dövrü memarlıq bəzəyində
həndəsi ornamentlər əsasən türbə tağçalarında cəmlənmişdir [3]. Yusif Küseyir oğlu türbəsinin
sərdabəsi üzərindəki gövdəsi də səkkizbucaqlı prizmatik formadadır. Bundan əlavə həm Yusif
Küseyir oğlu türbəsinin, həm də Möminə Xatun türbəsinin ornamentlərinin işlənməsində
səkkizguşəli ulduzdan istifadə edilmişdir. Hər üç abidədəki səkkizbucaqlı və səkkizguşəli bu
ornamentlər rəmzi olaraq günəşi və ulduzları təmsil edir [10, s. 309, 481].

Türbənin fəza formasının qrafik analizi düzgün altıbucaqlı və bu  mənbədən yaranan
mütənasiblik sisteminə əsaslanır. Həndəsi naxış çeşnisini diqqətlə nəzərdən keçirdikdə orna -
mentin simmetriya yaradan əsas fiqurlarının mərkəzləri düzgün altıbucaqlının təpə nöqtə lərində
yerləşən düzgün 12 bucaqlı ulduzlar və onların arasında yerləşən düzgün 9 bucaqlı ulduzlar
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olduğunu görürük [1, s. 417]. Bu mütənasiblik sistemi Əcəmi Naxçıvaninin yaradıcılığında
aparıcı rol oynamışdır. Əcəmi Naxçıvani abidələrində bir çox həndəsi ornamentlərin qurul -
masında bu sistemdən istifadə etmişdir. Qarabağlar türbəsində digər bir ornamentin quruluşuna
diqqət yetirsək, onun əsas fiqurunun düzgün səkkizbucaqlılardan təşkil olunduğunu görərik.
Bu səkkizbucaqlı da kvadrat və bu mənbədən yaranan həndəsi mütənasiblik prinsipinə
əsaslanır [4, s. 7-9].

Qarabağlar türbə kompleksinə daxil olan XII əsrə aid qoşa minarələr də sübut edir ki,
bu abidə Naxçıvan memarlıq məktəbinin üslub xüsusiyyətlərini özündə daşıyır. Qoşa
minarələrin XII əsrə aid olması alimlərimizdən akademik Ə.V.Salamzadənin və sənətşünaslıq
doktoru K.M.Məmmədzadənin öz tədqiqatlarından qənaətə gəldiyi nəticədir [13, s. 40].
Minarələri bir-birinə baştağ vasitəsilə birləşdirilmişdir. Kompleksi tədqiq edən alimlərimizdən
Mir Bağır Mirheydərzadə baştağ üzərindəki kitabədən ərəb dilində “Allahın bu nişanəsi
türkmən Quti xatunundur” epiqrafik yazısını oxumuşdur. Belə güman edilir ki, türbə Elxani
hökmdarı Hülakü xanın arvadı Quti xatunun şərəfinə tikilmişdir. Bəzi mənbələrdə Quti
xatunun adı Kutuy xatun kimi də oxunur [9]. Qoşa minarəli baş tağ Əcəmi Əbubəkr oğlu
Naxçıvaninin ikinci böyük əsəri olan Möminə Xatun türbəsinin qarşısında da inşa olunmuşdur.
Hərçənd ki, həmin qoşa minarələr dövrümüzədək gəlib çata bilməmiş və dağılmışdır. Amma
bir çox tədqiqatçılar öz araşdırmaları ilə, fotoşəkillərlə bu qoşa minarələrin varlığını sübut
etmişlər.

Qarabağlar türbəsinin sərdabə hissəsinin kürsülüyü daşdan nəfis şəkildə inşa olunmuş -
dur. Daş kürsülük üzərində dəstə şəklində birləşən 12 yarımsilindrik çıxıntı onun yerüstü
kompozisiyasında yerləşir. Bu abidədə qülləvarı türbənin əsas xüsusiyyətləri əks olunmuşdur
[8, s. 21]. Möminə Xatun türbəsinin kürsülüyünün inşası da eyni üsulla, yəni zərif daşlarla
inşa edilmişdir. XIX yüzilliyin ortalarında Naxçıvanda olan rus şərqşünas və diplomatı
N.V.Xanıkov da Qarabağlar türbəsi haqqında yazır ki, bu abidənin memarlıq stili və kitabələrin
hərflərinin forması Atabəylər məqbərəsini (Möminə Xatun türbəsini) xatırladır [6, s. 73].

Naxçıvanın mədəniyyət abidələrinə göstərilən qayğı Qarabağlar türbəsindən də yan
keçməmişdir. Bunun nəticəsidir ki, Qarabağlar türbə kompleksinin xalqımızın maddi-
mədəniyyət abidələri arasında tarixi mövqeyini, dünya əhəmiyyətli abidə olmasını nəzərə alan
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov 2016-ci il 4 iyul tarixində
türbənin bərpası ilə bağlı sərəncam imzalamışdır. Həmin sərəncamda bildirilir ki, XII-XIV
əsrlərə aid Qarabağlar türbə kompleksindən zəmanəmizə qoşa minarəli baştağ və türbə gəlib
çatmışdır. Azərbaycan xatirə memarlığının mütərəqqi ənənələrini özündə yaşadan bu abidə
memarlıq quruluşunun oxşarlığına görə Əcəmi Naxçıvani memarlıq məktəbinin davamı,
memar Əhməd Naxçıvani yaradıcılığının nümunəsidir. Həmin sərəncama uyğun olaraq türbə
əsaslı surətdə bərpa olunmuşdur [11].

Qarabağlar türbəsinin memarlıq quruluşunun 1322-ci ildə memar Əhməd Naxçıvani
tərəfindən inşa olunan Bərdə türbəsinə (Nüşabə türbəsinə) bir çox səbəbdən bənzərliyi bir
çox alimlərin Qarabağlar türbəsinin memarının da Əhməd Naxçıvani olması fikrini iddieaet -
məsinə səbəb olmuşdur. Bunun nəticəsi olaraq Qarabağlar türbəsini inşa edənin memar Əhməd
Naxçıvani olması fikri qəbul olunmuşdur.
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Brilliant Jafarli

TRACES OF THE NAKHCHIVAN ARCHITECTURAL SCHOOL IN THE
GARABAGHLAR TOMB

The article is devoted to the traces of the Nakhchivan architecture school that exist in
Garabaghlar Tomb. Garabaghlar Tomb is noted to be very similar to the Nakhchivan archi -
tecture school for most of its features. The influence of this architectural school on
Gara bag hlar Tomb is obviously seen either in its construction technique or ornamental
patterns. The building is built of burnt brick which is one of the main characteristic features
of the Nakhchivan architecture school. Thereto, the use of turquoise glaze in the decoration
of exterior, writing “Allah”, “Muhammad”, “Ali” words in Cufic, the identity of frieze patterns
and entrance portals, calculation of proportionality via the same techniques prove the cogency
that the architect tried to preserve the traditions of the architectural school of Nakhchivan in
this monument. There were also built identical double minarets in front of both Momine
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Khatun Mausoleum and Garabaghlar Tomb which belonged to XII century. Most of the
scientists exploring this tomb share the same opinion about Garabaghlar Tomb’s being the
continuation of the Nakhchivan architecture school.

Keywords: tomb, minaret, brick, ornament, frieze.

Бриллиант Джафарли

СЛЕДЫ НАХЧЫВАНСКОЙ АРХИТЕКТУРНОЙ ШКОЛЫ НА 
МАВЗОЛЕЕ КАРАБАГЛАР

Статья посвящена мавзолею Карабаглар со следами нахчыванской архитектурной
школы. В статье показано, что Карабагларский мавзолей во многих отношениях очень
похож на памятники Нахчыванской архитектурной школы. Влияние Нахчыванской
архитектурной школы на Карабагларский мавзолей очевидно как с точки зрения методов
строительства, так и с точки зрения метода обработки украшений. Строительство мав -
золея из обожженного кирпича является одной из основных особенностей Нах чы ванс кой
архитектурной школы. Кроме того, использование бирюзовых плиток в экстерьере,
использование слов «Аллах», «Мухаммед», «Али» в куфическом письме, сходство
фризовых частей, расчет системы пропорциональности аналогичным образом, сходство
входных порталов доказывает, что автор мавзолея Карабаглар сохранил традиции
нахчыванской архитектурной школы. Наряду с этими фактами, перед Момине Хатун и
Карабагларским мавзолеем были построены подобные башни-близнецы 12-го века.
Многие ученые, изучавшие Карабагларский мавзолей, также решили, что этот мавзолей
является продолжением памятников Нахчыванской архитектурной школы.

Ключевые слова: мавзолей, минарет, кирпич, орнамент, фриз.

(AMEA-nın müxbir üzvü Ərtegin Salamzadə tərəfindən təqdim edilmişdir)
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UOT 745/749

MİRSƏLİM EMİNOV

XIX-XX ƏSRƏ AİD MİS ƏŞYALARDAKI BƏZİ NAXIŞLAR
(Naxçıvan Muxtar Respublikasının materialları əsasında)

Naxçıvan diyarının yaşı min illərə bərabər metalişləmə sənətinin qədim sahələrindən biri də misgərlik
sənətidir. Bu qədim sənətkarlığın tarixi müəyyən qədər öyrənilsə də, mis əşyaların mənəvi dəyərini artıran
naxışlar tədqiq edilməmişdir. XIX-XX əsrlərdə misgərlər hazırladıqları sənət əsərlərini zərif naxışlarla
bəzəyirdilər. Mis əşyalar bəzədilən zaman 6 texniki üsuldan istifadə olunurdu. Hələlik Naxçıvan diyarında iki
texniki üsul ilə bəzədilmiş mis əşyalara rast gəldik. XIX-XX əsr Naxçıvan misgərləri də süjetli, nəbati, həndəsi,
zoomorf, qədim inamların əksindən istifadə edərək öz  sənət əsərlərini bəzəmişdir. Son zamanlar tədqiqatçılar
tərəfindən naxışın bir növü kimi qiymətləndirilən yazılar misgərlik sənətində də bəzək ünsürü kimi istifadə
edilmişdir. Həmin yazıları daşıdıqları mahiyyətinə əsasan 3 qrupa bölmək olar.

Açar sözlər: Naxçıvan, misgərlik, naxış, yazı, XIX-XX əsrlər.

Hər bir xalqın zəngin mədəniyyəti və tarixi onun sənətkarlığında da öz əksini tapır.
Sənətkarlar öz əsərlərində mənsub olduqları xalqın incəsənətini, tarixini peşəkarlıqla qoruyub
saxlayırlar. Naxçıvan diyarının müxtəlif növ filiz yataqları ilə zənginliyi burada qədim
zamanlardan başlayaraq metalişləmə sənətinin müxtəlif sahələrinin inkişafı üçün əlverişli
şərait yaratmışdır. Belə metalişləmə sahələrindən biri də qədim misgərlik sənətidir. Naxçıvan
diyarında misgərlik sənətinin tarixi müxtəlif tədqiqatçılar tərəfindən müəyyən qədər öyrənil -
mişdir. Lakin mis əşyaları bəzəyən təsvirlər, naxışlar, yazılar ayrıca tədqiq olunmamışdır. Bu
səbəb mis əşyaların üzərindəki naxışların tədqiqata ehtiyacı vardır.

Naxçıvanda mis yataqlarının olması bu diyarda misgərliyin ayrıca sənət sahəsi kimi
qədim zamanlardan yaranıb inkişaf etməsinin əsas amillərindən biridir. Orta əsr mənbələrində
Naxçıvanda mis mədənləri haqqında məlumatlar vardır. “Həmidullah Qəzvini “Nuzhət əl-
qulub” əsərində göstərir ki, Naxçıvanda Əncan adlı yer vardır ki, bura karxana deyirlər, onun
yaxınlığında mis mədəni yerləşir” [3, s. 96]. Naxçıvan diyarının ən qədim mis məmulatı isə
e.ə. VI-IV minilliyə aid olub I Kültəpə yaşayış yerindən əldə edilmişdir. Misgərlik sənəti orta
əsrlərdə Azərbaycan şəhərlərində yüksək səviyyədə inkişaf edir. Bu şəhərlər sırasında
Naxçıvan şəhərinin də adı çəkilir [1, s. 333]. Lakin misgərlik sonrakı əsrlərdə zəifləməyə baş -
la yır. Tədqiqatçı XIX əsrin sonunda Azərbaycanda kustar sənayenin tənəzzülə meyl etdiyini
qeyd edir. Bunun əsas səbəbini Rusiyadan gətirilən ucuz sənaye məhsullarında və çarizmin
emaledici sənayenin qəsdən ləngitmək siyasətində olduğunu bildirir [4, s. 122]. XIX əsrdə
Naxçıvan və Ordubad rayonunda fəaliyyət göstərmiş misgərlərin say statistikası haqqında
məlumatlar vardır. Bu məlumatlarda əsrin sonlarında misgərlərin sayının azalması göstərilmişdir.

XIX-XX əsrdə misgərliyin tənəzülə meyl etməsinə baxmayaraq mis əşyaların estetik
görünüşünü, mənəvi dəyərini artırmaq üçün onları zərif naxışlarla bəzəyirdilər. XX əsrdə
sənaye üsulu ilə daha asan və zərif naxışlı mis əşyalar istehsal olunurdu. Lakin, sənaye
məhsullarından fərqli olaraq sənətkarlıq nümunəsi bütövlükdə insan zəhmətinin, əl əməyinin
nəticəsində ərsəyə gəlirdi. Məhz bu səbəbdən də onların mənəvi dəyəri daha yüksək hesab
edilirdi. Mis əşyalar əsas etibarı ilə 6 texniki üsulla bəzədilirdi. Bunlar cızma, döymə, basma,
xatəmkarlıq, minaçılıq, şəbəkə üsullarıdır. Naxçıvan Muxtar Respublikasının muzeylərində
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mühafizə olunan mis əşyalar əsasən cızma üsulu ilə naxışlanmışdır. Lakin digər üsulla
bəzədilmiş nümunələrə də rast gəlirik. Minaçılıq üsulu bəzədilmiş mis qaba nümunə Naxçıvan
şəhərində yerləşən C.Məmmədquluzadənin Ev Muzeyindəki XX əsrə aid edilən gülabdanı
göstərə bilərik. Mavi və qırmızı rəngli mina mayesi ilə doldurulmuş nəbati naxışlar gülabdana
xüsusi gözəllik verir.

Naxçıvan diyarındakı mis əşyaları üzərindəki naxışları süjetli, həndəsi, nəbati, zoomorf
və yazılar olaraq 5 növə bölmək olar. Beşinci növə daxil olan yazıları daşıdıqları mahiyyət -
lərinə görə 3 qrupa bölmək olar. Birinci qrupa mis əşyanı hazırlayan sənətkarın adını, tarixini,
əşyanın sahibi kimi məlumatlar əks etdirən yazılar aiddir. Göstərilir ki, “Müsəlman hicri-
qəməri təqviminin səfər ayında doğulan əziz-xələf oğlan uşaqlarının adına mis qab “döyülür”,
oraya qabın hazırlanma tarixi, uşağın adını və təvəllüdünü yazdırırdılar” [9, s. 206]. Misgər -
lərin əsərlərini öz adı və imzası ilə möhürləməsi çox sevindirici haldır. Çünki, həmin imzalar
dünya muzeylərində sərgilənən sənət incilərimizin Azərbaycan xalqına məxsus olmasının
sübutudur. Məhz bu səbəbdən misgərlik nümunələri üzərindəki yazıların, keçmiş misgərlərin
adının və həmin dövrün sənətkarlıq xüsusiyyətlərinin, dünyagörüşünün öyrənilməsi üçün
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. İkinci qrupa dini mahiyyətli yazıları daxildir. Bu yazılar dini
ifadələri – Allahın 99 adını, müqəddəs kitab Qurani Kərimin ayələrini, Məhəmməd peyğəmbər
və əhli beytinin adları daxildir. Bu cür yazılı mis əşyalara Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyinin
eksponatı olan iki ədəd mis camı nümunə göstərə bilərik. Birinci camın oturacaq hissəsində
“Sahibi Əli, 1295” yazılıb (miladi ilə 1916-cı il). Haşiyələnmiş dairə içərisində isə imamlardan
Əli, Həsən və Hüseynin adları yazılıb (inv. № NDTM-1352/ME-182). İkinci mis camın
içərisində Allahın 99 adı, mərkəzində nəstəliq xətti ilə həzrəti Məhəmməd peyğəmbər və əhli-
beytdən Əli, Fatimə, Həsən və Hüseynin adları yazılıb (inv № NDTM-93719/ME-937).

Mis sərpuş (Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyi)

Üçüncü qrupda isə Azərbaycan şifahi və yazılı ədəbiyyatının nümunələri cəmləşir.
Misgərlər folklor nümunələrini, Azərbaycan şairlərinin qiymətli fikirlərini, şeir bəndlərini də
mis əşyalara həkk edərək onları Azərbaycan ədəbiyyatı nümunəsinin daşıyıcısı, incəsənəti -
mizin dəyərli incisi etmişdir. Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyin eksponatında qorunan sərpuşun
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üzərində Sədi Şirazinin şeiri həkk edilib. Şeir bəndləri nəstəliq-süls xətti ilə sərpuşun aşa -
ğısında 12, yuxarısında isə 6 dördbucaqlı haşiyələr daxilində verilib. Mis qabın üstü həndəsi
naxışlarla, orta hissəsini isə daxilində budaq üstünə qonmuş quş təsvirləri olan buta naxışları
ilə bəzədilmişdir. Qeyd edək ki, yuxarıdakı mis əşyalar üzərindəki yazıları AMEA Naxçıvan
Bölməsi Əlyazmalar Fondu Əlyazmaların toplanması şöbəsinin müdiri Fəxrəddin Elyazov
tərəfindən tərcümə edilmişdir.

Daha bir Azərbaycan ədəbiyyatının nümunəsi həmin muzeydə mühafizə olunan mis
aftafanın üstündə həkk edilmişdir. Aftafanın üzərində aşağıdakı bənd tədqiq edilmişdir.

“Xoşbəxtlik və gül əyyamıdır,
Saqi ver həyat suyunu.
Yaşıllıqda cam və badə xoşdur,
Ərğevan və lalə üzlüdən
Heyifdir keçə qəflətdə
Gənclik və novcavanlıq dövranı.

Həmçinin qapağın üzərində medalyonun içərisində “Onun sahibi Fatimə Bəyimdir,
1206” yazılmışdır. “1206=1791/92-cı il”. Sara Hacıyeva sənətkarın bu misralarda insana
gənclik və cavanlığını qəflətdə keçirməməyi tövsiyə etdiyini qeyd edir [5, s. 86-87]. Aftafanın
üzərində sahibinin adının yazılması onu birinci qrupa aid edir. Mis əşyalar üzərindəki yazılar
yalnız məlumat xarakteri daşımamışdır. Mis əşyalardakı yazılar çox zaman naxışlarla vəhdət
təşkil edərək bəzək ünsürü kimi işlədilmişdir. Bu vəhdətdə də öz növbəsində əşyalara özünə -
məxsus gözəllik verir. Qarmaşıq görünüşlü ərəb hərfləri ilə müxtəlif naxışların harmoniyası
misgərlərin məharətinin göstəricisidir. Qeyd edək ki, bəhs olunan dövrdə misgərlik emalat -
xanası misgər, kargər və şagirddən ibarət olmuşdur. Hazırlanan mis əşyaların naxışlanması,
bəzədilməsi üçün xüsusi sənətkarın – qravüraçının olduğu qeyd edilmişdir [6, s. 154]. Lakin
XIX əsrə aid Naxçıvan şəhərində və Ordubad rayonunda olan sənətkarların içərisində qra -
vüraçı göstərilməmişdir [6, s. 7; 95].

Mis əşyaların bəzədilməsində, bədii tərtibatında heyvan motivlərindən də istifadə
edilmişdir. Bəhs olunan dövrə aid misgərlik nümunələrində göyərçin, sərçə, ceyran, dovşan,
tovuz quşu təsvirlərini daha çox görürük. Bədii tikmələrimizdə, xalçalarımızda tez-tez rast
gəlinən cüt quş təsvirləri xalq sənətkarlığı nümunələrinin qədim və sevilən motivlərindən
biridir. Cüt quşları adətən ya bir-biri ilə sevişən, ya da bir-birindən küsmüş şəkildə təsvir edir -
lər. Xalq hər iki halda sevgi və ayrılığın, ailənin simvolu kimi izah edir[8].  C.Məm məd quluzadənin
Ev Muzeyində mühafizə olunan formaca eyni lakin ölçüləri azacıq fərqlənən 4 ədəd mis
bardaqdan ikisinin təsvirləri eynilik təşkil edir. Bardaqların üzərini gül naxışı ilə birlikdə
verilmiş 3 ədəd üz-üzə cüt quş təsviri bəzəməkdədir. Təsvirlər bardağın üzərində qabartma
şəkilində işlənmişdir. Bu təsvirləri də ülvi hisslərin, məhəbbətin simvolu kimi hesab etmək
olar. Quşların gül naxışı ilə birlikdə verilməsini də buna işarə olduğunu deyə bilərik. Qoşa
quş təsviri dünyanın bir çox xalqlarının mədəniyyətində, mifologiyasında da yer almaqdadır.
Üçüncü bardaq üzərindəki təsvirlər də maraq doğurur. Mis bardağın üzərində iki sıra bir-
birinin ardınca düzülmüş əsgərlər işlənmişdir. Maraqlısı budur ki, əsgərlərin təsviri eramızdan
əvvəl mövcud olmuş Əhəməni imperiyasının əsgərlərinə bənzəyir. Həmin muzey tərəfindən
bu bardaqlar XX əsrə aid edilir. Digər mis əşyalar üzərində quş təsviri sadəcə bəzək ünsürü
kimi işlənmişdir. C.Məmmədquluzadənin Ev Muzeyində olan süzgəc üzərindəki quş təsvirinin
nümunəsində bunu görə bilərik. Süzgəcin gövdəsi deşikli olduğundan qabın yuxarı hissəsinə
bəzədilmişdir. Quş təsviri iki sıra islimi naxışının arasında dördbucaqlılar daxilində yazıları
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bir-birindən ayırır. Eyni zamanda süzgəcin ağzının kənarına da islimi naxışı işlənmişdir.
Muxtar Respublikanın muzeylərində qorunan və üzərində quş təsviri işlədilmiş belə nümu -
nələrin sayını artırmaq olar.

Türk xalqları arasında müqəddəs sayılmış quşlardan biri də tovuz quşudur. Bəhs olunan
əsrlərdə bu diyarın misgərlik nümunələrində sxematik şəkildə olsa da tovuz quşu işlənmişdir.
NDTM saxlanılan məcməyinin üzərində üz-üzə tovuz quşu işlənmişdir. Böyük Azərbaycan
şairi N.Gəncəvi “İskəndərnamə” poemasında Bərdə sarayının təsvirində bir neçə dəfə ipək
par çalar üzərinə salınmış tovuz quşu rəsmlərindən və onun sırf türkdilli xalqlara məxsus
olmasından bəhs edir. Sənətşünas Rasim Əfəndi qeyd edir ki, əsrlər keçdikcə tovuz quşu
rəsmləri öz keçmiş mənasını itirmiş və nəhayət, sadələşərək Şərq aləmində ən geniş yayılmış
“buta” ornamentinə çevrilmişdir [4, s. 52].

Azərbaycan sənətkarlarının yaratdıqları sənət əsərlərinin gözəl xüsusiyyətlərindən biri
onların bədii cəhətdən gözəl və naxışlı olmasıdır. Elə bir sənətkarlıq sahəsi olmaz ki, onun
nü munələri naxışsız olsun. Misgərlik sənətinin ilk nümunələrindən başlayaraq mis əşyalar
bəzədilməsində naxışdan istifadə olunmuşdur. Araşdırmalar göstərmişdir ki, naxışlar təsadüfi
olaraq yaranmamışdır. Onların hər biri müəyyən bir riyazi qanuna uyğun olmuş, təbiətdəki
təsvirin, mifoloji varlığın, qədim inamların əksi olmuşdur. Bu meyarlar sənətkarlara incəsənət
nümunəsini bəzəməkdə daim ilham vermişdir. XIX-XX əsrlərdə də misgərlər əcdadların
təcrübələrindən bəhrələnmiş və həndəsi, nəbati, qədim inamların simvolundan, yazılardan
istifadə edərək mis əşyaların bədii tərtibatını zənginləşdirmiş, onlara yüksək mənəvi dəyər,
gözəllik bəxş etmişdir.
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Mirsalim Eminov

SOME PATTERNS IN COPPER ITEMS OF 19th-20th CENTURIES
(Based on materials of Nakhchivan Autonomous Republic)

Copper craft is one of the ancient fields of metalworking in Nakhchivan, which is
thousands of years old. Although the history of this ancient craft has been studied to some
extent, patterns that increase the spiritual value of copper items have not been studied. In the
19th and 20th centuries, coppersmiths decorated their works of art with delicate patterns. 6
technical methods were used to decorate copper objects. So far, we have come across copper
items decorated with two technical methods in Nakhchivan. Nakhchivan coppersmiths of the
19th-20th centuries also decorated their works of art using the botanical, geometric,
zoomorphic ornaments and reflection of ancient people. Recently, inscriptions, which are
considered a kind of pattern by researchers, have also been used as an ornamental element in
the copper craft. These inscriptions can be divided into 3 groups based on their essence.

Keywords: Nakhchivan, copper craft, pattern, inscription, 19th-20th centuries.

Мирсалим Еминов

НЕКОТОРЫЕ УЗОРЫ НА МЕДНЫХ ПРЕДМЕТАХ XIX-XX ВЕКОВ
(На основе материалов Нахчыванской АР)

Нахчыванский край, которому около тысячи лет, является одной из древнейших
областей металлообработки. Несмотря на то, что история этого древнего ремесла иссле -
дована в какой-то степени, но пока не изучены узоры, увеличивающие моральную
ценность медных изделий. В XIX-XX веках медники украшали свои произведения
искусства изящными узорами. При украшении медных изделий использовались 6
технических приемов. Пока в Нахчыванском крае мы встретили медные изделия, укра -
шенные двумя техническими методами. Нахчыванские купцы XIX-XX веков также
украшали свои произведения искусства, используя узоры набати, геометрические,
зооморфные узоры, а также сюжеты древних верований. Надписи, которые в последнее
время оцениваются исследователями как тип узора, также использовались в качестве
декоративных элементов медного искусства. По своему значению эти надписи можно
разделить на 3 группы.

Ключевое слово: Нахчыван, металлообработка, узор, надпись, XIX-XX века.

(AMEA-nın müxbir üzvü Ərtegin Salamzadə tərəfindən təqdim edilmişdir)

Daxilolma tarixi: İlkin variant 14.05.2020
Son variant 17.08.2020
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UOT 75

FATMA MƏMMƏDOVA

HÜSEYNQULU ƏLİYEVİN YARADICILIĞINDA NATÜRMORT JANRI

Məqalədə Hüseynqulu Əliyevin yaradıcılığından natürmort janrı haqqında və eləcədə görkəmli fırça
ustasının natürmortlarından söz açmaqla yanaşı, təhlil edilir. Natürmortların şux, şəffaf koloriti, rənglərin
oynaqlığı onu fransız impressionistlərinə yaxınlaşdırır, impressionizmin naturaya gətirdiyi işığa, parlaqlığa,
kolorit gözəlliyinə aludəçiliyini göstərir. XIX əsrdə Azərbaycanda natürmort, yalnız xan sarayı divar rəsmlərində
deyil, eyni zamanda, Şuşa, Lahıc, Qubadakı evlərdə də geniş yayılmışdır. Rəssamın ilk işlədiyi 1982-ci ilə aid
olan “Çölməklərlə natürmort” əsəri təhlil olunur. Həmçinin rəssamın “Lalələr”, “Yasəmən”, “Güllər”,
“Limonla güllər”, “Qızılgüllər”, “Gilənar”, “Alma ilə Yasəmənlər”, “Nurayın oyuncağı”, “Həyətdə yasəmən
bu   daqları”, “Natürmort”, “Yasəmənlər” ,“Dolça ilə natürmort”, “İncəsənətdə insan gözəlliyi”, “Venera ilə
Natürmort” və s. əsərlərindən bəhs edilir. Hüseynqulu Əliyevin sənəti üçün xarakterik olan cəhətlərindən biridə
rəssamın öz fırçası və rəngləri ilə zamanı qabaqlamasıdır. Xalq rəssamı Hüseynqulu Əliyev əsərlərini işləyərkən
yaşadığı təəssüratları tamaşaçıya da yaşatmağa qadir olan böyük sənətkar kimi Azərbaycan təsviri sənətində
əvəzolunmaz mövqeyini həmişə saxlayacaqdır.

Açar sözlər: Rəssam, natürmort, yasəmənlər, venera ilə natürmort, dolça ilə natürmort, qızılgüllər,
gilənar, çölməklərlə natürmort, natura, venera.

Bir çox rəssamlar yaradıcılığa natürmortla qədəm qoyurlar, çünki natürmort vasitəsilə
fakturanı öyrəndikdən sonra daha mürəkkəb janrlarda işləmək asan olur. Azərbaycan xalq
rəssamı Hüseynqulu Əliyev rəssamlıq fəaliyyətinə mənzərə ilə başlasa da, yaradıcılığında
natürmort əsərləri kifayət qədərdir. Onun gənc yaşlarında işlədiyi natürmortlardan biri “Çöl -
mək lərlə natürmort” adlanır. Tabloda olduqca sadə, lakin predmetləri xüsusi diqqətlə çəkilmiş
bir natürmort nümayiş olunur. 1982-ci ilə aid olan bu əsər işlənmə tərzi baxımından akademik
natürmortun xüsusiyyətlərini daşıyır. Əsər, lakonik aydınlıqla icra olunaraq, həm də milli
sənətkarlıq nümunələrimizin tanıdılmasında mühüm rol oynayır [3, s. 141]. “İncəsənətdə insan
gözəlliyi” təsvir olunan predmetlərlə yanaşı özündə daşıdığı məna – məzmun səviyyəsinə
görə tablonu tematik natürmort adlandırmaq yerinə düşər. Böyük rəssamın bunun kimi erkən
təsvirlərində belə çoxmənalılıq vardır. Gənc rəssama xas olan xüsusi diqqətlə işlənmiş bu əsər
fəlsəfi – estetik mahiyyət kəsb edir. Məşhur “Qara Qarayevin portreti” adlı əsəri natürmortda
gözəl rəssamlıq nümunəsi kimi verməklə, bu tabloda Hüseynqulu Əliyevin mənəvi müəllimi
olmuş Tahir Salahovu yenə xatırlamışdır. Natürmortda Q.Qarayev obrazı təsadüfən seçil -
məmiş, onun təsvirilə iki məna vurğulanmışdır: bəstəkarın obrazı həm rəsm əsəri kimi təsviri
sənətdə gözəl portret nümunəsidir, həm də bu personajın özü notlarla incəsənətdə gözəlliklər
yaradan sənətkardır. Masa üzərində təsvir olunmuş və bu mövzudan bəhs edən kitabın üz
qabığında göstərilən məşhur Misir kraliçası Nefertitinin portreti insan sürətinin gözəllik
etalonu kimi, Venera heykəlciyi isə ideal qadın forması kimi kompozisiyaya daxil edilmişdir.
Bu kitab adından da məlum olduğu kimi incəsənətdə insan gözəlliyindən bəhs edir, burada
böyük rəssamların gözəl əsərləri yer alır. Natürmortda gözə çarpan molbert, vatman kağızı,
kətan tablolar və rəsm prosesində fon üçün istifadə olunan parça bu məkanın rəssam
emalatxanası olmasını bildirir. Hüseynqulu Əliyevin bu natürmortunun özü də heyrətamiz
səlisliklə ərsəyə gətirilərək ən gözəl əsərlər sırasındadır [3, s. 141]. 1990-cı ildə fırçaya alınmış
“Natürmort” adlı əsərdə kompozisiyanın mərkəzində güldanda kala, yasəmən güllərin əlvan
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rəngi tamaşaçıya baharın təravətini hiss etdirir. Rəssam predmeti sol tərəfdən işıqlandırmışdır.
Hüseynqulu Əliyev olduqca düzgün işlədiyi işıq perspektivi vasitəsilə predmetlərin işıq
mənbəyinə nə qədər yaxın və ya uzaqda olmasını dəqiq çatdıra bilmişdir. Təsvir edən natür -
mortda isə yaxılar daha sərbəstləşir kompozisiya sıxlaşır, gurlaşır, kiçik detallardan
çəkin mədən rəssam onları ümumi yazılarla fırçaya alır. Artıq professional rəssamın kifayət
qədər formalaşmış dəsti – xətti hiss olunur [3, s. 142]. Hüseynqulu Əliyev uzun müddət
natürmortlarını bu üsulla ərsəyə gətirib “Lalələr”, “Yasəmən”, “Güllər”, “Limonla güllər”,
“Qızılgüllər”, “Gilənar”, “Alma ilə Yasəmənlər”, “Nurayın oyuncağı”, “Həyətdə yasəmən
budaqları”, “Natürmort”, “Yasəmənlər” və s. məhz belə əsərlərdəndir. Janr seçimi baxımından
Hüseynqulu Əliyevin 2002-ci ildə “Lalələr” adlı əsəri olduqca maraqlıdır. Ön planda kom -
pozisiyanın mərkəzində al-qırmızı lalələri fırçaya alaraq onları güldanda təsvir etmişdir.
Rəssamın 2003-cü ildə qələmə aldığı “Dolça ilə natürmort” əsərində kompozisiyanın mərkə -
zində Dolça ətrafında meyvələr qurulmuşdur. Əsərin perspektivi sol tərəfdən işıqlandırılmışdır.
Əsərdə ilk al-qırmızı narlar nəzərimdən qaçmır, burda rəssam sevimli müəllimi olan Tahir
Salahovu yaddan çıxarmayaraq onun sevimli simvolu olan narı əsərlərində canlandırır.
Azərbay can rəssamı Toğrul Nərimanbəyovun bədii sənətində onun möhürünə, imzasına
çevrilmiş bu nar kompozisiyaları serialı Hüseynqulu Əliyevin rəsmlərində nar fraqmentləri
formatında davam etdirilmişdir [2, s. 10-11]. Dolçanın önündə nar düz qurulmuşdur, onunla
eyni xəttə dolçanın sağ tərəfində armud işlənmişdir. Dolçanın yanında isə sol tərəfdə yan üstə
nar, sağ tərəfində isə almalar yanaşı təsvir olunmuşdur. Əsərdə divarın sağ tərəfində budaq -
larından sallanan heyvalar təsvir olunmuşdur. Rəssam arxa fon olaraq Dolçanın arxasında
parça işləmişdir. Rəssam tərəfindən fonun və ətrafın neytral həlli yalnız meyvələrin təsvirini
önə çıxarmışdır. Görüntü baxımından tamaşaçıya yaxınlaşdırılmış şəkildə fırçaya alınmış bu
meyvələrin əlvan və isti rəngi tamaşaçıya xoş ovqat bəxş edir [3, s. 142]. 2002-ci ildə fırçaya
alınmış “Limonla güllər” adlı əsərdə kompozisiyanın mərkəzində güldanda yasəmənlər ilk
nəzərimizə çarpır. Natürmortda kompozisiyanın bir-birilə uyumu yasəmənlərin al – əlvan
işləməsi əsərə daha da rəng qatıb. Əsərin ümumi görünüşü yazın gəlişini xəbərdar edir. Əsərdə
yasəmənlər arasında sarı çiçəklər daha da gözəllik qatır. Rəssam limonu realist üslubda olduğu
kimi yumru çəkmişdir. Modernizm üslubdakı kimi  künc modern üslubda çəkməyib. Bundan
da o qərara gəlirik ki, rəssam daha çox realist üslubda işləməyi sevir. Əsər isti və soyuq
rənglərlə bir-birilə təzadlı şəkildə işlənmişdir. Arxa fon ağ, qırmızı, sarı, parçalarla işlənmişdir.
Əsərin arxa fonu o qədər şəffaf işlənmişdir ki, arxa fon əsərlə bir bütün olmuşdur. Xalq rəssamı
Tahir Salahovun rəngkarlıqda açdığı sərt realizm üslubu tamamilə orijinal olub, Azərbaycan
təsviri sənətini yeniləşdirmiş və daha da müasirləşdirmişdir [1, s. 1-4]. Hüseynqulu Əliyev
Tahir Salahov timsalında yetişmiş və  əsərlərində öz dəsti – xəttini demişdir. “Venera ilə Na -
türmort”, 2008-ci il əsərində şüşə güldanda əlvan çiçəklər, heykəl və almalar təsvir
olun muşdur. Kompozisiyanın mərkəzində güldan və çiçəklərlə yanaşı, natürmortun fonuna
Qədim Romanın “Meloslu Venera” adlı böyük heykəlinin 0,7 metrlik imitasiyasını da daxil
etmişdir. Bu heykəl Qədim Yunan mifologiyasında eşq tanrıçası olan Afroditanın Qədim Roma
“varisi”, gözəllik, məhəbbət və bahar ilahəsi sayılan Veneranı təmsil edir. Müəllifin həm də
peşəkar heykəltəraş olduğuna görə onun natürmortunda heykəlin təsvirinə rast gəlinməsi
təbiidir. İnsan anatomiyasını mükəmməl bilən rəssam – heykəltəraş üçün Venera heykəlinin
quruluşu çox güman ki, ideal qadın gözəlliyi etalonu olmuşdur. Hüseynqulu Əliyev “Venera
ilə natürmort” əsərində güllərin, predmetlərin forması hazırlandığı materialı dəqiqliklə işlən -
miş suyun, şüşə güldanın, almaların gipsdən olan heykəlin fakturasını aydın çatdırmışdır.
Əsərdə güllərlə insan gözəlliyinin harmonik vəhdət təşkil etdiyini görürük [3, s. 144].
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“Natürmort”, 2015, k.y./b, şəxsi kolleksiya güllərin əlvanlığı, incə işlənməsi şair ruhlu
rəssamın zərif duyğularından xəbər verir. Xalq rəssamı Hüseynqulu Əliyev əsərlərini işləyər -
kən yaşadığı təəssüratları tamaşaçıya da yaşatmağa qadir olan böyük sənətkar kimi Azər bay can
təsviri sənətində əvəzolunmaz mövqeyini həmişə saxlayacaqdır. “Yasəmənlər” 2016, k.y./b
şəxsi kolleksiya. Əsərdə kompozisiyanın mərkəzində güldanda yasəmənlər əsas yer alır.
Haqqında bəhs edilən bu natürmortda Hüseynqulu Əliyev olduqca düzgün işlədiyi işıq
perspektivi vasitəsilə predmetlərin işıq mənbəyinə nə qədər yaxın, nə qədər uzaqda olmasını
dəqiq çatdıra bilmişdir.
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STILL LIFE GENRE IN THE WORKS OF HUSSEINGULU ALIYEV

The article analyzes Husseingulu Aliyev’s work on the genre of still life, as well as the
still life of a prominent artist. The brightness and transparent color of the still life bring it
closer to the French Impressionists, showing the brilliance of the light brought by
Impressionism to nature. In the 19th century, still life was widespread in Azerbaijan, not only
in the wall paintings of the khan’s palace, but also in the houses in Shusha, Lahich and Guba.
The artist’s first work “Still life with pots” from 1982 is analyzed. Also, the artist’s works
“Tulips”, “Jasmine”, “Flowers”, “Lemons and flowers”, “Roses, “Cherries”, “Lilacs and ap -
ples”, “Nuray’s toy”, “Lilac branches in the yard”, “Still life”, “Lilacs”, “Still life with
Aquarius”, “Human beauty in art”, “Still life with Venus”, etc. are mentioned in the paper. One
of the characteristic features of Husseingulu Aliyev’s art is that the artist is ahead of his time
with his brush and colors. People’s Artist Husseingulu Aliyev will always hold an invaluable
position in the fine arts of Azerbaijan as a great artist.

Keywords: artist, still life, lilacs, still life with Venus, still life with a jug, roses, cherries, still life with
pots, nature, Venus.
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Фатма Мамедова

ЖАНР НАТЮРМОРТА В ТВОРЧЕСТВЕ ГУСЕЙНГУЛУ АЛИЕВА

В статье рассматривается жанр натюрморта в творчестве Гусейнгулу Алиева,
анализируются натюрморты живописца. Яркий, прозрачный колорит натюрмортов,
игривость цветов сближают его с французскими импрессионистами, подчеркивают
яркость света, привнесенного импрессионизмом в природу. В XIX веке натюрморт был
широко распространен в Азербайджане не только в росписях ханского дворца, но и в
домах в Шуше, Лахиче и Губе. Анализируется первая работа художника “Натюрморт с
пустырями”, которая относится к 1982 году. А также рассматриваются работы худож -
ника «Маки», «Сирень», «Цветы», «Цветы с лимоном», «Розы», «Вишня», «Си рени с
яблоками», «Игрушки Нурай», «Сиреневые ветви во дворе», «Натюрморт», «Сирени»,
«Натюрморт с кувшином», «Красота человека в искусстве», «Натюрморт с Венерой» и
др. Одной из характерных черт искусства Гусейнгулу Алиева является то, что художник
опережает  время своей кистью и красками. Народный художник Гусейн гулу Алиев как
великий художник, который в своих работах способен заставить зрителя прожить те
впечатления, которые он испытывал, всегда сохранит незаменимую позицию в изо -
бразительном искусстве Азербайджана.

Ключевые слова: художник, натюрморт, сирени, натюрморт с Венерой, натюрморт с кувши -
ном, розы, вишни, натюрморт с чолмеком, природа, Венера.

(Sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, professor Sevil Sadıxova tərəfindən təqdim edilmişdir)
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İQTİSADİYYAT

UOT 330.347. 658

ELTUN İBRAHİMOV

ELMİN İNKİŞAFI İNNOVASİYA SAHİBKARLIĞININ CANLANDIRILMASI 
VƏ SƏNAYE MƏHƏLLƏLƏRİNİN YARADILMASININ BAŞLICA AMİLİDİR

İnnovasiya müasir texnoloji dəyişikliklərin məhsulu olmaqla, iqtisadi faydaları ortaya çıxarılan yeni
məhsulun uğurlu tətbiqi və ya yeni bir prosesin müvəffəqiyyətlə icra olunması ilə əsaslandırılır. Məlum olduğu
kimi hər bir iqtisadiyyat onu təşkil edən irili-xırdalı müəssisə və biznes obyektlərinin fəaliyyətlərindən
bəhrələnməkdədir. Hər bir müəssisə isə dəyişən tələbatlara və artan rəqabət qaydalarına uyğun olaraq yeni
məhsul və xidmətlər yaratmaq məcburiyyətindədir. Çünki yeniliklər təkcə milli səviyyədə deyil, regional səviyyədə
də yenidənqurma, inkişaf və rəqabət qabiliyyətini təmin edən ən vacib amillərdən sayılır. Bu innovasiya
sahibkarlığının ortaya çıxmasının əsas amilləridir.

Digər tərəfdən, sənaye parkları və məhəllələrinin salınması da müasir elm sahələrinin düzgün tətbiqi
yolu ilə rəqabət qabiliyyətli məhsul istehsal etmək və investisiyalar üçün əlverişli mühitin yaradılması
baxımından əhəmiyyətlidir. Məqalədə sahibkarlıqda innovasiya amilləri, sənaye məhəllələrinin əhəmiyyəti,
həmçinin Şərur Sənaye Məhəlləsi haqqında məlumat verilir.

Açar sözlər: sahibkarlıq, elm, innovasiya, sənaye məhəlləsi, müasir texnologiya, sosial-iqtisadi inkişaf.

Uzunmüddətli perspektivdə iqtisadi artımın əsas mənbəyi bilik və yeni texnologiyalar
istehsal edən innovasiya fəaliyyətləridir ki, günümüzdə müasir texnologiyaya sahib ölkələr
bütün iqtisadi sahələrdə, xüsusən də sənayedə mütləq üstünlüyə çatmaq yolundadır. Bir sözlə,
texnoloji inkişaf ölkələrin rəqabət üstünlüyünün yeganə vacib müəyyənləşdiricisinə çev -
rilibdir. Buna görə texnoloji üstünlüyü olan ölkələr beynəlxalq aləmdə həm sosial rifahın və
keyfiyyətin yüksəldilməsində, həm də dünyada məhdud mənbələrin paylaşılmasında həlledici
rol oynayır.

Zamanın sınağından çıxan təcrübələr göstərir ki, dəyişən dövrlərə, yeniliklərə uyğun -
laşmaq qabiliyyətini özündə saxlayan və cəmiyyətin ehtiyaclarını təmin edən iqtisadiyyatlar
hər zaman sağ qalmış və daha da güclənmişdir. Araşdırmalar göstərir ki, kiçik biznes sahələri
də iqtisadiyyatın əsas tərkib hissəsi olub onların inkişafı olmadan iqtisadiyyatın dayanıqlılığını
təsəvvür etmək qeyri mümkündür. Bunun üçün də hər biznes və sahibkarlıq obyekti öz-özünü
təmin etməli, cəmiyyətin və xalqın tələblərini yerinə yetirmək üçün daima inkişafa və yeniliyə
doğru meyl göstərməlidir. Onları təşkil edən struktur vahidləri və insan resurslarının da
yenilikçi və bacarıqlı olması xeyli vacib məsələlərdən hesab olunmaqdadır.

İnnovasiya sahibkarlığının inkişafının zəruriliyi aşağıdakı amillərlə şərtlənir:
- istehsalın inkişafının intensiv amillərinin güclənməsi ilə; bu iqtisadi fəaliyyətin bütün

sferalarında ETT-nin tətbiq olunmasına imkan verir;
- yeni texnikanın tətbiqinin səmərəliliyinin yüksəldilməsində elmin müəyyənedici rolu ilə;
- texnologiyaların istifadə müddətlərinin əhəmiyyətli dərəcədə azaldılması, istehsalın

texniki səviyyəsinin yüksəldilməsi zəruriliyi ilə, ixtiraçıların və kütləvi yaradıcılığın inkişa -
fının zəruriliyi ilə;

- elmi-texniki istehsal prosesinin spesifik xüsusiyyəti ilə: nəticələrin qeyri-müəyyənliyi,
tədqiqatların çoxvariantlılığı, risklərinin mövcudluğu ;
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- yeni məhsulların mənimsənilməsi zamanı müəssisənin xərclərinin artması, texnika və
texnologiyaların mənəvi cəhətdən sürətli aşınması, texnologiyaların sürətli tətbiqinin obyektiv
zəruriliyi ilə (5). Bütün bunlar göstərildiyi kimi innovativ sahibkarlığın meydana çıxmasının
və inkişaf etməsinin əsas zərurətləri hesab edilə bilər. Əlavə olaraq dünya təcrübəsində də
məlumdur ki, bu yöndə sahibkarlığın genişləndirilməsi həm də informasiya təminatı sistem -
lərinin yaxşılaşdırılması və maliyyə bazarlarının inkişafı deməkdir. Kiçik sahibkarlıq və biznes
sahələri iqtisadi mühitdəki dəyişikliklərə yaxşı adaptasiya olunmaq qabiliyyəti göstərir ki, bu
da onlarda mütərəqqi texnologiyaların dayanıqlı və uzunmüddətli olmasına imkan verir.

Araşdırmalar göstərir ki, iqtisadi sistemdə davamlı mövcud olmaq və tanınmaq kapital
və resurs çatışmazlığından sonra sahibkarların ən vacib problemlərindən sayılmaqdadır. Məhz
bu səbəbdən xeyli sahibkar öz işlərini və təşəbbüslərini davam etdirə bilmir və yeni ideyaları
həyata keçirməkdə çətinlik çəkirlər. Buna görə də hər hansı bir işə girişən təşəbbüskar ideya
mərhələsində bir fərq və yenilik yarada bilmirsə, mütləq idarəetmə siyasətində və istehsal
pro sesində yenilik etməklə bunu aradan qaldırmalıdır. Yəni əgər ideyası yeni olmayan bir işə
başlanılıbsa, onun struktur və idarəetməsində müəyyən fikir ortaya qoymaqla bazarda dayaq
tutmaq mümkündür. Belə nümunə vermək yerinə düşər: bir çox insanın məşğul olduğu bir
işə başlayırsınız (restoran biznesi və ya fermer fəaliyyəti və s.). Bunun üçün isə ilk öncə
ərazidə mövcud olan biznes sahələri araşdırılmalı və çeşidli istiqamətlər ortaya çıxarılmalıdır.
Daha sonra fərqli hədəf auditoriyası quraraq müvəffəqiyyətlə irəli getmək mümkündür.
Sahibkarın müvəffəq olmağının ən önəmli səbəblərindən biri yüksək motivasiyanın olması
və hər cəhətdən sistematik innovasiya prosesinin tətbiq edilməsidir. Düzdür, yenilik - müəyyən
bir araşdırma prosesindən sonra yeni məhsul tapmaq, bir şey icad etmək olsa da, bundan əlavə
yenilik anlayışının mənalarından biri də dəyişiklik etməkdir. Bunun üçün isə sahibkarların iş
qurma, idarəetmə prosesi, ictimaiyyət və müştərilərlə ünsiyyət və digər istiqamətlərdə reklam
kampaniyalarını aparması və istehsal proseslərində fərqli dəyişiklik etmələri vacibdir.
Yenilikçi düşüncə tərzi ilə işləyən və komandasını bu istiqamətdə quran bir sahibkarın gələcək -
də uğursuz olma ehtimalı xeyli aşağıdır, gözlənilməz çətinliklərə və böhranlara isə hər zaman
hazırdır.

Ölkəmizdə son illər ərzində həyata keçirilən tədbirlər, iqtisadiyyatın rəqabətqabiliy -
yətliliyinin artırılması, şaxələndirmə siyasəti, qeyri-neft sektorunun inkişafı innovativ
im kan ların dəyərləndirilməsini diqqət mərkəzinə gətirmişdir. Azərbaycanda innovasiya
siyasətinin həyata keçirilməsi ilk öncə dövlət sənədlərində hüquqi baxımdan mükəmməl bir
şəkildə öz əksini tapmışdır. “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, “Azərbay -
can Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi”, “Azərbaycan
Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”, “İnformasiya cəmiyyətinin
inkişafına dair 2014-2020-ci illər üçün Milli Strategiya”, “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış”
İnkişaf Konsepsiyası və digər sənədlərdə innovativ tədbirlərə xüsusi yer verilir. Eyni zamanda
sahibkarlıq və iqtisadi sahələrdə xeyli sayda dövlət proqramları, qanunlar qəbul edilmiş,
layihələr icra olunmuş və hal-hazırda da icra olunmaqdadır. Fərqli illəri əhatə edən regionların
sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı olan dövlət proqramları, “Kiçik sahibkarlığa dövlət köməyi
haqqında”, “Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlığın inkişafının Dövlət
Proqramı (2002-2005-ci illər)”, “Azərbaycan Respublikasında sahibkarlığın inkişafına dövlət
himayəsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
və digər hüquqi-əməli tədbirlər, bundan başqa, texnologiya parklarının salınması və sənaye
məhəllələrinin yaradılması ölkəmizdə sahibkarlıq fəaliyyətin canlandırılması yönündə mühüm
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işlərdir. Azərbaycan Respublikası regionlarının 2019-2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı
dövlət proqramına nəzər saldıqda görə bilərik ki, Dövlət Proqramının əsas məqsədi, prioritet
istiqamətləri və gözlənilən nəticələrdə bu məsələlər geniş əksini tapmışdır. Belə ki, innovativ
təsərrüfatçılıq formalarının yaradılması və inkişafının dəstəklənməsi mexanizmlərinin həyata
keçirilməsi, sahibkarların və fermerlərin maliyyə resurslarına çıxış imkanlarının asanlaşdırıl -
ması, KOB-lara operativlik, şəffaflıq, nəzakətlilik, məsuliyyət və rahatlıq prinsipləri əsasında
şəhər və regionlarda xidmətlərin təşkili, regionlarda investisiya və innovasiya fəallığının
artırılması üçün tədbirlərin görülməsi, KOB-ların inkişafı sahəsində dövlət qurumları tərə -
findən sahibkarlara vahid məkanda daha keyfiyyətli, rahat, yeni üslubda və müasir inno vasi ya ları
tətbiq etməklə xidmətlərin (o cümlədən zəruri səyyar xidmətlərin) göstərilməsinin təmin
edilməsi və s. proqramın başlıca istiqamətləri hesab olunmaqdadır [2].

Sənaye məhəllələri və  parkları davamlı inkişafın əsas prinsipləri olan – iqtisadi artımın
təmin olunması, sosial bərabərlik və ətraf mühitin qorunmasına nail olunmaqda ən təsirli
vasitələr hesab edilməkdədir. Belə ərazilər sənayenin inkişafını təşviq etməklə yanaşı,
innovativ imkanların genişləndirilməsi, müasir texnologiyaların cəlb olunması və yenilikçi
konsepsiyaların tətbiqinə şərait yaradır.

Sənaye parkları strukturlaşdırılmış bir institusional çərçivə, inteqrasiya olunmuş
xidmətlər və digər mövcud olmayan fiziki infrastruktur təklif edir. Bunlar inkişaf etməkdə
olan ölkələrdə, sənayeləşmə proseslərinə mane olmaqda əsas çətinliklər hesab olunan,
informasiya-texnologiya və maliyyə imkanlarının məhdud olması, eləcə də infrastrukturun
zəif qurulması ilə əlaqədar əməliyyat xərclərinin yüksək olması və digər maneələrin aradan
qaldırılmasında köməklik edə bilər.

Ölkəmizdə sənaye məhəllələri və parklarının yaradılması son illər ərzində həyata
keçirilən iqtisadi islahatların və davamlı inkişaf strategiyasının bir parçası olmaqla sürətli
sənayeləşmə siyasətinin və innovativ istehsalın inkişaf etdirilməsi yönündə mühüm addımlar
hesab olunmaqdadır. Yaradılan bu ərazilər ixrac potensialının genişləndirilməsi, iqtisadiyyatın
şaxəli inkişafı, qeyri-neft sektorunun daha da canlandırılması və sahibkarlığın genişləndiril -
məsinə əlavə stimul verməkdədir.

Hazırda ölkəmizdə ümumilikdə 15 sənaye parkı və məhəllələri fəaliyyət göstərir ki, bu
ərazilər yerləşdikləri regionun xammal bazası, işçi qüvvəsi, daxili potensialı, sosial-iqtisadi
inkişaf xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq fərqli istiqamətlər üzrə ixtisaslaşmışlar. Yerinə yetirilən
layihələr həm də maraqlı və müştərək qrupların davamlı olaraq sənaye bölgələrinə səfər
etmələrinə və yeni ideyaların həyata keçirilməsinə şərait yaratmaqdadır. Yaxın keçmişə diqqət
yetirsək görərik ki, 2019-cu ilin dekabr ayında Rusiya nümayəndə heyəti Hacıqabul Sənaye
Məhəlləsində Rusiya və Azərbaycan şirkətlərinin birgə iştirakı ilə təməli fevral ayında qoyulan
avtomobil zavodu ilə tanış olmuş, daha sonra isə ərazidə Rusiya investisiyalı “Penopleks”
izolyasiya məhsulları zavodunun da inşası başlanılmışdır.

Məlum olduğu kimi, respublikamızda aparılan iqtisadi-sosial siyasət həmdə regional
xarakter daşıyır və bu istiqamətdə regionlara xüsusi diqqət ayrılır, onların inkişafı ilə əlaqədar
xeyli sayda dövlət proqramları qəbul edilir, müvafiq layihələr həyata keçirilir. Muxtar
respublikada da aparılan iqtisadi islahatlar ölkəmizdə həyata keçirilən sosial-iqtisadi inkişaf
strategiyasına uyğun izlənilməkdədir. Muxtar respublikada sənayenin inkişaf etdirilməsi, kiçik
və orta sahibkarlığın canlandırılması, xidmət müəssisələrinin təşkili, xarici və daxili infrastruk -
turun qurulması istiqamətində Şərur rayonunun sənaye məhəlləsi kimi elan olunmasını xüsusi
olaraq qeyd etmək lazımdır. Günümüzdə Şərurda sənaye məhəlləsinin yaradılması qloballaşan
dünyada keyfiyyətli və innovativ sənaye mallarına olan tələbatın ödənilməsi, yeni investi -
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siyaların cəlb olunması, kadr hazırlığının müasir tələblərə uyğunlaşdırılması baxımından xeyli
əhəmiyyətlidir.

Şərurun sənaye məhəlləsi kimi formalaşması üçün mühüm imkanları və gələcək pers -
pektivləri mövcuddur. Qeyd eləmək lazımdır ki, Şərur rayonu muxtar respublikanın ərazicə
ən böyük rayonlarından olduğu kimi, istehsal və xidmət infrastrukturunun inkişaf etməsi
baxımından da öndə gedən hesab olunmaqdadır. Sosial-iqtisadi inkişafın mühüm göstərici -
lərinə görə də digər rayonları üstələmişdir. Eyni zamanda kənd təsərrüfatı məhsulu istehsalı
istiqamətində əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənən rayon, muxtar respublika bazarlarının yerli
məhsullarla təmin edilməsi, ərzaq tələbatının keyfiyyətli mallar hesabına ödənilməsində xüsusi
pay sahibidir. Həmçinin əməksevər və qətiyyətli insanlar hesabına geniş daxili işçi potensialı
formalaşmışdır. Bəzən elə fikirlər səsləndirilir ki, bir bölgənin kənd təsərrüfatı üzrə ixtisaslaş -
ması, sənaye sahələrinin zəif olması gələcəkdə orada sənaye meyllərinin zəif olacağına, əsasən
kənd təsərrüfatının ön plana çıxacağına səbəb olacaq. Lakin dünya təcrübəsi göstərir ki, hər
hansı bir yerdə aqrar sektorda təcrübənin olması, bu sahənin davamlı olaraq inkişaf etməsi
gələcəkdə orada müəyyən sənaye sahələrinin təşəkkül tapmasını zəruri edir. Qəbul olunmuş
bir faktdır ki, kənd təsərrüfatı üçün tələb olunan texnika və texnologiya, xüsusi avadanlıqlar
məhz sənaye sektorunun məhsuldur. Bu da o deməkdir ki, əgər aqrar təsərrüfat inkişaf etmə -
səy di, onda sənaye məhsullarına ehtiyac olmayacaqdır. Digər tərəfdən sənaye sahələrinin
inkişaf etməsi yüksək səviyyəli kadrlar və ixtisaslı işçi qüvvəsinin birgə səyi nəticəsində
mümkündür. Günümüzdə muxtar respublikada kadr hazırlığı istiqamətində mütəşəkkil işlərin
görülməsi, onların bilik–bacarıqlarının artırılması üçün kursların keçirilməsi, savadlı kadr
seçimində ən son metodlardan istifadə, gənclərin və uşaqların gələcəkdə düzgün istiqamətlərə
yönləndirilməsi üçün indidən onlar üçün müvafiq tədbirlərin görülməsi bu yöndə münbit
bazanın olmasından xəbər verməkdədir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bir neçə on illiklər
öncədən fərqli olaraq Şərur rayonunda müasir maliyyə xidmətləri təklif edən banklar və kredit
təşkilatları fəaliyyət göstərməkdədir ki, bu da bir regionun sosial-iqtisadi inkişafının daha da
sürətləndirilməsi üçün başlıca şərtlərdən hesab olunur.

Sənaye məhəlləsinin yaradılması sosial-iqtisadi inkişaf üçün təsirli bir vasitə olaraq
önəmli imkanların ortaya çıxmasına mühüm töhfələr verəcəkdir. Belə ki, sənaye məhəlləsi
istehsal sahəsini inkişaf etdirərək keyfiyyətli xidmətlər və strateji bazarlara yaxın olmaq
prinsipi ilə investisiya və texnologiya cəlb etmək üçün vacib bir vasitədir. Regional inkişafa
töhfə verməklə, yeni sərmayə mənbələri ortaya çıxarmaq, iş yeri yaratmaq, inkişafı təşviq
etməklə istehsal xərclərini azaltmaq, tullantıları və çirklənməni aradan qaldırmaq, iqtisadi
imkanları artırmaqla şirkətlərin məhsuldarlığını artıra bilər. İnnovativ imkanları dəstəkləməklə
sənaye məhəllələri, hökumətin, özəl sektorun, universitetlərin və tədqiqat institutlarının əmək -
daşlıq edə biləcəyi bir yer kimi, həm də araşdırma aparmaq, ticarəti canlandırmaq və
sahib karlığı gücləndirmək yönündə əlverişli mühit ortaya çıxararaq yerli məşğulluq mərkəz -
lərinin yaradılması, habelə nəqliyyat xidmətləri, təhsil və təlim, səhiyyə, poçt və rabitə
xidmətləri kimi geniş yerli icma hədəflərinə çatmaq üçün platforma rolunu oynaya bilər.
Məhəllədə həyata keçiriləcək pilot layihələr yeni iqtisadi reformların və yanaşmaların sınağı
ola bilər. Bu layihələrin nəticəsi uğurlu olarsa, ən yaxşı təcrübələr ümummilli və regional
miqyasda hər tərəfə yayıla bilər. Ekoloji təhlükəsizlik tədbirlərinin təşviq olunmasıyla sənaye
məhəlləsi istehsal xərclərini azaltmaq imkanı ilə yanaşı materiallardan, su və enerji səmərəli
istifadə olunması, çirklənmənin qarşısının alınması, tullantıların təkrar emalında geniş
imkanlar yaradacaqdır.

Eltun İbrahimov               
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SCIENCE IS A MAJOR STIMULUS TO ENCOURAGE INNOVATION
ENTREPRENEURSHIP AND CREATE INDUSTRIAL ESTATES

İnnovation is the product of modern technological changes, its economic benefits are
based on successful introduction of new products or successful execution of a new process.
As it is known, every economy is benefiting from the activities of big-small enterprises and
business entities those organize it. Every enterprise has to create new products and services
in accordance with changing demands and increased competition rules. Because innovation
is one of the most important factors to ensure reconstruction, development and competiti -
veness not only at the international level but also at the regional level. These are the key
factors in the emergence of innovative entrepreneurship. On the other hand, the creation of
industrial parks and zones are also important in terms of producing a competitive product
through the proper implementation of modern science and creating a favorable investment
climate. The article provides information on the factors of innovation in entrepreneurship, the
importance of industrial districts, as well as the Sharur Industrial Estate.

Keywords: entrepreneurship, science, innovation, industry estates, modern technology, socio-economic
development.

Элтун Ибрагимов

РАЗВИТИЕ НАУКИ – ОСНОВНОЙ ФАКТОР СТИМУЛИРОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И СОЗДАНИЯ

ПРОМЫШЛЕННОЙ ЗОНЫ

Инновация является продуктом современных технологических изменений, ее
экономические преимущества основаны на успешном внедрении новых продуктов или
успешном выполнении нового процесса. Как известно, каждая экономика извлекает
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выгоду из деятельности крупных малых предприятий и хозяйствующих субъектов,
которые ее организуют. Каждое предприятие должно создавать новые продукты и
услуги в соответствии с меняющимися требованиями и повышенными правилами
конкуренции. Потому что инновации являются одним из важнейших факторов обес -
печения реконструкции, развития и конкурентоспособности не только на меж ду  народ  ном
уровне, но и на региональном уровне. Это ключевые факторы появления иннова -
ционного предпринимательства. С другой стороны, создание индустриальных парков
и зон также важно с точки зрения производства конкурентоспособного продукта пос -
редством надлежащего внедрения современной науки и создания благоприятного
инвестиционного климата. В статье приводятся сведения о факторах инноваций в
предпринимательстве, важности промышленных районов, а также Шарурская Промыш -
ленная Зона.

Ключевые слова: предпринимательство, наука, инновации, отраслевые зоны, современные
технологии, социально-экономическое развитие.

(İqtisad elmləri doktoru, professor Zahid Məmmədov tərəfindən təqdim edilmişdir)

Daxilolma tarixi:    İlkin variant       13.05.2020
Son variant       28.08.2020

Eltun İbrahimov                
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UOT 314

KAZIM NAĞIYEV

MÜASİR MƏRHƏLƏDƏ NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASINDA
DEMOQRAFİK PROSESLƏRDƏ BAŞ VERƏN DƏYİŞİKLİKLƏR 

VƏ ONLARIN DİNAMİKASI

Məqalədə Naxçıvan Muxtar Respublikasının demoqrafik vəziyyəti araşdırılır və əhalinin, o cümlədən
şəhər və kənd əhalisinin sayında baş verən dəyişikliklər, əhalinin doğum, ölüm və təbii artım səviyyəsi, nikah və
boşanmaların sayında baş verən dəyişikliklər təhlil edilir. Aparılan təhlillərdən aydın olur ki, Muxtar Res -
publikada əhalinin sayında müsbət dəyişiklikər baş vermişdir. Əhalinin sayında baş verən bu dəyişikliklər
mövcud olan sosial-iqtisadi, milli-mədəni və digər amillərin nəticəsi kimi yaranan demoqrafik inkişaf göstə -
ricilərinin  artıb-azalması ilə əlaqədardır.

Açar sözlər: demoqrafik proseslər, təbii artım, nikah, boşanma.

Azərbaycan Respublikası öz müstəqilliyini əldə etdikdən sonra burada yaxın və uzaq
keçmişlə yanaşı müasir mərhələdə də ümumrespublika ilə birgə onun ayrı-ayrı əraziləri üzrə
də demoqrafik proseslərin təhlil edilməsi və demoqrafik vəziyyətin öyrənilməsi məqsə -
dəuyğun hal kimi zərurətə çevrilmişdir.

Müasir dövrdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycanın özünəməxsus demoqrafik
inkişaf xüsusiyyətlərinə malik olan regionlarından biridir. Müstəqil Azərbaycan Respubli -
kasında 27 yanvar 1999-cu ildə keçirilmiş əhalinin ilk milli siyahıyaalınması məlumatlarına
əsasən burada yaşayan əhalinin sayı 354,1 min nəfər təşkil etmişdir. Onların 95,1 min nəfəri
və ya 26,9%-i şəhər yerlərində, 259,0 min nəfəri və ya 73,1%-i isə kənd yerlərində məs -
kunlaşmışdır. Həmin dövrdə muxtar respublika əhalisinin 174,5 min nəfərini və ya 49,3%-ni
kişilər, 179,6 min nəfərini və ya 50,7%-ni isə qadınlar təşkil etmişdir.

1 yanvar 2020-ci il tarixə olan statistik məlumatlara əsasən Naxçıvan Muxtar
Respublikasının əhalisi 459,6 min nəfər təşkil etmişdir. Onlardan 135,6 min nəfəri və ya
29,5%-i şəhər yerlərində, 324,0 min nəfəri və ya 70,5%-i kənd yerlərində yaşayır. Əhalinin 229,6
min nəfəri və ya 50,0%-i kişilərdən, 230,0 min nəfəri və ya 50,0%-i isə qadınlardan ibarətdir.

Demoqrafik proseslər insan və əmək potensialının formalaşması və ölkə iqtisadiyyatının
iş qüvvəsi ilə təmin edilməsinin təbii əsasını və mənbəyini təşkil edir. Əhali və iqtisadiyyat
vahid ictimai orqanizmin ünsürləri olduğundan forma və məzmunundan asılı olmayaraq, bütün
ictimai-iqtisadi formasiyalarda ictimai istehsal prosesinin baş verməsi və onun ahəngdar
surətdə davam etməsi üçün fiziki və zehni cəhətdən lazımı dərəcədə inkişaf etmiş müəyyən
sayda əhalinin və əmək potensialının mövcud olması zəruri şərtdir. Canlı insan fərdlərinin
mövcud olmasının təbii əsasını demoqrafik proseslər (əhalinin doğum, ölüm və təbii artım
səviyyəsi) təşkil edir. Əhali insanlardan, demoqrafik hadisələr isə ayrı-ayrı fərdlərə aid olan
faktlardan ibarət olduğundan, başqa kütləvi hadisələr kimi demoqrafik hadisələr də əhalinin
sayından asılıdır [1, s. 77].

Əhalidə baş verən dəyişikliklər demoqrafik proseslərdə, demoqrafik proseslərdə baş
verən dəyişikliklər isə əhalinin təbii istehsal göstəricilərində, bunlar isə öz növbəsində bütün -
lükdə əhalinin və onun mühüm tərkib hissəsi olan əmək ehtiyatlarının hərəkət dinamikasında
baş verən dəyişikliklərdə öz əksini tapır [2, s. 58].
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Naxçıvan Muxtar Respublikasında demoqrafik proseslərdə baş verən dəyişikliklərə təsir
göstərən ən mühüm amillərdən biri əhalinin milli tərkibidir. XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəl -
lərində Naxçıvan ərazisində əhalinin milli soy tərkibində baş vermiş dəyişikliklər müxtəlif
obyektiv və subyektiv səbəblərlə bağlı olmuş və ayrı-ayrı tarixi inkişaf mərhələlərində bir-
birindən fərqlənmişdilər. Qeyd etmək lazımdır ki, həmin dövrdə, daha dəqiq desək, 1897-1924-cü
illərdə burada əhalinin, xüsusilə yerli azərbaycanlıların sayının azalmasına bir sıra amillər –
1905-1906-cı və 1915-1918-ci illərdə baş vermiş erməni-müsəlman qırğınları və bu qanlı
hadisələr nəticəsində əhalinin kütləvi surətdə başqa yerlərə, xüsusilə İrana və Türkiyəyə
köçməsi, dəhşətli aclıq nəticəsində əhalinin böyük tələfata uğraması, Naxçıvan ərazisinin bir
hissəsinin Azərbaycan torpaqları hesabına yaradılmış Ermənistana qatılması, Sovet haki -
miyyə tinin qurulduğu ilk illərdə əhalinin bir qisminin keçmiş SSRİ-nin və Azərbaycan SSR-in
iri şəhərlərinə daimi yaşamağa, işləməyə və təhsil almağa köçüb getmələri, habelə əhalinin
doğum, ölüm və təbii artım göstəricilərinin nisbətən aşağı düşməsi və digər amillər təsir gös -
tərmişdir. Tarixən ən qədim zamanlardan burada məskunlaşmış və həmin ərazinin əsl sahibləri
olan azərbaycanlıların sayı 1897-ci ilin əhali siyahıya alınması məlumatlarına əsasən 115,7
min nəfər olduğu halda, 1926-cı ildə 88,4 min nəfərə düşmüş, 1939-cu ildə 105,8 min nəfərə,
1959-cu ildə 127,5 min nəfərə, 1970-ci ildə 189,7 min nəfərə, 1979-cu ildə 230,0 min nəfərə,
1989-cu ildə 281,9 min nəfərə, 1999-cu ildə 350,8 min nəfərə, 2009-cu ildə isə 396,7 min
nəfərə çatmışdır. Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin tərkibində azərbaycanlıların sayı
daima artaraq 1897-ci ildəki 65,3%-dən, 1926-cı ildə 84,3%-ə, 1939-cu ildə 85,6%-ə, 1959-cu
ildə 90,2%-ə, 1970-ci ildə 93,8%-ə, 1979-cu ildə 95,7%-ə, 1989-cu ildə 95,9%-ə, 1999-cu
ildə 99,1%-ə, 2009-cu ildə isə 99,6%-ə qalxmışdır.

Cədvəldən göründüyü kimi 1990-2020-ci illəri əhatə edən 30 il ərzində Naxçıvan
Muxtar Respublikasında əhalinin ümumi sayında müsbət dəyişikliklər baş vermişdir. 1990-
2020-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikası əhalisinin ümumi sayında və cins tərkibində,
şəhər və kənd əhalisinin sayında baş verən dəyişikliklərin dinamikasından aydın olur ki, həmin
dövrdə muxtar respublikada əhalinin sayı 159,1 min nəfər və ya 52,9% artaraq, 300,5 min
nəfərdən 459,6 min nəfərə, o cümlədən şəhər yerlərində 46,7 min nəfər və ya 52,5% artaraq,
88,9 min nəfərdən 135,6 min nəfərə, kənd yerlərində isə 112,4 min nəfər və ya 53,1% artaraq,
211,6 min nəfərdən 324,0 min nəfərə çatmışdır. Kişilərin sayı 82 min nəfər və ya 55,6%
artaraq, 147,6 min nəfərdən 229,6 min nəfərə, qadınların sayı isə 77,1 min nəfər və ya 50,4%
artaraq, 152,9 min nəfərdən 230,0 min nəfərə çatmışdır. Əhalinin sayında baş verən bu
dəyişikliklər ilk öncə Naxçıvan Muxtar Respublikasında mövcud olan sosial-iqtisadi, milli-
mədəni və digər amillərin nəticəsi kimi yaranan demoqrafik inkişaf göstəricilərinin, xüsusilə
də əhalinin doğum, ölüm və təbii artım səviyyəsinin artıb-azalması ilə əlaqədardır. 1991-2019-
cu illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin doğum səviyyəsi azalmağa doğru meyl
etmişdir. Belə ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin hər 1000 nəfərinə görə doğum
səviyyəsi 59,6% azalaraq, 1991-ci ildəki 29,2 nəfərdən 2019-cu ildə 11,8 nəfərə, təbii artım
səviyyəsi isə 69,7% azalaraq, 24,1 nəfərdən 7,3 nəfərə düşmüşdür. 1991-ci ilə nisbətən 2000-
ci ildə Muxtar Respublikada əhalinin hər 1000 nəfərinə görə doğum səviyyəsi 44,9% azalaraq,
29,2 nəfərdən 16,1 nəfərə, təbii artım səviyyəsi 55,6% azalaraq, 24,1 nəfərdən 10,7 nəfərə
düşmüş, 2000-ci ilə nisbətən 2009-cu ildə isə əhalinin hər 1000 nəfərinə görə doğum səviyyəsi
21,7% artaraq, 16,1 nəfərdən 19,6 nəfərə, təbii artım səviyyəsi 33,6% artaraq, 10,7 nəfərdən
14,3 nəfərə qalxmışdır. 2009-cu ilə nisbətən 2019-cu ildə isə əhalinin hər 1000 nəfərinə görə
doğum səviyyəsi 39,8% azalaraq 19,6 nəfərdən 11,8 nəfərə, təbii artım səviyyəsi isə 48,9%
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azalaraq, 14,3 nəfərdən 7,3 nəfərə düşmüşdür. Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin
doğum səviyyəsinin azalmasına bir sıra demoqrafik, sosial-iqtisadi, milli-etnik xarakterli
amillər təsir göstərmişdir. Bu amillərə əhalinin maddi və mədəni həyat səviyyəsinin dəyişil -
məsi və təhsil səviyyəsinin yüksəlməsi, ailədə uşaqların sayının şüurlu surətdə nizamlanması
proseslərinin güclənməsi, nikahların və boşanmaların sayındakı dəyişikliklər və s. daxildir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə əhalinin sayı və cins üzrə bölgüsü 
(ilin əvvəlinə min nəfər)

1999-cu ilin məlumatları əhalinin siyahıyaalınması üzrə, qalan illərin məlumatları isə ilin əvvəlinə verilmişdir
Qeyd: Cədvəl Naxçıvan MR Statistika Komitəsinin materialları əsasında müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası əhalisinin sayca dəyişməsinə təsir edən mühüm amil -
lərdən biri də əhalinin ölüm səviyyəsi olmuşdur. 1991-2019-cu illərdə Naxçıvan Muxtar
Respublikasında əhalinin hər 1000 nəfərinə görə ölüm səviyyəsi 11,8% azalaraq, 1991-ci
ildəki 5,1 nəfərdən 2019-cu ildə 4,5 nəfərə düşmüşdür. Muxtar respublikada əhalinin hər 1000
nəfərinə düşən ölüm səviyyəsi 1991-ci ilə nisbətən 2000-ci ildə isə 5,9% artaraq, 5,1 nəfərdən
5,4 nəfərə qalxmışdır. Əhalinin hər 1000 nəfərinə düşən ölüm səviyyəsi 2000-ci ilə nisbətən
2009-cu ildə 1,9% azalaraq, 5,4 nəfərdən 5,3 nəfərə, 2009-cu ilə nisbətən 2019-cu ildə isə
15,1% azalaraq 5,3 nəfərdən 4,5 nəfərə düşmüşdür. Naxçıvan Muxtar Respublikasında əha -
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linin ölüm səviyyəsinin azalmasına bir sıra sosial-iqtisadi amillərin, həmçinin Muxtar
Respublikada səhiyyə sisteminin inkişafı, əhaliyə göstərilən səhiyyə xidmətinin yüksəldilməsi
amilinin də təsiri olmuşdur.

Əhalinin doğum səviyyəsinə əhalinin nikah və boşanma səviyyəsi də təsir göstərir. 1991-
2019-cu illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin hər 1000 nəfərinə düşən nikahların
sayı 52,1% azalaraq 12,1-dən 5,8-ə düşmüş, boşanmaların sayı isə 1,1 olmaqla dəyişməmişdir.
1991-2000-ci illərdə Muxtar Respublikada əhalinin hər 1000 nəfərinə düşən nikahların sayı
1991-2019-cu illərdəki nikahların sayındakı dəyişikliklərlə eyni olmaqla 52,1% azalaraq,
12,1-dən 5,8-ə, boşanmaların sayı isə 54,5% azalaraq, 1,1-dən 0,5-ə düşmüşdür. 2000-2010-
cu illərdə isə əhalinin hər 1000 nəfərinə düşən nikahların sayı 44,8% artaraq, 5,8-dən 8,4-ə,
boşanmaların sayı isə 60% artaraq, 0,5-dən 0,8-ə qalxmış, 2010-2019-cu illərdə isə əhalinin
hər 1000 nəfərinə düşən nikahların sayı 30,9% azalaraq, 8,4-dən 5,8-ə düşmüş, boşanmaların
sayı isə 37,5% artaraq, 0,8-dən 1,1-ə qalxmışdır. Naxçıvan Muxtar Respublikasında nikah və
boşanmaların səviyyəsinə əhalinin cins və yaş tərkibində baş verən dəyişikliklər, şəhər və
kənd əhalisinin sayının dəyişilməsi və digər demoqrafik, mədəni-təhsil, sosial-iqtisadi və s.
amillər təsir göstərmişdir.

Bazar iqtisadiyyatına keçid şəraitində ölkənin bütün regionlarında əmək resurslarının
tənzimlənməsi üçün əhalinin təkrar istehsalının demoqrafik əsasını öyrənmək vacib məsələlər-
dən biridir. Demoqrafik prosesləri bilmədən əhalinin inkişaf dinamikasını müəyyənləşdirmək
mümkün deyildir [1, s. 214].

Azərbaycan Respublikası və onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Res-
publikasınin demoqrafik inkişaf potensialına dair proqnozlar göstərir ki, bütövlükdə doğma
vətənimiz olan Azərbaycan və onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respubli-
kası əhalisinin gələcək inkişafı üçün ölkəmizin böyük imkanları vardır. Bu imkanlardan
səmərəli istifadə edilməsi ölkəmizin dünyanın ən qüdrətli dövlətlərindən birinə çevrilməsinə
səbəb olacaqdır.
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Kazim Nagiyev

CHANGES IN DEMOGRAPHIC PROCESSES IN THE NAKHCHIVAN
AUTONOMOUS REPUBLIC AT THE MODERN STAGE AND THEIR DYNAMICS

The article examines the demographic situation in the Nakhchivan Autonomous Re -
public and analyzes changes in the population, including urban and rural populations, births,
deaths and natural increase, marriages and divorces. It is clear from the analysis that positive
changes have taken place in the population of the autonomous republic. These changes in the
population are due to the increase and decrease of demographic development indicators as a
result of existing socio-economic, national-cultural and other factors.

Keywords: demographic processes, natural growth, marriage, divorce.

Казим Нагиев

ИЗМЕНЕНИЯ В ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ НАХЧЫВАНСКОЙ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ НА СОВРЕМЕННОМ 

ЭТАПЕ И ИХ ДИНАМИКА

В статье анализируется демографическая ситуация в Нахчыванской Автономной
Республике и анализируются изменения в населении, включая городское и сельское
население, рождаемость, смертность и естественный прирост, браки и разводы. Из
анализа видно, что в населении автономной республики произошли положительные
изменения. Эти изменения в населении обусловлены увеличением и уменьшением
показателей демографического развития в результате существующих социально-
экономических, национально-культурных и других факторов.

Ключевые слова: демографические процессы, естественный рост, брак, развод.
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M Ü Ə L L İ F L Ə R İ N   N Ə Z Ə R İ N Ə

1. Jurnаlın əsаs məqsədi elmi keyfiyyət meyarlarına cаvаb verən оrijinаl elmi məqаlələrin dərc
edilməsindən ibаrətdir.
2. Jurnаldа bаşqа nəşrlərə təqdim edilməmiş yeni tədqiqаtlаrın nəticələri оlаn yığcаm və
mükəmməl redаktə оlunmuş elmi məqаlələr dərc edilir.
3. Məqаlənin həmmüəlliflərinin sаyının üç nəfərdən аrtıq оlmаsı аrzuоlunmаzdır.
4. Məqаlələrin keyfiyyətinə, оrаdа göstərilən fаktlаrın səhihliyinə müəllif birbаşа cаvabdehdir.
5. Məqаlələr АMEА-nın həqiqi və müхbir üzvləri və ya redаksiyа heyətinin üzvlərindən biri
tərəfindən təq dim edilməlidir.
6. Məqаlələr iki dildə – Аzərbаycаn və rus dillərində çаp оlunа bilər. Məqаlənin yаzıldığı dildən
əlаvə digər 2 dildə хülаsəsi və hər xülasədə açar sözlər verilməlidir.
7. Məqаlənin mətni jurnаlın redаksiyаsınа fərdi kоmpüterdə, А4 fоrmаtlı аğ kаğızdа, “12” ölçülü
hərflərlə, səhifənin pаrаmetrləri yuхаrıdаn 2 sm, аşаğıdаn 2 sm; sоldаn 3 sm, sаğdаn 1 sm məsаfə
ilə, sətirdən-sətrə “defislə” keçmədən, sətir аrаlığı 1,5 intervаl оlmаq şərti ilə rus və Azərbаycаn
di lində Times New Rоmаn şriftində yаzılаrаq, 1 nüsхədə çаp edilərək, CD-də jurnаlın məsul kаti -
binə təqdim edilir. Mət nin dахilində оlаn şəkil və cədvəllərin pаrаmetri sоldаn və sаğdаn 3,7 sm
оlmаlıdır.
8. Səhifənin ortasında “12” ölçülü qаlın və böyük hərflərlə müəllifin (müəlliflərin) аdı və sоyаdı
yаzılır.
9. 1 sətir bоş burахılmаqlа аşаğıdа “12” ölçülü böyük hərflərlə məqаlənin аdı çаp edilir. Sonra
məqаlənin yazıldığı dildə “10” ölçülü hərflərlə, kursivlə xülasə və açar sözlər yazılır. Daha sonra
müəllifin işlədiyi təşkilаtın аdı və e-mail ünvanı, “12” ölçülü kiçik hərflərlə qalın və kursivlə
ədəbiyyat si yahısından sonra sağdan yаzılır. (məs.: АMEА Nахçıvаn Bölməsi; E-mail:
tusinesr@gmail.com).
10. Mövzu ilə bаğlı elmi mənbələrə istinаdlаr оlmаlıdır və istifаdə оlunmuş ədəbiyyаt хülasələrdən
əvvəl “12” ölçülü hərflərlə, kоdlаşdırmа üsulu və əlifbа sırаsı ilə göstərilməlidir. “Ədəbiyyаt”
sözü səhifənin оrtаsındа qаlın və böyük hərflərlə yаzılır. Ədəbiyyаt siyаhısı yаzıldığı dildə аdi
hərflərlə verilir. İstifadə edilən mənbələrin sayı 15-dən çox olmamalıdır. Məs.:
Kitаblаr: Qаsımоv V.İ. Qədim аbidələr. Bаkı: İşıq, 1992, 321 s.
Kitаb məqаlələri: Həbibbəyli İ.Ə. Nахçıvаndа elm və mədəniyyət / Аzərbаycаn tаriхində
Nахçıvаn, Bаkı: Elm, 1996, s. 73-91.
Jurnаl məqаlələri: Bахşəliyev V.B., Quliyev Ə.А. Gəmiqаyа təsvirlərində yаzı elementləri //
АMEА Nахçıvаn Bölməsinin Хəbərləri, 2005, № 1, s. 74-79.
11. Məqаlənin хülаsəsində müəllifin аdı və sоyаdı “12” ölçülü kiçik, qаlın hərflərlə; mövzunun
аdı böyük, qаlın hərflərlə; хülаsənin özü isə аdi hərflərlə yаzılır. Хülаsə məqаlənin məzmununu
tаm əhаtə etməli, əldə оlunаn nəticələr ətrаflı verilməlidir.
12. Məqаlədəki istinаdlаr mətnin içərisində verilməlidir. Məs.: [4, s. 15]
13. Məqаlələrin ümumi həcmi, qrаfik mаteriаllаr, fоtоlаr, cədvəllər, düsturlar, ədəbiyyat siyahısı
və хülаsələr də dахil оlmаqlа 5-8 səhifədən çох оlmаmаlıdır.
14. Məqаləyə müəlliflər hаqqındа məlumаt (sоyаdı, аdı və аtаsının аdı, iş yeri, vəzifəsi, alimlik
dərəcəsi və elmi аdı, ünvаnı, e-mail adresi, əlaqə telefоnu) mütləq əlаvə оlunmаlıdır.
15. Məqalənin məzmununa əsaslanan UOT kodu yuxarı sol tərəfdən mütləq qeyd olunmalıdır.

QEYD: АMEА Nахçıvаn Bölməsinin “Elmi əsərlər” jurnаlınа təqdim оlunаn məqаlələrin sаyının çохluğunu
və “Tusi” nəşriyyаtının imkаnlаrının məhdudluğunu nəzərə аlаrаq bir nömrədə hər müəllifin yаlnız bir
məqаləsinin çаp edilməsi nəzərdə tutulur.
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I N F O R M A T I O N   F O R   A U T H O R S

1. The primary purpose of this journal is to publish original scientific papers that meet scientific
criteria.
2. The journal publishes compact and perfectly edited scientific papers, which are the results of
new research and have not been published in other publications previously.
3. The number of collaborators exceeding three is undesirable.
4. The author is directly responsible for the quality of papers and the accuracy of the facts presented.
5. The papers must be submitted by full members and corresponding members of ANAS or one
of the Editorial Board members.
6. The papers can be published in two languages – Azerbaijani and Russian. In addition to the lan-
guage of a paper, an abstract should be provided in two other languages; keywords should be pointed.
7. A paper text is submitted to the editor-in-chief of the journal along with an electronic copy, it
must be printed on a personal computer, on white A4 paper, in Times New Roman font, font size
“12”, page parameters 2 cm above, 2 cm below, 3 cm on the left, 1 cm on the right, without hy-
phenation, the interval of 1.5, and in one of the languages mentioned above. Margins for figures
and tables inside the text should be 3.7 cm left and right.
8. The name and surname of the author (authors) are indicated in bold and capital letters in the
center of the page, font size “12”.
9. Below, after one blank line, the title of the paper is indicated in capital letters, font size “12”.
Then there is abstract including keywords in the language of the paper, font size “10”, italics. The
organization name, the email address should be written below the references in lowercase letters,
font size “12”, bold italics (for example, Nakhchivan branch of ANAS; Email:
tusinesr@gmail.com).
10. Reference should be made to scientific sources on the subject, the list of references should be
given before the abstract, following the encoding rules, in alphabetical order, the font size “12’.
The word “references” in the middle of the page is highlighted in bold and in capital letters. Ref-
erences are in lowercase letters in the language in which this edition has been published. The used
sources must not be more than 15. Eg.:
Books: Gasymov V.I. Ancient monuments. Baku: Light, 1992, 321 p.
Book papers: Habibbeyli I.A. Science and culture in Nakhchivan / Nakhchivan in the history of
Azerbaijan. Baku: Science, 1996, p. 73-91.
Journal papers: Bakhshaliev V.B., Guliev A.A. Writing elements in the drawings of Gemigaya //
Proceedings of the Nakhchivan Branch of ANAS, 2005, № 1, p. 74-79.
11. In the abstract, the author’s name and surname are indicated in lowercase letters in bold font,
size “12”; the title of the paper is capitalized in bold; the abstract itself is in lowercase letters. The
abstract should correspond to the full content of the paper; the results should be reported in detail.
12. The links in the paper should be in the text. Eg.: [4, p. 415].
13. The total amount of a paper, including graphic materials, photographs, tables, formulas, ref-
erences, and reviews, should not exceed 5-8 pages.
14. Authors’ data must be specified additionally (last name, first name, patronymic, place of work,
position, degree, academic title, address, email address, work, and home phone numbers).
15. A paper’s code based on UDC should be indicated on the left.

NOTE: Considering the large number of papers submitted to the “Scientific works” journal of the Nakhchivan
Brunch of ANAS, and the limited capabilities of the “Tusi” Publishing house, it is assumed that only one paper
of each author can be published in one issue.
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К   С В Е Д Е Н И Ю   А В Т О Р О В

1. Основной целью журнала является публикация оригинальных научных статей, соот ветст -
вующих критериям научного качества.
2. Журнал публикует компактные и в совершенстве отредактированные научные статьи,
являющиеся результатами новых исследований и не опубликованные ранее в других изданиях.
3. Желательно, чтобы число соавторов не превышало трех.
4. Автор несет прямую ответственность за качество статей, достоверность представленных в
них фактов.
5. Статьи должны быть представлены действительными членами и членами-корреспондентами
НАНА или одним из членов Редколлегии.
6. Статьи могут быть представлены на двух языках – азербайджанском и русском. Резюме и
клю чевые слова необходимо представить на двух других языках.
7. Статьи представляют в редакцию журнала в печатном виде, в электронной форме (СD), на
бумаге формата А4, шрифт Times New Roman, кегль шрифта 12 пт, параметры страницы: верхнее
поле – 2 см, нижнее – 2 см левое – 3 см, правое – 1 см, без переносов, межстрочный интервал –
1,5. Поля страниц для рисунков и таблиц внутри текста слева и справа должны быть по 3,7 см.
8. По центру страницы, кеглем 12 пт, жирным шрифтом и заглавными буквами указывается
имя и фамилия автора (авторов).
9. После одной пустой строки указывается название статьи заглавными буквами, кегль шрифта
12 пт. Затем приводится аннотация с ключевыми словами на языке статьи (кегль шрифта – 10
пт, курсив). Название организации и адрес электронной почты автора указываются обычными
строчными буквами, жирным курсивом, кегль шрифта 12 пт, справа после списка источников
(например: Нахчыванское отделение НАНА; E-mail: tusinesr@gmail.com)
10. Следует указать ссылки на научные источники по данному предмету. Список исполь -
зованной литературы указывается перед резюме, в соответствии с правилами кодировки, в
алфавитном порядке, кегль шрифта 12 пт. Слово “Литература” пишется посередине страницы,
заглавными буквами и жирным шрифтом. Список литературы приводится строчными буквами
на языке публикации приведенного издания, в количестве не более 15. Напр.:
Книги: Гасымов В.И. Древние памятники. Баку: Ишыг, 1992, 321 с.
Книжные статьи: Хабиббейли И.А. Наука и культура в Нахчыване / Нахчыван в итории
Азербайджана. Баку: Наука, 1996, с. 73-91.
Журнальные статьи: Бахшалиев В.Б., Гулиев А.А. Элементы письменности в рисунках Гемикая //
Известия Нахчыванского отделения НАНА, 2005, № 1, с. 74-79.
11. В резюме имя и фамилия автора указываются строчными буквами жирным шрифтом кеглем
12 пт, название статьи – заглавными буквами жирным шрифтом, само резюме строчными
буквами. Резюме должно соответствовать полному содержанию статьи с подробным
представлением полученных результатов.
12. Ссылки должны быть представлены в тексте в виде [4, с. 15].
13. Общий объем статьи, включая графические материалы, фотографии, таблицы, формулы,
список литературы и отзывы, не должен превышать 5-8 страниц.
14. Обязательно указываются данные об авторах (фамилия, имя, отчество, место работы,
должность, ученая степень и звание, адрес, адрес электронной почты, контактный номер).
15. Необходимо указать УДК статьи слева в верхней части.

ПРИМЕЧАНИЕ: Принимая во внимание большое количество статей, представленных в журнал “На-
учные труды” Нахчыванского отделения НАНА и ограниченные возможности издательства “Туси”, в
одном номере может быть опубликована только одна статья каждого автора.
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АMEА Nахçıvаn Bölməsinin “Tusi” nəşriyyаtındа çаp edilmişdir.
Ünvаn: Nахçıvаn şəhəri, Heydər Əliyev prоspekti, 35.

E-mаil: tusinesr@gmail.com
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