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MÜSƏLMAN ŞƏRQİNDƏ İLK PARLAMENTLİ RESPUBLİKA 
 

Məqalədə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin dünyəvi təməl üzərində qurulan parlamentli respub-
lika kimi təhlil edilmiş, hakimiyyətin hər üç qolunun yaradılması göstərilmiş, hökumətin, eləcə də koali-
sion hökumətin, parlamentin tərkibi və fəaliyyəti araşdırılmış, ərazi bütövlüyü uğrunda apardığı mübari-
zəsi verilmiş, müstəqilliyin tanıdılması istiqamətindəki çalışmalar əsaslandırılmışdır. 

Sonda müstəqil Azərbaycan Respublikasının Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin siyasi varisi olması 

göstərilmişdir. 
 

Açar sözlər: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, parlamentli respublika, demokratik respublika, Milli 

Şura, koalision hökuməti. 
 

Müsəlman Şərqində ilk parlamentli respublikanın – Azərbaycan Xalq Cümhuriy-
yətinin yaranmasından 100 il keçir. Cümhuriyyətin 100 illik yubileyi ilə əlaqədar Azər-
baycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev 16 may 2017-ci il tarixdə Sərən-
cam imzalamışdır. Həmin Sərəncamda deyilir: “1918-ci il may ayının 28-də Azərbay-
canın müstəqilliyini bəyan edən İstiqlal Bəyannaməsi qəbul edildi. Yeni qurulan Azər-
baycan Xalq Cümhuriyyəti öz üzərinə götürdüyü çətin tarixi vəzifəni imkanlarının ən 
son həddində çalışaraq şərəflə yerinə yetirdi. Azərbaycanın ilk parlamenti və hökuməti, 

dövlət aparatı təşkil edildi, ölkənin sərhədləri müəyyənləşdirildi, bayrağı, himni və gerbi 

yaradıldı, ana dili dövlət dili elan edildi, dövlət quruculuğu sahəsində ciddi tədbirlər hə-
yata keçirildi. Ölkənin ərazi bütövlüyü və milli təhlükəsizliyi təmin edildi, qısa müd-
dətdə yüksək döyüş qabiliyyətli hərbi hissələr yaradıldı, milli tələblərə və demokratik 
prinsiplərə uyğun dövlət orqanları quruldu, maarifin və mədəniyyətin inkişafına xüsusi 

diqqət yetirildi...” [1]. 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 10 yanvar 2018-ci il tarixli 

başqa bir Sərəncamı ilə 2018-ci il Azərbaycan Respublikasında “Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti İli” elan edilmişdir [7, 2018, 11 yanvar]. 

Bir əsr bundan əvvəl yaradılan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti xalqımızın tarixin-
də mühüm bir hadisə idi. Çünki əsrlər boyu müstəqillik arzusu ilə yaşayan xalqımız 

nəhayət ki, öz müstəqil dövlətinə sahib olmuş, xalqımızın qədim dövlətçilik ənənələrini 
bərpa edərək, dövrə xas dövlət təsisatlarının formalaşdırılmasına, hakimiyyətin hər üç 

qolunun-qanunverici, icraedici və məhkəmə hakimiyyətinin yaradılmasına nail olmuş-
du. Müsəlman Şərqində, türk aləmində ilk dəfə olaraq dünyəvi, parlamentli müstəqil de-
mokratik respublika yaranmışdı. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti bütün Türk və Müsəl-
man dünyasında dünyəvi təməl üzərində qurulan ilk Türk dövləti idi. 

Müsəlman Şərqində ilk demokratik cümhuriyyətin məhz Azərbaycan ərazisində 

yaranması xalqımızın o dövrdə və o illər ərəfəsində – XIX əsrin sonu və XX əsrin əv-
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vəllərində milli müstəqillik və azadlıq duyğuları ilə yaşaması ilə bağlıdır. O illərdə xal-
qımızın qabaqcıl nümayəndələri, mütəfəkkir adamları və ziyalıları xalqımızın milli 

azadlıq, milli müstəqillik duyğularını gücləndirmiş, milli oyanış əhval-ruhiyyəsini yay-
mış və bunların yekunu olaraq Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasına gətirib 

çıxartmışdır. 
1918-ci ilin yanvarında Sovet hökuməti Rusiya Müəssislər Məclisini qovduqdan 

sonra Cənubi Qafqazdan seçilən deputatlar Tiflisdə toplanaraq Zaqafqaziya Seymini, 

aprel ayında isə Zaqafqaziya Federativ Respublikasını yaratdılar. Lakin fraksiyalar ara-
sında mübarizə Seymin dağılmasına və respublikanın süqutuna gətirib çıxardı. Respub-
likanın süqutu və Seymdə təmsil olunan xalqların öz müstəqil dövlətlərini yaratması ta-
rixi zərurətə çevrildi. 

Seymin Azərbaycan nümayəndəliyi mayın 27-də fövqəladə iclas keçirərək Azər-
baycanın idarə olunması vəzifəsini öz üzərinə götürdü və özünü Müvəqqəti Milli Şura 

elan etdi. M.Ə.Rəsulzadə Milli Şuranın sədri seçildi. Milli Şuranın 1918-ci il mayın 28-
də keçirilən birinci iclasında Azərbaycanın müstəqil respublika elan edilməsi qərara 

alındı və 6 bənddən ibarət İstiqlaliyyət Bəyannaməsi qəbul edildi. İstiqlal Bəyannamə-
sində deyilirdi: “Cənubi Qafqazın cənub və şərq hissələrində yerləşən Azərbaycan tam 

hüquqlu müstəqil dövlət olmaqla ali hakimiyyət Azərbaycan xalqına məxsusdur. Azər-
baycanın siyasi quruluş forması Xalq Cümhuriyyətidir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 

beynəlxalq birliyin üzvləri ilə, xüsusən həmsərhəd xalqlar və dövlətlərlə qonşuluq əla-
qələri yaradacaq, ölkə daxilindəki bütün vətəndaşlara vətəndaşlıq və siyasi hüquqlar 

verəcək, onların inkişafına şərait yaradacaqdır...” [2, s. 27]. 
İstiqlaliyyət Bəyannaməsinin verildiyi elə həmin gündə Milli Şuranın tapşırığı ilə 

F.Xoyskinin başçılığı ilə 9 nəfərdən ibarət Cümhuriyyətin ilk hökumət kabineti təşkil 

edildi. 
Azərbaycan Milli hökumətinin ilk böyük uğuru 1918-ci il iyunun 4-də Osmanlı 

dövləti ilə Batum müqaviləsinin bağlanması oldu. Bu müqavilə əsasında Osmanlı impe-
ratorluğu Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini tanıyan ilk dövlət oldu. Batum müqaviləsi-
nin IV maddəsi yeni yaranmış dövlətimiz üçün həyati əhəmiyyətə malik idi. 

Azərbaycan Milli Şurası və Milli hökuməti iyun ayının 16-da (1918) Tiflisdən 
Gəncəyə köçdü və sentyabrın 15-dək burada fəaliyyət göstərdi. Bakı şəhəri S.Şaumyan 
başda olmaqla bolşevik-daşnak qüvvələrin ixtiyarında idi. İyun ayının 17-də Milli Şura 

səlahiyyətlərini yeni qurulan Müvəqqəti hökumətə verdi. İkinci hökumət kabinetinin 

əsas vəzifəsi hakimiyyəti ölkənin bütün ərazisinə yaymaq və Bakı şəhərini düşmən-
lərdən azad etməkdən ibarət idi. 

F.Xoyskinin başçılıq etdiyi Milli hökumət bir sıra tədbirlər həyata keçirdi. İyunun 

19-da Azərbaycan ərazisində hərbi vəziyyət elan etdi. 1918-ci il 24 iyun tarixli qərarla 
üzərində ağ aypara və səkkizguşəli ulduz təsvir edilmiş qırmızı bayraq Cümhuriyyətin 

Dövlət Bayrağı təsdiq edildi. Noyabr ayının 9-da bayraq mavi, qırmızı və yaşıl zolaq-
lardan ibarət yeni Dövlət Bayrağı ilə əvəz olundu. İyunun 26-da milli ordu yaradılmağa 
başlandı [9, s. 356]. 

İyul ayının 15-də Fövqəladə Təhqiqat Komissiyası yaradıldı. Hökumətin 1918-ci 
il 11 avqust tarixi fərmanı ilə “Ümumi hərbi səfərbərlik” haqqında qanun qəbul edildi. 
19 yaşından 24 yaşınadək müsəlman gənclər ordu sıralarına çağırıldı. Sentyabrın 1-də 
hərbi nazirlik yaradıldı. Baş nazir F.Xoyski eyni zamanda hərbi nazir oldu. General Sə-
məd ağa Mehmandarov isə nazir müavini təyin edildi. 

Bakı Xalq Komissarları Sovetinin liderləri Gəncə üzərinə qoşun yeridib onu tut-
maq istədilər. İyunun 27-dən iyulun 1-dək Göyçay yaxınlığında baş vermiş döyüşdə Ba-
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kı XKS-nin qoşunları darmadağın edildi. Bu məğlubiyyət Bakı XKS-nin süqutunu sü-
rətləndirdi. Bolşeviklərlə düşmən mövqedə dayanan eser-menşeviklər daşnaklarla ittifa-
qa girərək avqustun 1-də [9, s. 166]. “Mərkəzi Xəzər hökuməti” adlandırılan mürtəce 

bir hakimiyyət orqanı yaratdılar. “Mərkəzi Xəzər hökuməti” də anti-Azərbaycan siyasəti 
yeridirdi. İngilislərin Bakıya çağırılması da bu hökuməti xilas edə bilmədi. 1918-ci il 
sentyabrın 15-də Qafqaz İslam Ordusu və Azərbaycan könüllü hərbi dəstəsi Bakını düş-
məndən azad etdi. Sentyabrın 17-də Azərbaycan hökuməti tam heyətdə Bakıya köçdü. 
Beləliklə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti əsl paytaxtda qərarlaşdı. 

1918-ci ilin noyabrın 16-da fəaliyyətini bərpa edən Milli Şura noyabrın 19-da 
Azərbaycan Parlamentinin yaradılması haqqında qanun qəbul etdi [2, s. 32]. Bu qanuna 

görə Parlament 120 nəfərdən ibarət olmalı idi ki, bunun 80-i müsəlman türklər, 21 yer 
ermənilər, 10 yer ruslar, 5 yer həmkarlar ittifaqı komitəsi, milli azlıqların isə hərəsinə 1 

yer ayrılmışdır [2, s. 33]. Azərbaycan Cümhuriyyəti Türk Müsəlman dünyasında ilk 

dəfə olaraq qadınlara seçib-seçilmək hüququ vermişdi. 
Azərbaycan Parlamentinin ilk iclası 1918-ci il dekabrın 7-də keçirildi. Hüquqşü-

nas və tanınmış siyasi xadim Ə.Topçubaşov Azərbaycan Parlamentinin sədri, H.Ağayev 

isə onun müavini seçildi. İlk Azərbaycan Parlamenti öz dövrünün demokratik əsaslarda 
təşkil edilmiş ali qanunverici orqanı idi. Azərbaycanda yaşayan bütün millət və azsaylı 

xalqlar bu parlamentdə təmsil edilmişdir. Parlamentdə 11 partiya, fraksiya və qrup təm-
sil edilmişdi. Parlamentin 17 aylıq fəaliyyəti dövründə 156-a yaxın iclası keçirilmiş, 270-
dən çox məsələ müzakirə edilmişdi [5, s. 18]. Azərbaycan Parlamenti öz fəaliyyəti 
dövründə həyata keçirdiyi müstəqil dövlət quruculuğu təcrübəsi ilə, qəbul etdiyi yüksək 

səviyyəli qanunvericilik aktları və qərarlar ilə Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində, xüsu-
sən də parlament mədəniyyəti tarixində dərin və zəngin iz qoymuşdur. 

1918-ci il dekabrın 26-da F.Xoyski 14 nəfərdən ibarət yeni koalisyon hökumətin 
tərkibini parlamentə təqdim etdi. “Slavyan-Rus Cəmiyyəti”nə 3, ermənilərə isə 2 nazir 
vəzifəsi təklif olundu. Sonuncular nazir vəzifəsindən imtina etdi. Dekabrın 28-də gene-
ral Tomson bəyanat verərək bu hökuməti müdafiə etdi [9, s. 179]. İngilislər özlərinin nə-
zarəti altında olan sahələri milli hökumətin ixtiyarına verdi. 1919-cu ilin aprelində Bakı-
da ingilis general-qubernatorluğu ləğv edildi. Onlar avqustun axırlarınadək Azərbaycan 
ərazisini bütünlüklə tərk etdilər. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin IV və V hökumət kabinetinə (14 mart 1919-1 
aprel 1920) “Müsavat partiyasının liderlərindən biri Nəsib bəy Yusifbəyli başçılıq etmişdir. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti çox çətin və mürəkkəb bir şəraitdə fəaliyyət gös-
tərmişdir. Azərbaycanın ümumi ərazisi 113,9 min kv. km-ə çatırdı ki, burada 3,3 milyon 
nəfərə yaxın əhali yaşayırdı. Mübahisəsiz ərazisinin sahəsi 97,3 min kv. km, qonşu Gür-
cüstan və Ermənistanla mübahisəli sayılan ərazisi isə 16,6 min kv. km idi [8, s. 461]. 

“Böyük Ermənistan” arzusu ilə yaşayan ermənilərin təcavüz hədəfində Azərbaycanın 

qədim torpaqları olan Zəngəzur, Qarabağ və Naxçıvan torpaqları idi. 
Cümhuriyyət hökuməti Qarabağı erməni təcavüzündən qorumaq və bu bölgədə 

qayda-qanun yaratmaq üçün 1919-cu il yanvarın 15-də Qarabağ general qubernatorluğu 
yaratdı [10, s. 112]. Şuşa, Cavanşir, Cəbrayıl və Zəngəzur qəzaları general qubernator-
luğun tərkibinə daxil edildi. Xosrov bəy Sultanov general-qubernator təyin edildi. 
X.Sultanovun qətiyyətli tədbirləri nəticəsində Andronikin və digər daşnak qüvvələrinin 

Qarabağa quldur basqınlarına son qoyuldu və separatçı qüvvələr buradan çıxarıldı. Qa-
rabağda və onun dağlıq hissəsində Azərbaycanın suveren hüquqları təmin olundu. 

Ermənistan Respublikası yaranan kimi ermənilər onlara yaxınlıqda yerləşən Nax-
çıvan torpaqlarına təcavüzə başladılar. Naxçıvan əhalisi regionun Azərbaycanın tərkib 
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hissəsi kimi qorunub saxlanılması üçün inadla mübarizə aparırdı. Bölgənin azərbaycanlı 

əhalisi özünü və torpağını qorumaq üçün hələ ki, güclü dövlət idarələrinə və nizami hər-
bi qüvvələrə malik deyildi. Müsəlman əhali daşnaklarının hücumlarına lazımi cavab 

verirdilər. Milli vətənpərvər qüvvələr Naxçıvan bölgəsini erməni təcavüzündən qoru-
maq üçün 1918-ci ilin noyabrın 18-də Araz-Türk Respublikasını yaratdılar. Bu respub-
likanın ərazisi Naxçıvan, Şərur-Dərələyəz, Ordubad və Sürməli qəzalarını, Sərdarabad, 
Uluxanlı, Qəmərli, Vedibasar, Mehri və b. bölgələri əhatə edirdi. Sahəsi 8,7 min kv. km, 

əhalisi isə 1 milyon nəfərə yaxın idi. Nazirlər Şurasının sədri Əmir bəy Nərimanbəyov, 

respublikanın paytaxtı Naxçıvan şəhəri idi. Araz-Türk Respublikası Naxçıvanın daşnak 
hücumlarından qorunmasında mühüm rol oynadı və Azərbaycanla birləşmək üçün yol-
lar axtarırdı. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Naxçıvanı qorumaq üçün imkanı daxilində kö-
məklik edir, danışıqlar aparırdı. Naxçıvana siyasi dəstək verir, hərbi, iqtisadi və mədəni 

cəhətdən yardımlar edirdi. Naxçıvan məsələsi bir neçə dəfə Azərbaycan Parlamentində 

müzakirə edilmiş, erməni təcavüzünün qarşısını almaq üçün əməli tədbirlər görülmüş-
dür. 1919-cu ilin dövlət büdcəsində Bakı-Culfa dəmir yolunun çəkilməsi üçün vəsait ay-
rılmış, dəfələrlə pul vəsaiti göndərilmiş, hərbiçiləri təlim üçün ayırmış, Qarabağ general 

qubernatorluğu tərkibində Naxçıvan məsələləri üçün müvəkkil təyin edilmişdir. Naxçı-
vanın Ermənistanın müvəqqəti idarəçiliyinə vermək istəyən ingilis və amerikanlarla da-
nışıqlar aparmış, kəskin etirazlarını bildirmişlər. Cümhuriyyət hökuməti Naxçıvanda öz 

suveren hüquqlarını və hakimiyyətini qəti şəkildə bərqərar etmək üçün 1919-cu il 
fevralın 28-də Araz-Türk Respublikasının yerində Naxçıvan general qubernatorluğu ya-
ratdı [10, s. 96]. Əvvəlcə Bəhram xan Naxçıvanski, sonra isə Əliyar bəy Haşımbəyov və 

Səməd bəy Cəmillinski general-qubernator təyin edildilər. 
Azərbaycan hökuməti Naxçıvan əhalisinin iradəsini ifadə edərək qəti surətdə bil-

dirdi ki, Naxçıvan Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir və bu ölkə milli hakimiyyət orqan-
ları tərəfindən idarə olunacaqdır.  

Beləliklə, erməni daşnaklarının Naxçıvan torpağını zorla Azərbaycandan ayırmaq 

cəhdləri boşa çıxır. 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti son dərəcə mürəkkəb daxili və beynəlxalq şəraitlə 

üzləşsə də ölkənin sosial-iqtisadi həyatı, milli-mədəni quruculuq sahələri ilə bağlı çox-
saylı işlər həyata keçirmişdir. Gömrük xidməti yaradılmış, azad ticarətə şərait yaratmış, 

neft sənayesini dirçəltmək üçün əks-milliləşdirmə tədbirlərinə əl atmış, xarici şirkətlərlə 
sazişlər bağlanmış, maliyyə siyasətini həyata keçirmişdi. Bakı bonu adlandırılan milli 

pul vahidini dövriyyəyə buraxmış, sosial siyasətlə bağlı proqram hazırlayıb tətbiq et-
mişdi və s. 

Eyni ilə bu dəyişiklikləri mədəni-quruculuq sahəsində də uğurla yerinə yetirmişdi. 
Təhsil müəssisələri milliləşdirildi, Azərbaycan dili məktəblərdə məcburi fənn kimi tət-
biq edildi, bir sıra yer adları dəyişdirildi, “Rusiya tarixi” əvəzinə “Türk xalqlarının tari-
xi” fənni tədris edilməyə başlandı, Qori Müəllimlər Seminariyasının Azərbaycan şöbəsi 

Qazaxa köçürüldü, Bakı Dövlət Universiteti yaradıldı, ali təhsilli milli kadrların hazır-
lanmasına başlanıldı, 100 nəfər azərbaycanlı gənc xarici ölkələrdə təhsil almaq üçün 

göndərildi, milli kitabxana açıldı, Azərbaycan Teleqraf Agentliyi, Azərbaycan radiosu, 

Azərbaycan Dövlət Türk Opera Dram Teatrı yaradıldı və s. 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qarşısında dayanan ən vacib vəzifə Azərbay-

can dövlət müstəqilliyinin tanıdılması idi. Bunun üçün Birinci Dünya müharibəsinin nə-
ticələrinin müzakirə edildiyi Paris konfransına sülh nümayəndə heyətinin göndərilməsi 

idi. Paris Sülh Konfransı 1919-cu il yanvarın 18-dən 1920-ci il yanvarın 21-nə qədər fa-
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silələrlə davam edib. Konfransda 27 dövlətin nümayəndələri iştirak etsə də, dünyanın 

taleyini əsasən “böyük dördlük” – ABŞ prezidenti V.Vilson, Britaniyanını baş naziri 
L.Corc, Fransanın baş naziri J.Klemanso və İtaliyanın baş naziri V.Orlando həll edirdi. 

Sülh nümayəndə heyətinə sədr Ə.Topçubaşov, üzvlər isə Məmmədhəsən Hacınski, Əh-
məd bəy Ağayev, Məmməd Məhərrəmov, Əkbər ağa Şeyxülislamov, Miryaqub Mir-
mehdiyev və Ceyhun bəy Hacıbəyov daxil idi. Ə.Ağayev gedə bilmədiyindən onu Ab-
bas bəy Atamalıbəyov əvəz etmişdi. Nümayəndə heyəti çox gec-may ayının əvvəlində 
Parisə gəlib çıxa bilmişdi. Əsas məqsəd Paris sülh konfransının Ali Şurası tərəfindən 

Azərbaycanın müstəqilliyinin tanınmasına nail olmaqdan ibarət idi. Azərbaycan nüma-
yəndə heyəti 1919-cu il may ayının 28-də ABŞ prezidenti Vurdo Vilson tərəfindən qə-
bul edildi. Qafqaz üçün Rusiya təhlükəsinin getdikcə artdığı bir şəraitdə İngiltərənin 

xarici işlər naziri lord Kerzonun təklifi ilə 1920-ci il yanvar ayının 11-də sülh konfransı 
tərəfindən Azərbaycanın müstəqilliyi de-fakto tanındı [8, s. 486]. Bu münasibətlə 
yanvar ayının 14-ü Azərbaycanda qeyri-iş günü elan olundu, həmin gün Bakıda bayram 
şənlikləri və hərbi parad keçirildi. 

Erməni daşnaklarının vasitəçiliyi, Sovet Rusiyasının hərbi müdafiəsi nəticəsində 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti işğal olundu. Azərbaycan Parlamenti aprel ayının 27-də 
rus ordusunun təzyiqləri altında hakimiyyətin Azərbaycan müsəlman kommunistlərinə 

təhvil verilməsi haqqında qərar qəbul etdi. 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti uğursuz sonluğa baxmayaraq, xalqımızın tarixin-

də mühüm rol oynadı. Cümhuriyyətin yaranması ilə Azərbaycan XIX əsrin əvvəllərində 

itirdiyi dövlətçiliyi yenidən bərpa etdi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranışı bü-
tün Müsəlman Türk Dünyası üçün çox əlamətdar hadisə idi. Çünki Azərbaycan dövləti 

Qərb ölkələri tərəfindən rəsmi şəkildə tanınan ilk türk və müsəlman respublikası idi. 
Azərbaycan xalqının milli azadlıq hərəkatı nəticəsində yaradılmış Azərbaycan 

Xalq Cümhuriyyətinin 23 aylıq fəaliyyəti xalqımızın tarixində və taleyində mühüm ha-
disə idi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qısa vaxtda öz hökuməti, parlamenti, milli or-
dusu və pul vahidi olan demokratik respublikaya, beynəlxalq münasibətlərin iştirakçı-
sına və beynəlxalq hüququn subyektinə çevrildi. Azərbaycan xalqının milli azadlıq hə-
rəkatının qanunauyğun nəticəsi kimi yaranmış, xalqımızın demokratik ənənələrinin 
qanuni varisi kimi formalaşmış Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti milli dövlətçiliyimizin 

tarixi nailiyyəti idi. O, Azərbaycan xalqının əzəli arzusu olan müstəqilliyin gələcəkdə 

gerçəkləşməsi üçün zəngin ənənələr və möhkəm mənəvi zəmin verdi. 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ölkəmizin və xalqımızın tarixində və taleyində 

oynadığı tarixi roldan bəhs edən ümummilli lider Heydər Əliyev demişdir: “Azərbay-
can Xalq Cümhuriyyəti qısa müddət ərzində həyata keçirdiyi ciddi tədbirlər sayə-
sində bütün dövlətçilik atributları – öz parlamenti, ordusu və pul vahidi olan müs-
təqil, suveren bir dövlətə çevrildi. O, bütün dövlətçilik göstəricilərinə və prinsiplə-
rinə görə Şərqdə ilk demokratik respublika idi. Azərbaycan Milli Şurasının qəbul 

etdiyi tarixi bəyannamə yeni yaranmış Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin daxili 

və xarici siyasətinin başlıca prinsiplərini bütün dünyaya bildirdi. Bəyannamədə 

elan edilmiş prinsiplər Azərbaycan xalqının öz müqəddəratını müəyyən etmək, in-
sanların hüquq bərabərliyinə hörmət, bütün xarici dövlətlərlə, habelə qonşu xalq-
larla dinclik və əmin-amanlıq şəraitində yaşamaq, bir-birinin suverenliyinə və əra-
zi bütövlüyünə hörmətlə yanaşmaq prinsipləri Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin  

beynəlxalq nüfuzunu artırdı”. 
Təəssüf ki, aprel işğalı nəticəsində yaranmış tarixi şərait xalqımıza istiqlal müca-

diləsini sonadək davam etdirməyə imkan vermədi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti sü-



 

10 

qut etsə də, onun şüurlara aşılamış olduğu müstəqillik ideyaları bütün məhrumiyyətlərə 

baxmayaraq, xalqımızın yaddaşından heç vaxt silinmədi. Xalq özünün istiqlal arzuları-
nı nəsildən-nəslə ötürdü. 70 il Azərbaycan xalqı Sovet İttifaqının tərkibində yaşasa da 
müstəqil olmaq arzularından imtina etmədi, müstəqil olmasa da inkişafa nail oldu. Xü-
susilə 1970-1980-ci illərdə ulu öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan sürətlə 
inkişaf etdi, həm iqtisadi, həm sosial sahədə böyük uğurlar qazandı. Görkəmli dövlət 

xadiminin rəhbərliyi altında həyata keçirilmiş tədbirlər ölkəmizin müstəqillik uğrunda 
mübarizəsinə real hüquqi-siyasi və iqtisadi əsaslar yaratdı. 

Ümummilli lider Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycan dövləti ideyasının həyata 

keçiriləcəyinə öz varlığı kimi inanır və həmin vaxtın yaxınlaşmasını aydın görərək bu 

istiqamətdə müdrikliklə, böyük ustalıqla iş aparırdı. Onun müstəqil Azərbaycan dövlə-
tinin qurulması istiqamətində apardığı iş xalqımızın uzun illər qəlbində yaşatdığı azad-
lıq ideyalarını daha da gücləndirdi. 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin Naxçıvanda yaşadığı illər, Naxçıvan Muxtar 
Respublikası Ali Sovetində bu görkəmli dövlət xadiminin sədrliyi və təşəbbüsü ilə 

“Naxçıvan MSSR-in adının dəyişdirilməsi haqqında”, “Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Ali Dövlət hakimiyyəti orqanı haqqında”, “Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət 

rəmzləri haqqında” tarixi qərarlar qəbul olundu. Həmin qərarlara əsasən, müstəqilliyi-
mizin əsas atributlarından olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin üçrəngli bayrağı qə-
bul olundu və bu bayraq ilk dəfə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin iclas za-
lında qaldırıldı. Sovet imperiyasının mövcudluğu dövründə bu cür qərarların qəbul edil-
məsi olduqca müdrik, cəsarətli və uzaqgörən bir addım idi. 

1991-ci ildə Azərbaycan yenidən öz dövlət müstəqilliyini bərpa etdi, Azərbaycan 
Respublikasının Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisi olduğunu ümumxalq iradəsi 

ilə təsdiqlədi. Lakin bu dövrdə öz müstəqilliyini bəyan edən Azərbaycan dövlətinin 

möhkəmləndirilməsinin qarşısının alınması üçün bəzi xarici qüvvələr və daxildə olan 

imperiyapərəst ünsürlər böyük maneələr və problemlər yaratmağa başladılar. Ermənis-
tanın əsassız torpaq iddiası ilə bağlı Azərbaycana hərbi təcavüzü, separatçı qüvvələrin 

baş qaldırması, daxildə müxtəlif təxribatlar törədilməsi ölkədə mürəkkəb vəziyyət ya-
ratdı. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov 90-cı illər və-
ziyyətindən bəhs edərkən demişdir: “Bütün tarix boyu xalqımızın müstəqillik arzusu 

ilə yanaşı, bu istəyə qarşı həyata keçirilmiş faciə və soyqırımı hadisələri də heyrə-
tamiz şəkildə təkrar olunmuşdur. Xalqımızın bəxti onda gətirmişdir ki, ötən əsrin 

sonlarında nail olduğumuz ikinci dövlət müstəqilliyi üçün real təhlükə yarandığı 

bir dövrdə Heydər Əliyev kimi qüdrətli şəxsiyyət yenidən ali hakimiyyətə qayıtmış, 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ilə başlanan milli dövlətçiliyi arzudan reallığa çe-
virmişdir” [6, s. 347]. 

1993-cü ildə 1920-ci ildəki tarixin təkrar olunmaması, müstəqilliyin itirilməməsi 
üçün xalqımız ümummilli lider Heydər Əliyevi Azərbaycanın siyasi hakimiyyətinə 

dəvət etdi. Məhz ümummilli lider Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi siyasi kurs, stra-
teji xətt Azərbaycanı xilas etdi, onu müasir, müstəqil və güclü dövlətə çevirdi.  

Ulu öndər Heydər Əliyev Xalq Cümhuriyyətinin əsl qiymətini vermiş, ölkəmizin 

dövlətçilik tarixində onun rolunu həmişə yüksək qiymətləndirmiş, cümhuriyyətin xalqı-
mızın azadlıq və müstəqillik arzularını daha da gücləndirdiyini bildirmişdir. Ümummilli 

lider Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri vəzifəsində çalışdığı dövrdə 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 75 illik yubileyi ilk dəfə Naxçıvanda qeyd olun-
muşdur. 

Ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətinin ikinci  dövründə Xalq  Cümhuriy- 
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yətinin əsl tarixinin, cümhuriyyət xadimlərinin həyat və fəaliyyətinin, siyasi irsinin öy-
rənilməsi, şərəfli tarixinin yazılması, bu tarixin bütün yönləri ilə müasir nəsillərə çatdı-
rılması, cümhuriyyət xadimlərinin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi kimi məsələlər həyata 

keçirilmişdir. 
Azərbaycan Respublikası dövlət müstəqilliyini yenidən bərpa etdikdən sonra 

ümummilli lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə müstəqil Azərbaycan dövlətini yaratmış, 

onun memarı, qurucusu və xilaskarı olmuşdur. Azərbaycan Respublikası müstəqilliyini 

qorumağı və möhkəmləndirməyi bacarmış, dövlətçiliyin qorunması üçün qətiyyətli təd-
birlər görülmüş, Azərbaycanın müstəqilliyini əbədi və dönməz etmişdir. Dahi şəxsiyyət 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ilə müstəqil Azərbaycan Respublikası arasında varislik 

əlaqəsini təmin etmişdir. 
Heydər Əliyev siyasi kursu Ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən qətiy-

yətlə və ardıcıl surətdə həyata keçirilir. Azərbaycan tarixinin şanlı səhifəsi olan Xalq 

Cümhuriyyətinin fəaliyyəti bu gün də müntəzəm öyrənilir, bu ideyaların inkişaf etdiril-
məsi və həyata keçirilməsi üçün ciddi işlər görülür. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan 

Xalq Cümhuriyyətinin 85 illiyi, habelə 90 illiyi münasibətilə xalqa etdiyi müraciətlərdə, 

keçirdiyi rəsmi qəbullarda cümhuriyyət tarixinə yüksək qiymət vermiş, bu tarixin heç 

vaxt unudulmayacağını, müstəqillik ideyalarının əbədi yaşayacağını dəfələrlə bildir-
mişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Azərbaycan Xalq Cümhu-
riyyətinin 100 illik yubileyinin keçirilməsi ilə bağlı sərəncamı və 2018-ci ilin ölkəmizdə 
“Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti” ili elan olunması varislik ənənələrinə və müstəqil 

dövlət ideyalarına sədaqətin əyani ifadəsidir. Prezident İlham Əliyev demişdir: “Yüz il 
bundan əvvəl müsəlman aləmində ilk dəfə olaraq demokratik respublika yaran-
mışdır. Biz fəxr edirik ki, bu respublikanı Azərbaycan xalqı yaradıb və bir daha 

bütün dünyaya nümayiş etdirib ki, Azərbaycan xalqı böyük xalqdır, istedadlı xalq-
dır, azad xalqdır. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması və iki il ərzində 

fəaliyyəti tarixi hadisə idi. Azərbaycan o ölkədir ki, hələ yüz il bundan əvvəl ən ülvi 

demokratik dəyərləri nəinki bəyan edib, öz praktiki fəaliyyətində onları təmin 

edib. Bugünkü Azərbaycan müstəqil Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisidir. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin bütün demokratik dəyərlərinə sadiq olmasının 

bariz nümunəsidir”. 
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Исмаил Гаджиев 
 

ПЕРВАЯ ПАРЛАМЕНТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
НА МУСУЛЬМАНСКОМ ВОСТОКЕ 

 
В статье Азербайджанская Демократическая Республика исследована как 

парламентская республика, построенная на светской основе, показано создание 

всех трёх ветвей власти, исследованы состав и деятельность коалиционной власти 

и парламента, показана борьба за территориальную целостность, обоснованы 

работы в направлении признания независимости. 
В конце сказано, что независимая Азербайджанская Республика является 

преемником Азербайджанской Демократической Республики. 
 

Ключевые слова: Азербайджанская Демократическая Республика, парламентская рес-
публика, демократическая республика, Национальный Совет, коалиционная власть. 
 

Ismayil Hajiyev 
 

THE FIRST PARLIAMENTARY REPUBLIC IN THE MUSLIM EAST 
 

In the article the Azerbaijan People’s Republic is analyzed as the parliamentary 

republic based on secular foundation and formation of the three branches of the 
government is shown. The content and activity of the government, as well as coalit ion 
government, parliament are explored, its struggle for the territorial integrity and ope-
rations in the direction of recognition of the independence are alleged. 

In the end the Republic of Azerbaijan is shown to be the successor of the Azer-
baijan People’s Republic. 
 

Keywords: Azerbaijan People’s Republic, parliamentary republic, democratic republic, National 

Council, coalition government. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

13 

AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI NAXÇIVAN BÖLMƏSİNİN XƏBƏRLƏRİ 
İctimai və humanitar elmlər seriyası, 2018, № 3 

 
ИЗВЕСТИЯ НАХЧЫВАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА 

Серия общественных и гуманитарных наук, 2018, № 3 
 

PROCEEDINGS OF AZERBAIJAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES NAKHCHIVAN BRANCH OFFICE 
The series of social sciences and humanities, 2018, № 3 

 
 

FƏXRƏDDİN SƏFƏRLİ 
AMEA Naxçıvan Bölməsi 

E-mail: hacifexreddin@yahoo.com.tr 
 

ORTA ƏSRLƏR ZAMANI NAXÇIVAN BÖLGƏSİNDƏ YAŞAMIŞ  
BƏZİ ALİMLƏR HAQQINDA (Epiqrafik materiallar əsasında) 

 
Məqalədə adları müsəlman epiqrafikası abidələrinin məlumatları əsasında aşkar olunmuş və elmi 

dövriyyəyə daxil edilmiş bir neçə alim (Uluq Qutluq Lala bəy, Şeyx Hacı Lələ Məlik, İzz əd-Din Məhəm-
məd, Əliqulu, Mirzə Həşim, Ziba xanım və s.) haqqında bəhs olunur.  
 

Açar sözlər: Naxçıvan, epiqrafik abidə, kitabə, alim, İzz əd-Din Məhəmməd, Ziba xanım. 
 

Son və ən mükəmməl din olan islam dini elmə böyük dəyər verir. Müqəddəs kita-
bımız Qurani-Kərimdə və islam müqəddəslərinin dilindən səslənən hədisi-şəriflərdə elm, 
elm öyrənmək, başqalarına öyrətmək təqdir olunur və bu haqda çox ibrətamiz fikirlər 
söylənilir. Məhəmməd peyğəmbərə ilk vəhy olunan “(Ya Peyğəmbər! Qurani-Kərimi 

bütün məxluqatı) yoxdan yaradan Rəbbinin adı ilə (Bismillah) deyərək oxu!” ayəsi ilə 

[1, s. 597] başlanan Qurani-Kərimin 20-ci (Taha) surəsinin 114-cü ayəsində deyilir ki, 
(Ey peyğəmbərim! Cəbrail tərəfindən) sənə tamam-kamal vəhy olunmadan əvvəl Qura-
nı oxumağa tələsmə və: “Ey rəbbim! Mənim elmimi artır!” – de [1, s. 319]. İslam dini-
nin banisi Məhəmməd peyğəmbər isə elm öyrənmək və ondan səmərəli, xeyirxah məq-
sədlə istifadə etməklə əlaqədar buyurur: “Hər kəs fəxr etmək üçün elm öyrənsə, dünya-
dan cahil kimi gedər. Hər kəs onu ancaq demək üçün öyrənərsə, münafiq kimi ölər. Hər 

kəs elmi mübahisə və cədəl üçün öyrənərsə, fasiq ölər. Hər kim onu varlanmaq üçün öy-
rənərsə, dinsiz ölər. Hər kim elmi əməl etmək üçün öyrənərsə, arif və müvəhhid (Alla-
hın birliyinə inanan – F.S.) ölər” [2, s. 21] deyən islam peyğəmbəri buyurur ki, alimin 
elmə sərf etdiyi 1 saat vaxt abidin 70 il ibadətindən üstündür [2, s. 18]. Elm öyrənməyə 
çox əhəmiyyət verən islam müqəddəslərindən IV imam Zeynəlabidin qeyd edir ki, “əgər 

insanlar elmin qiymətini dərk etsəydilər, müharibə və qantökmə ilə də olsa onu öyrən-
məyə cəhd göstərərdilər” [2, s. 16]. 

İslam dini tərəfindən elmə bu dərəcədə yüksək qiymət verildiyindən orta əsrlər za-
manı insanların müəyyən bir qismi elmə maraq göstərmiş, nəticədə bu sahədə görkəmli 

alimlər yetişmişdir. Qaynaqlar təsdiq edirlər ki, orta əsrlər zamanı bütün Azərbaycanda 

olduğu kimi, onun qədim mədəniyyət mərkəzlərindən olan Naxçıvan diyarında da çox 

böyük şəxsiyyətlər, o cümlədən alimlər yetişmiş, yaşamış və fəaliyyət göstərmişdir. Bu 

şəxsiyyətlərin böyük bir hissəsi Naxçıvandan kənarda, qonşu, hətta uzaq ölkələrdə yaşa-
mış, Azərbaycanın digər bölgələrində, Yaxın və Orta Şərqin məşhur elmi müəssisələ-
rində, təhsil ocaqlarında çalışmış, fəaliyyət göstərmiş və böyük şöhrət qazanmışlar. Mə-
sələn, Xudadad ibn Bəkran Əbülfəzl ən-Nəşəvi (1082-ci ildə ölüb) Bağdaddakı “Beytül-
Hikmə” kimi elmi müəssisə funksiyasını daşımış Gəncə kitabxanasının mühafizi işlə-
mişdir [3, s. 24; 4, s. 131]. Naxçıvanın yetirmələrindən Şeyx Əli ibn Əhməd əs-Səudi 
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Naxçıvani (1340-cı ildə ölüb) Qahirədə, Əbu Əbdullah Məhəmməd ibn Yusif Naxçıvani 

(1409-cu ildə ölüb) Dəməşqdə, Şihabəddin Əhməd Naxçıvani (1514-cü ildə ölüb) Mə-
dinədə çalışmışlar [5, s. 192-193]. Orta əsr qaynaqları bizədək istər Naxçıvanda, istərsə 
də Naxçıvandan kənarda fəaliyyət göstərən, əsərləri ilə çox məşhur olan, elmin zirvəsi-
nə yüksələn yüzlərlə belə şəxsiyyətin adını çatdırmışdır. Daşıdıqları “Nəşəvi”, “Naxçı-
vani”, “Ordubadi” və s. nisbələrlə doğulub boya-başa çatdıqları torpağa şan-şöhrət qa-
zandıran bu şəxsiyyətlərin böyük bir hissəsini alimlər təşkil edir. 

Qeyd etmək yerinə düşər ki, Naxçıvan şəhərinin özü də həmin vaxtlar çox mühüm 
elm, təhsil və mədəniyyət mərkəzi olmuşdur. Naxçıvanlı gənclər təhsil almaq üçün di-
gər şəhərlərə getdiyi kimi, Azərbaycanın digər bölgələrindən də Naxçıvana elm dalınca 

səyahət edənlər olmuşdur. Qaynaqlar Naxçıvanda təşkil olunmuş məclislərin birində qa-
zı Əbu Tahir İbrahim Əbu Bəkr Əhməd ibn Məhəmməd əs-Səlmasinin, Əbu Hatəm ən-
Nəşəvinin nəql etdiyi hədislərə qulaq asması haqqında məlumat verirlər [4, 2000, s. 42]. 

Bu qəbildən olan insanların adlarının aşkar olunub elmi dövriyyəyə daxil edilmə-
sində tarixin təhrif olunmamış və obyektiv qaynaqlarından sayılan, tarix və mədəniyyə-
timizin bir sıra problemlərinin öyrənilməsində müstəsna rol oynayan epiqrafik abidələ-
rin – kitabələrin də böyük rolu vardır. Bu abidələr keçmişdə hər hansı bir bölgədə yaşa-
yan, dövrün sosial-siyasi və mədəni-ideoloji həyatında mühüm rol oynayan görkəmli 
şəxsiyyətlərin, o cümlədən alimlərin adının, vəfat tarixinin, dəfn yerinin müəyyən edil-
məsi sahəsində müstəsna əhəmiyyətə malikdirlər. Naxçıvan bölgəsindən indiyədək gəlib 
çatan və tədqiq olunan çoxsaylı müsəlman epiqrafikası abidələrinin təqdim etdiyi məlu-
matlar əsasında orta əsrlər zamanı ərazidə yaşayan çoxlu görkəmli şəxsiyyətin adı, titu-
lu, atasının adı, vəfat tarixi və s. haqqında dəyərli məlumatlar əldə olunmuşdur. 

Epiqrafik abidələrin məlumatları təsdiq edir ki, orta əsrlər zamanı Naxçıvan böl-
gəsində elmin müxtəlif sahələri ilə məşğul olan çoxlu alimlər yaşamışdır. Məhz bu abi-
dələrin tədqiqi nəticəsində orta əsrlər zamanı Naxçıvanda yaşamış, çalışmış və orada da 

vəfat etmiş bir neçə alimin adı, vəfat tarixi, qəbrinin yeri müəyyənləşdirilmişdir. 
Orta əsr qaynaqlarına əsaslanan tədqiqatçıların fikrincə, Xilafətin bir çox şəhərlə-

rində, mükəmməl təhsil alıb kamilləşən insanlardan təhsil aldıqları şəhərlərdə qalıb mən-
səb sahibi olanlarla yanaşı, öz ölkələrinə qayıdaraq dövlət işində çalışan azərbaycanlı 
alimlər də olmuşdur (4, s. 40). Belə alimlərdən biri Uluq Qutluq Lala bəy olmuşdur. 

Uluq Qutluq Lala bəyin adı Culfa rayonundakı Əlincəçay xanəgahının əsasını təşkil edən 
türbənin giriş qapısının baş tərəfində qoyulan kitabə vasitəsi ilə elm aləminə bəlli ol-
muşdur (şəkil 1). Kitabədən aydın olur ki, türbəni əmir, isfəhsalar, qüdrətli, böyük alim 

Uluq Qutluq Lala bəy öz xüsusi malı hesabına tikdirmişdir [6, s. 28]. 
Göründüyü kimi Uluq Qutluq Lala bəy dövrünün çox görkəmli şəxsiyyəti olmuş, 

dövlət aparatında isfəhsalar (baş komandan) vəzifəsini tutmuş, “əmir” titulu daşımışdır. 

Uluq Qutluq Lala bəy həm də, kitabədə “böyük alim” titulu ilə təqdim olunmuşdur. Gö-
rünür o yüksək təhsil almış, elmin incəliklərinə yiyələnmişdir ki, kitabədə “böyük alim” 

adlandırılmışdır. 
Daşıdığı titullara əsasən demək olar ki, Uluq Qutluq Lala bəy böyük alim olmuş, 

həm hərbçi olaraq dövlətdə isfəhsalar vəzifəsini tutmuşdur. 
Əlincəçay xanəgahının kitabələrində başqa bir alimin də adına rast gəlinir. Bu 

alim xanəgahda fəaliyyət göstərən dərvişlərə rəhbərlik edən Şeyx Hacı Lələ Məlikdir. 

Xanəgah kompleksinə daxil olan ikinci türbə-məscidin kitabəsindən (şəkil 2) məlum 
olur ki, türbə-məscid Şeyx Hacı Lələ Məlikin qəbri üzərində inşa etdirilmişdir. Kitabədə 

o “mükəmməl, kamil, fəzilət sahibi alim” kimi təqdim olunur [6, s. 31]. Bu sözlərə əsa-
sən məlum olur ki, müsəlman Şərqinin mühüm elm və təhsil mərkəzlərində təhsil alaraq 
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“Şeyxlik” mərtəbəsinə yüksələn Hacı Lələ Məlik böyük alim, filosof olmuş, Əlincəçay 

xanəgahında fəaliyyət göstərən sufi təriqəti mənsublarına rəhbərlik etmiş, onlar vasitəsi 

ilə öz ideyalarını yaymışdır. Adına əlavə olunan “mükəmməl, kamil, fəzilət sahibi alim” 

epitetləri göstərir ki, o sıradan bir elm adamı olmamış, elmdə söz sahibi olan kamil bir 
alim olmuşdur. 

Kitabədən aydın olur ki, “mürşid” səviyyəsinə yüksəlmiş bu alim 1496-cı ildə və-
fat etmişdir. Deməli Şeyx Hacı Lələ Məlik XV yüzillikdə yaşamışdır. 

Adı epiqrafik abidə vasitəsi ilə aşkar edilən naxçıvanlı alimlərdən biri də İzz əd-
Din Məhəmməddir. İzz əd-Din Məhəmmədin adı Ordubad bölgəsinin Ağrı kəndindəki 

qəbiristanlıqda özünəməxsus sənduqə formalı qəbirüstü xatirə abidəsi üzərindəki məzar 

kitabəsində qalmışdır (şəkil 3). Kitabənin mətni belədir: “Bu qəbir mərhum, günаhlаrı 

bаğışlаnmış, хоşbəхt şəhid, məşhur alim İzzəddin Məhəmmədindir – Аllаhın ədаlətli 
görən gözü. Dеyirik içindən qаn аха-аха gül hаsil еtdi. İbrət küləyi ilə gördü о, şəhаdət 
еtdi. Qəlblərə yоl аçdın. Sənin qəlbini biz yаd еdək. Оnа görə ki, Аllаh hər çətinliyi, hər 
məqаmı аsаn еdir. Yеddi yüz doxsan dördüncü il (29.11.1391-16.11.1392-ci il) tаriхdə”. 

Kitabədə mərhum İzz əd-Din Məhəmməd “xoşbəxt şəhid”, “məşhur alim” titulları 

ilə təqdim olunmuşdur. Kitabədə İzz əd-Din Məhəmməd sadəcə “alim” titulu ilə deyil, 

“məşhur alim” kimi təqdim olunmuşdur. Bu söz birləşməsi onun elm sahəsində yüksək 

mövqeyə malik olması ilə əlaqədardır. Haqqında geniş məlumat əldə etmək mümkün 

olmasa da, məzar kitabəsində qeyd edilən tarixdən aydın olur ki, məşhur alim İzz əd-
Din Məhəmməd hicri 794-cü ildə (miladi 1391-1392-ci illər) vəfat etmişdir (10, s. 65-
66). Deməli, mərhum İzz əd-Din Məhəmməd XIV əsrdə yaşamışdır. 

Kitabənin mətnində mərhum İzz əd-Din Məhəmmədin adına əlavə olunmuş “xoş-
bəxt şəhid” epiteti onun şəhidlik zirvəsinə yüksəlməsini göstərir. 

Orta əsrlər zamanı Ordubad bölgəsində yaşayan və fəaliyyət göstərən alimlərdən 

biri də Əliqulu olmuşdur. Bu elm adamının adı Ordubad rayonunun Gənzə kənd qəbi-
ristanlığında özünəməxsus başdaşı tipli qəbirüstü xatirə abidəsi üzərində həkk edilmiş 
kitabə vasitəsi ilə aşkar olunmuş və elmi dövriyyəyə daxil edilmişdir [7, s. 41]. Kitabə-
də mərhum Əliqulu digər titul və epitetlərlə yanaşı, həm də “həqiqi, hörmətli alim” 

epitetləri ilə təqdim olunmuşdur. Bu sözlər təsdiq edir ki, mərhum Əliqulu zəmanəsinin 
tanınmış alimlərindən olmuşdur. Kitabədən məlum olur ki, Əliqulu hicri-qəməri təqvimi 

ilə 1062-ci ildə, miladi ilə 1651-ci ildə vəfat etmişdir. Vəfat tarixinə əsasən aydın olur ki, 
mərhum Əliqulu XVI əsrin sonları XVII əsrin I yarısında yaşamışdır. 

Kitabədə Əliqulu həm də “şəhid” kimi təqdim olunmuşdur. Bu isə onun Allah, 

din, vətən uğrunda həyatını qurban verdiyinə, həlak olduğuna işarədir. 
Ordubad şəhərinin orta əsrlər zamanı yetirdiyi görkəmli alimlərdən biri də Mirzə 

Həşimdir. Mirzə Həşimin adı Ordubad şəhərinin “Malik İbrahim” qəbiristanlığındakı 

qəbri üzərində qoyulmuş mərmər başdaşı üzərindəki epitafiya (məzar kitabəsi) vasitəsi 

ilə elm aləminə məlum olmuşdur [8, s. 102; 10, s. 101]. Kitabənin (şəkil 4) mətni belə-
dir: “Bu işıqlı qəbir və ruhаni yаtаq Mirzə Möminin оğlu, rəbbаni аlim, dövrün və zə-
mаnənin müctəhidi Mirzə Həşimindir. 12 zilqədə, 1202-ci il (14.08.1788-ci il). Оnu (ki-
tаbəni) yаzdı və həkk еtdi: Məhəmmədsаlеh əl-Hüsеyni əl-Qəzvini”. 

Kitabədən aydın olur ki, Mirzə Həşim ruhani alim – müctəhid olmuşdur. Məzar 

kitabəsində Mirzə Həşim “əsrin və zəmanənin müctəhidi” kimi təqdim olunmuşdur. Bu 

sözlər Mirzə Həşimin çox böyük din alimi olduğunu təsdiq edir. Məzar kitabəsinin 

tarixindən aydın olur ki, Mirzə Həşim 14.08.1788-ci ildə vəfat etmişdir. Deməli, dövrü-
nün görkəmli ruhani alimi müctəhid Mirzə Həşim XVIII yüzillikdə yaşamışdır. Bunu 

təsdiq edən faktlardan biri də onun ən görkəmli din xadimlərinə verilən “Müctəhid” 
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titulu daşımasıdır. Çünki bu titul şiə din xadimləri içərisində ali ruhani təbəqəsinə veri-
lən tituldur. Onlar hər hansı dini və hüquqi məsələdə müstəqil qərar çıxara, fətva verə 

bilən din xadimləri idilər. Mirzə Həşimin “Müctəhid” titulunu daşıması onun çox nü-
fuzlu din xadimi olduğunu göstərir. 

Məzarüstü kitabəsində mərhum Mirzə Həşimin adına həm də “rəbbani alim” söz-
ləri əlavə olunmuşdur. Bu sözlər onun böyük din alimi olduğunu göstərməklə yanaşı bə-
zi müsbət keyfiyyətlərini açmağa da yardım edir. Bir sıra alimlərin fikrincə, insanlar üç 

qismə (1. Ruhbani, 2. Heyvani, 3. Rəbbani) bölünür. Ruhbani insanlar Allahın cəhən-
nəmindən qorxduqları üçün ibadət edənlərdir. Heyvanilər Allahın cənnətini istədikləri 

üçün ona ibadət edənlərdir. Rəbbanilər isə Allahın cəhənnəmindən qorxduqları və 

cənnəti istədikləri üçün deyil, sırf Allahı sevdikləri üçün Ona ibadət edənlərdir. Buradan 

aydın olur ki, adına “rəbbani alim” sözləri əlavə edilmiş mərhum Mirzə Həşim pak və 

mömin bir din xadimi, yüksək səviyyəli alim olmuşdur [8, s. 132-133]. Həmçinin mər-
humun keçmişdə savadlı, yüksək biliyə malik adamlara verilən “Mirzə” titulu ilə təqdim 

olunması da onun yüksək mövqeyindən xəbər verir. 
Qeyd etmək lazımdır ki, kitabədə Mirzə Həşimin atası Mömin də “Mirzə” titulu 

ilə təqdim olunmuşdur. Sağlığında bu titulu daşıması Mirzə Möminin də dövrünün sa-
vadlı adamlarından olduğunu təsdiq edir. 

Ərazidəki müsəlman epiqrafikası abidələrinin şəhadətinə əsasən demək olar ki, or-
ta əsrlər zamanı naxçıvanlı qadınlar dövrün ictimai-siyasi və mədəni həyatında mühüm 
rol oynamış, onların içərisindən alimlər də yetişmişdir. Belə qadınlardan biri Ziba xa-
nımdır. Ziba xanımın adı Ordubad şəhərinin şərq tərəfində yerləşən “Malik İbrahim” qə-
biristanlığında qeydə alınmış özünəməxsus sənduqə tipli qəbirüstü xatirə abidəsi üzə-
rindəki epitafiyanın – məzar kitabəsinin (şəkil 5) məlumatları əsasında elmi dövriyyəyə 
daxil olmuşdur. Kitabənin mətnində oxuyuruq: “Bu bağça əmir Bədiül-Mülkün qızı, 

alim, abid, kəramətli xatın Ziba xanımındır” [8, s. 68-69]. 
Ziba xanım kitabədə “alim”, “abid”, “kəramətli xatın” kimi titul və epitetlərlə təq-

dim olunmuşdur. Bu sözlər onun alim, dünya işlərindən əl çəkərək ömrünü ibadət və 

zikrlə keçirən bir insan (abid), hətta kəramət sahibi olduğunu söyləməyə əsas verir. Hə-
yatını ibadətə həsr edən səmimi dindar mənasına gələn “Abid” titulunun sufi anlamını, 

həmçinin Ziba xanımın XIV əsrdə Ordubad şəhərində yaşayan və fəaliyyət göstərən sufi 

şeyxi Şeyx Əbu Səid tərəfindən qəbiristanlığın mərkəzində qurulan xanəgahın yaxınlı-
ğında dəfn olunmasına, həmçinin alim olmasına əsasən demək olar ki, Ziba xanım yaşa-
dığı XV-XVI yüzilliklərdə həmin xanəgahda fəaliyyət göstərən sufi təriqətinin üzvü və 
ya təəssübkeşi olmuşdur. 

Kitabədə Ziba xanımın atası Bədiül-Mülk “Əmir” titulu ilə təqdim olunmuşdur. 

Orta əsrlər zamanı “Əmir” titulu dövlət aparatında mühüm vəzifə tutan şəxslərə, xüsu-
silə görkəmli hərbçilərə verilirdi. Yüksək vəzifəli şəxs, hərbçi-sərkərdə Əmir Bədiül-
Mülk kimi görkəmli şəxsiyyətin qızı olması onun imkanlı şəxs olduğunu və mənsub ol-
duğu xanəgaha maddi yardım göstərdiyini söyləməyə əsas verir. 

Ordubad şəhər əhalisi sırasından çıxmış görkəmli şəxsiyyətlərdən biri də təbib 

Məhəmmədzahir olmuşdur. Bu həkimin adı Ordubad şəhərinin “Malik İbrahim” qəbi-
ristanlığındakı qəbrinin üstünə qoyulan başdaşı tipli xatirə abidəsinin üstündə həkk edi-
lən kitabə vasitəsi ilə elmi dövriyyəyə daxil edilmişdir [8, s. 82; 11, s. 58-59]. Məzar ki-
tabəsində Məhəmmədzahirin “təbib” kimi təqdim olunması onun yaşadığı dövrdə tanın-
mış həkim olduğunu göstərir. Məzar kitabəsinin məlumatından aydın olur ki, Məhəm-
mədzahir təbib hicri 1112-ci ildə (1700-1701-ci il) vəfat etmişdir. Buna əsasən deyə 
bilərik ki, mərhum Məhəmmədzahir təbib XVII yüzillikdə yaşamışdır. 
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Ordubad şəhərində yaşamış görkəmli şəxsiyyətlərdən biri də Məşhədi Əsgərxan-
dır. Məşhədi Əsgərxanın adı Ordubad şəhərinin “Malik İbrahim” qəbiristanlığındakı 

qəbrinin üstündə qoyulan başdaşı tipli qəbirüstü xatirə abidəsi üzərində həkk edilmiş ki-
tabədə qeydə alınmışdır [8, s. 99; 11, s. 99]. Kitabədə o “əttar” titulu ilə təqdim edil-
mişdir. Daşıdığı “əttar” titulu göstərir ki, mərhum Məşədi Əsgərxan sağlığında əttarlıq-
la, yəni dərman maddələrinin, ədviyyatların, ətriyyat məhsullarının, müxtəlif bitkilərdən 

alınmış yağların hazırlanması və ticarəti ilə məşğul olmuşdur. Məzar kitabəsindən mə-
lum olur ki, o hicri-qəməri təqvimi ilə 1188-ci il, məhərrəm ayının 20-də (03.04.1774-
cü il) vəfat etmişdir. Vəfat tarixindən məlum olur ki, mərhum əttar Məşədi Əsgərxan 

XVIII yüzillikdə yaşamışdır. Həmçinin kitabədən aydın olur ki, mərhum Məşədi Əs-
gərxan “Ustad” ləqəbi ilə tanınan Mehdi adlı görkəmli şəxsiyyətin oğlu olmuşdur. 

Göründüyü kimi, orta əsr mənbələri kimi, tarixin ən obyektiv və təhrif olunmamış, 

sanballı qaynaqlarından sayılan epiqrafik abidələr də mətnlərində keçmişdə Naxçıvan 

bölgəsində yaşamış bir sıra alimlərin adlarını qoruyub saxlamış və zəmanəmizədək çat-
dırmışlar. 
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Фахреддин Сафарли 
 

О НЕКОТОРЫХ УЧЕНЫХ, ЖИВШИХ В СРЕДНИЕ ВЕКА 
В НАХЧЫВАНСКОМ РЕГИОНЕ (На основе эпиграфических материалов) 

 
В статье рассказывается о нескольких ученых (Улуг Гутлуг Лала бек, Шейх 

Гаджи Лала Мелик, Изз ад-Дин Мухаммед, Аликулу, Мирза Хашим, Зиба ханум 

и.т.д.), имена которых обнаружены и вошли в научный оборот на основе данных 

памятников мусульманской эпиграфики. 
 

Ключевые слова: Нахчыван, эпиграфический памятник, надпись, ученый, Изз ад-Дин Му-
хаммед, Зиба ханум. 
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SOME SCIENTIST LIVED IN THE NAKHCHIVAN REGION 
DURING MIDDLE AGES (On the basis of epigraphic materials) 

 
The paper deals with some scientists as (Ulug Gutlug Lala bey, Sheykh Haji Lele 

Melik, Izz ad-Din Mahammad, Aligulu, Mirza Hashim, Ziba khanim etc.) whose names 
were found on the basi of the information of the from moslem epigraphic monuments 
and icluded to the scientific circulation. 
 

Keywords: Nakhchivan, epigraphic monument, epitaph, scientist, Izz ad-Din Mahammad, Ziba 
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AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİ İLLƏRİNDƏ 
NAXÇIVANDA SİYASİ VƏZİYYƏT 

 
Məqalədə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti illərində Naxçıvanda hökm sürən siyasi vəziyyət, ermə-

nilərin burada törətdikləri vəhşiliklər o dövrə aid sənəd və materialların da köməyi ilə geniş şəkildə 
işıqlandırılmışdır. Həmçinin məqalədə AXC-nin süqutundan sonra SSRİ zamanında tarixi faktların təhrif 
olunmasına baxmayaraq, müstəqillik dövründə o zaman yaşananlara həqiqi qiymətinin verilməsi, o dövr-
də xalqımızın məruz qaldığı haqsızlıqları və böyük zəhmətlərin nəticəsi olaraq əldə olunan Naxçıvanın 

muxtariyyətinin böyük səylər nəticəsində dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılmasına geniş yer veril-
mişdir. 
 

Açar sözlər: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, Naxçıvan, Araz Türk Cümhuriyyəti, muxtariyyət, er-
məni vəhşiliyi, Zəngəzur, Əlincə. 
 

Bəşəriyyətdə azad yaşayan hər bir xalqın tarixində onun varlığını bildirən ən mü-
qəddəs bir gün var. Bu da həmin xalqın azadlığa çıxdığı İstiqlal günüdür! Azərbaycan 
xalqının tarixdə belə bir müqəddəs və əziz bir günü 28 Maydır. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2018-ci ilin Azərbaycanda 
“Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ili” elan edilməsi haqqında 10 yanvar 2018-ci il tarixli 
sərəncamında deyilir: “1918-ci mayın 28-də Azərbaycan xalqının həyatında misilsiz 
hadisə baş vermiş, Müsəlman Şərqində ilk parlamentli respublika olan Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti qurulmuşdur. Cəmi iki ilə yaxın yaşamış Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
zəngin dövlət quruculuğu təcrübəsi ilə milli dövlətçilik tarixində silinməz izlər qoymuş, 
xalqın qəlbində azadlıq və istiqlal duyğularını gücləndirməklə respublikanın gələcək 
müstəqilliyi üçün etibarlı zəmin hazırlanmışdır...” [1, 2018,10 yanvar]. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti illərində yəni, 1918 və 1920-ci illərdə Naxçıvan 
ölkəsində siyasi vəziyyət bəs necə idi? 1918-ci ilin əvvəllərində İran-İraq cəbhəsində in-
gilislərlə birləşmək istəyən general Andranik Ozanyanın qoşunları İranın Xoy mahalının 
yaxınlığında türklər tərəfindən ciddi məğlubiyyətə uğrayaraq öz müttəfiqlərindən kö-
mək almaq ümidini kəsməyərək onların İrandakı səfirləri ilə əlaqə saxlayır, lakin heç bir 
müsbət cavab ala bilmir. 

Təcavüzkar kimi Naxçıvan ölkəsinə soxulan Andranik Ozanyan Naxçıvandan baş-
layaraq Zəngəzur və Şuşayadək olan əraziləri ələ keçirməyə çalışır və 1918-ci il iyunun 
axırlarında Naxçıvana tərəf qayıdır və Culfaya gəlir. Andranik öz qərargahını Culfada 
yerləşdirir. O, ingilislərlə birləşməyə çalışır. Andranikin ilk toqquşması Araz kənarında 
yerləşən Yaycı, Aşağı Aza və Kərimquludizə kəndlərində oldu. “Borba” qəzetinin yaz-
dığı kimi, Yaycı kəndi darmadağın edilib, əhalisi qılıncdan keçirilmişdir. [2, 1918, 17 

avqust]. Andranikin ilk təcavüzü Naxçıvan qəzasının Araz çayı kənarında yerləşən Yay-
cı və aşağı Aza kəndləri olmuşdur. Ermənilər Yaycı kəndində 4000 nəfərdən çox müsəl-
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man əhalisini qırmışlar. Bir sözlə desək Andranikin quldur dəstələri Əlincə və Gilançay 
boyunca 50-dən artıq kəndləri qarət edərək, əhalisini dərbədər salır. 

Sonra isə Andranik təcavüz dəstəsi ilə Naxçıvan qəzasında ən çox əhaliyə malik 
olan Nehrəm kəndini mühasirəyə alır. Özünü müdafiə tədbirinə başlayan nehrəmlilər 
son qətrə qanları qalanadək vuruşmağı qərara alırlar. Çünki kənddən çıxan yollar kəsil-
miş, kənardan gələnə də imkan yox idi. 

Andranikin Nehrəmə hücumu haqqında Nehrəm taborun iştirakçısı və qırmızı par-
tizan Heydərqulu Həsənov öz xatirələrində yazır: “Andranikin qoşunları ilə əsas döyüş 
İmamzada tərəfdə gedirdi. Andranik cəhd edirdi ki, Nehrəm kəndinin kənarından keçib 
Təzəkənddə toplaşan 300 nəfərlik daşnak silahlı dəstəsi ilə birləşsin. Lakin nehrəmlilər 
buna imkan vermirdi. Yaxşı silahlanmış dəstələrimiz tabor komandanı Kərbəlayi Mux-
tar əlində mauzer, kəhər atın belində məhəllələri gəzir, əhalini döyüşə qaldırır, atəş nöq-
tələrinə patron, çörək, su çatdırırdı” [3, v. 98-105]. Üç günlük qanlı vuruşmadan sonra 
Andranik qoşunu xeyli tələfatla geri çəkilir. Nehrəm kəndini yarım mühasirədə saxlayan 
Andranik əsas qüvvəsilə Naxçıvan şəhərinə gəlib, şəhərin şimalında hərbi düşərgədə da-
yanır. Naxçıvan əhalisinin sakitliklə təslim olmayacağını görən Andranik şəhərin haki-
mi Cəfərqulu xanı, qazısı Şıxkərim ağanı və başqalarını yanına çağırıb təslim olmağı, 
silahların yığılmasını tələb edir. Bunu eşidən əhali iğtişaş qaldıraraq hər bir vasitə ilə 
müqavimət göstərir. Ümumiyyətlə bir neçə gün vuruşmadan sonra 1918-ci ilin iyulun 
əvvəllərində Andranik Naxçıvan qəzasını tərk edərək Sisyana – Zəngəzura çəkilir. 

Andranikin qoşunları Naxçıvandan qaçarkən Sirab, Qahab və Kərimquludizə kənd-
lərinin əhalisini qırmış, canlarını qurtaranlar isə öz  yurdlarından qaçaraq xilas olmuşlar. 

Andranikin qoşunları Sirab kəndinə istiqamət aldığı vaxt Sirab kəndi ətrafında 
çoxlu qaçqın toplaşmışdı. Bunlar kəndin özündən, habelə uzaq və ətraf kəndlərdən gə-
lənlər idilər... On beş mindən artıq erməni qulduru silahsız, müdafiəsiz adamların üzə-
rinə hücuma keçdilər. Bir gün ərzində 10 mindən artıq günahsız adam qılıncdan keçiril-
di. Əgər bu qırğın vaxtı Duzdağ tərəfdən açılan top səslərini Andranik eşitməsəydi, 
oradan bir nəfər də sağ qalmayacaydı. Andranik türklərin Naxçıvana gəlməsindən du-
yuq düşüb öz atları ilə birlikdə qaçmağa üz tutdu. 

Bəlkə də tarix heç vaxt ermənilər tərəfindən törədilmiş belə bir vəhşiliyin şahidi 
olmamışdı. Bu, ermənilərin azərbaycanlılara qarşı və “Yoldaşı” düzənliyində bir-birinin 
üstünə qalanmış meyitləri daşıyıb qurtarmaq mümkün olmurdu. Bu mənzərəyə baxan 
hər bir kəs dəhşətə gəlirdi. 

Sonra Andranikin quldur dəstələri Naxçıvanın kəndləri olan Qoşadizə, Şəkərabad, 
Qahab, Zeynəddin, Sirab, Qaraqala və sair kəndlərinə hücum edib əhalini qıraraq kənd-
ləri talan edir, evləri yandırırlar. Əlacsız qalan kənd əhalisi Sirab dağına pənah gətirir. 
Ora toplaşmış 460 nəfər kişi, qadın, uşaq daşnaklar tərəfindən öldürülür [3, v. 98-105]. 

Andranikin Naxçıvandan qaçmasının səbəblərindən biri də Osmanlı türk qoşunla-
rının Şahtaxtı körpüsündən Naxçıvan torpağına girməsi idi. Türkiyənin 11 və 9-cu hərbi 
ekspedisiya qoşunları 1918-ci ilin iyul ayından noyabr ayına kimi Naxçıvan ərazisində 
dayanmışdır. 

Erməni təcavüzkarlarına qarşı Naxçıvan qəzasına gələn türklərin Naxçıvanda Araz-
Türk hökumətinin yaradılmasında da xidmətləri böyükdür. Belə ki, Qəmərli nahiyəsində 
Rüştü bəy tərəfindən elan olunan Araz-Türk Respublikasının bir neçə nümayəndələri 
oktyabrın 19-da Naxçıvana gələrək bu xəbərin şəhər əhalisinə yetirməklə Naxçıvanda 
Araz-Türk hökumətinin yaradılmasını və yerli nazirlərin seçilməsini bildirmişlər. 

Həmin hadisənin şahidi olmuş və Naxçıvan müsəlman milli komitəsinin katibi iş-
ləmiş Mirzə Bağır Əliyevin “Qanlı günlərimiz” əlyazmasında qeyd edilir ki, “1918-ci il 
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oktyabr ayının 23-də Naxçıvan şəhəri Came məscidində Naxçıvan  milli komitəsinin 
sədri Mirzə Nəsurulla Əmirovun sədrliyi ilə keçirilən iclasın gündəliyində bir çox məsə-
lələrlə yanaşı əsas məsələlərdən biri də Naxçıvanda Araz-Türk Respublikasının yaradıl-
ması və Milli Şuranın təşkil olunması məsələsi müzakirə edilmişdir [4, s. 83-84]. 

Beləliklə, 1918-ci il noyabr ayının 3-də mərkəzi Iğdır olmaqla Araz-Türk Respub-
likası quruldu. Naxçıvan rəsmi paytaxt olmasa da, idarəçilik, müdafiə işlərinin əksəriy-
yəti burada yerləşmişdir. 

Az sonra mərkəzi Naxçıvana köçən bu hökumətin hüdudları Eçmiədzin, Uluxanlı, 

Sərdərabad, Qəmərli, Şərur-Dərəlyəz, Ordubad, Naxçıvan, Mehri və Sürməli bölgələrini 
əhatə edirdi. 

1918-1919-cu illərdəki çox mürəkkəb bir dövrdə yaranmış və fəaliyyət göstərmiş 
Araz-Türk Respublikasının qısa müddətli fəaliyyəti nəticəsində əldə edilmiş nailiyyət-
lər təkcə o dövr üçün yox, Naxçıvan bölgəsinin sonrakı taleyi və gələcəyi üçün çox bö-
yük əhəmiyyətə malikdir. 

1918-ci ilin noyabr ayında İngilis-Amerika qoşunları İstanbula, yunanlar isə Ana-
doluya soxulurlar. İmperialist təcavüzkarlığına qarşı Mustafa Kamal paşanın başçılığı 

altında Türkiyədə istiqlaliyyət uğrunda müharibə başlandığından türk qoşunları Qafqaz-
dan eləcə də Naxçıvan ərazisindən çəkilir. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə yəni 1918-1920-ci illərdə ermənilərin 
Naxçıvan, Şərur-Dərələyəz və Ordubad bölgələrinə hücumları müdafiəsiz dinc əhalini 
qırmaq məqsədi güdən fasiləsiz müharibə xarakteri almışdır. 

Azərbaycan Milli Şurasının və hökumətinin yaranmasının, onların məqsəd və və-
zifələrini izah etmək məqsədi ilə Zaqafqaziyanın azərbaycanlılar yaşayan şəhər və qəza-
larına nümayəndə heyətləri göndərmək qərara alınır. 

O vaxt Naxçıvan qəzasına da nümayəndə göndərilmişdir. Azərbaycandan Naxçı-
vana göndərilmiş nümayəndələr içərisində Mirabbas Bağırovun Naxçıvan səfəri haq-
qında arxiv sənədlərində çox geniş məruzəsi vardır. İstərdim həmin məruzədən bəzi sə-
tirləri sizlərə çatdırım.  

Mirabbas Bağırov 24 yanvar 1919-cu il tarixli məruzəsində yazır ki, “mən Naxçı-
vana göndərilərkən Gəncədə hərbi nazirlik tərəfindən 1 alay komandiri (polkovnik) və 
11 nəfər zabit nümayəndə mənimlə yola düşdük. Onlara əmr edilmişdir ki, yolu elə get-
sinlər ki, bilinməsin. Biz Karyaginə (Cəbrayıla) gəldik. Yollar ermənilər tərəfindən tu-
tulduğundan, biz İrana keçərək İranda Qəhrəman xanla, Uzan kəndində Tağı xan və 
Əsədulla xanla görüşdük. Onlar bizə hörmət və ehtiram göstərirdilər. Onlara Azərbay-
can Respublikasının yaranmasından danışdıq. Yolüstü Ordubada məktub göndərdim və 
bildirdim ki, nə üçün gəlmişəm. Araz çayını keçib gördük ki, hazır atlar vardır və bizi 
qarşılamağa adam gəlmişdir. Bizi Ordubad əhli çox təntənə ilə qarşıladılar. Nümayən-
dələr gəlməklərinin səbəbini onlara çatdıraraq Azərbaycan respublikasının yaranmasının 
tarixini izah etdilər. 

Ordubad Milli Şurası, İcraiyyə komitəsi və Naxçıvandan təyin olunmuş koman-
dant ilə idarə olunurdu. Ordubad Milli Şurası nümayəndələrə protokol təqdim edərək 
Azərbaycana birləşmələrini arzuladıqlarını bildirdilər. Ordubada gələndən beş gün sonra 
Culfaya çıxdıq, oradan da qatarla Naxçıvana gəldik. 

Naxçıvanda bizi çox təntənəli qarşıladılar. Fevral ayının 22-si saat 12-də bizə çat-
dırdılar ki, ingilis generalı bizi rəsmi görüşdə gözləyir. Mən, polkovnik və generalın ya-
vəri onun qəbuluna getdik. General öz köməkçisi və tərcüməçisi ilə oturmuşdu. Orada 
eyni zamanda yerli hakimiyyətin sədri (Araz-Türk Respublikasının – F.C.) Cəfərqulu xan 
və onun oğlu hərbi komandan Kəlbalı xan da var idi. General soruşdu ki, biz, nə məqsəd 
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ilə gəlmişik? Mənimlə görüşə gedən polkovnik izah etdi ki, yerli əhalinin arzusu və 
hərbi işlərin təşkili ilə əlaqədar, Azərbaycan Milli Şurasının göndərişi ilə gəlmişik. 

General cavab verdi ki, bu ərazi hələ Azərbaycanın tərkibinə daxil olan hissə deyil 
və onun kimə məxsus olacağı da hələ məlum deyil. İndi bura İngiltərənin general qu-
bernatorluğudur. Azərbaycan hökumətinin bura adam göndərməyə ixtiyarı yoxdur. Mən 
sizə qonaq kimi baxıram, qonaq kimi gəlmisiniz qonaq kimi də gedə bilərsiniz. Mən ge-
neralın icazəsi ilə danışmağa başladım. Mən bütün Avropa xalqları tərəfindən, xüsusi ilə 
ingilislər tərəfindən tanınmış və qəbul edilmiş kiçik xalqların öz taleyini müəyyən et-
mək prinsiplərini izah etdim. Məlumat verdim ki, yerli əhali, eləcə də bütün müsəlman-
lar Azərbaycana hüsn-rəğbət bəsləyir. 

Mən qeyd etdim ki, cənab general, İngiltərənin alicənab nümayəndələrindən biri 
kimi yerli əhalinin arzusunu  həyata keçirəcəyinə inanırıq və ümid edirik. 

General-qubernator söz verdi ki, bu barədə Tiflisə yazmalıdır və bunun üçün nü-
mayəndələrin adlarını soruşub qeyd elədi. Fevralın 23-də məsciddə xalqın yığıncağı ke-
çirildi. Orada hökumət üzvləri də iştirak edirdilər. Nümayəndələr 20 fevralda təntənəli 
ziyafətdə nə barədə danışmışdılarsa, burada da o barədə (Azərbaycana birləşmək – F.C.) 
danışdılar. Xalq onları alqışlarla qarşıladı və yekdilliklə Azərbaycana birləşmələrini bil-
dirərək xahiş etdilər ki, öz məmurlarını göndərsinlər” [4, v. 83]. 

1918-ci il iyun ayının 17-də Gəncədə öz fəaliyyətini dayandırmış Azərbaycan Mil-
li Şurası həmin il noyabr ayının 16-da Bakıda öz işini yenidən bərpa edir. İclasda çıxış 
edən Azərbaycan hökumətinin sədri Fətəli xan Xoyski Milli Şura üzvlərinə müraciət 
edərək bildirdi ki, hökumətin müəssisələr məclisini çağırmaq üçün hazırlıq işinə vaxtı 
çatmadığından Milli Şura bu işi öz üzərinə götürsün. Milli Şura bu təklif ilə razılaşır. 
Noyabrın 19-da Milli Şuranın M.Ə.Rəsulzadənin sədrliyi ilə keçən iclası 120 nəfərdən 
ibarət Parlament yaratmaq haqqında Azərbaycan hökuməti tərəfindən təqdim olunmuş 
qanun layihəsini qəbul edir. Milli Şura adından onun sədri tərəfindən imzalanmış “Bü-
tün Azərbaycan əhalisinə”  müraciətnaməsi hazırlanır. 

Müraciətnamədən göründüyü kimi Parlamentin açılışı 1918-ci il dekabr ayının 3-
nə təyin olunmuşdur. Lakin Bakıda fəaliyyət göstərən rus və erməni milli şuraları bu 

ərəfədə Bakıya gəlmiş general Tomsondan istifadə edərək Azərbaycan parlamentinin 
açılmasına hər vasitə ilə mane olmağa çalışırdılar. General Tomasla aparılmış danışıq-
larla əlaqədar və qəzalardan bütün deputatların vaxtında Bakıya gələ bilməməsini nəzə-
rə alaraq parlamentin ilk iclasının açılışı dekabr ayının 7-nə keçirilir. Həmin gün gündüz 
saat 10-da H.Z.Tağıyevin Nikolayev küçəsində yerləşən keçmiş qız məktəbinin binasın-
da Azərbaycan parlamentinin ilk iclası təntənəli surətdə açıldı. Parlamentin iclasında 
Azərbaycan Milli Şurasının sədri M.Ə.Rəsulzadə böyük təbrik nitqi söyləyir. O, deyir: 
“Bizim qaldırdığımız bayrağın üç rəngi: türk milli mədəniyyətini, müsəlman sivilizasi-
yasının və müasir Avropa demokratik əsaslarının simvoludur. Bir kərə yüksələn bayraq 
bir daha enməz”. 

1919-cu ilin mart ayının 21-də Novruz bayramı günündə erməni daşnak qoşunları 

böyük qüvvə ilə Naxçıvan torpaqlarına basqın etdilər. Bu vaxt ingilis-amerika qoşun 
nümayəndələri də onlara kömək edirdilər. 

Naxçıvana göndərilən ingilis qoşunları Noraşen, Şahtaxtı, Naxçıvan, Culfa dəmir-
yol stansiyasında və Şərur-Dərələyəz şose yolunda yerləşdirilmişdir. Onların Naxçıvana 
gəlişinin əsas məqsədi Naxçıvanı “bitərəf zona” elan edib Ermənistan hakimiyyətinə 
vermək idi. 

1918-ci və 1919-cu ilin əvvəllərində Qərbi Azərbaycanda, eləcə də Naxçıvan böl-
gəsində erməni daşnakları tərəfindən azərbaycanlılara qarşı edilən soyqırımı, qaçqınlar 
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və ictimai-siyasi hadisələrlə bağlı Azərbaycan hökumətinə məlumat vermək üçün Bakı-
ya nümayəndə heyəti göndərilir. Göndərilən nümayəndə heyətinin tərkibində Hüseyn 
Cavid də var idi [5, v. 68-69]. 

Nümayəndə heyətinin məlumatını alan Azərbaycan Nazirlər Şurasının sədri Fətəli 
xan Xoyski 3 aprel 1919-cu il tarixdə Tiflisdəki müttəfiq qüvvələri komandanı general 
Tomsona məktub göndərir. Həmin məktubda F.X.Xoyski yazırdı: “İrəvan quberniyası 

müsəlman əhalisinin nümayəndələrinin xahişini nəzərə alaraq, hökumətimiz vəziyyətləri 
çox ağır olan ermənilərlə toqquşmalar zamanı zərər çəkmiş qaçqınların ehtiyacını 
ödəmək  üçün 1 min manat ayrılmasını qərara alır. 

Həmin 1 min manat təyinat yerinə çatdırmaq və qaçqınlara kömək etmək üçün on-
ların vəziyyəti barədə ətraflı məlumat toplaması məqsədilə hökumətimiz tərəfindən 
Naxçıvan, Şərur, Sürməli, Vedibasar və Məllistan rayonlarına Teymur bəy Makinski, 
Rauf bəy İzmailov və doktor Qənizadə tərkibli nümayəndə heyəti göndərməsi qərara 
alınır. 

Hökumət nümayəndə heyəti ilə birlikdə müsəlman qaçqınlarının vəziyyəti barəsin-
də hökuməti xəbərdar etmək məqsədilə Bakıya gəlmiş, həmin rayonların müsəlman əha-
lisinin nümayəndələri Bağır Rzayev, Məhərrəm Əliyev, Hüseyn Cavid, Əsəd Manafov, 
Bəhran xan Əziz Naxçıvanski Naxçıvana qayıdır. Bunları Sizə çatdıraraq, Siz Həzrət-
lərdən xahiş edirəm ki, aşağıdakı təlimatları verərsiniz: 1) Nümayəndə heyətinin həmin 
rayonlara maneəsiz getməsi və qayıtması haqda; 2) İngilis əsgərlərinin onları yolda mü-
hafizə etməsi haqda; 3) Onlara köməklik etmək məqsədilə onların yerlərdəki İngilis 
hökumətinin adına məktubla təchiz olunması haqda. Fürsətdən istifadə edib, Sizə öz 
hörmətimi bildirirəm F.X.Xoyski” [4, v. 68-69]. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə Naxçıvan ölkəsində siyasi hadisələrdən 
biri də İngilislərin 1919-cu ildə Naxçıvanın “bitərəf zona” elan etməsidir. Belə ki, qeyd  
etdiyimiz kimi 1919-cu ilin əvvəllərində ingilis imperialistləri Naxçıvanı “bitərəf zona” 
elan edib daşnak Ermənistanın hakimiyyətinə vermək məqsədilə Naxçıvan qəzasına gəl-
mişlər. 

1919-cu ilin aprel ayında Ermənistanda ingilis və amerikalıların fəaliyyətdə olan 
ali komissarı Vilyam Haskel Naxçıvanı “bitərəf zona” elan edib daşnak hökumətinin ta-
beliyinə verilməsini icra etməyə başlayır və Naxçıvana ingilis və erməni daşnak qoşunu 

yeridilir. Erməni hökumətinin nümayəndəsi Varşamyan Naxçıvana qubernator təyin 
edilir. 

Naxçıvana gələn ingilis generalı E.Devi 1919-ci il may ayının 5-də Naxçıvan və 
Şərur qəzalarında yaşayan müsəlmanları yığıb mitinq keçirir və bildirir ki, müsəlmanlar 
Ermənistan hökumətinin rəhbərliyinə tabe olmalıdırlar. 

General E.Devinin irəli sürdüyü bu təklifin hər tərəfli təhlilindən sonra şəhərin nü-
fuzlu adamlarında Hacı Həsənli mitinqdə çıxış edib demişdir: “Mən şəhər əhalisi adın-
dan deyirəm, biz daşnak hakimiyyətini qəbul edib ona tabe olmayacağıq”. İngilislərin 
Naxçıvanda yaratdığı ingilis-daşnak hərbi hökuməti əhalinin milli mənliyini təhqir edir, 
bir çox demokratik fikirli adamları, hərbi rəisləri həbs edərək Aleksandrapola (indiki 
Leninokan F.C) və Sevana sürgünə göndərmiş və bir çoxunu mühakiməsiz cəzalandır-
mışdır. 

Azərbaycan xarici işlər naziri Mir Yusif Cəfərovun 8 iyul 1919-cu ildə Ermənis-
tanda Azərbaycanın səlahiyyətli nümayəndəsi M.Təkiniskinin göndərdiyi teleqrama 
bunu bir daha sübut edir. Həmin teleqramda yazılır: “Şərur-Naxçıvan tərəfdə ermənilər 
repressiyaya başlamış və kütləvi surətdə həbslər etmişlər. Heç bir günahı olmayan gör-
kəmli şəxslərdən Mirzəli bəy Baktaşov, Əli Səbri Qasımov, Hüseyin ağa Novruzovu, 
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Cəfər bəy Yerevanskini, Teymurhəsən Kazımovu həbs edərək Naxçıvandan Aleksand-
rapola aparmışlar. Hər iki xalqın mənafeyi naminə xahiş edirik ki,  günahsız şəxslərin  
azad olunması haqda tədbir görəsiniz” [6, v. 186]. 

İngilis-erməni təcavüzkarlarının etdikləri bu cinayətlərə qarşı 1919-cu il iyul ayı-
nın ortalarında Naxçıvan şəhərində və Şərur qəzasında üsyan qaldırılır. Üsyan demək 
olar ki, bütün Naxçıvan qəzasını bürüyür. İngilislərin Naxçıvanda yaratdığı başda qu-
bernator Varşamyan olmaqla daşnak hərbi hökuməti qovulur. Naxçıvan və Şərurda du-
ran qarnizonlar pərakəndə surətdə Naxçıvan ölkəsini tərk edib qaçır. 

Arxiv sənədlərindən aydın olur ki, 1917-ci ilin dekabr ayından başlayaraq 1920-ci 
il iyun ayına kimi başda Andranik Ozanyanın, Nijdenin, Dronun, Gibbonun, Doluxano-
vun və başqalarının başçılıq etdiyi erməni quldur dəstələri tərəfindən təkcə İrəvan qu-
berniyasında 200-dən artıq, Naxçıvan, Şərur-Dərələyəz və Ordubad qəzalarında 50-dən 
artıq müsəlman kəndlərinə basqınlar edilmiş, dağıdılmış, yandırılmış, kənd əhalisinin 
çoxu öldürülmüş, canlarını qurtaranlar isə öz yurdlarından didərgin düşmüşlər. Zəngə-
zur, Naxçıvan, Ordubad, Qarabağ və başqa yerlərdən Azərbaycan Cümhuriyyətinin par-
lamentinə və hökumətinə göndərilmiş yüzlərlə teleqram, məktub və ərizələrdə daşnak 
quldur dəstələrinin törətdikləri vəhşiliklər haqqında məlumat verilirdi. 

1920-ci ilin mart ayının 21-də Novruz bayramının birinci günündə 1000 nəfərdən 
ibarət olan erməni silahlı dəstələri Ordubad qəzasının Düyülün, Vənənd, Vəlever, Xan-
ağa, Deksar, Ağrı, Gənzə, Anabad, Əylis, Kilid, Kotam, Varanert, Dizə, Unus kəndləri-
nə hücum edərək yandırmış, qarət edib əhalinin çox hissəsini qırmış və Ordubad şəhə-
rini mühasirə etmişdir. Ordubadda bir neçə bina yandırılmışdır. Lakin ermənilər şəhərə 
girə bilməmişdilər. Ordubadlılar yaxşı müdafiə olunaraq ermənilərə böyük itki vermiş-
dilər [7, 1920, 15 aprel].  

1918-1920-ci illərdə erməni daşnakları Şərurda 76 kəndi, Vedibasarda 118, Dərə-
ləyəzdə 74 kəndi, Əlincəçay və Gilançay boyunca 80-dan artıq kəndi yerlə yeksan et-
miş, yandırmış və əhalisinin çoxunu qırmışdır [3, v. 744].  

Ümumiyyətlə ermənilər tərəfindən 1917-1921-ci illərdə İrəvan quberniyasında 
220000-dən çox, Zəngəzur qəzasında 200000 və Naxçıvan, Şərur-Dərələyəz və Ordu-
bad qəzalarında isə 73727 nəfər azərbaycanlıya vəhşicəsinə soyqırımı etmişlər [8, s. 81]. 

1920-ci il aprel ayında Azərbaycanda vəziyyət gərginləşir. Bu vaxt XI Qızıl Ordu 
Denikin ordularının qalıqlarını məğlub edərək Azərbaycan Cümhuriyyətinin şimal sər-
hədinə yaxınlaşdı. F.X.Xoyski aprelin 15-də Sovet Rusiyası hökumətinə öz hökuməti 
adından nota verərək Azərbaycanın təhlükəsizliyindən narahat olduğunu bildirdi. Onun 
notası cavabsız qalır. Aprelin 27-də XI Qızıl Ordu Azərbaycan şəhərlərinə keçərək Ba-
kıya doğru hərəkət etdi. Bolşeviklərin real sürətdə hakimiyyəti ələ almasına imkan ya-
ranır. Elə həmin gün Azərbaycan parlamenti hakimiyyəti bolşeviklərə təslim etmək mə-
sələsini müzakirə edir və son iclasında hakimiyyəti  qan tökmədən vermək haqqında 

qərar qəbul edilir. Həmin qərarda deyilir: “Sizi 27 apreldə göndərilmiş tarixi məktubu-
nuzu müzakirə etdikdən, onun məzmunun yaşadığımız anla tutuşdurduqdan sonra və 
tərəfimizdən seçilmiş komissiyaya aşağıdakı məsələlərə dair təklifinizi nəzərə alaraq: 
1. Sovet hakimiyyəti tərəfindən idarə olunan Azərbaycanın istiqlaliyyəti saxlanılır; 
2. Azərbaycan kommunist partiyası hökumətin yaradılması müvəqqəti orqan olacaqdır; 
3. Hər hansı bir xarici təzyiqdən asılı olmayaraq Azərbaycanın yekun idarə forması 
Azərbaycan Fəhlə, Kəndli və Əsgər Deputatları timsalında Azərbaycan ali qanunverici 
idarəsi tərəfindən müəyyənləşdirilir; 
4. Bütün hökumət idarələrinin qulluqçuları öz yerlərində qalırlar, yalnız yüksək vəzifə 
tutan şəxslər dəyişdirilirlər; 
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5. Yeni yaranmış müvəqqəti kommunist hökuməti və parlament üzvlərinin həyatlarının 
və əmlaklarının toxunulmazlığına zəmanət verir; 
6. Qızıl Ordunun Bakıya vuruşla daxil olmasının qarşısının alınması üçün tədbirlər gö-
rüləcək; 
7. Yeni hökumət Azərbaycanın müstəqilliyinin tapdalanması məqsədi ilə edilən hər han-
sı bir xarici qüvvələrə qarşı sərəncamında olan bütün vasitələrlə qətiyyətli tədbirlərlə 
mübarizə aparacaq. 

Mir Yusif Cəfərov – Parlamentin sədri 
Vəkilov – Dəftərxana müdiri”. 

Həmçinin son iclasın qərarında göstərilirdi: Hakimiyyət bu şərtlə bolşeviklərə təs-
lim edilir ki, Azərbaycanı idarə edəcək Sovet hakimiyyəti onun tam istiqlaliyyətini qo-
ruyub saxlasın”. 

XI Rus Ordusunun 28-ci diviziyasının I və II atlı polkları Korpusdan, Batabatdan 
və Biçənək aşırımından, Şahbuzdan, Cəhridən keçərək 28 iyul 1920-ci ildə Naxçıvana 
daxil olması və Naxçıvanda inqilab komitəsinin yaradılmasından sonra A.Şadliniskinin 
təşkil etdiyi “Qırmızı Tabor” və “Naxçıvan polkunun” qəhrəman döyüşçülərinin apar-
dığı mübarizə nəticəsində 1920-ci ilin noyabr ayının axırları və dekabr ayının əvvəllə-
rində Naxçıvan, Şərur və Ordubad qəzaları erməni daşnaklarından demək olar ki, tama-
milə təmizlənir. 

Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin 1998-ci il 30 yanvar tarixdə imzaladığı sərən-
camda deyilirdi: “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ölkənin daxilində və xaricində yaran-
mış gərgin ictimai və siyasi şəraitdə fəaliyyət göstərmişdir. Bu dövlətin qısa bir müd-
dətdə həyata keçirdiyi tədbirlər xalqımızın tarixində böyük iz buraxmışdır. Milliyyətin-
dən, siyasi və dini mənsubiyyətindən, cinsindən asılı olmayaraq bütün vətəndaşlara bə-
rabər hüquqlar verilməsi, dövlət sərhədlərinin müəyyən olunması, Azərbaycan dövlət-
çiliyi atributlarının qəbul edilməsi, ana dilinin dövlət dili elan olunması Azərbaycanın 
gələcək müstəqilliyi üçün möhkəm zəmin yaratmışdır. Demokratik dövlət quruculuğu, 
iqtisadiyyat, mədəniyyət, təhsil, hərbi quruculuq sahəsində atılmış addımlar Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin 23 aylıq fəaliyyətini əks etdirən əsas istiqamətlərindədir”. 

Cəmi 23 ay fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
xalqımızın ictimai fikir tarixində, Azərbaycan xalqının dövlət suverenliyinin bərpası yo-
lunda layiqli yer tutur. 
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Фахраддин Джафаров 
 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В НАХЧЫВАНЕ В ГОДЫ 
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
В статье с помощью документов и материалов, относящихся к тому периоду, 

широко освещается политическая ситуация, царившая в Нахчыване в годы Азер-
байджанской Демократической Республики, и зверства, творимые здесь армяна-
ми. А также в статье много места уделено доведению до внимания мировой 
общественности, какого труда и великих усилий стоило полученние автономии 

Нахчывана; несмотря на искажение исторических фактов после падения АДР и во 

время СССР, в период независимости дана реальная оценка людям, жившим в то 
время, и несправедливостям, которым подвергался тогда наш народ. 
 

Ключевые слова: Азербайджанская Демократическая Республика, Нахчыван, Аразско-
Тюркская Республика, автономия, зверства армян, Зангезур, Алинджа. 
 

Fakhraddin Jafarov 
 

POLITICAL SITUATION IN NAKHCHIVAN DURING THE YEARS 
OF THE AZERBAIJAN DEMOCRATIC REPUBLIC 

 
The political situation prevailing in Nakhchivan in the years of the Azerbaijan-

Democratic Democratic Republic and the atrocities committed here by Armenians are 
widely covered in the paper with help of documents and materials relating to that 
period. Also a lot of space is given here to bringing to the attention of the world com-
munity, what labor and great efforts cost the getting of autonomy of Nakhchivan; de-
spite the distortion of historical facts after the fall of the ADR and during the USSR, du-
ring the period of independence a real assessment was given to the people who lived at 
that time and the injustices that our people were then subjected to. 
 

Keywords: National Republic of Azerbaijan, Nakchivan, Turkish Republuc of Aras, autonomy, 
Armenian atrocities.  
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MƏHƏMMƏD AĞA ŞAHTAXTLI VƏ AZƏRBAYCAN 
XALQ CÜMHURİYYƏTİ 

 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti xalqımızın dövlət müstəqilliyi tarixində özünəməxsus yer tutur. İlk 

müstəqil dövlətimizin qurulmasını alqışlayanlardan biri də böyük maarifçi, ziyalı, naşir və ədib Məhəm-
məd ağa Şahtaxtlı olmuşdur. Görkəmli maarifçi ədib cümhuriyyəti alqışlayan, onu müdafiə edən məqalə-
lər yazıb mətbuatda nəşr etdirmişdir. O, eyni zamanda bu cümhuriyyətin ən böyük xidmətlərindən biri 

olan Bakı Dövlət Universitetinin təşkil olunmasında böyük əmək sərf etmiş və bu təhsil ocağının ilk azər-
baycanlı professoru olaraq orada fəaliyyət göstərmişdir. Cümhuriyyət dövründə M.Şahtaxtlı latın qrafi-
kalı əlifba layihəsi hazırlayıb  parlamentə təqdim etmişdir. Məqalədə bütün bu məsələlər haqqında ətraflı 

bəhs olunmuşdur. 
 

Açar sözlər: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, Məhəmməd ağa Şahtaxtlı, Bakı Dövlət Universiteti, 

Azərbaycan dili, əlifba. 
 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti xalqımızın dövlət müstəqilliyi tarixində özünə-
məxsus yer tutur. Şərqdə ilk parlamentli respublika olan AXC az müddət yaşamasına 

baxmayaraq, mədəni və ictimai-siyasi sahədə həyata keçirdiyi tədbirlərlə, hər şeydən 
əvvəl, kütlələrin şüurunda yaratdığı milli istiqlal ideyaları ilə Azərbaycan dövlətçiliyi 

tarixində əbədiyaşar hadisə kimi mühüm bir iz qoydu. 
Azərbaycanda dil siyasətinin yürüdülməsi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti döv-

ründən başlanır. Hökumətin 27 iyun 1918-ci il tarixli qərarı Azərbaycan dilini dövlət 
dili elan edən ilk rəsmi sənəd kimi çox böyük tarixi rol oynamaqla yanaşı, Azərbaycan-
da milli dil siyasətinin formalaşmasının, millətin mənafeyinə uyğun düzgün ideoloji 

mövqeyin əsasını qoydu. Qeyd edək ki, Azərbaycan hökumətinin qərarı sadəcə deklara-
tiv bir sənəd deyildi; qərarın qəbulundan irəli gələn məsələlər vaxtaşırı olaraq parlamen-
tin iclaslarında müzakirə olunur, Azərbaycan dilini bilməyənlərin bu dili öyrənməsi 

üçün kurslar təşkil edilirdi. Cümhuriyyət öz dil siyasətini həyata keçirmək üçün təhsilin 

çox mühüm sahə olduğunu ön plana çəkdi və 28 avqust 1918-ci ildə hökumət ibtidai və 
orta təhsil müəssisələrində təhsilin bilavasitə ana dilində aparılması haqqında qərar ver-
di. 27.XII.1918-ci il tarixdə cümhuriyyətin hərbi naziri Səməd ağa Mehmandarov ordu-
nun dilinin Azərbaycan türk dili olduğu barədə əmr verdi. 

XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaradılmasını ilk 

alqışlayan qabaqcıl ziyalılardan biri də böyük ədib, naşir, tərcüməçi Məhəmməd ağa 

Şahtaxtlı olmuşdur. M.Şahtaxtlı bu dövrdə xalqımızın öndə gələn maarifçi ziyalıların-
dan biri kimi Azərbaycanın ilk Avropa tipli dövlət qurumunun alovlu müdafiəçilərindən 

və təbliğatçılarından biri olaraq yazıb yaradırdı. Görkəmli ədib cümhuriyyət dövlətini 

milli istiqlalın etibarlı dayağı hesab edirdi. Müəllif bu cümhuriyyətin Avropa dövlətlə-
rində olduğu kimi “hürriyyəti-əfkar”ı müdafiə etdiyini sevinclə qeyd edirdi. O, univer-
sitetin yaradılmasını da “hurriyyəti-əfkar”ın mövcud olmasının mühüm bir şərti hesab 
edirdi.  
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Bu baxımdan böyük publisistin “Cümhuriyyətimizin beynəlmiləlcə təsdiqi” adlı 

məqaləsi diqqəti cəlb edir. Müəllif burada cümhuriyyətin beynəlxalq aləmdə tanınıb 

dünya dövlətləri tərəfindən qəbul edilməsi üçün hökumətin gördüyü işləri şərh edir, 

cümhuriyyətin ilk yarandığı gündən Avropada olduğu kimi maarifin inkişafına ciddi fi-
kir verilməsi, 100 tələbənin xaricdə oxumağa göndərilməsi, qadınların təhsilə cəlb edil-
məsi, universitetin təşkil edilməsi faktlarını əlamətdar hadisələr kimi qeyd edir. Höku-
mətin öz fəaliyyəti dövründə gördüyü işlər haqqında mətbuatda nəşr olunan bəyanna-
məsinə diqqət çəkən müəllif bu rəsmi sənədi təhlil edərək göstərir ki, cümhuriyyətin 

fəaliyyətini müsbət qiymətləndirmək lazımdır. Müəllif cümhuriyyətin dünyəvi dövlət 

olduğunu isbat edən daha bir amili də sevinclə qeyd edir: “Müttəfiq dövlətlər tərəfindən 

dəxi Azərbaycanda rəsmi və ya nimrəsmi nümayəndələr vardır. Bununla artıq həyati-
beynəlmilələ ayaq basdığımız isbat olunmaqdadır”. 

M.Şahtaxtlı cümhuriyyətin fəaliyyəti haqqında söylədiklərinə yekun vuraraq yazır: 

“Demək, ən diqqətli Avropa nöqteyi-nəzərincə daxili işlərimizdə mədəniyyətşüar və tə-
rəqqipərvəriz. Və beynəlmiləl işlərimizdə digərlərinin hüququna müraatla iktifa etməyib 

şəfqətli və hüquqpərvər qonşu və əcnəbiləriz. Xatimə olaraq söyləyə biləriz ki, istiqlalı-
mızın təsdiqi məxtərəli olmaqla bərabər, inşaallah, vüqu bulacaqdır” [13, s. 221]. 

Qeyd etmək lazımdır ki, cümhuriyyət dövlətini tanıtmaq üçün hökumətin nüma-
yəndə heyəti Versal Sülh konfransında iştirak etmək üçün səfərə hazırlaşırdı. Müəllif bu 

məqaləni də həmin səfər ərəfəsində – 1920-ci ilin yanvar ayında “Azərbaycan” qəzetin-
də nəşr etdirərək milli istiqlalımızın beynəlxalq aləmdə dünya dövlətləri tərəfindən ta-
nınması haqqında arzu və düşüncələrini ifadə etmişdi. 

Cümhuriyyət dövründə M.Şahtaxtlı gənc ədəbi qüvvələrin yetişməsində də öz 

töhfələrini vermişdi. Belə ki, o, bu məqsədlə 1920-ci ilin əvvəllərində “Yaşıl qələmlər” 
ədəbi birliyinin, cəmiyyətinin fəal üzvlərindən biri olaraq bu sahədə əlindən gələni əsir-
gəmirdi [6, s. 52]. Bundan əlavə, 1919-cu ildə Azərbaycan Demokratik Respublikası 
dövründə M.Şahtaxtlının da geniş şəkildə məşğul olduğu əlifba məsələsi parlamentin 

gündəliyinə çıxarılmışdı. 
Böyük ədib müstəqil respublikanın maarifinin inkişaf etdirilməsini, Avropadakı 

kimi ana dilli ali təhsil müəssisəsinin yaradılmasını çox mühüm bir vəzifə hesab edirdi. 
Ona görə də universitet qurulmasının layihəsinin hazırlanmasında mütərəqqi ziyalılar-
dan biri kimi fədakarlıqla çalışırdı. Onun bu sahədəki fəaliyyətlərini, perspektiv planla-
rını, arzu və istəklərini o dövr mətbuatında çap olunmuş məqalələri də aydın şəkildə 
göstərməkdədir. Alim 1919-1922-ci illər arasında Bakıda yaşamışdır. M.Şahtaxtlının 

tərcümeyi-halı üzərində tədqiqat aparan akademik İsa Həbibbəyli arxiv materialları əsa-
sında müəyyən etmişdir ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə o, yeni hökumətin 

maarif, mədəniyyət və mətbuat işlərinin formalaşdırılmasına kömək göstərmək üçün 

əməli addımlar atmışdır. Hətta Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti parlamentinin Bakıda 

darülfünun açılması haqqındakı layihəsinin əsas müəlliflərindən biri də Məhəmməd ağa 

Şahtaxtlı idi [7, s. 40]. 
Bildiyimiz kimi “Azərbaycan xalqının milli iftixarı və sərvəti Bakı Dövlət Uni-

versiteti” (H.Əliyev) tarixən bütün ali məktəblərimizin bayraqdarı olmuşdur və bu mis-
siyanı bu gün də şərəflə daşımaqdadır. Bu universitetin yaradılması 23 aylıq ömrü ol-
muş milli dövlətimizin nailiyyətidir. Bu elm ocağının meydana çıxmasında, təşkilində 

Məhəmməd ağa Şahtaxtlının da böyük əməyi olmuşdur. Məhəmməd ağa Şahtaxtlı Av-
ropa mədəniyyətinə yiyələnmiş Qərb dövlətlərində maarifin inkişafında universitetin 
böyük rol oynadığını və bu məqsədlə də yeni yaranmış müstəqil dövlətdə universitetin 

fəaliyyətə başlamasının çox zəruri olduğunu israrla qeyd edirdi: “Darülfünun olmazsa 
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nə olur? ...Orta məktəblərimizdə dərs verəcək müəllimlərimiz olmaz; naxoşlarımızı 

müalicə edəcək təbiblər məfqud olur. Darülfünunumuz olmasa, ömrünün həpsini elm 

fünuna sərf edəcək mücəssəm professorlar heyəti millətimizin içində nerədən çıxar? 

Darülfünundan əl çəkmək mədəni həyatdan rugərdan olmaqdır” [13, s. 222-223]. Mə-
həmməd ağa Şahtaxtlı universitet açmağın zəruriliyini bir də ən əsas onda görürdü ki, 

universitet azad fikir tərəfdarlığının ən bariz göstəricisidir və bu müəssisə bizim azad 

fikir tərəfdarı olmağımızın əyani sübutudur. Universitet açmaq həm də ona görə lazım-
dır ki, o, avropalılara “siz fikir azadlığı (hürriyyəti-əfkar) tərəfdarı deyilsiniz” demək 
üçün bəhanə verməsin. 

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, cümhuriyyətin ikinci 1919-cu ilində Azərbaycan icti-
mai fikrində universitet məsələsi, bu müəssisədə təhsilin hansı dildə olacağı məsələsi 

mühüm müzakirə obyektinə çevrilmişdi. Bəzi ziyalılar milli kadrların olmadığını, 

münasib şəraitin yetişmədiyini bəhanə gətirərək universitet açılmasına etiraz edirdi. Par-
lamentdə universitetin təşkil edilməsi haqqında məsələ qoyulmuşdu. Cümhuriyyətimi-
zin yaradıcısı M.Ə.Rəsulzadə universitetin Azərbaycan üçün zəruriliyi haqqında parla-
mentdəki çıxışında deyirdi: “Elmin vətəni yoxdur, rus dilində hər hansı bir elmin tədrisi 

rus işğalı üçün şərait yaratmır. Rus darülfünunlarında təhsil edənlərdən zərər görən ol-
mayıb. Ən əsası, bu darülfünun get-gedə milliləşəcək. Heç bir millət tarixin ilk addı-
mında milli bir darülfünunə sahib olmamışdır. Əvvəlcə özgələrdən istifadə edərək, son-
ra get-gedə qüvvət kəsb etmişdir. Darülfünun hər dildə olsa da olsun, açıb oxumalıyıq. 
Çünki bu müəssisə ilə biz bir ürfan müəssisəsi qururuq və öz gənclərimizi onun vasitəsi 

ilə ziyalandırıb, istədiyimiz milli professorlarımıza tədricən sahib olacağıq” [9]. 
Böyük maarifçi də ziyalılar arasında meydana çıxan mübahisələrə münasibət bil-

dirərək göstərirdi ki, daima olmaq üzrə ali təhsilin əcnəbi dildə kəsb olunacağı işimizə 

əl verməz. Ancaq mövcud şəraitdə universitetin ana dilində tədris aparması mümkün 

deyil, çünki kadr potensialı yox dərəcəsindədir. “Ona görə ictimai və siyasi zərurət  biz-
dən onu istəyir ki, rus fazillərindən istifadə edib rusca tədris edəcək darülfünun açalım” 

[13, s. 225]. 
Müəllif şəraiti nəzərə alıb rus dilində açmağa məcbur olduğumuz universiteti gələ-

cəkdə mütləq milli kadrlarla təmin etməyin, milliləşdirməyin, onun türk dilində tədris 

olunmasını təmin etməyin vacibliyini israrla vurğulayır. 
Bəllidir ki, milli dil uğrunda mübarizə milli ideyanın mərkəzi məsələsidir… Yu-

xarıda qeyd etdiyimiz kimi, elə buna görə də 27.VI.1918-ci ildə Cümhuriyyət hökuməti 
Azərbaycan dilini dövlət dili elan etdi. Doğma dilə dövlət dili statusu verilmək istiqa-
mətində çalışmalar çoxaldılır, ana dilinin fəaliyyət dairəsi maarif  müəssisələrində və or-
du hissələrində genişləndirilirdi. Bütün bu fəaliyyətləri izləyən və onu yüksək qiymət-
ləndirən Məhəmməd ağa Şahtaxtlı universitetin açılmasını zəruri və təxirəsalınmaz bir 

vəzifə olduğunu qeyd edirdi. Universitet məfhumunun dil məfhumu ilə sıx bağlı oldu-
ğunu göstərən müəllif türk dilinin ünsiyyət üçün çox əlverişli olmasından, dünya alim-
lərinin bu dilin istifadə üçün ən münasib ünsiyyət vasitəsi olduğunu bildirməsindən, 

onun qrammatik qanun-qaydalarının müntəzəm olmasından bəhs edir. Alimin fikrincə, 
müstəqillik əldə edən xalqın, suveren dövlətin əsas atributlarından biri dövlət dili məsə-
ləsidir, dövlət qurumları dövlət dilinin inkişafına şərait yaratmalı, onun kütləviliyini 

təmin etməlidir. Dövlət idarələri, onun fikrincə, kargüzarlıq işlərini əcnəbi dildə deyil, 

doğma dildə aparmalıdır. Bu ifadələrlə alim çox güman ki, o dövrdə dövlət idarələrində 

rus dilinin hələ də əsas ünsiyyət vasitəsi olduğuna işarə edir və xəbərdarlıq etməkdən 

çəkinmirdi: “Fünunda olsun, idarədə, siyasətdə olsun, nərədə olursa-olsun, kəndi işlərini 
öz dilində əmələ gətirəmmiyən bir millət səqt xırda bir millət olub həqiqi istiqlaldan fəal 
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saqət və həqiqi istiqlala naqabil bir millətdir. Qonşu, mən bu sözümü deyəmmirəm, bir az 
vəqt üçün dilini mana ver, danışım, deyən adam nə qədər zəlil və həqarətəşayan isə, 
mən öz qərarmədarımı öz dilimdə yazammıram, qonşu, dilini mənə ver, sözümü tez və-
təndaşlarıma anladım, deyən bir nazir və ya ziyalı ondan ziyada şayani-təhqirdir” [13, s. 
225]. 

Müəllif göstərir ki, bu işdə ziyalıların, elm adamlarının üzərinə böyük vəzifə dü-
şür. Millətin hər bir fərdi fikir və duyğularını ana dilində izhar etməyi bacarmalıdır. 

Müəllim də öz fikrini tələbələrinə ana dilində bəyan etməyə borcludur: “O adam isə ki, 

mən filan fəndə mütəxəssisəm ədasında bulunur və türkdür, türkcə qonuşur, amma öz 

elmini öz dilində tədrisdən izhari-icz ediyor, onun alim olduğuna inanmayınız. Yolunu 
bulub bir diploma alub aliməm diyə xəlqi aldadıyor” [13, s. 225]. 

Beləliklə, Azərbaycan parlamentinin gündəliyində də mühüm yer tutan universitet 

məsələsinin 1919-cu il avqustun 21-də müzakirəsi başladı. Parlament müzakirələri 
sentyabrın 29-da başa çatdı. Parlament yetmiş iki maddədən ibarət universitet nizamna-
məsini qəbul etdi. 1919-cu il sentyabrın 1-də Bakı Universiteti haqqında qanun, sent-
yabrın 29-da isə nizamnaməsi təsdiq olundu, 10 noyabr tarixində universitetin ilk elmi 

şurası keçirildi, burada universitetin professor-müəllim heyəti təsdiq olundu. 44 müəl-
limdən ibarət olan bu heyətdə 9 azərbaycanlının adına rast gəlirik. Bu siyahıda dosent 

əvəzi kimi M.Şahtaxtlının da adı qeyd olunmuşdur [2, s. 37]. 
Onu da qeyd edək ki, qocaman alim özü də bu universitetin demək olar ki, ilk 

azərbaycanlı professoru olmuş və orada milliləşdirmə işinin həyata keçirilməsinə, azər-
baycanlı kadrların işə cəlb olunmasına var qüvvəsi ilə çalışmışdır. Doğrudur, onun milli 
mübarizəsi Rusiyadan gəlmiş universitet rəhbərliyinin müqaviməti ilə qarşılaşmışdır. 

Lakin Məhəmməd ağa Şahtaxtlı öz milli mübarizəsindən geri çəkilməmişdir. Məsələn, 

arxiv sənədlərindən bəlli olur ki, universitetdə ərəb-fars dillərini tədris edən Məhəmməd 

ağa Şahtaxtlı fakültə şurasının iclasında Şərq dilləri üzrə türk dilindən dərs deməyə yeni 

azərbaycanlı müəllimlər dəvət etməyi təklif edir [5, s. 30]. Amma rəhbərlik onun təkli-
finə heç bir reaksiya vermir. Digər bir iclasda alim fakültədəki müsəlmanların tarixini, 

mədəniyyətini birtərəfli şəkildə işıqlandıran rus alimlərinin mövqeyini, mövcud tədris 

planını tənqid edərək göstərirdi ki, fakültə müsəlmanlığı təhqir edir [5, s. 31]. Böyük de-
mokrat maarifçinin azad fikirlərinə görə universitetin şovinist mövqedə dayanan rəh-
bərləri onu sevmir, hər vasitə ilə şantaj etməyə cəhd edirdi. Bunlara baxmayaraq, 

M.Şahtaxtlı “İttihad” qəzetində çap olunmuş bir məqaləsində [14] rektor V.İ.Razumov-
skinin ruslaşdırma siyasətini, professor-xidmətçi heyətin ruslardan təşkil olunmasını, 
kadr hazırlığı işinin elmi dərəcəsi, peşəkarlıq səviyyəsi olmayan müəllimlərə tapşırıl-
masını, Azərbaycan dili dərslərinin cədvələ salınmamasını, tədris planına daxil edilmə-
məsini kəskin şəkildə tənqid etmişdi. 

O dövrün digər sənədləri də göstərir ki, Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra 
Azərbaycanda rəsmi dairələrdə milli dilin mövqeyi xeyli zəifləmişdi. N.Nərimanov 

qeyd edirdi ki, Bakı sovetinə bir Bakı kəndlisi gəlib türkcə dərdini söyləmək istəsə, ona 

heç kim öz dilində cavab verməyəcək. Məsələyə hüquqi cəhətdən yanaşdıqda türk dili 

Azərbaycanda dövlət dili elan edilmişdir. Bu dil bütün hüquq və imtiyazlarından istifa-
də etməlidir. Onun bu hüququnu heç kim əlindən ala bilməz və buna cürəti çatmaz. 

Azərbaycan öz doğma dilindən imtina etməz və heç kim bu dilin əhəmiyyətini gözdən 

sala, azalda bilməz [3, s. 261]. 
Bildiyimiz kimi, o dövrdə türkçülük hərəkatı dildə geniş əks-səda vermişdi. Bu 

dövrdə Anadolu və Qafqaz üçün İstanbul türkcəsinə əsaslanan vahid ədəbi dildən isti-
fadə olunmaqda idi və Məhəmməd ağa Şahtaxtlının o dövrdə qələmə alınmış məqalələri 
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də bu tendensiyanı açıq şəkildə əks etdirməkdədir. Görkəmli maarif xadimi universitet-
dəki dərsləri zamanı türk ədəbiyyatı və dilini alovlu şəkildə təbliğ edirdi. Bu barədə bir 

məqaləsində müəllif belə yazmışdı: “Mən türk lisanı tədrisatında Əhməd Rasimin 

kitablarını şərh və izahla oxutdurduqdan sonra Hüseyn Cavidin və Abdulla Şaiqin 

“Ədəbiyyat dərsləri” kitabını da eyni minvalla tədris edirəm” [12]. Amma bütün bu 

fəaliyyətlərinə baxmayaraq, M.Şahtaxtlı təxminən 1922-ci ilin əvvəllərində universitetin 
ilk azərbaycanlı professoru kimi fərdi təqaüdə göndərildi.  

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə Məhəmməd ağa Şahtaxtlı əlifba islahatı 

ilə də geniş şəkildə məşğul olmuşdur. Doğrudur, M.Şahtaxtlı yaradıcılığının ilk dövrlə-
rində ərəb əlifbasının islah edilməsinin tərəfdarı olmuşdur. Amma “Şərqi-Rus” qəzetin-
dən sonrakı dövr yaradıcılığında o, artıq latın əlifbasına keçməyin tərəfdarı kimi çıxış 

etmişdir. Bu məsələyə 1914-cü ildə Peterburqda çıxan “Mir islama” jurnalında çap 

olunan bir məqalədə də işarə edilmişdir: “Bizcə, cənab Şahtaxtinskinin 5 əlifba layihəsi 

mövcuddur. Bir çap olunmuş broşürada o, hər hərfin 4 müxtəlif işarəsini vermişdir. Bu 

onun “səsli əlifbası”ndan ibarətdir... Lakin cənab Şahtaxtinski bu əlifba layihələrinə 
müvəqqəti münasibət bəsləmişdir. O, Şərq latın əlifbasına böyük ümid bəsləmişdir” [7, 

s. 49]. Bundan əlavə, o dövrün görkəmli alimlərindən olan Fərhad Ağazadə Şərqli də öz 

əsərlərində böyük maarifçinin əlifba fəaliyyəti haqqında geniş məlumat vermişdir. O, 
“Nə üçün ərəb hərfləri türk dilinə yaramır” adlı qiymətli əsərində yazının tarixindən, 

əlifbanın yaranmasından, mədəniyyətin inkişafındakı rolundan, ərəb əlifbasının türklər 

tərəfindən qəbul olunmasından, bu yazının türk dillərinin fonetik sistemini, səs qurulu-
şunu dolğun şəkildə əks etdirə bilməməsindən, bu istiqamətdə meydana çıxan əlifba 

hərəkatından, onun nümayəndələrindən ətraflı və yüksək elmi səviyyədə  bəhs etmişdir. 

O, əlifba hərəkatının tarixində “Məhəmməd ağa dövrünü” xüsusi olaraq qeyd edir və 

“bu dövrün ən böyük heykəli Məhəmməd ağa cənablarıdır” deyə bəyan edir [1, s. 161]. 

O, “sövti şərq əlifbası” və “Məhəmməd ağa xətti” layihələrini alimin ərəb əlifbasının 

islahı sahəsində mühüm xidməti olduğunu qeyd etdikdən sonra, “lakin Qafqaz və Krım 

qəzetləri Məhəmməd ağanın üstünə dəhşətli tənqidlər yağdıraraq imkan vermədilər ki, 

məslək sahibi məsləkini axırkı mənzilə kibi yeridə bilsin” deyə göstərirdi. Daha sonra 

müəllif əsərin başqa bir yerində qeyd edir ki, Cümhuriyyət dövründə hökumət özü 

1919-cu ildə bu işə müdaxilə edib maarif nəzarəti yanında komissiya tərtib etmişdi. Bir 
neçə şəxsin tərtib etdiyi layihə müzakirəyə qoyulmuşdu. Komissiya üzvləri: Qaplanov, 

Həmid bəy Şahtaxtinski, Şahsuvarov, Sultan Məcid Qənizadə, Rəşid bəy Əfəndizadə, 

Mahmud Mahmudbəyov, doktor Qarabəyov, Axund Yusif Talıbzadə, İsa bəy Aşurbəyli. 

17.VI.1919-cu il tarixli iclasda Axund Yusif Talıbzadə təklif edir ki, latın hürufatını 
təcrübədən keçirmək üçün bir ilin müddətinə qəbul edilsin. Buna cavab olaraq Qənizadə 

cənabları etiraz edir ki, bir illik təbdilatın mənası ola bilməz. Əvvəlcə əlifba yaradılma-
lıdır, sonra məktəb, sonra da təlim üsulu. Bunu deyib Qənizadə cənabları əlifbamızın 

qüsurlarından bir çoxunu zikr edir. Sair natiqlər də məsələyə müdaxilə edir. Bir çox da-
nışıqdan sonra “hürufatın reforması zamanı gəlib çatmışdırmı?” sualına hamı: “Çatmış-
dır”, – deyir. Bundan sonra təqdim olunmuş layihələrə baxılır. Ortalıqda üç layihə var: 
I. Abdullah bəy Əfəndizadənin layihəsi, II. M.Şahtaxtinskinin layihəsi, III. Tağızadə və 

Seyidovun layihəsidir. I layihəyə təşxis verilib “Son türk əlifbası” adi ilə çap edilməsinə 

izin verilir. Sonra layihənin təsdiq edilib ümum Azərbaycanda qəbul edilməsi üçün ta-
mam məntəğatı ilə məsələni parlamana təqdim etmişlər ki, hələ parlamanda bu məsələ-
nin müzakirəsinə növbə çatınca, 28 apreldə döndəriş (çevriliş – Ə.Quliyev) olur. Məsələ 

yarımçıq qalıb səktəyə uğrayır [1, s. 170]. 
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Onu da qeyd etmək lazımdır ki, hələ Cümhuriyyət dövründə əlifba məsələsində 

ziyalılar iki cəbhəyə ayrılmışdı. Birinci cəbhə ərəb əlifbasını islah etmək yolu ilə 
işlədilməsinin tərəfdarlarından təşkil olunmuşdu. Məsələn, A.Əfəndiyev “Azərbaycan” 

qəzetində ərəb yazısı üzərində islahat aparmaq yolu ilə düzəltdiyi yeni əlifba layihəsin-
dən bəhs edən silsilə məqalə çap etdirmişdi [8]. 

T.Şahbazi, C.Məmmədquluzadə, Ü.Hacıbəyli, F.Ağazadə Şərqli, eləcə də M.Şah-
taxtlı, Rza Ayazlı bir cəbhədə birləşmişdilər və bunları latınçılar adlandırırdılar. Məsə-
lən, Rza Ayazlı “К вопросу о реформе тюркского алфавита” adlı məqaləsində latın 
əlifbasına keçməyin ən doğru yol olacağını və bunun Avropa ilə mədəni yaxınlaşma 

istiqamətində mühüm əhəmiyyətə malik olacağını göstərirdi [4]. 
Onu da qeyd edək ki, Sovet hakimiyyətinin qurulması ilə latınçıların sırası daha da 

genişlənməyə, tərəfdarlarının sayı artmağa başladı. 
Beləliklə, Milli hökumət dövründə xalqın və dövlətin etimadını qazanmış böyük 

maarifçimiz sovet dövründə milli maraqların açıq tərəfdarı olduğuna, milli mövqeyini 

dəyişmədiyinə görə bolşevik rəhbərliyi ona rəğbət göstərmədi, hətta ona təyin olunmuş 

fərdi təqaüdün ödənilməsini də 1925-ci ilin sonlarında dayandırdı. Arxivdən əldə etdi-
yimiz bir sənəddə böyük ədib hökumətin ona göstərdiyi ögey münasibətdən ciddi şəkil-
də narazılığını ifadə etmiş və universitet rəhbərliyinə şikayət ərizəsi yazmışdı. 

Sovet dövlətinin hakimiyyət nümayəndələrinin müsavatçı kimi M.Şahtaxtlıya 

ögey münasibəti böyük mütəfəkkirin ədəbi-publisistik irsinin öyrənilməsinə də öz mənfi 
təsirini göstərmişdi. Sovet ədəbiyyatşünaslığı, jurnalistikası tarixində  uzun müddət 

M.Şahtaxtlı irsi öz layiqli qiymətini almamışdır. Ancaq müstəqillik illərində böyük mü-
təfəkkirin irsinin ədalətli mövqedən öyrənilməsinə münasib şərait və münbit zəmin ya-
randı. Bu baxımdan Naxçıvan Ali Məclis Sədrinin 2006-ci il 27 fevral tarixli sərəncamı 
böyük mədəni-ictimai əhəmiyyətə malik olmuşdur [15]. Bu sərəncamda çox doğru 
olaraq göstərildiyi kimi Məhəmməd ağa Şahtaxtlı mədəniyyətlərin yaxınlaşması, Qərb 

maarifçiliyinin ən yaxşı ənənələrinin Azərbaycana gətirilməsinə çalışmış, xalqımızın 

maariflənməsi və tərəqqisi yolunda səylərini əsirgəməmişdir. Onun baş redaktoru oldu-
ğu “Şərqi-Rus” qəzeti məşhur “Molla Nəsrəddin” jurnalının meydana çıxmasında mü-
hüm rol oynamışdır. Həmin sərəncamdan sonra böyük mütəfəkkirin publisistik əsərlə-
rinin bir qismi nəşr edildi, onun elmi-ədəbi irsi dərindən öyrənilib ictimaiyyətə çatdırıldı 
[13; 10]. 

Ulu öndər Heydər Əliyev göstərmişdir ki, Naxçıvan görkəmli şəxsiyyətlər yetir-
miş bir torpaqdır. Naxçıvan torpağının yetişdirdiyi belə şəxsiyyətlərdən biri olan gör-
kəmli mütəfəkkir M.Şahtaxtlının elmi-publisistik irsinin öyrənilməsi müstəqilliyimizin 
verdiyi imkanlar səviyyəsində bu gün də layiqli şəkildə davam etdirilir. 
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МУХАММЕД АГА ШАХТАХТЛЫ И АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 

Народная республика занимает важное место в истории государственности 

Азербайджана. Одним из тех, кто приветствовал создание нашего первого неза-
висимого государства, был великий просветитель, интеллектуал, издатель и писа-
тель Мухаммад Ага Шахтахтлы. Известный писатель написал и опубликовал 

статьи в прессе, восхвалял республику и защищал ее. В то же время он провел 

большую работу по организации Бакинского государственного университета и это 

была одна из крупнейших служб республики, а также первого азербайджанского 
профессора этого учебного заведения. Шахтахтлы подготовил и представил пар-
ламенту проект латинского графического алфавита во время республики. В статье 

рассматриваются все эти вопросы. 
 

Ключевые слова: М.Шахтахтлы, Азербайджанская Народная Республика, Бакинский го-
сударственный университет, образование, язык, алфавит. 
 

Abulfaz Guliyev 
 

MOHAMMAD AGHA SHAHTAKHTLI AND AZERBAIJAN 
DEMOCRATIC REPUBLIC 

 
Azerbaijan Democratic Republic takes a significant place in the history of our 

people’s independence. One of those who welcomed the establishment of our first inde-
pendent state was Mohammad Agha Shahtakhtlı, a great educator, intellectual, pub-
lisher and writer. The prominent literary writer has written and published articles in the 
press, praising the republic and defending it. At the same time, he spent a great deal of 
work on organizing the Baku State University, one of the republic's largest services, and 
as the first Azerbaijani professor of this educational institution. During the republic, 
Shahtakhtlı prepared and presented to the parliament a Latin graphic alphabet project. 

The paper deals with all these issues. 
 

Keywords: M.Shahtakhtlı, Azerbaijan People's Republic, Baku State University, education, lan-
guage, alphabet. 
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KƏNGƏRLİ SÜVARİLƏRİNƏ VERİLMİŞ FƏXRİ BAYRAĞIN MÜSƏLMAN 
QOŞUNLARININ HƏRBİ YÜRÜŞ ATAMANI EHSAN XANIN SARAYINA 

KÖÇÜRÜLMƏSİ VƏ DİGƏR FƏXRİ BAYRAQLAR HAQQINDA 
 

Məqalədə Naxçıvan Kəngərli süvarilərinə Rusiya çarı I Nikolay tərəfindən bağışlanmış fəxri bayra-
ğın Ehsan xanın sarayına təntənə ilə aparılmasından söhbət açılır. Gürcüstan Milli Arxivindən tapılan 12 

səhifəlik bu tarixi sənəd 23 fevral 1845-ci ilə aiddir. Aparılmış araşdırmalar bir daha təsdiqləyir ki, çar 

hökuməti göstərdikləri döyüş hünərlərinə görə Naxçıvan Kəngərli süvarilərinə böyük rəğbət bəsləmişlər. 

Bu arxiv sənədindən ilk dəfə istifadə olunmuşdur. Məqalədə, həmçinin  sonralar Naxçıvanın Kəngərli sü-
varilərinə verilmiş fəxri bayraqlar da araşdırılmışdır. 
 

Açar sözlər: Qafqaz, Kəngərli süvariləri, Ehsan xan, Qafqaz canişini, polkovnik Qaqarin, “Qaf-
qaz” Hərbi Tarix Muzeyi, ataman, Krım müharibəsi, Murad xan Kəngərli, döyüş bayrağı (ştandart), 

dördbucaqlı yaşıl rəngli Kəngərli süvari bayrağı. 
 

Gürcüstan Milli Arxivinin zəngin fondlarından biri olan “Qafqaz canişinin dəftər-
xanası”nda 1845-1858-ci illərə aid qiymətli sənədlər saxlanılır. Qeyd edək ki, bu fondda 
Naxçıvana və onun hərbçi Kəngərli süvari qoşunlarına aid çoxlu sənədlər vardır. Bun-
lardan biri Kəngərli süvarilərinin döyüş hünərlərinə görə Rusiya çarı tərəfindən verilmiş 

fəxri bayraq haqqındadır. 12 səhifədən ibarət olan bu tarixi sənəd 23 fevral 1845-ci il-
dən yazılmağa başlanmış və həmin ilin 13 iyununda tamamlanmışdır. Sənəd məxfi şö-
bəyə aiddir [3]. 

General-mayor I Ehsan xan I Kalbalı xan oğlu Qafqaz canişinliyinə məktub yaza-
raq xahiş edir ki, Naxçıvan şəhərinin qəza idarəsində fəxri qarovulun nəzarətində saxla-
nılan Kəngərli bayrağının onun sarayında saxlanmasına icazə verilsin. Yuxarıda adını 

çəkdiyimiz arxiv sənədi bu haqda yazışmalardan ibarətdir. Sənədlər rus dilində yazıl-
mışdır. Onların Azərbaycan dilindəki tərcüməsini verməzdən əvvəl qeyd edək ki, bu 

bayraqların diqqətlə araşdırılması vacibdir. Çünki bu bayraqlarda olan rəng və rəmzlər 

Naxçıvan xanlığının bayraqlarından götürülməlidir. 
Araşdırmalardan məlum oldu ki, bayrağın I Ehsan xanın sarayına köçürülməsinə 

rəhbərliyi Qafqaz canişini Knyaz Mixail Semyonoviç Vorontsov (1782-1856) özü et-
mişdir. 

General-feldmarşal Knyaz M.S.Vorontsov çar Rusiyasının görkəmli dövlət xadim-
lərindən olmuşdur. İngiltərədə təlim-tərbiyə görmüş M.S.Vorontsov 1804-cü ildən Rusi-
ya ordusunda hərbi xidmətə başlamışdır. 1803-cü ildə Gəncənin işğalında, eləcə də İme-
retidə ləzgilərə divan tutulmasında və İrəvan xanlığının işğalında iştirak edən knyaz 

1844-cü ildə Qafqaza canişin təyin edilmişdir [2, s. 528]. 
1845-ci ilin 23 aprelində Tiflisdə yerləşən baş qərargahın rəsmi məktubunda I Eh-

san xanın xahiş məktubu haqqında məlumat verilir [3, v. 1]. 
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Aprelin 24-də Naxçıvan Qəza İdarəsinin rəisinə göndərilən 44 №-li məktubda qə-
za idarəsində saxlanılan Kəngərli süvarilərinə məxsus fəxri süvari bayrağının I Ehsan 

xanın sarayına aparmaq vəzifəsinin İranda rəsmi səfərdə olan polkovnik Qaqarinə hə-
valə olunduğu bildirilir [3, v. 2]. 

Belə mətnli bir məktub Rusiyanın Qafqazdakı qoşunlarının baş komandanının kö-
məkçisi knyaz Qaqarinə də göndərilib. Bu məktubun sonunda qeyd edilən bir cümlə I 

Ehsan xanın xahiş məktubunun nüfuzunun çox yüksək olduğunu göstərir: “Ehsan xana 

mənim məktubumu və hədiyyəmi təqdim edin və ona mənim ehtiramımı bildirin” [3, v. 

7-8]. 
Qafqazdakı Rusiya qoşunlarının baş komandanının qvardiya polkovniki knyaz Qa-

qarinə 25 aprel 1845-ci ildə yazdığı 498 №-li məktub maraqlıdır: “Mərhəmətli padşahın 

Kəngərli tayfasına bağışladığı fəxri bayraq indiki Naxçıvan Qəza İdarəsində saxlanılır. 

Müsəlman qoşunlarının hərbi-yürüş atamanı, general-mayor Ehsan xan xahiş edir ki, bu 
bayraq onun sarayına gətirilsin. 

Ona görə də siz İrandan qayıdanda həmin bayraq təntənəli surətdə Ehsan xanın sa-
rayına aparılsın. Təntənəli köçürülmə başa çatandan sonra mənə bildirin” [3, v. 9]. 

Naxçıvan Kəngərlilərinə Rusiya çarı I Nikolay tərəfindən bağışlanmış fəxri bayraq 

I Ehsan xanın yaşadığı saraya təntənə ilə aparıldıqdan sonra onun Qafqaz canişini qraf 

Mixail Semyonoviç Vorontsova yazdığı təşəkkür məktubu da bu sənədlərin içərisində-
dir. Ehsan xan ona göstərilən etimaddan, hədiyyələrdən və Kəngərlilərə məxsus bayra-
ğın onun sarayında saxlanmasına icazə verildiyindən çox razı olduğunu bildirir. Məktub 

1845-ci il iyunun 1-də Naxçıvanda yazılmış və sonda I Ehsan xanın şəxsi möhürü və 
imzası ilə təsdiqlənmişdir [3, v. 11]. 
 

“Əlahəzrət, mərhəmətli hökmdar 
Qraf Mixail Semyonoviç. 

Əlahəzrət, Sizin adyutantınız polkovnik, knyaz Qaqarinlə mənə göndərdiyiniz hə-
diyyəni böyük səmimiyyətlə qəbul etdim. Sizin mənə göstərdiyiniz qürur doğuracaq 

qayğının ifadəsi olan bu hədiyyəni qiyməti olmayan xəzinə kimi saxlayacağam. Mənə 

göstərdiyiniz hörmət üçün sizə ürəkdən gələn səmimiyyətimi yazmağa söz tapmıram. 
Kəngərli süvarilərinə bağışlanan bayraq mənim və knyazın müşayiəti ilə evimə 

gətirildi. 
Əlahəzrət, mərhəmətli hökmdar, sizə dərin hörmətlə və sadəqatlə bildirirəm ki, 

həmişə xidmətinizdə hazıram. 
İmza: Ehsan xan (möhür) 

13 iyun 1845-ci il. Naxçıvan şəhəri”. 
Kəngərlilərə məxsus fəxri döyüş bayrağının təntənəli mərasimlə Ehsan xanın sa-

rayına köçürülməsi başa çatdıqdan sonra Gürcü İmeretinin mülki qubernatoru 12 iyun 

1845-ci il tarixli məktubla (№ 607) Qafqaz canişini, Novorossiyskinin və Bessarabiya-
nın general-qubernatoru M.S.Vorontsova məlumat vermişdir: “Naxçıvan Qəza İdarəsi-
nin rəisi vəzifəsini icra edən şəxs mənə məlumat verir ki, əlahəzrət çarın 1831-ci ildə 
Kəngərli süvarilərinə mükafat olaraq bağışladığı bayraq indiyədək bizim idarədə saxla-
nılırdı. Sizin aprel ayının 24-də imzaladığınız əmrə uyğun olaraq, həmin bayraq ötən 
ayın 14-də qəza idarəsinin rəisinin və sizin yavəriniz polkovnik knyaz Qaqarinin iştirakı 
ilə təntənəli surətdə hərbi-döyüş atamanı, general-mayor Ehsan xanın sarayına aparıl-
mışdır. Bayraq onun sarayında saxlanılacaqdır.  

Bütün bunlar haqqında məlumat verməyi özümə borc bilirəm. 
İmza: general-qubernator” [3, v. 12]. 



 

36 

 
 

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində müstəqil dövlətçiliyimizin rəmzi olan müxtə-
lif xarakterli bayraqlar saxlanılır. Bayraqların da öz taleyi olmuşdur. Onlar da əsir apa-
rılmış, oğurlanmış, sürgün edilmiş, hətta dustaq da saxlanmışdır. Son illərdə yazılan bə-
zi monoqrafiyalarda Naxçıvanın Kəngərli süvarilərinə məxsus bayraqlar qarışıq salınır. 

Ona görə də biz yenidən Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində axtarışlar apardıq. Muze-
yin bayraqşünasları “Azərbaycan bayraqları” kataloqunu çapa hazırlayarkən çox ciddi 

araşdırmalar aparmışlar [1]. Biz də həmin kitab-kataloqdan istifadə edərək Kəngərli sü-
varilərinin 1830-cu ildən sonra aldıqları bayraqlar haqqında məlumatları dəqiqləşdirdik. 

Qafqaz Hərbi Tarix Muzeyinin “Bələdçi” kitabındakı məlumatlardan aydın olur 

ki, atlı-müsəlman alaylarına rus ordusu tərkibində hünərlə döyüşdüklərinə görə 1830-cu 
ildən etibarən yeni fəxri bayraqlar verilmişdir [1, s. 35]. 

Çar hökuməti tərəfindən Naxçıvanın Kəngərli süvari dəstəsinə də fəxri bayraqlar 
verilmişdir. 

Əvvəlcə qeyd edək ki, dördüncü atlı-müsəlman alayı İrəvan və Naxçıvan müsəl-
man-azərbaycanlı əhalisindən təşkil edilmişdi. Bu alayın da döyüş bayrağı digər atlı-
müsəlman alaylarına verilən bayraqlar kimidir. Əsas fərqləndirici əlamət bayrağın qu-
maşının göy rəngdə olması, aşağıdakı lentdə isə fars dilində “dördüncü alay” sözlərinin 

yazılmasından ibarətdir. 
Həmin bayraq Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində saxlanılır (inventar № 456) [1, 

s. 39]. Bilirik ki, Kəngərli süvarilərinin fəaliyyəti çox qədimlərə gedib çıxır. Əldə edilən 

sənədlərə görə, Naxçıvanın Kəngərli süvariləri Səfəvilər dövlətində yüksək döyüş hünər 

və qabiliyyətlərinə görə xüsusi nüfuza malik olmuşlar. 1830-cu ildə Kəngərli tayfasının 
başçıları bu hünər və qabiliyyətlərinə görə rus komandanlığına müraciət edirlər ki, Kən-
gərli Süvari Alayı yaradılsın. Qafqaz Hərbi Tarix Muzeyinin “Bələdçi” kitabındakı mə-
lumata görə, “Kəngərli süvariləri bütün Şərqdə özlərinin igidlikləri ilə şöhrət qazan-
mışlar. Ölümdən qorxmadıqlarını nümayiş etdirmək üçün döyüşə gedərkən düşmən on-
ları uzaqdan görsün deyə atlarının boynuna qırmızı kapor taxarmışlar” [4, s. 29]. 
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Naxçıvan Kəngərlilərinin əvvəlki döyüşlərdə mərdliklə vuruşduqlarını nəzərə alan 

rus komandanlığı Kəngərli süvari dəstəsini yaratmağa icazə verir. 
Naxçıvanın Kəngərli süvarilərinə məxsus döyüş və fəxri bayraqlar hazırda Milli 

Azərbaycan Tarixi Muzeyinin “Yeni və ən yeni tarix” fondunda saxlanılır. 
Naxçıvanın Kəngərli süvarilərinin döyüş bayrağı (inventar № 458) digər atlı-mü-

səlman alaylarının bayraqlarından öz yaşıl rəngi və bəzi elementlərilə fərqlənir. Qano-
vuz ipək parçalardan olan dördkünc bayrağın ölçüləri 134x128 sm-dir. Bayrağın üzərin-
də təsvir edilmiş qartal bir qədər sxematikdir. Qartalın sinəsindəki qalxan boz rəngdədir, 
caynaqlarındakı top lülələrinin təsviri də şərtidir. Digər alay bayraqlarından fərqli ola-
raq, bu bayrağın yuxarı kənarında verilmiş ərəb dilli yazı lent üzərində deyil, bayraq 

parçasının üstündə əks olunmuşdur: “Xeyirxahlıq xeyirxahlıqla mükafatlandırılır. Əda-
lətli sultan Allahın yerdə kölgəsidir. Əl-Murad Kəngərli” [1, s. 40-41]. Bu Muradxan I 
Kalbalıxanın ulu babasıdır. Ciddi axtarışlar nəticəsində müəyyən olundu ki, I Kalbalıxa-
nın atası Böyük Ehsanxan Murad xanın nəticəsidir. Deməli, bu döyüş bayrağındakı ele-
mentlərin əksəriyyəti və Muradxanın sözləri sırf Naxçıvan Kəngərlilərinə məxsusdur. 

Bayrağın ağacı qara rənglidir. 
Naxçıvanın Kəngərli süvari dəstəsinin fəxri bayrağı (bayrağın ölçüləri 158 sm x 

140 sm) yaşıl rənglidir. Qanovuz iki qat ipək parçadan tikilmişdir. Bu bayrağın ortasın-
da qızılı çələnglə əhatə olunmuş iki başlı qartal ağ fondadır. Bayrağın üst ucluğu sarı, 

qotazları və alt ucluğu digər fəxri alay bayraqlarındakı kimidir. Bu fəxri bayraq Ehsan 

xanın sarayına aparılan bayrağın nümunəsidir [1, s. 4]. Bu fəxri bayraq Sankt-Peter-
burqdakı hərbi muzeydə nümayiş etdirilir. 

1854-cü ilin iyun ayında Krım (Şərq) müharibəsində Çınqıl yüksəkliklərində ge-
dən döyüşlərdə göstərdiyi qəhrəmanlığına görə II Kalbalıxan Naxçıvanski-Kəngərli 4-
cü dərəcəli “Müqəddəs Georgi” ordeni ilə təltif edilmişdir. Elə həmin il Rusiya çarı I 

Nikolay şəxsən II Kalbalıxanın adına döyüş bayrağı göndərmişdir [4, s. 164]. 
Bayraq qumaşı (145×120 sm) dördkünc göy qanovuz ipəyindəndir. Bu bayraq 

Naxçıvan bəy drujinasının döyüş bayrağıdır (inventar № 468). Bayrağın üzv və arxa tə-
rəflərində təsvirlər və yazılar vardır [1, s. 46]. 

Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvanın bütün yüzilliklərdə qəhrə-
manlıq səhifələri yaratmış və içdiyi hərbi anda son ana qədər sadiq qalmış Kəngərli 

süvarilərinə məxsus bu bayraqlar da tariximizdir. Bu bayraqların rəngləri və üzərində 

olan milli rəmzlər imkan verir ki, Naxçıvan xanlığına məxsus olan bayraqları da tapaq. 
Çünki dövrün, dövlətin və siyasi hadisələrin ən vacib əlamətlərini özündə əks et-

dirən bayraqlar tariximizdə mübahisəli məsələlərin açılması üçün əvəzsiz mənbədirlər. 
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Муса Кулиев 
 
О ПЕРЕНОСЕ ПОЧЁТНОГО ЗНАМЕНИ КЕНГЕРЛИНСКОЙ КОННИЦЫ 

ВО ДВОРЕЦ ПОХОДНОГО АТАМАНА МУСУЛЬМАНСКИХ ЧАСТЕЙ 

ЭХСАН-ХАНА И О ДРУГИХ ПОЧЁТНЫХ ЗНАМЕНАХ 
 

В статье рассказывается о торжественном переносе почётного знамени, при-
своенного Нахчыванской кенгерлинской коннице российским императором Нико-
лаем I. Исторический документ (12 листов), найденный в Национальном Архиве 
Грузии, относится к 23 февраля 1845 года. Проведённые исследования ещё раз до-
казывают, что царское правительство cимпатизировало Нахчыванской Кенгер-
линской коннице за воинскую доблесть. Эти архивные документы были впервые 

использованы. Также в статье исследуются различные почётные флаги, которые 

были присвоены Нахчыванской коннице Кенгерли. 
 

Ключевые слова: Кавказ, кенгерлинская конница, Эхсан-хан I, наместник Кавказа, пол-
ковник Гагарин, Военно-Исторический Музей «Кавказ», атаман, Крымская война, Мурад-хан Кен-
герли, боевое знамя (штандарт), четырёхугольное знамя Кенгерлинской конницы зелёного цвета. 
 

Musa Guliyev 
 

THE TRANSFER OF THE HONORARY STANDARD OF THE KENGERLY 
CAVALRY TO THE PALACE OF EHSAN-KHAN, THE CAMP ATAMAN 

OF THE MUSLIM UNITS, AND OTHER HONORARY STANDARDS 
 

The paper describes the ceremonial transfer of the honorary standard awarded to 
the Nakhchivan Kangarly cavalry by the Russian Emperor Nikolai I. The historical 
document (12 pages) found in the National Archives of Georgia refers to February 23, 
1845. The conducted researches once again prove that the tsarist government sympa-
thized to the Nakhchivan Kangarly cavalry for its military valour. These archival docu-
ments have been used for the first time. The paper also studies various honorable flags, 
which were appropriated to the Nakhchivan cavalry of Kangarly. 
 

Keywords: Caucasus, Kangarly cavalry, Ehsan khan I, the viceroy of the Caucasus, the colonel 
Gagarin, “Caucasus” Military History Museum, ataman, Crimean war, Murad khan Kangarly, battle co-
lour (standart), the Kangarly cavalry’s rectangular green colour. 
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XVIII-XIX ƏSRLƏRDƏ NAXÇIVANDA KƏND TƏSƏRRÜFATI 

MƏHSULLARINDAN ALINAN VERGİLƏR 
 

Məqalədə XVIII-XIX əsrlərdə Naxçıvan diyarında kənd təsərrüfatı sahəsində əldə olunan məhsul-
lardan yığılan vergilərdən bəhs edilmişdir. Qeyd edilmişdir ki, dövrün çətinliklərinə baxmayaraq əhali 

kənd təsərrüfatının bir çox sahələri ilə məşğul olmuşdur. Lakin əhalidən toplanan vergilər dövlətin büd-
cəsinə müsbət təsir göstərməsinə baxmayaraq, insanların maddi rifah halının yaxşılaşdırılmasına mənfi 

təsir göstərmişdir. 
 

Açar sözlər: Naxçıvan, kənd təsərrüfatı, vergi, rüsum, məhsul. 
 

Məşhur azərbaycanlı dilçi alim Ə.Dəmirçizadənin verdiyi təhlilə görə bu gün dili-
mizdə işlətdiyimiz “manat” sözü çox qədim dövrlərdə “vergi”, “xərac” mənasını ifadə 
etmişdir. Bu anlayış tarixən pulla ödənilən vergini bildirən və tədricən pulun öz adını 
ifadə edən bir anlayış kimi işlədilməyə başlanmışdır [19]. 

Hələ qədim və orta əsrlər dövründən dövlətlər öz iqtisadi gücünü möhkəmləndir-
mək üçün əhalidən bir çox adda vergilər toplamışlar. Bu cür vergilər Azərbaycanda ha-
kimiyyətdə olan dövlətlər üçün də hər zaman xarakterik cəhətlərdən biri idi. Müxtəlif 
adlar altında toplanan vergilər isə təbii ki, hər bir dövlətin büdcəsinə müsbət təsir gös-
tərsə də, əhalinin çətinliklər içərisində yaşamasına gətirib çıxaran amillərdən biri idi. 

XVII əsrin sonu, XVIII əsrin əvvəllərində Səfəvilər dövlətində dövlət xəzinəsinin 
müflisləşməsi ilə əlaqədar olaraq vergilərin məbləği kəskin surətdə artırılmışdı. Hətta 
1699-1702-ci illərdə əhalinin yeni siyahıyaalınması keçirilmiş və bu siyahıyaalınma za-
manı vergilər 2-3 dəfə artırılmışdı. Vergilərin 2-3 dəfə artırılması iqtisadiyyatın get-ge-
də yüksələn gərgin vəziyyətindən xəbər verirdi. Şahın fərmanına görə, əhali keçən 3 ilin 
köhnə vergilərilə yeni vergilər arasındakı fərqi də ödəməli idi [2, s. 319]. 

Siyahıyaalmanın çox dəqiqliklə yerinə yetirilməsi bu işin məqsədini aydın şəkildə 
göstərir. O dövr mənbələrindən birində deyilir ki, şah bu barədə belə bir fərman ver-
mişdi: “Kim gizlənəni və gizlədəni tapsa və onun barəsində şaha xəbər versə, gizlədənin 
başı şaha, əmlakı isə xəbər verənə çatacaqdır” Şahın fərmanı ilə demək olar ki, bütün 
dairələrdə, kəndlərdə və yaşayış yerlərində torpaq, su, bağlar, otlaq yerləri, ağaclar və 
digər bitkilər, bir sözlə, adamlar üçün vacib olan hər şey siyahıya alınmışdı [3, s. 19]. 
Yeni vergi qanununa görə, yerli əhali ilə yanaşı “köçərilər, onların heyvan sürüləri, ot-
laq yerləri və s. də vergiyə cəlb edilmişdi [14, s. 42]. Bu dövrdə toplanan vergilər: tor-
paq vergiləri (malcəhət, uşr, çobanbəyi), adambaşına alınan vergi (sərşomari, cizyə), qo-
şunları saxlamaq üçün (ulufa, sursat, əsb-e çapar), hərbi qulluq mükəlləfiyyəti (çərik), 
şah və dövlət məmurlarının xeyrinə toplanan vergi (ruşmat, təhzilat, peşkəş, xərc-e təyin 
mütərəddin), dövlət və feodallar üçün görüləcək işlər (bikar və əvazir), torpaqbasdı ver-
gisi (rahdari), abugür, (suvarma suyundan istifadə üçün vergi) və s. idi [18]. 

https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C9%99r%C5%9Fomari&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Ru%C5%9Fmat&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C9%99hzilat&action=edit&redlink=1
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XVIII əsrin 20-ci illərində isə Osmanlı dövləti Naxçıvanı işğal etdikdən sonra tər-
tib etdiyi “Naxçıvan sancağının müfəssəl dəftəri” adlanan sənəddə Naxçıvan sancağın-
dan toplanan vergilər öz əksini tapmışdır. Həmin sənədlərdə Osmanlı dövləti ilk növ-
bədə işğal etdiyi ərazilərdən yüksək gəlir götürmək məqsədini güdən gəlirlərin mənbə-
lərini müəyyənləşdirməyə çalışırdı. Bu mənbələrdən ən əhəmiyyətlisi osmanlıların ələ 
keçirdikləri yerlərin əhalisindən vergi toplamaq məqsədi ilə tərtib etdikləri yuxarıda adı 
çəkilən “Müfəssəl dəftərlər”dir. Bu dəftərlərdə Naxçıvan diyarı ilə bağlı çox qiymətli 
məlumatlar vardır. 

Həmin dövrdə əhalidən toplanan vergilər içərisində kənd təsərrüfatına aid olan 
vergilər xüsusi yer tuturdu. “Naxçıvan sancağının müfəssəl dəftəri”ndə göstərilən vergi 
növləri və onların miqdarından məlum olur ki, sancağın ərazisində əhali kənd təsərrüfa-
tının bir çox sahələri ilə məşğul olmuşdur. Təsərrüfatın hər bir sahəsi üçün ayrı-ayrılıq-
da vergilər təyin olunmuş və əhalidən müxtəlif adda vergilər yığılmışdır. Əvvəlki dövr-
lərdə olduğu kimi, XVIII əsrin əvvəllərində də burada buğda, arpa, darı, demək olar ki, 
bütün kəndlərdə əkilmişdir. Dənli bitkilərdən düyü, mərcimək, maş və noxudun əkilib-
becərilməsinə də xüsusi fikir verilmişdir. Arıçılıq, pambıqçılıq və qoyunçuluğun da çox 
inkişaf etmiş sahələr olduğunu göstərmək olar. Bağçılıq və üzümçülük isə bütün Nax-
çıvan sancağında, о cümlədən Naxçıvan və Ordubad şəhərlərinin əhalisinin də məşğu-
liyyət sahəsi kimi dəftərlərdə qeyd edilir. Naxçıvan diyarının 137 yaşayış məntəqəsində 
əhali bağçılıq və üzümçülüklə məşğul olurdu, buna görə də Osmanlı vergi orqanlarına 
“meyvə üşrü” və “üzüm üşrü” adı altında vergi ödənilirdi [9, s. 44]. 

Həmin dövrdə vergi mükəlləfiyyəti daşıyanlardan vergilər iki şəkildə – nağd pulla 
və natural məhsul şəklində alınırdı. Dənli bitkilərdən natural şəkildə məhsulun 1/10-i 
(“üşr”), məhsulun toplanıb xırmana yığılmasından sonra ödənilirdi. Pambıq üçün vergi 

də eyni qayda ilə ödənilirdi. Ümumiyyətlə, “müfəssəl dəftər”də göstərilən vergilər ilin 
eyni fəslində deyil, əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş dövrlərdə ödənilirdi. Bu isə əkinçi-
lərin müəyyən dərəcədə işini asanlaşdırırdı. Nağd ödənən vergilər bir qayda olaraq 
torpaqdan istifadə ilə bağlı idi. Əkinçinin əkin yerinin sahəsi və ailə vəziyyətindən asılı 
olaraq, onu müəyyən kateqoriyaya aid edir və о əkin yeri üçün vergisini də kateqoriyası 
üçün müəyyən edilmiş həcmdə ödəyirdi. Qoyun vergisi və dəyirman vergisi nəqd ödə-
nilirdi. Lakin əgər kənd və ya şəhər sakini öz həyətyanı sahəsində satış üçün deyil, özü-
nün istifadəsi üçün meyvə, bostan məhsulları əkib-becərirdisə, о bunlar üçün vergi ödə-
mirdi [11, s. 19]. XVIII əsrin əvvəllərində tənbəki əkilmiş və ya tənbəki əkini üçün ay-
rılmış hər hansı sahədən “male-moqərrəri” adı ilə ildə müəyyən miqdar məhsul alınırdı. 

Ümumi məhsulun male-moqərrəri vergisi çıxarıldıqdan sonra onun qalanından isə 
yüzdə bir və rəsm adları ilə yeni vergilər alınırdı. Tənbəki məhsulunu bazara gətirib bir 
yerdə dükandara verən əkinçi və ya tacirlərdən malın yüz batmanına üç batman, həmin 
malı pərakəndə satış üçün alan tacir və ya dükandarlardan isə malın hər yüz batmanına 
on yeddi batman natural vergi alınırdı [10, s. 43]. 

1727-ci ilə aid “Naxçıvan sancağının müfəssəl dəftəri”ndə bu sancağın bir çox 
kəndlərində tütünçülükdən toplanan vergi ilə bağlı qeydlər vardır. Müfəssəl dəftərdə 
göstərilir ki, osmanlı vergi orqanları 1727-ci ildə bu sancağın 20 kəndindən “tənbəki üş-
rü” adı altında vergi toplayırdılar. Ayrı-ayrı kəndlərdən toplanan vergilərin miqdarı gös-
tərir ki, tütünçülük Əlincə nahiyəsinin Kiçik Xaçaparaq və Saltaq kəndlərində daha çox 
inkişaf etmişdi [11, s. 68, 74]. 

Bəhs olunan dövrdə pambıqçılıq sahəsində də irəliləyişlər var idi. Əlincəçay ma-
halında pambıqçılığın başlıca mərkəzləri Culfa, Küznüt, Camaldın və Qızılca kəndləri 
idi. Bu kəndlər arasında Küznüt kəndi xüsusilə şöhrət qazanmışdı. Naxçıvan şəhərindən 
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17 verst şərqdə düzənlikdə yerləşən bu kəndin 1000 xalvardan çox əkinə yararlı suvarı-
lan torpaqları var idi. Səfəvilər dövründə bütün bu torpaqların xeyli hissəsində pambıq 
əkilirdi və əldə edilən məhsulun yarısı dövlət xəzinəsinə verilirdi. Hökumətin bu kənd-
dən yığılan pambığın satışından əldə etdiyi illik gəlir 2 min tümənə çatırdı. Pambıq yı-
ğımı zamanı Küznüt kəndinə qonşu yaşayış məntəqələrindən, xüsusilə Mərənd xanlı-
ğından çoxlu əlavə işçi qüvvəsi cəlb olunurdu. Toplanmış məhsulun təxminən yarısı – 
1500 batmanı (7,7 kq) [11, s. 22] vergi kimi dövlətə təhvil verilirdi [15, s. 109; 5, s. 
103]. Həmin dövrdə çəltik məhsullarına görə də vergi alınmışdır. “Müfəssəl dəftər”də 
çəltik üşrü təriqilə verginin cəmisi 12 yaşayış məntəqəsindən toplandığı qeyd edilir [11, 
s. 70,75]. 

Bəhs olunan dövrdə bağçılıq təsərrüfatından da vergilər alınırdı. Ordubadda yığı-
lan qozdan vergi alınması haqqında məlumatlar vardır. Əhali burada yığılan qoz məh-
sulunu çəki ilə deyil ədədlə hesablayırdı. Bu isə qozdan toplanan vergi ilə bağlı idi. Yer-
li əhali bu məhsula görə hər on qozdan 2 ədəd qaydası ilə vergi ödəyirdi [17, s. 749]. 
Naxçıvan sancağının müfəssəl dəftərində kənd təsərrüfatının digər sahələri ilə yanaşı 
arıçılığın da inkişaf etməsi haqqında məlumatlar vardır. Sancaqda əhalidən toplanan 
vergilər arasında “bal üşrü” adı ilə alınan vergi də öz əksini tapmışdır [11, s. 11]. 

XVIII-XIX əsrlər dövrü Naxçıvan diyarının kənd təsərrüfatında bostançılığın da 
xüsusi əhəmiyyəti var idi. Digər sahələrdə olduğu kimi osmanlı işğalı dövründə burada 
yaşayan əhalidən “bostan üşrü” adı altında xüsusi verginin toplanması diyarda bostan-
çılığın geniş yayılmasından xəbər verir. “Naxçıvan sancağının müfəssəl dəftəri”ndən 
görünür ki, bostan məhsullarının əksəriyyəti üçün vergi alınırmış. 

“Naxçıvan sancağının müfəssəl dəftəri” XVIII əsrin əvvəllərində sancağın əksər 
kəndlərində qoyunçuluğun olduğunu göstərir. Həmin sənəddən həm də məlum olur ki, 
yaylaq-qışlaq həyatı keçirən camaatdan “rüsumat” adlı nağd olaraq vergilər alınırdı [11, 
s. 23]. “Müfəssəl dəftər”də diyarda bəslənilən qoyunların sayı haqqında heç bir statistik 
məlumat verilmir. Lakin ayrı-ayrı yaşayış məntəqələrindən “qoyun vergisi”, “otlaq ver-
gisi”, “qışlaq vergisi”, “yaylaq vergisi”, “ot üşrü” adı altında xüsusi vergilərin topla-
nılması heyvandarlığın bu sahəsinin geniş yayılması haqqında aydın təsəvvür yaradır. 
“Müfəssəl dəftər”də hər bir yaşayış məntəqəsindən toplanan vergilər haqqındakı məlu-
matlar əsasında aparılan hesablamalar göstərir ki, bu dövrdə Naxçıvan diyarının 176 
yaşayış məntəqəsində əhali qoyunçuluqla məşğul olurdu və buna görə 1727-ci ildə 
100457 ağca həcmində vergi ödənilmişdi. Toplanan vergilərin miqdarından və yaşayış 
məntəqələrinin sayından görünür ki, qoyunçuluq sancağın Azadciran nahiyəsində daha 
çox inkişaf etmişdi.  Osmanlı vergi məmurları 1727-ci ildə bu nahiyənin təkcə Urmus 
kəndindən (“qoyun vergisi”, “yaylaq vergisi” və “qışlaq vergisi” adı altında 2630 ağca 
vergi toplamışdılar [9, s. 122-123].  

XVIII əsrin ikinci yarısında da Azərbaycanın bütün xanlıqları çox ağır siyasi şə-
raitlə qarşılaşırdılar. Tez-tez baş verən hərbi yürüşlər, saray çevrilişləri kəndli təsərrü-
fatına da ağır zərbə endirirdi. Rəiyyətlər kənd icması tərəfindən ayrılmış torpağı becərir 
və əldə etdiyi məhsulun onda birindən beşdə bir hissəsinə qədərini torpaq sahibinə ver-
məyə məcbur olurdu [12, s. 84-86]. Rəiyyətlər nəinki torpaqların becərilməsi ilə məşğul 

olur, həm də feodal torpaqlarında bir sıra tikintilərdə işləyirdilər. Rəiyyət feodaldan 
aldığı əmək alətləri, toxum və s. üçün də əldə etdiyi məhsulun müəyyən hissəsini ona 
verməyə məcbur olurdu. Kəndlilərə hüquqi cəhətdən becərdikləri feodal torpaqlarını 
atıb başqa yerlərə getməyə icazə verilirdi. Lakin təcrübədə çox nadir hallarda bu cür 
köçmələr baş tuturdu. Belə hallarda bir sıra çətinliklərlə qarşılaşırdılar ki, bu da rəiy-
yətlərin könüllü şəkildə köçmələrinə imkan vermirdi; köçməzdən əvvəl rəiyyət öhdəsinə 
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düşən bütün işlərin başa çatmasını gözləməli, torpaqla bağlı bütün mükəlləfiyyətlər ye-
rinə yetirməli, başqa bir yerə köçəcəyi barədə əvvəlcədən feodala xəbər verməli, öz 
borclarını və vergiləri vaxtında ödəməli idi [4, s. 20]. 

V.Qriqoryev yazırdı ki, Naxçıvan xanlığında hər il məhsul yığımından sonra xan 

öz nökərlərini kəndə göndərirdi ki, yığılmış məhsulun miqdarını müəyyənləşdirsinlər. 
Heç kim xanın icazəsi olmadan yığılmış məhsula sahib çıxa bilməzdi. Taxılın qiyməti 
müəyyənləşdirildikdən sonra xəzinə torpaqlarından toplanmış məhsulun hər 10 hissəsin-
dən 3,5 hissəsi xanın, qalanı isə torpağı becərənlərin payına düşürdü. Mülkədar torpaq-
larından toplanmış məhsulun 1,5 hissəsi mülkədarın, 2 hissəsi xəzinənin, qalan hissəsi 
isə torpağı becərənin payına düşürdü [15, s. 105]. 

Torpaqla əlaqədar olan vergi buğda ilə ölçülürdü. Naxçıvan xanlığında bu vergi 
bəhrə adlanırdı. Bəhrə taxılçılıqla məşğul olan bütün rəiyyətlər üçün məcburi vergi idi. 
Bu verginin miqdarı ümumiyyətlə məhsulun onda birdən üçdə bir hissəsinə qədərini təş-
kil edirdi. Divan torpaqlarından yığılmış məhsulun 10 hissəsindən 3,5 hissəsi bəhrə ver-
gisi şəklində xəzinəyə verilir, yerdə qalanı isə əkinçinin sərəncamında qalırdı. Malucə-
hət (bəhrə) bir qayda olaraq, məhsulla – buğda, arpa, çəltik, pambıq, ipək və s. ilə ödə-
nilirdi. Yalnız bəhrə verən rəiyyət Naxçıvanda “bəhrəgar” adlanırdı [8, s. 120]. Naxçı-
van xanlığında bəhrə o qədər geniş vüsət tapmışdı ki, natura ilə alınan bütün vergilər 
xalq arasında bəhrə adlandırılırdı. Bu vergi, adətən, aşağıdakı şəkildə toplanırdı: məhsul 
yığılıb qurtardıqdan sonra sahibkarın və ya onun inanılmış adamlarının iştirakı ilə taxıl 
bölüşdürülürdü. Bu bölgü məhsul yığıldıqdan sonra üç gündən gec olmayaraq həyata 
keçirilməli idi. Əgər kəndli sahibkarın mülkünün yaxınlığında yaşayırdısa, bəhrə üç 
gündən gec olmayaraq sahibkara çatdırılmalı idi. Əgər sahibkar həmin yerdən uzaqda 
yaşayırdısa, o zaman bəhrə çöl işləri qurtardıqdan sonra ödənilirdi. Bütün kəndlilər su-
varma suyundan istifadə əvəzində də su sahiblərinə “bəhrə” adlı vergi verirdilər [12, s. 
154]. 

Xanlıqlar dövründə xırdabuynuzlu və iribuynuzlu mal-qara üçün də vergilər var 
idi. Natura halında toplanan verginin miqdarı bəzən vergi toplayan məmurların özbaşı-
nalığından artırılırdı. Mal-qara üçün vergi (gümüş pulla): camış üçün 1 manat, inək 
üçün 50 qəpik, ulaq üçün 50 qəpik, dişi ulaq üçün 1 manat 20 qəpik, yük daşıyan at 
üçün 2 manat 20 qəpik, dişi at üçün 1 manat alınırdı. Taxılın əkilib-becərilməsində işti-
rak edən öküz və kəllər üçün də vergi ödənilirdi [4, s. 43]. XVII əsrin sonu XVIII əsrin 
əvvəllərində Azərbaycanın maldarlıqla məşğul olunan bölgələrində çobanbəyi vergisi adı 
altında kəndlilərdən hər il 1523 tüməndən artıq pul toplanırdı bu pulun min tüməni döv-
lət xəzinəsinə göndərilir, qalanı isə illik maaş şəklində əsgərlərə ödənilirdi [10, s. 42]. 

XIX əsrdə də Azərbaycanda mövcud olmuş vergilər birbaşa vergilərdən, rüsum-
lardan və aksiz yığımlarından ibarət idi. Qeyd edilən dövrdə Azərbaycan Rusiya imperi-
yasının tərkib hissəsi olduğundan vergilər haqqında qanunlar yerli xüsusiyyətlər nəzərə 
alınmaqla mərkəzdən verilirdi. Yerli ərazi-idarəetmə orqanları yalnız öz əraziləri hüdud-
larında əlavə vergilər yığa bilərdilər. Həmin dövrdə vergi sistemi dövlət vergilərindən 
və yerli vergilərdən ibarət idi. Dövlət vergiləri mövcud qanunvericiliklə müəyyən edi-
lirdi və dövlətin bütün ərazisində ödənilməli idi. Dövlət vergilərinə – dövlət torpaq ver-
gisi, əmlak vergisi, ticarət və sənaye vergisi, pul kapitalından vergilər və aksiz vergiləri 
aid edilirdi. Dövlət vergiləri dövlət xəzinəsinin gəlirlərinin əsas hissəsini təşkil edir. 
Yerli vergilər isə yerli ərazi idarəetmə orqanları (quberniya, vilayət, şəhər, qəza zem-
stvoları) tərəfindən müəyyən edilirdi və həmin ərazi daxilində yığılırdı. Yerli vergilər 
yerli xəzinədarlığa toplanırdı və yığılmış vəsaitlər yerli polis idarəsinin, yerli idarəetmə 
orqanlarının, yerli təhsil, sanitariya və s. idarələrin saxlanılmasına sərf olunurdu. Yerli 



 

43 

vergilərə çox vaxt zemstvo vergiləri də deyirdilər. Yerli vergilərə – əlavə ticarət və sə-
naye vergisi, əlavə aksiz vergisi, şəxsi vergilər, tüstü (həyətbaşı) vergisi, qəssablardan 
alınan vergilər, zibilxanaların təmizlənməsi üçün vergilər, çəmən və otlaq yerlərindən 
istifadəyə görə vergilər, yoldan istifadəyə görə vergilər və s. aid idi. 

İqtisadiyyatının əsas sahəsini maldarlıq təşkil edən xanlıqlarda maldarlar heyvan-
larını dövlətə məxsus çəmənliklərdə otardıqları üçün xəzinəyə çöpbaşı adlı xüsusi vergi 
verməli idilər. Maldarlardan eyni zamanda çobanbəyi adlanan vergi də toplanılırdı. Bu 
vergi mal-qaranın feodal torpaqlarında otarılması üçün alınırdı. Dəqiq məlumatın azlı-
ğından Naxçıvan xanlığında çöpbaşı və çobanbəyi kimi vergilərin miqdarını müəyyən-
ləşdirmək mümkün olmasa da, İ.Şopenin XIX əsrin əvvəllərində yazdığı Naxçıvan xan-
lığına aid məlumatlardan istifadə edərək, bu barədə müəyyən təsəvvür yaratmaq müm-
kündür. İ.Şopenin əsərində maldarların həyatı və onların verdikləri vergi barədə bəzi 
maraqlı dəlillərə də rast gəlinir. Onun yazdıqlarından məlum olur ki, maldarlar müxtəlif 
vergilərlə yanaşı, hər yüz qoyun, keçidən xana müəyyən miqdarda pay verməli idilər 
[17, s. 1127]. 

Xanlıqlar dövründə son dərəcə mürəkkəb vergi sistemi mövcud idi, lakin həmin 
sistem ciddi şəkildə gözlənilirdi. Çar hökuməti isə həmin sistemi saxlayaraq, ona bir 
qarmaqarışıqlıq gətirmişdi və həmin sistemi son dərəcə qaba müstəmləkə əsarəti ilə 
daha da ağırlaşdırmışdı [7, s. 114]. Tarixçi-alim M.Abdullayevin göstərdiyi kimi, Azər-
baycanın Rusiya tərəfindən işğal edilməsi dövründə çarizmin formalaşan aqrar siyasə-
tinin mərkəzində dayanan yerli feodallara münasibət məsələsi, onların sosial-iqtisadi 
hüquqlarının nizamlanması üzrə bütün hökumət tədbirləri ali zümrənin tərkibindəki bu 
qruplaşma və meylləri bəzi hallarda qismən, bir çox hallarda isə tamamilə nəzərə al-
maqla həyata keçirilirdi [1, s. 67]. 

Yuxarıda göstərilən vergilər Naxçıvan xanlığında yaşayan bütün maldarlara aid 
edilirdi. Yalnız Kəngərli tayfasından olan elatlar bu ödənclərdən azad idilər. Bu da sə-
bəbsiz deyildi. Müharibə baş verdikdə onlar Kəngərli tayfasının süvari dəstələrini təşkil 
edirdilər. Bu tayfa, əsasən üç vergidən azad edilmişdi: tüstüpulu, başpulu və maldarlığa 
aid vergilər. Bağ pulu – həmin vergini şəhərdə və şəhər ətrafındakı bağı olan şəhərlilər 
verirdilər. Naxçıvan xanlığında kəndlilər heyvanı otarmaq üçün ödədikləri vergidən baş-
qa xana hər yüz qoyun və keçidən bir baş verməli idilər. Kəndlilər ödədikləri başqa 
vergilərlə yanaşı öz feodallarına müəyyən miqdar saman verməli idilər. Naxçıvan xan-
lığında kəndlilər taxıl məhsulundan xəzinəyə verilən malcəhət vergisinə uyğun olaraq 
saman pulu ödəməli idilər. Feodala çatacaq hər xalvar saman üçün kəndli 1 man. gümüş 
pul verməli idi [4, s. 44]. 

1834-cü ilə aid bir cədvəldə I Kalbalı xan oğlanlarına məxsus, tiyul kəndlərdə Gü-
lüstan, Şeyxmahmud (indiki Şıxmahmud), Nəzərabad, Badamlı, Vayxır, Aşağı Aza, 
Üstüpü, Xanağa, Tənənəm, Qarabağlar, Qaraquş, Şahlarabad (indiki Şəkərabad), Əli-
xanlı (indiki Əliabad) və digər kəndlərdə əkilən sahələrdən dövlət xəzinəsinə verilən 
illik gəlir 5.187 rubl, 93 qəpik olmuşdur. Həmin sənəddə qeyd olunur ki, bu gəlir əsasən 
buğda, arpa, çəltik, darı, pambıq, kələm, noxud, mərcimək, paxla, küncüd, kök, soğan 

və tütün sahələrindən əldə olunmuşdur [7, v. 23]. 
XIX əsrin 30-50-ci illərində Şimali Azərbaycanın, o cümlədən də Naxçıvan diya-

rının kənd təsərrüfatında əsas yeri, əvvəllərdə olduğu kimi, əkinçilik və maldarlıq tutur-
du. Əkinçilikdə buğda, arpa və düyü becərilməsi üstünlük təşkil edirdi. Əkinçilik məh-
sullarının əsas istehsalçısı kəndli təsərrüfatları idi. Toplanan taxılın çox az bir hissəsini 
mülkədar təsərrüfatları verirdilər. 1852-ci ildən Şimali Azərbaycanda tətbiq olunmağa 
başlamış yeni vergi sisteminə əsasən dövlət kəndliləri xəzinəyə vergini məhsulla yox, 
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pulla ödəməli idilər. Bunun üçün kəndlilər istehsal etdikləri məhsulu bazara çıxarıb sa-
tırdılar. Bu isə öz növbəsində əmtəə-pul münasibətlərinin inkişafına təkan verirdi. 1846-
1847-ci illərin aqrar qanunları Şimali Azərbaycanın təsərrüfat həyatına da müəyyən təsir 
göstərdi. Maldarların torpaq vergisindən azad edilməsi nəticəsində əkinçiliyin miqyası 
bir qədər azaldı, maldarlıq isə genişləndi [12, s. 166]. 

XIX əsrin əvvəllərində sahibkar rəiyyətlərinin ən geniş yayılmış vergi forması 
malcəhət, darğalıq, at arpası və s. idi. Bütün bu mükəlləfiyyətlər natural xarakter daşı-
yırdı. Kənd təsərrüfatı bitkisi məhsulundan torpaq sahibkarının xeyrinə ayrılan hissədən 
ibarət idi. O, adətən dənli bitkilər məhsulunun 1/10, pambıq və ipək məhsulunun isə 1/5 
hissəsi həcmində toplanırdı. Darğalığın həcmi çox vaxt məhsulun 20%-nədək artırdı. 
Sahibkar kəndliləri bəy atlarının yemlənməsi üçün feodallara at arpası deyilən daha bir 
natural mükəlləfiyyət icra etməyə borclu idi. Rəiyyətlərin məhsulunun 20%-ə qədəri at 
arpasının ödənilməsinə gedirdi. Rəiyyətlərin pul mükəlləfiyyətləri də (cütbaşı, bağbaşı) 
rəngarəng idi. Cütbaşı – cütə qoşulan öküzlər üçün alınırdı [18]. Həmin dövrdə ağaclar-
dan aşağıdakı miqdarda vergi alınırdı: ağaclardan -36 qəpik (hər birinə), ipək qurdların 
bəslənməsi üçün tut ağaclarından 1 man (rubl), 20 qəpik və s. [15, s. 205]. 

Naxçıvanda malı mizan – tərəzidə çəkib vergi almaq hüququ da icarəyə verilirdi. 
Bu hüquq üçün mizandar dövlət xəzinəsinə 100 tümən verməli idi. Mizandar bir batman 
pambığı, balı, yağı, ipəyi, tütünü, boyağı və digər məhsulları mizan – tərəzidə çəkdiyinə 
görə gümüş pulla 16 qəpik alırdı. Bu vergi şəhərə satış üçün məhsul gətirən bütün tacir-
lərdən məcburi alınırdı. Əks təqdirdə onun öz malını satmağa ixtiyarı yox idi. Meyvə və 
quru meyvə satmaq hüququ olan şəxslər xəzinəyə ildə müəyyən məbləğ verməli idilər. 
Bazara gətirilmiş yemiş və qarpızdan başqa, digər təzə və quru meyvələrin hər yükü 
üçün icarədara 12 qəpik gümüş pul, həmçinin satdığı maldan “pay” verməli idi. Bu ver-
gi yalnız şəhərə məhsul gətirənlərdən toplanırdı. Bazarda həmin meyvəni alıb istədikləri 
qiymətə satanlardan isə heç bir vergi alınmırdı [4, s. 55]. Tütün satışından gömrük top-
lamaq hüququ da ildə 15 tümənə icarəyə verilirdi. Şəhərdə yalnız icarədarın tütün sat-
mağa ixtiyarı var idi. Ancaq xanlıqdan kənara tütün aparmaq qadağan edilmirdi və bu-
nun üçün də vergi-gömrük alınmırdı [4, s. 56]. 

Bəhs olunan dövrün vergisi sisteminin ən başlıca nöqsanlarından biri ölkə əhalisi-
nin aztəminatlı yoxsul hissələrinə vergi güzəştlərinin olmaması və ya bu güzəştlərin 
səviyyəsinin çox aşağı olması idi. Həmin dövrə xas olan digər cəhətlərdən biri də bu idi 
ki, zadəganlar, adlı-sanlı nəsildən olan şəxslər vergi güzəştlərinə malik idilər və mil-
yonlarla gəlirlərə malik olmalarına baxmayaraq, onlar daha az vergi verir və dövlət mə-
murları ilə daha tez dil tapa bilirdilər. Yoxsullar və orta təbəqənin nümayəndələri isə 
ağır vergi yükü altında əziyyət çəkirdilər. Bu isə ilk növbədə birbaşa vergilər və həd-
dindən artıq müxtəlif olan rüsumlarla əlaqədar idi. Bu dövrdə olmuş vergilər təsərrüfat 
fəaliyyətinin və mülki münasibətlərin müxtəlif sahələrini əhatə edirdi və onlar mövcud 
qanunvericiliklə tənzimlənirdi [18]. 

XIX əsrdə Naxçıvan bölgəsində pambıq, çəltik, darı və digər kənd təsərrüfatı məh-
sulu satan şəxs xəzinəyə nağd pul verirdi [15, s. 107-110]. Bu pulun nə qədər ödənil-
məsi haqqında məlumat verilmir. Ehtimal etmək olar ki, həmin pulun miqdarı o qədər 
də az olmamışdır. Bir xalvar saman üçün gümüş pulla 1 manat, üzüm və meyvə bağla-
rından 6 manat (gümüş pulla) ödənilirdi. Rus müəllifi K.N.Smirnov fərqli fikirlər irəli 
sürmüşdür. O, rus hakimiyyəti zamanında kəndlilərin bağ və bostanlardan yığılan məh-
sulun hər puduna və mülkədarın xeyrinə 40 qəpik ödənildiyini göstərirdi [16, s. 65]. 
Dövlət torpaqlarından otlaq kimi istifadə edən şəxs xəzinəyə ildə 6 manat gümüş pul 
verməli idi. XIX yüzillikdə Naxçıvan bölgəsindəki vergi və mükəlləfiyyətlər barəsində 
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“Naxçıvan diyarının tarixinə və etnoqrafiyasına aid materiallar” kitabında [15, s. 64-65; 
13, s. 86] xeyli dəlil-sübutlara rast gəlinir. 

Göründüyü kimi, XVIII-XIX əsrlərdə Naxçıvan diyarında kənd təsərrüfatının inki-
şafı ilə yanaşı, bu sahədən toplanan vergilərə də diqqət göstərilmişdi. Lakin vergilərin 
yığılması dövlətin büdcəsinə müsbət təsir göstərsə də, əhalinin maddi vəziyyətinin çə-
tinləşməsində mühüm rol oynamışdır. 
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НАТУРАЛЬНЫЕ НАЛОГИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
НАХЧЫВАНА В XVIII-XIX ВЕКАХ 

 
В статье рассматриваются налоги, накопленные в сельскохозяйственном сек-

торе в Нахчыванской области в XVIII-XIX вв. Было отмечено, что, несмотря на 
трудности эпохи, население занято во многих областях сельского хозяйства. Од-
нако налоги, взимаемые с населения, оказали негативное влияние на благосостоя-
ние людей, несмотря на положительное влияние на государственный бюджет. 
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NATURAL TAXES IN AGRICULTURE OF NAKHCHIVAN 
IN THE XVIII-XIX CENTURIES 

 
The paper deals with the taxes accumulated in the agricultural sector in the 

Nakhchivan region in the XVIII-XIX centuries. It was noted that, despite the difficulties 
of the era, the population was engaged in many areas of agriculture. However, taxes 
collected from the population have had a negative impact on the well-being of people 
despite the positive impact on the state budget. 
 

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

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

 



 

47 

AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI NAXÇIVAN BÖLMƏSİNİN XƏBƏRLƏRİ 
İctimai və humanitar elmlər seriyası, 2018, № 3 

 
ИЗВЕСТИЯ НАХЧЫВАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА 

Серия общественных и гуманитарных наук, 2018, № 3 
 

PROCEEDINGS OF AZERBAIJAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES NAKHCHIVAN BRANCH OFFICE 
The series of social sciences and humanities, 2018, № 3 

 
 

İLHAMİ ƏLİYEV 
AMEA Naxçıvan Bölməsi 

E-mail: ilhamialiyev@yahoo.com.tr 
 

XVIII ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİNDƏ SƏFƏVİLƏR DÖVLƏTİNDƏ DAXİLİ 

GƏRGİNLİYİN ARTMASI VƏ BUNUN NAXÇIVANDAKI SİYASİ 

VƏZİYYƏTƏ TƏSİRİ 
 

Məqalədə XVIII əsrin əvvəllərində Səfəvilər dövlətində baş vermiş daxili çəkişmələr, onların sə-
bəbləri və yaranmış siyasi gərginliklər nəticəsində ölkədə mərkəzi hakimiyyətin zəifləməsindən bəhs edil-
mişdir. Qeyd edilmişdir ki, mərkəzi hakimiyyətin zəifləməsi digər Azərbaycan bölgələrində olduğu kimi, 

Naxçıvanda da məmur özbaşınalığı və yerli əhalinin istismarını gücləndirmişdir. Hakimiyyət dairələrinin 
yarıtmaz idarəçiliyi bölgə əhalisini öz hüquqlarının müdafiəsi sahəsində məhkəmələrə müraciət etmək-
dən silahlı üsyana əl atmalarına qədər gətirib çıxarmışdır. Nəticədə daxili sabitliyin pozulması və şah 

hakimiyyətinin zəifləməsi XVIII əsrin 20-ci illərində Azərbaycan torpaqlarının qonşu Rusiya və Osmanlı 

dövlətləri tərəfindən işğal edilməsinə yol açmış, bu zaman Naxçıvan da Osmanlı qoşunları tərəfindən tu-
tularaq 30-cu illərin ortalarınadək Osmanlı idarəçiliyi altında qalmışdır. 
 

Açar sözlər: Naxçıvan, Səvəfilər dövləti, daxili gərginlik, siyasi vəziyyət, hərbi, müdafiə. 
 

XVIII əsrin əvvəllərində Səfəvi sarayında yenə də anarxiya hökm sürürdü. Şah 
Sultan Hüseyn əvvəlki kimi dövlət işlərindən kənarda öz şəxsi həyatını yaşamaqda idi. 
1703-cü ildə İsfahanda olmuş hollandiyalı Korneli de Bryun şah barəsində yazırdı ki, o, 
bir başa ona aid olan işlərə heç qarışmır, dövlətin rifahı məsələlərinə qayğı göstərmirdi, 
nəticədə onun mənfi nümunəsi bütün imperiya üzrə idarəetmənin ədalətsiz formaya düş-
məsinə, kütləvi cəzasızlığın baş alıb getməsinə yol açırdı. O, özünün bütün sahələrdə if-
lasa uğradığını o qədər bariz şəkildə, açıq-aydın nümayiş etdirirdi ki, təbəələri tərəfin-
dən nifrətlə qarşılanırdı. Onlar deyirlər ki, bu şahın yalnız quruca adı vardır [9, s. 211-
212; 3, s. 97]. 

Bu zaman mərkəzi hakimiyyətin zəifləməsi dövlətin geniş sərhədləri daxilində 
nüfuzunu xeyli aşağı salmışdı. Xəzinənin boşalması şah hakimiyyətinin sosial-iqtisadi 
məsələləri həll etməsinə imkan vermirdi. İqtisadi gücünü bərpa etmək üçün dövlət tə-
sərrüfat həyatını dirçəltməli idi. Bunun üçün onun hüquqi tənzimləmə mexanizmləri iş-
lək olmalı idi. İdarəetmənin zəifləməsi və təbii qüvvələrin təsirləri məsələn, quraqlıq il-
lərinin davam etməsi kənd təsərrüfatından gələn gəlirlərin azalmasına gətirib çıxarmışdı. 
Dövlətin maliyyə ehtiyatlarını ya işğalçı müharibələr aparmaqla, ya da ki, vergilərin 
artırılması yolu ilə təmin etmək olardı.  Müharibə yolu ilə məsələni həll etmək mümkün 
deyildi. Çünki hərbi güc buna imkan vermirdi. Əhalidən zorla yığılan vergilərin artırıl-
masına gəldikdə isə bunun da həyata keçirilməsi asan deyildi. Vergilərin toplanması 
məsələsi yeni problemlərin yaranmasına gətirib çıxardı. 

Əhalidən toplanan vergiləri qaydaya salmaq üçün 1699-cu ildən başlayan siyahı-
yaalma üç il, 1702-ci ilədək davam etdi. Siyahıya alınan şəxslərdən əlavə olaraq yeni 
vergilər tələb olunmağa başladı. Əvvəlki illərdən üç dəfə artıq vergi tətbiq edildi və ver-
gi toplayan məmurlar əhalidən yeni qayda üzrə üçillik vergi yığmağa başladılar. 
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XVIII əsrin əvvəllərində Azərbaycanda baş verən quraqlıq özü ilə dəhşətli aclıq 
gətirmişdi. Bu isə bahalığa, bazarlarda qiymətlərin bir neçə dəfə artmasına səbəb ol-
muşdu [1, s. 347-348]. Əhalinin güzəranının çox ağır keçdiyi bu illərdə vergilərin top-
lanması onların sosial-iqtisadi vəziyyətini daha da çətinləşdirirdi. Vergi toplayan mə-
murların özbaşınalığı və qəddarlığı xalqı cana doydurmuşdu. 

Yerli hakimlərə etibar etmədiyindən şah sarayı öz məmurlarını və nökərlərini 
vergi toplamaq üçün yerlərə göndərirdi. Ancaq vergilərin bu üsulla da yığılması fayda 
vermədi. Həm tələb olunan vergiləri əhali çatdırıb verə bilmir, həm də bəylərbəyilər, o 
cümlədən də  Şirvan, Qarabağ, Azərbaycan və Çuxursəd bəylərbəyiləri vilayətlərdə 
toplanan vergilərin böyük əksəriyyətini mənimsəyirdilər. Bu haqda 1716-cı ildə Rus 
dövlətinin Azərbaycanda olmuş elçisi A.P.Volınski öz gündəliyində yazmışdı ki, bəy-
lərbəyilər toplanan vergilərin yalnız az bir qismini dövlətə verirlər [5, s. 230, 249]. 

XVIII əsrin əvvəllərində iqtisadi vəziyyətin belə ağır vaxtlarında zülmə məruz qa-
lan xalq kütlələri öz etirazlarını üsyanlar etməklə bildirməyə başladılar. Bu zaman Səfə-
vilər dövlətinin bir çox yerlərində olduğu kimi, Azərbaycanda da mövcud idarəçiliyə 
qarşı üsyanlar baş verdi. İlk üsyan 1707-ci ildə Car-Balakən bölgəsində alovlandı. Tez-
liklə qonşu kəndlərin əhalisi də onlara qoşuldu. Bu, kortəbii kəndli hərəkatı idi. Dövlə-
tin hakim dairələrinin üsyanı yatırmaq üçün göndərdiyi cəza dəstələri Car kəndini talan 
edib yandırdılar. 1709-cu ildə Şimali Azərbaycanda-Şirvan hüdudlarında daha bir silahlı 
üsyan baş verdi. 1711-ci ildə Car camaatı yenidən silaha əl atdı. Bu dəfə onlar Şamaxı 
şəhərinə hücum etdilər. Şirvanlılardan böyük bir dəstə, Gəncə və Şəki əhalisindən də 
qüvvələr onlara qoşuldu. Üsyançılar Şamaxı, Gəncə, Qazax, Ağstafa, Şəmşədil, Şəmkir 
şəhərlərinə basqın edərək Bərdə şəhərinə kimi gedib çatdılar. Onlar yolboyu qarşılarına 
çıxan hər hansı feodal malikanəsini qarət edib yandırırdılar. 1707-1711-ci illərdə Şir-
vanda baş verən silahlı üsyanlar İsfahan sarayında böyük həyəcana səbəb oldu. Silahlı 
qarşıdurmalardan birində Şirvan bəylərbəyi öldürüldü [2, s. 24]. Sonra şah Sultan Hü-
seyn bura yeni bəylərbəyi təyin etdi. 

1709-cu ildə Qəndəhar şəhərini zəbt edib İsfahanı hədələyən əfqan qəbilələri mər-
kəzi hökumətə Azərbaycanda baş verən üsyanları yatırmağa macal vermirdi. Səfəvi 
dövlətinə daxil olan bütün bölgələri XVIII əsrin əvvəllərində xarici işğalçılara qarşı mü-
barizə bürümüşdü. Bu mübarizə yerli feodalların zülmünə qarşı genişlənən xalq hərəkatı 
ilə birləşərək mərkəzi hökumətin əleyhinə ümumi cəbhəyə çevrilmişdi. 

XVIII əsrin birinci rübündə üsyanlar demək olar ki, əksər Səfəvi bölgələrini əhatə 
etmişdi. 1709-cu ildə Təbrizdə şəhər əhalisinin, 1715-ci ildə kürdlərin, 1717-ci ildə Mu-
ğanda şahsevənlərin, 1720-ci lurların, 1721-ci ildə bəllucların, 1722-ci ildə VI Vaxtan-
qın başçılığı altında Şərqi Gürcüstanda gürcülərin üsyanları baş vermişdir [8, s. 310]. 

Bəhs edilən dövrdə əvvəlki illərdə olduğu kimi Azərbaycanın sosial-iqtisadi və 
hərbi-strateji baxımından əhəmiyyət daşıyan bölgələrindən biri olmuş Naxçıvanda da 
vəziyyət sabit deyildi. Təbii ki, bölgə Səfəvilər dövlətinin daxilində baş verən proses-
lərdən kənarda qala bilməzdi. Hələ keçən əsrin sonlarından əhalinin iqtisadi vəziyyəti 
ağır olaraq qalırdı. Bu zaman vergilərin toplanması bölgə əhalisinin yaşayışını çətinləş-
dirirdi. Vergi məmurlarının özbaşınalığı o həddə çatmışdı ki, hətta onlar müxtəlif bəha-
nələrlə kəndlilərə məxsus mülk torpaqlarını onların əllərindən tutub alırdılar. Bəhs edi-
lən dövrdə xalqın əsas gəlir mənbələrindən biri sayılan torpaqların onların əllərindən 
alınması çarəsiz kəndliləri şəriət məhkəmələrindən tutmuş ali divana qədər müraciət 
etmələrinə səbəb olurdu. Həmin şikayət ərizələrindən bir neçəsinə baxmaq mövcud ol-
muş vəziyyəti aydın şəkildə izləməyə imkan verir. Hələ 1668-ci ildə Dərəşam nahiyə-
sinin Başkənd, Ortakənd və Dibkənd kəndlərinin əhalisi Səfəvi şahına öz torpaq məsə-
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lələri ilə bağlı müraciət edərək bildirirdilər ki, onların torpaqlarını Təbriz məscidlərin-
dən birinin xəzinədarı olan Mir Səfi adlı şəxs əllərindən almaq istəyir və bu narahatçılıq 
yaradır. Şikayət edənlər xahiş edirdilər ki, şah bəylərbəyi və yerli qazıya onların qanuni 
sənədlərinin yoxlanmasını və onların mülklərinə əl uzadılmamasını tapşırsın. Bu məsələ 
ilə bağlı Şah Süleyman şəriət məhkəməsinin qərarına əsaslanaraq belə bir fərman ver-
mişdir ki, Mir Səfi bu kəndlərin rəiyyətlərini sıxışdırmasın, bu yerlərin öz sahiblərinə 
məxsus olduğunu qəbul etsin və bu mülklərdən əl çəksin [7, s. 190-191]. İlk baxışdan 
şikayət və ona baxılması məsələnin həll edilmiş olduğunu göstərsə də, lakin o hələ 
XVIII əsrin əvvəllərində də davam etmişdir. 1701-ci ildə yenidən bu məscidin xəzinə-
darı adından ərizə şah məhkəmə idarəsinə ünvanlanmışdır. Həmin ərizədə Mirzə Ağası 
adlı şəxs acizanə şəkildə müraciət edərək bildirirdi ki, Dərəşam nahiyəsinin Başkənd, 
Ortakənd və Dibkəndləri Təbriz məscidinin təyin edilmiş vəqfləridir və onlar ildə 7 
tümən ödəməyə mükəlləfdirlər [7, s. 191]. Məhkəmə bunun müqabilində Mirzə Ağasın-
dan hüquqi sənəd tələb etmiş, o, bir il sonra müvafiq sənədləri təqdim etsə də, məhkəmə 
həmin sənədlərin saxta möhürlü olduğunu sübut etmişdir. Həmçinin yerli əhali məhkə-
məyə bildirmişdir ki, bundan əvvəlki illərdə Mirzə Ağasının qohumu olmuş Mir Səfi də 
bu kəndlərin vəqf mülkü olduğunu iddia etsə də, istəyinə nail ola bilməmişdir. Görünür, 

şah Sultan Hüseyndən sonra ölkənin hökmdarı da, həmin məscidin xəzinədarı da dəyi-
şilmiş amma bu məsələ hələ də həmin kəndlərin əhalisini narahat etməkdə davam 
etmişdir. 1717-ci ilə aid sənədlərdən birindən aydın olur ki, bu kəndlərin torpaq məsələsi 
hələ də davam etmişdir. Sonda Mirzə Ağası istəyinə nail olmuşdur. Belə ki, həmin sə-
nəddə göstərilir ki, Mirzə Ağası Naxçıvanın bu kəndlərinin əhalisindən vergilərin qalı-
ğını tələb etmiş, onun tələbi yerinə yetirildikdən sonra çətin vəziyyətə düşmüş bu kənd-
lərin əhalisi etiraz səslərini qaldırmışlar. Onlar yenidən şəriət məhkəməsinə ərizə ilə 
müraciət etmişlər. 70 nəfər yerli əhalinin imzası olan ərizədə bildirilir ki, biz bu kənd-
lərin sakinləri kəndlilər, sənətkarlar, tacirlər şəhadət veririk ki, keçən dövrlərdə bu 
kəndlərin mülkü rəiyyətə məxsus olmuşdur, heç vaxt bu kəndlərin hər hansı məscidin 
vəqf mülkü olduğunu eşitmədik. Ona görə də Mirzə Ağası Təbrizlinin bu məsələdə tələ-
bi əsassızdır [6, s. 141]. Torpaqları zorla əllərindən alınan əhalinin şaha müraciətindən 
aydın olur ki, əvvəllər mülk torpaq mülkiyyət formasına aid olmuş bu kəndlərin 
torpaqlarını dini vəqf mülkiyyətinə daxil edərək onların sahiblərinin əllərindən almışlar. 
Yəni şəxsi torpaq mülkiyyətini dini vəqf torpağına çevirmişlər ki, bu da hər hansı dini 
obyektin torpaq fonduna keçmişdir. Belə məmurların özbaşınalıqları əhalinin səbrini 
tükədirdi. Mənbələrdən birində göstərilir ki, 1719-cu ildə Naxçıvan kəndlərindən birin-
dən Təbrizdəki hakim dairələrə yerli məmurlardan şikayət edilmişdi. Bunun müqabi-
lində şah bu kəndi xassə torpağına daxil etmiş və ora darğa təyin etmişdi. Lakin yerli 
hakimin 600-dən çox silahlı dəstəsi gecə ilə bu kəndə hücum edib onu qarət edərək da-
ğıtmışdı [6, s. 143]. Bu şahın ölkədaxili sabitliyi təmin etmək üçün verdiyi tapşırıqların 

necə həyata keçirildiyini, yerlərdə hakim dairələrin mərkəzə tabe olmamasını göstərir. 
Bütün bunlar isə digər bölgələrdə olduğu kimi XVIII əsrin əvvəllərində Naxçı-

vanda da haqqı tapdalanan, əmlakı bu və ya digər formada əllərindən alınan narazı küt-
lələri ayağa qalxmağa məcbur edirdi. 1719-cu ildə Əlincə qalasında yerli əhali bölgə 
hakiminə qarşı üsyan qaldırdılar. Onlara qarşı göndərilmiş hərbi qüvvələri üsyançılar 
məğlub etdilər. Bundan sonra Naxçıvan hakimi bəzi güzəştlərə getməyə məcbur oldu [6, 
s. 142]. Belə qarşıdurmalardan aydın olur ki, bu zaman xalq Səfəvi hakimiyyətinin ayrı-
ayrı inzibati ərazi vahidlərinə təyin etdiyi hakim dairələrin, məsələn, Naxçıvanda yerli 
hakimin özbaşınalığına qarşı etirazlarını müxtəlif formalarda bildirirdilər. Sakit şəkildə 
bəylərbəyilərə və yaxud şaha ərizə ilə müraciət etməkdən tutmuş silahlı üsyana qədər 
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etməyə məcbur idilər. Yəni onlara edilən haqsızlıqlara qarşı şikayətlərinə baxılmadıqda 
və yaxud əsaslı bir tədbir görülmədikdə silaha əl atırdılar. Burada bir məsələ diqqəti 
cəlb edir ki, hətta hərbi qüvvələr o vəziyyətdə idi ki, daxili çəkişmələri belə yatırda 
bilmirdi. 

Beləliklə, XVIII əsrin əvvəllərində Səfəvilər dövlətində iqtisadi və hərbi-siyasi gü-
cün zəifləməsi ölkədaxili vəziyyətin gərginləşməsini o həddə çatdırmışdı ki, artıq şah 
hakimiyyəti yerlərdə baş verən üsyanları yatıra bilmirdi. Bundan istifadə edən bəzi qüv-
vələr isə silahlı üsyan edərək hakimiyyəti ələ keçirməkdən belə çəkinmirdilər. Necə ki, 
əfqanlar şah hakimiyyətinin bu çürüklüyündən istifadə edə bilmişdilər [10, s. 292]. Belə 
bir vəziyyət Səfəvi torpaqlarının nəinki daxili separatçılar tərəfindən tutulmasına yol 
açdı, hətta onun qonşu Rusiya və Osmanlı dövlətləri tərəfindən işğalına gətirib çıxardı. 
Həmin illərdə Naxçıvan əhalisi də Səfəvi hakimiyyət dairələrinin ağır istismarına məruz 
qaldığından bu idarəçiliyə qarşı açıq çıxışlardan belə çəkinməmiş, göründüyü kimi, 
silahlı üsyanla belə öz narazılıqlarını bildirmişdir. Nəticədə bölgə də, XVIII əsrin 20-ci 
illərinin əvvəllərində Osmanlı dövləti tərəfindən işğal edilmişdir. 
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УВЕЛИЧЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО НАПРЯЖЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕ 

СЕФЕВИДОВ В НАЧАЛЕ XVIII ВЕКА И ВЛИЯНИЕ ЭТОГО НА 

ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ В НАХЧЫВАНЕ 
 

В статье рассмотрено ослабление центрального правительства в стране в 
результате внутренних конфликтов в империи Сефевидов, их причины и полити-
ческая напряженность в начале XVIII века. Было отмечено, что ослабление цент-
рального правительства, как и в других регионах Азербайджана, также усилило 

злоупотребления официальных властей и эксплуатацию местного населения в 
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Нахчыване. Некомпетентное управление властей побудило жителей региона при-
бегать для защиты своих прав к различным методам – от судов до вооруженного 
восстания. В результате внутренняя нестабильность и ослабление суверенитета 

привели к оккупации азербайджанских земель соседней Россией и Османской им-
перией в 20-х годах XVIII века, а Нахчыван был захвачен османскими войсками и 
оставался под османским правлением до середины 30-х годов. 
 

Ключевые слова: Нахчыван, государства Сефевидов, внутренняя напряженность, поли-
тическая ситуация, военное, оборона. 
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INCREASE IN INTERNAL TENSION IN THE SAFAVIDS’ STATE AT THE 

BEGINNING OF THE XVIII CENTURY AND ITS IMPACT ON THE 
POLITICAL SITUATION IN NAKHCHIVAN 

 
The paper considers weakening of the central government in the country as a 

result of internal conflicts in the Safavid empire, their causes and political tensions at 
the beginning of the XVIII century. It has been specified that the weakening of the 
central government, as in other regions of Azerbaijan, also increased the abuse of offi-
cial authorities and exploitation of the local population in Nakhchivan. Incompetent ma-
nagement of the authorities prompted residents of the region to resort to protecting their 
rights by various methods – from courts to armed insurrection. As a result, internal in-
stability and the weakening of sovereignty led to the occupation of Azerbaijani lands by 
neighboring Russia and the Ottoman Empire in the 1920s, and Nakhchivan was cap-
tured by Ottoman troops and remained under Ottoman rule until the middle of 1930s. 
 

Keywords: Nakhchivan, the Safavids state, internal tension, political situation, military, defense. 
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МАЛОИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ ГЕНЕРАЛА 
МАКСУДА АЛИХАНОВА 

 
Весной-летом 1905 г. в Нахчыванском уезде Эриванской губернии произошли кровавые 

столкновения, для подавления которых власти прибегли к чрезвычайным мерам. Для усмирения 

противоборствующих сторон в уезд был направлен генерал Максуд Алиханов. Ему были предос-
тавлены чрезвычайные полномочия, благодаря которым за короткий период времени удалось вос-
становить спокойствие в крае. Однако действия М.Алиханова вызвали недовольство радикальных 

сил, рассчитывавших на дальнейшую эскалацию конфликта. Против генерала началась настоя-
щая травля, его стали обвинять в предвзятости и потворстве убийствам мусульманами армян. 

В дальнейшем он был отозван из Нахчывана и переведён по службе в другие регионы Южного 

Кавказа. Однако именно деятельность генерала М. Алиханова в Нахчыване по обузданию террора 

и воцарению мира стала причиной организованных на него покушений, последнее из которых 

завершилось убийством этого выдающегося полководца и умелого администратора. Часть пуб-
ликуемых документов вводится в научный оборот впервые, в частности, обширный доклад М. 

Алиханова наместнику Кавказа о его деятельности в Нахчыване. 
 

Ключевые слова: межнациональные столкновения, армяно-азербайджанская резня 1905 

г., Нахчыван, Эриванская губерния. 
 

В 1905 г. на Южном Кавказе произошли кровавые межнациональные столк-
новения, вызванные комплексом социально-экономических и этнополитических 
противоречий между армянами и азербайджанцами и усугубляемые Националь-
ной политикой Российской империи. Охваченной столкновениями оказалась так-
же Эриванская губерния, в особенности те её регионы, где армяне и азербай-
джанцы проживали смешанно. Наиболее ожесточённый характер конфликт при-
обрёл в Нахчыванском уезде губернии. В мае 1905 г. произошёл ряд убийств 

азербайджанцев, которые в условиях напряжённых отношений между двумя на-
циями стали поводом для взаимных нападений, сопровождавшихся убийствами, 

ранениями, поджогами домов и торговых лавок, грабежами [1, л. 8; 6, л. 69; 7, л. 
205 об.]. 

В целях наведения порядка и прекращения межнациональных столкновений 

наместник Кавказа граф И.И.Воронцов-Дашков распорядился командировать «для 
восстановления спокойствия в Нахчыванском и Шарур-Даралаязском уездах» 
начальника Рионского отряда генерал-майора Максуда Алиханова, в распоряже-
ние которого поступали войска, как находившиеся там, так и вновь посылаемые 

[6, л. 72]. До своего назначения М.Алиханов был командирован в феврале 1905 г. 

в Озургетский, Кутаисский и Сигнахский уезды Кутаисской губернии и Кинт-
ринский участок Батумской области на правах губернатора [2, с. 504]. М.Алиха-
нов выехал в Нахчыван 16 мая. В тот же день в городе состоялось примирение, 
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сопровождавшееся процессией по Нахчывану с участием армянского и мусуль-
манского духовенства [6, л. 72]. 

Прибыв в Нахчыван, генерал М.Алиханов обратился с воззванием к населе-
нию, где указал, что наместник поручил ему водворить порядок, и поэтому приз-
вал жителей к миру, возврату захваченного имущества, оказанию содействия 

властям в обнаружении преступников. В то же время генерал обещал быть бес-
пощадным ко всем фактам своеволия [8, л. 109-109 об.]. С приездом генерала 
М.Алиханова в Нахчыван ситуация в городе и уезде стала постепенно приходить 

в нормальное русло. Жёсткие меры, применяемые им в отношении обеих сторон, 

не только демонстрировали одинаковое отношение администратора к армянам и 

азербайджанцам, но и создавали в обществе уверенность, что любая попытка к 

беспорядкам будет твёрдо пресекаться, независимо от того, какая из наций пред-
примет к этому почин [6, лл. 162-169]. Сам М.Алиханов позднее признавал в 

письме наместнику, что, стараясь быть беспристрастным к сторонам конфликта, 

он иногда угождал армянам, «желая отнять у них всякую возможность видеть во 
мне (в М.Алиханове – Ф.Д.) только мусульманина, способного склониться на сто-
рону своих единоверцев». По его собственным словам, он, по указаниям армян, 

засадил до 40 старшин и других влиятельных лиц из азербайджанцев, причастных 

к беспорядкам или обвиняемых в допущении их. Указания же азербайджанцев на 

виновных из армян оставлял почти без последствий, арестовав лишь четверых. 

Для охраны армянских деревень им были даны военные команды от 15 до 20 

человек каждая, а азербайджанским деревням – ни одного солдата [8, л. 111]. 
Однако вскоре генерал М.Алиханов понял, что его уступки благоприятству-

ют лидерам армянского революционного комитета в расширении антиправитель-
ственной деятельности в Нахчыване, и они пользуются его отношением для со-
вершения провокаций и сведения счётов с азербайджанцами. Ближайшее зна-
комство с делами убедило М.Алиханова, что армяне, усиленно приобретали но-
вейшее оружие, тайно перевозимое из Ирана и Турции, и не было деревни в уезде, 

которая не располагала бы несколькими бомбами, десятками ружей и массой 

патронов. «Нет армянина, не имеющего револьвера, нет сакли, в которой нельзя 

было бы найти десяток-другой прокламаций и подпольных изданий», – признавал 
М.Алиханов [8, л. 110]. Когда же по приказу генерала начались обыски и кон-
фискации оружия, армяне обвинили его в том, что он якобы обезоруживает толь-
ко их [8, л. 111]. 

Вскоре обнаружилось также, что методом угроз и насилия дашнаки доби-
лись лояльности многих должностных лиц в Эриванской губернии. По этому 

поводу М.Алиханов писал: «Терроризировали они (армяне – Ф.Д.) всех несочув-
ствующих им, и не безуспешно. Так, почти все служащие в уездах получили 

угрожающие письма, что будут убиты, если позволят себе пикнуть не в пользу 

армян, и этим путём склонили на свою сторону некоторых, и между ними – уезд-
ного начальника Энкеля» [8, л. 111 об.]. Особо подчёркивал генерал отрицатель-
ную роль архимандрита Карапета, который часто и прилюдно угрожал азербай-
джанцам тем, что «недалеко то время, когда они (азербайджанцы – Ф.Д.) будут 
истреблены до едина» [8, л. 111 об.]. 

Деятельность генерала М.Алиханова по борьбе с экстремизмом вызвала 

озлобленную реакцию у армян, усмотревших в назначении мусульманина в реги-
он межнационального конфликта признак того, что это развязывает руки азербай-
джанцам, получающим якобы свободу действий против армян. Ещё одним «гре-
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хом» генерала они видели то, что он был женат на дочери генерала Кельбали хана 

Нахчыванского, более того, во время пребывания в уезде он оставался в доме сво-
его тестя [7, л. 208-209]. Этот факт тоже особо муссировался в прессе и в жалобах 
армян на имя наместника. Сам М.Алиханов так объяснял то, почему он остано-
вился в доме ханов Нахчыванских. Упомянув о верности, с которой они служили 

русскому престолу, он писал: «Татарского (азербайджанского – Ф.Д.) в них ровно 
ничего нет и никакими химерами они не заражены, спрашивается, почему бы мне 

не останавливаться у этих родственников?» М.Алиханов признался, что если бы 

даже его тесть и другие родственники из рода ханов Нахчыванских были пресс-
тупниками, он всё равно остановился с чистой совестью у них и «это обстоя-
тельство нисколько не повлияло бы на твёрдость моих (М.Алиханова – Ф.Д.) лич-
ных убеждений… Дай Бог, чтобы у Русского Царя было побольше таких под-
данных, как Нахичеванские ханы!» [8, л. 115-115 об.]. 

Следует заметить, что попытки очернить деятельность М.Алиханова по уми-
ротворению Нахчыванского края предпринимались и позже. К примеру, Э.Ога-
несян представлял М.Алиханова этническим азербайджанцем, что якобы объясня-
ло его деятельность против армян. «…Будучи азербайджанцем по Националь-
ности, – писал Э. Оганесян, – (М.Алиханов – Ф.Д.)… немедленно присоединился 

к своим собратьям и вместо установления мира натравил азербайджанцев против 

армян, и они под руководством нахичеванских ханов с новой силой начали 

погромы» [5, с. 158]. 
Естественно, все эти обвинения не имели под собой никакой почвы. Голо-

словно критикуя и возводя клевету на М.Алиханова, армяне пытались всей этой 

кампанией дискредитировать генерала в глазах высшей кавказской администра-
ции и добиться его устранения из Нахчывана. Своими действиями по разоруже-
нию вооружённых отрядов, конфискации оружия, наказанию виновных в межна-
циональных столкновениях генерал не мог, конечно, устраивать наиболее ради-
кальную часть армянского населения, тесно связанную с партией «Дашнакцу-
тюн». 

Бесконечные жалобы на генерала воздействовали на назначенного в начале 

июня 1905 г. эриванского генерал-губернатора принца Л.К.Людовика-Наполеона. 
По словам самого М.Алиханова, во время их встречи в июне 1905 г. в Нахчыване 

генерал-губернатор выразил неудовольствие по поводу высказанного генералом 
запрета уездному начальнику А.К.Энкелю пороть мусульман. М.Алиханов объяс-
нил это жалобой мусульман, что А.К.Энкель проводил подобные наказания на 

глазах у семей, а также последовавшей недавно отменой императором телесных 

наказаний. Неудовлетворённый объяснением, генерал-губернатор сказал: «Мы 

здесь имеем дело с дикими людьми, которые понимают только дикие приёмы». 

На это М.Алиханов ответил: «Мне кажется, напротив, что именно диким людям 

мы обязаны показывать более современные приёмы управления» [8, л. 114]. 
Принц Л.К.Людовик-Наполеон продемонстрировал в Нахчыване не только 

своё отношение к генералу М.Алиханову, но и к сторонам конфликта. В част-
ности, он посетил армянскую церковь, выслушал архимандрита, посетил разорён-
ное село Джахри, но, проходя мимо, демонстративно не зашёл в мечеть, где его 

ожидало мусульманское духовенство, не выслушал казия и не посетил уничто-
женное азербайджанское село Итгыран [8, лл. 114-115]. Результатом поездки 
стало ослабление позиций генерала М.Алиханова. Л.К.Людовик-Наполеон отка-
зал ему в предложении не дробить войска на мелкие команды, в результате чего 
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они остались разбросанными на территории уезда. По просьбе армян генерал-
губернатор приказал снабдить их деревни новыми военными командами. Без 

последствий была оставлена и просьба М.Алиханова об удалении А.К.Энкеля из 

Нахчывана. Он не только остался в должности уездного начальника, но и в соот-
ветствии с приказом Л.К.Людовика-Наполеона, обязывался по всем делам обра-
щаться не к М.Алиханову, а к эриванскому губернатору В.Ф.Тизенгаузену. 

Л.К.Людовик-Наполеон вновь разрешил порки [8, л. 114 об.]. 
10 июля 1905 г. Л.К.Людовик-Наполеон написал письмо И.И.Воронцову-

Дашкову, в котором вновь изложил причины недовольства армян М.Алихановым 

и заявил, что считает при таком положении дел едва ли возможным внесение 

М.Алихановым успокоения в Нахчыванском крае. Фактически, перечеркнув за-
слуги генерала по успокоению враждующих сторон, генерал-губернатор заявил, 
что им «ничего существенного» для восстановления порядка не сделано. 

Л.К.Людовик-Наполеон высказался за желательность отзыва М.Алиханова под 

каким-либо предлогом и предоставление права самому генерал-губернатору наз-
начить на его место кого-то другого [7, л. 208-208 об.]. 

14 июля 1905 г. М.Алиханов-Аварский выехал из Нахчывана. Всё мусуль-
манское население, гарнизон города торжественно провожали его. Генерал приз-
вал интеллигенцию воздействовать на население, чтобы восстановился порядок 

[3]. 28 августа представители армянского и азербайджанского населения Нахчы-
вана приняли присягу в церкви и мечети, поклявшись уничтожить причины, поро-
дившие межнациональную вражду. Обе стороны избрали представителей для 

окончательного укрепления мира и спокойствия [4]. 
После отъезда из Нахчывана генерал М.Алиханов продолжал достойно ис-

полнять возложенные на него обязанности по умиротворению регионов, где 

происходили беспорядки и антиправительственные выступления. 26 декабря 1905 

г. приказом наместника он стал генерал-губернатором города Тифлиса и Тиф-
лисского уезда [2, с. 529]. 8 января 1906 г. М.Алиханов назначается генерал-
губернатором Кутаисской губернии, которая была объявлена на военном положе-
нии [2, с. 541]. На генерала было совершено два покушения. 16 мая 1906 г. в 

Кутаиси эсеры бросили в него восемь бомб. Он был тяжело ранен, однако остался 

жив. Второе покушение совершили дашнаки, отомстившие М.Алиханову за Нах-
чыван. 3 июля 1907 г. в Александрополе в экипаж М.Алиханова были брошены 

две бомбы, в результате чего он погиб [2, 7 и 664]. 
Таким образом, деятельность генерала Максуда Алиханова, достойного 

представителя аварского народа, способствовала достижению перемирия в Нах-
чыванском уезде Эриванской губернии, охваченном армяно-азербайджанской рез-
нёй. Его принципиальная и непримиримая позиция по отношению к виновникам 

беспорядков, жёсткость, сочетавшаяся со справедливостью и гибкостью, снискала 

ему известность опытного администратора, которому в смутные годы Первой 

русской революции поручалось управление беспокойными регионами Южного 

Кавказа. 
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GENERAL MAQSUD ƏLİXANOVUN TƏRCÜMEYİ-HALININ 
AZ MƏLUM OLAN SƏHİFƏLƏRİ 

 
1905-ci il yaz-yay aylarında İrəvan quberniyasının Naxçıvan qəzasında baş vermiş 

qanlı qırğınların qarşısını almaq üçün hakim dairələr fövqəladə tədbirlərə əl atdılar. 

Münaqişə tərəflərini sakitləşdirmək üçün qəzaya Maqsud Əlixanov göndərilmişdi. Ona 

verilən fövqəladə səlahiyyətlər hesabına qısa müddətdə diyarda sakitliyi bərpa etmək 

mümkün olmuşdu. Lakin M.Əlixanovun gördüyü tədbirlər münaqişənin daha da 

şiddətlənməsini istəyən bəzi radikal qüvvələrin narazılıöına səbəb oldu. Generala qarşı 

kampaniyaya başlanıldı, onu müsəlmanları himayə etməkdə və erməni qırğınlarına rə-
vac verməkdə günahlandırmağa başladılar. O, sonradan Naxçıvandan geri çağırıldı və 

Cənubi Qafqazın başqa bölgələrinə xidmət etməyə göndərildi. Lakin məhz general 

M.Əlixanovun Naxçıvanda terrorun önlənməsi və sülhün bərqərar olması istiqamətində 

fəaliyyəti ona qarşı törədilən sui-qəsdlərin səbəbi olmuşdur, sonuncu sui-qəsd nəticə-
sində isə görkəmli sərkərdə və bacarıqlı inzibatçı qətlə yetirilmişdir. Məqalədə təqdim 

olunan sənədlərin bir qismi, o cümlədən M.Əlixanovun Naxçıvandakı fəaliyyəti haq-
qında Qafqaz canişininə göndərdiyi geniş məruzə ilk dəfə elmi dövriyyəyə gətirilir. 
 

Açar sözlər: millətlərarası toqquşmalar, 1905-ci il erməni-azərbaycanlı qırğınları, Naxçıvan, 

İrəvan quberniyası. 
 

Farhad Jabbarov 
 

LITTLE-KNOWN CHAPTERS OF GENERAL MAGSUD 
ALIKHANOV’S BIOGRAPHY 

 
In the spring and summer of the year 1905 bloody fighting happened in the 

Nakhchivan district of the Province of Erivan and the authorities resorted to emergency 
measures to suppress them. General Magsud Alikhanov was assigned and sent to the 
district to restrain opposing parties. He was granted emergency powers owing to which 
he managed to restore calm to the area within a short period of time. However, 
M.Alikhanov’s actions led to the dissatisfaction of radical forces looking forward to the 
further escalation of the conflict. The general was really hunted and accused of the 
preconception and indulgence to the killing of Armenians by Muslims. He was further 
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recalled from Nakhchivan and transferred to the other regions of the Southern Caucasus. 
However, it is General M.Alikhanov’s actions for curbing terror and establishing peace 

in Nakhchivan that resulted in several assassination attempts organized against him the 
last of which culminated in the murder of this outstanding commander and intelligent 
administrator. Some of the published documents, particularly, M.Alikhanov’s extensive 

report to the Governor of the Caucasus about his activities in Nakhchivan are introduced 
into the scientific circulation for the first time. 
 

Keywords: inter-ethnic clashes, Armenian-Azerbaijani massacre of 1905, Nakhchivan, Erivan 
province. 
 

(Статья представлена академиком Исмаилом Гаджиевым) 
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АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА И 

ПРАВО НАЦИЙ НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 
(в связи со столетием АДР) 

 
В статье на тему «АДР и право наций на самоопределение» исследуется путь развития 

этого права, выявляются основные исторические условия, способствующие этому развитию, и 

исследуется причинная связь между принципами «территориальная целостность и неприкосно-
венность государственных границ» и «право нации на самоопределение». Цель государственной 
политики АДР обеспечить народам, проживающим в подвластной ей территории высокое эко-
номическое, научное, культурное и т.д. развитие в рамках верховенства территориальной 

целостности и суверенных прав государства, на территории которого они проживают. 
 

Ключевые слова: право наций на самоопределение, территориальная целостность, непри-
косновенность государственных границ. 
 

Идея естественного права народов определять свою судьбу сформулирована 

еще в эпоху Просвещения и Французской революции. Из истории политических 

учений известно, что принцип права нации на самоопределение был сформули-
рован буржуазной политической мыслью в процессе выработки теоретического 

оружия против принципов феодального государственного права, в частности, 

принципа, провозглашавшего монарха носителем суверенитета, и принципа «ко-
ронного владения». Право нации самой решать свою судьбу ясно изложено уже в 

Декларации независимости США (1776) и Декларации прав человека и граж-
данина (1789). Цель I Американской революции, а также Великой Французской 

революции – освобождение соответственно североамериканского и французского 
народов от господства монарха. 

«Декабристы», наиболее либеральные представители общественного мнения 

России первой четверти XIX века, мечтавшие о свержении царя и его режима, 

отмене крепостного права в России, равноправии народов России, планировали 

«разделить» после прихода к власти все кавказские народы на два разряда: 

мирные и буйные. 
Русские «демократы» и «гуманисты» XVIII-XIX веков, демонстрируя показ-

ной характер своего демократизма и гуманизма, на самом деле поклонялись вели-
кодержавному шовинизму. 

Несмотря на то, что идея права народов определять свою судьбу начала фор-
мулироваться в XVII-XIX веках в Америке, во Франции, в Германии, в которых 

был маленький зародыш идеи права нации на самоопределение, однако револю-
ционеров США и Европы больше интересовало свержение монархии, а не права 
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наций. «Англичане» воевали за независимость североамериканских колоний от 

Британии в своих интересах, а не в интересах индейцев. Во время Великой 

Французской Революции, никто не думал о правах басков, корсиканцев, авинья-
ков, нормандцев. В XIX веке в России этому процессу мешала узость мышления 

русских демократов. Великодержавный шовинизм, который так сильно вошел в 

их сознание, не позволял этим «гуманистам» думать о том, что кроме русских на 

Земле и другие нации и народы тоже имеют право на свободу. 
Принцип «право нации на самоопределение» получил концептуальное разви-

тие после Первой мировой войны. Президент США Вудро Вильсон в своем выс-
туплении на Парижской мирной конференции употребил термин «право нации на 

самоопределение», но это понятие не получило какого-либо правового контекста 
и в дальнейшем использовалось в разных значениях. 

Этот принцип, как стимулирующий пролетарскую революцию, был включен 

в пункт о «праве нации на самоопределение» в программе РСДРП [5, с. 289-294; 
6, с. 42]. Такое внимание к национальному вопросу было вполне естественно для 

оппозиционной партии в многонациональной Российской империи, в которой 

права нации не соблюдались. 
Однако, укрепившись у власти, большевики по-прежнему, оставляя лозунг 

«право нации на самоопределение» на практике, развернувшись на 180 градусов, 

сами же начали нарушать этот принцип, а также принцип «территориальной це-
лостности и неприкосновенности границ». 

Пункт о «праве нации на самоопределение» в программе РСДРП не был 

специфически большевистским и даже специфически марксистским, как убежда-
ли коммунистические идеологи. Марксистская доктрина требовала последова-
тельного классового подхода ко всем социальным вопросам, включая и нацио-
нальный. Поэтому В.И.Ленин, как известно, в конце концов, высказался за ис-
пользование в вопросе о праве нации на самоопределение классового и диалекти-
ческого подхода. Как сугубый прагматик в политике, В.И.Ленин пользовался этой 

проблемой не в «интересах нации», а в интересах большевиков. Его сподвижник 

Н.И.Бухарин же под «трудящимся классом» понимал «пролетарские и полупроле-
тарские массы» и утверждал: «Мы говорим не о праве нации на самоопределение, 

а о праве на отделение трудящихся классов каждой нации» [3, c. 60]. 
Сталин же решал «национальный вопрос» по-своему; когда ему понадоби-

лось ограничить право нации на самоопределение, он изящно подвел под это 

ограничение «классовую базу»: «Право на самоопределение не может и не 

должно служить преградой делу осуществления права рабочего класса на свою 

диктатуру. Первое должно отступить перед вторым» [8, с. 126-127]. 
Из исторических документов начала XX века, касающихся «прав нацио-

нальностей» в Азербайджане, мы узнаем, что 28 мая 1918 г. Национальный Совет 

Азербайджана, избранный народным голосованием, объявил: «…Отныне Азер-
байджан является полноправным, независимым государством. 

…Азербайджанская Демократическая Республика всем народностям, насе-
ляющим ее территорию, предоставит широкий простор для свободного развития» 

[2]. 
Наряду с этим, в газете «Азербайджан» от 28 мая 1919 г. был опубликован 

ряд статей руководителей и членов парламента республики. В одной из них I 

заместитель председателя парламента Азербайджанской Демократической Рес-
публики Гасан бек Агаев изложил политику государства по отношению к нацио-
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нальным меньшинствам: «Об отношении Азербайджана к национальным мень-
шинствам говорить не приходится. Мы мыслим себе всех граждан Азербайджана 

свободными и полноправными. У нас нет сынов и пасынков. Мы желаем только, 

чтобы граждане Азербайджана, нетюрки освободились от наносных влияний и 

относились бы лояльно к нашей самостоятельности. Это не только слова. Мы 

доказали это всей нашей политикой по отношению к национальным меньшин-
ствам» [2]. 

Ведущая партия Азербайджана в начале XX века – тюркская демократии-
ческая партия федералистов «Мусават» – в своей Программе, принятой 26 октя-
бря 1917 г. на I партийном съезде в Баку, дала свое определение «нации»: «Нация 

– это существо органическое, а не механическое соединение отдельных личнос-
тей. Она живет, мыслит, имеет свои цели и стремления. И поэтому каждая чело-
веческая личность связана с нацией, а не с государством. 

Нация – это человеческое общество, связанное общностью языка, религии, 
традиции, литературы, культуры, истории и нравов. Единство одной лишь рели-
гии не создает нации, как об этом ошибочно думают некоторые из наших совре-
менников. 

Каждая нация определяется главным образом по общему языку, обычаям и 

литературе» [4, с. 26]. 
Как видно из названия партии, «мусаватисты» в вопросе «самоопределения 

наций» были сторонниками федерализма: «Только федеративная децентралисти-
ческая система государства может обеспечить политические права нации по отно-
шению к государству и духовно – культурные права по отношению к религии. 
Федерация не есть разрыв сношений с центром, наоборот, это – система, дающая 
возможность умело и уместно распределить обязанности, что создаст еще боль-
шую связь с центром. 

Как у каждого государства и входящих в его состав национальностей, у 

каждой религии с ее толками, наряду с частичными расхождениями существует, 

тем не менее, нечто общее, так и среди отдельных групп населения имеются те же 

самые расхождения и общности. Вот почему естественным путем всякого полити-
ческого, религиозного и национального единства и является путь федерации. 

В Программе «Мусават» подробно излагается партийное видение «госу-
дарственного строя и автономии». Ниже приводятся несколько пунктов этой 

программы, касающихся темы: 
…Обладающие определенной территорией народы, имеют право на автоно-

мию. 
…Не обладающие определенной отдельной территорией народы имеют пра-

во на национально-культурную автономию. 
…Все автономные единицы связываются с центральной властью только в 

общих вопросах, так-то: обороны страны, денежной системы, таможенной, внеш-
ней политики, железной дороги, почты и телеграфов и пр. 

…Официальным языком каждой автономной единицы считается язык, на 

котором говорит большинство населения данной области» [4, с. 27]. 
Идею «самоопределение нации» поддерживали социалисты-революционеры, 

члены парламента АДР. Точку зрения партии эсеров выразил председатель коми-
тета партии Л.П.Уманский: «Мы считаемся с независимостью Азербайджана, как 

с совершившимся фактом. Наша партия первая выдвинула в России вопрос о 
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самоопределении народов, и понятно, почему наша партия приветствует само-
определение нации» [2]. 

Как видно, в годы существования АДР (май 1918-апрель 1920) «право 
самоопределения наций» в Азербайджане признавалось безоговорочно. Однако 

сторонник этого права – Азербайджанская Демократическая Республика – пала от 
агрессии другого сторонника – Армянского государства [7]. 

Право нации на самоопределение является ее законным правом. При этом 

каждая нация, народность и этническая группа пользуются уровнем в соответ-
ствии с их качественными показателями. 

Современное международное право, с одной стороны, утверждает свободу 

самоопределения как свой стратегический принцип, с другой – настаивает на 
территориальной целостности государств, запрещает злоупотребление свободой, 

несущей опасность принципу «равноправия» всех субъектов международных от-
ношений. Например, Декларация о предоставлении независимости колониальным 

странам и народам, требуя «уважать принцип равноправия и самоопределения 

всех народов» утверждает: «Всякая попытка, направленная на то, чтобы частично 

или полностью разрушить национальное единство и территориальную целост-
ность страны, несовместима с целями и принципами Устава Организации Объеди-
ненных Наций (п. 6.)». «…Все государства должны уважать «суверенные права 

всех народов и территориальную целостность их государств (п. 7.)» [1, с. 330]. 
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İradə Nuriyeva 
 

AZƏRBAYCAN DEMOKRATİK RESPUBLİKASI VƏ XALQLARIN ÖZ 

MÜQƏDDƏRATINI TƏYINETMƏ HÜQUQU 
 

“ADR və xalqların öz müqəddəratını təyinetmə hüququ” adlanan məqalədə qeyd 

olunan hüququn inkişaf prosesi tədqiq olunur, bu inkişafa səbəb olan başlıca tarixi şərait 
göstərilir və “millətlərin öz müqəddəratını təyinetmə hüququ” ilə “ərazi bütövlüyü və 

dövlət sərhədlərinin toxunulmazlığı” prinsipləri arasındakı əlaqəsi araşdırılır. ADR-in 
dövlət siyasətinin əsas məqsədi onun hakimiyyəti altında olan ərazilərdə yaşayan xalq-
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lara dövlətin suveren hüquqları və ərazi bütövlüyünün üstünlüyü çərçivəsində yüksək 

iqtisadi, elmi, mədəni və i.a. inkişafı təmin etməkdir. 
 

Açar sözlər: millətlərin öz müqəddəratını təyinetmə hüququ, ərazi bütövlüyü, dövlət sərhədlərinin 

toxunulmazlığı. 
 

Irada Nuriyeva 
 

AZERBAIJAN DEMOCRATIC REPUBLIC AND THE RIGHT 
OF NATIONS TO SELF-DETERMINATION 

 
The paper named “ADR and the right of Nations to self-determination” researches 

the development of this right, identifies the main historical conditions that contribute to 
this development, and researches the reasonable relationship between the principles of 
“territorial integrity and inviolability of state borders” and “the right of the nation to 

self-determination”. The purpose of the ADR state policy is to ensure the high econo-
mic, scientific, cultural and other development of the nation’s living in the territory of 

the country under the rule of territorial integrity and sovereign rights of the state in 
which they live. 
 

Keywords: right of nations to self-determination, territorial integrity, inviolability of state 
borders. 
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İNFORMASİYA MÜHARİBƏSİ VƏ İNFORMASİYA TERRORU 
ŞƏRAİTİNDƏ MEDİANIN DAVRANIŞI 

 
İnformasiya siyasətində xəbər amili müasir dövrdə ciddi təsirə malik olaraq qlobal auditoriyaya 

nüfuz etmək imkanları yaradır. Xüsusilə də hərbi əməliyyatlar ərəfəsində qarşıduran tərəflər bir-birinin 
silahlı qüvvələrinin şəxsi heyətinin, həmçinin əhalinin mənəvi-psixoloji ruhunu sarsıtmaq üçün müxtəlif 

vasitələrindən istifadəyə üstünlük verirlər. İnformasiya müharibələri – informasiya sistemlərinin kənar 
hücumlardan müdafiəsi və eyni zamanda qarşı tərəf üzərində psixoloji-siyasi üstünlüyü əldə etmək məq-
sədi ilə həyata keçirilən informasiya manipulyasiyalarıdır. 
 

Açar sözlər: informasiya siyasəti, media mütəşəkkilliyi, informasiya müharibəsi, “Aprel döyüşlə-
ri”, milli identiklik, qloballaşma. 
 

“İnformasiya müharibəsi” termini 1976-cı ildə Amerikalı mütəxəssis Tomas Ron 
tərəfindən “Boeing” kompaniyası üçün hazırladığı “Silah sistemləri və informasiya mü-
haribəsi” adlandırdığı hesabatda istifadə etmişdir. Tədqiqatçı T.Ron bildirir ki, infor-
masiya müharibəsi hərbi strategiyanın tərkib hissəsinə çevrilməkdədir. İnformasiya mü-
haribəsi anlayışı təbliğat, təbliğata qarşı mübarizə, dezinformasiya metodları, psixoloji 
müharibə kimi hadisələrlə əlaqələndirilmişdir. Cəmiyyət inkişaf etdikcə, yeni həyat tərzi 

yarandıqca, “intellektual iqtisadiyyat” genişləndikcə, İKT inkişaf etdikcə, informasiya 

cəmiyyəti formalaşdıqca, informasiya müharibəsi sosial hadisə kimi əhəmiyyətli dərə-
cədə avtonomluq statusu almaqdadır [1, s. 14]. 

“İnformasiya həm silah, həm də məqsəddir”. ABŞ Müdafiə Nazirliyinin informa-
siya müharibəsi haqqında sənədlərində öz əksinin tapmış bu fikir informasiyanın böyük 

ideoloji və siyasi-psixoloji təsir amili olduğunu təsdiq edir. Rusiya Xarici İşlər Nazirli-
yinin Diplomatiya Akademiyasının professoru, politoloq İqor Panarin hesab edir ki, in-
formasiya müharibəsində KİV-in hadisələri təqdim etmək məharəti, kütləyə necə təsir 
etmək taktikası, manipulyasiyası xüsusi əhəmiyyət daşıyır [2, s. 113]. 

Rusiyalı alim İ.Panarin “Təbliğat və informasiya müharibəsi” adlı digər əsərində 

qeyd edir ki, informasiya müharibəsində media əsas təbliğat vasitəsi olmaqla, ictimai rə-
yin formalaşdırılmasında, rəqibi sarsıtmağa xidmət edən məlumatların yayılmasında 

(psixoloji təsir, dezinformasiya, idarəetmə və s.) xüsusi rol oynayır [3, s. 336]. 
İnformasiyanın dağıdıcılığı və məhvetmə təhlükəsi atom, neytron və s. kimi küt-

ləvi qırğın silahları ilə müqayisə edilir. Bu vəziyyətdə dövlətlə bərabər, KİV və vətən-
daş cəmiyyətləri də ayıq-sayıq olmalı, məlumatların hansı fəsad törədə biləcəyini nəzərə 
almalıdır. Siyasi elmlər doktoru V.Rəhimzadə bildirir ki, informasiya müharibəsinin də-
rinləşdiyi şəraitdə mətbuat daha fəal olmalıdır: “İnformasiya müharibəsinin aparılması 
üçün ilk növbədə bu anlayışın düzgün dərk olunmasına və onunla işləmək bacarığına yi-
yələnməsinə nail olmaq lazımdır. Ən ümdə vəzifə ondan ibarətdir ki, özünün informa-
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siya təhlükəsizliyini lazım olan səviyyədə saxlaya, düşmənin isə informasiya səviyyəsi-
ni aşağı sala biləsən. Bu iki eyni məqsədə o zaman çatmaq olar ki, bunun üçün komp-
leks şəkildə düşmənin informasiya bazasının məhv edilməsinə və özününkünün saxlan-
masına xidmət etsin” [4]. 

Hərbi zərbələrlə müharibədə qarşı tərəfin ordusunun və infrastrukturunun dağıdıl-
masına, fiziki üstünlüyə çatmaq olur. İnformasiya müharibəsində isə İKT texnologiya-
larının köməyilə düşmənin siyasi-iqtisadi, sosial-humanitar sektorlarına zərbə vurmaq, 
iqtisadi və psixoloji baxımdan zəifləməsinə nail olmaq mümkündür. İnformasiya müha-
ribəsində əks tərəfin hərbi arsenalını deyil, ümumilikdə mülki sektorunu, bütün vətəndaş-
ları psixoloji cəhətdən məğlub etmək, insanların milli iradəsini sındırmaq mümkündür. 

Rusiyanın tanınmış filosofu Mariya Nesterova qeyd edir ki, informasiya mühari-
bəsində üç əsas məqsəd var: ölkənin informasiya resurslarının müdafiəsi və təmin edil-
məsinə nəzarət; informasiya məkanının düşmən hərəkətlərindən qorumaq; düşmənin 
dövlət və qeyri-dövlət sahələrini, ictimai rəyi psixoloji təsir yolu ilə motivasiya etmək. 
İnformasiya müharibəsinin əsas aləti isə virtual təsir və manipulyasiyadır. Bu savaşda 

yaxşı və yaxud pis informasiya anlayışı yoxdur, əsas odur ki, insanların beyninə psixo-
loji təsir edə biləsən [5]. 

Tədqiqatçı E.Axundov “Elektron İnformasiya Müharibəsi (EİM): problemlər və 

perspektivlər” adlı araşdırmasında göstərir ki, son 50 il ərzində EİM digər ənənəvi in-
formasiya müharibəsi elementlərini kölgədə qoymuşdur. Kitab, qəzet, jurnal kimi kağız 
informasiya daşıyıcıları indi demək olar ki, informasiya müharibəsi elementləri kimi öz 

əhəmiyyətini itirmişdir. Yüz min tirajla çap olunan kağız məmulatların səmərəli təsir 

imkanları çox azdır. Bu informasiya vasitələri yalnız məhdud sahələrə yayımlanmaqla 

yanaşı, əsasən ölkədaxili üçün nəzərdə tutulmuşdur [6]. 
Medianın digər mübarizə metodlarından fərqli olaraq taktikası, təsiretmə və təlqin-

etmə imkanları həm fərqli, həm də genişdir. Media informasiya müharibələrində daha 
geniş spektrdə nüfuzedici rol oynayır. Xüsusilə də, sosial medianın geniş imkanları 

onun daha təsiredici funksiyasından xəbər verir. Müharibə dövründə KİV-in psixoloji 
təsir imkanları daha vacib faktora çevrilir. İstər ön cəbhə olsun, istərsə də arxa cəbhə, 

media öz informasiya manevrləri, məharəti ilə psixoloji cəhətdən vəziyyətə təsir edir. 

İnformasiya üçün sərhəd yoxdur – situasiya və şəraitdən asılı olaraq informasiyadan 
müxtəlif məqsədlər üçün istifadə etmək mümkündür. Media özünün peşə etikasına, me-
dia işçisi öz etik davranış kodeksinə uyğun olaraq hadisələrə sadəcə hadisə kimi yanaş-
malıdır. 

Media qurumları bəzən dövlətlərarası münasibətlərin gərginləşməsində, xalqlar və 

millətlər arasında ayrı-seçkiliyin, ədavətin, milli qarşıdurmaların yaranmasında qızışdı-
rıcı rol oynayırlar. Rusiyanın tanınmış sosioloq alimi, informasiya təhlükəsizliyi üzrə 

tədqiqatçı Y.Nekrasova hesab edir ki, irimiqyaslı informasiya qarşıdurması cəmiyyətdə 

ictimai qruplar və dövlətlər arasında qüvvələr nisbətini dəyişmək məqsədi daşıyır. Belə 

şəraitdə “sülh” institutları (kütləvi kommunikasiya vasitələri) dünyada baş verən müna-
qişə və müharibələrdə “informasiya” ötürücüsü kimi müxtəlif ideologiyaların əlində va-
sitəyə çevrilməməlidir. Media informasiyadan destruktiv və dağıdıcılıq, qarşıdurma, di-
ni və irqi ayrı-seçkilik, ksenofobiya kimi məqsədlər üçün istifadə etməməlidir [7, s. 57-66]. 

KİV üçün arzuolunmaz hallardan biri də destruktiv meyllərin təbliğatına geniş yer 

ayırması və bununla da öz məram və məqsədlərindən uzaqlaşmasıdır. Kütləvi informa-
siya və kommunikasiya vasitələrinin fəaliyyətində zorakılıq, qəddarlıq və insanların əh-
val-ruhiyyəsinin pisləşməsinə səbəb olan halların artması medianın bəzi hallarda infor-
masiya savaşını qızışdıran tərəf olmasından xəbər verir. Xüsusilə də sosial şəbəkələrin 
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aktiv iştirakçıları olan gənclər internetdəki bu mühitin təsirinə düşür, təbliğ olunan da-
ğıdıcılıq ideyalarının gerçək iştirakçısına çevrilirlər. 

Rusiyalı psixoloq-alim S.P.Rastorquyev qeyd edir ki, insanlar, xüsusilə də daha 
fəal qruplar informasiya sistemlərindən asılı vəziyyətə düşərək xəbər tranzitində sosial 

funksiyanın daşıyıcısına çevrilirlər. Onlar informasiya resurslarının köməyilə fərqli fikir 

yaradır və ictimai rəyə təsir edirlər. İnformasiya qarşıdurmalarının gərginləşdiyi mühit-
də insanlar KİV-in gördüyü iş qədər olmasa da, düşmən və ya konfliktin yaşandığı qarşı 
tərəflə informasiya müharibəsinin aparılmasına meyllidir [8, s. 96]. Ermənistanla mü-
haribə şəraitində olan Azərbaycanda KİV-lərin informasiya müharibəsində hansı tərzdə 
davranması, xəbərdən istifadəetmə manevri, taktikası, qarşı tərəfə psixoloji təsiretmə 

məharəti və s. xüsusi aktuallıq kəsb edir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 

Əliyev Nazirlər Kabinetinin 2015-ci ilin birinci yarısının sosial-iqtisadi inkişafının ye-
kunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclasında qeyd etmişdir ki, Azərbay-
cana qarşı informasiya müharibəsi ən şiddətli mərhələyə qədəm qoymuşdur: “Təbii ki, 

bu, əlaqələndirilmiş bir antiazərbaycan siyasətidir. Bu işdə ilk növbədə, erməni lobbisi-
nin fəallığını qeyd etmək lazımdır, onlar mütəmadi olaraq Azərbaycanın milli-mədəni 
dəyərlərini, real inkişafını və həqiqətlərini inkar edərək onu geridə qalmış, antidemok-
ratik, antixristian ölkə kimi dünyaya təqdim etməyə çalışırlar” [9]. 

Dövlət başçısı ölkəmizin informasiya təhlükəsizliyi konsepsiyasında Ermənistan-
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı həyata keçirilən siyasətin əsas istiqa-
mətlərinin və bu sahədə qarşıda duran vəzifələrin ayrıca əks etdirilməli olduğunu zəruri 

hesab edir. Çünki Azərbaycana qarşı həyata keçirilən informasiya müharibəsində Ermə-
nistan xüsusi canfəşanlıq göstərir. Erməni diasporu müxtəlif ölkələrin informasiya vasi-
tələrində Azərbaycanın dünyada gündən-günə artan nüfuzuna, siyasi, iqtisadi, mədəni 
sahələrdə əldə etdiyi uğurlara kölgə salmağa çalışır. Bu məsələdə ermənipərəst xarici və 

daxili siyasi dairələr xüsusi aktivlik nümayiş etdirirlər. Ermənilərin və onlara himayə-
darlıq edən siyasi dairələrin əsas məqsədi nəyin bahasına olursa-olsun, beynəlxalq icti-
mai rəydə Azərbaycanla bağlı mənfi fikir formalaşdırmaqdır” [10]. 

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı müşahidə olunan 
gərginlik barədə cəmiyyətin informasiya ilə təmin olunması məsələsini daim diqqətdə 

saxlayan Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası media orqanları ilə 

bu mövzuda geniş tədbir keçirməklə hərbi informasiyaların yayılmasında, ümumiyyətlə, 

hərbi təyinatlı materialların işlənilməsində həssas olmağı, müvafiq qurumlarla birgə iş-
ləməyi tövsiyə edir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası, Müdafiə 

Nazirliyi və Mətbuat Şurasının təşkilatçılığı ilə “Azərbaycanın informasiya təhlükəsiz-
liyinin qorunmasında medianın rolu” mövzusunda keçirilən tədbirdə PA-nın ictimai-
siyasi məsələlər şöbəsinin müdir müavini V.Əliyev demişdir ki, Azərbaycan həm müx-
təlif xarici dairələrin, həm də Ermənistanın və erməni lobbisinin məqsədyönlü informa-
siya təxribatlarına məruz qalır: “Bir tərəfdən, bəzi antimilli daxili qrupların və maraqlı 

xarici qüvvələrin birgə fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycanın demokratik inkişafı ilə bağlı 
real vəziyyət beynəlxalq ictimaiyyətə təhrif olunmuş formada təqdim edilir, digər 

tərəfdən isə onların Ermənistan və erməni lobbisi ilə üst-üstə düşən mövqeyi və bəzi 
istiqamətlər üzrə sinxron işbirliyi həm də ümummilli məsələlərin həllində Azərbaycanın 

milli maraqlarına zərbə vurur. Nəzərə alınmalıdır ki, Ermənistanın Azərbaycana qarşı 

işğalçılıq siyasəti davam edir və ermənilərin növbəti təxribatlar törədəcəyi heç də istisna 

olunmur” [11]. 
Etiraf etmək lazımdır ki, bəzi media orqanları hərbi mövzuda informasiyaların təq-

dimatı zamanı səs-küy yaratmaqla, hadisələrin mahiyyətinə, dövlətin milli maraqlarına 
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əhəmiyyət vermədən düşmən mənafeyinə xidmət edən məlumatlar yayırlar. Belə vəziy-
yətdə dövlət orqanları, eləcə də Müdafiə Nazirliyi rəsmi bəyanatlar verərək yalan məlu-
matları təkzib etmək məcburiyyətində qalırlar. 2015-ci il iyulun 25-də qoşunların təmas 
xəttindəki insidentlə bağlı qeyri-dəqiq məlumatlar yayan bəzi media orqanlarının bu 
davranışı Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi tərəfindən haqlı olaraq narazılıqla 

qarşılanmışdır: “Bəzi elektron kütləvi informasiya vasitələri guya 40 nəfər hərbi qul-
luqçumuzun mühasirəyə düşməsi, bir neçə saatlıq atışmadan sonra mühasirədən çıxma-
ğa nail olması və səkkiz nəfər hərbçimizin yaralanması barədə yalan və təxribat xarak-
terli məlumatlar yayıblar. Ermənistanın xüsusi xidmət orqanları, o cümlədən xakerləri 

tərəfindən məqsədyönlü surətdə yayılan bu xəbərlər həqiqətə uyğun deyil və təəssüflər 

olsun ki, bəzi yerli elektron kütləvi informasiya vasitələri də düşmən yalanına uyaraq ic-
timaiyyətimizə yanlış məlumatlar çatdırırlar. Cəbhədə baş verən hər bir hadisə ilə bağlı 

məlumatların yayılmadan əvvəl rəsmi surətdə Müdafiə Nazirliyi ilə dəqiqləşdirilməsi 

zəruridir və vacibdir” [12]. 
2014-cü il iyulun 27-dən avqustun 8-dək davam edən döyüşlər barədə ziddiyyətli 

məlumatlar yayan bəzi media orqanları informasiya müharibəsinin qaydalarını, millilik 

və dövlətçilik anlayışlarını yaddan çıxararaq ictimai rəydə çaşqınlığın yaranmasına sə-
bəb oldular. Media daha çox avqustun 1-dən 2-nə keçən gecə erməni kəşfiyyat-təxribat 
qrupunun cəbhənin Ağdam-Ağdərə istiqamətində yerləşən mövqelərimizə növbəti hücu-
munu dəf edərkən qəhrəmancasına şəhid olmuş hərbi qulluqçularımız haqqında məlu-
matlar verməklə işini sanki bitmiş hesab edirdi. 

Müdafiə Nazirliyinin rəsmi açıqlamalarından və ermənilərin itkiləri barədə video-
materiallarından sonra 2014-cü ilin avqust ayında baş vermiş lokal döyüşlərdə erməni 
hərbi birləşmələrinə sarsıdıcı zərbələrin vurulduğu məlum oldu və media bundan sonra 

təfərrüatlı informasiyalar yaydı. Həmin günlərdə Ermənistanın “www.tert.am” saytı 
ölkəsinin Müdafiə Nazirliyinə istinadən cəbhədəki son vəziyyətlə bağlı xəbər verərkən, 
qondarma “Dağlıq Qarabağ” ordusunun 20 əsgərinin ölməsi, 26 nəfərin isə yaralanması 

barədə məlumat yerləşdirmişdi. Mediamız bundan məharətlə istifadə edərək düşmənin 

yalan təbliğatını darmadağın edə bildi. 
Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin açıqlamalarından sonra Azərbay-

can KİV-lərində düşmənin ön xəttində cəmləşən hərbi hədəflərinə güclü zərbələrin vu-
rulduğu, xeyli sayda hərbi texnika və canlı qüvvəsinin məhv edildiyi barədə məlumat-
ların sayı artmağa başladı. Lakin təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, əvvəlki günlərdə iş-
ğalçı ölkənin təsir dairəsində olan media qurumları hadisələri şişirdərək Azərbaycanın 

itki verdiyini iddia edirdilər. 
2015-ci ildən sonrakı dövrü təhlil etdikdə ölkə mediasının fəaliyyətindəki nöqsan-

ların əhəmiyyətli dərəcədə aradan qalxdığını, informasiya terroru şəraitində ölkə jurna-
listlərinin daha peşəkarcasına davrandığını müşahidə etmək mümkündür. Müdafiə Na-
zirliyinin, media ilə işləyən ictimai təşkilatların, vətəndaş cəmiyyəti institutlarının in-
formasiya savaşında davranış məsələləri barədə ictimai müzakirələri artırması, bu möv-
zuda tövsiyə xarakterli mülahizələrin çoxalması KİV-in informasiya savaşındakı davra-
nışında ciddi dönüş yaratmışdır. 

Azərbaycan mediası mövcud şəraitdə informasiyanın əldə olunması və ötürülməsi 

prosesində intizamlı və məsuliyyətli davranmağa çalışır. Son iki il ərzində ölkə me-
diasının hərbi mövzuda xəbərlər blokunu analiz etdikdə belə bir ümumi qənaətə gəlmək 

mümkündür: KİV-lər cəbhə xəttindən məlumat, yaxud foto və video görüntü yayarkən 
eyni ideya və məqsəddən çıxış edir, Azərbaycan Ordusunun həqiqi üstünlüyünü təbliğ 

edir, ermənilərin hərbi uğursuzluqlarına daha çox diqqət yetirirlər. Mediamız Ermənis-
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tanın və bəzi xarici ölkələrin KİV-lərində ermənilərlə bağlı yayılan materialları nəza-
rətdə saxlayır, işğalçı dövlətin siyasi və hərbi böhran keçirdiyini onun özünün dilindən 

“qoparır” və operativ şəkildə yayır. Məsələn, təkcə 2015-ci ildə Azərbaycan mediasında 
Ermənistanın hərbi strukturlarının yaydığı məlumatlara istinadən əsgər və zabitlərin 

ölüm sayının artması, nizamsızlıq, Dağlıq Qarabağda hərbi xidmət keçməkdən imtina 

edən əsgərlər və digər məzmunlu 1000-dən çox xəbər yayılmışdır. 
Azərbaycan mediasının informasiya müharibəsindəki davranışı bəzi kiçik nöqsan-

lar istisna olmaqla, peşəkarlığa və milli maraqların qorunmasına, operativliyə, daha 
məsuliyyətli araşdırmalara əsaslanaraq müsbət xarakterizə olunmalıdır. Mediamız icti-
maiyyətin informasiya ehtiyaclarını kifayət qədər ödəmək və informasiya zənginliyini 

təmin etməklə düşmən tərəfin çaşdırıcı xəbərlərinin tamamilə arxa plana keçməsinə, və-
təndaşların həqiqi xəbər almalarına nail olmuşdur. 

“Ayna”-“Zerkalo” qəzetlərinin baş redaktoru E.Şıxlı Moderator.az saytına açıqla-
masında qeyd edir ki, “Ən yaxşı informasiya savaşı hər şeyi obyektiv surətdə işıqlan-
dırmaqdır və kim ki, bunu edir, deməli düşmənə qarşı ən effektiv informasiya savaşını 

da o aparır” [13]. 
Dövlətin informasiya müharibəsində KİV-lərlə sıx işbirliyi, eləcə də medianın son 

illərdə bu istiqamətdə bir hədəfə vurması, ümummilli maraqların ifadəçisinə çevrilməsi 

tendensiyası özünün müsbət nəticələrini verir. 2016-cı ilin məlum aprel döyüşlərindən 
sonra ölkə KİV-in davranışından bunu açıq-aydın görmək mümkündür. 2016-cı ilin ap-
rel ayının ilk günlərində təmas xəttində baş vermiş şiddətli döyüşlərdə KİV-in mütəşək-
killik nümayiş etdirərək hadisələrə soyuqqanlı və peşəkar yanaşması, hərbi sirlərin 

yayılmaması üçün ölçülüb-biçilmiş addımlar atması, əhali arasında vətənpərvərlik möv-
zusunda materialların təşviq olunması, ordumuzun döyüş və müdafiə qalibiyyətinin xü-
susi təqdimetmə formaları vasitəsilə davamlı şəkildə təbliği, dolğun faktlar və arqu-
mentlərlə düşmənin uğursuzluqlarının işıqlandırılması onun davranış kodekslərini mə-
nimsədiyinin göstəricisidir. Mediamız hərbi vəziyyətlərdə məqsədəuyğun olmayan mə-
lumatların, qeyri-rəsmi xəbərlərin, dezinformasiyaların yayılmasından demək olar ki, 
tam uzaqlaşmışdır. Bir neçə il əvvəl, xüsusilə də 2014-cü ilin avqustunda buraxılan 
səhvlər artıq təkrarlanmır. 

“Oğuz” Müstəqil Araşdırmaçılar Qrupunun rəhbəri V.Zifəroğlu qeyd edir ki, 

2014-cü ilin avqust əməliyyatları ilə müqayisədə 2016-cı il aprel əməliyyatları zamanı 
mediamız daha təmkinli və peşəkar münasibət sərgiləmişdir: “Təqdim edilən məlumat-
lar həddən artıq obyektiv, hərbi sirr yaymamaq, ruh yüksəkliyi kimi amilləri nəzərə 

alaraq yayımlanırdı. Təbii ki, bu məlumatların yayımlanmasında Müdafiə Nazirliyinin 

mətbuat xidməti də peşəkarcasına öz işini qura bilməsi də rol oynadı. Eyni zamanda, 

Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti də səfirliklərlə bir yerdə müvafiq iş qurdu. Bü-
tün bunlar öz müsbət işini gördü və demək olar ki, əhali arasında təşviş deyil, bir ruh 

yüksəkliyi yarada bildi” [14]. 
Azərbaycan mediası aprel döyüşləri zamanı yalan informasiyalar yaymaqla hərbi 

üstünlüklər və “qələbə fonu” yaratmağa çalışan erməni ordusunun informasiya təbli-
ğatını darmadağın etmişdir. Təmas xəttində onlarla erməni hərbçisinin cəsədləri, Ağdərə 

və Füzuli istiqamətində səngərlərdə silah və sursatlarını qoyub qaçan ermənilər haqqın-
da görüntülərin yayılması Azərbaycan və dünya ictimaiyyətinin vəziyyətə dair həqiqi 

məlumatlar əldə etməsinə imkan vermişdir. 
Azərbaycan mediasının “informasiya savaşı”nda nümunəvi davranışı və həmrəy-

liyi xarici media qurumlarının da zəruri informasiya ilə təminatında mühüm rol oyna-
mışdır. Aprel hadisələri zamanı bir sıra xarici KİV-lərin təmas xəttindən operativ, qə-
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rəzsiz və obyektiv məlumatlar yayması erməni yalanlarının ifşa olunmasında mühüm 

rol oynamışdır. Məsələn, 2016-cı il aprelin 4-də Rusiyanın “Komsomolskaya Pravda” 
qəzetinin əslən Qarabağdan olan erməni jurnalist Şaqen Nazaryandan hazırda işğal 

altında olan Azərbaycan ərazilərində nə baş verdiyi haqda sualına cavab olaraq sonuncu 

ermənilərin qorxu və xaos içərisində olduğunu etiraf etmişdir [15]. 
Dünyanın bir sıra aparıcı KİV-lərinin qoşunların təmas xəttindəki hadisələri işıq-

landırarkən “APA”, “Trend”, “AzərTAC” və digər yerli informasiya mənbələrinə isti-
nad etməsi Azərbaycanın informasiya müharibəsindəki üstünlüyünü  təsdiqləmişdir. Bu 

prosesdə dövlət agentliyi olan “AzərTAC” İnformasiya Agentliyinə istinadən dəqiq, sə-
hih və operativ məlumatlar yayan xarici KİV-lərin – Türkiyənin “Anadolu”, Çinin “Sin-
xua” agentlikləri, Almaniyanın “Frankfurter Allgemeine”, İndoneziyanın “Rupublika” 

qəzetləri, Macarıstan radiostansiyaları, Misirin “Akhbar El Yom”, “Al Bawaba”, “Ona”, 

“Youm7”, “Al-Balad”, “Al-Dostor” nəşrləri, Çexiyanın bir sıra KİV-ləri, CNN və digər 
televiziya, radio və media orqanları qoşunların təmas xəttində vəziyyətin gərginləşməsi, 

bir neçə strateji yüksəkliyin və yaşayış məntəqəsinin Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tə-
rəfindən azad edilməsi haqqında silsilə məlumatlar yaymışlar. 

Qoşunların təmas xəttində baş verən gərginlikləri Fransanın “Francais.rt.com”, 

“Rfi.fr”, “Lemonde.fr”, “Lexpress.fr”, “fr.news.yahoo.com” saytları, Rumınyanın “PRO 

Tv”, “Realitatea Tv” televiziya kanalları, “Romania Libera”, Gandul, Adevarul qəzet-
ləri, “Mediafax” və “Agerpres” xəbər agentlikləri, “Hotnews” xəbər portalı, Qırğızısta-
nın “Kabar” agentliyi və “Ca-news” portalı da işıqlandırmışlar. 

Ümumiyyətlə, bir sıra beynəlxalq və regional informasiya alyanslarının üzvü olan 

“AzərTAc”ın dünyanın 90-dan çox ölkəsinə ingilis, rus, alman, fransız və ərəb dillərin-
də xəbərlər təqdim etməsi, dünya media ailəsinin tamhüquqlu üzvünə çevrilməsi və ölkə 

həqiqətlərinin beynəlxalq aləmdə yayılması sahəsində geniş fəaliyyəti respublikamızın 

informasiya müharibəsində bir çox imkanlar qazanması üçün güclü bazanın olması de-
məkdir. 

Aprel döyüşləri zamanı Azərbaycan mediasının mütəşəkkilliyi və vahid ideya ətra-
fında birləşərək informasiya müharibəsində birgə zərbələr endirməsi öz effektini ver-
mişdir. Azərbaycan KİV-ləri Ermənistanın informasiya təxribatlarını alt-üst edərək dün-
yanı qərəzsiz və tam obyektiv məlumatlarla təmin edə bilmişlər. Beynəlxalq ictimaiyyət 

təmas xəttində təxribatlara cəhd edən işğalçı Ermənistanın silahlı qüvvələrinin həmin 

döyüşlərdə böyük itkilərə məruz qaldığının əyani şahidi olmuşdur. 
2016-cı il aprelin 2-də keçirilən Təhlükəsizlik Şurasının iclasında Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev bildirmişdir ki, təmas xəttində baş verən hadi-
sələrin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında KİV-in üzərinə mühüm vəzifələr düşür. 
Dövlət başçısı təəssüflə qeyd etmişdir ki, Ermənistan mediası informasiyaların çatdırıl-
masında peşəkar jurnalistikadan uzağa gedərək anti-Azərbaycan mövqeyi tutmuş, hadi-
sələri qeyri-dəqiq təqdim etməklə beynəlxalq ictimaiyyətdə çaşqınlıq yaratmağa çalış-
mışdır: “Onların sərəncamında olan satqın kütləvi informasiya vasitələri, satqın siya-
sətçilər, korrupsiyaya uğramış politoloqlar, şərhçilər indi sıraya düzülüblər ki, Azər-
baycanı ittiham etsinlər. Əgər indi bəzi ölkələrin mətbuatına nəzər salsanız, görərsiniz 

ki, birtərəfli məlumat gedir. Azərbaycan ittiham olunur. Döyüşlərlə bağlı təhrif edilmiş 

məlumatlar verilir” [16]. 
Bütövlükdə, 2016-cı ilin aprel döyüşləri göstərmişdir ki, informasiyanın təqdim 

olunmasında ölçülüb-biçilmiş, milli mənafe və maraqlara xələl gətirəcək hallara yol ve-
rilmədən operativ, dürüst mövqe nümayiş olunmalıdır. Xüsusilə də ekstremal vəziyyət-
də informasiyanın əlahiddə statusu daha da artır və müharibə şəraitində yaşayan Azər-
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baycan üçün informasiya məkanının qorunması, informasiya təhlükəsizliyinin, milli və 

dövlət maraqlarının təmin olunması son dərəcə vacibdir. Jurnalistlər dəqiq və obyektiv 

informasiya vermək üçün güc nazirliklərinin mətbuat xidmətləri ilə daha səmərəli işlə-
məlidirlər. Müharibə şəraitində media ilə bərabər, sosial şəbəkələrdə də vətənpərvərlik 

ruhunu qaldırmaq üçün bu sahədə ixtisaslaşmış ictimai qurumların koordinasiyası təşkil 

olunmalıdır. Media ümumilikdə cəmiyyətin maraqlarını – Ordunun döyüş ruhunu nəzə-
rə almalıdır. 

İnformasiya müharibəsində medianın məsuliyyəti daha da artmalı, hərbi tematika 

digər mövzularla müqayisədə xüsusi diqqətdə saxlanılmalıdır. KİV-lər hər zaman dün-
yanın ən qaynar nöqtələrindən, münaqişə ocaqlarından operativ xəbərlər çatdırmaq, re-
portajlar hazırlamaqla dünya ictimaiyyətinin informasiya qıtlığını təmin etmişdir. KİV 

cəbhə xəttində hərbi əməliyyatların aktivləşməsindən, cəbhədə durğunluğun davam et-
məsindən və yaxud dinc dövrdə Azərbaycanın güclənməsini, qüdrətini istəməyən düş-
mən tərəfin və digər antimilli qüvvələrin informasiya müharibəsində ölkəmizə qarşı təx-
ribat xarakterli məlumatlarının qarşısının alınmasında daim fəal olmalı, informasiya mə-
kanında hakimliyini qoruyub saxlamalı, dövlətçiliyə xidmət etməli və qlobal informasi-
ya sektorunda dinamik fəaliyyətini davam etdirməyi strateji məqsədə çevirməlidir. 

İnformasiya savaşı və milli identikliyin qorunmasının vacibliyi şəraitində mediada 

ana dilinin – ədəbi dil normalarının qorunması mühüm əhəmiyyət daşıyan məsələlərdən 
birinə çevrilir. Müstəqil və milli dövlətçiliyin inkişafında Azərbaycan dili amili mühüm 

rol oynayır. Ölkə rəhbərliyi dilimizin saflığının qorunması, inkişafı və zənginləşməsinə 

xüsusi qayğı göstərir. Azərbaycan dilinin milli mənəvi, siyasi-hüquqi statusunun möh-
kəmləndirilməsi, dövlət dilinin kənar təsirlərdən qorunması və saflığının təmin olun-
ması istiqamətində davamlı addımlar atılır. Azərbaycan dilində mətbuatın, mədəniyyə-
tin, elm və təhsilin inkişafı üçün böyük işlər görülür, dövlət dilinin ictimai-siyasi və 
mədəni mövqeyinin yüksəlməsi istiqamətində davamlı tədbirlər həyata keçirilir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının tövsiyəsi ilə 2017-ci il 
oktyabrın 6-da keçirilmiş “Azərbaycan ədəbi dilinin qorunmasında və inkişafında KİV-
in rolu” mövzusunda konfransda səsləndirilən fikirlər mediada ana dilinin qorunmasının 

vacibliyini bir daha önə çəkmişdir. Konfransda çıxış edən Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin İctimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Ə.Həsənov bildirmişdir ki, dili-
miz azərbaycançılıq ideologiyasının mühüm elementi, onun dual funksiya daşıyan si-
yasi və sosial-mədəni dayağıdır: “Azərbaycan dili həm müstəqil dövlət kimi getdikcə 
güclənən ölkəmizdə, həm də dünyada yaşayan çoxmilyonlu soydaşlarımızın ünsiyyət 

vasitəsi və onların mənəvi doğmalığının əsasıdır. Bu dil nə qədər saf və zəngin olarsa, 

mənəvi varlığımızı dolğun ifadə edərsə, milli birlik də bir o qədər möhkəm və sarsılmaz 

olar. İkincisi, dövlət dili rəngarəng etnik və konfessional tərkibə malik olan müstəqil 

Azərbaycanın bütün vətəndaşlarının ürəkdən qəbul etdiyi və birləşdirici rol oynayan na-
dir mədəni-sosial fenomendir. Başqa sözlə, dövlət dili respublikamızda bərqərar olmuş 

milli həmrəyliklə cəmiyyətimiz üçün xarakterik olan multikulturalizmin vəhdətini təmin 

etməyə, yəni, azərbaycançılıq məfkurəsinin əsas məqsədlərindən birinə çatmağa imkan 

verir. Məhz bu amillər bizdən dövlət dilinin istifadəsinə və inkişafına daim həssaslıqla 

yanaşmağı tələb edir”. 
Ə.Həsənov bildirib ki, müasir dövrdə geniş vüsət alan qloballaşma prosesi dövlət 

dilindən də yan keçməmişdir. Fasiləsiz təkmilləşən informasiya-kommunikasiya sistem-
ləri, texnoloji yeniliklər, eləcə də maneəsiz informasiya mübadiləsi imkanlarının artma-
sının dövlət dilini zənginləşdirməklə yanaşı, onu mənfi təsirlərə də məruz qoyur: “Bu 

hallar həm cəmiyyətdə, həm də onun güzgüsü olan mətbuatda özünü qabarıq büruzə ve-



 

70 

rir. Təəssüf ki, biz tez-tez kütləvi informasiya vasitələrində, o cümlədən elektron KİV-
də dövlət dilinin norma və prinsiplərinə uyğun olmayan söz və ifadələrin işlədilməsinin 

şahidi oluruq. Dövlət dilinin bütün imkanlarından hər zaman lazımınca istifadə edilmir, 

yerli-yersiz yad sözlər dilimizə gətirilir” [17]. 
Qloballaşma şəraitində Azərbaycan mediası ədəbi dilin normalarının qorunması və 

inkişafı məsələlərini daim diqqət mərkəzində saxlamalı, ədəbi dil normalarının pozul-
masına qarşı birgə fəaliyyət göstərməlidir. Xüsusilə də televiziya və radiolarda ana dili-
nin norma və qaydalarının qorunması xüsusi diqqət tələb edir. Media dilin daha yüksək 

peşəkarlıqla işlədilməsi üçün müvafiq qurumlarla sıx işləyərək dilimizin zənginləşməsi 

imkanlarının artırılmasına xidmət etməlidir. KİV və dilçi alimlərin bu istiqamətdə da-
vamlı əməkdaşlığı ana dilimizin qorunmasına öz töhfələrini verə bilər. 

İnformasiya müharibəsinin dərinləşməsi medianı seyrçi mövqeyində qoya bilməz 

və media bu prosesin ən fəal iştirakçısı olmaqla özünün davranışını nümayiş etdirmək-
dədir. Xüsusilə də beynəlxalq təhdidlərin artdığı, Azərbaycana qarşı maraqlı xarici qüv-
vələrin qərəz və ikili standartlara əsaslanan təsirlərinin çoxaldığı bir şəraitdə medianın 

ümumdövlət maraqlarından çıxış etməsi, milli dövlətçiliyin qorunmasında mütəşəkkil 

fəaliyyətinin güclənməsi olduqca vacib məsələyə çevrilmişdir. İnformasiyaya nəzarət 
olunması, informasiya ilə davranış prinsiplərinin müəyyən edilməsi, informasiya təhlü-
kəsizliyinin qorunması Azərbaycanın mediasının qarşısında duran ən vacib məsələlər-
dən biri olmalıdır. Media informasiyaların çatdırılmasında peşəkar jurnalistikadan uzağa 

getməməli, Azərbaycan mövqeyini hər şeydən öndə tutmalıdır. 
KİV-in ana konseptlərindən biri də ədalətlilik, qərəzsizlik, humanistlik olmalıdır. 

Media institusional olaraq dövlətin informasiya təhlükəsizliyinin predmetinə çevrilməli 
və milli maraqların təşviqində mühüm rol oynamalıdır. Media dövlətin maraqlarını tə-
min etməklə yanaşı, hərbi-vətənpərvərlik, milli birlik və digər ümumdövlət siyasətinin 
həyata keçirilməsində səfərbəredici funksiyanı daşımalıdır. 
 

ƏDƏBİYYAT 
 
1. Rona T.P. Weapon Systems and Information War // Boeing Aerospace Co., Seattle, 
    WA, 1976. 
2. Панарин И.Н. Информационная война и мир. Москва: ОЛМА-ПРЕСС, 2003, 384 c. 
3. Панарин И.Н. СМИ, пропаганда и информационные войны. Москва: Поколение, 
    2012, 336 c. 
4. İnformasiya cəmiyyəti müasir müdafiə və hücum sisteminin əsası kimi. Azərbaycan  
    Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu (Bakı, 2016). http://sdf.gov.az/ 
    development/ uploads/qrantlar_uzre_neshler (/2016_informasiya_cemiyyeti.pdf.) 
5. Нестерова М. Информационные войны: как манипулируют нашим сознанием. 
    (http://biz.liga.net/upskill/all/stati/3526624-informatsionnye-voyny-kak-manipuliru- 
    yut-nashim-soznaniem.htm). 
6. “Qarabağ dünən, bu gün və sabah” 5-ci elmi-əməli konfransın materialları. Bakı, 
    2006. http://anl.az/el/q/qarabag_5/q-8.htm. 
7. Некрасова Е. Информационный аспект экстремизма и терроризма и деструктив- 
    ные тенденции в СМИ // Вестник РУДН. Социология, С.-Петербург, 2013, № 1. 
8. Расторгуев С.П. Формула информационной войны. Вып. 1, Серия «Националь- 
    ная безопасность», Mосква: Белые альвы, 2005, 112 с. 
9. www.president.gov.az 
10. AzərTAC. 16.01.2011. https://azertag.az/arxiv/2012/1/16/official_chronicle. 

http://anl.az/el/q/qarabag_5/q-8.htm
../../LADY-NAZGOOL/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.president.gov.az
https://azertag.az/arxiv/2012/1/16/official_chronicle


 

71 

11. “Trend” İnformasiya Agentliyi. 05.12.2014. 
      https://az.trend.az/azerbaijan/politics/2340670.html). 
12. Müdafiə Nazirliyindən mediaya xəbərdarlıq. “A24.az” portalı. 25.07.2015 
      http://a24.az/mudafie-nazirliyinden-mediaya-xeberdarliq/) 
13. 13.04.2015. (http://www.moderator.az/news/75063.html) 
14. “Azadinform” agentliyi, 13.07.2016. http://www.azadinform.az/news/a-116961.html) 
15. В Степанакерте не паникуют и говорят о тысячах армян-добровольцев из Рос- 
      сии и Европы. Газ. «Комсомольская правдa», 2016, 3 апреля. https://www.kom- 
      pravda.eu/daily/26512.7/3381132/. 
16. 03.04.2016. https://azertag.az/arxiv/2016/4/3/official_chronicle. 
17. Bakıda “Azərbaycan ədəbi dilinin qorunmasında və inkişafında KİV-in rolu” möv- 
      zusunda konfrans keçirilib. “Xalq” qəz., 2017, 07 oktyabr. http://www.xalqqazeti. 
      com/az/news/social/91384 
 

Халид Ниязов 
 

ПОВЕДЕНИЕ МЕДИА В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ВОЙНЫ И ИНФОРМАЦИОННОГО ТЕРРОРА 

 
Информационные войны – это информационные манипуляции, направлен-

ные на защиту информационных систем от внешних атак, а также на получение 

психологического и политического преимущества над противоположной сторо-
ной. В современном периоде СМИ являются одним из основных средств инфор-
мационной войны. 

Поведение азербайджанских медиа в информационной войне, основываясь 

на профессионализм, защиту национальных интересов, оперативность и наиболь-
шую ответственность проводимых исследований, должно быть охарактеризовано 

положительно, за исключением некоторых незначительных недостатков. 
Азербайджанские медиа разоблачили дезинформацию армянской армии, пы-

тающейся создать фон военного превосходства и победы во время апрельских 

боев. 
Углубление информационной войны не может стать результатом наблюда-

тельской позиции медиа, которые, демонстрируя свое поведение, являются наи-
более активным участником данного процесса. 
 

Ключевые слова: информационная политика, медиа-дисциплина, информационная война, 

«Апрельские сражения», национальная идентификация, глобализация. 
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BEHAVIOR OF MEDIA IN THE CONDITIONS OF INFORMATION 
WAR AND INFORMATION TERROR 

 
Information wars are informational manipulations aimed at protecting information 

systems from external attacks, as well as gaining a psychological and political advan-
tage over the opposite side. In the current context, the media is one of the main means 
of information warfare. 
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Behavior of Azerbaijani media in the information war, based on professionalism, 
protection of national interests, efficiency and the greatest responsibility of ongoing re-
search, should be characterized positively, with the exception of some minor shortco-
mings. 

Azerbaijani media exposed the misinformation of the Armenian army, trying to 
create a background of military superiority and victory during the April battles. 

Deepening the information war can not be the result of the media's observational 
position, which, by demonstrating their behavior, is the most active participant in this 
process. 
 

Keywords: information policy, media discipline, information war, “April battles”, national iden-
tity, globalization. 
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MƏDƏNİ DİALOQUN PERSPEKTİVLƏRİ 
 

Məqalədə tədqiqat obyekti mədəni dialoq və onun pesrpektivləridir. Tədqiqatlar zamanı müəllif 

mədəni dialoqun tarixi köklərini, eyni zamanda mədəni dialoqun müasir dünyadakı yerini araşdırmışdır. 

O cümlədən, müəllif mədəniyyətlərarası dialoqa gender probleminin daxil edilməsinin vacibliyini vurğu-
lamış və paralel olaraq bu dialoqa mane ola biləcək faktorları qeyd etmişdir. 
 

Açar sözlər: dialoq, sivilizasiyaların toqquşması, din, gender problemi, qloballaşma. 
 

XX əsrdə başlayan qloballaşma, inteqrasiya prosesi XXI əsrdə daha da intensiv 

xarakter almışdır. Qloballaşma fərqli mədəniyyət və mental dəyərlərə malik olan qrup-
ları ortaq xüsusiyyətlər vasitəsilə birləşdirir. Bu proses dünyanın bir çox xalqlarını bir 

araya gətirsə də, milli mədəniyyətlərin daşıyıcılarında öz mədəniyyətlərini təbliğ etmək 

hissini də oyatmışdır. 
Dünya xalqlarının qlobal iqtisadiyyatın, elmin və  mədəniyyətin ayrı-ayrı subyekt-

ləri olmaları onları həm real, həm də virtual aləmdə bir araya gətirir. Bu zaman fərqli 

mədəni dəyərləri olan fərdlər bəzən onların mədəniyyətlərinə zidd elementlərin daşıyıcı-
ları olan fərdlərlə münasibət qururlar. Bir sıra hallarda fərqli mədəni subyektlər arasında 
dialoq baş tutur, bəzən mübahisə, bəzən isə münaqişə ilə bitir. Aydındır ki, müasir dün-
yanın inkişafının vacib şərtlərindən sayılan qloballaşma prosesini geriyə çevirmək müm-
kün deyildir. Bu prosesin alternativ bir versiyası da yoxdur. Bu səbəbdən beynəlxalq 

siyasi aləmdə ən önəmli məsələlərdən biri hazırda mədəni dialoq problemidir. Mədəni 

dialoq fərqli mənşə, dünyagörüşü, mədəniyyət və ənənələri olan kəslərin dialoqudur. 
Nəqliyyat vasitələrinin və turizmin inkişafı keçmişə nəzərən daha çox insanı bir 

araya gətirdi və bununla da mədəni dialoq üçün münbit bir şərait yarandı. Əgər keçən 

əsrin 70-ci illərində dünya üzrə turistlərin sayı 180 milyon idisə, 2015-ci ildə turistlərin 
sayı bir milyardı keçmişdir. Bu isə o deməkdir ki, bir ildə dünyada ən azı altı nəfərdən 

biri  fərqli din və mədəniyyətlərlə dialoqa girir. 
Sivilizasiyalar arasında dialoqun qurulması dünya inkişafının ən əsas şərti sayıla 

bilər. Dünya ictimaiyyəti də bu yolda maksimum uğur əldə etməyə meyl edir. Bir sıra 

dövlət və təşkilatlar  bu problemlə əlaqədar müxtəlif sənədlər qəbul etmişlər. Bunlardan 

Tehran bəyannaməsini (1999), Avropa Şurasının “Ağ kağız” prosesini, V ASEM Foru-
mu bəyannaməsi (8-9 oktyabr 2004), Madrid bəyannaməsi (16-18 iyul 2008) və s. sə-
nədlərin adlarını çəkə bilərik [2]. 

Təsadüfi deyildir ki, BMT-nin Baş Assambleyası üçüncü minilliyin birinci ilini 
“Sivilizasiyalararası dialoq ili elan etmişdir” (9 noyabr 2001-ci il). Sivilizasiyaların 
əməkdaşlığının məqsəd, vasitə, mexanizm və proqramlarını müəyyənləşdirə biləcək “Si-
vilizasiyalararası dialoqun qlobal gündəliyi”ni də proqram sənəd kimi qəbul etmişdir. 

2002-ci ilin dekabr ayında isə BMT-nin Baş Assambleyası 57/249 saylı qətnaməsilə  
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21 may tarixini Dialoq və İnkişaf Uğrunda Dünya Mədəni Müxtəliflik günü elan edir 

[11]. 24 sentyabr tarixi isə 2008-ci ildən etibarən Mədəniyyətlərarası Dialoq Günü ola-
raq qeyd edilir [10]. 

Amerikalı sosioloq və politoloq Semuel Hantinqton özünün 1993-cü ildə “Foreign 
affairs” jurnalında çap olunmuş “Sivilizasiyaların toqquşması” məqaləsində  “Soyuq 
müharibə”dən sonrakı dövrdə yaranmış yeni dünyada münaqişələrin başlıca səbəbini 

ideologiya deyil, məhz mədəniyyətin olacağını söyləyir: “Sivilizasiyaların toqquşması 

dünya siyasətinin əsasını təşkil edəcəkdir. Fransız inqilabının ardınca münaqişələrin 

başlıca xəttini hökmdarlardan çox xalqların mübarizəsi təşkil edirdi. Bu nizam I Dünya 

müharibəsinədək davam etmişdir. Rusiyada Fevral İnqilabından sonra düzən dəyişir, 

millətlərin mübarizəsi ideologiyaların mübarizəsilə nəticələnir. İlk öncə faşizm-nasizm-
lə liberal demokratiya, daha sonra kommunizmlə liberal demokratiya arasında mübarizə 

gedir. “Soyuq müharibə” dövründə bu qarşıdurma iki superqüvvə arasındakı müharibə-
yə bənzəyir. Bütün bu hökmdarlar, xalqlar və ideologiyalar arasındakı mübarizə qərb si-
vilizasiyası daxilində baş verir. “Soyuq müharibə”dən sonra isə mübarizə qərb və qərb 

sivilizasiyası olmayanlar arasında davam edir” [7]. Hantinqtona görə, gələcəyin ən 
önəmli münaqişələri sivilizasiyaları bir-birindən ayıran sərhədlər boyu baş verəcəkdir. 

Hantinqtonun bu nəzəriyyəsinə cavab olaraq İranın keçmiş prezidenti Məhəmməd 

Hatəmi tərəfindən “Müasir dünyada sivilizasiyalar və mədəniyyətlərarası dialoqun ge-
nişlənməsi və dərinləşdirilməsi” ideyası irəli sürülmüşdür. BMT-nin Baş katibi Kofi 
Annan ideyanı qəbul etmiş, alim və ictimai xadimlərdən ibarət işçi qrup yaradılmışdır. 

2001-ci ildə BMT-nin Minillik Sammiti ilə əlaqədar Parisdə keçirilən dəyirmi ma-
sada K.Annan bu sözləri söyləmişdir: “Birləşmiş Millətlər Təşkilatı sivilizasiyalararası 

dialoqun ən gözəl məkanı sayıla bilər. Məhz buna görə də mən 2001-ci ilin BMT-də 
Sivilizasiyalararası Dialoq ili olması ideyasına razılıq verdim. Bütün xalqlar arasında 

hər gün baş verən bu dialoq olmadan, sivilizasiyalar, mədəniyyətlər və qruplar arasında 

uzunmüddətli sülh və tərəqqiyə nail olmaq mümkün deyil” [5]. 
Sivilizasiyalararası Dialoq Fondunun baxışlarından bir sıra çıxarışları vermək is-

tərdik: “Mədəniyyət və sivilizasiyaların dialoqu prosesi özündə bir sıra nəzəri və prak-
tiki sualları əks etdirir. Mədəniyyət və sivilizasiya mövzusunda elmi suallara münasi-
bətdə biganəlik göstərilə bilməz. Biz ölkə və hökumətləri tarixin dərslərini almamış, ke-
çən əsrdə baş vermiş fəlakətlərin səbəblərini araşdırmamış  mədəniyyət və sivilizasiya-
ların dialoqu paradiqmasına dəvət edə bilmərik” [4]. 

1999-cu ilin 3-5 may tarixlərində Tehranda İslam Konfransı Təşkilatının üzvlərinin 
iştirakı ilə keçirilən İslam Simpoziumunda qəbul olunmuş Tehran bəyannaməsi mədə-
niyyətlərarası dialoq mövzusunun beynəlxalq aləmdə müzakirəsinin ilk nəticələrindən 

sayıla bilərik. Tehran bəyannaməsinin əsas prinsipləri gələcəkdə qəbul olunacaq digər 

sənədlərin əsas mənbəyi olduğunu söyləsək yanılmarıq. Onları sizə təqdim etmək istərdik: 
1. Böyük və kiçik xalqların istisnasız olaraq ləyaqət və bərabərliyinin qorunması. 
2. Mədəni müxtəlifliyin bəşər cəmiyyətinin ayrılmaz xüsusiyyəti, inkişaf və rifa-

hın dəyərli mənbə olmasının qəbul olunması. 
3. Müxtəlif mədəniyyətlərin və sivilizasiyaların fikir və dəyərlərinə münasibətdə 

qarşılıqlı hörmət və tolerantlıq, eləcə də bütün sivilizasiyaların üzvlərinin mədəni irs və 

dəyərlərini və mənəvi, dini, mədəni dəyər, ziyarətgah və ibadətgahlarını qorumaq hü-
ququnun olması. 

4. Müxtəlif bilik mənbələrinin hər hansı zaman və məkan fərqi qoyulmadan tanınma-
sı və bütün sivilizasiyaların qarşılıqlı zənginləşməsi üçün güclü tərəflərin cəlb olunması.  

5. Mədəni  hegemonluğa, eləcə də sivilizasiyalararası toqquşmanı təşviq edən dok- 
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trina, həmçinin digər növ fəaliyyətlərdən imtina etmək. 
6. Sivilizasiyalar arasında ortaq nöqtələri araşdırmaq və bu çərçivədə ümumi qlo-

bal problemlərə qarşı durmaq. 
7. Ümumbəşəri dəyərlərin təbliği üçün müvafiq mexanizm və əməkdaşlığın tanın-

ması, eyni zamanda qlobal təhlükələrin ləğv olunması. 
8. Bütün ölkə və xalqların qlobal və milli səviyyələrdə qərar qəbuletmə proseslə-

rində hər hansı bir ayrı-seçkilik olmadan hüquqlarının paylanması. 
9. Ədalət, bərabərlik, sülh və həmrəylik prinsiplərinə, eləcə də beynəlxalq hüqu-

qun fundamental prinsiplərinə və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsinə riayət 

olunması. 
Sənədin III bölümündə bu dialoqun metodologiyası, mexanizm, struktur və maliy-

yələşdirmə qaydaları də təqdim olunmuşdur [3].  
Digər önəmli addım Avropa Şurasının 2005-ci ildə keçirilən dövlət və hökumət 

başçılarının III sammitində atılmışdır. Burada mədəniyyətlərarası dialoq cəmiyyətdə in-
teqrasiya və əməkdaşlığın əsası olaraq qəbul edilmiş, barışıq, dözümlülük və tolerantlı-
ğın açarı olduğu söylənmişdir. Bu sammitin nəticəsi olaraq “Ağ kağız” prosesinin baş-
lanmasına səbəb olmuşdur. Bu prosesə Avropa və ona qonşu ölkələrdə mədəni dialoq 

siyasətinin inkişaf etdirilməsi və s. daxil idi. “Ağ kağız”a görə, Mədəniyyətlərarası dia-
loq qarşılıqlı anlaşma və hörmətə əsaslanıb fərqli dini, etnik, linqvistik və mədəni özəl-
likləri ilə seçilən qrup və fərdlər arasında  baxışlarının mübadiləsidir. Dialoqun baş tut-
maması halına lazımi qiymət verilmədikdə isə stereotiplərin, güvənsizlik ab-havasının 
yaranması və tolerantsızlıq və diskriminasiyaya gətirib çıxara bilər [6]. 

Sivilizasiyalararası dialoq probleminə dair ispaniyalı dövlət xadimi, İspaniyanın 
1982-1996-cı illərdə Baş naziri olmuş Felipe Qonzalez Markezin fikirləri olduqca ma-
raqlıdır: “Aydındır ki, ittifaqın olması üçün, ilk növbədə dialoq olmalıdır. Əks təqdirdə 

bir və ya bir neçə monoloqun qarşısında olacağıq ki, hər bir tərəfin yalnız özü haqqında 

məlumatı olur və özünü digərlərinə nisbətən daha üstün sayır. Sivilizasiyalararası toq-
quşma və sivilizasiyalararası dialoqa inananlar arasında debat Berlin divarının dağılması 

ilə başlayır. Hərbi-siyasi təşkilat olan Varşava bloku məğlub olur. Avropa mərkəzi və 
şərqində yerləşən kommunist rejimləri bir-birinin ardınca əzilir”. Qonzalezə görə, dialo-
qun ən arzuolunan nəticəsi mədəniyyətlərin və dinlərin ortaqlıqlarını tapıb müəyyən et-
mək olardı [8]. 

Bəs dialoq anlayışı nəyi bildirir? Dialoq anlayışını araşdırdıqda onun tarixinin qə-
dimiliyinə şahid oluruq. Eyni zamanda qloballaşma proseslərinin dərinləşməsilə əlaqə-
dar olaraq bu anlayışın yeni bir forma olaraq görünməsini görürük. Halbuki mədəniyyət 

və sivilizasiyalararası dialoq hər zaman baş vermişdir. Dialoq (yun: dialogos) – iki və 
ya üç nəfər arasında söhbət danışıq, nitq və ünsiyyətin əsas təşkil formasıdır. Dialoqun 
baş tutması üçün əsas 2 şərtin olması vacibdir: 

1. İştirakçı tərəflərin bərabər hüquqlara malik olması. 
2. Tərəflərin qarşılıqlı hörmət halında olmaları. Belə ki, iştirakçıların bərabərhü-

quqlu olduqları halda, birinin digərinə hörmətlə yanaşmadığı səbəbindən dialoqun uğur-
suzluğu labüd hala çevrilir. 

Digər köməkçi xüsusiyyətlərdən biri dinləmə mədəniyyətidir. Bu xüsusiyyət xü-
susi səbir tələb edir. Belə ki, digər mədəniyyətin daşıyıcısının fikir və ideyaları dinləyən 

tərəfin əqidəsinə zidd ola bilər və bu halda dialoqu qorumaq təmkin və dözümlülük 

olmadan mümkün olmur. 
Müasir dövrümüzdə müxtəlif sahələrdə çalışanların əksəriyyəti xarici ölkələrdən 

gələn müştəri və biznes tərəfdaşları ilə əməkdaşlıq etmək məcburiyyətində qalırlar. Dia-
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loq qurarkən önəmli məsələlərdən biri qarşı tərəf haqqında müəyyən məlumatın olması-
dır. Bu dialoq zamanı tərəflər arasında xoşagəlməz halların baş verməməsi üçün vacib-
dir. Önəm verilən xüsusiyyətlərdən biri də güzəştə gedə bilmək bacarığıdır. Burada gü-
zəşt özününkü olanı itirmək deyil, ortaq məqamları tapa bilməkdir. Hər bir mədəniyyət 

sivilizasiyanın və ümumilikdə dünya mədəniyyətinin bir hissəsi olur. Tarixən özünü 
təcrid edən mədəniyyətlər süquta uğramağa məhkum olmuşlar. Buna səbəb mədəniyyəti 

qidalandıran mənbələrin tükənməsidir. Ən qədim və möhtəşəm sivilizasiyalardan olan 

Şumerin süqutu, onun özünü təcrid etməsinin nəticəsi olmuşdur. 
Qloballaşan dünyada insan resurslarının bir yerdən digərinə köçməsi ilə əlaqədar 

bu resursların yalnız işçi bacarıqlarına deyil, eyni zamanda milli və beynəlxalq səviy-
yədə inteqrasiya oluna bilmək imkanları olmalıdır. Mədəni dialoq problemində maksi-
mum uğur əldə oluna bilməsi üçün təhsildən istifadə olunması çox önəmlidir. Yeni ye-
tişən nəsildə mədəni dialoqa əngəl ola biləcək tolerantsızlıq, diskriminasiya və s. kimi 

hərəkətlər ailə tərəfindən də aşılana bilir. Odur ki, məktəb, lisey, universitet və başqa 

təhsil ocaqlarında mədəni dialoqun nəinki ölkədə, hətta bütün dünyaya sülh gətirəcəyi 

və inkişafın qarşısında dayanan maneələri aradan qaldıracağı məntiqi dəlillərlə tədris 

olunmalıdır. Bu prosesdə məktəb təhsilinin xüsusi yer tutduğunu qeyd etmək lazımdır [9]. 
Mədəni dialoq qura bilmək bacarığı özündə tolerantlıq və dinindən, milliyyətindən, 

cinsindən və irqindən asılı olmayaraq hər kəsi bərabər hüquqlu olaraq görməyi ehtiva 

edir. Bu cür cəmiyyətdə heç kəs hər hansı bir etnik, dini və mədəni fərqlərinə görə təqib 

və ya tənqidə məruz qalmır. Belə bir şəraitdə hər kəs eyni masa arxasında otura bilir. 
Mədəni dialoq mövzusunda danışarkən fərqli din, mədəniyyət və etnik mənsubiy-

yətlərin daşıyıcıları ilə münasibətlərdən əlavə, gender məsələləri də müzakirə olunur. 

Gender probleminin mədəniyyətlərarası dialoq mövzusuna daxil edilməsi bu problemin 

kökündə cinslər arasında fərqlərin olması və bu səbəbdən, əsasən qadınların diskrimi-
nasiyaya uğramalarıdır. Qadın haqlarının qorunması və onlara hörmət edilməsi demok-
ratik dəyərlərin əsaslarından birini təşkil edir. Qadınların cəmiyyətin sosial-siyasi və iq-
tisadi həyatında rolu həmin cəmiyyətdə yaşayanların mental dəyər və düşüncələrindən 

asılıdır. Məsələn, Azərbaycanda qadınların sayı əhalinin 50,2 faizini təşkil edir [1]. Tə-
səvvür edək ki, ölkədə qadınlar yalnız evdarlıqla məşğul olur və yaxud da kənd təsər-
rüfatı sahəsində çalışır və bundan daha ciddi peşələrə yaxın buraxılmırlar. Bu halda, biz 

on minlərlə bacarıqlı həkim, müəllim, sənətçi, müxbir, məmur və bir çox sahələrdə 

çalışa biləcək mütəxəssislərdən məhrum oluruq. Qadınların bütün sahələrdə fəaliyyəti 

bu sahələrdə rəqabəti, bununla da keyfiyyət göstəricilərini artırmış olur. Eyni zamanda 

qadının peşə sahibi olması onun və gələcək nəslin həyat sığortası da sayıla bilər. Belə 

ki, ailə dağıldıqda və yaxud qadın dul qaldıqda qadının və övladların maddi çətinlikləri 

sarsıla biləcək səviyyədə olmur. 
Dialoqun qurulması yolunda başlıca maneələr olaraq mədəni stereotipləri və dö-

zümsüzlüyü göstərə bilərik. Müasir dövrdə insan hüquqlarına önəmin artması nəticə-
sində mədəniyyətlər arasında münasibətlərdə, ən azı nəzəri olaraq, bərabərliyə üstünük 

verilir. Tərəflər arasında biz və “digərləri” stereotipi mövcuddursa dialoqun baş tutması 

çətinləşir, hətta tolerantsızlığa gətirib çıxara bilir. Bəzən bu cür münasibət sonunda 

hərbi münaqişələrə səbəb olur. Diqqətə çatdırmaq istədiyimiz əsas məsələlərdən biri odur 
ki, bəzən fərqli din və mədəniyyətlərin nümayəndələri arasında deyil, eyni dinin daşıyı-
cıları arasında dialoq mümkün olmur. Bunun nəticəsi olaraq, Yaxın Şərqdə gedən mü-
haribələri söyləyə bilərik. Məsələnin kökündə isə eyni din daxilində olan məzhəb fərq-
ləri dayanır. Odur ki, dialoq prosesi yalnız fərqli mədəniyyət və dinə mənsub olanlar 
arasında deyil, bütün fərqli fikir və ideyaların daşıyıcıları arasında getməlidir. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ КУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА 
 

Объектом исследования в данной статье является культурный диалог и его 
перспективы. В ходе изучения данной проблемы автор показал исторические кор-
ни культурного диалога, а также место и роль культурного диалога в современном 

мире. Так же автор подчеркнул важность включения гендерной проблемы в тему 

межкультурного диалога и параллельно отметил факторы, которые могут препят-
ствовать этому диалогу. 
 

Ключевые слова: диалог, столкновение цивилизаций, религия, гендерная проблема, гло-
бализация. 
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PERSPECTIVES OF CULTURAL DIALOGUE 
 

The object of research in this paper is cultural dialogue and its perceptions. During 
the research, the author explored the historical roots of cultural dialogue as well as the 
place of cultural dialogue in the modern world. In particular, the author emphasized the 
importance of incorporating gender issues into intercultural dialogue and in parallel no-
ted factors that could hinder this dialogue. 
 

Keywords: dialogue, clash of civilizations, religion, gender problem, globalization. 
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AZƏRBAYCAN XORVATİYA MÜNASİBƏTLƏRİ 
 

Məqalədə Azərbaycanın Xorvatiya ilə münasibətlərinin qurulması və inkişafı prosesi təhlil olun-
muşdur. Xorvatiya Azərbaycan münasibətləri qarşılıqlı maraqlar, regional və beynəlxalq sülhün və təhlü-
kəsizliyin təmin olunması istiqamətində inkişaf edir. Hər iki ölkə oxşar geosiyasi regionlarda yerləşmiş və 

hərbi təcavüzə məruz qalmışdır. Lakin Xorvatiya təcavüzdən qurtararaq Avropaya inteqrasiya edə bilmiş-
dir. Xorvatiyanın yerləşdiyi regionda sülhün olması onun davamlı inkişafını dəstəkləyir. Xorvatiya və 

Azərbaycan geniş iqtisadi əməkdaşlıq imkanlarına malikdilər və bu imkandan istifadə edirlər. İki ölkənin 

enerji sahəsində əməkdaşlığı regionda sabitliyi möhkəmləndirir. Azərbaycan Xorvatiya ilə regional və 

qlobal təhlükəsizlik məsələləri, müdafiə sahəsində, habelə diplomatik kadrların hazırlığı istiqamətində də 

əməkdaşlıq edir. Məqalədə hər iki ölkənin dövlət rəhbərlərinin qarşılıqlı səfərləri və imzalanmış sənədlər 

də öyrənilmişdir. 
 

Açar sözlər: hökumətlərarası əməkdaşlıq, prezidentlərin səfəri, iqtisadi əməkdaşlıq, təhlükəsizlik. 
 

Balkan regionu özünün qeyri-stabilliyi və etnik müxtəlifliyi ilə Avropanın digər 
bölgələrindən fərqlənib. “Balkan” türk sözü olub “dağlıq ərazi” mənasında işlənib və 

türklər tərəfindən Bolqarıstan ərazisindən keçən qərbdən şərqə doğru uzanan dağ silsi-
ləsinə verilib. “Balkan” adı ilk dəfə XV əsrdə Qərbdə bu dağ silsiləsini adlandırmaq üçün 
istifadə edilirdi. 

XX əsrin sonlarında regionda yerli daxili münaqişələr, ziddiyyətlər, inqilablar, 

hərbi çevrilişlər, soyqırım, müəyyən etnik qrupların kütləvi şəkildə qovulub çıxarılması, 

terrorizm və digər amillər Balkanlarda sülhün bərqərar olmasına imkan vermirdi. Qərbi 

Balkanlar böyük dövlətlərin qarşılıqlı münasibətlərində həssas və qeyri-stabil bölgə ki-
mi xüsusi yer tuturdu [22]. Qərbi Balkanlar Avropanın mühüm hissəsi olub, dünyada 
sülhün və təhlükəsizliyin təminatı üçün mühüm potensiala malikdir. “Qərbi Balkanlar” 

termini XX əsrin 90-cı illərində keçmiş Yuqoslaviya ərazisində silahlı münaqişələr baş 
verən zaman yarandı. Bu termin onun ərazisində yaranmış dövlətləri, eləcə də Albani-
yanı əhatə edir [21]. Yuqoslaviya dağıldıqdan sonra onun tərkibindən çıxan dövlətlər 

Avropa İttifaqına inteqrasiyanı xarici siyasətlərinin əsas istiqamətinə çevirdilər. 2013-cü 
ildə Xorvatiya Avropa İttifaqına üzv oldu. 

Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra özünün konstitusiyası, bey-
nəlxalq hüquq normaları əsasında dünya dövlətləri ilə mehriban münasibətlər sisteminə 

daxil oldu. Cənub-Şərqi Avropa dövlətləri ilə münasibətlərin yeni mərhələdə inkişaf 
etdirilməsi xarici siyasətin əsas istiqamətlərindən birinə çevrildi. 

Qərbi Balkan dövlətləri içərisində Azərbaycanın sıx münasibətlər saxladığı ölkə-
lərdən biri Xorvatiya idi. Cənub-Şərqi Avropada Xorvatiyanın daimi sülh, stabillik və 
inkişafın təmin olunmasında rolu böyük idi. Xorvatiya Aralıq dənizi, Mərkəzi Avropa 
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və Dunay regionu ölkəsi olmaqla coğrafi cəhətdən strateji üstünlüklərə malikdir. Bu üs-
tünlük ölkənin Avropa İttifaqına inteqrasiyasında və iqtisadi inkişafında mühüm əhə-
miyyətə malik idi [23]. 

Xorvatiya Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini ilk tanıyan Avropa dövlətlərindən 

biridir. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi Xorvatiya tərəfindən 1991-ci il dekabrın 28-də 
tanınmış, iki ölkə arasında diplomatik münasibətlər isə 1995-ci il yanvarın 26-da qurul-
muşdur [7]. 

Xorvatiya ilə Azərbaycan arasında diplomatik-siyasi münasibətlərin inkişaf etdiril-
məsi, müqavilə-hüquq bazasının yaradılması zəruri idi. Bu baxımdan Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti İlham Əliyevin Xorvatiyaya rəsmi səfəri mühüm siyasi əhəmiy-
yətə malik idi. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Xorvatiyaya ilk rəsmi səfəri 2005-ci 
il iyunun 10-12-də etdi. Bu Qərbi Balkan regionuna ilk rəsmi səfər idi. Qərbi Balkan 
dövlətləri içərisində ilk rəsmi səfərin Xorvatiyaya olması Azərbaycanın ikitərəfli müna-
sibətlərə verdiyi əhəmiyyətin göstəricisi idi. Səfər zamanı iyunun 10-da Azərbaycan 
Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi ilə Xorvatiya Respublikasının Xarici İşlər və Av-
ropaya İnteqrasiya Nazirliyi arasında əməkdaşlıq haqqında Protokol imzalandı. Proto-
kola əsasən hər iki ölkə arasında ikitərəfli siyasi əlaqələrin inkişafı, qarşılıqlı maraq 

kəsb edən qlobal və regional məsələlər, tərəflər arasında imzalanan sazişlərə əməl olun-
ması haqqında informasiya mübadiləsinin aparılmasını əsas tutaraq məsləhətləşmələr 

həyata keçirəcəkdi [3]. 
Sənədlərin imzalanmasından sonra keçirilən mətbuat konfransında Prezident İlham 

Əliyev çıxış edərək Xorvatiya ilə Azərbaycan arasında oxşarlıqları, hər iki dövlətin 

uzun müddət digər ölkələrin bir hissəsi olması və hərbi təcavüzə məruz qaldıqlarını vur-
ğuladı. Prezident İlham Əliyev bildirdi ki, Balkanlarda sülhün bərpa olunması baş versə 

də, bunu Cənubi Qafqaz haqqında demək olmaz. Dövlət başçısı İlham Əliyev Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsinə toxunaraq qonşu Ermənistan tərəfindən Azərbaycan torpaqları-
nın işğal olunduğunu bəyan etdi: “Bunun üçün də bəhanə Azərbaycanda yaşayan ermə-
nilərin “qorunması” məsələsi olmuşdur. Lakin Dağlıq Qarabağdakı erməniləri qoruma-
ğa ehtiyac yox idi, çünki ermənilər bizim ölkədə yüz əlli ildən çox yaşamışdılar və heç 

vaxt problemləri olmamışdır. Əsil səbəb isə Azərbaycanın ərazisini işğal etmək olmuş-
dur və ermənilər xarici yardım hesabına buna nail ola bildilər. Biz Dağlıq Qarabağda 

yaşayan ermənilər üçün dünyada mövcud olan ən yüksək muxtariyyət statusunun və 

təhlükəsizlik zəmanətinin verilməsinə hazırıq. Bu, bizim edə biləcəyimiz maksimum 

güzəştdir. Biz əminik ki, burada, Xorvatiyada olduğu kimi, Azərbaycanda da ədalət bər-
pa ediləcək və torpaqlarımız işğaldan azad olunacaqdır” [1]. 

Xorvatiya Prezidenti Stipe Mesiç Yuqoslaviyada baş verən müharibənin torpaq id-
diaları ilə bağlı olduğunu, Serbiyanın vaxtilə öz ərazilərini Xorvatiya, Bosniya və 

Herseqovinanın hesabına genişləndirməyi planlaşdırmasına baxmayaraq, respublikaların 

sərhədlərinin zərrə qədər də dəyişmədiyini, işğal olunmuş torpaqlarının bir hissəsini 

hərbi yolla, qalan ərazilərinin isə reinteqrasiya yolu ilə qaytarıldığını vurğuladı. Stipe 

Mesiç qarşılıqlı şəkildə nümayəndəliklərin açılmasına da diqqət yetirdi: “Əvvəlcə biz 

ölkələrimizdə fəxri konsulluqlar açmalıyıq. Sonrakı mərhələdə isə, qarşılıqlı əməkdaşlıq 

sahəsində irəliləyiş əldə edilməklə, fəxri konsulluq səviyyəsində olan nümayəndəliklə-
rimiz səfirlik səviyyəsinə qaldırılacaqdır. Prezident mənə gələcəkdə neftdən alınacaq 

gəlirlərin və onun daşınmasından əldə olunacaq vəsaitlərin səviyyəsi haqqında məlumat 

verdikdən sonra bir daha gördüm ki, Azərbaycanın bu sahədəki çəkisi çox artacaqdır. 

Beləliklə, qarşılıqlı əməkdaşlığımızın daha da genişləndirilməsi üçün əlavə imkanlar 

açılacaqdır. Ölkəniz yeni Norveç olacaqdır” [1]. 
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Tədqiq olunan illərdə Azərbaycanla Xorvatiya arasında diplomatik-siyasi sahədə 
münasibətlərin daha da inkişaf etdirilməsi üçün mühüm addımlar atıldı. Bu baxımdan 

Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər naziri E.Məmmədyarovun 2007-ci il sentyabrın 
4-6-da Xorvatiyaya rəsmi səfəri əhəmiyyətli idi. 

Xorvatiya Respublikasını Prezidenti S.Mesiçin Azərbaycana rəsmi səfəri 2007-ci 
il oktyabrın 2-3-də oldu. Səfər zamanı Azərbaycan Respublikası və Xorvatiya Respub-
likası Prezidentlərinin Birgə Bəyannaməsi imzalandı. Bəyannamədə tərəflər yalnız iki-
tərəfli münasibətlər çərçivəsində deyil, regional və qlobal təhlükəsizliyin gücləndiril-
məsi üçün əməkdaşlığın zəruriliyini vurğulayır, BMT-də islahatların aparılmasına xü-
susi diqqət yetirməyə, təşkilatın üzvü olan dövlətləri, bir tərəfdən, qlobal istiləşmənin və 

onun potensial təhlükə yaradan təsirlərinin azaldılmasına yönəlmiş və digər tərəfdən, 

bütün ölkələrin sərbəst bazar şərtləri ilə enerji əldə etmək imkanının təmin olunması 

üçün birgə səylərin göstərilməsinə çağırdılar [10, s. 32-33]. 
Səfər zamanı oktyabrın 2-də Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin 

Diplomatik Akademiyası ilə Xorvatiya Respublikası Xarici İşlər və Avropaya İnteqra-
siya Nazirliyinin Diplomatik Akademiyası arasında əməkdaşlıq haqqında Protokol im-
zalandı. On maddədən ibarət olan protokolda tərəflər diplomatik kadrların hazırlığı, on-
ların ixtisas keyfiyyətinin yüksəldilməsi sahəsində əməkdaşlığın yaradılması və inkişaf 

etdirilməsi niyyətində olduqlarını bəyan edərək hər iki ölkənin diplomatik xidmətləri 

arasında münasibətlərin möhkəmləndirilməsini ifadə etdilər. Əməkdaşlığın əsas prioritet 

sahələri kimi gənc diplomatların xarici siyasət, beynəlxalq münasibətlər, beynəlxalq hü-
quq, beynəlxalq iqtisadi münasibətlər və politologiya sahələrində ixtisas hazırlığının və 

keyfiyyət səviyyəsinin yüksəldilməsi müəyyənləşdirildi [11, s. 980-981]. 
Araşdırılan illərdə xarici işlər nazirləri səviyyəsində görüşlər keçirilir, məsləhət-

ləşmələr aparılırdı. 2008-ci il sentyabrın 22-də Xarici İşlər naziri Elmar Məmmədyarov 

Nyu-Yorkda xorvatiyalı həmkarı Qordon Yandrokoviç ilə görüşdü. E.Məmmədyarov 

regional münaqişələr haqqında danışaraq onların “dondurulmuş” olmadığını, regional 
təhlükəsizlik üçün təhdid yaratdığını, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqi-
şəsinin yalnız Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllinin mümkünlüyünü vur-
ğuladı [12, s. 464]. 

Azərbaycanla Xorvatiya arasında diplomatik-siyasi münasibətlərin inkişafında döv-
lət başçılarının qarşılıqlı rəsmi səfərləri mühüm rol oynayırdı. 2012-ci il mart ayının 12-
13-də Xorvatiya Prezidenti İvo Yosipoviç Azərbaycana rəsmi səfər etdi. 2012-ci il 
martın 12-də Azərbaycanla Xorvatiya arasında minalara qarşı fəaliyyət və minalardan 
təmizləmə sahəsində əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu imzalandı. Bu sə-
nədə əsasən tərəflər müvafiq milli qanunvericilikləri çərçivəsində hər iki dövlətin ərazisi 

daxilində mina probleminin həll edilməsi məqsədi ilə minalara qarşı fəaliyyət və mina-
lardan təmizləmə sahəsində əməkdaşlıq qurmaq barədə razılığa gəldilər [2]. 

Azərbaycan Prezidenti mətbuat konfransında bəyan etdi ki, Avropa İttifaqının gə-
ləcəkdə üzvü kimi Xorvatiya Avropaya inteqrasiya prosesində Azərbaycana dəstək verə 

bilər. Qafqaz, Xəzər və Balkan regionlarının iqtisadi-siyasi əməkdaşlıq və inteqrasiya 
üçün geniş imkanlara malik olduğu bildirildi. 

Xorvatiya Prezidenti İvo Yosipoviç Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ mü-
naqişəsinin sülh yolu ilə həll edilməsi istiqamətində Azərbaycanın təşəbbüslərini müs-
bət qiymətləndirdi. İvo Yosipoviç bildirdi ki, sülh olmadan ticari, iqtisadi münasibətlər 

mümkün deyildir [15, s. 110-112]. 
Azərbaycanla Xorvatiya arasında müdafiə sahəsində də əməkdaşlıq mövcud idi. 

2013-cü il fevralın 6-da Azərbaycan və Xorvatiyanın müdafiə nazirlikləri arasında mü-
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dafiə sahəsində əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumu imzalandı. Memorandu-
ma əsasən hər iki dövlət müdafiənin təşkili və idarə olunması, strateji müdafiə icmalı və 

müdafiənin planlaşdırılması, sülhməramlı əməliyyatlarda iştirak üzrə təcrübə mübadi-
ləsi, müdafiə büdcəsinin planlaşdırılması, hərbi səhiyyə sistemi və digər sahələrdə əmək-
daşlıq edəcəkdilər [4]. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Xorvatiyaya rəsmi səfəri 

2013-cü il martın 11-12-də baş tutdu. Səfər zamanı martın 11-də Azərbaycan və Xorva-
tiya arasında strateji tərəfdaşlıq və dostluq münasibətləri haqqında Zaqreb Bəyannaməsi 

imzalandı [8]. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Xorvatiyanın dövlət başçısı İvo 

Yosipoviç arasında imzalanan bəyannamədə suverenliyə, ərazi bütövlüyünə, sərhədlərin 

toxunulmazlığına qarşılıqlı hörmət ifadə olunur, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qara-
bağ münaqişəsinin BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələri və ATƏT-in Lis-
sabon sammitinin üç prinsipinə uyğun olaraq sülh yolu ilə həll olunmasının vacibliyi 

vurğulanırdı [5]. Prezidentlər arasında keçirilən görüşdə Xorvatiyanın dövlət başçısı İvo 

Yosipoviç əlaqələrin siyasi, iqtisadi, mədəni sahələrdə uğurla inkişaf etdiyini, Ermənis-
tan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq hüquq normaları çərçivə-
sində həllinin Xorvatiya tərəfindən dəstəkləndiyini bildirdi. Enerji sahəsində fəal əmək-
daşlığın vacibliyini qeyd edən Prezident İlham Əliyev Avropanın enerji təhlükəsizliyinə 

töhfə verən Azərbaycan ilə Xorvatiya arasında bu istiqamətdə əlaqələrin genişləndiril-
məsinin vacibliyini vurğuladı [9, s. 10]. 

Tədqiq olunan illərdə Azərbaycanla Xorvatiya arasında hökumətlərarası əlaqələr 

inkişaf etdirilir, parlamentlərarası əməkdaşlığın inkişafı üçün müəyyən addımlar atılırdı. 

Bu baxımdan 2013-cü il iyulun 5-7-də Xorvatiya Parlamentinin Sədri Y.Lekonun Azər-
baycana rəsmi, 2013-cü il dekabrın 15-17-də Xorvatiyanın Baş naziri Z.Milanoviçin 
işgüzar, 2014-cü il mayın 18-20-də Milli Məclisin Sədri O.Əsədovun Xorvatiyaya rəsmi 

səfərləri qarşılıqlı siyasi münasibətlərin inkişafında əhəmiyyətli idi. 
2015-ci ilin iyul ayında Xarici İşlər naziri Elmar Məmmədyarov Xorvatiya Res-

publikasına rəsmi səfər etdi. E.Məmmədyarov Xorvatiya Prezidenti xanım Kolinda Qra-
bar-Kitaroviçlə görüşdü. Görüş zamanı Azərbaycan ilə Xorvatiya arasında siyasi, iqtisa-
di, enerji və digər sahələrdə əlaqələrin inkişafından məmnunluq ifadə olundu [14]. 

Xorvatiyanın Prezidenti Kolinda Qrabar-Kitaroviçin 2016-cı il oktyabrın 24-də 
Azərbaycanda rəsmi səfərdə olması qarşılıqlı münasibətlərin inkişafı baxımından mü-
hüm əhəmiyyətə malik idi. Səfər zamanı Prezident Kolinda Qrabar-Kitaroviç qarşılıqlı 
siyasi münasibətlərə toxunaraq bu əlaqələrin Avrasiya məkanında sülh və sabitliyin bər-
qərar olmasına xidmət edəcəyini bildirdi. Cənub-Şərqi Avropada qaz qovşaqlarının ya-
radılmasının da ümumi sabitliyə öz töhfəsini verəcəyini deyən Prezident Kolinda Qra-
bar-Kitaroviç bunun insanların yaşayış səviyyəsini artıracağını vurğuladı [16]. İki ölkə 
başçısı arasında keçirilən təkbətək görüşdə Kolinda Qrabar-Kitaroviç Xorvatiyanın 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və suverenliyini dəstəklədiyini bir daha ifadə etdi. 

Azərbaycan-Xorvatiya əlaqələrinin Azərbaycan-Avropa İttifaqı əməkdaşlığı çərçivə-
sində önəmi bildirildi [18]. 

Prezidentlər arasında keçirilən geniş tərkibli görüşdə Azərbaycan Prezidenti İlham 

Əliyev iki dövlətin yaxın siyasi əlaqələrə malik olduğunu diqqətə çatdıraraq, ikitərəfli, 

regional təhlükəsizliklə bağlı məsələlərdə mövqelərin üst-üstə düşdüyünü bildirdi. Azər-
baycan prezidenti Avropa İttifaqı ilə münasibətlərin inkişafında Xorvatiyanın böyük rol 

oynadığını da ifadə etdi. 
Xorvatiya Prezidenti Kolinda Qrabar-Kitaroviç iki ölkə arasında 2013-cü ildə imza-

lanan strateji tərəfdaşlıq və dostluqla bağlı Zaqreb bəyannaməsini yüksək dəyərləndirdi [6]. 
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Xorvatiya prezidentinin şərəfinə verilən rəsmi ziyafətdə Xorvatiya dövlət başçısı-
nın səfərini yüksək qiymətləndirən Prezident İlham Əliyev çıxış edərək qarşılıqlı məq-
sədin hər iki ölkənin daxilində və ətrafında təhlükəsizliyin təmin olunması, regionlar 

arasında əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi olduğunu bildirdi [19]. Azərbaycan prezidenti 

Avropada, Qafqazda, Xəzər regionunda ticarət, sərmayə qoyuluşu, enerji sahələrində 

geniş imkanların olduğunu vurğuladı. 
Xorvatiya Prezidenti Kolinda Qrabar-Kitaroviç bəyan etdi ki, Xorvatiya Azərbay-

canı Qafqaz regionunda, eyni zamanda, Avropa, Avroatlantika və qlobal təhlükəsizlik 

məsələləri üzrə önəmli tərəfdaş hesab edir [19]. Kolinda Qrabar-Kitaroviç qarşılıqlı mü-
nasibətlərin inkişafında Azərbaycandakı Xorvatiya icmasının rolunu xüsusi olaraq qeyd 

etdi. Xorvatiyanın dövlət başçısı ölkəsinin bir və ya bir neçə enerji mənbəyindən asılılı-
ğına son qoymağa çalışdıqlarını, TANAP, TAP və digər enerji layihələrinin tamamlan-
masını, İon-Adriatik kəmərinin bu şəbəkəyə qoşulmasını, nəqliyyat, enerji, rəqəmsal-
laşdırma infrastrukturu və digər imkanlar vasitəsilə Adriatik, Balkan, Qara dənizlərin 

birləşdirilməsi təşəbbüslərinin reallaşmasını gözlədiklərini bildirdi [20]. 
Xorvatiya prezidenti ADA Universitetində tələbələr qarşısında çıxış edərək Xor-

vatiyanın Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasındakı münasibətləri yüksək qiymətləndir-
diyini, Azərbaycanı Xəzər və Qafqaz regionlarında dostu və strateji tərəfdaşı hesab et-
diyinin bildirdi [17]. 

Səfər çərçivəsində 150-dən çox iş adamının iştirak etdiyi Azərbaycan-Xorvatiya 
biznes forumu da keçirildi [13]. 

Beləliklə, Xorvatiya Azərbaycan münasibətləri qarşılıqlı maraqlar, regional və 

beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunması istiqamətində inkişaf edir. Hər iki 

ölkə oxşar geosiyasi regionlarda yerləşmiş və hərbi təcavüzə məruz qalmışdır. Lakin 

Xorvatiya təcavüzdən qurtararaq Avropaya inteqrasiya edə bilmişdir. Xorvatiyanın yer-
ləşdiyi regionda sülhün olması onun davamlı inkişafını dəstəkləyir. Xorvatiya və Azər-
baycan geniş iqtisadi əməkdaşlıq imkanlarına malikdilər və bu imkandan istifadə edir-
lər. İki ölkənin enerji sahəsində əməkdaşlığı regionda sabitliyi möhkəmləndirir. Azər-
baycan Xorvatiya ilə regional və qlobal təhlükəsizlik məsələləri, müdafiə sahəsində, 

habelə diplomatik kadrların hazırlığı istiqamətində də əməkdaşlıq edir. 
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Мехди Исмаилов 
 

ОТНОШЕНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА С ХОРВАТИЕЙ 
 

В статье исследуется процесс установления и развития отношений между 

Азербайджаном и Хорватией. Азербайджано-хорватские отношения развиваются 
на основе взаимных интересов, в направлении обеспечения регионального и меж-
дународного мира и безопасности. Обе страны расположены в аналогичных гео-
политических регионах и подверглись военной агрессии. Однако Хорватия смогла 

противостоять агрессии и интегрироваться в Европу. 
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Установление мира в регионе способствует устойчивому развитию Хорва-
тии. Хорватия и Азербайджан имеют широкие возможности для экономического 

сотрудничества и используют эти возможности. Энергетическое сотрудничество 

между двумя странами укрепляет стабильность в регионе. Азербайджан также 

сотрудничает с Хорватией в области региональной и глобальной безопасности, в 

сфере обороны, а также в области подготовки дипломатических кадров. В статье 

также анализируются взаимные визиты глав обоих государств и подписанные 

документы. 
 

Ключевые слова: межправительственное сотрудничество, визит президентов, экономи-
ческое сотрудничество, безопасность. 
 

Mehdi Ismayılov 
 

RELATIONS BETWEEN AZERBAIJAN AND CROATIA 
 

The paper deals with the process of establishing and developing relations between 
Azerbaijan and Croatia. The Azerbaijani-Croatian relations are developed on the basis 
of mutual interests, in the direction of ensuring regional and international peace and 
security. Both countries are located in similar geopolitical regions and were subjected to 
military aggression. However, Croatia was able to resist the aggression and integrate 
into Europe. 

The establishment of peace in the region contributes to the sustainable develop-
ment of Croatia. Croatia and Azerbaijan have wide opportunities for economic coopera-
tion and they are using these opportunities. Energy cooperation between the two coun-
tries strengthens stability in the region. Azerbaijan also cooperates with Croatia in the 
field of regional and global security, in the field of defense, as well as in the training of 
diplomatic personnel. The paper also analyzes mutual visits of the heads of both states 
and signed documents. 
 

Keywords: intergovernmental cooperation, visit of presidents, economic cooperation, security. 
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DÖVLƏT SƏRHƏD İDARƏÇİLİYİ İNSTİTUTLARININ DAVAMLI İNKİŞAF 

ETDİRİLMƏSİ AZƏRBAYCANIN TƏHLÜKƏSİZLİK SİYASƏTİNİN 

AYRILMAZ HİSSƏSİDİR 
 

Səmərəli şəkildə fəaliyyət göstərən dövlət institutlarının inkişafına BMT-də tərəfindən 2015-ci ildə 

qəbul olunmuş Davamlı İnkişaf Məqsədlərində, xüsusən də 16-cı Məqsədə ayrıca diqqət ayrılıb. Bu məqa-
lədə, 1993-cü ildə xalqın istəyi ilə yenidən siyasi hakimiyyətə qayıdan Ümummilli lider Heydər Əliyevin 

Azərbaycanda dövlət quruculuğunun möhkəmləndirilməsi istiqamətində davamlı inkişafa yönəlmiş dövlət 
institutlarının formalaşmasına verdiyi önəm əks etdirilib. Ölkənin təhlükəsizliyinin əsas təminatçılarından 

olan dövlət sərhəd institutlarının inkişafı Heydər Əliyev tərəfindən, demək olar ki, sıfırdan başlanıldı. 

Məqalədə Ümummilli Liderin və onun layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyevin dövlət sərhəd təhlükə-
sizliyinin əsas təminatçısı olan Dövlət Sərhəd Xidmətinin inkişafı istiqamətində atılmış ardıcıl və hərtə-
rəfli addımlar işıqlanıb. Dövlətlər üçün sərhəd təhlükəsizliyi siyasəti ilə paralel məqsədyönlü və konkret 

miqrasiya siyasətinin inkişafının önəmini, və bu sahədə Azərbaycanda görülən işlərə nəzər saldıqdan 

sonra, Azərbaycan hökuməti və BMTİP arasında sərhəd təhlükəsizliyi istiqamətində həyata keçirilən la-
yihələr haqqında ətraflı məlumat verilib. BMTİP və Aİ-nın Dövlət Sərhəd Xidməti ilə sıx əməkdaşlıq 

çərçivəsində reallaşdırdığı “Cənubi Qafqaz Ölkələrində İnteqrə Edilmiş Sərhəd İdarəçiliyi Sistemlərinə 

Dəstək” (SCIBM) və “Azərbaycan və Gürcüstan arasında quru sərhədin mühafizəsinin daha yaxşı əlaqə-
ləndirilməsi” (GAİBM) layihələri, Azərbaycanın sərhəd təhlükəsizliyinin möhkəmləndirilməsi istiqamətin-
də görülən layihələr arasında ən irimiqyaslılarındandır. 
 

Açar sözlər: sərhəd idarəçiliyi, davamlı inkişaf, Davamlı İnkişaf Məqsədləri, Ulu Öndər Heydər 

Əliyev, milli təhlükəsizlik, dövlət quruculuğu, Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidməti, Birləşmiş 

Millətlər Təşkilatı, BMTİP, Azərbaycan Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidməti, SCİBM Layihəsi, GAİBM 
Layihəsi. 
 

Günümüzün ən öndəgedən hərəkatlarından biri olan Davamlı İnkişaf Məqsədləri-
nə nail olma hərəkatında ən əsas məsuliyyət daşıyıcılarından biridə dövlətlər və onların 

müvafiq hökumətləridir. Bu səbəbdən də hər bir ölkədə davamlı və səmərəli şəkildə 
idarə olunan idarəçilik mexanizminin formalaşdırılması labüddür. Bu məsəlinin önəmi 

sülh, ədalət və səmərəli institutların yaradılmasını təşviq edən 16-cı Davamlı İnkişaf 
Məqsədində də xüsusilə əks etdirilir çünki məhz effektiv fəaliyyət göstərən dövlət 

institutları tərəfindən təmin edilən sülh və sabitliyin mövcud olmadığı cəmiyyətlərdə 

davamlı və inklüziv inkişafa nail olmaq qeyri-mümkündür. 
1991-ci ildə totalitar Sovet İttifaqından müstəqillik əldə etmiş ölkəmizin qarşısında 

duran əsas məqsəd də güclü Azərbaycan dövlətinin qurulması idi. Dağlıq Qarabağ mü-
naqişəsinin ağır fəsadlarına, Azərbaycanın kritik coğrafi mövqeyindən ərsəyə gələn və 

böyük dövlətlərin maraqlarının toqquşması ilə müşahidə olunan çətin geosiyasi mühitə 

və totalitar Sovet idarəçilik sistemindən demokratik normalar əsasında formalaşan milli 

maraqlarımızı özündə əks etdirən müstəqil siyasi xəttə keçid dövründə, 1993-cü ildə 
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ümumxalq seçkiləri nəticəsində yenidən siyasi hakimiyyətə qayıdan Ulu Öndər Heydər 
Əliyevin apardığı mübarizədə məhz Azərbaycanın davamlı inkişafını təmin edə biləcək 

güclü dövlət institutlarının qurulmasını özündə əks etdirirdi [1]. Ümummilli liderin 1993-
2003-cü illər arasında həyata keçirdiyi hərtərəfli inkişafı hədəfləmiş islahatlar Azərbay-
canda qanunun aliliyin möhkəmləndirdi, ölkəyə siyasi sabitlik gətirdi və başlıca olaraq 

ölkə vətəndaşları üçün tam təhlükəsiz və hüquqi dövlətdə yaşamaq imkanı yaratdı [2]. 
Bu gün Azərbaycan Respublikasının dövlət təhlükəsizliyinin əsas təminatçıların-

dan biridə Dövlət Sərhəd Xidməti və onun tabeçiliyində olan Sərhəd Qoşunlarıdır. Hələ 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə hökumətin qarşısında duran başlıca məqsədlər-
dən biridə dövlət sərhədlərinin mühafizəsinin möhkəmləndirilməsi idi. Bu məsələnin əhə-
miyyətinin anlayaraq Azərbaycan hökuməti 1918-ci ilin iyun 22-də qəbul etdiyi qərarla 
Poylu stansiyasında respublikadan kənara ərzaq daşınmasının qarşısını alınması üçün 

sərhəd postu yaradılması barədə Daxili İşlər Nazirliyinə müvafiq tapşırıq verdi. Bu qəra-
rın ardınca Respublikanın əksər sərhəd ərazilərində Daxili İşlər Nazirliyinin tabeliyində 

olan sərhəd mühafizə qüvvələri təsis edildi. Cümhuriyyət dövrünün ilkin vaxtlarında yara-
dılan bu postların əsas məqsədi gənc respublikanın milli sərvətlərinin, strateji əhəmiyyətə 
malik maddi ehtiyatlarının sərhəddən qanunsuz keçirilməsinə qarşı mübarizə aparmaq idi. 

1990-cı illərin əvvəllərində müstəqilliyimizin ilkin illərində ölkədə olan xaotik 
vəziyyətdən dövlət sərhədinin mühafizəsi də çox əziyyət çəkirdi. Dövlət idarəçiliyində 

səriştəsizlikdən istifadə edən xarici qüvvələrin dağıdıcılıq fəaliyyəti, dövlət sərhəd zola-
ğının bəzi yerlərində keçilməz tikanlı məftillərin sökülməsi və nəticədə müxtəlif strateji 

malların kənara daşınmasına şəraitin mövcud olması, Türkiyə Cümhuriyyəti və İran İs-
lam Respublikası (İİR) ilə dövlət sərhədində mövcud mühəndis-texniki qurğuların bir 
hissəsinin dağıdılması, hərbi texnika və digər vasitələrin yararsız hala salınması, Ermə-
nistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən ölkə ərazisinin 20 faizinin işğalı nəticəsində İİR ilə 
dövlət sərhədin 132 km sahəsinə nəzarət etməyin qeyri-mümkünsüzlüyü kimi sərhəd 
idarəçiliyi ilə əlaqədar problemlərdən narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi, qeyri-
leqal miqrasiya, insan alveri, radioaktiv maddələrin və kütləvi qırğın silahları kompo-
nentlərinin qanunsuz daşınması, qaçaqmalçılıq kimi cinayətlərlə məşğul olan transmilli 

kriminal qruplar maksimum yararlanmağa çalışırdı. Bundan ziyadə, həmin illərdə dövlət 

sərhədinin mühafizəsi, əsasən şəxsi heyətin fiziki imkanları və SSRİ dövründən qalmış, 
fiziki və mənəvi cəhətdən köhnəlmiş mühəndis-texniki qurğular və texniki vasitələr he-
sabına həyata keçirilir, şimal və şimal-qərb istiqamətində yaradılmaqda olan sərhəd 
məntəqələri vaqonlarda, çadırlarda və ən yaxşı halda, uyğunlaşdırılmış binalarda yerlə-
şirdi [3]. Belə mürəkkəb vəziyyətdə Ulu Öndər Heydər Əliyev, demək olar ki, sıfırdan 

sərhəd idarəçiliyini qurmağa başladı. Məhz onun uzaqgörən və məqsədyönlü siyasəti 

nəticəsində 1993-2002-ci illərdə sərhəd mühafizəsinin təkmilləşdirilməsi və Sərhəd Qo-
şunlarının formalaşdırılması istiqamətində mühüm islahatlar aparıldı, maddi-texniki ba-
zanın möhkəmləndirilməsindən tutmuş ixtisaslı kadrların yetişdirilməsinə kimi çoxşa-
xəli inkişaf fəaliyyəti həyata keçirildi. Milli sərhəd idarəçiliyinin institutlaşdırılması 

istiqamətində görülmüş ən önəmli tədbirlərdən biri də 2002-ci ilin iyul ayının 31-də 
Ümummilli lider Heydər Əliyevin fərmanı ilə Dövlət Sərhəd Xidmətinin yaradılması idi 

(4). Dövlət Sərhəd Xidmətinin təsis edilməsi sərhəd idarəçiliyi və təhlükəsizliyinin daha 

keyfiyyətli, şəffaf və nəticəli həyata keçirilməsi üçün uğurlu bir addım idi. Müasir döv-
rün tələblərinə uyğun olaraq Ulu Öndər tərəfindən Dövlət Sərhəd Xidmətinin qarşısına 

yeni vəzifələr qoyuldu və bu vəzifələri uğurla icra etmək üçün qurumun maddi-texniki 
bazası daha da möhkəmləndirildi. Bir nümunə kimi, 2002-ci ilin oktyabr ayında  sərhə-
din havadan mühafizəsinin təşkili, dövlət sərhədində baş verən hadisələrə çevik reaksiya 
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verilməsi və şəxsi heyətin təyinat yerinə vaxtında çatdırılması, dağlıq ərazilərdə və də-
nizdə xilasetmə əməliyyatlarının aparılması məqsədilə sərhəd aviasiyası yaradıldı və Dövlət 
Sərhəd Xidmətinin balansına verilmiş təyyarə və vertolyotlar əsaslı təmir edilərək yuxa-
rıda qeyd edilmiş xidmətlərin effektiv həyata keçirilməsi məqsədilə proseslərə cəlb edildi. 

Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən təməli qoyulmuş səmərəli sərhəd idarəçiliyi 

siyasəti cənab Prezident İlham Əliyevin də xüsusilə diqqət mərkəzində olub (5). Bunun 
aydın nümunələri kimi 2005-ci ilin dekabr ayının 27-də “Azərbaycan Respublikasının 
dövlət sərhədlərinin mühafizəsi sisteminin 2006-2010-cu illərdə texniki inkişafına dair 
Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi və Dövlət Sərhəd Xidməti üçün peşəkar kadrların 

hazırlanması məqsədi ilə 2007-ci ilin iyun ayının 12-də Dövlət Sərhəd Xidmətinin Aka-
demiyasının yaradılması baradə Sərəncamların vurğulamaq olar [6]. “Azərbaycan Res-
publikasının dövlət sərhədlərinin mühafizəsi sisteminin 2006-2010-cu illərdə texniki 
inkişafına dair Dövlət Proqramı”nın çərçivəsində sərhəd mühafizəsinin davamlı inkişa-
fının və səmərəliyinin təmini istiqamətində atılmış addımlar arasında 164 binanın, o 

cümlədən xidməti heyvanların təlimatçılarının hazırlanması mərkəzində üstüörtülü ma-
nejin və yeni açıq yarış meydanının, Göytəpə Sərhəd Dəstəsi qarnizonunun, 22 ədəd 
sərhəd komendantlığı və sərhəd zastavasının, 2500 nəfərlik təlim mərkəzi kompleksinin, 

Akademiya kompleksinin, Sahil Mühafizə bazasının və dəniz limanının, Səngəçal qəsə-
bəsində mərkəzi anbarlar kompleksinin inşasının və əsaslı təmirinin uğurla yerinə yeti-
rilməsini, DSX Sahil Mühafizəsinə yüksək keçid qabiliyyətli gəmilər verilməsini, çevik 

hərəkət qurumları üçün yüksək manevrli və keçid qabiliyyətli nəqliyyat vasitələrinin, 

sualtı əməliyyat və müşahidə, istehkam avadanlığının, xüsusi müdafiə vasitələrinin alın-
masın qeyd etmək olar. 

Bu gün Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidməti ikitərəfli və çoxtərəfli 

formada inkişaf etdirilmiş geniş beynəlxalq əlaqələrə malikdir. İnteqrə edilmiş sərhəd 

idarəçiliyi, sərhəd nəzarəti, qeyri-leqal miqrasiya ilə mübarizə, dəniz sərhədlərinin mü-
hafizəsi, pilotların və mobil qruplarının əməkdaşlarının hazırlığının təkmilləşdirilməsi, 

təlim-tədris sisteminin təşkili və digər sahələr üzrə qonşu, Orta Asiya, Yaxın Şərq və 
Asiya ölkələri və GUAM üzv dövlətləri ilə, eləcə də Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı 

(BMqT), BMT-nin İnkişaf Proqramı (BMTİP), BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissar-
lığı (BMTQAK), NATO, Avropa İttifaqı, Frontex, Sərhəd məsələləri üzrə beynəlxalq 

konfrans, Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik kimi beynəlxalq təşkilatlarla qarşı-
lıqlı əməkdaşlıq əlaqələrini inkişaf etdirir. Aşağıda Dövlət Sərhəd Xidmətinin strateji və 

önəmli əməkdaşlarından olan BMTİP ilə inteqrasiya edilmiş sərhəd idarəçiliyi istiqamə-
tində həyata keçirdiyi layihələr haqqında geniş təhlil təqdim olunub. 

Qeyri-qanuni beynəlxalq miqrasiyanın gündəmdən düşmədiyi dövrümüzdə, sərhəd 
təhlükəsizliyi və idarəçiliyinin nəticəli şəkildə təşkil edilməsi üçün dövlətlərin vahid və 
konkret miqrasiya siyasətinə sahib olması səmərəli dövlət idarəçiliyin günümüzdə olan 

ən əsas tələblərindəndir. Bu məsələnin əhəmiyyəti son illər ərzində Avropada baş verən 

miqrant böhranı zamanı hiss olundu [7]. Gənc dövlət olmasına baxmayaraq Azərbaycan 
bu sahədə də nümunəvi yanaşma göstərib. Belə ki, miqrasiya sahəsində qanunvericiliyin 

beynəlxalq normalara və müasir dövrün tələblərinə uyğun təkmilləşdirilməsi, Azərbay-
can Respublikasının sərhədlərində qeyri-qanuni miqrasiyanın qarşısının alınması və 
sairə bu kimi proseslərə nəzarət edən hərtərəfli dövlət siyasətinin formalaşdırılması 
məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev 25 iyul 2006-cı 
il tarixli Sərəncamı ilə “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Proqramı (2006-
2008-ci illər)”nı təsdiq etdi [8]. Qeyd-edilən Sərəncamın ardınca, dövlət miqrasiya siya-
sətin vahid və çevik bir dövlət institutundan həyata keçirilməsini təmin etmək məqsədi 
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ilə cənab Prezident İlham Əliyev tərəfindən 19 mart 2007-ci il tarixli 560 nömrəli Fər-
manla Azərbaycan Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidməti yaradıldı. Bu gün Dövlət 

Miqrasiya Xidməti BMT-nin Miqrasiya agentliyi olan Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı 

(BMqT), Miqrasiya Siyasətinin İnkişafı üzrə Beynəlxalq Mərkəz (İCMPD) və digər nü-
fuzlu beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq edərək Azərbaycan Respublikasının sərhədlə-
rində qeyri-qanuni miqrasiya, insan alveri və miqrasiya siyasəti ilə bağlı digər problem-
lərin aradan qaldırılması istiqamətində mühüm və uğurlu fəaliyyət həyata keçirir [9, 10]. 

Azərbaycan Respublikasının hökuməti ölkədə davamlı inkişafı idarə edən effektiv 

dövlət institutlarının quruculuğunda hər zaman beynəlxalq təcrübənin öyrənilib tətbiq edil-
məsinə xüsusi önəm verib. Eyni zamanda, dövlətimiz beynəlxalq inkişafa yönəlmiş tə-
şəbbüsləri dəstəkləməklə qarşıya qoyulan məqsədlərə nail olma istiqamətində öz üzəri-
nə öhdəçilik götürməkdən çəkinməyib. Qürurverici hal ondan ibarətdir ki, artıq ölkəmiz 

nəinki beynəlxalq təşəbbüsləri dəstəkləyir, o eyni zamanda özünün siyasi iradəsini nüma-
yiş etdirməklə öz təşəbbüsləri ilə çıxış edir. Bunun bariz nümunəsi kimi, Azərbaycanın 

BMT tərəfindən qəbul edilmiş 8 Minilliyin İnkişaf Məqsədinə səmərəli idarəçiliyin möh-
kəmləndirilməsi ilə bağlı milli səviyyədə 9-cu məqsədi irəli sürməsi və ona nail olmağı 
qarşısına məqsəd qoymasıdır [11]. Davamlı inkişafı idarə edən dövlət institutlarının for-
malaşdırılması istiqamətində Azərbaycan hökumətinin ən yaxın beynəlxalq tərəfdaşla-
rından biri BMT-nin İnkişaf Proqramıdır (BMTİP). BMTİP həm də Azərbaycanda fəa-
liyyət göstərən bütün BMT agentliklərin əlaqələndirən BMT agentliyi statusu daşıyır. 

Azərbaycan Respublikasının hökuməti və BMTİP arasında əməkdaşlığın əsas sa-
hələrindən biri də Azərbaycanda sərhəd idarəçiliyinin təkmilləşdirilməsi və sərhəd ida-
rəçiliyi üzrə məsuliyyətli dövlət institutlarının çevikliyinin və səmərəliliyinin artırılma-
sıdır. Bu əməkdaşlıq əsasən Avropa İttifaqının Şərq Tərəfdaşlığı proqramının çərçivə-
sində Aİ tərəfindən qəbul edilmiş Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrində inteqrasiya edilmiş sər-
həd idarəçiliyi modelinin tətbiqi üçün ölkələrdə potensialların yaradılması və artırılması 

istiqamətində həyata keçirilən layihələr üzərində qurulub. Aİ tərəfindən maliyyələşən və 

BMTİP tərəfindən əlaqələndirilən bu layihənin konkret məqsədləri arasında layihədən 
faydalanan altı ölkədə Avropa İttifaqının ən yaxşı təcrübəsinə uyğun müasir təlim siste-
minin yaradılması işinə töhfə verməyi; layihədən faydalanan dövlət orqanları tərəfindən 

müəyyən edilmiş ehtiyacları əsas götürərək konkret sahələr üzrə müvafiq potensialların 

yaradılmasına dair ölkə yönümlü əməli və konkret tədbirləri həyata keçirməklə əməliy-
yat potensiallarını artırmağı; sərhəd-keçid proseduralarının ticarətçilər, yükdaşıyanlar və 
sərnişinlər üçün təkmilləşdirilməsi işini dəstəkləməyi; dövlət sərhədlərindən keçən in-
sanların hüquqlarına hörmətlə yanaşma işinin təkmilləşdirilməsinə dəstək verməyi və 

münasib olduqda viza siyasətinin liberallaşdırılması prosesinin maneəsiz həyata keçiril-
məsinə töhfə verməyi vurğulamaq olar. 

Bu çərçivədə ilk geniş miqyaslı layihə 2009-cu ildə icrasına start verilən “Cənubi 
Qafqaz Ölkələrində İnteqrə Edilmiş Sərhəd İdarəçiliyi Sistemlərinə Dəstək” (SCIBM) 

layihəsi oldu. SCİBM layihəsi başlıca məqsədlərindən biridə Cənubi Qafqaz ölkələrində 

sərhəd təhlükəsizliyinin gücləndirilməsinə kömək etmək idi. Sərhəd təhlükəsizliyinin 
təmin edilməsi istiqamətində sərhəd orqanlarının spesifik əməliyyat bacarıqlarının inki-
şafını hədəfləyən yanaşmadan fərqli olaraq, SCİBM layihəsinin mahiyyəti sərhəd idarə-
çiliyinə məsuliyyətli agentliklərin hərtərəfli potensialının gücləndirilməsi idi [12]. SCİBM 
layihəsi Azərbaycanın sərhəd idarəçiliyi siyasətinin bütün aspektlərinə əhəmiyyətli təsir 

göstərmişdir. Bu layihə çərçivəsində Dövlət Sərhəd Xidmətinin işçilərinin bilik və ba-
carıqları təkmilləşdirildi və onların Avropada yerləşən bir çox inkişaf etmiş sərhəd ke-
çid məntəqəsinin fəaliyyəti ilə yaxından tanış olmaları üçün səfərləri təşkil edildi.  



 

89 

SCİBM layihəsi uğurla yekunlaşdırıldıqdan sonra, 28 noyabr 2014-cü il tarixində 
Bakıda BMTİP ilə Aİ-nin birgə maliyyələşdirdiyi və Dövlət Sərhəd Xidməti ilə sıx 
əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçiriləcək olan “Azərbaycan və Gürcüstan arasında 

quru sərhədin mühafizəsinin daha yaxşı əlaqələndirilməsi” (GAİBM) adlı yeni layihəyə 

start verildi. Bu layihə SCİBM layihəsinin məntiqi davamı idi. Layihənin əsas məqsədi 

Azərbaycan və Gürcüstan arasında yaşıl sərhəddə koordinasiyalı əməliyyatları təşkil et-
mək və həyata keçirmək yolu ilə bu iki ölkənin sərhəd qurumlarının potensialını təkmil-
ləşdirmək idi. Bu məqsəd Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin və Gür-
cüstan Sərhəd Polisinin təşkilati inkişafı və potensialının artırılması, eləcə də koordina-
siya edilmiş və birgə tədbirlərin və müvafiq qaydada informasiya mübadiləsinin aparıl-
ması məqsədilə potensialın yaradılması üçün dəstəyin göstərilməsi, o cümlədən daha 

yaxşı infrastruktur və müasir texnologiyaların təmin edilməsi vasitəsilə həyata keçirilir. 

Bu layihə çərçivəsində həmçinin İCMPD (Miqrasiya Siyasətinin İnkişafı üzrə Beynəl-
xalq Mərkəz) ilə uğurlu əməkdaşlıq edilmişdir. Layihənin icra müddəti ərzində 207 

sərhəd məmuru təlim keçmişdir; müvafiq orqanların 22 sərhəd nümayəndəsinin iştirakı 

ilə 4 mübadilə səfəri təşkil edilmişdir; ümumi məbləği 1.294.333 ABŞ dolları olan, tə-
ləb olunan avadanlıqlar tərəfdaşlara çatdırılmışdır və ümumi məbləği 412000 ABŞ dol-
ları olan əlavə infrastruktur yardımı sərhədin hər iki tərəfində hədəf sərhəd vahidlərinə 

verilmişdir [13]. Sərhəd idarəçiliyinin təkmilləşdirilməsində mühüm rol oynayan bu la-
yihə 2017-ci ilin sentyabr ayında yekunlaşdırılmışdır. 

GAİBM layihəsinin davamı olaraq hər iki ölkə tərəfdaşları BMTİP ofisinə yeni və 

daha müfəssəl layihənin işlənib hazırlanması təşəbbüsü ilə müraciət etdilər. Həmin tə-
şəbbüs Azərbaycan və Gürcüstan arasındakı sərhəd xəttini bütövləşdirməyə və hər iki 
ölkə arasında ümumi əməkdaşlığa kömək edəcək hər iki dövlətin müvafiq xidmətləri 

arasında əməkdaşlığın IBM modelini tətbiq etməyə kömək edəcəkdi. Əvvəlki ikitərəfli 

layihələrin icrasından qazanılan təcrübəyə əsaslanaraq, BMTİP hər iki dövlətin müvafiq 

qurumlarının ekspertləri ilə birgə ilkin olaraq “Gürcüstan və Azərbaycan hökumətləri-
nin dövlət sərhədlərində IBM standartlarının yüksəldilməsi” adlandırılan yeni təklif la-
yihəsini işləyib hazırladı. 

Yeni təklif ölkənin bütün sərhəd təşkilatları da daxil olmaqla sözügedən dövlətlər 

arasında dövlət sərhədinin bütövlüyü üzrə IBM sisteminin güclənməsində hər iki dövlə-
tin marağını əks etdirir. Strateji və hüquqi perspektivlərdən baxdıqda isə layihənin məq-
sədi Aİ IBM prinsipləri ilə sonradan sərhədlə bağlı qanunvericiliyi və prosedura əsasla-
rını uyğunlaşdırmaq üçün hər iki ölkə hökumətlərinin göstərdiyi səylər də onlara yardım 

etməkdir. Bundan başqa, layihə dəyişən mühitlə bağlı müddəaların müvafiq şəkildə ye-
nilənməsi üçün strategiyaların və fəaliyyət planlarının təhlil edilməsi və gözdən keçiril-
məsi kimi məsələlərdə yardım göstərəcəkdir. Hal-hazırda BMTİP-in hər iki ölkədəki ofisləri 
bu sözügedən yeni layihəni maliyyələşdirməkdə maraqlı olan potensial ianəçilər ilə işləyir. 

Sərhəd idarəçiliyi institutlarının davamlı təkmilləşdirilməsinə dair son illər atılan 
addımlar arasında xüsusən də cənab Prezident İlham Əliyevin 5 iyun 2017-ci il tarixli 
“Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin Əsasnaməsinin, strukturunun və 

hərbi qulluqçularının və işçilərinin ümumi say tərkibinin təsdiq edilməsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 12 dekabr tarixli 823 nömrəli Fərma-
nında dəyişikliklər edilməsi barədə Fərmanı qeyd etmək olar. Bu Fərman nəticəsində 

Dövlət Sərhəd Xidmətinin strukturunda təkmilləşdirici tədbirlər görülərək, qurumun fəaliy-
yəti daha da effektiv oldu. Bütün bunlar isə aydın göstərir ki Azərbaycanda davamlı in-
kişafı yönəldən dövlət institutlarının təkmilləşdirilməsi hər zaman dövlət rəhbərliyinin 
diqqətindədir. 
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Мезаир Эфендиев 
 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНСТИТУТОВ 

УПРАВЛЕНИЯ ГРАНИЦАМИ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ 
ЧАСТЬЮ ПОЛИТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ АЗЕРБАЙДЖАНА 

 
Развитию эффективно функционирующих государственных институтов уде-

ляется особое внимание Целями Устойчивого Развития (ЦУР), особенно ЦУР 16, 

принятыми Организацией Объединенных Наций в 2015 году. В этой статье под-
черкивается значение, данное Национальным лидером Азербайджанского Народа 
Гейдаром Алиевым, вернувшимся к власти в 1993 году по настойчивому тре-
бованию народа, к формированию государственных институтов, направленных на 

устойчивое развитие Азербайджана. Развитие государственных пограничных ве-
домств, являющихся одним из главных гарантов безопасности страны, началось 

почти с нуля президентом Гейдаром Алиевым. В статье проливается свет на 

последовательные и всеобъемлющие шаги, предпринятые Национальным Лиде-
ром Гейдаром Алиевым и его достойным последователем президентом Ильхамом 
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Алиевым в направлении развития Государственной пограничной службы, которая 

является главным гарантом безопасности государственной границы Азербайд-
жана. После рассмотрения важности разработки целенаправленной и конкретной 

миграционной политики параллельно с политикой пограничной безопасности для 

государств и работой, проделанной в этой области в Азербайджане, представлена 

информация о проектах, реализуемых правительством Азербай-джана и ПРООН в 
сфере пограничной безопасности. «Поддержка интегрированных систем управле-
ния границами в странах Южного Кавказа» (SCIBM) и «Улучшение координиро-
вания охраны сухопутной границы между Азербайджаном и Грузией» (GAIBM) – 
проекты, осуществляемые ПРООН и ЕС в тесном сотрудничестве с Государст-
венной пограничной службой Азербайджанской Республики, которые находятсяс-
реди крупномасштабных проектов, направленных на укрепление пограничной 

безопасности в Азербайджане. 
 

Ключевые слова: управление границами, устойчивое развитие, Цели Устойчивого Раз-
вития, Национальный Лидер Азербайджанского Народа Гейдар Алиев, национальная безопас-
ность, государственное строительство, Государственная Пограничная Служба Азербайджан-
ской Республики, ООН, ПРООН, Государственная Миграционная Служба Азербайджанской Рес-
публики, проект SCIBM, проект GAIBM. 
 

Mezahir Efendiyev 
 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF STATE BORDER  
MANAGEMENT INSTITUTIONS IS AN INTEGRAL PART 

OF AZERBAIJAN’S SECURITY POLICY 
 

The development of effectively functioning state institutions is given particular at-
tention by the Sustainable Development Goals (SDGs), especially SDG 16, adopted by 
the United Nations in 2015. This article highlights the significance, given by the Natio-
nal leader of the Azerbaijani people Heydar Aliyev, who returned to political power in 
1993 upon the request of the nation, to the formation of state institutions aimed at the 
sustainable development of Azerbaijan. The development of the state border agencies, 
which are one of the main guarantors of the country's security, began almost from zero 
by the President Heydar Aliyev. The article sheds light on the consistent and compre-
hensive steps, taken by the National Leader Heydar Aliyev and his decent follower, Pre-
sident Ilham Aliyev, towards the development of the State Border Service, which is the 
main guarantor of the state border security. After revie-wing the importance of develo-
ping a purposeful and concrete migration policy in parallel to the border security policy 
for the states and the work done in this area in Azerbaijan, the informations is provided 
about the projects, implemented by the Government of Azerbaijan and UNDP in the 
field of border security. “Supporting Integrated Border Management Systems in the 

South Caucasus” (SCIBM) and “Better Coordination of Protection of the Land Border 
Between Azerbaijan and Georgia” projects, implemented by the UNDP and the EU in 

close cooperation with the State Border Serviceof the Azerbaijan Republic, are among 
the largest scale project, aimed at strengthening border security in Azerbaijan. 
 

Keywords: border management, sustainable development, Sustainable Development Goals, Na-
tional Leader of the Azerbaijani people Heydar Aliyev, national security, state-building, the State Border 
Service of Azerbaijan Republic, United Nations, UNDP, State Migration Service of Azerbaijan Republic, 
SCİBM Project, GAİBM Project. 
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HÜZEYFƏ BİN YƏMAN VƏ ONUN HƏDİS ELMİNDƏ YERİ 
 

Məqalədə Hüzeyfə bin Yəman haqqında geniş və hərtərəfli məlumat verilmişdir. Hüzeyfə bin Yə-
man Məkkədə doğulmuş, Mədinədə boya-başa çatmışdır. Onun doğum tarixi dəqiq olaraq bilinməsə də 

atası ilə birlikdə 624-cü ildə baş verən Bədr müharibəsindən əvvəl müsəlman olduğu məlumdur. Bu 

müharibədə Peyğəmbərə [s] kömək məqsədilə yola çıxan ata-oğul yolda müşriklər tərəfindən tutulmuş, 

ancaq Peyğəmbərə [s] qoşulmayacaqları barədə söz verdikləri üçün sərbəst buraxılmışdılar. Onlar Pey-
ğəmbərin [s] yanına yetişdikləri zaman vəziyyəti ona izah etmiş, Peyğəmbər [s] də onlara vədələrinə xilaf 

olmamalarını, sözlərinin üstündə durmalarını tövsiyə etmiş və beləliklə, onların döyüşə qatılmamalarını 

istəmişdir. Tarixçilərin verdikləri məlumatlara görə, Hüzeyfə Bədr müharibəsindən başqa aparılan bütün 

müharibələrdə iştirak etmişdir. 
 

Açar sözlər: İslam, Məhəmməd, Peyğəmbər, Hüzeyfə, hədis. 
 

İslam dini zühur edərkən Hüzeyfənin atası və Əbs oğullarından 11 nəfər Peyğəm-
bərin [s] yanına gəlib müsəlman olduqlarını onun hüzurunda açıqlamışdılar. Bu, Mədi-
nəyə hicrətdən əvvəl olmuşdu. Buna görə də Hüzeyfə Məkkə əsilli, Mədinədə doğulmuş 

hesab olunur. 
Hüzeyfə bin Yəman müsəlman bir ailədə yetişmiş, Allahın dinini erkən qəbul 

edənlərdən olan bir ata-ananın himayəsində tərbiyə olmuş və Peyğəmbəri [s] görmədən 
müsəlman olmuşdur. O, Peyğəmbəri [s] görmək arzusu ilə yaşayır, müsəlman olduğun-
dan bəri davamlı olaraq o həzrətlə bağlı xəbərləri öyrənir, onun xüsusiyyətlərini soru-
şurdu. Bir gün o, Peyğəmbəri [s] görmək üçün Məkkəyə getmişdi. O, Peyğəmbəri [s] 

görən kimi belə demişdi: 
- Ey Allahın Rəsulu! Mən mühacirlərdənəm, yoxsa ənsardan? 
Peyğəmbər [s] belə buyurdu: 
- İstəyirsən mühacirlərdən, istəyirsənsə ənsardan ol. Özün üçün istədiyini seç! 
Hüzeyfə dedi: 
- Mən ənsardanam, ey Allahın Rəsulu!  
Peyğəmbər [s] Mədinəyə hicrət etdikdə, Hüzeyfə onun yanından heç ayrılmırdı. 
Onun atası Yəman müharibə zamanı öldürülmüşdü. Belə ki, müharibədə müsəl-

manlar düşmən tərəfindən tanınmamaq üçün üzlərini örtürlərmiş. Onun atası da döyüş 

zamanı müşrik hesab edilərək öldürülmüşdür. Hüzeyfə yaşlı olan atasının ölümünə çox 

kədərlənməklə yanaşı, bunun bir səhv nəticəsində meydana gəldiyini düşünərək təsəlli 

tapmağa çalışmış, həzrət Peyğəmbər [s] ona atasının qanbahasını ödəmək istədiyini bil-
dirsə də o, bunu qəbul etməyərək onu kasıb müsəlmanlara bağışlamışdı [8, s. 362-364]. 
Xəndək müharibəsində Peyğəmbər [s] Hüzeyfəni kəşfiyyat məlumatlarının toplanması-
na məmur etmiş, ona müşriklərin ordusu haqqında dəqiq məlumat toplamağı tapşırmış-
dı. Həzrət Peyğəmbərin [s] duasını alaraq müşriklərin arasına girən Hüzeyfə şiddətli fır-
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tınanın onları pərişan etdiyini və bu səbəbdən Mədinəni tərk etdiklərini Peyğəmbərə [s] 

xəbər vermişdi. 
Mühacirlərlə ənsar arasında qardaşlıq müqaviləsi zamanı həzrət Peyğəmbər [s] 

Hüzeyfəni Əmmar bin Yasirlə qardaş elan etmişdi. Həmçinin Peyğəmbərin [s] Hüzey-
fəyə xüsusi inamı olduğundan onu zəkat işləri üzrə vəzifəli katiblərindən biri təyin et-
miş, Əzd qəbiləsinə zəkat amili olaraq göndərmiş və ona zəkatın şəri əsaslarından bəhs 

edən bir məktub da vermişdir. 
Hüzeyfə bin Yəman xəlifə Ömər bin əl-Xəttabın dövründə [634-644] Mədainə vali 

təyin edilmişdir. Cəsarətli və qüdrətli bir rəhbər olan Hüzeyfə Mədaini abad etmiş, şəhə-
rin gözəlləşdirilməsi üçün çalışmışdır. O, Nəhavənd müharibəsində [642-ci il] orduya 
komandan təyin edilmiş, həmin müharibədə böyük şücaət göstərərək düşməni təslim ol-
mağa məcbur etmişdi. Adı çəkilən müharibədə düşməni təslim edən Hüzeyfə onları illik 

müəyyən məbləğdə xərac verməyə məcbur etmişdir. Xatırladaq ki, Dinavər, Həmədan 

və Rey şəhərləri də Hüzeyfə tərəfindən fəth edilmişdi. 
Hüzeyfənin Nüsəybinə gedərək orada evlənməsi və cümə günləri Mədaindən Sə-

bata getməsi də tarixi mənbələrdə öz əksini tapmışdır. Onun Mədain və Səbatda oxudu-
ğu bəzi cümə xütbələri mötəbər mənbələrdə yer almışdır. İslam tarixinin ən qəhrəman 

sərkərdələrindən sayılan Hüzeyfə bin Yəman hicri 36-ci ildə [miladi 656-cı ildə] xəlifə 
Osmanın öldürülməsi [656-cı ildə] və İmam Əliyə [ə] beyət edilməsindən qırx gün son-
ra Mədaində vəfat etmişdir. 

Hüzeyfənin Əbu Übeydə, Səfvan, Səd, Səid və Simak adlı dörd oğlu və Əbu Sə-
ləmə adlı bir qızı olub. Onun oğlanlarından Əbu Übeydə və Simak, həmçinin Mədain 

qazısı olan Səd və qızı ondan hədis rəvayət etmişlər. Belə nəql olunur ki, Hüzeyfə vəfat 
edərkən oğlanlarına İmam Əliyə [ə] itaət etmələrini tövsiyə etmiş, özü də İmam Əliyə 

[ə] sədaqətlə beyət edənlərdən olmuşdur. Onun oğullarından Səfvan ilə Səid Siffin dö-
yüşündə İmam Əlinin [ə] yanında yer almış və şəhid olmuşlar. 

Hüzeyfə bin Yəmanın ən mühüm xüsusiyyəti Peyğəmbərin [s] həmdəmi olması-
dır. Peyğəmbərin [s] heç bir sahabəyə vermədiyi bəzi məsləhətləri ona verdiyi, buna 

görə səhabələr içərisindəki münafiqlərin adını və gələcəkdə meydana çıxacaq fitnələrin 

ondan başqa kimsənin bilmədiyi rəvayət edilmişdir. Hüzeyfə bin Yəman Peyğəmbərin 

[s] “Sirr yoldaşı” ləqəbilə tanınmışdır. Çünki Peyğəmbər [s] gələcəklə bağlı bir çox 

xəbərləri, müsəlmanlar içində baş verəcək hadisələri, bütün sirləri ona söyləmişdi. Hü-
zeyfənin özü “Qiyamət gününə qədər olacaq hadisələri Peyğəmbər [s] mənə xəbər ver-
di” – deyə nəql edir [3, hədis № 45]. 

Hüzeyfənin həyatda ən çox qorxduğu şey fitnələr idi. Şeytandan Allaha sığındığı 

kimi, fitnə və fəsaddan da yenə Ona sığınırdı. O həmişə fitnələrin acı nəticələrindən da-
nışır, müsəlmanların fikir və beynini qarışdıran, onların mənəvi həyatlarını alt-üst edən 
fitnələrin axır zamanda daha da geniş olacağını bildirir, möminləri onlara qarşı ayıq və 

diqqətli olmağa dəvət edirdi. 
Bir dəfə o belə demişdi: “Fitnənin dayanacaq yeri olan yerlərdən uzaq durun!” 
Onun bu xəbərdarlığını eşidənlər soruşdular: “Ey Abdullahın atası! Fitnənin çox 

olduğu dayanacaq yerləri haradır? O, bu cavabı vermişdi: “İdarəçilərin qapısı. Sizdən 

biriniz bir əmirin [idarəçinin] hüzuruna girir, yalanı yozaraq təsdiq edir, onda olmayan 

şeyləri də ona əlavə edərək izah edirsiniz”. 
Bu əziz sahabəsinin bəsirətli, dərin düşəncəli və məqsədəuyğun bir fikir sahibi ol-

duğunu yaxından bilən Peyğəmbər [s] belə buyurmuşdur: “Məndən sonra sizə Hüzeyfə 

nə desə, onu təsdiq edin, dediklərini qəbul edin”. 
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Peyğəmbərin [s] son dərəcə əhəmiyyətli olan mövqeyini dərk edən Hüzeyfə bin 

Yəman onun sözlərini ən yaxşı səkildə öyrənmək və gələcək nəsillərə çatdırmaq yolunu 

tutmuşdur. Bunun nəticəsi olaraq o, bütün işini hədis rəvayətinə həsr etmisdir. Onun 

nəql etdiyi bir çox hədislər ən mötəbər qaynaqlarda öz əksini tapmışdır. 
Görkəmli hədis alimləri Məhəmməd bin İsmail əl-Buxari və Müslüm bin Həccac 

ən-Nisaburi Ömər bin əl-Xəttab və Hüzeyfədən, Əhməd bin Hənbəl isə Əbu Zeyd bin 
Əmr bin Əxtəb əl-Ənsaridən belə rəvayət edirlər: 

لَص اَّنَّب ىَّ رَّ نهاَّ َّ وَّسَّ ص  اَّ َّله ه  اه  ه يََل  َّ َس ََّ َّ َّل َُّّلَلَّ  َّ َّْ َ  َّلَّثه،   َِ َلص َّ َّ   َِ َُّفَ  َّ لَص ا نَّب طَّ َ ه يََل تَّرَّ َّ   َّ نه َّلثس،ه ىَّلَّ َّ

لَص َّلثس  ََّ اَّ َّ وَّ وَّ نه اَّ َّلهص  ه  ََّ َه َّ وَّ لَص َّلههَّ ََّ َ ه يََل تَّرَّ َّ وَّ َه نه َّلههَّ لَّ َّ لَص ىَّ رَّاَّنَّب ىَّ نهاَّ َّ وَّسَّ اَّ َّلهص  ه  ه يََل  َّ لَص ،ه َّ رَّاَّنَّب ىَّ سَّ

َّْثَنَّب لََّصنَّب شَّىه َّ ه ََّبب َاه وَّد ب اَفَّ  وَّ َّْ ََّب َّ  ب  َّنَّب ا صَّ اَي َنه وَّعَّ َه َّلَأصه  .اَّباَّ
“Bir gün Peyğəmbər [s] sübh namazını qıldı, sonra minbərə çıxıb günorta namazı 

vaxtına qədər bizə xütbə söylədi. Sonra minbərdən endi və zöhr namazını qıldı. Sonra 

minbərə çıxıb əsr namazı vaxtına qədər bizə xütbə söylədi. Sonra endi və əsr namazını 

qıldı. Sonra yenə minbərə çıxıb günəş batana qədər bizə xütbə söylədi. Bu xütbələrində 

bütün olmuş və bundan sonra olacaq hadisələri xəbər verdi, onları bizə öyrətdi və əzbər-
lətdi” [7, hədis № 22291]. 

Əbu Davud əs-Sicistaninin nəql etdiyinə görə, Hüzeyfə belə demişdir: 
أ شَّ  ب شَّرهط  اه بَّبب ا  و لهنَّوَّ َُّّلَلَّ و  َّْ َ  َّلَّثه،   َِ لَص َّ َّ   َِ َُّفَ  َّ هَّ طَّ ب ََّ َّ َِ  وَّ َّ َّْ َْه  باْ  شَّ ه ََّنَّبَُّّفه عَّ َّْ شَّ ه ْ تَّْ  ي ض لَّص شَّ ه ََّنهلَّل 

ل  شَّا ث َُّّه َّْ   ، ص  اصَّ ض ة بَّاه ََُّّصبَْ لَّنَّب ا بُّه ب   ََّ ببَّ ي وَّ ََّ و  ََّ هَّ،َ يَّ اه وَّ َِ وَّ لَ بَّا ثلَّل ،  َّلاستهثَّب اَّاه َّْ   ، . 
“Allaha and içirəm ki, bilmirəm Peyğəmbərin [s] səhabələrinə bu hədislər unut-

durulub, yoxsa onlar özləri bunu unutdular? Allaha and içirəm ki, Peyğəmbər [s] dünya-
nın sonuna qədər gələcək fitnələri və o fitnələri törədən başçıları, üç yüzdən çox şəxsləri 

bizə adları, atalarının adları və qəbilələrinin adları ilə birlikdə xəbər verdi” [5, hədis № 

4243]. Məhz bu səbəbdən idi ki, xəlifə Ömər bin əl-Xəttab biri vəfat etdikdə Hüzeyfə 
bin Yəmanı təqib edərdi. Əgər o, Hüzeyfəni camaat arasında görməsəydi, heç kimin cə-
nazə namazına getməzdi. Çünki Hüzeyfə bin Yəmanın həmin adamın cənazə namazına 

getməməsi, xəlifə Ömər üçün kifayətedici bir dəlil sayılırdı. Bir gün xəlifə Ömər ondan 

xahiş edir ki, münafiqlər haqqında ona məlumat versin. Lakin Hüzeyfə ona sirr vermə-
miş, ancaq valilər arasında bir nəfərin olduğunu, lakin adını çəkməyəcəyini bildirmişdir 

[2, s. 391]. 
Hüzeyfə bin Yəmandan aşağıdakı hikmətli sözlər də nəql olunmuşdur: 
اه ةَّ اَّدهَو َ  ثهَ ََله و ث،  وَّ ََّ بَ   وَّ َّْ  ثََّا  َّلَّثههَله 

ةَّ اَّنه،َّص  َّاه َونههَّ ي  لَّثَّدَه َّْ ههَ ْ ي  نَّب  .ا صَّ َ ْ  َّلَّثه : شَّاَّده اَّ َّلهلَّفه   َِ و   َ وَّلَّب َّ طَّ
  ، اَه  َِّ َىهَّاهَّْ َ اَّلَفَ  ا دَ ه هَّ َُّ : وَّ ْههَّلَاه بَّب َّ َ  لَّنَّ َّْ  َّ َّ تَََّث: َ َْ  وََّ ب َّلهَصنههَّ َّ و ث،  وََّ بَ  تَّ َّ وَّ َّْ َص  َّ َ  يََّ َّْ ََّهَّاهَ   : بَّب َّ  َّ. وْ   َّثهن ، 

اَّرَّ  َّ َّْ : وَّهَّهَّاهَ  َِ  .َّلَ َ 
“Sizin üzərinizə elə bir zaman gələcəkdir ki, həmin dövrdə ən xeyirliniz yaxşılığa 

dəvət etməyən və pisliklərdən çəkindirməyənlər olacaqdır”. 
Bir kişi dedi: bizim üzərimizə elə bir zaman gələcəkdir ki, biz o zamanda pislikləri 

görüb onu aradan qaldırmayacağıq? And olsun Allaha, əlbəttə ki, bunu edəcəyik. 
O kişi dedi: Hüzeyfə barmağını iki gözünün üzərinə qoyub dedi: “And olsun Al-

laha ki, yalan deyirsən [O, bunu üç dəfə təkrar etdi]. 
O kişi deyir: Mən yalan dedim, Hüzeyfə isə doğru!” [4, hədis № 38504]. 
أ ََّهه  لَهَ   اَّثه َّ شَّت:ْ  ةَّ شَّرهط  َّلهلَهَ   ا بله َّْ   ِ ِ  ا بلنَهه َّْ َّلنَهه هه َِّ ىَّ َّب ث ََّاََا َُّنَ َّ اَّنْ  ضُّه َّ َِّ شَّ ه ةَّ لَّلَّ ه ُه  .اَاَْ َّ َّلهه 
“Bəni-İsrailin sünnəsinə addım-addım, eynilə düçar olacaqsınız, amma bilmirəm 

buzova sitayiş edəcəksiniz ya yox!” [4, hədis № 38542]. 
 َْ َُّف َّ َ   لص َ  لث، ُّْلل لَّعَّ ض َ  طَّ َّْ  . لَّلَّاه َ ن وَّ اَّهههللَا و لهنَّ   َّلاََ ب   ه 
“Peyğəmbər [s] həyatda ola-ola siz Dəccalın bəzi fitnələrini çıxarmısınız” [4, hə-

dis № 38643]. 
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Məhəmməd bin İsmail əl-Buxarinin “Səhih” əsərindəki bir nəqlə görə, Hüzeyfə 
belə demişdir: 

لَص َّ   َِ َُّف   َّ ا  طَّ ،ه ََّبتَفَّ  َّلَّص  َّ ااَّ  اَّ َّلهَصنَّبو ل ثاَّ َّلَه  ااَّ و ثهََل َّلهثَّفه َّه ذََّ  و  َُّّلَلَّ  َّلهَصنَّبو لَف َّ َّلَه  َّْ لَّ  :بَلهنَّب .ََ  َّلَّثه،   ل 
  َِ لَّنَفَْ  ؟ََّّهَّ اَّب شَّاَّب  َّاها  َّ ُ  شَّ ه شَّ : َّ اََّئةَّ َّْ ه  َّببََّ،له ْ َّ تْ  ْ  س ََّبتَفَّ اَ ََّ  شَْلَّؤ هَّ  : ل   .بَّب َّ

“Bu gün sizin içinizdəki münafiqlər Peyğəmbərin [s] dövründəki münafiqlərdən 

daha pisdirlər. Dedik: Nə üçün, ey Əba Abdullah? 
Dedi: Çünki onlar öz nifaqlarını gizlədirdilər, indikilər isə açıq-aşkar edirlər” [hə-

dis № 7113]. 
شَّب َىهَّاه  اهعي بَّب َّ :طَّ َّْ اهاَّ اهاَّ  َّْ  ََ هه ب َّ بَّب َّ َُّّص  اَيَّنَّب ذَههاَّ َ  َّاه َُّلَّثهصَّ ْهَ  اهَا  َصَّ َّ بَّب َّ ىَّ َّنَّب ىَّ اَي َص ةَّ اَل لس ىَّ  َ َّْ َ طَّ

ََفرَّ  َ  َّل س َِ لَص َّ َصاصَّ  َّ َ َوعَّ َِ ْ ره َّ   َّلَل ْ وَّرَّ َّ َّ ََ  َّلَّص اَّثه   َّله ََ َو لَّفه َو َّْ  ََّ لَثه ب  َّ فرَّ بَّب َّ وَّ َُ ْس َّل َّْ َُّّلَلَّ   َّْ  .  َّلَّثه،  
İbn Həcər əl-Əsqəlani “Fəthül-bari” əsərində Şöbə bin Süleymandan belə nəql 

edir: Zeyd bin Vəhbdən eşitdim ki, deyirdi: Hüzeyfə namazının rüku və səcdələrini ta-
mam yerinə yetirməyən bir kişini gördükdə belə dedi: “O namaz qılmadı. Əgər beləcə 

ölərsə, Allahın Məhəmmədə fitri olaraq verdiyi dində ölməmişdir” [hədis № 791]. 
شَّىه  َّْ ه  اَّ َّللَاَّا  َ  شَّاهثَّهللَا و  فه ف   َّلهعَّ َُ ْههه بت ثَّلَ،َ  َّاَّرَّ تَ اَّ َّلهص  ب و  اعص ثََّع ط  َه َّ ش َّْ ً ه 

اَّ َّلَِله رَ و  شَّاه َّ َّْ ه   ِ َّْ اَّ َّلههَّ لَّص و 

ده اَّههاَّ ؟َّل هَّ شَّاَّاصَّ صَّ نه،َ لَّله اَّثه مَّ و  اه ذَّ   ه وَّ َُّ نههَّب َّ َّْ ب اَّثهاَّ شَّاهلَّ َّ  ه وَّ  ُ ب َْصَّ  .َّل
“[Kövsər] hovuzu süddən ağ, baldan şirin, buzdan soyuq, müşk-ənbərdən ətirlidir. 

Onun qədəhlərinin sayı ulduzların sayından çoxdur. [Onun böyüklüyü] Eylə ilə Səna 

şəhərlərinin arası qədərdir. Hər kəs ondan içsə, heç vaxt susamaz” [4, hədis № 32346]. 
اََّطه  َّاه ذَ  َّنَّب اَنه اَي ا ثو  اها  بب  َّاا شاْ ذثا  وْ َّلصَند: ىَّ ه  َّاه طَّ َّْب ي ََّ   اها  ا  ه  َّاه ا  ََفطي نه ههاَّ َّه  َّاه وَّ

ثهلَّ َّه  َّاه َىهَّاهَّْ َّه بَّب َّ  َّ : َصَّ َّ ََّ َّب ِ  َّلَأب   وَّلَّْ اه شَّاه َِ و   َ طَّ َّْ ِ  َّلههَفوَّ    اه شَّاه َِ و   َ لَّلَّدَّ طَّ َه بَم اَّفه    . َّ عَّ َا شَّ ه : تَّعه ْس وَّلَّب َّ َّلههَفو 

اَّ  َّْ ه  ثَ    ُّ ََّهَََّّّلهلَّبر  اَّفه    َّْ ََّهََّّ  اَّفه    َّْ ََّهََّّ  ََّهََّّ . فه    اَّفه    َّْ ََّهََّّ  اَّفه    َّْ َوفه   ثَّ ه بَم َّله عَّ َا شَّ ه : تَّعه ْس بَّب َّ َّلَأبو  َّْ وَّلَّب َّ َىهَّاهَّْ َ:  . 
ب لََّصب شَّاهلَّهَّ،َ  صَّ َ و ث،  َِ َّ َْ َّو  ه يََّصفرَ لَّله اَئَّ َّْ َه اَلههَّ  َّبرَ  َِ َّ َ اْه ب لَّله اَّأه،َّ ََّاَصَّ  َ ثصَّ صه  ب شَّ ه َاوو  ن،ب  َّث  اَّ ي شَّىه َّ اه بَّ ه ب و  وَّ َّْ به  صَّ

 .اَّههنْ  َّلههَفوَّ َّ 
İbn Əbi Şeybə “əl-Müsənnəf” əsərində belə nəql edir: “Biri kufəli, biri isə şamlı 

olan iki kişi bir-birlərilə mübahisə edirdilər. Kufəli kişi deyirdi: 
- Biz Qadsiyyə döyüşündə iştirak etmişik. Həmin gündə belə-belə etmişik! 
Şamlı kişi isə deyirdi: 
- Biz də Yərmuk döyüşündə iştirak etmiş, belə-belə etmişik! 
Bunu görən Hüzeyfə dedi: “Bunların heç biri Allaha şəhadət verməmişlər. Ad və 

Səmud qövmü həlak oldular. Onlar Allahdan əmr almadıqları üçün həlak oldular. Ku-
fədən başqa bir yer yoxdur ki, onun əzəməti ondan uzaqlaşmamış olsun!” [4, hədis № 

33111]. 
Hüzeyfə bin Yəman Əhli-beytin [ə] fəzilətlərindən çox danışanlardan biri idi. O, 

mövzu ilə bağlı hədislərinin birində belə nəql edir: 
“Peyğəmbərin [s] Hüseynin [ə] əlindən tutub belə buyurduğunu eşitdim: “Ay ca-

maat! Bu Hüseyn bin Əlidir. Onu tanıyın! Canım [qüdrət] əlində olana and olsun ki, 

həm o, həm onu sevənlər və həm də onu sevənləri sevənlər cənnətdədirlər” [10, hədis № 4]. 
“Sizin ən xeyirliniz axirət üçün dünyasını, dünyası üçün də axirətini tərk edənlər 

deyil, onun ikisi üçün də çalışanlardır”. 
“Elə bir zaman gələcək ki, yaxşılığı əmr etməyən və pislikdən çəkindirməyən kim-

sələri içinizdə ən xeyirli adamlar olaraq görcəksiniz”. 
Beləliklə, Peyğəmbərin [s] ən yaxın səhabələrindən olmuş Hüzeyfə bin Yəmana 

Allah qorxusu və Onun Rəsuluna [s] olan məhəbbəti o qədər təsir edərdi ki, axirət yur-
duna yaxınlaşdığını bilib bəzən çox ağlayırdı. Ondan soruşdular: “Ey Peyğəmbərin dos-
tu, sən niyə ağlayırsan?” O, cavab verdi ki, “Mən dünyadan köçməyimə görə kədərlən-
mirəm, əksinə, ölüm mənim üçün daha sevimlidir! Lakin Rəbbimin rizasına uyğun 

yaşayıb-yaşamadığımı dəqiq bilmirəm”. 
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Fani aləmdən ayrılacağı əsnada isə belə dua edirdi: “Bu gün dünyadakı son, axi-
rətdəki ilk günümdür. İlahi, Səni nə qədər çox sevdiyimi bilirsən, Sənə qovuşmağı mə-
nim üçün xeyirli və mübarək et, mərhəmətini məndən əsirgəmə!” [2, s. 391]. 

Nəticə etibarilə belə qənaətə gəlmək olar ki, Hüzeyfə bin Yəman hədis elmində 

böyük nüfuza malik olmaqla Əhli-beytin [ə] fəzilətlərini dərindən dərk edənlərdən biri 
olmuşdur. Onun fəaliyyəti isə daim müsəlman aləminin sarsılmaz inamına bais olmuş-
dur. Həmçinin o, Nəhavənd müharibəsində orduya komandan təyin edildiyi vaxtda bö-
yük şücaət göstərmiş, düşməni təslim olmağa məcbur etmişdi. Hətta həmin müharibədə 
düşməni məğlub edən Hüzeyfə onları müəyyən məbləğdə illik xərac verməyə məcbur et-
mişdir. 
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Ибрагим Гулиев 
 

ХУЗАЙФА ИБН АЛЬ-ЯМАН И ЕГО МЕСТО В НАУКЕ ХАДИСОВ 
 

Хузейфа ибн аль-Яман был одним из спутников пророка Мухаммада (мир 

ему и благословение), участвовал вместе с ним в сражениях, а также имел боль-
шие заслуги в распространении Ислама. После смерти пророка Хузайфа стал 

участником Ахль аль-Бейта и цитировал хадисы об их преимуществе. 
Хузейфа ибн аль-Яман был единственным из спутников пророка Мухаммада 

(мир ему и благословение), которого именовали хранителем его секретов. 
 

Ключевые слова: Ислам, Мухаммад, Пророк, Хузайфа, xадис. 
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İbrahim Quliyev 
 

HUDHAYFAH IBN AL-YAMAN AND HIS ROLE IN HADITH SCIENCE 
 

Hudhayfah ibn al-Yaman was one of the companions of the prophet Muhammad 
(peace and blessings be upon him), who participated with him in battles, and also had 
done a lot of work in spreading of Islam. After the death of the prophet, Hudhayfah 
became part of Ahl al-Bayt and quoted the hadith about their superiority. 

Hudhayfah ibn al-Yaman was the only companion of the Prophet Muhammad 
(peace and blessings be upon him) who was called the guardian of his secrets. 
 

Keywords: Islam, Muhammad, Prophet, Hudhayfah, hadiths. 
 

(AMEA-nın müxbir üzvü Fəxrəddin Səfərli tərəfindən təqdim edilmişdir) 
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NAXÇIVANDA NEOLİT, ENEOLİT VƏ TUNC DÖVRÜ 
ABİDƏLƏRİNİN TƏDQİQİ 

 
Azərbaycan Respublikasının müstəqillik qazandıqdan sonra Naxçıvan abidələri dövlət qayğısı ilə 

əhatə edilmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin sərəncamlarına uyğun olaraq 1995-
2017-ci illərdə bütün mövcud tarix və mədəniyyət abidələri qeydə alınmışdır. Arxeoloji abidələrin tədqiqi 

zamanı yeni Neolit və Eneolit abidələri qeydə alınmış və müəyyən edilmişdir ki, I Kültəpə Cənubi Qafqa-
zın ən qədim Neolit abidələrindən biridir. Naxçıvanın Eneolit abidələrinin öyrənilməsi Eneolit mədəniy-
yətinin müxtəlif mərhələləri arasındakı əlaqələri müəyyən etməyə imkan vermişdir ki, bu da Cənubi Qaf-
qaz arxeologiyasının problemlərini öyrənmək üçün olduqca əhəmiyyətlidir. Ovçular təpəsi yaşayış yerinin 

tədqiqi zamanı müəyyən olunmuşdur ki, Naxçıvan Kür-Araz mədəniyyətinin formalaşdığı əsas ocaqlardan 

biri olmuşdur. Tədqiqatlarda həmçinin müəyyən olunmuşdur ki, Duzdağ dünyanın ən qədim duz mədənidir. 
Arxeoloji tədqiqatlar zamanı Qızqala yaşayış yerində qalınlığı 2,5-3 m olan mədəni təbəqə aşkar 

olunmuşdur ki, bu da Cənubi Qafqazda olduqca nadir rast gəlinən bir haldır. Kurqanlardan aşkar olunan 
insan skeleti qalıqlarının tədqiqi göstərir ki, Arpaçay vadisi boyalı qablar mədəniyyətinin əsas vətəni ol-
muş, əhalinin bir qismi burada məskunlaşaraq oturaq həyat keçirmiş və köçmə maldarlıqla məşğul ol-
muşdur. 

Oğlanqala yaşayış yerində aparılan araşdırmalar zamanı müəyyən olunmuşdur ki, bu yaşayış yeri 

Urartu işğalçılarına qarşı mübarizə aparan kiçik dövlətin paytaxtı olmuşdur. 
 

Açar sözlər: Cənubi Qafqaz, Naxçıvan, yaşayış yeri, Neolit, Eneolt, Boyalı qablar mədəniyyəti, 

Oğlanqala. 
 

Naxçıvanda qədim dövrlərdən insanların məskunlaşması üçün əlverişli şərait ol-
muşdur. Şərur rayonundan aşkar olunan qədim daş alətlər burada insanların 500 min il 

bundan əvvəl məskunlaşdığını təsdiq edir. Naxçıvanın Cənubi Qafqazı Yaxın Şərqlə 

bağlayan qədim yolların kəsişmə nöqtəsində yerləşməsi bölgənin iqtisadi-mədəni inki-
şafında mühüm rol oynamışdır. Arxeoloji araşdırmalara əsasən demək olar ki, bu bölgə-
də formalaşan qədim mədəniyyətlər xüsusilə Şərqi Anadolu, İrəvan, Urmiya hövzəsi və 

Qarabağla sıx bağlı olmuşdur. Cənubi Qafqazda Neolit, Eneolit və Erkən Tunc dövrünə 

aid ən qədim abidələr Naxçıvanda aşkar olunmuşdur. Naxçıvan qədim mədəniyyətlərin 

kəsişmə nöqtəsində yerləşdiyi üçün burada yerləşən abidələr nəinki Azərbaycan tədqi-
qatçılarının, həmçinin xarici ölkə tədqiqatçılarının da diqqətini cəlb etmişdir. Bu abidə-
lər hələ XIX əsrin 70-ci illərindən tədqiqatçıların diqqətini cəlb etmişdir. O, dövrdən 
keçən müddət ərzində Naxçıvanda xeyli arxeoloji abidə aşkar olunmuşdur. Araşdırmalar 

göstərir ki, Naxçıvanın Yaxın Şərq ölkələri ilə əlaqələri eramızdan əvvəl VI-V minil-
liklərdə mövcud olmuş və bu əlaqələr Muxtar Respublika ərazisində olan Culfa, Qızıl-
burun və Şahtaxtı keçidləri vasitəsi ilə həyata keçirilmişdir. Bu keçid məntəqələri qədim 

dövrdə metal və qeyri-metal faydalı qazıntılarının mübadiləsi üçün istifadə olunmuşdur. 
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1991-ci ildə Аzərbаycаn Rеspublikаsı müstəqillik qаzаndıqdаn sоnrа Аzərbаycаn, 
о cümlədən Nахçıvаn аbidələrinin öyrənilməsində yеni mərhələ bаşlаnmışdır. Аzərbаy-
cаn хаlqının ümummilli lidеri Hеydər Əliyеvin tövsiyəsi ilə Azərbaycan tаriхi milli 

kоnsеpsiyа əsаsındа yеnidən işlənmişdir. Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti cənаb 

İlhаm Əliyеv və Nахçıvаn Muхtаr Rеspublikаsı Аli Məclisinin Sədri, hörmətli Vаsif 

Tаlıbоvun аrхеоlоji аbidələrin öyrənilməsinə qаyğısı bu sаhədə mühüm işlərin görülmə-
sinə səbəb оlmuşdur. Dövlət qаyğısının nəticəsidir ki, hаzırdа Nахçıvаndа bir nеçə аr-
хеоlоji еkspеdisiyа, о cümlədən iki bеynəlхаlq еkspеdisiyа fəaliyyət göstərir. Naxçıvan 

MR Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun “Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisindəki 

tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması və pasportlaşması işinin təşkili haqqında” 

06 dekabr 2005-ci il sərəncamından sonra bu sahəyə diqqət daha da artırılmışdır. AMEA 
Naxçıvan Bölməsi əməkdaşlarının Naxçıvan Dövlət Universiteti əməkdaşları ilə birlik-
də apardığı məqsədyönlü tədqiqatlar nəticəsində Muxtar Respublika ərazisində 1200-
dən artıq tarix və mədəniyyət abidəsi qeydə alınmışdır ki, onların da əksəriyyəti arxeo-
loji abidədir. Arxeoloji abidələr Naxçıvanın qədim və Orta əsr tarixinin öyrənilməsi 
üçün dəyərli mənbədir. Bu abidələr Naxçıvanın qədim tarixini Daş dövründən başlaya-
raq izləməyə imkan verir. 

 

 
Şəkil 1. Naxçıvanın Neolit keramikası. 

 
Nахçıvаn Muхtаr Rеspublikаsı Аli Məclisi Sədrinin Sərəncаmı əsаsındа 2006-

2007-ci illərdə Nахçıvаnın tаriх və mədəniyyət аbidələri qеydə аlınаrаq pаspоrtlаşdırıl-
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mış və tədqiqаtlаrın yеkunlаrı ilə bаğlı “Nахçıvаn аbidələri еnsiklоpеdiyаsı” çаp оlun-
muşdur. Aparılan tədqiqatlarla bağlı xeyli konfranslar keçirilmiş və məqalələr yazılmış-
dır, lakin onların ümumiləşdirilib konkretləşməsinə olduqca böyük ehtiyac vardır. Bu 

araşdırmanın məqsədi müstəqillik illərində Naxçıvanda aparılan arxeoloji tədqiqatların 

nəticələrini ümumiləşdirilmiş şəkildə elmi dövriyyəyə buraxmaqdan ibarətdir. 
Nахçıvаn Muхtаr Rеspublikаsı ərazisindəki abidələri araşdırmaq üçün hər şeydən 

əvvəl həmin abidələrə arxeoloji səfərlər təşkil edilmiş, abidənin GPS koordinatları götü-
rülmüş, yerüstü materiallar toplanaraq dəyərləndirilmişdir. Arxeoloji qazıntıdan əvvəl 
abidələrdə kəşfiyyat şurfları qoyulmuş mədəni təbəqənin xarakteri müəyyənləşdirilmiş-
dir. Arxeoloji qazıntılar 10×10m ölçüsündə olan sahələr üzrə aparılaraq arxeoloji tapın-
tılar, o cümlədən arxitektura qalıqları, ocaqlar, əmək alətləri və keramika məmulatının 

koordinatları müəyyənləşdirilmişdir. Arxeoloji abidələrin tarixi müqayisəli analiz və 

karbon analizləri ilə dəqiqləşdirilmiş, antropoloji, fauna və flora qalıqları xüsusi mütə-
xəssislər cəlb edilməklə araşdırılmışdır. Aşağıda təqdim olunan məqalədə arxeoloji ma-
teriallar dövrlərə uyğun şəkildə verilmişdir. 

Muxtar Respublika ərazisində qədim Daş dövrünə aid yalnız bir neçə daş alət və 

nukleuslar vardır. Belə tapıntılar Ovçulartəpəsi, Şahtaxtı, Kilitdən aşkar olunmuşdur [7, 

s. 41-42]. Naxçıvanda Daş dövrünün geniş qazıntılarla öyrənilmiş abidəsi hələlik Qaz-
ma mağarasıdır. Müstəqillik illərində Qazma mağarasında aparılan araşdırmalar ağıllı 

insanın formalaşdığı dövrü öyrənmək üçün qiymətli materiallar vermişdir. 
2006-cı ildən başlayaraq iki beynəlxalq ekspedisiya fəaliyyətə başlamışdır. Bey-

nəlxalq Azərbaycan-Fransa arxeoloji ekspedisiyası 2006-2013-cü illərdə Ovçular təpəsi 
[10, s. 5-30], Duzdağ [23, p. 229-244], 2014-2017-ci illərdə I Kültəpə, Duzdağ, Zirincli, 
Uçan Ağıl, Uzunoba yaşayış yerlərində araşdırmalar aparmış, həmçinin kəşfiyyat xarak-
terli araşdırmalarla Naxçıvanın dağlıq və dağətəklərindəki onlarla yeni abidə tədqiqata 

cəlb edilmişdir [8, s. 6-119]. 
2011-ci ildə aparılan araşdırmalar zamanı Sədərək yaşayış yerindən Neolit dövrü-

nə aid daş toxa aşkar olunmuşdur. 2014-2017-ci illərdə Beynəlxalq Azərbaycan-Fransa 
arxeoloji ekspedisiyasının araşdırmaları nəticəsində Babək rayonunda yerləşən I Kültə-
pə abidəsinin alt təbəqəsi Neolit dövrünə aid edilmişdir [20, c. 119]. 

Naxçıvanda istehsal təsərrüfatının formalaşması, inkişafı və qədim mədəniyyətlə-
rimizin Şərq ölkələri ilə əlaqələrinin öyrənilməsi üçün Neolit və Eneolit abidələrinin 

tədqiqinin olduqca mühüm əhəmiyyəti vardır. Arxeoloji qazıntılarla Neolit dövrünün 

sonuna aid maddi-mədəniyyət qalıqları yalnız I Kültəpə abidəsində öyrənilmişdir. Bu 
yaşayış yerindən aşkar olunan keramika nümunələrinin paralelləri Cənubi Qafqaz və 

Urmiya hövzəsinin abidələrindən məlumdur. Aparılan araşdırmalar nəticəsində məlum 

olmuşdur ki, I Kültəpə yaşayış yeri Cənubi Qafqazın ən qədim Neolit abidəsidir [21, c. 
26-41]. Bu yaşayış yerində aparılan arxeoloji qazıntı işləri Son Neolit dövrünün ardıcıl 
mərhələlərini dövrləşdirməyə imkan vermişdir. Araşdırmalar qədim Kültəpə sakinləri-
nin əkinçilik və maldarlıqla məşğul olduğunu, köçmə maldarlığın mənimsəndiyini 

təsdiq edir. I Kültəpədən aşkar olunan arxeoloji materiallar Son Neolit mədəniyyətinin 

xüsusiyyətlərini, insanların həyat tərzini izləməyə imkan vermişdir. Araşdırmalar e.ə. 

VII-VI minilliklərdə Naxçıvanda məskunlaşan ulu əcdadlarımızın ətraf mühitlə yaxşı ta-
nış olduğunu göstərir [20, c. 108-121]. 

2017-ci ildə Naxçıvan şəhəri ərazisində yerləşən Naxçıvan təpə yaşayış yerinin 
tədqiqi Cənubi Qafqazda, o cümlədən Azərbaycanda Eneolit dövrünün erkən mərhələ-
sini öyrənmək üçün əhəmiyyətli material vermişdir. Naxçıvan təpədə Dalma təpə tipli 
keramika məmulatının aşkar olunması bu mədəniyyətin yayılma arealının Naxçıvanı da 
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əhatə etdiyini təsdiq etmişdir. Daha doğrusu Naxçıvan bu mədəniyyətin formalaşdığı 

areala daxil olmuşdur. Şübhəsiz ki, gələcək araşdırmalar Urmiya hövzəsi və Naxçıvan 

tayfaları arasındakı əlaqələrin və qarşılıqlı münasibətlərin xarakterini daha aydın şəkildə 

müəyyən etməyə, Dalma təpə mədəniyyətinin yaranması və formalaşması ilə bağlı mə-
sələləri aydınlaşdırmağa imkan verəcəkdir [9, s. 4-23]. 
 

 
Şəkil 2. Naxçıvan təpə yaşayış yerinin basma naxışlı keramikası. 

 
Eneolit dövrünün erkən və orta mərhələsinin öyrənilməsi I Kültəpə və onun ətra-

fında yerləşən yaşayış yerlərinin tədqiqi ilə mümkün olmuşdur. Bu abidələrin öyrənil-
məsi Son Neolit və Eneolit mədəniyyəti arasındakı əlaqələri, həmçinin Eneolit mədəniy-
yətinin müxtəlif mərhələlərini müəyyənləşdirməyə imkan vermişdir. İndiyədək Cənubi 

Qafqazda məlum olmayan Erkən Eneolit mədəniyyəti məhz Kültəpə ətrafında yerləşən 

Naxçıvan təpə, Uzunoba və Uçan Ağıl yaşayış yerlərinin tədqiqi nəticəsində aşkara çı-
xarılmışdır [9, s. 4-23; 20, c. 108-121]. 

Eneolit dövrü abidələri arasında Ovçulartəpəsi geniş qazıntılarla öyrənilmişdir. 

Оvçulаrtəpəsində аşkаr оlunаn аrхеоlоji mаtеriаllаrın kоmplеksi оnu “Оvçulаrtəpəsi 

mədəniyyəti” adlandırmağa imkаn vеrmişdir. Оvçulаrtəpəsində аşkаr оlunаn, üzərində 

qаbаrıq kеçi və qоyun təsvirləri оlаn gil qаblаr Nахçıvаndа prоfеssiоnаl təsviri sənətin 

səkkiz min il tаriхi оlduğunu təsdiq etmişdir [24, p. 53-100]. 
Sirab ərazisində aparılan araşdırmalar zamanı xeyli Eneolit abidəsinin aşkar olun-

ması bu dövrə aid abidələrin Naxçıvanda geniş yayıldığını göstərdi. Bu abidələrdən Zi-
rincli, Sərin bulaq, Yeni yol, Şorsu, Dəyirman yeri və digərləri arxeoloji araşdırmalarla 

öyrənilmişdir. Araşdırmalar zamanı Naxçıvanda Eneolit mədəniyyətinin dörd inkişaf 

mərhələsindən keçdiyi müəyyənləşdirilmişdir. 
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Birinci mərhələ Naxçıvan təpə yaşayış yerinin alt qatları ilə təmsil edilmişdir. 

Bu mərhələ e. ə. V minilliyin birinci yarısını, təqribən e. ə. 4945-4600-cü illəri əhatə 
edir. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, bu dövrə aid keramika məmulatı altı qrupa ayrılır. 

Bu dövr üçün basma naxışlı, daraq basqılı, qırmızı anqoblu keramika xarakterikdir. Sa-
də keramika məmulatının bir qismi relyef qurşaq və qulaqçıqşəkilli ornamentlə naxış-
lanmışdır. 
 

 
Şəkil 3. Uçan Ağıl yaşayış yerinin keramikası 

 
İkinci mərhələ Naxçıvan təpə yaşayış yerinin üst qatları, Uçan Ağıl və Uzunoba 

yaşayış yerlərinin arxeoloji materialları ilə təmsil olunur. Bu mərhələ təqribən e.ə. 4600-
4400-cü illəri əhatə edir. Qeyd edək ki, Naxçıvan təpə yaşayış yerinin üst qatları boyalı 
keramika məmulatı ilə xarakterizə edilir. Bu tip boyalı keramika həmçinin Culfa Kültə-
pəsindən çox sayda aşkar olunmuşdur. 

Üçüncü mərhələ Ovçular Təpəsi yaşayış yeri ilə təmsil olunur. Bu mərhələ e.ə. 
4400-4000-ci illəri əhatə edir. Bu mərhələ başlıca olaraq daraqvarı alətlə çəkilmiş naxış-
larla xarakterizə olunur. Lakin məməcik və relyef naxışlı keramika nümunələri də var-
dır. Keramika məmulatının bir qismi daraq basqısı ilə, bir qismi isə ağız kənarına düzül-
müş yuvarlaq dəliklərlə bəzədilmişdir. 

Dördüncü mərhələyə e.ə. 4000-3800-cü illərə aid Sirabçay vadisindəki arxeoloji 
abidələr aid edilə bilər. Bu mərhələdə daraqvarı alətlə naxışlama tamamilə aradan çıxır, 

sadə keramika məmulatı üstünlük təşkil edir. Üçüncü mərhələ üçün xarakterik olan ağız 
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kənarı yuvarlaq dəliklərlə naxışlanmış keramika bu dövrdə də öz inkişafını davam et-
dirir. 

 
Şəkil 4. Ovçular təpəsinin keramikası. 

 
Araşdırmalar e.ə. VI-IV minilliklərdə Naxçıvanda məskunlaşan qədim tayfaların 

məişətini, həyat tərzini, Şərq ölkələri ilə iqtisadi-mədəni əlaqələrini öyrənmək üçün zən-
gin material vermişdir. I Kültəpənin Eneolit təbəqəsindən aşkar olunan Xalaf tipli bo-
yalı qab Naxçıvanın qədim sakinlərinin Şimali Mesopotamiya ilə iqtisadi mədəni əlaqə-
lərini göstərir [15, c. 188]. Bir qrup tədqiqatçılar arxeoloji materiallara əsaslanaraq 

müəyyən əhali qrupunun Şimali Mesopotamiyadan Naxçıvana gəldiyini söyləmişdir 

[22, c. 407]. Eneolit abidələrinin tədqiqi Mesopotamiyada formalaşan Ubeyd mədəniy-
yəti ilə olan əlaqələri də öyrənməyə imkan verir. Ola bilsin ki, bu mədəniyyətin təsiri ilə 

Naxçıvanda müəyyən boyalı keramika məmulatı ortaya çıxmışdır. Ovçulartəpəsində bir 

ədəd idxal malına da rast gəlinmişdir. Ovçulartəpəsi [10, s. 11-15], Xələc [13, s. 31-86], 
Şortəpə, Uçan Ağıldan aşkar olunan boyalı keramikanın əksəriyyəti yerli istehsalın 

məhsuludur. Bu isə bəzi tədqiqatçıların iddia etdiyi kimi Eneolit mədəniyyətinin gəti-
rilmədiyini, yerli istehsalın məhsulu olduğunu göstərir. Ovçulartəpəsində aparılan araş-
dırmalar Eneolit dövrünün sonunda Naxçıvanda yaşayan tayfaların iqtisadi-mədəni və 
sosial həyatında baş verən dəyişiklikləri izləmək üçün dəyərli nəticələr vermişdir. Araş-
dırmalar bu dövrdə ibtidai icma quruluşunun dağılma ərəfəsində olduğunu göstərir. 

Naxçıvanın Neolit və Eneolit abidələrinin tədqiqi Naxçıvanın tarixi coğrafiyası ilə 

bağlı maraqlı faktları da ortaya çıxarmışdır. Yaşayış yerlərindən aşkar olunan arxeoloji 

materialların bir qismi obsidian əmək alətlərdən ibarətdir. Obsidian alətlərin hazırlan-
masında şəffaf və qeyri-şəffaf obsidiandan istifadə olunmuşdur. Naxçıvanın qədim sa-
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kinləri obsidianı Göyçə gölü hövzəsində yerləşən Göyəm, Göyhasar yataqlarından və 

Naxçıvanın yaxınlığındakı Sünikdən əldə etmişlər. Lakin İrəvan yaxınlığında, Ağrı va-
disində yerləşən qədim yaşayış yerləri başlıca olaraq Qərbi Azərbaycanın (İndiki Ermə-
nistanın) qərbində yerləşən yataqlardan istifadə etmişlər [9, s. 21-22]. Göyçə gölü höv-
zəsindəki yataqlar Naxçıvanda yaşayan tayfaların nəzarətində olmuşdur. Naxçıvanın şi-
malında Sünikdə yerləşən yataqlardan çıxarılan obsidian Naxçıvan vasitəsi ilə Azərbay-
canın Arazdan cənubda yerləşən bölgələrinə yayılmışdır. Araşdırmalar göstərir ki, Ur-
miya hövzəsinin yaşayış yerlərində və Mərənd Kültəpəsində başlıca olaraq Sünik obsi-
dianı istifadə edilmişdir. Sünik obsidianından istifadə göstərilən abidələrdə 90% təşkil 

edir. Ehtimal ki, Şorsu çayı boyunda yerləşən çoxsaylı Eneolit abidələri ölkəmizin qə-
dim sakinlərinin xammal mənbələrinə doğru irəlilədiyi yolu göstərir. Araşdırmalara 

əsaslanaraq demək olar ki, Naxçıvanın qədim tarixi coğrafiyası Göyçə hövzəsi daxil ol-
maqla Qərbi Azərbaycanın böyük bir qismini və Arazdan cənubdakı əraziləri əhatə 

etmişdir. 
 

 
Şəkil 5. Zirincli yaşayış yerinin keramikası. 

 
Arxeoloji tədqiqatlar zamanı Naxçıvan MR ərazisində Erkən Tunc dövrünə aid I 

Kültəpə, II Kültəpə, Ovçulartəpəsi, I Maxta Kültəpəsi, II Maxta Kültəpəsi, Şortəpə, Sə-
dərək və onlarla digər yaşayış yerləri, Dizə nekropolu, Qarabulaq nekropolu [2, s. 34], 

Plovdağ nekropolu və Xornu nekropolu kimi qəbir abidələri tədqiq edilmişdir [12]. 

Erkən Tunc dövrü abidələrindən aşkar olunan arxeoloji mədəniyyət Kür-Araz mədəniy-
yəti adlandırılmışdır. Naxçıvanın Kür-Araz mədəniyyəti abidələrinin tədqiqi bu mədə-
niyyətin mənşəyi, xronologiyası və inkişaf xüsusiyyətləri ilə bağlı bir sıra məsələlərə 

aydınlıq gətirmişdir. Qafqaz, o cümlədən Azərbaycan arxeologiyasında mübahisəli olan 
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bu məsələnin aydınlaşdırılmasında Naxçıvan abidələrinin müstəsna əhəmiyyəti 

olmuşdur. 2006-2013-cü illərdə Оvçulаrtəpəsində аpаrılаn аrаşdırmаlаr е.ə. V-III minil-
liklərdə Nахçıvаndа yаşаyаn tаyfаlаrın həyаt tərzini öyrənməyə imkаn vеrmiş, Prоtо 

Kür-Аrаz mədəniyyətinin vаrlığı оrtаyа çıхаrılmış, Kür-Аrаz mədəniyyətinin Sоn Еnео-
lit mədəniyyətindən qаynаqlаnаrаq inkişаf еtdiyi müəyyən еdilmişdir [10, s. 16]. 

Ovçulartəpəsi yaşayış yerinin tədqiqi zamanı arxeoloji ədəbiyyatda “Proto Kür-
Araz keramikası” adlandırılan keramika aşkar olunmuş və bu tapıntılardan sonra I Max-
ta Kültəpəsi, Ərəbyengicə, Xələc, Sədərək və digər abidələrdən aşkar olunan, Kür-Araz 
mədəniyyətinin formalaşma dövrünə aid materialları dəyərləndirmək mümkün olmuş-
dur. Tədqiqatların nəticələri Naxçıvanın Kür-Araz mədəniyyətinin formalaşdığı əsas 
regionlardan biri olduğunu göstərmişdir. 

2002-2013-cü illərdə Хаrаbа-Gilаn [17, c. 6-64], Хələc, Ərəbyеngicə, I Mахtа 

Kültəpəsi [1], Sirаb [6, s. 5-30] və digər аbidələrdə аpаrılаn аrхеоlоji аrаşdırmаlаr zа-
mаnı yеrli mədəniyyətlərin inkişаf хüsusiyyətləri ilə bаğlı və Nахçıvаn tаriхinin Qədim 

Şərq ölkələri ilə əlаqələrinə dаir хеyli yеni fаktlаr аşkаr оlunmuşdur. 
Naxçıvan Muxtar Respublikası Аli Məclisi Sədrinin təşəbbüsü ilə 2001-2005-ci il-

lərdə Gəmiqаyа аbidəsinə аrхеоlоji səfər təşkil еdilmiş, minlərlə qаyаüstü təsvir qеydə 

аlınmışdır [4, s. 30; 25, s. 3-8]. 
Orta Tunc dövrünə aid arxeoloji abidələrin tədqiqi bu dövrdə Naxçıvanın Urmiya 

hövzəsi daxil olmaqla Azərbaycanın cənubu və Şərqi Anadolu ilə vahid iqtisadi-mədəni 
rayona daxil olduğunu göstərir. Bu dövrdə Naxçıvan boyalı qabları ilə fərqlənən Orta 

Tunc dövrü mədəniyyətinin mərkəzinə çevrilir. İqtisadiyyatın, xüsusilə sənətkarlıq və 

ticarətin inkişafı şəhər tipli yaşayış yerlərinin və şəhər dövlətlərin formalaşması ilə nəti-
cələnir [16, c. 161]. Naxçıvan ərazisindəki arxeoloji abidələr Yaxın Şərqdə formalaşan 

Orta Tunc dövrü mədəniyyətinin bir sıra xarakterik cəhətlərini müəyyən etməyə imkan 

verir. Orta Tunc dövründə Yaxın Şərqdən fərqli olaraq Naxçıvanda oturaq həyat fasilə-
yə uğramadan davam edir və qala tipli yaşayış yerləri meydana çıxır [14, s. 15-20]. Orta 
Tunc dövrünə aid Qızqala yaşayış yeri beynəlxalq Azərbaycan-ABŞ arxeoloji ekspe-
disiyası tərəfindən öyrənilmişdir. Aparılan araşdırmaların yekunu Qızqalada Orta Tunc 

dövrünə aid 2,5-3 m qalınlığında mədəni təbəqənin varlığı müəyyən olunmuşdur. Bu 
Naxçıvanda I Kültəpə II Kültəpə və Qızılburundan sonra dördüncü mühüm abidədir. Bu 

yaşayış yeri boyalı qablarla fərqlənən Orta Tunc dövrü mədəniyyətinin Naxçıvanla bağlı 

olduğunu bir daha təsdiq edir. Qızqala yaşayış yerində, həmçinin Bəzəkli, Qazançıqala, 

Qurddağ, Göynük qalası və digər abidələrdə müdafiə divarlarının aşkar olunması Orta 

Tunc dövründə Naxçıvanda böyük hərbi potensiala malik olan tayfaların yerləşdiyini 

təsdiq edir. Bu tayfaların bir qismi oturaq, digər bir qismi yarım köçmə maldarlıqla 

məşğul olmuşdur. Qızqala ətrafındakı kurqanlardan skelet qalıqlarının aşkar olunması 

isə boyalı keramika ilə seçilən Orta Tunc dövrü mədəniyyətinin mənsubiyyəti və onun 

yaradıcıları haqqında yeni fikirlər deməyə imkan verəcəkdir. 2015-ci ilin ikinci 
yarısında bu abidələrin tədqiqi zamanı yeni faktlar aşkar olunmuşdur. İnsan skeletlərinin 

dişlərindən götürülən izotopların analizi zamanı müəyyən olunmuşdur ki, Arpaçay va-
disində məskunlaşan qədim tayfaların məskəni Naxçıvan olmuşdur. Onlar yaz və yayda 

Arpaçay vadisi ilə indiki Ermənistan ərazisinə doğru hərəkət edərək yaylaqlardan istifa-
də etmiş və geri dönərək bu vadidə – Qızqala yaşayış yerində yaşamışlar. E.ə. II minil-
liyin ortalarında Yaxın Şərq və Cənubi Qafqazda baş verən ictimai-siyasi proseslər, tay-
falar arası ziddiyyətlərin artması Arpaçay vadisində, Şərur düzündə yaşayan tayfaları 

müdafiə mövqeyi tutmağa məcbur etmiş, yaşayış yerində iri daşlardan inşa olunmuş 

qala divarları inşa olunmuşdur. Bu tip qala divarlarına Cənubi Qafqazın digər Orta Tunc 
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dövrü yaşayış yerlərində rastlanmaması Naxçıvanda yaşayan tayfaların regionun siyasi 

həyatında mühüm rol oynadığını göstərir. 
Naxçıvanın Son Tunc və Erkən Dəmir dövrünə aid arxeoloji abidələri bu dövrdə 

Azərbaycanın cənub rayonlarında baş verən sosial-mədəni prosesləri, habelə şimal və 
cənub rayonları arasındakı iqtisadi-mədəni əlaqələri öyrənmək baxımından əhəmiyyət-
lidir. Araşdırmalar Son Tunc dövründə Naxçıvanda boyalı qablarla xarakterizə edilən 

mədəniyyətin davam etdiyini, eyni zamanda Azərbaycanın şimal rayonlarında yayılan 

Xocalı-Gədəbəy mədəniyyəti üçün xarakterik olan xüsusiyyətlərin bu əraziyə daxil ol-
duğunu göstərir. Naxçıvan və Xudafərin ətrafında aparılan araşdırmalar Xocalı-Gədə-
bəy mədəniyyətinin Azərbaycanın cənubuna doğru yayıldığını göstərir [3, s. 71-72]. 
Fikrimizə görə, bu, e.ə. II minilliyin sonu və I minilliyin əvvəlində Azərbaycanın cənub 

rayonlarında baş verən siyasi dəyişikliklər, o cümlədən yerli tayfaların xarici işğal təh-
lükəsinə qarşı birləşməsi prosesi ilə bağlı olmuşdur. Bu dövrdə Naxçıvan ərazisində I 

Kültəpə, II Kültəpə, Şahtaxtı, Sədərək, Xələc, Şortəpə kimi iri yaşayış yerləri mövcud 

olmuşdur. Orta Tunc dövründə olduğu kimi bu dövrdə də qala tipli yaşayış yerləri möv-
cud olmuşdur. Əhali müdafiə olunmaq üçün Orta Tunc dövrünün qalaları ilə yanaşı yeni 

qalalar da inşa etmişdir. Sədərəkqala, Oğlanqala, Çalxanqala bu tip abidələr sırasına da-
xildir. 

Dəmir dövrünün inkişaf etmiş mərhələsinə aid abidələr bu dövrün siyasi və iqtisa-
di mənzərəsini aydınlaşdırmaq üçün ən dəyərli mənbələrdir. Bu dövrə aid tədqiq edilmiş 

abidələr başlıca olaraq Şərur və Ordubad rayonları ərazisindədir. Xaraba-Gilanda yerlə-
şən Xalı-Keşan, Mərdangöl, Muncuqlutəpə nekropollarının materialları bu dövrün xa-
rakteristikasını vermək üçün dəyərli mənbədir. Bu dövrün tarixini öyrənmək üçün ən 

dəyərli abidə Oğlanqala yaşayış yeridir. Bu abidə 2008-2012-cu illərdə beynəlxalq Azər-
baycan-ABŞ arxeoloji ekspedisiyası tərəfindən tədqiq edilmişdir. Оğlаnqаlаdа аprılаn 
tədqiqаtlаr Nахçıvаn tаriхinin öyrənilməmiş səhifələrini üzə çıхаrmаğа imkаn vеrmiş-
dir. Аrаşdırmаlаr е.ə. IХ-VI əsrlərdə Оğlаnqаlаnın müstəqil dövlətin mərkəzi оlduğunu 
və urаrtulаrа qаrşı müvəffəqiyyətlə mübаrizə аpаrdığını göstərir [18, c. 12-15]. Аrхео-
lоji tаpıntılаr göstərir ki, bu dövrdə Хоcаlı-Gədəbəy mədəniyyəti tаyfаlаrının Nахçı-
vаndа məskunlаşmаsı və Nахçıvаn tаyfаlаrının Göyçə ətrаfındаkı Еtiuni tаyfаlаrı ilə it-
tifаq yаrаtmаsı оnun yаdеlli işğаlçılаrа müqаvimət göstərməsinə imkаn yаrаtmışdır. Аr-
хеоlоji dəlillərə əsаsən dеmək оlаr ki, е.ə. IV əsrdə Оğlаnqаlа Аtrоpаtеnа dövlətinin 

əsаs əyalət mərkəzlərindən biri оlmuşdur [26, p. 39-65]. 
Şərur rayonunda Qarasuqala, I Qızqala, Kəngərli rayonunda Yurdçu sərdabəsin-

dən də bu dövrə aid maddi-mədəniyyət nümunələri aşkar olunmuşdur. 
Müstəqillik illərində Naxçıvanda aparılan araşdırmalar zamanı aşkar olunan çox-

saylı arxeoloji materiallar yazılı mənbələrin Naxçıvan haqqında verdiyi məlumatları ta-
mamlamağa və tariximizi bütövləşdirməyə imkan vermişdir. Araşdırmalar zamanı Nax-
çıvan tarixinin Neolit dövründən Tunc və Dəmir dövrünədək böyük bir zaman kəsiyində 

baş verən iqtisadi-mədəni prosesləri ardıcıl şəkildə izləmək mümkün olmuşdur. Arxeo-
loji abidələrin araşdırılması Naxçıvanda Neolit mədəniyyətinin mövcudluğu tamamilə 

təsdiq edilmiş, Eneolit mədəniyyətinin müxtəlif inkişaf mərhələlərindən keçərək forma-
laşdığı müəyyənləşdirilmişdir. Naxçıvanda baş verən iqtisadi-mədəni proseslər Urmiya 
hövzəsi və Şərqi Anadolu ilə sıx bağlı olmuş, Naxçıvan bu geniş regionda formalaşan 

Kür-Araz mədəniyyəti və Boyalı qablar mədəniyyətinin Vətəni olmuşdur. Orta Tunc, 
Son Tunc və Erkən Dəmir dövründə Naxçıvanda məskunlaşan tayfalar Azərbaycanın 

cənubundakı və qərbindəki tayfalarla birləşərək yadelli işğalçılara qarşı müvəffəqiyyətlə 

mübarizə aparmışlar. 
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Вели Бахшалиев 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПАМЯТНИКОВ ЭПОХИ НЕОЛИТА, 
ЭНЕОЛИТА И БРОНЗЫ НАХЧЫВАНА 

 
В годы независимости Азербайджанской республики памятники Нахчывана 

были охвачены государственной заботой. В 1995-2015 годы по указу председателя 
Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики были зарегистри-
рованы и приняты на учет все памятники истории и культуры. Во время исследо-
вания археологических памятников Нахчывана выявлены новые неолитические 

памятники и определено, что поселение Кюльтепе I является одним из древней-
ших неолитических памятников Южного Кавказа. Изучение археологических 

памятников Нахчывана позволило установить связь отдельных этапов энеолити-
ческой культуры, которая имеет также значение для изучения проблем археоло-
гии Южного Кавказа. Исследованиями поселения Овчулартепеси установлено, 
что Нахчыван является одним из основных очагов Куро-араксской культуры. Ис-
следованиями установлено также, что копи Дуздаг являются самыми древними 

соляными копиями в мире. 
Археологическими исследованиями в поселении Кызкала выявлен культур-

ный слой эпохи средней бронзы толщиной 2,5-3 м, что является редким для 
памятников Южного Кавказа. Исследование остатков человеческих скелетов по-
казало, что Арпачайская долина была родиной культуры расписной керамики. 

Определенная часть этих племен заселяла долину Арпачай и вела полукочевую 
жизнь. 

Археологические исследования проводились также в поселении Огланкала. 

Исследованиями установлено, что это поселение было столицей маленького госу-
дарства, которое сопротивлялось урартским захватчикам. 
 

Ключевые слова: Южный Кавказ, Нахчыван, поселение, неолит, энеолит, культура рас-
писной керамики, Огланкала. 

 
Veli Bakhshaliyev 

 
ARCHAEOLOGICAL RESEARCH OF NEOLITHIC, CHALCOLITHIC  

AND BRONZE AGE MONUMENTS IN NAKHCHIVAN 
 

In the years of independence of the Azerbaijan Republic Nakhchivan’s monu-
ments are captured by the state care. During 1995-2017 under the decree of the chair-
man of the Supreme Majlis of the Nakhchivan Autonomous Republic all historical and 
cultural monuments were registered and accepted on the account. During research of 
archaeological monuments of Nakhchivan new Neolithic and Chalcolithic monuments 
are revealed and is defined that the settlement to Kültepe I is one of the most ancient 
Neolithic monuments of South Caucasus. Studying of archaeological monuments of 
Nakhchivan allowed establishing, communication among separate ring Chalcolithic 
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culture which has also value for studying of problems of archeology of South Caucasus. 
By researches of the settlement Ovçular Tepesi are established that Nakhchivan is one 
of the main centers of Kura-Araxes culture. By researches it is established also that 
Duzdag is the most ancient salt copies in the world. 

Archaeological researches in the settlement of Kızkala revealed an occupation 

layer of Middle Bronze Age from thickness 2,5-3 m that is rare for monuments of South 
Caucasus. Research of the remains of human skeletons showed that the Arpachay valley 
was the homeland of culture of painted ceramics. A certain part of these tribes became 
populated on the valley Arpachay and carried semi-nomadic life. 

Archaeological researches were conducted also in the settlement of Oglankala. By 
researches it is established that this settlement was the capital of the small state which 
resisted to urartian aggressors. 
 

Keywords: South Caucasus, Nakhchivan, settlement, the Neolithic Age, Chalcolithic Age, cultu-
re of painted ceramics, Oglankala. 
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ВОЙЛОК В ДЕКОРАТИВНОМ УБРАНСТВЕ 

АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ЖИЛИЩА (XIX-начало XX вв.) 
 

В статье «Войлок в декоративном убранстве азербайджанского жилища XIX-начало XX 

вв.» по коллекции войлока в Национальном Музее Истории Азербайджана НАНА исследуется мес-
то войлочных изделий в обустройстве традиционного интерьера азербайджанского жилища 

XIX-начала XX вв. Технические и декоративные особенности позволили стать данной разно-
видности шерстяных изделий неотъемлемой частью убранства жилища азербайджанцев. Рас-
сматривается композиционное оформление единственного экземпляра узорного аппликационного 

войлока из собрания музея. Рассматривается широкий спектр использования утилитарных вой-
лочных предметов всеми слоями Азербайджана на протяжении длительного исторического 

периода. 
 

Ключевые слова: войлок, интерьер, традиционное жилище, обустройство, шерстяные 

изделия, аппликация. 
 

Структура интерьера со всем предметным набором в традиционном жилище 

азербайджанцев является существенным и устойчивым элементом материальной 

культуры, так как представляет собой сложный комплекс сочетания климатиче-
ских, хозяйственно-бытовых, эстетических и обрядовых функций. В свою очередь 
определяющие факторы структуры оформления и стилевых особенностей куль-
турно-социального облика внутреннего пространства жилища зависели еще и от 
материала постройки. 

Убранство стационарного и мобильного жилища азербайджанцев, в XIX-
начале XX вв. в целом было схожим, параллели имелись и в их структуре, и в 

предметном наборе. Если все предметы убранства кочевников должны были соот-
ветствовать их передвижному образу жизни, когда многократно в течение года 

все свертывалось и перевозилось, то и у оседлой части из-за отсутствия мебели, 
многие предметы интерьера, в том числе постельные принадлежности, скатерти и 

другие предметы домашнего обихода ежедневно, по нескольку раз разбирались и 

собирались на приспособленные для этого ниши или тахту. Поэтому большая 

часть всего вещевого комплекса убранства жилища азербайджанцев состояла из 

шерстяных предметов, которые отличались легкостью, мягкостью и прочностью 

ткани. 
Из известных нам шерстяных предметов войлок по происхождению был 

самым ранним. Многочисленные археологические находки из курганных захоро-
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нений Средней Азии (Ноин Ула, Шибе, Катанда, Башадар, Есит) и в Западной 

Монголии свидетельствуют о древности истории возникновения и распростране-
ния войлока [3, с. 7]. Как известно, узорные войлоки обнаружены в Алтайских 

курганах скифского периода. Ими задрапированы стены погребальной камеры, 

изготовлены покрышки для лошадей [8, c. 41, 81]. 
В Азербайджане археологический материал по войлоку отсутствует, но об 

изготовлении и использовании его для шитья верхней одежды мы узнаем от авто-
ров, изучающих древность. Так, в III в. до н.э. в Мидии носили удлиненные шапки 

«тиары» из войлока [5, c. 364], одежда албанских воинов также изготовлялась из 

войлока. Рубук, проезжавший через половецкие степи в середине XIII столетия, 

упоминает о «черных войлоках», в которые скотоводы «закутываются» во время 

дождя [7]. Помимо одеяния, войлок широко употреблялся в обустройстве жили-
ща. 
 

 
Рис. 1. Установка «алачыг»а с войлочным покрытием. Фонд документальных 

источников НМИА НАНА. 
 

Этимология слова войлок – «кече» (keçə), возможно, производно от слова 
«кечи» (keçi), что в переводе с азербайджанского на русский язык означает 
«коза». Вероятно, использование грубой козьей шерсти в изготовлении валяного 

шерстяного материала и дало название войлоку. Но в западных регионах Азер-
байджана сохранилось и название войлока «гелиб» (qəlib), что в переводе с азер-
байджанского языка означает – «литейная форма». 

В Азербайджане издревле и вплоть до середины XX века войлок широко 

употреблялся в обустройстве жилища. Здесь следует отметить, прежде всего, 

уникальные свойства войлока. Плотный, нетканый терморегулирующий матери-
ал, обладает высокой стойкостью к истиранию. В данном полотне еще и не заво-
дятся болезнетворные микробы и грибки плесени. Как известно, войлок помимо 

поглощения, еще и выводит влагу. Войлок обладает возможностью поглощения 

вредных веществ, в том числе уменьшает неприятные запахи. Войлок может 

зажечь, при этом сам материал всего лишь тлеет. Еще одним преимуществом 

войлока является его теплопроводность. Из-за неприятия скорпионами и насеко-
мыми запаха шерсти, они не приближались к жилью. И при всех своих заме-
чательных технических характеристиках войлок еще и прекрасно стирается и 

необычайно легок. 
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Таким  образом,  древнее  население  Азербайджана,  зная  столь уникальные 
свойства войлока, создавало внутри помещения сбалансированный микроклимат. 

Во внутреннем пространстве жилища было тепло, никогда не было повышенной 

влажности и запахов, и оно было защищено от насекомых и болезнетворных 

микробов. 
Плотным шерстяным материалом – войлоком «baş qəlib» (азерб. – основной 

войлок) скотоводы Азербайджана покрывали свои передвижные и временные 

жилища для защиты и от солнечных лучей, и от холода [4, c. 45-48; 6, c.35]. 
Во внутреннем убранстве жилища низ стен покрывали камышовыми цинов-

ками, а сверху для утепления, войлоком «yan qəlibləri» (азерб. – боковые войло-
ки). Таким же образом застилали и пол во всех разновидностях жилищ азербай-
джанцев. Особому оформлению подлежало изголовья жилища – место перед 
ложей «тахт» (taxt), где восседал глава семьи; здесь же принимали гостей. Этим 
самым обозначался смысловой и композиционный центр жилища. Поэтому это 

пространство – и пол, и стены – застилали большими и лучшими ковровыми 
изделиями. Войлок, специально изготовленный для настила на пол, размером 

примерно 2,5×1,5 м из белой или серой шерсти, называли «немед» (nəməd) [1, c. 
88]. Для трапезы скатерть расстилали на полу, устланном ковром или войлоком. 

На ночь пол ложе «тахт» застилали дополнительным войлоком или циновкой и 

укрывали толстым ватным одеялом, на котором спали. Все постельные принад-
лежности и другая домашняя утварь наутро складывались на покрытое войлоком 
или паласом сооружение у стены – «тахт», сложенное из камней, кирпичей или 
бревен [2, c. 46]. А в самых бедняцких жилищах войлок заменял и ковры, и 

постель. 
 

 
Рис. 2. Рисунок интерьера мобильного жилья «alaçıq» с покрытием из войлока. 
Архив Марии Кулиевой. Фонд документальных источников НМИА НАНА. 
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В Азербайджане для изготовления войлока чаще использовали естественные 

цвета шерсти – белый, черный, серый, бурый. Монохромные и простые войлоки 

служили основой для настила, а орнаментированные – для декорирования ин-
терьера. Хотя орнаментированные аппликационные войлочные изделия не имели 

столь широкого распространения в Азербайджане, в научной литературе имеются 

сведения, что в Карабахе были и орнаментированные войлоки с изображениями 

овна, лошади и верблюда [1, c. 112]. Данной разновидности войлоков, к сожа-
лению, нет в коллекции Национального Музея Истории Азербайджана. А не 

орнаментированные, утилитарные войлочные предметы интерьера, чаще изно-
шенные, возможно, не заинтересовали собирателей этнографического материала, 
отчего в музейном собрании нет ни единого экземпляра простых войлочных 

покрытий. Поэтому для пополнения этнографической коллекции в 2011 году 

музейная закупочная комиссия приобрела узорный войлок начала XX в. размером 

190×122 см, где использована техника аппликации и вышивки. В данном изделии 

в аппликации сочетаются фоновый естественно белый цвет со вставками из 

зеленого войлока. Центральный крупный фигурный медальон имеет два ответ-
вления из двух мелких медальонов, а по углам серединного поля расположены 

четырехлепестковые вставки. Вся поверхность войлочного изделия покрыта 

полосами коричневых, голубых, розовых, зеленых расцветок вышивок, образую-
щих извилистые побеги с цветами, листьями и птицами. 
 

 
Рис. 3. Интерьер жилого помещения с каменным помостом, где настил из 

войлока. Рисунок из Этнографического фонда НМИА НАНА. 
 

Происхождение данного изделия не выяснено. Возможно, данное изделие 

изготовлено не в Азербайджане, ведь изготовление узорных войлоков было более 

распространенным в Средней Азии и у карачаевцев и балкарцев. Но данный 

экспонат, наряду с другими предметами этнографического собрания, наглядно 

демонстрирует богатое и многообразное бытовое наполнение традиционных 

жилищ азербайджанцев на рубеже веков. 
В исследуемый период в жилищах Азербайджана происходят художествен-

но-стилевые изменения, основанные на динамике бурно развивающегося общест-
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ва и фабричного производства. Традиционные элементы в интерьере органично 

уравновешивались новыми предметами быта: мебели, посуды и т.д. 
 

 
Рис. 4. Панно, войлок, аппликация, 1-ая пол. XX века. 

Этнографический фонд НМИА НАНА. 
 

В интерьере жилищ азербайджанцев ковровые изделия образовывают свое-
образную мозаику из ярких красок и по сей день. Ведь с множественностью и 

многообразием, яркой палитрой шерстяных предметов в убранстве связаны пред-
ставления азербайджанцев о домашнем уюте и благополучии. А в орнаментацию 

предметов убранства, помимо эстетического содержания, включались древней-
шие знаки – обереги, служащие для защиты жилища от негатива. Кроме того, 
шерстяные предметы, как неотъемлемый атрибут жилища азербайджанцев, пере-
давались по наследству, и каждое новое поколение дополняло свое семейное 

собрание новыми шерстяными изделиями. Ведь вся жизнь проходила среди дан-
ных предметов – рождение, переезды, свадьба, похороны, поэтому они являлись 
неотъемлемой частью быта. Так, многие шерстяные предметы используются в 
убранстве современных жилищ уже в четвертом, пятом поколении и как память 

предков, и как прекрасный декор интерьера. 
Таким образом, с одной стороны, традиционному интерьеру азербайджан-

ского жилища были присущи устойчивые, мало изменяющиеся компоненты, 

определявшие его этническую специфику, с другой – он не мог не изменяться под 
влиянием новых социально-экономических условий. Сбалансированность утили-
тарных и эстетических функций предметов убранства в традиционном народном 

жилище азербайджанцев позволяет судить об интерьере как о феномене куль-
туры. Богатейший ассортимент утвари интерьера жилища азербайджанского наро-
да проявлял местные традиции, эстетическо-духовные, материальные сферы жиз-
недеятельности, являясь показателем высокого уровня культуры быта. 
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AZƏRBAYCAN YAŞAYİŞ EVİNİN TƏRTİBATINDA 
KEÇƏNİN YERİ (XIX-XX əsrin əvvəlləri) 

 
Məqalədə AMEA Azərbaycan Milli Tarix Muzeyində qorunan keçə kolleksiyası 

əsasında XIX-XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan yaşayış evinin ənənəvi interyerinin 
tərtibatında keçə məmulatlarının yeri tədqiq olunur. Bu yun məmulatları sadə üsulla 

əldə edilməsinə və yüksək texniki xüsusiyyətlərinə görə tezliklə azərbaycanlıların yaşa-
yış evinin tərkib hissəsinə çevrildi. Məqalədə muzey kolleksiyasının nadir nüsxəsi olan 

naxışlı applikasiyalı keçə nümunələrinin kompozisiyası nəzərdən keçirilərək dəyərləndi-
rilir. Uzun bir tarixi dövr ərzində Azərbaycanda əhalinin bütün təbəqələri tərəfindən 

geniş istifadə edilən keçə məmulatlarının spektri araşdırılır. 
 

Açar sözlər: keçə, evin quruluşu, ənənəvi yaşayış evi, yeni tikilən, yun məmulatı, qurama. 
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FELT IN HOUSING DECORATION OF AZERBAIJAN 
(XIX-early XX) 

 
There is investigated the place of felt items in the arrangement of the traditional 

interior of the Azerbaijani dwelling (XIX-early XX) in the given article based on the felt 
collection at the National Museum of History of Azerbaijan, National Academy of 
Sciences. Technical and decorative features of this type of woolen item allowed it to 
become an integral part of the Azerbaijanis housing decoration. There is considered a 
wide range of utilitarian felt items usage by all layers of Azerbaijanis over a long 
historical period. 
 

Keywords: felt, interior, traditional dwelling, arrangement, woolen goods, appliqué. 
 

(Статья представлена членом-корреспондентом НАНА Вели Бахшалиевым) 
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NAXÇIVANIN ENEOLİT ABİDƏLƏRİNİN CƏNUBİ QAFQAZDAKI YERİ 
 

Araşdırmalar Naxçıvanın eneolit abidələrinin Cənubi Qafqaz üçün mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini 
göstərir. Bu vaxtadək Cənubi Qafqaz regionunda eneolitin erkən və orta mərhələsinə aid abidələrin qey-
də alınmaması eneolit mədəniyyətinin sistemli şəkildə araşdırılmasına imkan verməmişdir. Eneolitin er-
kən və orta mərhələsinə aid abidələr ilk dəfə Naxçıvan ərazisində qeydə alınmışdır. Naxçıvantəpə, Uçan 
Ağıl və Uzunoba ilə təmsil olunan bu abidələr Cənubi Qafqazda eneolit dövrünün erkən və orta mərhələ-
sinin öyrənilməsi üçün əhəmiyyətlidir. Bu abidələrin yaxınlığında qeydə alınan onlarla son eneolit abi-
dələri isə eneolitin müxtəlif mərhələləri arasında əlaqənin qırılmadığını göstərir. Naxçıvan abidələrində 
eneolit dövrünün dörd mərhələsinin izlənilməsi Cənubi Qafqazda eneolit mədəniyyətinin sistemli şəkildə 
öyrənilməsinə imkan verir. 
 

Açar sözlər: Naxçıvan, Cənubi Qafqaz, erkən eneolit, orta eneolit, dövrləşdirmə. 
 

Qədim əkinçilik mədəniyyətlərinin öyrənilməsində eneolit abidələri xüsusi əhə-
miyyət kəsb edir. Cənubi Qafqazda bu sahənin tədqiqi ilə bağlı hələ ötən əsrdən müəy-
yən addımlar atılmışdır [9, s. 41]. O.Həbibullayev, A.İessen, İ.Nərimanov, C.Rüstəmov, 
Q.İsmayılzadə tərəfindən Muğanda (Əliköməktəpə, Üçtəpə, Sulutəpə, Qurudərə, I-IV 
Mişarçay), Mil-Qarabağda (İlanlıtəpə, Kamiltəpə, Günəştəpə, Qaraköpəktəpə, Xantəpə), 
Naxçıvanda (I Kültəpə), Qazax bölgəsində (Töyrətəpə, Qarğalartəpəsi, Menteştəpə, Rus 
təpəsi), Kiquradze, Cavaxişvili, Çaparidze, Çubinişvili tərəfindən Gürcüstanda (Aruxlo, 
Sioni, Göytəpə, Sadaxlo, Amiranisqora), Ararat (Ağrı) vadisində (Tərtəridzor, Artaşen, 
Xatunarx, Texut, Maştosblur, Mahaltəpə) Palumbi və digərləri  tərəfindən tədqiq edilən 
bu abidələrin [10, s. 97] böyük bir qismi indi artıq neolit dövrünə aid edilir. Eneolit döv-
rünə aid edilən Sioni, Çopi, Ovçulartəpəsi, Leylatəpə abidələri, Xatunarxın üst təbəqə-
ləri isə yalnız son mərhələni əks etdirdiyindən Cənubi Qafqazın eneolit mədəniyyəti sis-
temli şəkildə araşdırılmasında boşluq hiss olunurdu. 

2013-2017-ci illərdə AMEA-nın müxbir üzvü V.Baxşəliyevin rəhbərlik etdiyi yer-
li və beynəlxalq ekspedisiyaların I Kültəpə və ətrafında apardıqları arxeoloji tədqiqatlar 
bu boşluğu aradan qaldıra biləcək çoxsaylı eneolit abidələrinin aşkar olunması ilə nəti-
cələndi. Bu abidələrin əsasən Arpaçay və Naxçıvançay vadiləri kimi su mənbələri ətra-
fında yerləşməsi insanların məşğuliyyət sahələri ilə bağlı olmuşdur. Qeyd etmək lazım-
dır ki, Cənubi Qafqazın qədim əkinçilik mədəniyyətlərini əks etdirən yaşayış yerləri 
üçün, xüsusilə eneolit dövrü üçün məhz çay vadilərində məskunlaşma xarakterik cəhət-
lərdən biri olmuşdur. 

Bu abidələrin ən mühüm əhəmiyyəti eneolit dövrünün mərhələlərinin ardıcıllıqla 
izlənilməsidir. Hansı ki, təkcə Azərbaycanda deyil, bütövlükdə Cənubi Qafqaz ərazisin-
də mövcud olmuş eneolit mədəniyyətinin mərhələli şəkildə tarixləndirilməsi baxımın-
dan mühüm əhəmiyyətə malikdir. Bütövlükdə sayı 20-dən çox olan bu abidələrdən Nax-
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çıvantəpə, Uçan Ağıl, Ovçulartəpəsi, Zirincli, Yeni yol və Şorsu yaşayış yerləri arxeoloji 
qazıntılarla öyrənilmişdir. Bu abidələrdən götürülən kömür analizlərinin göstərdiyi ta-
rixlərə əsasən Naxçıvan ərazisində Eneolit mədəniyyətinin 4 mərhələsi müəyyənləşdiril-
mişdir [5, s. 69]. Bu mərhələlər özünəməxsus xüsusiyyətləri ilə bir-birindən fərqləndiyi 
üçün hər bir mərhələyə ayrıca nəzər salmaq məqsədəuyğun olar. 

Eneolit dövrünün I mərhələsi (e.ə. 5000-4600-cü illər). Bu mərhələni əks etdi-
rən abidə Cənubi Qafqazda ilk dəfə olaraq Naxçıvanda qeydə alınmışdır. Naxçıvantəpə 
adı ilə elmi dövriyyəyə daxil edilən yaşayış yeri Naxçıvançayın sağ sahilində, Naxçıvan 
şəhərinin cənubundakı iki körpünün arasında yerləşir. 2017-ci ilin iyul-avqust aylarında 
V.Baxşəliyevin rəhbərliyi ilə AMEA Naxçıvan Bölməsində yaradılmış yerli ekspedisiya 
tərəfindən tədqiqinə başlanılmışdır. 2,1 metr olan mədəni təbəqədən yarımqazma və 
dördkünc formalı evlərlə təmsil olunan 2 tikinti qatı üzə çıxarılmışdır. Birinci mərhələ 
üçün yaşayış yerinin alt təbəqələrində qeydə alınan yarımqazma evlər xarakterik ol-
muşdur. Buradan götürülən kömür analizləri onların e.ə. 4972-4945-ci illərdə istifadə 
olunduğunu göstərmişdir. Belə evlərdən üzə çıxarılan arxeoloji materiallar bir neçə daş 
alət hissəsi, iy başlıqları, çoxsaylı saxsı məmulatından qəhvəyi və qara rəngli obsidian 
nümunələrindən ibarətdir (şəkil 1, 1-4). 
 

 
Şəkil 1. Naxçıvantəpədən aşkar olunmuş iy başlığı və obsidian nümunələri (2017). 

 
Obsidianlar I Kültəpədən aşkar olunan nümunələrlə oxşardır. Bu da eneolitin er-

kən mərhələsində obsidian emalının davam etdiyini göstərir. Lakin son neolit dövrün-
dən fərqli olaraq, bu dövrdə artıq metal meydana çıxdığı üçün onların istehsalı azalmış-
dır. Onların çoxu emal olunmamış hissələrdən ibarətdir. Bütövlükdə alətlər azlıq təşkil 
edir. Onların içərisində 2 ədəd iy başlığı diqqəti cəlb edir. Gildən hazırlanan bu alətlər 
toxuculuqda istifadə edilmişdir. Açıq qəhvəyi rəngli gildən hazırlanmış konusşəkilli alə-
tin mərkəzində dairəvi deşik vardır (şəkil 1, 1). Onun ən qədim nümunələri vaxtı ilə I 
Kültəpənin O.Həbibullayev tərəfindən “Ia” adlandırılan neolit təbəqəsindən aşkar olun-
muşdur. Sonrakı təbəqələrdə bu alətin həm gildən, həm də sümükdən hazırlanmış nü-
munələrinin üzə çıxarılması [9, s. 222-223] neolit dövründən mövcud olan toxuculuq 
sənətinin eneolit dövründə inkişaf mərhələsində olduğunu göstərir. Bu fikir Urmiya gö-
lünün cənubunda, Zab çayının sol sahilində yerləşən Lavintəpədən tapılan iy başlıqla-
rının [17, Fig. 6, 2] timsalında da öz təsdiqini tapır. 

Əmək alətlərinin azlığı fonunda keramika istehsalı hər zamankı kimi çoxluq təş-
kil edir. Bu da insanların təsərrüfat və məişət həyatında onlara olan tələbatla bağlı ol-
muşdur. Keramika məmulatı texnoloji və tipoloji cəhətdən Neolit dövründən gələn bəzi 
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ənənələri özündə əks etdirir. Bu əlamətlər özünü qabların saman tərkibli gildən hazır-
lanmasında, lentşəkilli texnologiyanın davam etdirilməsində, həmçinin daban şəkilli çı-
xıntılı və düz oturacaqlı qablarda büruzə verir (şəkil 2, 5). 
 

 
Şəkil 2. Eneolit dövrünün I mərhələsinə aid keramika (Naxçıvantəpə). 

 
Əsasən iri həcmli çölmək tipli qablar, küpə və kasalarla təmsil olunan qablarda 

eneolit dövrünün özünəməxsus xüsusiyyəti də ortaya çıxmışdır. Bu mərhələnin kerami-
kası ornament baxımından Dalmatəpə mədəniyyəti ilə ortaq xüsusiyyətləri paylaşır. 
Belə ornamentlərin böyük əksəriyyəti qabların xarici səthinə basma üsulla (şəkil 2, 1-2), 
digər qismi boya naxışla, az hissəsi isə relyef üsulla tətbiq edilmişdir. Bu cür naxışlar 
cənubda Dalma təpədən başlayaraq [12, рис. 61, 1; 16, fig. 7D, 4A], şimalda Mil-Qara-
bağ abidələrinə qədər yayılmışdır. Onlar hazırlanma və ornament baxımından Qarabağ 
ərazisində yerləşən Evtəpə, Qəbristanlıqtəpə (Kiçikli), Çalağantəpə, Qonşutəpə, 2 saylı 
İmamqulubəyli, Küllütəpə, 2 saylı Qoşatəpə, Taynaq yaşayış yeri, Bəşirtəpə abidələri-
nin neolit və eneolit keramikası ilə analogiya yaradır [1, 262; 250; 228; 142; 162; 158; 
154; 66]. Dırnaq basqısı, barmaq basqısı naxışlara İlanlıtəpə, Çalağantəpə kimi [12, рис. 
43; 46] şimaldakı abidələrlə yanaşı, Urmiyanın cənubundakı Lavintəpə [17, fig. 9, 2, 
172; 10, 2, 1069], Şeh Gabi, Çoğa Maran [18, fig. 49, 1-7; 50, 1-10; 105, 1-3] və digər 
abidələrdə rast gəlinmişdir. Lakin ən zəngin çeşidləri Naxçıvantəpə və Dalmatəpə kera-
mikasında izlənilmişdir. Bu faktlar Dalmatəpə mədəniyyətinin şimala doğru yayılmasın-
da Naxçıvanın mühüm rol oynadığını göstərir. 
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Qabların bir qisminin içərisi, yaxud xarici səthi daraqlanmışdır [şəkil 2, 3]. Bu 
mərhələdə az rastlanan boya naxışlar qabların birbaşa səthinə, yaxud da sarı anqob üzə-
rindən qəhvəyi rənglə çəkilmişdir. Qabların bir qismi qulpşəkilli çıxıntıları ilə də diqqət 
çəkir. Onlardan bəzisi şaquli formada qulaqcıqşəkillidir. Dar ağızlı, geniş gövdəli çöl-
mək üzərində bu tip çıxıntı 3 tərəfdən tətbiq edilmişdir [4, şəkil 92, 2; 165, 3]. Belə çı-
xıntılı keramika nümunəsinə Uçan Ağıl, Hüseynqulu [12, рис. 33, 4] yaşayış yerində də 
rast gəlinmişdir. Digər nümunələrə kasa və küpə tipli qabların boğaz, yaxud çiyin his-
səsində rast gəlinir. Onlar əsasən yuxarıya meyilləndirilərək yuvarlaqlaşdırılmış çıxıntı-
lardan ibarətdir [şəkil 2, 4]. 

Təpə Sihabiddə yuxarıya meyilli olan bu cür çıxıntılar Naxçıvantəpə qulplarından 
fərqli olaraq, qabın gövdəsində yerləşmişdir [18, fig. 85, 8]. Naxçıvantəpənin birinci 
mərhələsinə aid olan bu materiallar bu vaxtadək Cənubi Qafqazda öyrənilməmiş erkən 
eneolit mədəniyyətinin xarakterini öyrənmək baxımından xüsusi dəyər kəsb edir. Naxçı-
vanda, Mil-Qarabağda, Muğanda, Texutda qeydə alınan boya naxışlı qablar bir-biri ilə 
oxşar olub Dalma tipli qablarla analogiya yaradır. Bu oxşarlıq Naxçıvantəpədə müxtəlif 
çeşidlə, Muğan, Mil-Qarabağda tək-tək nümunələrlə təmsil olunan basma naxışlı qab-
larda daha çox özünü büruzə vermişdir. 

Eneolit dövrünün ikinci mərhələsi (e.ə. 4600-4400). Bu mərhələ Naxçıvan təpə-
nin üst təbəqəsində, Uçan Ağıl və Uzunoba materiallarında əks olunmuşdur. Naxçıvan-
çayın sol sahilində yerləşən Uçan Ağıl yaşayış yeri e.ə. 4690-4450-ci illərlə, Uzunoba 
yaşayış yeri isə e.ə. 4620-4370-ci illərlə tarixləndirilir [3, s. 77-78] ki, bu da e.ə. V min-
illiyin ortalarına düşür. Naxçıvantəpənin üst qatlarından aşkar edilən tikili qalıqları bu 
mərhələdə dördkünc arxitekturanın əsas yer tutduğunu göstərir. Keramikanın hazırlan-
ma texnologiyasında elə bir fərq olmasa da, tipoloji və ornamental baxımdan bəzi fərq-
lər ortaya çıxır. Təmiz tərkibli gildən hazırlanan kasa, küpə, çölmək tipli qablarda əv-
vəlki yastı və geniş oturacaqlar öz yerini gövdəyə nisbətdə daralan oturacaqlara vermiş-
dir. Bəzi qabların ağız kənarında köbə şəklində qalınlaşmaya rast gəlinir [4, şəkil 21, 4; 
24, 2; 26, 2]. Birinci mərhələdəki yuxarıya və aşağıya meyilli yuvarlaq çıxıntılar bu 
dövrdə sıradan çıxmış, sadəcə kasaların ağız kənarında tətbiq edilən üfüqi çıxıntılar 
davam etdirilmişdir [4, şəkil 44, 4]. Basma ornamentlər müəyyən qədər davam etdirilsə 
də, qabların boğazını çevrələyən relyef qurşaqlar bu mərhələnin xarakterik əlaməti kimi 
ortaya çıxmışdır. Onların sadə və barmaq basqısı ilə, bəzən də çərtmə naxışla bəzədil-
miş formalarına rast gəlinir. Bu mərhələnin ornamentləri parlaq cilalı, qırmızı rəngli 
qablar üzərində qara boya ilə həndəsi xətlər şəklində çəkilmişdir. Belə naxışların Nax-
çıvantəpənin ikinci dövrə aid qablarındakı nümunələri incə qara rənglə çəkilən üçbu-
caqlar, romblar, torşəkilli nümunələrlə təmsil olunur. Belə ornamentlərə vaxtı ilə Kamil-
təpə [11, рис. 12], Kəbirli, Əliköməktəpəsi, Dalmatəpə, Hacı Firuz keramikasında [12, 
рис. 37; 54; 61, 2-3], o cümlədən Culfa Kültəpəsində [13, s. 54], Texut [11, рис. 14] və 
digər eneolit abidələrində rast gəlinmişdir. Boya naxışların Xalacdan, Şortəpədən aşkar 
olunan nümunələri enli xətlərlə çəkilməsi, rəng çeşidi və formasına görə bir qədər fərq-
lənir. Onların Şərqi Anadolunun orta eneolit abidələrində qeydə alınmış nümunələri e.ə. 
V minilliyin birinci yarısından şimalda Azərbaycan, şərqdə İran, qərbdə Şərqi Aralıq 
dənizi, cənubda isə Umman körfəzinədək yayılan Ubeyd mədəniyyəti ilə əlaqələndiril-
mişdir [8, 6]. Bununla yanaşı Eneolitin orta mərhələsində qırmızı boya üzərindən qara 
həndəsi naxışlı qablarla təmsil olunan ornamentlərdə Xalaf təsiri də özünü göstərmişdir. 
Bu dövrün qablarında barmaq basqısı və daraq basqısı ilə naxışlanmış relyef qurşaqlar 
yerli ənənədən qaynaqlanmışdır (şəkil 3, 1-5). 
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Şəkil 3. Eneolit dövrünün II mərhələsinə aid relyef ornamentli qablar 

(Naxçıvantəpə: 1-4, Uzunoba: 5). 
 

Məlum olduğu kimi, bu tip ornamentlərin sadə formaları hələ neolit dövründən 
mövcud olmuşdur. Naxçıvantəpədə onların həm sadə, həm də naxışlı nümunələri qeydə 
alınmışdır. Dalmatəpədə bu tip ornamentlərə rast gəlinməməsi, əksinə Naxçıvan, Mil-
Qarabağ abidələrində isə üstünlük təşkil etməsi onların Cənubi Qafqazın neolit-eneolit 
mədəniyyəti üçün xarakterik olduğunu deməyə əsas verir. Relyef qurşaqların naxışlı 
nümunələrinin Uçan Ağıl, Uzunobadakı nümunələrinin Ovçulartəpəsində də qeydə alın-
ması eneolitin əvvəlki mərhələlərindən gələn ənənələrin sonrakı dövrlərdə də davam 
etdiyini göstərir. 

Eneolit dövrünün III mərhələsi (e.ə. 4400-4000). Ovçulartəpəsi qablarında or-
taya çıxan fərqli xüsusiyyətlər son eneolitin 2 fazada davam etdiyindən xəbər verir. 
Ovçulartəpəsi məhz e.ə. 4400-4000-ci illərlə sərhədlənən birinci fazanın öyrənilməsi ba-
xımından əhəmiyyətlidir. Arpaçayın sol sahilində yerləşən yaşayış yeri bütövlükdə son 
eneolit mədəniyyəti ilə bağlı olduğu üçün dövrün xarakterinin araşdırılması baxımın-
dan əhəmiyyətlidir. Buradan aşkar olunan maddi mədəniyyət nümunələrinin timsalında 
eneolitin üçüncü mərhələsinin memarlıq quruluşu, insanların həyat tərzi və mədəni-
iqtisadi əlaqələri haqqında təsəvvür yaratmaq mümkün olur. Belə ki, tikili qalıqları gös-
tərir ki, bu dövrdə daş fundament üzərində çiy kərpicdən tikilən düzbucaqlı evlər və ya-
rımqazmalardan istifadə edilmişdir. Yaşayış yerindən aşkar edilən filiz qalıqları, metal 
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alətlər, o cümlədən körük ucluğu artıq metallurgiyanın inki-şaf etdiyindən xəbər verir. 
Buradan üzə çıxarılan qurğuşun filizinin, mis alətlərin və filiz qalıqlarının analizi onla-
rın Şərur rayonu ərazisindəki Gümüşlü kəndi yaxınlığında olan zəngin gümüş tərkibli 
Sink-Qurğuşun yatağı, Babək rayonu ərazisindəki Vayxır Misda-ğı və Əlincəqala ya-
xınlığındakı Göydərə filiz yatağı kimi yerli metal yataqları əsasında istehsal edildiyini 
göstərmişdir [3, s. 86, 89]. Bu faktlar eneolit dövründə inkişaf etmək-də olan metallur-
giya və mədənçiliyin yerli baza əsasında formalaşdığını təsdiq edir. 

Keramika məmulatında da fərqli elementlər ortaya çıxmışdır. Çəhrayı rəngli, sa-
man qarışıqlı gildən hazırlanan miz oturacaqlı, 3 qulplu şarşəkilli və zoomorf təsvirli 

qablar bu dövrün xarakterik qablarındandır. Bununla yanaşı kasa, küpə tipli müxtəlif 
həcmli qablar da istehsal olunmuşdur. Ornamentasiyada yuvarlaq qabartmalar, relyef 

qurşaqlar əsas yer tutmuşdur. Boya naxışlara da rast gəlinir. 
 

 
Şəkil 4. Eneolit dövrünün III mərhələsinə aid Ovçulartəpəsi keramikası. 

 

Ovçulartəpəsinin bəzi qablarında boya ilə çəkilən ornamentlər Übeyd mədəniy-
yətinin təsirini göstərir. Relyef ornamentlər bu baxımdan onlardan fərqlənir. Belə orna-
mentlər əsasən küp və küpə tipli qabların boğaz, yaxud çiyin hissəsində rast gəlinir 
(AMEA NB AEM, inv. № 5-7). Relyef qurşaqlardan bəzisi sadə, bəzisi isə daraq basqısı 
ilə naxışlıdır (şəkil 4, 4). 

Qabların əksəriyyətinin xarici səthinə ayrıca gil təbəqəsi çəkilərək daraqlanmışdır. 
AMEA Naxçıvan Bölməsinin Arxeologiya və Etnoqrafiya Muzeyindəki nümunələrdən 
bəziləri üzərində daraqlanmış təbəqələr müəyyən hissələrdə qopsa da, çölmək tipli qa-
bın üzərində daha sağlam qalmışdır (inv. № 9). Bu cür əlamətlərə Anadolunun İğdır 
bölgəsindən aşkar olunan qablar üzərində rast gəlinmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, 

müxtəlif istiqamətdə və çəkilən bu cür daraqlama qabların səthini hamarlamaq məqsədi 
daşımışdır. 

Eneolit dövrünün dördüncü mərhələsi (e.ə. 4000-3600). Eneolitin final mərhə-
ləsi Zirincli e.ə. 4240-3800-cü illərlə, Şorsu e.ə. 3910-3870-ci illərlə, Yeni yol isə e.ə. 
4038-3960-cı illərlə tarixləndirilmişdir [14, 35; 5, 49-50]. İlk 2 abidədə mədəni təbəqə-
nin qalınlığının 15-25 sm arasında olması bu dövrdə mövsümi xarakterli yaşayış yerləri-
nin üstünlük təşkil etdiyini göstərir. Yalnız Yeni yol yaşayış yerində mədəni təbəqə 1 
metr qalınlıqdadır. Şorsudan yüngül konstruksiyalı evlərin qalıqları aşkar edilmişdir. Ye-
ni yoldan üzə çıxarılan tikililər isə dördkünc, dairəvi və yarımqazmalarla təmsil olun-
muşdur. 
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Bu abidələrdən üzə çıxarılan dördkünc, dairəvi tikililər və yarımqazma evlər Cə-
nubi Qafqazın həmdövr abidələri ilə səsləşir. Belə ki, Yeni yol [2, 49] və Şorsu yaşayış 
yerlərində qeydə alınan dördkünc tikililər [3, 83, 95] Ovçulartəpəsi [19, 6], Böyük 
Kəsik [7, şəkil 1-3,6], Əliköməktəpəsinin birinci təbəqəsindən də aşkar olunmuşdur [12, 
рис. 47]. Yeni yol yaşayış yerində dördkünc tikililərdən altdakı təbəqədə yerləşən 
dairəvi tikililərə Böyük Kəsik [7, şəkil 8], Töyrətəpə, Qarğalartəpəsi [12, рис. 12-14; 
20] və digər abidələrdə rast gəlinmişdir. Yarımqazma evlər Yeni yolla yanaşı Ararat 
(Ağrı) vadisindəki Texut [11, 41], Gürcüstan ərazisində yerləşən Sioni [15, 31] və digər 
abidələrdən aşkar olunmuşdur ki, bu da həmin evlərin son eneolit dövründə Cənubi Qaf-
qazda geniş yayılmasından xəbər verir. Bu abidələrdən aşkar edilən materiallar gil qəlib, 
mis filizinin qalıqları, az sayda obsidian və daş alət qalıqları fonunda xeyli üstün olan 
çoxlu saxsı məmulatından ibarətdir. Keramika məmulatı əsasən saman qarışıqlı gildən 
hazırlanmış, lakin qum və saman qarışıqlı, həmçinin qum qarışıqlı olmaqla, yeni xüsu-
siyyətlər də ortaya çıxmışdır. Yeni yolun tədqiqata cəlb edilmiş keramika nümunələri-
nin 49 %-ni samanlı, 46%-ni saman və qumlu, 5%-ni isə qum qarışıqlı olanlar təşkil et-
mişdir. Keramikanın tərkibinin belə nisbəti bəzi kiçik dəyişiklərlə, Leylatəpə mədəniy-
yətinə məxsus abidələr o cümlədən, Böyük Kəsik keramikası üçün xarakterik haldır [7, 16]. 

Tipoloji baxımdan əsas yeri kasa, çölmək, xeyrə tipli qablar tutur. Gövdəsi az ge-
nişlənən, ağız hissədə xaricə doğru qatlanaraq qulpşəkilli çıxıntı yaradan tabaq tipli 
olanlar Yeni yolun xarakterik qablarından olub, bənzərinə Böyük Kəsik [7, tabl. III, 9; 
12], Köhnə Paşqah təpəsinin [20, fig. 7, 1-2] son eneolit qablarında tək-tək nümunə şək-
lində rast gəlinmişdir. Yeni yol, Şorsuda isə onlar çoxdur. Belə qabların bir qisminin 
ağız kənarı dairəvi deşiklərlə bəzədilmişdir. Yeni yol, Şorsu, Zirincli keramikasında iz-
lənilən belə ornamentlərə [14, fig. 2, 5; 5, 2-4, 6], Naxçıvandan şimalda yerləşən Böyük 
Kəsik [7, tabl. XXII, 5; XXIII, 2, 5, 8], qərbdə yerləşən Tərtəridzor, Maştos-Bulur [15, 
рис. 15] və cənubda yerləşən Köhnə Paşqah təpəsinin son eneolit qablarında [20, fig. 7, 
3-4] rast gəlinir ki, bu da belə ornamentlərin Cənubi Qafqazdan Urmiya hövzəsinədək 
geniş bir regionda yayıldığını göstərir. Onların Sioni keramikasındakı oxşarlarından fər-
qi samanlı keramika ilə müşayiət olunmasıdır. Eneolitin final mərhələsində ortaya çıxan 
ağız kənarı köbəşəkilli qalınlaşdırılan çölməklər Eneolitdən Erkən Tunca keçidi əks 
etdirmək baxımından əhəmiyyətlidir (şəkil 5, 4). 

Bu əlamət Arpaçay vadisinin Proto Kür-Araz keramikasında [6, şəkil 4, 1-3; 5, 4-
6; 6, 3-4; 7, 4, 6], Böyük Kəsikdə [7, tabl. X-XI; XV, 4-5], Köhnə Paşqah təpəsinin Er-
kən eneolit qablarında [20, fig. 12, 3] izlənilmişdir. Bu əlamətlər Kür-Araz mədəniyyə-
tinin mənşəyinin araşdırılmasında Naxçıvanın son eneolit abidələrinin əhəmiyyətini 
göstərir. Eneolitin final mərhələsi Cənubi Qafqazda nisbətən yaxşı öyrənilsə də bu mə-
dəniyyətin mənşəyi ilə bağlı da ziddiyyətli fikirlər qalmaqdadır. Belə ki, bəzilərinin 
Übeyd, bəzilərinin isə Uruk mədəniyyəti ilə əlaqələndirdiyi bu mərhələnin xüsusiyyətlə-
rinə Naxçıvan abidələri timsalında aydınlıq gətirmək mümkündür. Yeni yol, Şorsu, Zi-
rincli abidələrinin materialları bu cəhətdən əhəmiyyətlidir. Daha geniş tədqiq edilən Ye-
ni yol materiallarında saman qarışıqlı keramikanın timsalında yerli ənənələrlə yanaşı, 
qum və saman, qum qarışıqlı keramika, ağzı köbəli qablar timsalında Leylatəpə mədə-
niyyətinin də xüsusiyyəti izlənilməkdədir. Bütün bunlar Cənubi Qafqazın eneolit mədə-
niyyətinin Yaxın Şərq ənənələrinin müəyyən təsirinə məruz qalmasına baxmayaraq lo-
kal xüsusiyyət daşıdığını göstərir. Bu fikir Naxçıvan abidələri timsalında eneolit mədə-
niyyətinin bütün mərhələlərinin ortaya çıxarılmasında öz təsdiqini tapır. 
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Şəkil 5. Eneolit dövrünün 4-cü mərhələsini əks etdirən Yeni yol keramikası. 

 
Araşdırmalar Naxçıvanın eneolit abidələrinin Cənubi Qafqaz üçün mühüm əhə-

miyyəti kəsb etdiyini göstərir. Bu vaxtadək Cənubi Qafqaz regionunda eneolitin erkən 
və orta mərhələsinə aid abidələrin qeydə alınmaması eneolit mədəniyyətinin sistemli 
şəkildə araşdırılmasına imkan verməmişdir. Eneolitin erkən və orta mərhələsinə aid abi-
dələr ilk dəfə Naxçıvan ərazisində qeydə alınmışdır. Naxçıvantəpə, Uçan Ağıl və Uzun-
oba ilə təmsil olunan bu abidələr Cənubi Qafqazda eneolit dövrünün erkən və orta mər-
hələsinin öyrənilməsi üçün əhəmiyyətlidir. Bu abidələrin yaxınlığında qeydə alınan 
onlarla son eneolit abidələri isə eneolitin müxtəlif mərhələləri arasında əlaqənin qırılma-
dığını göstərir. Naxçıvan abidələrində eneolit dövrünün dörd mərhələsinin izlənilməsi 
Cənubi Qafqazda eneolit mədəniyyətinin sistemli şəkildə öyrənilməsinə imkan verir. 
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Зейнаб Гулиева 
 

МЕСТО ЭНЕОЛИТИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ НАХЧЫВАНА 
НА ЮЖНОМ КАВКАЗЕ 

 
Исследования показывают значительность памятников Нахчывана для Юж-

ного Кавказа. До сих пор незарегестрированность памятников ранней и средней 

стадии энеолита в Южно-Кавказском регионе препятствовала систематическому 
исследованию энеолитической культуры. Памятники ранней и средней стадии 
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энеолита были впервые зарегистрированы в Нахчыване. Такие памятники, как 

Нахчывантепе, Учан Агыл и Узуноба имеют важность для изучения ранней и 

средней стадии эпохи энеолита на Южном Кавказе. Десятки поздних энеоли-
тических памятников, зарегистрированных вблизи них, указывают на неразрыв-
ность связи энеолита с различными стадиями. Наблюдение четырех стадий эпохи 

энеолита в памятниках Нахчывана позволяет систематически изучать энеолити-
ческую культуру на Южном Кавказе. 
 

Ключевые слова: Нахчыван, Южный Кавказ, Ранний Энеолит, Средний Энеолит, перио-
дизация. 
 

Zeyneb Guliyeva 
 

PLACE OF ENEOLITHIC MONUMENTS OF NAKHCHIVAN 
IN THE SOUTH CAUCASUS 

 
Studies show that the Eneolithic monuments of Nakhchivan are of great impor-

tance for South Caucasus. Until now, the not recording of monuments in the early and 
middle ages of the Eneolite in South Caucasus region did not allow the systematic 
investigation of eneolithic culture. The monuments of the early and middle age of the 
Eneolith were first recorded in Nakhchivan. These monuments, represented by Nakhchi-
vantepe, Uchan aghil and Uzunoba, are important for studying the early and middle age 
of the Eneolithic period in South Caucasus. Dozens of recent Eneolithic monuments 
registered near these monuments indicate that the connection between different stages 
of eneolith does not break. Observing of four ages of the Eneolithic period in Nakhchi-
van monuments allows systematic study of eneolithic culture in South Caucasus. 
 

Keywords: Nakhchivan, South Caucasus, early Eneolite, middle Eneolite, dividing into periods. 
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ŞƏRUR RAYONU VƏ ŞƏRQİ ANADOLUNUN ORTA  
TUNC DÖVRÜ QƏBİR ABİDƏLƏRİ 

 
Aparılan araşdırmalardan məlum olur ki, Şərqi Anadoluda boyalı qablar mədəniyyətinə aid nümu-

nələr əsasən qəbir abidələrində aşkar olunmuşdur. Ehtimal ki, bu köçəri maldarlığın inkişafı ilə bağlı ol-
muşdur. Şərqi Anadolu və Şərurun qəbir abidələri forma və dəfn adəti baxımından bənzərdir. Naxçıvanda 

Orta Tunc dövrünə aid aydın stratiqrafiyaya malik yaşayış yerləri və qəbir abidələrinin olması boyalı 
qablar mədəniyyətinin bütün mərhələlərini izləməyə imkan verir. Boyalı qabların çeşidli olması, naxışla-
rının müxtəlifliyi və boyalı qabların müxtəlif mərhələlərinin izlənməsi Naxçıvanın bu mədəniyyətin əsas 

mərkəzlərindən biri olduğunu göstərir. Araşdırmalar göstərir ki, Naxçıvan və Şərqi Anadolunun köçəri 

maldar tayfaları Boyalı qablar mədəniyyətinin bu ərazilərdən Yaxın Şərq və Cənubi Qafqaza yayılmasın-
da mühüm rol oynamışdır. 
 

Açar sözlər: Naxçıvan, Şərur, Şərqi Anadolu, Orta Tunc dövrü, qəbir abidələri, boyalı qablar mə-
dəniyyəti. 
 

Orta Tunc dövründə yaranıb inkişaf etmiş Boyalı qablar mədəniyyətinin ən yaxşı 
maddi-mədəniyyət nümunələri günümüzə qəbir abidələri vasitəsilə gəlib çatmışdır. Bu 
mədəniyyətin yayıldığı ərazilərdən olan Şərur rayonunda qəbir abidələri yaşayış yerləri-
nə görə çoxluq təşkil edir. Son illər Şərur rayonunda aşkar olunan yeni arxeoloji abidə-
lər Şərqi Anadolu ilə iqtisadi-mədəni əlaqələri öyrənməkdə böyük əhəmiyyətə malikdir. 
Şərur rayonu yerləşdiyi coğrafi mövqeyinə görə Naxçıvanla Şərqi Anadolu arasında 

körpü rolunu oynamışdır. Şərqi Anadolunun yüksək yaylaları da qəbir abidələri ilə zən-
gindir. Orta Tunc dövründə hər iki ərazidə yarımköçəri və köçəri maldar tayfaların məs-
kunlaşması bu tayfalar arasında iqtisadi və mədəni əlaqələrin olduğunu göstərir. Uzun 

illər Şərqi Anadolunun yüksək yaylaları çətin coğrafi şəraitinə və bölgənin problemləri-
nə görə geniş şəkildə araşdırılmamışdır. Ancaq 1980-ci illərdən sonra qəbir abidələrinin 
dəfn adəti, forması və aşkar olunmuş materialları haqqında müəyyən məlumatlar əldə 

etmək mümkün olmuşdur [11, s. 4]. Lakin bu məlumatların heç də hamısı sistemli şəkil-
də aparılmış arxeoloji qazıntılar nəticəsində toplanmamışdır. Aşkar olunmuş materialla-
rın böyük hissəsi qaçaq qazıntılar zamanı əldə edildiyi üçün onların arxeoloji komp-
leksləri haqqında dəqiq məlumat yoxdur. Aydın stratiqrafiyaya malik olmayan yaşayış 

yerləri və qaçaq qazıntılar nəticəsində dağıdılmış qəbir abidələrinin dövrləşdirilməsi bu 

gün də problemli məsələlərdən biridir. 
E.ə. III minilliyin sonu e.ə. II minilliklərə aid olan Şərur və Şərqi Anadolu qəbir 

abidələrindən aşkar olunan materialların qarşılıqlı təhlili iqtisadi-mədəni əlaqələrin öy-
rənilməsində önəmlidir. Şərur rayonunun Yaycı, Şortəpə, Qızqala, Şərqi Anadolunun 

Küçük Çatma, Ani, Suluçem, Sarıveli, Nurettin, Sütey yaylası kimi qəbir abidələrinin 

materialları və muzeylərdə olan boyalı keramika məmulatı bu baxımdan əhəmiyyətlidir. 
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Şəkil 1. Monoxrom boyalı qablar: 1-3 Yaycı, 4 Şortəpə. 

 
Şərur rayonunun Aşağı Yaycı kəndindən cənubda yerləşən Yaycı nekropolu 1976-

cı ildə Arpaçay su anbarı tikilərkən təsadüfən aşkar olunmuşdur. Tikinti zamanı nekro-
pol dağıntıya məruz qaldığından, qəbirlərin forması və dəfn adəti haqqında dəqiq məlu-
mat yoxdur. Ancaq qəbirlərin daş qutu tipli olması qeyd edilir [6, s. 234]. 2011-ci ildə 
üzəri əvvəlcə daşla, sonra isə torpaqla örtülmüş kurqan tipli bir qəbir də açılmışdır. Qə-
birdə insan skeleti aşkar edilməmişdir [9, s. 30-31]. Qəbirlərin forması və dəfn adəti 
haqqında geniş məlumat olmasa da, dağıntılar zamanı Orta Tunc dövrünə aid zəngin 

maddi-mədəniyyət nümunələri aşkar olunmuşdur. Bu tapıntılar əsasən kasa, küpə for-
malı monoxrom boyalı qablardan ibarətdir. Yaycı boyalı keramikası həndəsi motivdə və 

heyvan təsvirləri ilə bəzədilmiş uzunboğazlı küpələri ilə seçilir. Bu tip qablar Boyalı 

qablar mədəniyyətinin birinci mərhələsinə aid edilir. 
Şortəpə nekropolu 1934-cü ildə kanal qazılarkən aşkar olunmuşdur. Nekropol İba-

dulla kəndindən şərqdə, eyni adlı yaşayış yerinin yaxınlığındadır. Aşkar olunmuş zəngin 

maddi-mədəniyyət qalıqlarının bir hissəsi Naxçıvan MR Dövlət Tarix Muzeyində sax-
lanılır. Bu tapıntılara küpə, çölmək, kasa, çaynik tipli qablar aiddir. Onlar narın qum qa-
rışığı olan gildən hazırlanaraq qırmızı rəngdə, keyfiyyətli bişirilmişdir. Polixrom boyalı 

qablar bir küpə ilə təmsil olunmuşdur. Onun boğazı silindrik, gövdəsi qabarıq, oturacağı 

yastıdır. Gövdəsinin mərkəzi hissəsi sarı anqobla örtülərək qara və qırmızı rəngdə çəkil-
miş bir-birinin içərisində olan üçbucaqlarla naxışlanmışdır. İçəridəki üçbucaqlar qırmızı 
rənglə çəkilmiş torla doldurulmuşdur. Naxışlar aşağıdan və yuxarıdan qara rənglə çəkil-
miş düz xətlərlə məhdudlaşdırılmışdır. Aparılmış tədqiqatlara əsasən nekropol e.ə. III 

minilliyin ikinci yarısı-e.ə. II minilliklərə aid edilmişdir [3, s. 29-30]. 
Qızqala kurqanları Arpaçayın sağında və solunda çox geniş əraziyə yayılmışdır. 

Bu kurqanlar əsasən ətrafı kromlexlə əhatə olunmuş daş qarışıq torpaq qəbirlərdir. Qız-
qala kurqanlarında 2014-2016-cı illərdə arxeoloji qazıntılar zamanı 13 kurqan açılmışdır 
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[4, s. 573-582]. Kurqanlar dağıntıya məruz qalmadığı üçün onların forması, dəfn adəti 
və arxeoloji materialları haqqında dəqiq məlumat vermək olur. Kurqanlar dəfn adətinin 

müxtəlifliyi ilə seçilir. Qəbirlərdə müxtəlif istiqamətlərə yönəlmiş sağ və sol böyrü üstə, 

bükülü vəziyyətdə, tək, cüt və kollektiv dəfn adətlərinə rast gəlinmişdir. Bəzi qəbirlərdə 

insan skeleti olmamışdır. Qızqala kurqanlarının qəbir kameralarında zəngin məişət əşya-
ları, heyvan sümüklərinin qalıqları aşkar olunmuşdur. Qızqala kurqanları üçün dəyişil-
məyən bir qayda onların kromlexlə əhatə olunmasıdır. Kurqan tipli qəbir abidələrinin 

çox geniş ərazidə yayılması və kurqanların formasındakı fərqlər, dəfn adətinin müxtə-
lifliyi onu deməyə imkan verir ki, Orta Tunc dövrünün bütün mərhələlərində qədim 

tayfalar burada məskunlaşmışdır. 
Şərqi Anadolu abidələrindən biri olan Küçük Çatma kurqanları Qarsın Küçük Çat-

ma kəndində, dəniz səviyyəsindən 1600 m yüksəklikdə yerləşir. Burada 1900-cü ildə 3 
kurqan açılmasına baxmayaraq aparılan qazıntılar haqqında məlumat çox azdır. Bu kur-
qanlardan aşkar olunmuş boyalı qablar Şərqi Anadolunun qərbində bu mədəniyyətə aid 

ilk tapıntılardır. Ani nekropolu Qarsın Ani kəndində, dəniz səviyyəsindən 2500 m qədər 

yüksəklikdə yerləşir. XX əsrdə, müxtəlif illərdə aparılan arxeoloji qazıntılar haqqında 

ətraflı məlumat olmasa da burada aşkar olunan qəbirlərin daş qutu tipli olması qeyd edi-
lir [11, s. 67-70]. 

Ağrıda yerləşən Suluçem kurqanları həcmcə müxtəlifdir. Bunlardan ən maraqlısı 

IV kurqan kompleksidir. Daş və torpaqdan düzəldilmiş kurqanın mərkəzində bir ana kur-
qan yerləşir. Ətrafında isə kiçik daşlardan düzəldilmiş 9 balaca kurqan vardır. Qazıntı 

işləri aparılmadığından dəfn adəti haqqında məlumat yoxdur. Nurettin kurqanları kənar-
dan 7-8 m qədər yüksəkliyi olan təbii təpə görünüşündədir və kurqanın müxtəlif yerlə-
rində birdən çox dəfn vardır. Bu təpələrdən birindən içi dalğalı xətlərlə doldurulmuş 

yarımdairəvi və üçbucaqlarla naxışlanmış monoxrom boyalı qablar aşkar olunmuşdur. 

Sütey yaylası kurqanlarının bir qismində qəbir kamerası yumşaq qayada oyulmuş, üzəri 

hörülərək bir qədər qaldırılmışdır. Qəbirlərin bir qismi isə torpaqda açılmış çuxurda 

daşla hörülmüş divarlardan düzəldilmişdir. Bu kurqanlarda tək dəfn olmuşdur [11, s. 

71-82]. 
Şərqi Anadolunun Orta Tunc dövrü mədəniyyətinin öyrənilməsində boyalı kera-

mika məmulatı əsas yer tutur. Əsasən dulus çarxında hazırlanmış olan keramika məmu-
latı monoxrom və polixrom boyalılar olaraq iki qrupa ayrılır. Şərur rayonunun qəbir abi-
dələrinə görə Şərqi Anadolu məzarlarından polixrom boyalı qablar daha çox aşkar olun-
muşdur. Polixrom boyalılar hazırlanmasına və bəzəmə motivlərinə görə fərqlənirlər. 
Qabların ən diqqət çəkən xüsusiyyəti isə naxışlanmış hissələrinin çox yaxşı cilalanma-
sıdır. Qablar əsasən həndəsi naxışlar, dağ keçisi, su quşu və digər fərqli heyvan motiv-
ləri ilə naxışlanmışdır (12, s. 360). Şərur və Şərqi Anadolunun monoxrom boyalı kera-
mika məmulatları arasında oxşarlıq daha çoxdur. 

 
Şəkil 2. Monoxrom boyalı qablar. Qızqala. 8 № li kurqan. 
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Yaycı nekropolundan aşkar olunmuş yeni tapıntılar içərisində bir küpə daha mü-
rəkkəb kompozisiyada naxışlanmışdır. Bu küpə xaricə qatlanmış ağız kənarlı, qısa bo-
ğazlı, qabarıq gövdəlidir. Onun hündürlüyü 27 sm, ağzının diametri 25 sm, gövdəsinin 

diametri 32 sm, oturacağının diametri 11 sm-dir (şəkil 1, 1). Gövdəsinin yuxarı hissə-
sində üfüqi istiqamətdə çəkilən iki paralel xəttin arası müxtəlif həndəsi motivlərlə dol-
durulmuşdur. Bu küpənin bəzədilməsində içi maili xətlərlə doldurulmuş üçbucaqlar və 

kəpənək formalı naxışlardan istifadə olunmuşdur [7, s. 59]. Bu ornamentlər Təzəkənd 

mədəniyyəti üçün xarakterikdir. Torlu dördbucaqlar və kəpənək formalı naxışlar Şərqi 

Anadoluda Ahlat, Van, Ərzurum muzeyləri arasında tək-tək nümunələrlə vardır [8, s. 
55]. Bu motivdə naxışlanmış qablara Qars Arxeoloji muzeyində [11, levha 89, 4], Ada-
na muzeyində [16, s. 7; şəkil 2] monoxrom boyalı qablar arasında rast gəlirik. Azərbay-
canda isə bu tip bəzəmə stilini Həsənsu kurqanının qabları arasında görmək olur. Kur-
qandan alınan kömür analizi e.ə 1750-ci ili göstərmişdir. Yastı oturacaqlı, bikonik göv-
dəli kasa ağ rəng üzərindən qara rənglə boyanmışdır [5, s. 90]. Naxçıvanda bu tip naxış-
ların bənzərlərinə Şahtaxtı [10, s. 100, çizim 15, 7], II Kültəpə [10, s. 106, çizim 21, 3], 

Qızılburun [10, s. 106, çizim 21, 10] abidələrində rast gəlirik. Naxçıvan ərazisində həm 

monoxrom həm də polixrom boyalı qablarda rast gəldiyimiz bu naxış motivi onların 
yerli istehsal mərkəzlərinə aid olduğunu, Naxçıvandan gedən qədim tayfalar tərəfindən 

yayıldığını göstərir. 
Yaycı nekropolundan aşkar olunmuş küpələrdən birinin boğazı şaquli istiqamətdə 

çəkilmiş düz xətlər, ona bitişik üfüqi istiqamətdə dalğalı xətlə, gövdəsi isə içi dalğalı 

xətlərlə doldurulmuş bucaq və qoşa sınıq xətlərlə naxışlanmışdır. Sınıq xətlərin arasında 

su quşları çəkilmişdir (şəkil 1, 2). Dalğalı və sınıq xətlərlə naxışlanmış qabların bənzər-
ləri Naxçıvanda Şahtaxtı [10, s. 101, çizim; 16, 5], Nəhəcir [1, s. 106, şəkil 18; 4], II 

Kültəpə [1, s. 109, şəkil 21; 6], Şortəpə [10, s. 101, çizim; 16, 2, 4] abidələrindən mə-
lumdur. Şərqi Anadoluya aid boyalı qab nümunələrində bu motivdə naxışlanmış qablara 

Qars muzeyi [11, levha 93, 1-4], Adana muzeyi [16, s. 9; şəkil 5; 11, levha 94, 1], Van 
muzeyində [11, levha 94, 2; levha 95, 2] rast gəlirik. 

Yaycı nekropolunun yeni tapıntıları içərisində kasa tipli qab maraqlıdır (şəkil 1, 

3). Kasa qabarıq gövdəli olub, ağız hissə bir qədər içəri yığılmışdır. Ağzının altı batıq 
xətlə əhatə olunmuşdur. Qırmızı boya üzərindən qara rənglə iri qövslər çəkilmiş və içi 

dalğalı xətlərlə doldurulmuşdur. Onların altı iki sıra qövsşəkilli xətlə əhatə olunmuş,  
xətlərin arasına dalğalı xətt çəkilmişdir. Sonuncu qövslərin birləşmə nöqtəsindən aşağı 

yenən düz xətlərin ucu dairələrlə tamamlanmışdır [9, s. 30]. Bənzərləri Nurettin kur-
qanları [11, levha 39, 5], Ərzurum və Van muzeyi [11, levha 55, 1-11; levha 56, 1; lev-
ha 59, 2-9], Havtafantəpənin erkən VI B təbəqəsindən [15, s. 171-175, fig. 84, 12; fig. 
85, 14; fig. 86, 10-12] məlumdur (şəkil 3, 1-3). 

Şortəpədən aşkar olunmuş çölməklərdən birinin ağız kənarı batıq xətlə əhatə edil-
mişdir (şəkil 1, 4). Çölmək geniş ağızlı, qabarıq gövdəli və yastı oturacaqlıdır. Gövdəsi-
nin yuxarı hissəsi iki cərgə enli sınıq xətlə naxışlanmışdır [2, s. 80]. Bənzərləri Qars 

muzeyi [13, s. 63; tablo 1; s 65, tablo 9], Metsamor [13, s. 65; levha 1], Lçaşen [14, s. 

141; рис 53, 21], Nor Bayazt [14, s. 141; рис 53, 25] abidələrindən məlumdur. 
Qızqala nekropolunun 8 nömrəli kurqanında aşkar olunmuş kasaların ağzının kə-

narı xaricə qatlanaraq bir qədər içəri yığılmışdır. Kasalar qabarıq gövdəli və yastı otura-
caqlıdır. Ağız kənarları xaricdən batıq xətlə əhatə edilmişdir. Kasaların ağız kənarları üç 

sıra sınıq və yarımdairəvi xətlə naxışlanmışdır (şəkil 2; 1, 3). Bənzərləri Qars muzeyi 

[11, levha 54, 1], Ani nekropolu [11, levha 35; 1, 2], Diyarbakır muzeyi [11, levha 57, 

7], Trialeti [14, s. 108, рис. 39, 26], Təzəkənd [11, levha 10, 2], Elar [14, s. 115, рис. 
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43, 6], Çalxanqala [10, s. 94; çizim 9, 3-4], Qaraçuq [10, s. 94, çizim 9, 5-6], Şahtaxtı 
[1, s. 104, şəkil 16, 7], Yaycı [1, s. 104, şəkil 16, 1-2] abidələrindən məlumdur. 

 
Şəkil 3. Monoxrom boyalı kasalar: 1-2 – Ərzurum muzeyi, 3 – Van muzeyi. 

 
Qızqala kurqanlarından aşkar olunmuş küpələrdən birinin ağız kənarı xaricə qat-

lanmışdır. Küpə silindr boğazlı, qabarıq gövdəli, yastı oturacaqlıdır. Boğazı şaquli isti-
qamətdə çəkilmiş düz və dalğalı xətlərlə, gövdəsi isə üfüqi istiqamətdə dalğalı xətlərlə 

və ona bitişik içi dalğalı xətlərlə doldurulmuş sınıq xətlərlə naxışlanmışdır (şəkil 2, 2). 

Bənzərləri Van muzeyi [11, levha 89, 5; levha 92, 1-2], Qars muzeyi [11, levha 93, 1], 
Adana muzeyi [11, levha 94, 1], Trialeti [14, s. 108, рис 39, 22], Çalxanqala [10, s. 102, 
çizim 17, 3; çizim 18, 3], Şahtaxtı [1, s. 106, şəkil 18, 5, şəkil 20, 5], Şortəpə [1, s. 108, 

şəkil 20, 2] abidələrindən məlumdur. 
Aparılan araşdırmalardan məlum olur ki, Şərqi Anadoluda boyalı qablar mədəniy-

yəti nümunələrinə əsasən qəbir abidələrində təsadüf olunmuşdur. Ehtimal ki, bu köçəri 

maldarlığın inkişafı ilə bağlı olmuşdur. Şərqi Anadolu və Şərurun qəbir abidələri forma 

və dəfn adəti baxımından bənzərdir. Naxçıvanda Orta Tunc dövrünə aid aydın stratiqra-
fiyaya malik yaşayış yerləri və qəbir abidələrinin olması boyalı qablar mədəniyyətinin 

bütün mərhələlərini izləməyə imkan verir. Boyalı qabların çeşidli olması, naxışlarının 

müxtəlifliyi və boyalı qabların müxtəlif mərhələlərinin izlənməsi Naxçıvanın bu mədə-
niyyətin əsas mərkəzlərindən biri olduğunu göstərir. Naxçıvan və Şərur rayonunun kö-
çəri maldar tayfaları Boyalı qablar mədəniyyətinin bu ərazilərdən Şərqi Anadolu və Cə-
nubi Qafqaza yayılmasında mühüm rol oynamışdır. 
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Туран Гашимова 
 

ПОГРЕБАЛЬНЫЕ ПАМЯТНИКИ ШАРУРСКОГО РАЙОНА И 

ВОСТОЧНОЙ АНАТОЛИИ 
 

Исследования показывают, что в Восточной Анатолии культура крашенной 

керамики представлена только материалами погребальных памятников. По види-
мому, это связано с полукочевым образом жизни населения. Погребальные памят-
ники Шарура и Восточной Анатолии по форме и погребальному обряду сходны 

друг с другом. Ввиду наличия разновременных погребальных памятников и посе-
лений с четкой стратиграфией было возможным проследить различные этапы 

развития культуры расписной керамики. Разнообразная расписная керамика, мно-
гообразная орнаментация, существование различных этапов расписной керамики, 

позволяют утвердить, что Нахчыван являлся одним из центров культуры распис-
ной керамики эпохи средней бронзы. Кочевые племена Нахчывана и Восточной 

Анатолии играли важную роль в распространении културы расписной керамики к 

Ближнему Востоку и Южному Кавказу. 
 

Ключевые слова: Нахчыван, Шарур, Восточная Анатолия, период средней бронзы, погре-
бальные памятники, культура расписной керамики. 
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Turan Hashimova 
 

FUNERAL MONUMENTS OF THE SHARUR REGION AND  
EAST ANATOLIA 

 
Researches show that in East Anatolia the culture of painted pottery is provided 

only by materials of funeral monuments. Apparently, it is connected by a semi-nomadic 
way of life of the population. Funeral monuments of Sharur and East Anatolia are 
similar in the form and a funeral ceremony with each other. In view of existence of 
funeral monuments occurring at different times and settlements with an accurate 
stratigraphy was possible to trace different stages of cultural development of painted 
ceramics. The various painted ceramics, diversiform figuration, existence of different 
stages of painted ceramics, allow claim that Nakhchivan was one of centers of culture of 
painted ceramics of Middle Bronze Age. Nomad tribes of Nakhchivan and East Ana-
tolia played an important role in distribution of culture of painted ceramics to the 
Middle East and South Caucasus. 
 

Keywords: Nakhchivan, Sharur, East Anatolia, Middle Bronze Age, funeral monuments, culture of 
painted pottery. 
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DÜYLÜNÇAY VADİSİNIN ANTİK VƏ ORTA ƏSRLƏR DÖVRÜ ABİDƏLƏRİ 

 
Naxçıvan Muxtar Respublikasının abidələrlə zəngin olan ərazilərindən birini Düylünçay vadisi təş-

kil edir. Bölgənin əlverişli təbii-coğrafi  şəraitə malik olması nəticəsində insanlar Antik və Orta əsrlər 
dövrlərində də bu ərazidə məskunlaşaraq öz mədəniyyətlərini yaratmışlar. İnsanların qeyd olunan ərazi-
də məskunlaşmasını sübut edən əsas fakt abidələrdir. Onların bir qismi haqqında ayrı-ayrı mənbələrdə 
məlumatlar verilsə də, qeyd olunan problem kompleks şəkildə tədqiq olunmamışdır. Buna görə də, bu 
məsələ tərəfimizdən tədqiq edilmişdir. Tədqiqat zamanı Düylünçay vadisindəki Antik və Orta əsrlər dövr-
lərinə aid abidələrin yayılma arealından, xarakteristikasından və digər məsələlərdən bəhs edilmişdir. 
 

Açar sözlər: Düylünçay, arxeoloji abidə, nekropol, qala, Antik dövr, Orta əsrlər dövrü. 
 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının abidələrlə zəngin olan ərazilərindən birini Düy-
lünçay vadisi təşkil edir. Bölgənin əlverişli təbii-coğrafi şəraitə malik olması nəticəsində 
insanlar qədim dövrlərdə olduğu kimi Antik və Orta əsrlərdə də bu ərazidə məskunlaşa-
raq öz mədəniyyətlərini yaratmışlar. İnsanların qeyd olunan ərazidə məskunlaşmasını 

sübut edən əsas fakt arxeoloji abidələrdir. Onların bir qismi haqqında ayrı-ayrı mənbə-
lərdə məlumatlar verilsə də, qeyd olunan problem kompleks şəkildə tədqiq olunmamış-
dır. Buna görə də, bu məsələ tərəfimizdən tədqiqat obyekti seçilmişdir. Tədqiqat zamanı 
Düylünçay vadisindəki Antik və Orta əsrlər dövrünə aid abidələrin yayılma arealı, xa-
rakteristikası, öyrənilmə səviyyəsi, arxitekturası öyrənilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, 
uzunluğu 30 km, hövzəsinin sahəsi 124 kvadrat kilometr olan Düylünçay mənbəyini 
Zəngəzur silsiləsinin cənub-qərb yamaclarından alır. Dəstə kəndi yaxınlığında Araza tö-
külür. Qar, yağış suları və yeraltı sularla qidalanır. Düylünçay vadisində haliyədə insan-
ların yaşadığı dörd yaşayış məntəqəsi vardır. Bunlar Məzrə, Üstüpü, Çənnəb, Düylün 
kəndləridir (şəkil 1). Bu yaşayış məntəqələrinin hər birinin özünəməxsus zəngin tarixi 
vardır. 

Məzrə oykonimi ərəb dilində “əkin üçün yararlı yer”, “əkin yeri”, “tarla”, “əkin 
yerləri əsasında yaranan məntəqə”, “oba”, “kiçik yaşayış yeri” mənasını verir. Çənnəb 
oykonimi Türk dillərində “çəngəlin ağzı”, “haçalanmış bir şey” və ya “suyun haçalan-
dığı yer”, “suayrıcı” mənalarında işlənir. Duylun oykonimi “du” və “gilan” kompo-
nentlərindən yaranmışdır. “Du” komponenti fars dilində “iki” deməkdir. Üstüpü oykoni-
mi Azərbaycan dilinin qərb qrupu dialektində “ustupulu/ustuflu/ustublu” şəklində işlə-
nərək “səliqəli, abad” mənalarını verir [1, s. 40, 191, 243]. Yerli əhalinin məlumatına 

görə kəndin üst tərəfində pir olduğuna görə ora əvvəllər Üstüpir adlandırılmış, sonralar 
oykonim bir qədər dəyişilərək Ustupu olmuşdur. Çənnəb kəndinin əvvəlcə adı Çənənəb, 
Düylünün adı Dügilan olmuşdur. 2003-cü ilin martın 1-də Çənənəb-Çənnəb, Ustupu-
Üstüpü adlandırılmışdır [4]. 
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Şəkil 1. Düyülünçay vadisi. 

 
Düylünçay vadisində olan abidələr iki qrupa bölünür. Birinci qrupa arxeoloji, ikin-

ci qrupa tarixi-memarlıq abidələri daxildir. 
Bu ərazidəki tarixi-memarlıq abidələrinə ziyarətgahlar (Qərib pir (XIV əsr), Üstü-

pü piri (XVI əsr), Çinaraltı piri (XVII əsr), Məzrə piri (XVI əsr), Səffan piri (Seyid Sul-
tan Səfi piri də deyilir) (XIV-XVI əsrlər), məscidlər (Məzrə məscidi (XVIIII əsr), Düy-
lün məscidi (XVIII əsr), Üstüpü məscidi (XIX əsr), Hacı Səfi məscidi (XVII əsr), ha-
mamlar (Düylün hamamı (XVIII əsr), Üstüpü hamamı (XVII-XVIII əsrlər), körpülər 
(Məzrə körpüsü (XVII-XVIII əsrlər), Çənnəb körpüsü (XIX əsr), Üstüpü körpüsü (XI-
XVIII əsrlər) daxildir. 

Arxeoloji abidələr yaşayış yerlərindən (Gilaslı dərə yaşayış yeri (XI-XVIII əsrlər), 
Köhnə Məzrə yaşayış yeri (XI-XVIII əsrlər), Köçəri yaşayış yeri (XIV-XVII əsrlər), 
Keşan yaşayış yeri (IX-XVIII əsrlər) və s.) və qəbir abidələrindən (nekropollardan) (Gi-
laslı dərə nekropolu (XI-XVIII əsrlər), Keşan nekropolu (IX-XVIII əsrlər), Köçəri qəb-
ristanlığı (XI-XIX əsrlər) və s.) ibarətdir. Hər bir qrupa daxil olan abidələr Azərbaycan 
tarixində özünəməxsus yer tutur və mühüm elmi əhəmiyyət daşıyır. Bu abidələrin bir 
qrupu əvvəlki dövrlərdə məlum olsa da, bir qismi 2005-ci ildə qeydə alınmışdır. 06 de-
kabr 2005-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədri tərəfindən imzalan-
mış “Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisindəki tarix və mədəniyyət abidələrinin qo-
runması və pasportlaşdırılması işinin təşkili haqqında” Sərəncamdan sonra muxtar res-
publikanın digər bölgələri kimi Düylünçay vadisi də əsas tədqiqat obyekti olmuşdur. 
Ərazidəki Antik və Orta əsrlər dövrünə aid arxeoloji abidələrin kompleks şəkildə öyrə-
nilməsi qarşımıza məqsəd qoyulmuşdur. Onlar kəşfiyyat xarakterli tədqiqatlar nəticə-
sində öyrənilmişdir. Aparılan tədqiqatların gedişində müəyyən olunmuşdur ki, Naxçı-
van Muxtar Respublikasının digər bölgələrində olduğu kimi, bu ərazidəki yaşayış yer-
ləri də iki qrupa bölünür. Birinci qrupa ətrafı hasarsız yaşayış yerləri daxildir. İkinci 
qrup yaşayış yerlərinin ətrafına möhkəm müdafiə divarları çəkilərək qala tipli olmuşdur. 
Onların əksəriyyəti dağılmış, bir qismi isə nisbətən salamat qalmışdır. Yaşayış yerləri-
nin əksəriyyətinin qəbiristanlıqları (nekropolları) olmuşdur. Köçəri yaşayış yeri və nek-
ropolu istisna edilməklə onlar haqqında mənbələrdə məlumatlar yoxdur. Köçəri yaşayış 
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yeri haqqında “Naxçıvan sancağının müfəssəl dəftəri”ndə məlumat verilmişdir. Orada 

qeyd edilmişdir ki, yaşayış yeri XVIII əsrdə (1727-ci il) “Azad-Ciran” nahiyəsinə tabe 
olmuşdur. Həmin vaxt kənddə 13 nəfər vergi ödəyən kişi yaşamışdır. Onlar 10 adda 
2621 ağca vergi ödəmişlər [2, s. 120]. Köçəri qəbiristanlığında tədqiqatçı H.F.Səfərli tə-
rəfindən tədqiqatlar aparılmışdır. Tədqiqat zamanı orada olan üzəri ərəb əlifbası ilə ya-
zılmış kitabələr, qəbirüstü xatirə abidələri öyrənilmişdir. Kitabələrin hicri 1003-cü (mi-
ladi 1594-1595), hicri 1030-cu (miladi 1620-1621) illərə aid olduğu müəyyən edilmiş-
dir [5, s. 196-200]. 

Düylünçay vadisindəki arxeoloji abidələr içərisində qalalar nisbətən yaxşı qalmış-
dır. Onları tikinti texnikasına, memarlıq quruluşuna görə siklopik tikililər qrupuna daxil 
etmək olar. Bu abidələrin hansı məqsədlə istifadə olunduğunu müəyyən etmək üçün 
mənbələrə nəzər salsaq görərik ki, bu tip abidələr Naxçıvanda Orta Tunc dövründən eti-
barən tikilməyə başlamışdır. Onların hansı məqsədlə istifadə olunması haqqında müx-
təlif fikirlər irəli sürülmüşdür. İ.İ.Mеşaninоv bu tip yaşayış məskənlərinin əsasən ticarət 
yollarının üzərində salınması faktına əsaslanaraq qeyd etmişdir ki, onlar ticarət yollarını 
müdafiə etmək üçün tikilmişdir [8, s. 55]. V.İ.Kərimоvun fikrinə görə onlar əsasən ya-
şayış yеri olmuşdur. Tayfalararası hərbi qarşıdurmalar zamanında isə sığınacaq kimi is-
tifadə оlunmuşdur [7, s. 175]. T.R.Əliyеvə görə belə abidələrdə müdafiə olunmaqla ya-
naşı hеyvanlar da saxlamışlar [6, s. 55-57]. R.B.Bağırоv bu tip yaşayış məskənlərini 
qala-şəhərləri qrupuna aid etmişdir [3, s. 5]. 

Düylünçay vadisindəki qalalar (Düylün qalası (III-XVIII əsrlər), Kəreyl qalası 
(XI-XII əsrlər) və s.) haqqında müəyyən fikir söyləmək üçün  bu abidələrin yerləşdiyi 
ərazini, coğrafi mövqeyini, memarlıq quruluşunu, mədəni təbəqələşmənin səviyyəsini 
və digər amilləri əsas götürmək, bu istiqamətdə araşdırma aparmaq lazımdır. Aparılan 
araşdırma zamanı məlum olur ki, Düylün qalası (III-XVIII əsrlər) eyni adlı kəndin cə-
nub-qərb tərəfində yerləşir. Onun cənub və qərb tərəflərindən başqa digər hissələrində 
iri daşlardan müdafiə divarları tikilmişdir (şəkil 2). Onların xeyli hissəsi dağılsa da, bir 
qismi salamat qalmışdır. Salamat qalmış divarların hündürlüyü 3-4 metrə, eni isə 1, 5 
metrə yaxındır. Divarlar rizalitlərlə möhkəmləndirilmişdir. Qalanın cənub və qərb tərəfi 
sıldırım qayalıqlardan ibarət olduğu üçün oraya müdafiə divarları çəkilməmişdir. Abidə 
arxitektura quruluşuna görə Son Tunc-Erkən Dəmir dövrünə aid Qazançıqala, Vayxır 
qalası, Çalxanqala və digər abidələrlə oxşarlıq təşkil etsə də, Orta əsr dövrünün memar-
lığına aid əlamətlərə malikdir. Yəni qalanın tikinti texnikasında, arxitektura quruluşunda 

Orta əsr memarlığı ilə Tunc dövrü memarlığı vəhdət təşkil edir. 
 

 
Şəkil 2. Düylün qalası. 
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Kəreyl qalası (XI-XII əsrlər) Cənnəb kəndinin cənubundadır. Onun müdafiə divar-
larının az bir hissəsi salamat qalmışdır (şəkil. 3). Onlar təbii daşlarla yerin relyefinə 
uyğun tikilmişdir. Hər iki abidədə müdafiə divarlarının içərisində yaşayış və təsərrüfat 
tikintilərinin qalıqları vardır. Onlar dördkünc planda tikilmişdir. Dağılmış tikililərin ye-
rində daş yığınları və ya üzərini otlar örtmüş kiçik çalalar qalmışdır. Kəreyl qalasının 
müdafiə divarları çox az saxlanıldığından onların tikinti texnikası, memarlıq quruluşu 
haqqında geniş məlumat vermək bir qədər çətindir. 
 

 
Şəkil 3. Kəreyl qalası. 

 
Abidədələrdə arxeoloji qazıntılar aparılmadığından onlarda mədəni təbəqənin sə-

viyyəsi haqqında geniş məlumat vermək bir qədər çətindir. Lakin müdafiə divarlarına, 
yaşayış və təsərrüfat binalarına, müxtəlif formalı arxeoloji materiallara (keramika mə-
mulatlarına, daş əmək alətlərinə və s.) əsasən qeyd etmək olar ki, bu abidələrdə insanlar 
müntəzəm şəkildə yaşamışlar. 

Düylünçay vadisindəki Antik və Orta əsrlər dövrünə aid arxeoloji abidələrdə apa-
rılan kəşfiyyat xarakterli tədqiqatlar zamanı xeyli miqdarda keramika məmulatları top-
lanılmışdır. Onlar forma verən və forma verməyən hissələrdən ibarətdir. Kermaka mə-
mulatlarını şirsiz (şəkil 4) və şirli (şəkil 5) olmaqla iki qrupa bölmək olar. Orta əsrlər 
dövrünə aid keramikaların bir qrupu şirsiz, çoxu isə şirlidir. Antik dövrə aid keramikalar 
sadə və boyalıdır. 

 
Şəkil 4. 
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Şəkil 5. 

 
Şirli keramikaların istehsal texnologiyası şirsizlər üçün zəruri olan texnoloji pro-

seslərin hamısını təkrarlamaqla yanaşı şirin və rəngin hazırlanması, qabların müvafiq 
üsullarla naxışlanması kimi bir sıra əlavə texnoloji prosesləri də əhatə etmişdir. Hər bir 
qrupa daxil olan qablar texniki xüsusiyyətlərinə və bədii işlənməsinə görə müxtəlif ça-
larlara malik olmuşdur. Şirlə əsas etibarilə süfrə qabları örtülmüşdür. Açıq formaya 
malik qablar (kasa, boşqab, duzqabı və s.) əsasən içəridən, içərisi görünməyən qablar isə 
(bardaq, çıraq və s.) çöldən şirlənmişdir. Bəzi iri boğazlı qablar hər iki tərəfdən şirlə ör-
tülmüşdür. Onların bədii işləməsində istifadə olunan bir çox texniki üsullar, həndəsi, nə-
bati, zoomorf ornamentlər Orta və Yaxın Şərq ölkələri, həmçinin Cənubi Qafqaz üçün 
ümumi olmuşdur. 

Şirsiz qabları fərqləndirən əsas əlamətlər isə onların gilinin rəngi, ağız kənarları-
nın, boğazlarının, gövdələrinin forması olmuşdur (şəkil 6). Onların içərisində küpə, ka-
sa, çölmək tipli qablar çoxluq təşkil etmişdir. Kasalardan, çölməklərdən fərqli olaraq 
küpə tipli qablar qalın və nazik divarlı düzəldilmişdir. Onların bir qrupu silindrik boğaz-
lı, bir qismi bikonik gövdəlidir (şəkil 6 1,2). 

1 2 
 

3 
 

 
Şəkil 6. 
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Hər iki qrup qabların keyfiyyətinə, səliqəli hazırlanmasına xüsusi fikir verilmişdir. 
İri qum qarışıqlı gildən hazırlanmış qablar möhkəmliyi və odadavamlılığı, narıngilli 
qablar isə hamar səthli və incə olmaları ilə seçilirlər. Qabların hamısının formaca eyni 
olmaması onların ayrı-ayrı sənətkarlar tərəfindən düzəldilməsi ilə bağlı olmuşdur. Bir 
qrup qablar isə qarşılıqlı mədəni-iqtisadi əlaqələr nəticəsində gətirilmişdir. İstər şirli, is-
tərsə də şirsiz qabların çox çeşidli olması onların müxtəlif məqsədlərlə istifadə edilməsi 
ilə əlaqədar olmuşdur. Onların düzəldilməsində yerli dulusçular Şərq mədəniyyətindən 
bəhrələnsə də, Naxçıvanın keramika məktəbi üçün səciyyəvi olan cəhətləri də qoruyub 
saxlamışlar. 

Düylünçay vadisində Antik və Orta əsrlər dövrünə aid abidələrin çoxluğu, onların 
geniş yayılma arealına malik olması sonda belə bir nəticəyə gəlməyə əsas verir ki, böl-
gənin əlverişli təbii-coğrafi şəraitə malik olması nəticəsində insanlar bu dövrdə ərazidə 
müntəzəm yaşamışlar. 
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Toгрул Хaлилов 
 
ПАМЯТНИКИ ПЕРИОДОВ АНТИЧНОСТИ И СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

В ДЮЙЛУНЧАЙСКОЙ ДОЛИНЕ 
 

Одной из территорий Нахчыванской Автономной Республики с богато 

сохранившимися памятниками является Дюйнлюнчайская долина. В результате 

благоприятных природных и географических условий региона люди, поселив-
шись в этом районе в Древнем и Средневековом периодах, создали свою собст-
венную культуру. Главным фактом, доказывающим поселение людей в этой 

области являются памятники. Хотя часть из них была представлена в некоторых 

источниках, эта проблема не была исследована комплексно. Поэтому этот вопрос 

был исследован нами. Во время исследования рассматривались распространение, 
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характеристика и другие вопросы памятников античного и средневекового перио-
дов в долине Дюйлюнчай. 
 

Ключевые слова: Дюйлюнчай, археологический памятник, некрополь, замок, античный 

период, средневековый период. 
 

Togrul Khalilov 
 

MONUMENTS OF ANTIC AND MEDIEVAL PERIODS 
IN THE DUYLUNCHAY VALLEY 

 
One of the areas rich in monuments of the Nakhchivan Autonomous Republic is 

the Duylunchay valley. As a result of the region’s favorable natural-geographical 
conditions, people created their own culture settling in the area in the Ancient and 
Middle Ages. The main fact that proves people were settled in this area is monuments. 
Although some information about them was given in some sources, this problem was 
not comprehensive. Therefore, this issue has been investigated by us. During the study 
spreading areal, characteristics and other problems of ancient and medieval monuments 
in Duylunchay valley was dealt. 
 

Keywords: Duylunchay, archeological monument, necropolis, castle, Antique period, medieval 
period. 
 

(AMEА-nın müxbir üzvü Vəli Əliyev tərəfindən təqdim edilmişdir) 
 

Bu iş Azərbaycan Respublikasının Prezdenti yanında Elmin İnkişafı Fondu-
nun maliyyə yardımı ilə yerinə yetirilmişdir. Qrant № EİF-KETPL-2-2015-1(25)-
56/47/5. 
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Məqalədə XIX-XX əsr Naxçıvanda şəhər əhalisinin geyim mədəniyyəti araşdırılmışdır. Araşdırma-
lar nəticəsində qeyd edilmişdir ki, geyimlər xalqın əmək fəaliyyətini, sosial vəziyyətini, etnogenez məsələ-
lərini, xalqlar arasında mədəni-tarixi əlaqələri öyrənmək üçün vacib etnoqrafik mənbədir. Tədqiqat nəti-
cəsində Naxçıvanda da geyimlərin kişi, qadın və uşaq geyimləri olmaqla üç yerə ayrıldığı ortaya qoyul-
muşdur. Eyni zamanda geyimlərin həm gündəlik, mərasim, həm də peşə mənsubiyyətinə uyğun olduğu öy-
rənilmişdir. Geyimlərin baş, ayaq, alt və üst geyimlərə ayrıldığı tədqiqata cəlb edilmişdir. 
 

Açar sözlər: Naxçıvan, şəhər, geyim, mədəniyyət, başmaq, papaq. 
 

Maddi-mədəniyyətin bir növü kimi milli geyimlər xalqı səciyyələndirən, fərq-
ləndirən, milli cəhətdən sonrakı yüzilliklərə çatdıran vacib etnoqrafik faktlardır. Maddi-
mədəniyyətin digər sahələri kimi, geyimlər də sosial-iqtisadi həyat şəraiti ilə üzv surət-
də bağlı olub, xalqın əmək fəaliyyətinin, onun təsərrüfat-istehsal məşğuliyyətinin xarak-
terini, bədii estetik zövqünü, cəmiyyətin ictimai qrupları arasındakı sosial-zümrə fərq-
lərini aydın şəkildə özündə əks etdirir. Xalq geyimlərinin tarixi-etnoqrafik bölgələr üzrə 
araşdırılması həm Azərbaycan geyim mədəniyyətinin ümumi (oxşar) və məhəlli (fərqli) 

xüsusiyyətlərini aşkar etməyə imkan verir, həm də azərbaycanlıların qonşu xalqlarla et-
nik-mədəni əlaqələrini izləməyə yaxından kömək edir. 

Araşdırmalardan aydın olur ki, XIX yüzilliyin geyim formaları biçim üsuluna və 

tikiş texnikasına görə özündən əvvəlki tarixi dövrlərdə təşəkkül tapmış geyim növləri-
nin məntiqi davamı olsa da, yeni dövrün tələblərinə uyğun olaraq dəyişikliyə məruz qal-
mışdır. Bu cəhət özünü daha çox şəhər-kübar və peşə geyimlərində təzahür etdirirdi. 
Xüsusən əmək bölgüsünün artması müxtəlif növ peşə geyimlərinin yaranmasını şərtlən-
dirmişdir. Cəmiyyətdə peşə və zümrə fərqlərinin artması onların libaslarında da özünü 

göstərirdi. S.Dünyamalıyeva XIX yüzillikdə Azərbaycan geyimlərində dəyişiklik oldu-
ğunu vurğulayaraq qeyd edir ki, belə dəyişikliklərdən biri də hərbi geyimi və onunla 

bağlı olan əsləhə növlərinin tədricən gərəksizləşməsi və aradan çıxması olmuşdur. Tək-
cə kəmərdən asılan xəncər və çuxanın yaxasında patrondaşı əvəz edən vəznə hələ də ki-
şi libasının tamamlayıcı elementi kimi qalmaqdadır. Sonralar bu elementlər öz funksio-
nal əhəmiyyətini qismən itirərək, daha çox dekorativ bəzək elementi kimi qorunub sax-
lanılmışdır [1, s. 134]. 

Bütün tarixi-etnoqrafik bölgələrdə olduğu kimi Naxçıvanda da geyimlər kişi, qa-
dın və uşaq geyimləri olmaqla üç yerə ayrılır. Bundan əlavə geyimlər həm gündəlik, 

mərasim, həm də peşə mənsubiyyətinə uyğun olmuşdur və bu gün də olmaqdadır. 
Bir məsələni vurğulamaq istərdik ki, məqalənin həcmini nəzərə alaraq bəzi geyim-

lər araşdırmaya cəlb edilməmişdir. 
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Kişi geyimləri. Kişi geyimləri əsasən aşağıdakılardan ibarətdir: alt geyimləri (can 

köynəyi, dizlik); üst geyimləri (çuxa, arxalıq, əba, şalvar); baş geyimləri (papaq, araq-
çın, əmmamə); ayaq geyimləri (ayaqqabılar, corablar, dolablar) və kəmərlər. 

Alt geyimləri əsasən pambıq parçalardan, qalın ağdan, bezdən tikilirdi. Alt geyim 

növünə aid olan can köynəkləri forma və quruluşuna görə bir neçə yerə ayrılır. Gen və 

uzun qol bütün can köynəklərinə şamil edilirdi. Dizliklər isə sətin və yaxud atlasdan ti-
kilirdi. Qışda isə qalın parçalardan hazırlanırdı. 

Çuxa. Kişi üst geyimlərindən çuxanı qeyd edə bilərik. Çuxa haqqında Kitabi-Də-
də Qorqud dastanında da rast gəlirik [4, s. 44]. Çuxa əsas etibarı ilə qalın parçadan tiki-
lərdi. Geyən şəxsin yaşından asılı olaraq çuxanın rəngi və boyu başqa-başqa olardı. Ca-
vanlar nisbətən gödək və açıq rəngli, qocalar isə qara və ya başqa tünd rəngli, uzunətəkli 

çuxa geyinərdilər. Uzunluğu dizə qədər olardı. Varlıların çuxası qiymətli parçadan, əsa-
sən zərif mahuddan tikilirdi. Çuxanın vəznəli və vəznəsiz növləri olmuşdur. Ümumiy-
yətlə, Qafqaz xalqları üçün səciyyəvi olan vəznəli çuxa növünü əsasən Naxçıvan bölgə-
sinin şəhərlərində cavanlar geyinirdilər [5, s. 55]. Professor F.Vəliyev yazır ki, Cənubi 

Qafqazın başqa xalqlarından fərqli olaraq Azərbaycan xalqının geyindiyi çuxalar düy-
mələnmir [9, s. 125]. Bir məsələni də qeyd edək ki, “Naxçıvan milli geyimləri” adlı ki-
tabda nədənsə çuxa küləcə kimi qeyd edilmişdir [7, s. 38]. Çuxa ilə bağlı xalq arasında 

deyimlər də mövcuddur.  
Döşənibdir xəli yar, çuxası vəznəli yar.  
Əzizim bax çuxaya, tökülüb yağ çuxaya.  
Çuxası yaşıl oğlan, geyin, yaraşır oğlan. 

Arxalıq. Kişi üst geyimlərindən biri də arxalıqdır. H.Həvilov yazır ki, arxalıqlar 
öz biçiminə görə önürlü, önürsüz və döşüaçıq olmaqla üç növə ayrılırdı. Arxalıqlar həm 

nazik (çit, sətin, qanovuz), həm də qalın (məndulə, qəsdor, mahud) parçalardan tikilirdi. 

Arxalıq həmişə astarlı tikilərdi. Şimali Qafqazda, Volqaboyu və Sibir tatarları arasında 

bu geyim növü “zepun”, və “beşmet” adı ilə tanınırdı [3, s. 156]. Arxalığı soyuq vaxtları 
çuxanın altından, isti vaxtlarda isə birbaşa köynəyin üstündən geyinərdilər. Şəhər 

əhalisindən fərqli olaraq dağlıq bölgədə yaşayanlar “sırıqlı arxalıq” adlanan arxalıq da 
geyərdilər. Yanlış olaraq “Naxçıvan milli geyimləri” adlı kitabda arxalığın soyuq vaxt-
larda çuxanın üstündən geyinildiyi qeyd edilir. 

Kürk. Kürklər əsasən qoyun dərisindən olub, yunlu tərəfi içəri tikilərdi. Bəzi təd-
qiqatlarda kürkün bir növü olan Kaval (sallama) kürkün varlı zümrənin və Naxçıvanda 
şəhər əhalisinin geyimi olduğu bildirilir. Bununla bağlı Naxçıvanda “kürküm var mül-
küm var” deyimi işlənməkdədir. Bəzi dağlıq rayonlarda kişi üçün üst qış geyimi qoyun 

dərisindən tikilən yaxası düyməli kürk hesab olunurdu. Ticarət mərkəzlərində və şəhər-
lərdə kişilərdən Xorasan kürkü geyinənlər də vardı. Xorasan kürkünün üzəri ipək sapla 

naxışlanırdı [10, s. 7]. 
Əba. Kişi üst geyimlərinin içərisində əbaların da özünəməxsus yeri vardır. Əbaları 

əsasən din xadimləri geyərdilər. Dizdən aşağı (topuğa qədər) uzunluqda olardı. Bir qay-
da olaraq qara rəngdən hazırlanardı. 

Kişi üst geyim növünü tamamlayan hissələrdən biri də şalvar idi. Şalvarlar, orta 

əsrlərdə olduğu kimi, XIX-XX əsrin əvvəllərində də yenə də aşağıdan dar, yuxarı get-
dikcə enlənərdi. Bu şalvarlar beldən hörmə, ucları rəngli qotazlı bağlarla bağlanardı [2, 

s. 12]. Qara, yaşıl, mahuddan hazırlanan, şaldan və ipəkdən tikilən şalvarlar var idi ki, 

belə şalvarlara tikiş texnikasına görə “nifəli şalvar” və ya “musurmanı şalvar” deyərdi-
lər. Belə şalvarların qabağı yarıq olmurdu. Onların bel yerinə nifə tikərdilər. Varlı əha-
linin geyindiyi qabağı yarıq şalvar “urusu şalvar” adlanırdı. XX əsrin ikinci yarısından 
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başlayaraq fabrik şalvarları geniş şəkildə yayılmışdı. Demək olar ki, əldə toxunulan şal-
varlar aradan çıxmışdır. 

XIX-XX əsrin əvvəllərində Naxçıvanda geniş yayılmış geyim növlərindən biri 
“xəşmə şalvar”ı idi ki, zərif parçadan hazırlanırdı. Bununla bağlı xalq arasında bir de-
yim də vardır. 

Araz qırağında vardır talvarım, 
Evdə göy çuxam var xəşmə şalvarım [8, s. 59]. 

Bir məsələni də vurğulamaq istərdik ki, şalvarlar daha çox XX əsrin sonlarından 

başlayaraq qadın geyimi kimi də məişətimizə geniş şəkildə daxil olmuşdur. Formasına, 

tikiş texnikasına görə qadın və kişi şalvarları bir-birindən fərqlənmişdir. XXI əsrin əv-
vəllərindən başlayaraq qızlar və oğlanlar (xüsusən 15-35 yaş arasında olanlar – A.O.) 
dar modeldə olan “cins” şalvarlara üstünlük verirlər. 

Qadın geyimləri. Qadın geyimləri də kişi geyimləri kimi alt, üst, baş, ayaq ge-
yimlərinə ayrılır. Alt geyimləri can köynəyi və alt tumanından ibarət olmuşdur. Müasir 

dövr geyim mədəniyyətində alt və üst paltarları qəti sürətdə bir-birindən ayrılmışdır. 
Fabrik üsulu ilə yüksək keyfiyyətli parçaların istehsalının artması alt paltarlarının geniş 

yayılmasına və əhalinin bütün ictimai zümrələri arasında bu anlayışın möhkəmlənməsi-
nə təkan vermişdir.  

Üst geyimlərinə gəldikdə A.Mustafayev yazır ki, Azərbaycan qadınlarının ənənəvi 

üst geyimləri arasında “çəpkən”, “nimtənə”, “baharı”, “don” və “məndulə” adları ilə 
bəlli olan arxalıq xüsusi yer tutmuşdur. Başqa sözlə, adları çəkilən üst geyim növləri ti-
poloji cəhətdən arxalığın məhəlli variantlarını təşkil etmişdir. Bundan əlavə qadın üst 

geyimlərindən biri də küləcə və tuman olmuşdur. Sonrakı dövrlərdə isə paltolar, plaşlar, 

kostyumlar, koftalar, şalvarlar, jaketlər geyim mədəniyyətində mühüm yer tutmuş və 

yuxarıda adlarını çəkdiyimiz ənənəvi geyimləri tamamilə sıxışdırıb çıxarmışlar [6, s. 

138]. 
Arxalıq. Qadınlar arasında çox yayılmış geyimlərdən biri də arxalıq idi. Bunlar 

kişi arxalıqlarından, əsasən, öz gödəkliyi (qurşağa qədər olardı) və üstünün gözəl bəzək-
ləri ilə fərqlənirdi. Qeyd etmək lazımdır ki, arxalıq, eləcə də başqa qadın üst geyimləri-
nin qolları altında çapıq (kəsik) olardı. Bu çapıqlar qolun rahat hərəkət etməsi və isti 

havalarda tərləməməsi üçün idi [7, s. 12]. 
Çəpkən. Qadın üst geyimindən biri də çəpkəndir. Naxçıvan Dövlət Tarix Muze-

yində çəpkən var ki, qırmızı məxmər parçadan tikilmişdi. Qolunun ağzına və ətək his-
səsinə tikmə naxış vurulmuşdur. Çəpkənlərin bir qayda olaraq qolları uzun olardı. D.Məm-
mədov yazır ki, saya parçadan tikilən çəpkənlər adətən düz yaxalı olurdu [5, s. 63]. 

Küləcə. Naxçıvan zonasında geniş yayılmış mövsümi səciyyə daşıyan bahalı par-
çalardan (xara, zərxara, məxmər və s.), uzun ətəkli və astarlı biçilib tikilən qadın çiyin 

geyimlərindən biri də küləcədir. Qolu düz və dirsəkdən bir az aşağı, yaxası açıq biçilir-
di. Bütün kənar və tikiş xətləri boyunca çox zəngin bəzədilirdi. Əsasən qalın məxmər, 

qanovuz, tirmə, tafta,  parçalardan tikilən küləcə üst tumanın ətək bəzəyi ilə eyni cür 

bəzədilirdi. Bəzək üçün müxtəlif tikmə texnikalarından –güləbətin tikmə, məlilə, bafta, 

zəncirə, qaragöz, sərmə, muncuqlu tikmə, piləkli doldurma və s. istifadə edilirdi. S.Dün-
yamalıyeva yazır ki, küləcə “baharı” geyim adına müvafiq olaraq baharda geyinilən və 

çoxlu güllü-bəzəkli olduğuna görə güllücə sözündən yaranıb [1, s. 167]. Bəzi mənbə-
lərdə kişi geyimi kimi də qeyd edilir. Ancaq Naxçıvanda bizim topladığımız material-
larda küləcənin qadın geyimi olduğunu görürük. 

Qadın üst geyimlərini daha da gözəlləşdirmək üçün evdə və sənətkar karxanaların-
da hazırlanmış müxtəlif çeşidli baftalar-sarıma, qaragöz, zəncirə, şahpəsənd və s. möv-
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cud idi. Bunlardan əlavə qızıl və ya gümüşdən hazırlanmış qoza və katibi qoza düymə-
lər də qadın geyimlərinin yaxası boyunca tikilirdi. Köynəyin ətəyinə tikmək üçün qızıl-
dan kəsilmiş ətəklik və ya midaxıl istifadə olunurdu. Qadın geyimlərində güləbətin, 

muncuq, pilək və s. tikmələr də geniş yer tuturdu [10, s. 7]. 
Tuman. Qadın üst geyimlərindən biri də tumanlardır. Topladığımız etnoqrafik 

materiallara görə tumanlar 6-8, bəzən daha böyük 10 taxtadan olurdu. Naxçıvan qadın-
larının tumanlarının ətəyi çox zəngin bəzədilirdi. Tuman ətəyinin bəzədilməsində mun-
cuqlu tikmə, məlilə, pilək, gümüş burmalar, doldurma və s. tikmə növlərindən istifadə 

edilirdi. Tumanın ətəyini bəzəmək imkanı olmayan kasıb qadınlar onun ətəyinə əlvan 

rəngli parçadan bir neçə cərgə haşiyələr tikərmişlər. Ətəkliyin bu növünə “qıyqac” 

deyilirdi. XIX əsrdə Naxçıvanda “cütbalaq” tumanlardan da geniş istifadə edilmişdir. 
Naxçıvan şəhər əhalisinin geyimlərindən danışarkən ayaq geyimlərini vurğulamaq 

lazımdır. Ayaq geyimlərindən başmaq, corab və dolaqları qeyd etmək lazımdır. Onu da 

vurğulayaq ki, dolaqlar əsasən kişi ayaq geyimlərinə daxildir. Keçmişdə başmaq “zə-
nanə” (qadın) və “mərdanə” (kişi) olmaqla iki növdə hazırlanarmış. Biçim üsulu və tikiş 

texnikası baxımından bunlar bir-birinə çox yaxın olsalar da, bəzək tərtibatına və zərifli-
yinə görə, qadın başmaqları seçilib fərqlənirdi. Qadın başmağının üstü çox vaxt məx-
mərdən tikilərək müxtəlif tikmə növləri ilə bəzədildiyi halda kişi başmaqlarına bəzək 

vurulmurdu. Naxçıvanda olan ayaq geyimləri içərisində isə çust və çarıq daha çox isti-
fadə olunurdu. Keçi dərisindən hazırlanan çəkmələrə xalq içərisində “xrom çəkmə” də 

deyilirdi. 
Kəlik. Şəhər qadınları ev şəraitində daha çox kəlik geyməyə üstünlük verərdilər. 

Digər ayaqqabı növlərindən fərqli olaraq, kəliyin dabanı yastı olub, ev işləri görərkən 
daha rahat hesab edilir [8, s. 54]. Şəhər əhalisinin əksəriyyətinin, kənd əhalisinin isə 

varlı zümrələrinin ayaq geyimləri içərisində şətəl, çust, məst də mühüm yer tuturdu. 
Nəleyin. Nəleyinin dabanı başmağa nisbətən xeyli alçaq olur, üstü çox vaxt parça-

dan olub tikmə ilə bəzədilirdi [6, s. 141]. Şəhər qadınları evdə, adətən, nəleyin geyinir-
dilər. 

Şətəl. Azərbaycanın bir sıra bölgələrində,  xüsusilə də şəhər əhalisinin məişətində 
ev ayaq geyimi kimi “şətəl” geniş yayılmışdı. Şətəl boğazsız hörülmüş corabı xatırla-
dırdı. Lakin corabdan fərqli olaraq, onun alt hissəsi xeyli qalın hörülürdü. Bəzən şətəlin 

istifadə müddətini uzatmaq üçün onun altına tumacdan əlavə “altlıq” tikilirdi [6, s. 149]. 
Başmaq. Aşılı dəri (kosala, tumac, ətvi, müşkü) və göndən tikilən başmağın yal-

nız pəncə hissəsinin üstü örtülü olurdu. Onun çitməsi dik olub azca geriyə qatlanır, ar-
xası isə açıq qalırdı. 

Hündürdaban ayaqqabı növü olan başmağın dabanına ağacdan xüsusi olaraq “da-
banlıq” bərkidilir və nal vurulurdu. 

Məst. İbadətlə bağlı ayaq geyimi olduğundan məsti ən çox namaz qılan kişilər və 
ibadətlə məşğul olan din xadimləri (molla, axund, müfti, seyid, müəzzin və b.) ev şə-
raitində geyinərdilər. Keçmişdə məst təkcə Azərbaycanda deyil, digər müsəlman xalqla-
rı arasında da geniş yayılmışdı. Məstin həm altı, həm də üstü tumacdan tikilirdi. Yum-
şaq aşılanmış dəridən altlıqsız hazırlanan məstin üstündən gəzməyə çıxan zaman baş-
maq geyinilirdi. 

Tufli. XIX əsrin sonu və XX əsrin əvvəllərindən etibarən şəhər qadınları arasında 
“qondara”, “dikdaban”, “quşkeçməz” və s. adlarla bəlli olan satınalma tuflilər olmuşdur. 

R.Əfəndiyev yazır ki, XIX əsrin axırlarından başlayaraq şəhərdə yaşayan dövlətli şəxs-
lərin arvadları Qərbi Avropa tufliləri geyirlər [2, s. 14]. Bununla əlaqədar olaraq, ənənə-
vi ayaq geyimləri: başmaq və nəleyin sıxışdırılıb məişətdən çıxarılmağa başlamışdır. 
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Naxçıvan əhalisinin qızları dikdaban da (dabanı dik olduğu üçün quşkeçən, yəni quş ke-
çə bilən deyərlər – A.O) geyərdilər. 
                                                 Gəl gedək beləsinə, 
                                                 Sarvanlar məhəlləsinə, 
                                                 Axtarıb tapmasaq, 
                                                 Od vuraq məhəlləsinə, 

                          Ay sarı yaylıq, sarı kofta, badamı çittuman, 
                                                 Yandırıb yaxar adamı dikdaban. 

F.Vəliyev yazır ki, quşkeçər ayaqqabıları nişanlı qızlara bayram və toy hədiyyəsi 

kimi aparardılar. Naxçıvan quşkeçərləri zərif aşılanmış dəridən üzlənirdi, üstünə muncuq 
düzülür, burun hissəsi enli olur. Gəlin köçən nişanlı qızlara oğlan evi tərəfindən toy əş-
yaları içərisində bir neçə cüt başmağın, quşkeçənin olması vacib idi. Etnoqraf alim yazır 

ki, hazırda gəlin üçün nişan sovqatı aparan zaman onun içərisinə ayaqqabı qoyulmur. 

Xalq inamına görə ayaqqabı “darlıq”, “sıxıntı” və s. kimi mənalardandır [8, s. 53]. Bi-
zim topladığımız etnoqrafik materiallara görə ayaqqabıları (iki ədəd – onlardan biri gə-
lin ayaqqabısı) toya az qalmış gəlinin toy paltarlarının içinə qoyarlar. XX əsrdən başla-
yaraq qadın ayaq geyimləri içərisinə rezindən hazırlanan, fabrik istehsalı olan qaloşlar 

daxil olmağa başlamışdır. Müstəqillik əldə ediləndən sonra Türkiyə istehsalı olan qaloş-
lar da ölkəmizə daxil olmağa başladı. Bu qaloşlar rus qaloşlarından fərqli olaraq tama-
milə rezindən olardı. Qeyd etmək lazımdır ki, qaloşlar daha çox qarlı, palçıqlı hava şə-
raiti zamanı geyilirdi. Sonrakı dövrlərdə qadın ayaq geyimlərinə sabo, sapaşki, pasonoş-
kalar daxil olmağa başladı. XXI əsrin əvvəllərindən başlayaraq qızlar krasofqa adı ilə 

bilinən idman ayaqqabısı formasında olan ayaqqabılar geyinməyə başladılar. Ayaq geyi-
mi olan sapaşkilər əsasən qış geyimlərinə daxildir. Qadın sapaşkiləri kişi sapaşkilərinə 

görə boğazı daha uzun dizə qədər olur. Bundan əlavə topuqdan iki-üç sm hündür olan 
qadın sapaşkiləri də vardır. Qadın sapaşkilərinin bəzilərinin altı düz, bəzilərinin ki, isə 

hündür dabanlı olur. Sapaşkilərin demək olar ki, əksəriyyətinin yan tərəfindən sep qo-
yarlar ki, bundan ayaqqabını soyunub geyinmək üçün istifadə edilir. Sapaşkilər bir qay-
da olaraq qış fəslində geyinmək üçün alınır. İçərisində nazik yun qatı olar. XXI əsrin əv-
vəllərindən başlayaraq daha çox şəhərdə yaşayan qadınlar parçadan tikilmiş sapaşkiləri 

yay fəslində də geyərlər. 
Yayılma arealına görə, şəhər əhalisinin geyim dəstində əsas yer tutan kişi başmağı 

“mərdanə başmaq” adı ilə məlum idi. Əsasən iri sənət mərkəzlərində peşəkar başmaq-
çılar tərəfindən istehsal olunduğundan, çarıq ilə müqayisədə baha başa gəldiyindən kənd 

əhalisinin böyük əksəriyyəti başmaqdan istifadə edə bilmirdi. Hündürdabanlı, altına nal 

vurulmuş, aşılanmış göndən (müşkü, tumac, sağrı və s.) bəzəksiz hazırlanan kişi baş-
mağının başlıca müştərisi şəhər əhalisi idi [8, s. 80]. Naxçıvanda mövcud olan üç bazar 

meydanından biri  “başmaqçı meydanı” adlanırdı. XX əsrin 50-ci illərindən başlayaraq 
demək olar ki, ayaq geyimlərində fabrik istehsalı olan ayaqqabılar mühüm yerlərdən bi-
rini tutmağa başladı. 

Geyim mədəniyyətindən bəhs ediriksə baş geyimlərini xüsusilə vurğulamaq la-
zımdır. İstər qadın, istərsə də kişi geyimlərində bu geyim növünün özünəməxsus yeri 

olmuşdur. Bu geyim növü soyuq və istidən insanı qorumaqla yanaşı qeyrət və namus 

rəmzi olmuşdur. 
Ənənəvi kişi baş geyimlərindən biri papaq olmuşdur. Papaq dəri, keçə, parça və s. 

hazırlanırdı. Azərbaycanın bütün bölgələrində olduğu kimi Naxçıvanda da imkanlı kişi-
lər qaragül dərisindən papaq tikdirirdilər ki, buna “buxara” papaq deyirdilər. Yaşlı nəs-
lin verdiyi məlumata görə XX əsrin ortalarında, hətta 60-70-ci illərdə papaq qoymayan 
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kişilərə, istərsə də cavanlara pis baxardılar. Belə ki, bu dövrdə papaq qoymayan insan 

tapmaq olmazdı. S.Dünyamalıyeva Molla Nəsrədin jurnalına istinadən yazır ki, Ordu-
bad və İran kəndlərində qoyulan papaqlar çox enli və yastı idi [1, s. 184]. Kişi baş geyi-
minə Azərbaycanda xüsusi əhəmiyyət verilirdi. Başı açıq gəzmək olmazdı. Ən geniş 

yayılmış kişi baş geyimləri müxtəlif biçimli dəri papaqlar hesab olunurdu. 
Bölgədə qadın baş geyimlərindən isə cuna, qəşbənd, ləçək, tül, örpək, yaylıq, kəla-

ğayı, araqçın, dingə və s. qeyd edə bilərik. Cuna, qəşbənd, ləçək kimi baş geyimləri eyni 

formada geyinilmiş baş geyiminin müxtəlif adlarıdır. Bunlar nazik pambıq parçadan və 

ya tənzifdən dördkünc və ya üçkünc kəsilərək kənarları bəzəkli və ya bəzəksiz baş geyi-
midir. Onlardan saçları bir yerə yığmaq, eyni zamanda başın tərləməsinin qarşısını 
almaq üçün istifadə edirdilər. S.Dünyamalıyeva isə bunların üstündən geyiniləcək qiy-
mətli baş geyimlərini saç tərəfindən qorunmaq üçün işləndiyini də qeyd edir [1, s. 171]. 

Etnoqraf alim F.Vəliyev yazır ki, geymə (qoyma) növlü qadın baş geyimlərinin digər 

bir qismini də mürəkkəb quruluşlu dingə və çalmalar təşkil edirdi. Naxçıvan qadın ge-
yim dəstinə daxil edilən dingə söyüd və ya tənək çubuqlarından hörülmüş “çənbər” ad-
lanan dingə səbətinin üzərinə şal sarımaqla qurulurdu [9, s. 112]. Baş geyimlərindən biri 
də araqçındır. Araqçın şifahi xalq ədəbiyyatında geniş təsvir edilirdi. Məsələn, “Araqçı-
nı dəstə qoy, endirib göz üstə qoy”, “Araqçını sallama, yurdun yerə tullama”, “Araqçı-
nın zəri var, butası var, zəri var”. 

Şəhərdə əsasən baş geyimi kimi iki yaylıqdan istifadə edirdilər. İmkanlı ailələrdə 

alt yaylığı araqçın əvəz edirdi. Naxçıvanda sadə ailələrdə başa bağlanan qəşbəndin (çar-
qatın) üstündən kəlağayı bağlanırdı. Naxçıvanda kasıb qadınlar başlarına “qaşbənd” ad-
lanan çarqat bağlayandan sonra onun üstündən kəlağayı örtürdülər. Qaşbənd, adətən, 

hər iki ucunda qarmaq olan “boğazaltı” vasitəsi ilə başa bərkidilirdi [6, s. 140]. Qəşbənd 

başa hər iki ucunda qarmaq olan boğazaltı vasitəsi ilə bərkidilirdi. Üstdən bağlanan 

kəlağayı və ya yaylıq diaqonal boyunca qatlanır, mərkəz təpəyə düşməklə uclar öndə 

qoşalaşdırılır. 
Qızlar və gənc qadınlar adətən ağ baş örtüyü örtərdilər. Qara geyimli baş geyim-

ləri isə əsasən yas mərasimlərində istifadə edilərdi.  Müasir dövrdə demək olar ki, qa-
dınlar başlarına çadıra örtməzlər, yaşlı nəsilləri çıxmaq şərti ilə qadınlar başlarına yaylıq 

bağlamazlar. Soyuq hava şəraitində daha çox gənc qızlar başlarına papaq qoyarlar. 
Sonda qeyd edə bilərik ki, ənənəvi geyimlər XX əsrin birinci yarısının sonlarına 

doğru əsaslı şəkildə dəyişikliyə məruz qalmış və tamamilə aradan çıxmışdır. 
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Асеф Оруджев 
 

ОДЕЖДА ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ НАХЧЫВАНА В XIX-XX ВЕКАХ 
 

В статье была исследована культура одежды городского населения в Нах-
чыване в XIX и XX веках. В результате исследований выявлено, что одежда 

является важным этнографическим источником для изучения трудовой деятель-
ности, социального статуса людей, этногенеза и культурно-исторических отноше-
ний между народами. В результате исследования было показано, что одежда в 

Нахчыване разделена на три группы – мужскую, женскую и детскую одежду. В то 
же время мы выяснили, что одежда имела повседневную, церемониальную и про-
фессиональную принадлежность. К исследованию были привлечены головные 
уборы, обувь, верхняя и нижняя одежда. 
 

Ключевые слова: Нахчыван, город, одежда, культура, тапочки, кепка. 
 

Asaf Orujov 
 

CLOTHING OF THE URBAN POPULATION OF NAKHCHIVAN 
IN THE XIX-XX CENTURIES 

 
The paper studies the culture of urban clothing in Nakhchivan in the 19th and 20th 

centuries. As a result of the research, it was revealed that clothing is an important 
ethnographic source for studying work activity, the social status of people, ethnogenesis 
and cultural and historical relations between peoples. As a result of the research it was 
shown that clothes in Nakhchivan are divided into three groups – men’s, women’s and 
children’s clothes. At the same time, we found out that the clothes were everyday, 
ceremonial and professional. The study involved headgear, shoes, coats and underwear. 
 

Keywords: Nakhchivan, city, clothing, culture, shoes, cap. 
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NAXÇIVANDA M.Ö. YAŞAMIŞ TURDİ PROTOTÜRKLƏRİ İLƏ 
BAĞLI ETNOOYKONİMLƏR 

 
Məqalədə m.ö. Naxçıvanda yaşamış Turdi 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. Bu istiqa-
mətdə dil elementləri əski yazılı salnamələrə istinadən də təhlil olunmuşdur. Bu yazılardakı qədim türk 

sözləri ilə oykonimdəki 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. Turdi prototürkləri isə antik mənbələrə əsasən m.ö. IV-III minillikdə qədim Naxçıvan-Naxər 

ölkəsi ərazilərində yaşamışlar. 
 

Açar sözlər: Turdi, Turdetan, Tərətum, m.ö. minilliklər, etnooykonim, dil elementləri. 
 

Qədim qaynaqlarda tarixi köçü m.ö. VI-IV minilliyə dayanan, adı prototürk As 
boyları ilə birgə çəkilən Turdi türkləri Naxçıvan ərazisində yerli sakinlər olması, ilk də-
fə sistemli tədqiq edilir. Bu tayfaların dili, tarixi və ərazisi tədqiq edilməsə də, əski mən-
bələr onların  ərazisi, dili, türk tayfa ittifaqında yeri haqqında geniş bilgi verir. 

Bu ad “Tur+ti” şəklində Tur tayfa adı və türk dilində“di/ti” sözü omonim kimi 

“tikmək”, “möhkəm”, “əbədi” mənalarındadır [5, s. 558, 565; 14, s. 80]. “Tur” sözü isə 

lüğətlərdə “durmaq, qalxmaq”, “toplanmaq” [15, s. 20, 334; 16, s. 28, 49; 17, s. 180, 
233], “tör” yazılışında “hörmətli”, “müdrik başçı”, “toplum”, “möhkəm qala” mənala-
rında izah olunur [5, s. 580, 586; 17, s. 121; 28, s. 248]. A.Rahmeti və B.Tuxmeevin ya-
zılarındakı “Qajus içerigde qilic baldujer, qajusi turada juluyda qarır” cümləsi [2, s. 84; 
31, s. 83-86] “Kimi qılıncını döyüş cərgəsində sınayır, kimi qalada qocalır” kimi tərcü-
mə olunur və burada tura – “qala” mənasındadır. Bu nümunələrdə “tur”, “tür” kökü “ti” 
sözü ilə “uca yaranışın qurduğu”, “müdrik tikdiyi”, “başçı tikən”, “toplu tikən” mənala-
rını daşıyır. Türkiyə türklərində “Novruz Tura” bayramı adında “törə” və “tura” sözləri 

tayfa mənasını daşıyır. 
Herodot skif yurdunda Tiras çayı boyu tirit və ellinlərin yaşadığını, ellinlərin “ti-

rit” adlandığını yazır [13, II 43, 112; IV 51]. Biz “Tirit” adının türk mifindəki Tur+it-
“qurd toplumu”, “mötəbər qurdlar” kimi Qurd mifindən gəldiyini düşünürük. Əski türk 

bayraqlarında qurdbaşlı-itbaşlı rəsmlər də bunu sübut edir (F.R.). 
Strabona və qaynaqlara istinadən C.Cəfərov m.ö. VI-IV minilliklərdə Turdetaniya 

adlı ölkədə Törtas – “Dörd As” Turdi tayfalarından, Dörd asların – turdilərin, m.ö. IV-III 
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minilliklərdəki türklərin ulu babaları olub, iberlərdən daha sivil xalq kimi m.ö. VI minil-
likdə əlifbaya, qanunnamə və poeziyaya sahib olduqlarından bəhs edir. İ.Cəfərov iber-
lərin Tub el türk tayfa adından “iber” kimi təhrif olunub Qafqazın ilk sakinlərindən biri 

olmaqla İber ərazisinin türk yurdu olduğuna dair elmi faktlar göstərir [4, s. 91-103]. 
Strabon öz əsərində Turdetaniya ölkəsini, Turdi adından Turdetaniya adının yarandığını, 
burada onların Turdetan, Turdul adlandığını yazır. Strabon Turdetan İber dili və əhalisi-
nin fərqli olduğunu, Turdetaniyada Tinqiy, Kalpı, Asti, Nabris, Ebur kimi tayfa, liman 

şəhəri və keçid adlarını göstərir [29, VI, s. 139, VIII, s. 139, IX, s. 141]. Burada Tanqay 
adı -nq qoşa samiti ilə Tanay, Dunay, Kalpi/Kolpi adı Kaspi, Subi, Tatabi, Kutur adı 
Utuqur (otuz oğuz) kimi yüzlərlə türk tayfa və şəxs adlarını təkrarlayır. Digər Asti – 
“Aslar tikən”, Nabri – “qurdların verdiyi”, sözləri də türk dilindədir ki, bu ərazinin türk-
lərə aidliyini təsdiq edir [5, s. 558, 565; 14, s. 80; 20, s. 242, 306]. Etimoloji izahlar tə-
rəfimizdən ilk dəfə verilir və adların söz quruluşları Naxçıvan oykonimlərində Tinə, Ti-
nas, Tinkan, Asti, Astap, Asay, Karpi kimi xeyli oykonimik adlarda təkrarlanır [10, s. 
167, 172, 182]. 

Bəs Turdi türklərinin m.ö. IV-III minilliklərdəki ərazisi harada idi? Əgər Qafqaz 
və İspaniyada m.ö. I minillikdə iki İberiy ölkəsi dünya xəritəsinə eyni vaxtda düşürsə 

[21, s. 2], Turdi və “İberiya” əraziləri tarixi arasında 3 min il fərq varsa, o zaman Turdi 

türklərinin ana yurdu hansı İberiya olmuşdur? 
Fikrimizcə, Bütöv Azərbaycan, hazırkı Türkiyə, hazırkı Orta Asiya ərazilərinə sa-

hib olub Assuriya, Lidiya, Frakiya, Balkanlar, Misir ərazilərini nəzarətdə saxlayan As 

türklərinin varisi Türdi boyları da bu ərazilərdə Tir, Tiras, Tirodizə (Dizə?), Turi, Tirit, 
Tirrsen kimi şəxs, tayfa, əyalət adlarında öz izlərini qoymuşlar [13, I 105, 163; II 42-44, 
112, 136; IV 51,170; VII 1224]. 

Mənbələr turdilərin aslarla m.ö. III minillikdə Kiçik Asiyadan Misirə gəlib yer-
ləşdiyini, Tirin şəhəri və qiksos-gök asların arasında turdilərin olduğunu göstərir [32, s. 
286, 411, 421]. Bu faktlar isə onların ana yurdunun m.ö. IV minillikdə “İber” dövləti 
tarixdə olmamışdan öncə Ön Asiya – qədim Azərbaycan olduğunu sübut edir. Aslar Ön 
Asiya xalqları, turdilər onların varisləri, Naxər boyları isə bu ərazinin yerli sakinləri idi. 

M.Maksimov Turdi türklərinə məxsus qızıl pulların yayım arealı, tarixini izləyərək tür-
dilərin başqa (?) ərazilərdən gəlib İspaniyanın cənubunu tutub buranı “Turdetaniya” ad-
landırdığını yazır [18, s. 27, 33, 79]. 

Tit Livi m.ö. IV-III əsrdə Turi boylarının və onların Turin şəhərinin adını çəkir 
[30, s. 156-157]. Bu m.ö. I minillikdə turdilərin qədim Azərbaycan ərazilərindən şimala 
yayımını, İberiya adlı ölkə yaratdığını, bu adın Subər, Xəzər, Kəngər və s. türk tayfa 
adını, eləcə də Ubar sözünün “Bilqamıs” dastanında Utnapiştinin ata adını təkrarlaması, 

İberyanın türk ölkəsi olduğunu tam sübut edir [33, s. 191]. 
F.Ağasıoğlu Qafqazda Asturkan türk boylarının adını çəkir [38, s. 12]. Bu isə As 

və turdilərin eyniköklü olduğuna göstərir və Asturkan ali türk qurumu olmuşdur. Biz 

m.ö. II minillikdə Fərat çayının yuxarı axarlarında Koman, kumıklarla yanaşı, Turqu və 

Şubarların ərazi xəritəsini görürük [32, s. 514-517]. Bütün bunlar m.ö. IV minillikdən 
Turdi-As birliyinin Ön və Kiçik Asiyanın yerli sakinləri olub, sonralar As, Kas, Subar, 
Koman, Şu və b. prototürklərlə şimala doğru yayıldığını, sübut edir. Qədim dövrdən 

günümüzə Bütöv Azərbaycanda Turkanbur, Turjaçay, Turabad, Turəkun, Turut [3, s. 

94; 8, s. 176-177; 11, s. 469; 24, s. 146], ümumtürklərdə Turin, Tur, Turiy, Turka, Tu-
ran, [20, s. 30-33, 48, 57], Azərbaycan torpaqları olmuş indiki Gürcüstan ərazilərində 
Sia+tura, Çoxa+turi, Tur+nauz, Lay+turi, Tur+avi, Ka+turi, Tur+uso, Tur+alat kimi 
yüzlərlə adlar [20, s. 52-53; 26, s. 35, 138, 237] Turdi boylarının izləri olub, ərazinin 
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türklərə aidliyini göstərir. Naxçıvan ərazilərində bu türklər ilə bağlı 9 məntəqə adının 
etimoloji izahları da dediklərimizi təsdiq edir. 

Cantarlar. 1590-cı ilin sənədlərində s≈c səs əvəzlənməsi ilə əhalisi azərbaycanlı-
lardan ibarət olmaqla Naxçıvanın Karni nahiyəsində göstərilən bu ad [10, s. 163] 
San+tur quruluşunda – “Şanlı Tur” mənasındadır və -lar şəkilçisi ada sonradan əlavə 
edilmişdir. 

Çomaqtur (2 kənd). Bu məntəqə adı 1590-cı ilin sənədlərində Naxçıvanın Şərur 
nahiyəsində, sonrakı illərdə isə Yuxarı və Aşağı Comaqtur kimi iki kənd olaraq göstəri-
lir, mənasının isə anlaşılmadığı bildirilir [10, s. 168, 154, s. 120]. Lakin yuxarıda da 

qeyd etdik ki, ad təsviri izahla “Çomaq tutur” kimi izah olunmuşdur [9, s. 45, 47, 63, 

87-89]. Təbii ki, bu izah bir kənd adına şamil oluna bilməz. Adda ilk Com/qam – şaman 
sözü [5, s. 153] altay, başqırd, uyğur, çuvaş, və b. dillərdə “yemək”, “müzakirə etmək”, 

“nəfəs almaq” mənalarında da izah olunur [25, s. 334]. Bu sözlərlə adın formalaşması 

qeyri-realdır. Türklərdə qam-şaman mifi, ayin və düşüncələri M.Seyidov, Abdulkadır 

İnan tərəfindən geniş tədqiq edilmişdir [1, s. 26, 33-34; 27, s. 291-293]. Qam-şaman mi-
fi ilə bağlı bu adlanma teoforik adlanma üsuludur. Məntəqə adındakı aq – “uca” sözü 
qədim türklərdə “akaş kökdəki tanqrilər”-“uca göylərdəki tanrılar” [5, s. 31; 19, s. 83] 
və Akasti “Günəş və Ay allahlarının dayandığı ucalıq” ifadələrində Tanrı ilə bağlıdır. 

Türklərin antroponimik mifik adlar sistemində Harbak-“uca Harbe” elam və kaslarda 
Harve, Harbe tanrı adları, Ak Baş kimi adlar [7, s. 134; 24, s. 383] ucalığın izləri idi. Et-
nooykonim “Uca Tur şamanı” mənasında mifik inanc və tayfa adından formalaşmışdır.  

Tir. Tayfa adından u≈i səsəvəzlənməsi ilə yaranan bu ad 1728-ci ildə bir adı da 
“Dir” olmaqla Naxçıvan qəzasının Maku nahiyəsində qeydə alınır [10, s. 42]. 

Ternevit. Maraqlı semantik mənaya malik bu ad, 1727-ci ildə Naxçıvanın Sürməli 
nahiyəsində göstərilməklə [10, s. 63], Tur tayfa adı, ne/ni – “verdi”, “mükafatlandırdı” 
[ətraflı bax 6; 14], eləcə də vit/bat – “ölkə, yurd” sözləri ilə “Turların verdiyi yurd” mə-
nasında izah olunur. 

Tərcanlı. Naxçıvanın İrəvan nahiyəsində 1590-cı ildə qeydə alınan [10, s. 163] bu 
ad, sonrakı sənədlərdə göstərilmir. Tayfa adı, can/san – “şan-şöhrət” türk sözləri ilə bu 
ad “Şanlı turdi” mənasındadır. Ada -lı şəkilçisi sonradan artırılmışdır. 

Tərətum. Bu ad da Naxçıvan qəzasının Dərələyəz nahiyəsində 1727-ci ildə qeydə 
alınır [22, s. 35]. Tərkib etibarı ilə bu adın “at” fərqi Tər+at+um istisna olunmaqla Tu-
rub adı ilə eyni mənadadır. Buradakı at – “yer, məkan”, “şöhrət” [5, s. 65; 25, s. 284] 
qədim türk sözləri adı “Şöhrətli tur evi” kimi mənalandırır. 

Tərli. Tur tayfa adı və il – “bölgə”, “yurd” əski türk sözlərindən “Tur yurdu” mə-
nasında izah olunan bu ad Naxçıvanın Sürməli nahiyəsində 1727-ci ildə qeydə alınır 
(10, s. 65). Adda l=i səs və hərflərin yerdəyişməsi-metateza (vağzal-vazğal kimi) 
hadisəsi baş vermiş, ad Təril yazılışından Tərli şəklində təhrif olunmuşdur. 

Turub. Bu ada 1724-1727-ci ilin sənədlərində bir adı da “Turtun” olmaqla Naxçı-
vanın Dərələyəz nahiyəsində rast gəlirik [10, s. 59-60; 23, s. 36]. Tur tayfa adındakı ub 
– “ev”, “gənc”, ikinci yazılışda isə tun – “ilk”, “birinci” eləcə də “sakit”, qədim türk 
sözləridir [5, s. 586, 596, 619; 12, s. 228-229; 25, s. 561]. Bütün bu sözlərlə Turub mən-
təqə adının “Tur evi” mənası daşıdığını doğru hesab edirik. 

Turkavil. 1727-ci ildə Naxçıvanın Qarabağ nahiyəsində bir adı da “Tuqavil” kimi 
yazılan [23, s. 29] bu ad 16 məntəqədən biri idi. 1590-cı ildə isə burada cəmi 8 ad gös-
tərilir [10, s. 166], digər adlar isə başqa nahiyələrdə qeydə alınmır. Ad Tur+kab+il şək-
lində kab/kav – “ölkə”, il – “yurd”, “vətən” sözləri ilə [4, s. 45-47; 17, s. 217] “Uca Tur 
yurdu” mənasında izah olunur. 
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Adlardakı kab/kav – “ölkə”, il – “yurd”, tun – “ilk”, can/san – “şan- şöhrət”, ne/ni 
– “verdi” qədim türk sözləri də bu qədimliyi təsdiq etməklə turdilərin türk boyu ol-
duğunu sübut edir. 
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Фирудин Рзаев 
 

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

 
Статья посвящена этноойконимам, связанным с прототюркскими племенами 

Турди. Эта тема, связанная с Нахчываном, до сих пор не была исследована учены-
ми. Языковые единицы в ойконимах, носившие имена этих прототюрков, сопос-
тавлены с разными словарями и источниками. По этому направлению были иссле-
дованы и сопоставлены языковые элементы на основе древних летописей. При 

сопоставлении слова в летописях с древнетюркскими словами выявлено мно-
жество научных результатов. Обнаруженные языковые элементы в Нахчыванских 
ойконимах дописьменного периода при лингвистическом анализе повторялись и в 
античных летописях. Путём всестороннего анализа исторических материалов и 

языковых элементов выявлено, что ойконимы названы именами этих племен. А 
прототюрки Турди на основе античных сведений жили на древней Нахчыванской 

земле, в стране Нахарин, еще c IV-III тысячелетий до н. э. 
 

Ключевые слова: Турди, Турдетан, Теретум, тысячелетии до н. э., этноойконимы языко-
вые элементы. 
 

Firudin Rzayev 
 

ETHNOOIKONYMS RELATED WITH THE TURDI PROTO-TURKIC 
TRIBES LIVED IN NAKHCHIVAN B.C. 

 
The paper is devoted to ethno-oikonyms associated with the Proto-Turkic tribes of 

Turdi. This topic, related to Nakhchivan, has not been investigated by scientists yet. The 
language units in the oikonyms bearing the names of these proto-Turkic are compared 
with different dictionaries and sources. In this direction, linguistic elements were stu-
died and compared on the basis of ancient chronicles. When comparing the words in the 
annals with the ancient Turkic words, many scientific results were revealed. The dis-
covered linguistic elements in the Nakhchivan oikonyms of the pre-literary period in 
linguistic analysis were repeated in ancient annals. Through a comprehensive analysis 
of historical materials and language elements revealed that the oikonyms are named 
after these tribes. And proto-Turkic of Trudi, based on ancient information, lived on the 
ancient Nakhchivan land, in the country of Nakharin, from the 4th-3rd millennium BC. 
 

Keywords: Turdi, Turdetan, Teretum, millenniums B.C., ethnooykonyms, language elements. 
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NAXÇIVAN DİALEKT VƏ ŞİVƏLƏRİNİN LEKSİKASINA 
FARS DİLİNDƏN KEÇƏN SÖZLƏR 

 
Məqalədə göstərilir ki, dilimizə uzun illər fars dilinin güclü təsiri dialekt və şivələrimizin lüğət 

tərkibində də öz izlərini buraxmış, buraya da həmin dildən müəyyən sözlər daxil olmuşdur. Dialekt və şi-
vələrimizə, o cümlədən Naxçıvan dialekt və şivələrinin lüğət tərkibinə daxil olan ərəb və fars mənşəli 

sözlərin əsas xüsusiyyəti onların öz sözlərimizlə qaynayıb-qarışması, öz tələffüz qaydalarımıza uyğun-
laşması və dildə vətəndaşlıq hüququ qazanmasıdır. Belə sözləri öz milli sözlərimizdən ayırmaq çox çətin 

olur. Dialekt və şivələrimizin lüğət tərkibi ədəbi dilə nisbətən daha mühafizəkardır. Ona görə də burada 

alınma sözlərin sayı ədəbi dilə nisbətən azdır. 
 

Açar sözlər: dialekt və şivə, lüğət tərkibi, başqa dillərdən keçən sözlər, fars sözləri. 
 

Dillər ilk növbədə öz daxili imkanları hesabına zənginləşir və inkişaf edir. Lakin 

hər bir dilin lüğət tərkibinin genişlənməsində, inkişafında xarici amillərin də rolu da-
nılmazdır. Məlumdur ki, dünya dilləri bir-birindən təcrid olunmuş şəkildə inkişaf edə 
bilməz. Hər bir dil bu prosesdə başqa dillərlə ünsiyyətdə olur, ondan söz alır, ona söz 

verir və öz lüğət tərkibini zənginləşdirir. Dil əlaqələri prosesində başqa dilin təsirinə ən 

tez və ən çox məruz qalan dilin leksik sistemidir. Alınma sözlərin dilə kütləvi şəkildə 

daxil olması dil üçün zərərli bir hadisə olduğu halda, onların müəyyən bir norma daxi-
lində dilə gəlməsi həmin dilin ifadə imkanlarını genişləndirir. Bəzən belə sözlərin dildə 

milli qarşılığı da olur. Onların paralel şəkildə işlənməsi təkrarların qarşısını alır, fikrin 

dəqiq və ifadəli çatdırılmasına şərait yaradır. A.Qurbanov dillərin qarşılıqlı əlaqəsi haq-
qında yazır: Dilçilikdə belə bir qəti hökm var: dünyada mövcud olan dillərin heç birinin 
lüğət tərkibi ancaq öz sözlərindən ibarət deyil. Deməli, dillərin bir-birinə söz alıb-
verməsi, qarşılıqlı zənginləşmə əsasında inkişafı obyektiv qanunauyğunluqlarla bağlıdır 

[19, s. 88]. Eyni fikri dialekt və şivələrin lüğət tərkibinə də aid etmək olar. 
Belə sözlərin tarixi-müqayisəli aspektdə öyrənilməsi, onların dil sistemində yeri-

nin müəyyənləşdirilməsi, müasir baxımdan tədqiqi və dialektin, şivənin inkişafındakı 

rolunun açıqlanması çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Naxçıvan dialekt və şivələrinin 

alınma leksik qatında fars mənşəli sözlər özünəməxsus yer tutur. Tədqiqatçıların gəldiyi 

ümumi nəticə də bundan ibarətdir ki, İran dilləri, görünür, türk dilləri ilə ən erkən 

qarşılıqlı əlaqələri olan Hind-Avropa dillərindəndir və İrandilli tayfalar müasir İran 
ərazisinə məhz Qafqaz yolu ilə keçmişlər [24, s. 8-9]. Bu prosesdə də dillərin bir-birinə 
təsiri baş vermişdir. Xalqların tarixən qurulmuş əlaqələri nəticəsində təkcə İran dilləri 

dilimizi zənginləşdirməmiş, eyni zamanda dilimizdən də bu dillərə bir çox leksik vahid-
lər keçmişdir ki, onların bir qismi bu gün dilimiz üçün arxaikləşsə də, həmin dillərdə öz 

ilkin fonetik variantını qoruyub saxlamışdır. Bu da dillərimizin əlaqələrinin qədimliyini 

bir daha sübut edir. “İranşünaslıqda qəbul edilmiş bölgüyə əsasən qədim İran dilləri 
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qrupuna daxil edilən Avesta dilində də bir sıra türk mənşəli sözlərin işləndiyi tədqiqat-
çılar tərəfindən qeyd olunur” [24, s. 19]. 

Azərbaycan dilinin qayda-qanunları əsasında forma və məzmunca tam azərbay-
canlaşmış alınma sözlərin mənşəcə öz sözlərimiz deyil, ərəb və fars sözləri olduğunu 

ancaq etimoloji təhlil və müqayisəli-tarixi metod əsasında müəyyənləşdirmək olar. 
Bazbırıt//bazburut. Bu söz “boy-buxun, qamət” deməkdir. Naxçıvanın əksər ra-

yonlarında “boy-buxunlu, görkəmli, qamətli, yekəpər” mənasında bazbırıtdı sözü 
işlənir: – İreyhan xanım baxdı kin, Hüseyin bir bazbırıtdı oğlandı, bildi kin, bınnan ba-
şarammıyacax (Şahbuz). – Sən o:n bazbırıtına baxma, işə qalanda əlinnən heş nə gəlmir 
(Naxçıvan). 

Dialekt və şivələrimizin lüğət tərkibinə fars dilindən keçən və müəyyən dəyişik-
liyə uğrayan bu söz həmin dildə bazu “qolun çiyindən dirsəyə qədər olan hissəsi”, burut 

isə “iri gövdə, bədən” [12, s. 41] mənası daşıyır. Naxçıvan dialekt və şivələrində, o 

cümlədən Azərbaycan dilinin digər dialekt və şivələrində isə bu söz bazı formasında 

işlənərək “cütün, kotanın ən uzun hissəsi, ana hissəni boyunduruqla birləşdirən ağacı” bil-
dirir. Bazburut//bazbırıt sözünün də, görünür, xalq dilində “görkəmli” mənasında işlən-
məsi təsadüfi deyildir. Belə ki, xalq qolu qüvvətli, qamətli insanları adlandırmaq üçün 

bu sözdən istifadə etmişdir. Eyni zamanda fars dilində həmin söz məcazi mənada qüd-
rət, əzəmət, qüvvə anlamı da daşıyır. Azərbaycan dilinin digər dialekt və şivələrinin bir 

çoxunda da bu sözə rast gəlirik. Gəncə, Qazax və Ağdamda bazburut “boy-buxun, gör-
kəm”, bazburutdu isə “boylu-buxunlu, iri gövdəli”, Şamaxı şivələrində isə bazbırıtdı va-
riantında eyni mənada mövcuddur [1, s. 39]. 

Beddam. Beddam sözünün “pislikdə ad çıxarmış, adı ləkəli” mənası vardır. Bu 
söz daha çox bədnam etmək//beddam etmək söz birləşməsinin tərkib hissəsi kimi Nax-
çıvanın demək olar ki, əksər şivələrində “adını biabır etmək” mənasında geniş şəkildə 

işlənir: – Ay bala, zamana dönüp, cəməhət xarab olub, belə durmuşuq küçədə, sonra qa-
hım-qardaşdan, simsardan biri bizi görər, biyabır olarıx, sabah bir sicilləmə söz qoşub, 
bir zurna-qaval çıxardallar ki, sə:n də adın beddam olar, mə:m də (Cəhri). 

Mənşəyinə görə fars dilinə məxsus olan və bəd “pis”, nam “ad” [20, s. 30] kompo-
nentlərindən ibarət olan bu sözə Azərbaycan dilinin digər dialekt və şivələrində də rast 

gəlirik. Belə ki, Qərbi Azərbaycan şivələrində [5, s. 62], Bakı dialektində [22, s. 182] 

beddam, Qarakilsə şivələrində beddah [1, s. 40] formasında “biabır, rüsvay”, beddam 

olmax “biabır olmaq” mənasında işlənən bu söz fars dilindəki bədnam “adı pisliyə çıx-
mış, pis ad qazanmış//biabır olmuş, rüsvay olmuş” sözünün təhrif olunmuş forması 

olub, dialekt variantıdır. Eyni zamanda fars dilində “rüsvayçılıq, biabırçılıq” mənasında 
bədnami sözü də işlənir. Klassiklərimizin əsərlərində də bədnam sözü geniş şəkildə 

işlənmişdir: 
İ.Nəsimidə: 

Rindü qəllaşəm, mənə zahid dеmə, еy müttəqi, 
Laübali aşiqi aləmdə bədnam еyləmə! [18, s. 59] 

“Dastani-Əhməd Hərami”də: 
Hərami öncə, ardınca Güləndam 
Qılınc əldə dutub gedər o bədnam [8, s. 105]. 

Beybut. Şahbuz şivələrində bu söz “qılınc” mənasında qeydə alınmışdır. Məs.: –

Koroğlu de:r kin, mən səni belə Çənlibelə aparammanam, də:llər oğurruyup gətirip. 

Mən gərəx' davı eliyəm, adam öldürəm, aparam. Onnan sora çəx'di beybutunu, bıdıha 

cumdu üsdərinə (Daylaqlı). Bu söz fars dilindən alınma söz olub, həmin dildə behbud 

variantında “1. sağalma, yaxşılaşma, sağlam, vücudu möhkəm; 2. xəncərin bir növü – 
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qalın tiyəli, iri bıçaq” mənalarında işlənir [20, s. 29]. B.Əhmədovun fikrincə, beh fars 

dilində yaxşı deməkdir, bud isə budən (olmaq) məsdəri ilə bağlıdır və behbud “yaxşılaş-
maq” mənası verir [12, s. 42]. Qeyd edək ki, klassik ədəbiyyat nümunələrində də bu 
sözə fars dilinə ifadə etdiyi ilk mənasında, yəni “sağlamlıq” mənasında rast gəldik: 

M.Füzulidə: 
Çareyi-behbudimi sordum müalicdən, dedi: 
Dərd, dərdi-eşqdir, mümkün degil sihhət sana [15, s. 54]. 

M.Füzulinin ana dilində yazdığı “Divan”ının lüğətində də behbud “sağlıq, səhhət” 
kimi izah olunmuşdur [15, s. 383]. 

Bu söz fars dilində uzun saitlə behbu:d şəklindədir. İ.Tahirov yazır ki, fars dilində 

a, i, u saitləri həmişə uzun tələffüz olunur. Lakin tərkibində həmin saitlər olan sözlər 

Azərbaycan dilində və dialekt, şivələrimizdə öz uzunluq keyfiyyətini itirirlər [24, s. 31]. 
Bildiyimiz kimi, uzanma hadisəsi Azərbaycan dilinə xas olan hadisə deyil. Bu, daha çox 

alınma sözlərdə özünü göstərir. Ona görə də başqa dillərdən söz alan zaman çox vaxt bu 

hadisə dilimizə keçmir. 
Behbud>beybut sözündəki h>y əvəzlənməsi Naxçıvan dialekt və şivələrində o qə-

dər də geniş yayılmış bir əvəzlənmə olmasa da, bu hadisəyə bir neçə sözdə rast gəlirik. 

Məsələn: söybət, şöyrətdi, məykəmə. d>t hadisəsi isə Naxçıvan dialekt və şivələrində 

geniş yayılmışdır. Bu hadisə, əsasən, sözün sonunda, lakin bəzi hallarda əvvəlində və 

ortasında da müşahidə edilir. Məsələn: iyit, azat, qasit, bulut, gobut, tüşdü, tükan, patı-
şah, tifar və s. Sözün əvvəlində d səsinin t səsi ilə əvəzlənməsi türk dillərinin əksəriy-
yətində müşahidə olunur. Oğuz tipli türk dillərindən fərqli olaraq qıpçaq tipli türk dil-
lərində sözün əvvəlində t səsi inkişaf etmişdir. Məsələn: Qazax dilində tis, tau, Qırğız 

dilində tiş, too, Tatar dilində teş, tau, Azərbaycan dilində isə diş, dağ formasında işlənir. 

Bu hadisə Kars azərilərinin şivələrində də geniş yayılmış və köhnə türkcənin bölgədə 

qorunub saxlanmasına şərait yaratmışdır. Məs.: tiken<diken, töhdü<döktü, tidi<dikti və 

s. [10, s. 111]. 
Azərbaycan dilinin Bakı, Şəki [1, s. 45] və Dərbənd [3, s. 300] dialektlərində bu 

söz beybut formasında, Şuşada isə behbidi variantında “qatlanmayan iri bıçaq” [1, s. 40] 

mənasında işlənir. 
Bərni. Daha çox Ordubad rayonunda “kiçik dolça və ya kiçik səhəng” mənasında 

işlənir. – Bərnini düzərdıx tağlara (Tivi). Naxçıvan ərazisində qədimdən bəri dulusçuluq 
sənəti yayılmışdır. Bərni də bu sənətin bir nümunəsidir. Bəzi yerlərdə bu söz bəsdi 

variantında da işlənir. “Gildən hazırlanan və məişətdə geniş işlənən bu qab səhəngə nis-
bətən kiçik olub, quruluşu etibarilə də ondan fərqlənir. Bərni dar boğazlı, kiçik qulp-
ludur. Onun ağzı möhkəm tıxacla bağlanır və suyu çox sərin saxlayır. Keçmiş zaman-
larda əkinçiliklə məşğul olan yerli əhalinin əksəriyyətinin bərnisi var idi. Yüngül və ra-
hat olduğu üçün qulpuna ip bağlayıb yanlarında gəzdirərdilər. Xüsusilə, biçinə, xırma-
na, bostana işləməyə gedən kəndlilər bərnidən çox istifadə edərdilər. Günün ən qızmar 

vaxtında işləyəndən sonra onun suyundan içib sərinlənərdilər” [25, s. 43]. Bu söz mən-
şəcə fars sözüdür. Fars dilində bəst//bəstə “bağlı, bağlanmış” deməkdir. Bu da yəqin ki, 
bərninin də ağzının bağlı saxlanması ilə bağlıdır. Çünki onun isti yay günlərində suyu 

sərin saxlamasının sirri məhz ağzının kip bağlı olmasındadır. Bu söz Şərqi Abşeron 

şivələrində bəsti [25, s. 43], Qərbi Azərbaycan [5, s. 66] və Lənkəran [1, s. 48] şivə-
lərində bəsdi, Dərbənd dialektində bəsti//bəsdi [3, s. 301], Meğri şivələrində bəsdi// 
basdı [13, s. 420] variantında eyni mənada işlənir. Digər türk dillərində bu leksik vahidə 

rast gəlmirik. Bu sözün mənşəyi haqqında başqa bir maraqlı fikir də V.Q.Yeqorov tə-
rəfindən irəli sürülmüşdür: “Fin dilində bu sözə pureniy, udmurt dilində bərnə “balaca 
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su qabı”, komi dilində burnya “iri su qabı” mənalarında rast gəlinir. V.Q.Yeqorova görə 

bu söz dilimizə udmurt dilindən də keçə bilər” [26, s. 59]. 
Dübarə//dübara. Həm fars dilində, həm də Naxçıvan dialekt və şivələrində bu 

söz “ikinci dəfə, təkrar” mənasında işlənir. Dü//do fars dilində “iki”, barə isə “dəfə” de-
məkdir [12, s. 92]. Farscada bu söz dobare kimi işlənir və mürəkkəb sözdür. Bizdə isə 

bu söz sadə sözdür və tərkib hissələrinə ayrılmır. Naxçıvan dialekt və şivələrində daha 

çox dübara variantında müşahidə edirik: – Yazıx kişi gün hələm çırtməmişdən bi də dü-
bara gəlmişdi kəndə ki, cəməhəti aparasın xərmənə (Biləv). – Per-pencəri tokənnən soh-
ra bi də qəyidip dübara əti cəx'liyirix' ki, kifdə açılmasın (Payız). Bakı dialektində də 

dübarə “təkrar” mənasında qeydə alınmışdır [22, s. 192]. Ümumiyyətlə, Azərbaycan di-
lində həm ədəbi dil, həm də dialekt səviyyəsində fars dilindən keçən dü ünsürü ilə 

başlayan bir sıra sözlər vardır ki, bu sözlər hamısı “iki, qoşa” semantikası daşıyır. Bura-
da həm də ə>a hadisəsi baş vermişdir ki, Naxçıvan dialekt və şivələrində imarat<imarət, 

lala<lalə, bafa<vəfa kimi sözlərdə bu hadisəyə rast gəlirik və bu, özünü daha çox ərəb-
fars dillərindən keçən sözlərdə göstərir. Bu hadisə söz köklərindən başqa şəkilçilərdə 

də, əsasən, Ordubad dialektində və Culfa rayonunun bəzi kəndlərində özünü göstərir: 

gəlmax<gəlmək, işdiyacax<işləyəcək və s. Eyni hal Cənubi Azərbaycanda da müşahidə 

olunur. 
Bədii ədəbiyyatda da dübarə sözü işlənmişdir: 

Biri yazır ki: müsəlman qalıb cəhalət içində; 
Biri deyir: boğulur qızları səfalət içində. 
Yazır bir ayrısı: millət ölür zəlalət içində. 
Hələ “Babayi-Əmir” də çıxıb bu halət içində, 
Edə bu xalq gününü qara dübarə-səbarə, 
Verir müsəlmanə yüz macəra dübarə-səbarə [6, s. 80]. 

 
Dübarə parələnib lalənin giribanı, 
О sərvimin yоlu, guya ki, laləzarə düşüb [16, s. 118]. 

Gavahın. Naxçıvanın Şahbuz və Şərur şivələrində “kotanın və ya xışın torpağı qa-
zan iti ucu” mənasında işlənir: – Gavahın kotanda olur, ücü iti olur, torpağı qazıllar 
onnan (Biçənək). Ordubad dialektində isə əkin prosesində həmin kotanın və ya xışın 

ucunu əymək üçün istifadə edilən alətə gavax deyirlər. Gavahın mənşəcə fars sözü olub 

əsli gəvahəndir və hərfi mənası isə “öküz dəmiri” deməkdir [12, s. 110]. Ümumiyyətlə, 

gav sözü farsca “inək, öküz” deməkdir. Göründüyü kimi, ahəng qanunu pozulduğu üçün 

dialekt və şivələrimizdə bu söz dilimizin tələffüz qaydalarına uyğunlaşdırılmış, nəticədə 

ə˃a və ə˃ı səs əvəzlənmələri baş vermişdir. Azərbaycan dilinin Dərbənd dialektində gav 

sözünün “quyruq” mənası da var [3, s. 320]. 
Pərsəng. “Danışarkən sözə diqqət edilməməsi, yersiz danışmaq” mənasında Nax-

çıvanda işlənir: – Musa:n çox səndiyən pərsəngi yoxdu ha, bi də baxdın söydü (Babək). 

– Səhnənin ağzı:n pərsəngi yoxdu, nə gəldi tökür eşiyə (Naxçıvan). 
Mənşəcə fars sözü olan pərsəng əslində parə və səng sözlərindən əmələ gəlib, “daş 

parçası” deməkdir. Fars dilində “1. tərəzinin gözlərini tarazlaşdırmaq üçün qoyulan daş; 
2. əhəmiyyət, ağırlıq; 3. danışarkən söz arasında yerli-yersiz deyilən söz” mənaları var 
[20, s. 140]. Zənnimizcə, bu sözün Naxçıvan dialekt və şivələrindəki mənası onun fars-
cadakı birinci mənası ilə daha yaxındır. Çünki burada həmin söz daha çox “danışarkən 

dediyinə diqqət etməyən, ağzının danışığını bilməyən, sözlərini tarazlamayan” semanti-
kasına uyğun gəlir. İ.Bayramov bu sözü Dərələyəz və Qarakilsə şivələrində pə-
səng//pərsəx' variantlarında “tərəzini tarazlamaq üçün istifadə olunan əşya” və “dözüm, 
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dəyanət” mənalarında qeydə almışdır [5, s. 305]. Dilimizin tədqiq olunmuş digər dialekt 

və şivələrində isə bu sözə rast gəlmədik. Klassiklərimizin əsərlərində də bu sözə qeyd 

olunan mənalarda rast gəlirik: 
Bir möbədi tarazıya qoyub, axtarsam taraz, 
Luka oğlu Qəsta onun yəqin pərsəngi olmaz [23, s. 258]. 

Sərgədan. Naxçıvan dialekt və şivələrində, xüsusən də Naxçıvan şəhərində və 
ətraf kəndlərdə sərgədan “avara, işi-gücü olmayan, boş-bekar gəzən” mənasında işlənir: 
– Getdi işdən də çıxdı, indi pütün günü avara-sərgədan gəzir (Naxçıvan). – Kişi xəylağı 
nəqqədən sərgədan gəzəcəx', gərəx' bir işin qurpunnan tuta da (Xəlilli). Qeyd edək ki, 

bu söz daha çox təxminən özü ilə eyni mənanı daşıyan avara sözü ilə birlikdə avara-sər-
gədan şəklində işlənir. Bu söz mənşəcə fars sözü olub həmin dildə sərgərdan şəklində 

“avara, sərsəri” mənasında işlənir. Azərbaycan dilinin Şəki dialektində bu söz səryan-
dar//səryəndər variantında yenə də “boş-bekar, avara, işsiz” mənasında qeydə alınmışdır 
[2, s. 486]. Göründüyü kimi, fars dilindən alınma prosesində burada səs düşümü hadisə-
si baş vermişdir ki, Naxçıvan dialekt və şivələri üçün bu hadisə –  söz ortasından r, l, n, 
y, h, d səslərinin düşməsi xarakterik hal sayılır. Bu, həm alınma sözlərdə, həm də öz 

sözlərimizdə özünü göstərir: boşdu<borclu, məş <mərc, atda <altda, öşdü <ölçdü, 

küş<künc, irəx'<rəng, də:ndə <deyəndə, ta <daha, vəşi<vəhşi, mökəm<möhkəm, pə-
nir<pendir. 

Sərkar. Farsca iki sözün – sər “başçı, rəis”, kar “1. iş, peşə; 2. fayda, qazanc” [14, 
s. 273; 552] birləşməsindən əmələ gələn bu vahid Naxçıvanın Şahbuz şivələrində sadə 

söz kimi işlənərək “keçmişdə varlıların sürüsünə cavabdeh olan şəxs, baş çoban” mənası 

ifadə edir: – Sərkar geşmişdə varıydı, ağa:n sürüsünü otarırdı, indi ta hərə öz heyvanına 
ancax ki baxır (Gömür). Bəzi mənbələrdə bu söz “satmaq üçün çoxlu sayda mal-heyvan 
saxlayan adam” mənasında da qeydə alınmışdır. Dilçilik ədəbiyyatlarında göstərilir ki, 

sosial həyatın dəyişməsi ilə əlaqədar bəzi əşya və hadisə adları da dövrlə bağlı köhnəlir 

və dilin passiv fonduna keçir. Belə sözlər tarixizmlər adlanır ki, sərkar da belə sözlər-
dəndir [17, s. 139]. M.Ə.Sabir də şeirlərindən birində yazır: 

Sən piri-cəhandidəsən, ey Seyyidi-sərkar, 
Məndən çək əlin, eyləgilən pir ilə rəftar! [21, s. 42]. 

Azərbaycanın Samux rayonunda Sərkar adlı kənd də vardır. Azərbaycan dilinin 

Gəncə, Quba, Şamaxı şivələrində sərkar, Qazaxda sərkər [2, s. 485], Dərbənd dialek-
tində sarqar [2, s. 474] “baş çoban” mənasında qeydə alınmışdır. Sərkər sözü bu məna 

ilə yanaşı Şəmkir şivələrində “saxlamaq üçün başqalarına verilən mal”, Şəki dialektində 

isə “azərbaycanlıların ləzgi kişilərə verdiyi ad” [2, s. 485] mənasında da qeydə alınmış-
dır. 

Tünəkə. Fars dilində bu sözün qədimdən bəri müxtəlif dövrlərdə tanuka, tanu, 
tanuk, bu gün isə tonok; tacik dilində tünük, talış dilində tonık variantlarında “nazik, 

zərif, arıq” semantikası var [24, s. 71]. Naxçıvanda tənəkə sözü tünəkə fonetik varian-
tında “nazik, keyfiyyətsiz” mənasında işlənir: – Bi dənə tünəkə üzüx' almışdı qaynənəm, 
o:n da sora tutdu aldı (Külüs). – Qazan elə bilginən ki, tünəkədi, əl dəyməmiş əzilir 
(Culfa). Qeyd edək ki, dilçilik ədəbiyyatında tənəkə leksik vahidinə ikili yanaşma 

mövcuddur. Bəzi tədqiqatçılar bu sözün alınma söz olduğu fikri ilə razılaşmır və onun 
türk mənşəli olduğunu göstərirlər. B.Əhmədov yazır: Nazik dəmir təbəqəsinə tənəkə 

deyirik. Bəzi türk dillərində pul sikkəsinə də təngə deyiblər. Bu gün Qazaxıstanın pul 

vahidi təngədir. Təngə vaxtilə XIV əsrdə Əmir Teymur tərəfindən buraxılmış pul vahi-
dinin də adı idi. Sözün qədim mənası “dəmir” demək olub. Rus dilində işlədilən 

“деньги” kəlməsi də bu sözlə bağlıdır [12, s. 248]. Çuvaş dilində tenke, uyğur dilində 
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tənqə, özbək dilində tanqa, başqırd dilində tənkə “qızıl və ya gümüş manat” mənasında 

işlənir [11, s. 242]. “Morfoloji quruluşuna görə qədim türk sözlərinə oxşadığına görə bu 

sözü İran mənşəli hesab etmək olmaz” [4, s. 80]. Deyilən fikirləri ümumiləşdirərək 

bizim də gəldiyimiz qənaət bundan ibarətdir ki, bu sözün həm qədim, həm də müasir 

İran dillərində geniş şəkildə işlənməsi onun fars mənşəli olduğunu göstərir. Azərbaycan 

dilinin digər dialekt və şivələrində də bu vahidə rast gəlirik. Xudat şivələrində bu söz 

tünəg şəklində “zəif, arıq heyvan”, Çəmbərək, Mingəçevir, Ucar şivələrində tünəkə, 

Borçalı şivələrində tünəki “avam, anlamaz”, Hamamlı şivələrində tünəkə “yabanı ağac 

növü”, Qazax dialektində tünəkə variantında “yaddaşsız”, Qarakilsə şivələrində tünəki 

“nazik” mənasında işlənməkdədir [2, s. 586]. Bakı dialektində tünik “nazik” mənasında 

qeydə alınmışdır [22, s. 214]. Göründüyü kimi, göstərilən bölgələrdə müxtəlif fonetik 

variant və semantik çalar yaradan bu vahid ümumilikdə ifadə etdiyi “nazik, keyfiyyət-
siz, çox da yaxşı olmayan” mənasını qoruyub saxlayır. İ.Tahirov yazır: Dialekt və şivə-
lərimizdə bu sözün müxtəlif fonetik variantları onun üçün mənbə dilin eyni olmadığına 

əyani sübutdur. Görünür, həmin sözün dialekt və şivələrimizə keçməsi mümkün olan 

mənbə dillərdən yalnız “nazik” mənası alınmışdır. Onun dialektlərimizdə rast gəlinən 

digər məna çalarları isə Azərbaycan dili mühitində qazanılmışdır və bilavasitə “nazik” 

mənası ilə bağlıdır [24, s. 70]. Xalq arasında tünəkə qadın ifadəsi də vardır ki, bu da “az 

danışan, yatağan, heç kimin anlaya bilmədiyi insan” deməkdir.  
Türk dilinin dialektlərində də bu söz işlənir. Tokat ağızlarında tenüke [7, s. 264], 

Diyarbakır ağızlarında isə teneke [9, s. 171] variantında “nazik və asanlıqla əyilə bilən 

metaldan hazırlanan əşya, konserv qutusu” mənasında rast gəldik. 
Hər bir dil özünün inkişafı dövründə başqa dillərlə əlaqədə olaraq ondan müəyyən 

sözlər alır, eyni zamanda özü də ona təsir göstərərək müəyyən sözlər verir. Bəzi dillərdə 

alınma sözlər çox, bəzilərində isə daha az olur. Lakin alınma sözlərin varlığı dilin müs-
təqilliyini inkar etmir və onun təsir qüvvəsini azaltmır. Bundan başqa həyatımızda, məi-
şətimizdə gedən təkamül, elm və texnikanın inkişafı da dilə öz təsirini göstərir və nəti-
cədə dilə müəyyən sözlər daxil olur ki, bu da dilimizin lüğət tərkibini zənginləşdirir. 

Eyni sözləri dialekt və şivələrimizin lüğət tərkibi haqqında da demək olar. 
Naxçıvan dialekt və şivələrinin özünəməxsus spesifik leksik layına aid topladığı-

mız dil materiallarını təhlil etmək, oradakı alınmaların xarakterik xüsusiyyətlərini göstər-
mək, dialektdəki, dilimizin digər dialekt və şivələrindəki, o cümlədən alındığı dildəki 

semantikasını müəyyənləşdirmək dil tariximizin öyrənilməsi baxımından da olduqca 

əhəmiyyətlidir. 
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Нурай Алиева 
 

СЛОВА, ПОЗАИМСТВОВАННЫЕ ИЗ ПЕРСИДСКОГО ЯЗЫКА В 

ЛЕКСИКОНЕ НАХЧЫВАНСКИХ ДИАЛЕКТОВ И ГОВОРОВ 
 

В статье показывается, что сильное влияние персидского языка за долгие 

годы оставило следы на словарном составе диалектов и наречий, из арабского 
языка сюда были позаимствованы многие слова. Основными качествами вошед-
ших в словарный состав наших диалектов и говоров, в том числе и в Нахчыван-
ский диалект, слов арабского и персидского происхождения является то, что они 
смешались с нашими словами, приспособились к нашим правилам произношения 

и получили гражданство в нашем языке. Порой бывает очень сложно отличить их 

от наших национальных слов. Словарный состав диалектов и говоров в отличие 

от литературного языка является более консервативным. Поэтому здесь заимство-
ванных слов в сравнении с литературным языком очень мало. 
 

Ключевые слова: диалекты и говоры, лексикон, cлова позаимствованные с других языков, 

персидские слова. 
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WORDS BORROWED FROM THE PERSIAN LANGUAGE 
IN THE LEXICON OF NAKHCHIVAN DIALECTS AND ACCENTS 

 
The article shows that the strong influence of the Persian language for many years 

left traces on the vocabulary of dialects and dialects, from the Persian language many 
words were borrowed here. The main qualities included in the vocabulary of our 
dialects and dialects, including the Nakhchivan dialect of words of Arabic and Persian 
origin, is that they mingled with our words, adapted to our rules of pronunciation and 
acquired citizenship in our language. Sometimes it is very difficult to distinguish them 
from our national words. The vocabulary of dialects and dialects, in contrast to the 
literary language, is more conservative. Therefore, here borrowed words in comparison 
with the literary language is very small. 
 

Keywords: dialect and accent, dictionary content, words from other languages, persian words. 
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AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ DERİVATOLOGİYANIN TƏRKİBİ 

XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ NƏZƏRİ-METODOLOJİ ƏSASI 
 

Bu məqalədə derivatologiyanın tərkibi xüsusiyyətləri və onun problemləri araşdırılır. Azərbaycan 
dilçilik elminin leksikolologiya bölməsinə onomalogiya, semasiologiya, etimologiya və derivatologiya 
daxildir. Derivatologiya, demək olar ki, dilçiliyin bütün şöbələri ilə sıx əlaqədardır. Derivatologiya, təx-
minən Azərbaycan dilçiliyində XX əsrin 60-cı illərində müstəqil şöbə kimi formalaşmışdır. Hər bir müasir 
dildə bu və ya digər məfhumu ifadə etmək üçün yeni-yeni söz və ifadələr meydana çıxır, dilin lüğət tər-
kibini inkişaf etdirir. Lüğət tərkibini zənginləşdirən vasitələrdən biri də dildə yeni söz yaratmaqdır. Dil-
dəki sözlərin, demək olar ki, əksəriyyəti sözyaratma yolu ilə əmələ gəlmişdir. Həmçinin məqalədə deriva-
tologiyanın, yəni sözyaratmanın yaranma yollarından bəhs açılır. Azərbaycan dilində başlıca olaraq dörd 
yolla söz yaradılır: 1) semantik; 2) fonetik; 3) morfoloji; 4) sintaktik yolla. Sözyaratma dilin inkişafı və 
formalaşmasında başlıca vasitədir. Sözyaratmanın mənbələri, imkanları, vasitələri, formaları, xüsusiy-
yətləri və digər cəhətləri də təhlil məxrəcinə gətirilir. 
 

Açar sözlər: derivatologiya, semantik, fonetik, morfoloji, sintaktik. 
 

Hər bir elm öz tarixini yaratmaq, özünü təsdiq etmək üçün müəyyən inkişaf yolu 
keçməlidir. Dünya dilçiliyindən, türkologiyadan heç də geri qalmayan Azərbaycan dil-
çiliyi yüksələn xətt üzrə inkişaf etməkdədir. Orta yüzilliklərdə təməli qoyulmuş Azər-
baycan dilçiliyi çox sürətlə inkişaf edərək öz nüfuzunu daha da artırdı. Sonrakı dövr-
lərdə elmi qrammatikamız formalaşdı, güclü potensialı olan Azərbaycan dilçi kadrları 
yetişdi, dilçiliyimizin yeni sahələri meydana gəldi, nəzəri səviyyəsi yüksəldi, tətbiqi 
genişləndi. Azərbaycan dilinin lüğət tərkibinin inkişafı prosesi onun qayda-qanunlarına 
uyğun bir şəkildə davam etmiş və edir. Dil xalqın maddi və mənəvi mədəniyyətinin 
parlaq göstəricisidir. O, insanların əmək və ictimai fəaliyyəti ilə bilavasitə bağlıdır. 
Cəmiyyətdə inkişaf edən və dəyişən nə varsa, dərhal dildə öz əksini tapır. Dilin lüğət 
tərkibi daim artır və inkişaf edir, yeni məfhumlar, yeni sözlər, yeni adlar tələb edir. “Dil 
üçün xarakterik cəhət onun quruluşunu əmələ gətirən ayrı-ayrı ünsürlərin bir-biri ilə əla-
qələnməsi və bunun nəticəsində insanlar arasında ünsiyyət vasitəsinin yaranmasıdır. Bu 
ünsürlər – səslər, sözlər, söz birləşmələri və cümlələrdən ibarətdir” [8, s. 40]. Hər bir 
müasir dildə bu və ya digər məfhumu ifadə etmək üçün yeni-yeni söz və ifadələr mey-
dana çıxır, dilin lüğət tərkibini inkişaf etdirir. Lüğət tərkibini zənginləşdirən vasitələr-
dən biri də dildə yeni söz yaratmaqdır. Dildəki sözlərin, demək olar ki, əksəriyyəti söz-
yaratma yolu ilə əmələ gəlmişdir. Sözyaratma dilin inkişafı və formalaşmasında başlıca 
vasitədir. Sözyaratmanın mənbələri, imkanları, vasitələri, formaları, xüsusiyyətləri və 
digər cəhətləri ilə məşğul olan dilçilik şöbəsi derivatologiya adlanır. Dilçilikdə bir çox 
şöbə və ya bölmələr vardır ki, onların adı alınma terminlərlə ifadə olunur. Belə ki, deri-
vatologiya və ya söz yaradıcılığı adlarında mahiyyət eynidir. İstər bu prosesin adı deri-
vatologiya, istərsə də söz yaradıcılığı kimi adlandırılsın, mahiyyət dəyişmir, predmet və 
obyekt sabit olaraq qalır, yəni eyni dil faktlarına müraciət olunur. 
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Derivatologiya, təxminən Azərbaycan dilçiliyində XX əsrin 60-cı illərində müstə-
qil şöbə kimi formalaşmışdır. Derivatologiya, demək olar ki, dilçiliyin bütün şöbələri ilə 
sıx əlaqədardır. Lakin bu əlaqə leksikologiya və qrammatika arasında daha yaxın və 
möhkəmdir. Belə ki, sözlərin leksik-semantik əlamətlərini araşdırarkən derivatologiya 
leksikologiyaya daha da yaxınlaşır, bir-birinin ümumi və xüsusi məsələlərinə əsaslanır. 
Beləcə də, sözün morfoloji quruluşu ilə əlaqədar derivatologiya morfologiyaya, sintak-
tik əlaqələrlə bağlı isə sintaksisə müraciət edir, beləliklə, şöbələrarası əlaqə sıxlaşır və 
daha da artır. Bəzi dilçilər, xüsusən də rus dilçiləri dilçiliyin şöbələrini “разряды язы-
кознания” [12; 13; 14], yəni “dilçiliyin bölmələri” adlandırmışlar. Azərbaycan dilçilik 
elminin leksikologiya bölməsinə onomalogiya, semasiologiya, etimologiya və deri-
vatologiya daxildir. Derivatologiya ilə bağlı dilçilikdə geniş izaha ehtiyac duyulan bəzi 
məqamlar var. Məsələn, Afad Qurbanovun derivatologiyaya verdiyi tərif  bəzən müba-
hisə doğurur. Müəllifə görə, “sözyaratmanın mənbələri, imkanları, vasitələri, formaları, 
xüsusiyyətləri və digər cəhətləri ilə məşğul olan dilçilik şöbəsi derivatologiya adlanır” 

[6, s. 272], belə olan halda, “sözyaratma” Azərbaycan mənşəli söz olub ayrı mənalı ter-
min olan “derivatologiya” ilə əvəz edilib və XX əsrin ortalarında dilimizdə işlənməyə 
başlamışdır. Əgər sözyaratma elə derivatologiyadırsa, onda Afad Qurbanovun verdiyi 
tərifin məzmunu qısa şəkildə belə dərk etmək olar: “Sözyaratmaya derivatologiya de-
yilir”. Digər tərəfdən “derivatologiya (hind-Avropa dil qruplarında “ağacın budaqları” 
deməkdir, çünki söz yaranma affikslərin hesabına başa gəlir) cəmliyi bildirir, sözə bağ-
lıdır və söz də leksikologiyanın əsas canıdır” [8, s. 169]. Göründüyü kimi, derivatologiya 
dilçiliyin sərbəst şöbəsi deyil, leksikologiyanın mikroşöbəsidir (bölməsidir). Derivatolo-
giya söz yaradıcılığının yollarından bəhs edir. Söz yaradıcılığının leksikanın və ya mor-
fologiyanın elementi kimi tədqiq olunması ilə bağlı professor Yusif Seyidov yazır: 
“Ənənəvi olaraq,  söz yaradıcılığı leksikologiyanın mövzusu kimi qəbul edilib və dilin 
lüğət tərkibinin zənginləşməsinin üsulları kimi, söz yaradıcılığı formalarından bəhs edi-
lib. Hər bir leksikologiya kitabında “söz yaradıcılığı” və “lüğət tərkibinin zənginləş-
məsi yolları” eyni adlı bölmələrdə rastlaşmaq olar” [11, s. 24]. Müasir rus dili kitab-
larında “Leksika” bölməsi var və söz yaradıcılığı haqqında da həmin bölmələrdə məlu-
mat verilir. Bu kitablarda ümumi istiqamət var və bu istiqamət ümumi türkoloji fikir 
hesab oluna bilər. Azərbaycan EA-nın nəşri olan “Müasir Azərbaycan dili” (I hissə) ki-
tabının “Leksikologiya” bölməsində söz yaradıcılığı məsələsi xüsusi yer tutur [10, s. 
230-245]. H.Ə.Həsənovun “Müasir Azərbaycan dilinin leksikası” əsərində də məsələ 
eyni qaydada da qoyulur, söz yaradıcılığı leksikologiyanın tərkib hissəsi kimi təqdim 
edilir [4, s. 278-304]. Dilçilikdə söz yaradıcılığını ayrıca bir bölmə kimi müstəqilləş-
dirmək, leksikadan ayırmaq meyilləri də özünü göstərir. 1950-ci illərdə rus dilçiliyində 
özünə yer tapan, bu meyil Azərbaycan dilçiliyinə də öz təsirini göstərmişdir. Məsələn, 
S.Cəfərovun “Müasir Azərbaycan dili” “Leksika” adlı dərsliyi iki hissədən ibarətdir: 
“Leksikologiya” [3, s. 10], “Söz yaradıcılığı” [3, s. 121]. Göründüyü kimi, kitabın adın-
da “Leksika” gedir və mənası belə çıxır ki, leksika leksikaya və leksikologiyaya aid 
məsələdir, kitabın içində isə “Leksikologiya” ilə “söz yaradıcılığı” bərabərhüquqlu böl-
mələr kimi verilir. Deməli, necə olur-olsun, söz yaradıcılığının morfologiyadan kənarda 
tədqiqi və təqdimi var. Bu, hamı tərəfindən qəbul olunur və buna etiraza rast gəlmək ol-
mur. Bir məqama da diqqət yetirmək vacibdir ki, morfologiyada da söz yaradıcılığı ilə 
bağlı məsələlərdən bəhs olunması ənənəvi hal almışdır. Morfologiyaya aid elə bir əsər 
yoxdur ki, orda söz yaradıcılığından bəhs edilməsin. Azərbaycan dilinə aid qrammatika-
lara, məsələn, M.Hüseynzadənin “Müasir Azərbaycan dili. Morfologiya” adlı dərsliyinə 
nəzər salaq və sərlövhələrə baxaq. Bu kitabda (digər kitablarda) nitq hissələri üzrə söz 
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yaradıcılığı belə başlıqlarla verilir: “İsmin quruluşca növləri” [5, s. 26], “Sifətin quru-
luşca növləri” [5, s. 66], “Felin quruluşca növləri” [5, s. 119]. Nəzərə almaq lazımdır ki, 
bu əsər dördcildlik “Müasir Azərbaycan dili” dərsliyinin üçüncü cildidir və həmin dərs-
liyin leksikologiyaya aid ikinci cildində də, yuxarıda dediyimiz kimi, söz yaradıcılığına 
aid bəhs var. Eləcə də, Azərbaycan EA-nın nəşr etdirdiyi və yuxarıda adını çəkdiyimiz 
“Müasir Azərbaycan dili” [10] adlı üçcildliyin birinci cildində “Leksikologiya” bölmə-
sində söz yaradıcılığından bəhs edildiyi kimi, həmin üçcildliyin morfologiyaya aid ikin-
ci cildində də nitq hissələri üzrə həmin məsələ verilir: “İsmin quruluşca növləri” [10, s. 
69], “Sifətin quruluşca növləri” [10, s. 102], “Felin quruluşca növləri” [10, s. 207], 

“Zərfin quruluşca və əmələ gəlmə yollarına görə növləri” [10, s. 388]. Bu tutuşdurmanı 
bir qədər də konkretləşdirmək istəyirik. Yenə eyni buraxılışa, eyni əsərin cildlərinə mü-
raciət edirik. Birinci cilddə oxuyuruq: “Azərbaycan dilində söz düzəltmə üsulları, 
əsasən, aşağıdakılardır: 1) morfoloji üsul; 2) sintaktik üsul” [10, s. 232]. İkinci cilddə 
oxuyuruq: “Başqa türk dillərində olduğu kimi, Azərbaycan dilində də düzəltmə isimlər 
üç üsulla əmələ gətirilir: 1) morfoloji (sintetik) üsul; 2) sintaktik (analitik) üsul; 3) lek-
sik-sintaktik-morfoloji üsul (substantivləşmə)” [10, s. 71]. Eyni paraleli “Müasir Azər-
baycan dili” dərsliyi əsasında da aparmaq olur. Dərsliyin ikinci cildində yazılır: “Azər-
baycan dilinin söz yaradıcılığı qaydaları əsasında yaranan yeni leksik vahidlər (sözlər) 
onun öz daxili inkişaf qanunlarına görə üç prosesdə olur” [3, s. 121]. Həmin dərsliyin 
üçüncü cildində yazılır: “Düzəltmə isimlər xarici əlamətlərlə, yəni sadə sözlərin şəklini 
dəyişməklə əmələ gələn isimlərdir. Belə isimlərə morfoloji yolla düzələn ismlər deyilir” 
[5, s. 27]. Mürəkkəb isimlər sintaktik yolla düzələn isimlərdir [5, s. 39]. Bütün bunlar 
belə təsəvvür yaradır ki, dildə söz yaradıcılığı prosesi haqqında məlumatlar dilçiliyin 
hissələrində təkrar edilir: eyni adlar, eyni yaranma üsulları, söz yaradıcılığının nəticə-
sində meydana gələn leksik vahidlərin quruluşca növləri (düzəltmə söz – düzəltmə isim, 
düzəltmə sifət, mürəkkəb söz – mürəkkəb isim, mürəkkəb sifət) və digər oxşarlıqlar. 
Hələ nəzərə alanda ki, morfologiyadan kənar söz yaradıcılığı izahatlarında da nitq hissə-
lərinin adları çəkilir, bu halda təkrara bənzərlik daha da artır. 

Morfologiyada verilib-verilməməsindən, yaxud necə verilməsindən asılı olmaya-
raq, dilçilik aləmi inkar etmir ki, daha doğrusu, qəbul edir ki, söz yaradıcılığı bilavasitə 
qrammatika problemi deyil. O, leksikologiyaya aid məsələ olub, lüğət tərkibinin inkişa-
fını təmin və tənzim edən vasitə və üsulların məcmusudur. Söz yaradıcılığı nəzəriyyəsi 
də onun qayda-qanunları da, prinsipləri də bu fonda hazırlanır. Söz yaradıcılığı bütün 
aspektləri və təfərrüatı ilə burada öz ifadəsini tapmalıdır. Bu hissədə nitq hissələri yox-
dur və onların adları çəkilməməlidir. Əgər şəkilçilər vasitəsi ilə və ya sözlərin birləş-
məsi yolu ilə yeni sözlər əmələ gəlirsə və ya əmələ gətirilirsə, müvafiq olaraq onların 
yaranma yolu morfoloji üsul və sintaktik üsul adlanırsa, bu, qrammatika deyil, şərti adlar-
dır, oxşadılma yolu ilə prosesin adlandırılmasıdır. 

Azərbaycan dilində derivatologiyanın tərkibi xüsusiyyətlərinin və onun problem-
lərinin, həmçinin dildə sözyaratma prosesinin öyrənilməsi bir neçə cəhətdən xüsusi elmi 
və əməli əhəmiyyətə malikdir: Sözyaratma qanunauyğunluqlarının açılması bir morfo-
loji vahidin əlamətlərinin dərindən mənimsənilməsinə kömək edir; Hər bir derivatoloji 
tədqiqat dilin leksik-semantik sisteminin inkişaf qanunlarını daha da aydın aşkar etməyə 
imkan yaradır; Derivatoloji axtarışların nəticələri dilin frazeoloji materiallarını təhlil və 
tədqiqinə, onun elmi şərhinə imkan yaradır; Sözyaratma hadisəsinin öyrənilməsi, həm-
çinin bütün elm sahələrinə dair müxtəlif terminlərin yaradılmasına kömək edir. 

Dildə “sözyaratma” məfhumunu sinxron və diaxron aspektlərdə işlətmək olar. 
Sinxron və diaxron söz yaradıcılığı müxtəlif məzmuna malikdir. Diaxron söz yaratmada 
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törəmə sözlərin hansı vasitələrin köməyi ilə əmələ gəldiyi araşdırılır. Sinxron sözyarat-
mada isə söhbət törəmə sözlərin derivasion (sözyaratma) mənasının hansı vasitələrlə 
ifadə olunmasından gedir. Sinxron sözyartma dildəki vahidlərin bir-birinə  münasibəti-
ni, diaxron sözyaratma isə bir digər vahidə keçməsini öyrənir. 

Dilçilərin bir qismi söz yaradıcılığını sözlərin strukturu və onların əmələgəlmə 
qayda və üsulları barədə təlim kimi qəbul və izah edirlər. Burada dilin daxili inkişaf 
qanunauyğunluqları əyani şəkildə nümayiş etdirilir. “Söz yaradıcılığı leksika və qram-
matikanın tərkib hissəsi kimi tədris olunur. Bu, dilçiliyin müxtəlif sahələri söz yaradıcı-
lığı, leksika və qrammatikanın hüdudunu və obyektinin düzgün müəyyənləşdirilməmə-
sindən irəli gəlir” [7, s. 88]. Söz yaradıcılığı diaxron planla yanaşı, dilimizin müasir və-
ziyyəti baxımından, sinxron planla da öyrənilməlidir. Azərbaycan dilində söz yaradıcı-
lığında söz və morfem, sözün strukturu və morfem tərkibi, morfemin tipləri, formaları, 
onun məna variantları, sözyaratmanın əsas tipləri araşdırılmalıdır. 

Nəticə olaraq qeyd edək ki, son illər müxtəlif dillərdə derivatologiya problemləri 
ilə bağlı yazılan əsərlər bu dilçilik bölməsinin gərəkliliyini bütün aydınlığı ilə göstərdi. 
Dilin derivatoloji quruluşundakı mexanizmi açmaq, dil sisteminin qədim dövrünə en-
mək, onun daxili inkişaf tendensiyalarını üzə çıxarmaq imkanına malik olan derivato-
logiyanın öyrənilməsi Azərbaycan dilçiliyinin qarşısında duran ən aktual problemlərdən 
biridir. Derivatologiya problemlərinin araşdırılmasından alınan nəticələr, təkcə Azər-
baycan dilinin deyil, başqa türk dillərinin tarixinə də yeni baxışla yanaşmağa imkan 
verir. Türk dilləri sisteminin neçə min il əvvəl aldığı vəziyyətdə pozulmadan davam 
etməsi və ümumi inkişaf tendensiyaları əsasında bugünkü vəziyyətə gəlib çatması deri-
vatoloji yozumda daha aydın görünür. Hətta Azərbaycan dilinin derivatologiyası üzərin-
də aparılan ilkin müşahidələr əsasında söylənilən fikirlər belə ümumi dilçilik əhəmiy-
yəti kəsb edə bilər. 
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Зульфия Исмаил 
 

CОСТАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ 

ОСНОВА ДЕРИВАТОЛОГИИ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

В этой статье рассматриваются составные особенности дериватологии и ее 

проблемы. Лексикологический отдел азербайджанской лингвистики включает оно-
матологию, семасиологию, этимологию и дериватологию. Дериватология тесно 

связана почти со всеми лингвистическими отделами. Дериватология была сфор-
мирована как самостоятельное подразделение примерно в 60-х годах XX века в 
азербайджанской лингвистике. Для выражения той или иной идеи в каждом 

современном языке появляются новые слова и выражения, которые развивают 

словарный состав языка. Одним из средств для обогащения словарного состава 

является создание нового слова на этом языке. Почти большинство слов на языке 

образуются словообразовательным способом. В статье также рассматриваются 
методы образования дериватологии, т.е. словообразования. В азербайджанском 

языке слово в основном образуется четырьмя способами: 1) семантическим; 2) 

фонетическим; 3) морфологическим; 4) синтаксическим. Словообразование – это 
основное средство в развитии и формировании языка. Анализируются источники, 

возможности, средства, формы, особенности и другие аспекты словообразования. 
 

Ключевые слова: дервитология, семантический, фонетический, морфологический, син-
таксический. 
 

Zulfiya Ismayil 
 

STRUCTURAL FEATURES AND SCIENTIFIC-METHODOLOGICAL 
BASIS OF DERIVATOLOGY IN AZERBAIJANI 

 
This article studies the structural features of derivatology and its problems. The 

lexicology branch of Azerbaijani linguistics includes onomatology, semasiology, ety-
mology and derivatology. Derivatology is closely related to almost all linguistic bran-
ches. Derivatology has been formed as an independent branch in approximately 60s 
years of the 20th century in Azerbaijani linguistics. In every modern language, new 
words and phrases emerge in order to express this or that idea, and improve the 
vocabulary of the language. One of the tools to enrich the vocabulary is to create a new 
word in the lan-guage. Almost the majority of the words in the language are formed 
from derivatology. The article also deals with the ways in which derivatology, such as 
the creation of word formation. In Azerbaijani language, the word is primarily formed 
in four ways: 1) se-mantic; 2) phonetic; 3) morphological; 4) syntactic. Word formation 
is the main way in the development and formulation of the vocabulary. Sources, 
opportunities, means, forms, features and other aspects of word formation are analyzed. 
 

Keywords: derivatology, semantic, phonetic, morphological, syntactic. 
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BABƏK RAYONU BƏZİ ETNOORONİMLƏRİNİN 
LİNQVİSTİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 
Məqalədə Babək rayonu ərazisində yerləşən etnooronimlərdən, onların yaranma yollarından və 

Naxçıvan ərazisində yaşamış prototürk tayfalarının bu adların yaranmasında əsas rol oynamasından 

bəhs olunur. Eyni zamanda oronimlərin öyrənilməsinin ictimai-siyasi əhəmiyyəti, dövlət sərhədlərinin 

müəyyənləşdirilməsindəki əhəmiyyətindən bəhs olunur. Məqalədə Böyük düz, Buzqov dağ, Çalxan dağ, 
Qaracalal dağı  kimi oronimlər tədqiqata cəlb olunmuşdur. 
 

Açar sözlər: Babək rayonu, oronim, etnooronim, prototürk tayfalar, Böyük düz, Buzqov dağ, Çal-
xan dağ. 
 

Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikası dünya-
nın ən qədim mədəniyyət mərkəzlərindən biridir. Şəhərsalma mədəniyyətinin beş min 

ildən artıq yaşı olan qədim Naxçıvan torpağı xalqımızın tarixi, dili, ədəbiyyatı, folkloru, 

arxeologiya və etnoqrafiyası, təbii sərvətləri, maddi mədəniyyət nümunələri ilə yanaşı, 

ünvanımızı müəyyənləşdirən söz abidələrimizi – toponimləri də qoruyub saxlamış, öz 
şərəfli tarixini, dilini, mədəniyyətini dağlara, daşlara möhürləmişdir. Müstəqillik döv-
ründə Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisindəki onomastik vahidlərin tədqiqi də yeni 

inkişaf mərhələsinə qədəm qoymuş, toponimlərin əsaslı və elmi şəkildə öyrənilməsinə 

imkan yaradılmışdır. 
Naxçıvan oronimlərinin öyrənilməsi ictimai-siyasi və mənəvi əhəmiyyətinə, döv-

lət sərhədlərinin nişanlanmasındakı roluna görə mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bölgənin 

coğrafi obyektləri Azərbaycan ərazisini Türkiyə, İran və Ermənistan ərazilərindən ayı-
ran və nişanlayan milli sədlərdir. Bu sədlər dövlət bayrağı ilə işarələnir və qorunur. 

Odur ki, sərhədlərimizin müəyyənləşdirilməsi, respublikamıza qarşı ərazi iddialarından 

əl çəkməyən erməni millətçilərinə cavab verilməsi üçün Naxçıvan oronimlərinin öyrə-
nilməsi çox vacib məsələlərdən biridir. Oronimlər toponimlərin çox zəngin və maraqlı 

bir bölümünü təşkil edir. Oronim yunanca oros “dağ” və onum “ad” sözlərinin birləş-
məsindən əmələ gəlib yer səthinin relyef quruluşu ilə bağlı bir birindən fərqlənən dağ, 

daş, dərə, təpə, qaya, düz, dik, aşırım, gədik və s. kimi coğrafi obyektlərin xüsusi adla-
rını bildirir [4, s. 4]. 

Babək rayonu oronimlərini tədqiq etmək üçün ilk növbədə xaraktercə müxtəlif 

mənbə və qaynaqları müəyyənləşdirmək, salnamələri, qədim səyyahların yol qeydlərini, 

arxivləri araşdırmaq, folklor nümunələrini dərindən öyrənmək vacibdir. Milli yadda-
şımızın daşıyıcısı “Kitabi-Dədə Qorqud kitabı”nı, “İrəvan əyalətinin müfəssəl dəftəri”ni 
və “Naxçıvan sancağının müfəssəl dəftəri”ni, rus dilində çap olunmuş elmi tədqiqat 

əsərləri və statistik məlumatları, Naxçıvan ensiklopediyası, Naxçıvan abidələri ensiklo-
pediyası, müxtəlif xəritə və atlasları, lüğət, elmi və bədii ədəbiyyat nümunələri, mətbuat 
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orqanlarını araşdırıb təhlil etmək, ən əsası isə bu diyarı yaxından tanımaq, onun tarixini, 

coğrafiyasını, landşaftını öyrənmək, dağları daşları gəzmək, bitki və heyvanat aləmini, 

yaylaq və meşələrini, yol və izləri dərindən öyrənmək, ömür-gününü dağlarda keçirən 
çobanlar, gədik və aşırımlarda gecələyən ovçular, təbiəti sevən yaşlı insanlarla ünsiyyət 

yaratmaq əsas şərtlərdən biridir [4, s. 5]. Bu salnamələrin hər səhifəsində tarixi fakt və 
gerçəkliklər öz əksini tapır və müxtəlif vasitələrlə gəlib bizə çatır. Toponimlər tarixin 

yaddaşını yaşadan əhəmiyyətli abidələrdəndir. Onomologiya üçün xarakterik olan bu 

mənbələr Naxçıvan Muxtar Respublikası Babək rayonunun ərazisindəki onomastik va-
hidlərin də araşdırılıb üzə çıxarılmasında mühüm rol oynayır. Ərazidə aparılan arxeoloji 

qazıntılar, əldə edilən maddi mədəniyyət nümunələri, dağ, dərə, təpə və s. adları bu di-
yarın qədimliyini tarixi faktlar əsasında təsdiqləyir. 

Babək Naxçıvan Muxtar Respublikası tərkibində rayon mərkəzidir. Bu ərazinin 

əsas hissəsi 1727-ci ildə Naxçıvan, Mülki-Arslan, Qarabağ, Qışlağat və Dərəşam adlı 
nahiyə mərkəzlərindən ayrılmışdır. Bu ərazi 1978-ci ildən Babək rayonu adlandırılmış-
dır. Rayonun mərkəzi Babək qəsəbəsidir. Babək rayonu Antroponomik səciyyəli adlar 

sırasına daxildir. Buraya Azərbaycanın görkəmli sərkərdəsi və siyasi xadimi Babək Əl-
Xürrəminin şərəfinə Babək adı verilmişdir. Babək rayonunun etnonim səciyyəli oronim-
lərini etimoloji cəhətdən izah etmək və qədim mənbələrdə bu adların ilkin variantlarını 

araşdırmaq üçün bir çox tarixi qaynaqlara istinad etmişik. 
Bu məqalədə toxunmaq istədiyimiz mövzu, yəni Naxçıvan Muxtar Respublikasın-

da yerləşən dağların adlarının bir qisminin, daha dəqiq desək, Babək rayonu ərazisində yer-
ləşən dağ adlarının linqvistik təhlili təsadüfi seçilməmişdir. Çünki bu dağların hər biri-
nin öz adı, sirli-soraqlı dünyası vardır. Dağ adları zaman-zaman tarixdə baş vermiş icti-
mai-siyasi hadisələri, milli yaddaşı, xalqın yaşam tərzini, məşğuliyyət sahələrini, adət-
ənənələrini, coğrafi obyektlərə ad vermə mədəniyyətini qoruyub saxlamış, torpağın kök-
sünə dilin yaddaşını yazmışdır. Xalqımızın təfəkkür dünyası, etnik tarixi, milli mənəviy-
yatı, qəhrəmanlıq salnaməsi, əzəmət və vüqarı bu adlarda daşlaşıb qayalaşmış, mədəniy-
yət tariximizlə bağlı qiymətli faktlar bu adlarda öz əksini tapmışdır. Babək rayonu oro-
nimləri leksik, semantik və qrammatik xüsusiyyətlərinin zənginliyinə, müxtəlif xalq, nə-
sil, qəbilə, tayfa, tirə, şəxs, quş, heyvan, bitki və s. adları ilə bağlı olmasına, məna və qram-
matik formalarına görə biri-birindən seçilir. Geniş bir ərazini əhatə etdiyi üçün bu böl-
gədə etnonim səciyyəli oronim, hidronim səciyyəli oronim, zoonim səciyyəli oronim, fi-
tonim səciyyəli oronim, antroponim səciyyəli oronim kimi zəngin oronimlər sistemi ya-
ranmışdır. Babək rayonu ərazisi daxilində etnonim səciyyəli oronimlər çoxluq təşkil edir. 

Böyük düz. Babək rayonunda eyni adlı oykonim və oronim mövcuddur. Bəzi 
mənbələrdə ərazinin “düz yerdə olduğu üçün” belə adlandırılması vurğulanır. Lakin 

bundan fərqli olaraq digər mənbələrdə etnotoponim kimi mənalandırılır. Ə.Tanrıverdi 

“Kitabi-Dədə Qorqud kitab”ının “Qazan xanının oğlu Uruz bəyin dustaq olduğu bo-
yu”ndakı Bəgdüz Əmənin adı ilə bağlı açıqlayır, “Bığı qanlı Bəgdüz Əmən” birləşmə-
sindən də Bəgdüz adındakı bəg komponentini bəy (bək) titulunun fonetik variantı, düzü 
komponentini isə qədim türk dillərində tuz variantında işlənmiş “düz, bərabər, həqiqi, 
sədaqətli, doğru ” mənalarında işləndiyini yazır [14, s. 148-149]. F.Sümər də Oğuz boy-
ları haqqında danışarkən dastandakı “bığı qanlı” kimi təsvir edilən Əmən bəyin Buğ-
düzdən olduğunu yazır və bu tayfa adının Türkiyə ərazisindəki toponimlərdə öz izini 
saxladığını qeyd edir [8, s. 38]. Aparılan tədqiqatlardan belə nəticəyə gəlmək olar ki, 
Böyükdüz toponimi oğuzların Bəgdüz tayfa adını yaşadan tarixi etnotoponimdir. 

Buzqov dağ. Buzqov adı XIX əsr mənbəsində Naxçıvan əyalətinin Məvazeyi Xa-
tun mahalında Buzqau kənd adı kimi qeyd olunmuşdur [13, s. 490]. M.Təhmasib Buz-
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qov adının qədim midiyalılara məxsus “bus” tayfa adı ilə Babək rayonunun Buzqov adlı 
kənd, çay və dağ mövcud olduğunu qeyd etmişdir [15, s. 50]. 

Buzqov kəndi Buzqov çayının sahilində, Dərələyəz silsiləsinin cənub yamacında-
dır. Eyni adlı yaşayış məntəqəsi Buzqov çayının aşağı hissəsində yerləşdiyinə görə belə 

adlandırılmışdır. Hazırda Buzqov dağı Babək rayonu ərazisindədir. Fikrimizcə, yer adı 

qov/kov tayfa adı ilə bağlı yaranmışdır. Tərkibində qov/kov sözləri olan toponimlərə 
Qafqazın digər ərazilərində də rast gəlinir: Tiflis quberniyasının Duşet qəzasında Kob, 
Yelizavetpol qəzasında Kovlar-Sarlı, Bakı quberniyasının Göyçay qəzasında Qovlar-Xı-
nıslı, Şamaxı qəzasında Qov dağı, indi Tovuzda Qovlar kəndi və s. mövcuddur. B.Bu-
daqov bu söz haqqında yazır: “Azərbaycanda “qov” sözü çaxmaqdaşında işlənən (pam-
bıqdan düzələn) “qov” mənasındadır. Lakin Q.Qeybullayev sübut etmişdir ki, qov (qə-
dim rus mənbələrində “kou”, “kov”) qıpçaq tayfalarından birinin adıdır və Azərbaycanda 
Qovlar, Qovlar-Sarılı və s. kənd adları həmin tayfanın adını əks etdirir” [7, s. 72]. 

A.Qurbanov kov tayfasının erkən orta əsrlərdə şimaldan, T.Əhmədov isə IX-X, ya 
da XI əsrin ortalarında Ural və Volqa çayları arasından Azərbaycan ərazisinə gəldiyini 

qeyd edirlər [5, s. 168]. 
Bəzi tədqiqatçılar isə adın tərkibindəki buz sözü rəng bildirən boz sözünün fonetik 

variantı kimi izah edirlər. XIX əsrdə Azərbaycan ərazisində Bozayran (Bakı quberniya-
sının Lənkəran qəzası), Bozquş, Bozat (Yelizavetpol quberniyasının Şuşa qəzası), Boz 
kosa (İrəvan quberniyasının İrəvan qəzası), Boz yoxuş (İrəvan quberniyasının Alek-
sandropol qəzasında) və s. toponimlər mövcud olmuşdur. F.Rzayevin tədqiqatlarında isə 

bu adı qədim türk dillərinə xas olan s≈z səs əvəzlənməsi ilə bus tayfa adı və k≈q, v≈p 

səs əvəzlənməsi ilə qav/kap – “yurd, vətən, beşik” kimi mənalarında izah edir [12, s. 
323]. Fikrimizcə, adın mənası “Bus yurdu”, “Bus tayfalarının yurdu” kimi izah olunur. 

Çalxan dağ. Cəhriçayın sağ sahilində Qızqala ilə üzbəüz, çox nəhəng siklopik 

tikilidir. Dağ cənub tərəfdən böyük qayalarla, sanki divarla əhatə olunub, şimal tərəfdən 
isə insan ağlına gələ bilməyəcək nəhəng daşlardan məhlulsuz tikilmiş uzunluğu 261 

metr olan qala divarıdır. Qala divarının eni 2,1 metrdir. Q.Qeybullayev də bu sözün qə-
dim türk altay tayfalarından olan çelkan tayfası ilə əlaqədar qeyd etmiş, Adil Bağırov da 

eyni zamanda D.D.Paqirev və K.D.Verbitskiyə əsaslanaraq XIX əsrdə Şimali Qafqazda 

Çalxandağ oronimi, çalxan hidronimi və oykonimi olduğunu və indi də altayların şimal 
qrupunun çelkan adlandırıldığını qeyd edir [2, s. 61]. Tədqiqatlardan belə nəticəyə gəl-
mək olar ki, qədim türk tayfası olan çelkanların bir hissəsi Naxçıvan ərazisində yaşamış 

və bu tayfa adı ərazinin toponimlər sistemində öz əksini tapmışdır. Oronim iki kompo-
nentin (Çalxan-çelkan və qala-tikili) birləşməsindən əmələ gəlmişdir. Burada çelkan 
tayfa adıdır. Adın mənası “çelkanların qalası” deməkdir. Ad tayfa adı ilə bağlı yaran-
dığı üçün etnooronim hesab olunur. 

Qaracalal dağı. Babək Rayonu ərazisində dağ adıdır. Bu dağın adının mənasını 

yerli əhali qara (Burada qara sözü böyük, nəhəng, hündür, əzəmətli kimi mənalarda iş-
lənir) ləqəbli Cəlal şəxs adı ilə bağlı olduğunu söyləyirlər. Naxçıvan ərazisində Kəngər-
lilərin geniş yayılmış tayfalarından biri də Qaracalar tayfası olmuşdur. Babək rayonu 

ərazisindəki bu dağ adı da həmin tayfa adı əsasında yaranmış, söz sonunda (r-l) səs 
əvəzlənməsi nəticəsində Qaracalar sözü Qaracalal şəklinə düşmüş və canlı danışıq 

dilində yerini sabitləşdirmişdir [4, s. 68]. Hal-hazırda xalq danışıq dilində də bunun ki-
mi ifadələrə rast gəlmək mümkündür. Məsələn, qərar tutmaq/qəral tutmaq, sararmaq/ 
saralmaq və s. 

Babək rayonu ərazisindəki dağ, daş, dərə, təpə, çay, göl, meşə, məskən və s. adları 

Azərbaycan dilinə mənsub olan sözlərdir. Bölgədə kənardan gəlmə, qondarma, süni ad-
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lar demək olar ki, yoxdur. Bu adlar Azərbaycan dilinin materialları əsasında yaranmış, 

tarixin müxtəlif dövrlərində ictimai-siyasi hadisələrlə bağlı formalaşmışdır. Naxçıvan 
oronimlərinin xeyli hissəsinin məna qatını açmaq, dil mənsubiyyətini müəyyənləşdir-
mək asandır, ancaq bir qisminin yaranma və formalaşma tarixi müxtəlif olduğundan, 

zaman-zaman fonetik dəyişmələrə uğradığından onların ilk variantını bərpa etmək bə-
zən uğurlu nəticə vermir. Naxçıvan ərazisində oronimlərin leksik tərkibini Azərbaycan-
türk mənşəli adlar təşkil etsə də, burada xalqımızın taleyi, ictimai-siyasi həyatı ilə bağlı 
çox az miqdarda ərəb, fars və monqol mənşəli adların izi qalmaqdadır. Bölgədəki oro-
nimlər dil mənsubiyyəti baxımından Azərbaycan-türk, İran (fars), ərəb və monqol 
mənşəli oronimlər kimi qruplaşdırılır. 

Məlumdur ki, əsrlər boyu əraziyə xarici hücumların çoxalması nəticəsində Naxçı-
van ərazisi müharibələr meydanına çevrilmiş, ərazinin maddi-mədəniyyət abidələri, var-
dövləti soyğunçuluq və qarətlərə məruz qalmış və bu hadisələr ərazinin toponimlər 

sisteminə öz təsirini göstərmiş, lakin oronimlər sisteminə çox da təsir edə bilməmişdir. 

Babək rayonuna daxil olan oronimləri tədqiq edərkən qarşılaşdığımız bəzi faktlar bu 

bölgənin Azərbaycanın həmçinin də dünyanın ən qədim yaşayış məskənlərindən biri 

olduğunu sübut edir. 
Tədqiqatdan belə elmi nəticəyə gəlirik ki, Babək rayonunda mövcud olan digər 

dağ adları kimi etnonim səciyyəli oronimlər də milli mənşəli adlardır və Naxçıvan Mux-
tar Respublikasının tarixini, qədimliyini, milliliyini özündə əks etdirir. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕКОТОРЫХ 
ЭТНООРОНИМОВ БАБЕКСКОГО РАЙОНА 

 
В статье рассматриваются этнооронимы, способы возникновения этноорони-

мов в Бабекском регионе и прототюркские племена, которые жили на территории 

Нахчывана и играли ключевую роль в создании этих имен. Одновременно упо-
минается важность общественно-политической значимости изучения оронимов и 
их роль в определении государственных границ. В статье рассматривается проис-
хождение названий горы Бойукдуз, горы Бузгова, горы Чалхан, горы Гараджалал. 
 

Ключевые слова: Бабекский район, оронимы, этнооронимы, Прототюрские племена, Бой-
укдуз, Бузгов гора, Чaлxaн гора. 
 

Jamila Maharramova 
 

LINGUISTIC FEATURES OF SOME ETHNOORONYMS 
IN THE BABEK REGION 

 
In the article mentions the ethnooronyms in the Babek region, the pathways of the 

ethnooronyms and the proto-Turkic tribes that lived in the Nakhchivan territory to play 
a key role in the creation of these names. Simultaneously deal with the importance of 
public-political significance of study of oronyms, the importance of determining state 
borders. The article deals with such issues as the Boyuk duz, Buzgov mountain, Chal-
khan mountain, Garajalal mountain. 
 

Keywords: Babek region, oronym, etnooronym, prototurk tribes, Boyuk duz, Buzgov mountain, 
Chalkhan mountain 
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NAXÇIVAN VƏ QARS ŞİVƏLƏRİNDƏ İŞLƏNƏN BİR SIRA 
KEÇİ ADLARI HAQQINDA 

 
Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan  Naxçıvan Muxtar Respublikası Türkiyənin Qars bölgəsi 

ilə qonşu sərhəddə yerləşir. Buna görə də hər iki bölgənin şivələrində oxşar cəhətlər mövcuddur. Bu ox-
şarlıqları nəzərə alaraq məqaləmizdə Naxçıvan və Qars şivələrində işlənən keçi adlarından bəhs etmişik. 

İstər Naxçıvan Muxtar Respublikasında, istərsə də Anadolunun Qars bölgəsində qoyunçuluq təsərrüfatı 
lap qədimlərdən inkişaf etmiş və indi də inkişaf etməkdədir. Hər iki bölgənin insanları uzun illərdən bəri 
heyvandarlıq təsərrüfatı ilə məşğuldur. Təsərrüfatın bu sahəsi ilə bağlı çoxlu heyvandarlıq leksikası ya-
ranmışdır. Ona görə də hər iki şivədə işlənən keçilərə verilmiş adların maraqlı  xüsusiyyətləri var. Bu 
leksemlərin bəziləri qədim yazılı abidələrdə, eyni zamanda digər dialekt və şivələrdə işlənən heyvandarlıq 

leksemləri ilə müqayisəli şəkildə araşdırılmışdır. Hər iki bölgədə işlənən leksemlər oxşar və fərqli xüsu-
siyyətlərə malikdir. Müqayisəli təhlillər zamanı maraqlı nəticələr əldə olunmuşdur. 
 

Açar sözlər: Naxçıvan, Qars, dialekt və şivə, keçi adları. 
 

Azərbaycan və Türk dilləri, həmçinin bu dillərin dialekt və şivələri bir çox ortaq 
xüsusiyyətlərə malikdir. Heyvandarlığın tarixi istər Naxçıvanda, istərsə də Şərqi Anado-
lunun Qars vilayətində çox qədimlərə dayanır. Hər iki regionun dağlıq, dağətəyi, həm 
də aran rayonlarında xırdabuynuzlu heyvan sürüləri saxlamışlar. Danılmaz faktdır ki, 
fərqli sərhədlər içərisində yaşamasından asılı olmayaraq Naxçıvan və Qars bölgəsində 
məskunlaşan insanlar arasında tarix boyu sıx əlaqələr olmuşdur. Professor A.B.Ercila-
sun öz tədqiqatlarında Azərbaycanın müxtəlif ərazilərindən insanların fərqli səbəblərdən 
Qars bölgəsinə köçdüyünü qeyd etmişdir [10, s. 47-48]. Bu doğmalıq haqqında bəhs 
etdiyimiz Naxçıvan və Qars şivələrinin dialekt leksikasında bir çox oxşar, ortaq özəl-
liklərin yaranmasına imkan vermişdir. Məqaləmizdə haqqında söhbət açacağımız keçi 
adları ilə bağlı leksik vahidlərdə hər iki bölgənin dialekt leksikasında öz zənginliyi ilə 
diqqəti cəlb edir. Təsadüfi deyil ki, keçilər bütün türk xalqlarının folklorunda ruzi-bərə-
kət rəmzi, yazın xoş nəfəsi kimi səciyyələndirilir. Maraqlıdır ki, Azərbaycan xalq tama-
şası olan “Kosa-kosa”da keçi keçələ qalib gəlməklə ruzi-bərəkət, dünyanın yenidən di-
rilməsi kimi qiymətləndirilən yazın gəlişini simvolizə edir. Məqalə Naxçıvan və Qars 
bölgəsində işlənən keçi adları ilə bağlı leksik vahidlərin etnolinqvistik təhlilinə həsr 
olunmuşdur. 

Naxçıvan və Qars şivələrinin dialekt leksikasında fərqli və oxşar cəhətlərinə görə 
(fonetik, leksik, qrammatik quruluş baxımından) rast gəldiyimiz bəzi leksik vahidlərin 
müqayisəli təhlilinə baxaq: 

Naxçıvan dialekt və şivələrində 1-3-həftəlik keçi balası mənasında işlənən qidix'// 
qıdıx//qıdığ lekseminin müqayisəli təhlili maraqlıdır. Qeyd edək ki, söz Naxçıvan dia-
lekti, Şərur şivəsində qıdıx//qidix' [26, s. 53] yeni doğulmuş keçi balası, Azərbaycan dili 
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dialektlərinin Qərb qrupunda dıqı//cıqı//dıqı [18, s. 52] şəklində 1-3-aylıq keçi balası 
mənasında işlənməkdədir. Borçalı, Çənbərək [2, s. 130], Qərbi Azərbaycan şivələrində 
dıqı//diyi – keçi balası, oğlaq [4, s. 126], Gədəbəy şivələrində dıqış – keçi balası [2, s. 
132], Dərbənd dialektində gaday [3, s. 335] – təzə doğulmuş keçi balası [2, s. 174] an-
lamını verən leksik vahidlərə rast gəlinir. Leksem Azərbaycan dilinin Qərb qrupu dia-
lekt və şivələrində direl//diryel – payızda doğulmuş 5-6-aylıq oğlaq, Başkeçid, Borçalı 
şivələrində cığı – birillik keçi, Gəncəbasar şivələrində düyər//dıqı – 5-6-aylıq keçi balası 
[18, s. 37-39], kədi – faraş quzu [18, s. 49], dılğır//dırel – kiçikboylu, arıq toğlu [18, s. 
37], Tovuz şivəsində arıq toğlu mənasında işlənir. Leksemə Qars şivələrində gıdıh [9, s. 
239] şəklində, eyni anlamda rast gəlinir. 

Türk xalq danışıq dilində dığı “quzu” və “oğlaq” mənalarında [36, s. 128], Elazığ 
yörəsi şivələrində gıdik [14, s. 233], Kayseri şivəsində gıdıh [7, s. 239], Ərzurum şivə-
lərində korud/guduk [13, s. 203], Tokat şivəsində qıdıh [13, s. 236], Keban, Baskil və 
Ağın yörəsi şivələrində gidik [13, s. 191], Ərzincan yörəsi şivələrində gıdik/gudik [31, s. 
32], Van, Bitlis, Bolu, Əskişəhər, Zonguldağ şivələrində gıda [8, s. 244] şəklində, eyni 
mənada işlənməkdədir. İraq-türkman ləhcəsində leksemin qıdığ//qıdıx [20, s. 87] va-
riantları mövcuddur. 

Naxçıvan dialekt və şivələrində altıaylıq keçi balası mənasında işlənən çəpiş sözü 
də maraqlıdır. Leksik vahid Azərbaycan dilinin dialekt və şivələrində müxtəlif məna-
larda qeydə alınmışdır. Cəbrayıl şivəsində üç aya kimi keçi balası [1, s. 389], Qazax dia-
lektində altıaylıq keçi balası [1, s. 218], Quba dialektində altıaylıq dişi keçi balası [29, s. 
206], Bakı dialektində birillik dişi keçi, Şahbuz şivəsində birillik keçi balası, Azərbay-
can dilinin Qərb qrupu dialektlərində altı aydan bir yaşadək keçi balası [18, s. 49], Gən-
cə dialektində 5-6 aydan 1 yaşadək erkək və ya dişi keçi balası [1, s. 32], Meğri şivə-
sində çepiş [11, s. 378] – 1-yaşlı keçi, Çənbərək, Karvansaray şivələrində çəpic [24, s. 
269], Şəki dialekti [21, s. 195], Yardımlı şivələrində çepiş [28, s. 120] şəklində, eyni və 
yaxın mənalarda işlənir. Türk dilinin Qars şivələrində söz çepiç//çipiç [9, s. 175] şək-
lində, eyni anlamda işlədilir. 

Haqqında danışdığımız leksem müxtəlif fonetik tərkibdə və yaxın məna çalarla-
rında türk dillərinin bir çoxunda işlənir. Özbək dilinin Səmərqənd şivəsində чьбьч altı- 
aylıq keçi balası, qaraqalpaq dialektində çibiş//çipiş//şibiş altı aydan 1 yaşa qədər keçi 
balası, qırğız dilində çebiç ikiillik keçi, türkmən dilində чебиш altı aydan bir yaşa qədər 
keçi balası, Türkmen dilinin Əmrəli dialektində çeviş [19, s. 103] şəklində işlənir. 

Leksik vahid Dərbənd dialektində çaqqu//çoqqu [3, s. 3] variantında mövcuddur. 
Azərbaycan dili dialekt və şivələrinin Qərb qrupunda bu sözün kökündən [çoq] keçiləri 
səslərkən istifadə olunur [17, s. 53]. Azərbaycan dilinin dialekt və şivələrində çəpiş// 
çəpic sözü aşağıdakı anlamlarda qeydə alınmışdır: keçinin bir yaşadək balası [22, s. 71-
75], bir illik dişi keçi [33, s. 203], keçinin beş-altı aydan bir ilə qədər erkək və dişi ba-
lası [15, s. 32], Gəncəbasar şivələrində çəpiş – 5-6 ayından 1 yaşına qədər keçi balası 
[18, s. 18], Yevlax şivələrində “altı aydan bir yaşa qədər olan keçi balası” – Boz şəpiş 
üş gündü gözümə yaxşı dəymir [16, s. 24], Kəlbəcər şivələrində korik – keçi balası, Şəki 
dialektində keçi balasını micir leksemi ilə [2, s. 258-357] adlandırmışlar. Mahmud 
Kaşğarinin “Divanü lüğat-it-türk” əsərində çepiş – altı aylıq keçi yavrusu, çepiç [23, s. 
141] variantlarında işlədilir. 

Naxçıvan dialekt və şivələrində 2-3 aylıq keçi balası mənasında işlənən oğləğ// 
oxləx//oğlağ – lekseminin etnolinqvistik təhlili olduqca diqqət çəkən faktları ortaya çı-
xarmağa imkan verdi. Bu termin Naxçıvan dialekti, Şahbuz şivələrində oxlaq/oğlağ [26, 
s. 66], Babak şivələrində oğlax/uğlax [32, s. 214] – 6-aylıq erkək bala, Azərbaycan 
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dilinin Qərb qrupu dialekt və şivələrində oğloman/oğlaxman [16, s. 52] – 6-aylıq dişi 
bala, Gəncəbasar şivələrində oğlax [2, s. 60] – 1 yaşa qədər keçi balası, Çənbərək və 
Karvansaray şivələrində oylax/oğlax [10, s. 253] – 6-aylıq bala, Meğri şivələrində o:lax/ 
uğlax/ovlax [8, s. 308] – 1 yaşı tamamlanmış keçi, Yardımlı şivələrində oğlağ [28, s. 
120] – 5-6-aylıq erkək bala, Şəki dialektində o:lax/oğlax [21, s. 248] – 6 aylıq bala, 
Cənubi Azərbaycan dialektlərində oğloman [1, s. 426] – bir bala doğan keçi şəklində, 
eyni və yaxın mənalarda işlənir. Şərqi Türküstan Uyğur dialektlərində oglaq/ogla:q – 6 
aylıq bala, “Divanü lüğat-it türk”də oglak [23, s. 422] – 6-aylıq bala, İbni-Mühənna 
lüğətində oğlak [5, s. 52] 6-aylıq bala, Türkiyə türkcəsinin Qars şivələrində oğlak//avlak 
[7, s. 213], Niğde şivəsində oğlak [8, s. 244], Urfa şivəsində oğlah [30, s. 127] şəklində 
var olmaqdadır. Tədqiqatçı Rəşad Zülfüqarov sözün etimologiyasından bəhs edərək ya-
zır: “Fikrimizcə, müasir şivələrimizdə sadə söz kimi işlənən oğlaq tarixi-etimoloji ba-
xımdan quruluşca düzəltmə olmuşdur. Bizcə, bu söz “oğ-ağ” fel kökü və laq//lak leksik 
şəkilçisinin birləşməsindən yaranmışdır. Ağ(maq) feili isə arxaik leksik vahid kimi 
“ucalmaq, yüksəlmək, böyümək” anlamını bildirir” [37, s. 178]. 

Bəhs olunan dialekt və şivələrdə 6-7 yaşdan yuxarı erkək keçi anlamında işlənən 
erkəş//erkəc//erkəç lekseminin etnolinqvistik təhlili də maraqlıdır. Azərbaycan dilinin 
Tovuz, Qazax dialektlərində erkeç [1, s. 162], Dərələyəz şivələrində erkəs – sürünün 
qabağında gədən 3-yaşlı erkək keçi, Türkmən dilinin Əmrəli dialektində erkeç [19, s. 
103] – 3-yaşlı keçi mənalarında işlənir. Söz Qars şivələrində erkec/erkeş [8, s. 179] 
fonetik variantında, eyni anlamda işlənir. 

Bu leksik vahidin də işlənmə tarixi dilimizin qədim dövrlərinə təsadüf edir. Belə 
ki, “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarında: – Mərə, qoyun başları, erkəc! Bir-bir gəl keç! 
– dedi [25, s. 117], Mahmud Kaşğaridə erkəc – ikiillik erkək keçi [23, s. 95], Qaraçay-
Balkar dilində erkeç axtalanmış keçi, qırğız dilində эркэч üç yaşdan yuxarı keçi, qa-
raqalpaqların ərazisində yaşayan özbəklərin şivəsində эркэч//эркач keçi [34, s. 17] kimi 
forma və mənalarda özünü göstərir. Erkəc//erkəç sözünün etimologiyasına nəzər salsaq, 
qədim türk dilli yazılı mənbələrlə apardığımız müqayisələr belə deməyə əsas verir ki, bu 
söz erk – qüdrətli, güclü, tez, əvvəl sözündən yaranmışdır. Belə ki, Orxon-Yenisey abi-
dələrində erklig [35, s. 140] sözü – qüdrətli, qüvvətli mənalarında işlənmişdir. Sözdəki -
lig komponentinin müasir Azərbaycan ədəbi dilində mövcud olan -lı, -li, -lu, -lü sifət 
düzəldən şəkilçinin ilkin variantı olduğunu nəzərə alsaq, onda erklik sözündəki erk 
komponentinin – qüdrət, qüvvət ifadə etdiyi aydın olar. Fikirlərimizi bir qədər də əsas-
landırmaq üçün aşağıdakı nümunələrə baxaq: Orxon-Yenisey yazılarında elig – elli, 
ellig – dövlətli [35, s. 138], kaganlıg [35, s. 146] – xaqanlı, kedimlig [35, s. 149] – ge-
yimli tipli xeyli sayda söz mövcuddur ki, onlarda da -lıg komponenti -lı şəkilçisinin 
mövqeyində işlənmişdir. 

Erkəc sözünün II komponenti olan ac//əç şəkilçiləri də müasir Azərbaycan dilində 
eyni və ya yaxın fonetik tərkibdə anaç//anaş qoyun, anaç toyux və s. sözlərdə işlənir. 
Həmçinin biz ac//aç və onun saitini itirmiş -c şəkilçisinin “Kitabi-Dədə Qorqud” dastan-
larda Buğac – buğa+c (buğa yıxan), müasir Azərbaycan ədəbi dilində qısqanc, utanc tip-
li sözlərdə görə bilərik. 

Fikrimizcə, erkəc sözünə II bir aspektdən yanaşmaq da mümkündür. Belə ki, I 
komponentə er – əvvəl, tez, II komponentə kəc-qəc şəklində yanaşmaq olar. Dəyərli 
alimimiz Z.Xasıyev araşdırmalarında Qərb qrupu dialektlərində işlənən qəc [17, s. 53] – 
yaşlı keçi sözündən bəhs etmişdir. Bu halda erkəc sözünün öndə gedən yaşlı keçi kimi 
izahı mümkündür. Bu leksik vahidlərin etimologiyasından məşhur türkoloqlar A.M.Şer-
bak və E.V.Sevortyan da bəhs etmişlər. 
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Naxçıvan dialekt və şivələrində 2-yaşlı axtalanmış erkək keçi mənasında işlənən 
dübir/dibır termini də diqqəti cəlb edir. Söz Naxçıvan dialektində dübür [26, s. 26], 
Meğri şivəsində dübür [11, s. 378] – 2-yaşlı ətlik erkək keçi, Quba dialektində buruğ// 
sis [29, s. 206] – 1 yaşdan yuxarı erkək keçi, Babək şivəsində dübir//dibır [32, s. 214], 
Yardımlı şivələrində dıbır [27, s. 120] – bir yaşdan yuxarı keçi, Ağdam, Cəbrayıl şi-
vələrində dıbır [1, s. 137] – ikiillik erkək keçi, Qərb qrupu dialektlərində bu mənada qəc 
[17, s. 53], Çənbərək və Karvansaray şivələrində dıvır [24, s. 253], Lerik şivələrində 
dıbır [6, s. 119], Gəncəbasar şivələrində dıvır [18, s. 37] şəklində işlənir. Qərbi 
Azərbaycan şivələrində dibır (Basarkeçər) – “axtalanmış keçi” [4, s. 126], Dərələyəz 
şivələrində dibir – erkək keçi [4, s. 128], Türk dilinin Qars şivələrində sözə erkek geçi 
[9, s. 185] fonetik variantında rast gəlinir. 

Yekun olaraq qeyd etmək lazımdır ki, Naxçıvan dialekti və şivələri ilə Türk dili-
nin Qars şivələrində işlənən keçi adları ilə bağlı terminlər zənginliyi ilə diqqəti cəlb 
edir. Onların hamısı haqqında bir məqalədə bəhs etmək bir qədər çətindir. Araşdırılan 
dialekt və şivələrdə mövcud olan və məqalədə tədqiqata cəlb edilən sözlərin 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 çıxarılmasına imkan verir. Həmin sözlərin milli aspektdən, 
ümumtürk mədəniyyəti, dilçiliyi kontekstində öyrənilməsi, müqayisəli linqvistik tədqiqi 
onların xalqlarımızla, bu ərazilərlə sıx bağlılığının sübut olunması olduqca vacibdir. 
Fikrimizcə, belə tədqiqatların aparılması günün tələblərindən irəli gələn və dilçiliyimiz 
üçün, dialektologiya, xüsusilə tarixi dialektologiya üçün gərəkli və faydalı olan prob-
lemlərdəndir. Şübhəsiz, aparılan araşdırma və təhlillərin, öyrənilən sözlər tamamilə re-
gionla bağlı olduğunu deməyə imkan verir. 
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Ахруз Махмудова 
 

О НАЗВАНИЯХ КОЗ, УПОТРЕБЛЯЕМЫХ В НАХЧЫВАНСКИХ 
И КАРССКИХ ГОВОРАХ 

 
Нахчыванская Автономная Республика, являющаяся составной частью Азер-

байджана, расположена на границе с Карсским регионом Турции, благодаря чему 

в говорах обоих регионов имеется некоторое сходство. В настоящей работе с уче-
том этого сходства рассматриваются названия коз. Отмечено, что овцеводство 
широко распространялось с древнейших времен на территориях как Нахчывана, 
так и Карсского региона Анатолии. То, что люди обоих регионов занимаются 
овцеводством издревле, способствовало формированию специальной животновод-
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ческой лексики в обоих говорах. Изучение этой лексики вызывает определенный 
научный интерес. Проведенный сравнителний анализ рассматриваемых животно-
водческих лексем вявил, что некоторые из них были употреблены в письменных 

памятниках древности, часть из них и поныне существует в соседних диалектах и 

говорах. Установлено, что сравниваемые лексемы имеют определенные сходства 
и различия. 
 

Ключевые слова: Нахчыван, Карс, диалекты и говоры, названия коз. 
 

Ahruz Mahmudova 
 

ABOUT SOME GOAT NAMES USED IN NAKHCHIVAN 
AND KARS ACCENTS 

 
Nakhchivan Autonomous Republic being a separable part of Azerbaijan is situated 

on neighboring border with Kars region of Turkey. Therefore similar peculiarities exist 
in accents of both regions. Taking into account these similarities in the article, we dealt 
with goat names used in Nakhchivan and Kars accents. Either in Autonomous Republic 
or in Kars region of Anatolia sheep-breeding had developed from the ancient times and 
is still developing. People of both regions are busy with cattle-breeding for years. A lot 
of cattle-breeding terms connected with this field of farming were formed. Therefore 
goat names used in both accents have interesting features. Some of these lexemes were 
searched comparatively with cattle-breeding lexemes used in ancient written monu-
ments, at the some time in other dialects and accents. Lexemes used in both regions 
have similar and different features. Interesting results were got during comparative ana-
lysis. 
 

Keywords: Nakhchivan, Kars, dialect and accents, goat names. 
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MƏTNİN TƏŞKİLİNDƏ TƏKRARLARDAN İSTİFADƏ 
(Ernest Heminqueyin “Qoca və dəniz” hekayəsi üzrə) 

 
Məqalədə E.Hemenqueyin “Qoca və dəniz” hekayəsi əsasında təkrarların mətnyaratma xüsusiy-

yətləri tədqiq edilir. Həcmi-praqmatik hissələrə bölünmüş mətnin hissələrində fonetik, leksik və qram-
matik vahidlərin təkrarlanması həmin hissələr arasında əlaqələrin mövcudluğunu təsdiq edir. Eyni za-
manda müxtəlif hissələrdə qeydə alınan təkrarlar mətnin semantik seqmentlərinin bağlılığını göstərir. 
Yüksək işlənmə tezliyinə malik leksik təkrarlar bədii əsərdə açar sözlər funksiyasını yerinə yetirir. Fonetik 

təkrarlar poetik mətnlərdə daha çox qeydə alınır. 
 

Açar sözlər: mətn, təkrar, fonetik təkrar, leksik təkrar, sintaktik təkrar, semantik təkrar. 
 

Dil və nitq materialının müxtəlif seqmentləri, hissələri arasında əlaqə məzmun və 

formal, yaxud məzmun və məntiqi ola bilər. Eyni mətnin iki hissəsini bir-biri ilə mü-
qayisəsi aparılanda bu hissələrin birində olan element və komponentlərin digərində 

mövcudluğu onlar arasında, daha dəqiq desək, bu eyni mətnin iki hissəsinin bir-biri ilə 
müəyyən əlaqəsinin varlığı fikrini irəli sürməyə əsas verir. Ənənəvi sintaksis mövqe-
yindən yanaşmada mətnin böyük dil vahidi cümlədir. Dil materialı kimi bütün mətni 

cümlələrə ayırmaq olar və cümlələrin bir-biri ilə müqayisəsini də aparmaq olar. Məqsəd 

yuxarıda qeyd olunan müqayisə üçün hansı hissənin götürülməsini dəqiqləşdirmək məq-
sədi daşıyır. Yəni biz mətnin hansı hissələrini müqayisə edib onlar arasında əlaqəni ta-
pacağımızı müəyyənləşdirmək istəyirik. Minimal hissə olaraq biz cümləni də götürü-
rük. Tədqiq olunan mətndəki bütün cümlələri ayırmaq, bu cümlələrin sayını tapmaq 

mətnin həcmindən asılıdır. Mətn nə qədər böyük olarsa, şübhəsiz ki, onun tərkibindəki 

cümlələrin sayı çox olacaqdır və bu zaman birinci cümlənin bütün digər cümlələrlə, 

sonra ikinci cümlənin bütün digər cümlələrlə müqayisə ardıcıllığı əsas götürülərsə, bu-
rada böyük sayda müqayisə vahidi toplanır. Qeyd olunanları E.Heminqueyin “Qoca və 

dəniz” hekayəsinin bir neçə abzası üzrə nəzərdən keçirək. Hekayənin birinci abzası 5, 

ikinci abzası 5, üçüncü 1, dördüncü 3, beşinci 1, altıncı 3, yeddinci 1 cümlədən ibarət-
dir. Birinci abzasın birinci cümləsini qalan 4 cümlə, 2-ci cümləsini qalan 3, III cüm-
ləsini qalan 2, IV cümləsini sonuncu 5-ci cümlə ilə müqayisə etsək, birinci abzas üçün 
ümumu müqayisələrin sayı 10 (4+3+2+1) olacaqdır. İkinci abzas da 5 cümlədən ibarət 

olduğundan burada da müqayisələrin sayı 10 təşkil edir. İki abzas (I və II) üçün belə 

müqayisələrin miqdarı 50-yə bərabər olacaqdır. Ümumiyyətlə, cümlələrin sayı artdıqca 
müqayisələrin sayı da artır. 

Hər bir cümlə müəyyən miqdarda söz və işarədən ibarət olur. Birinci abzasın beş 

cümləsi üçün həmin statistik məlumatlar cədvəldə ümumiləşdirilmişdir. 
Cədvəldən göründüyü kimi, birinci abzasda ən çox sözdən ibarət olan cümlə 3-cü 

cümlədir. Bu cümlədə sözlərin sayı 49-a bərabərdir. Ən az söz II cümlədə olub 11 təşkil 



 

177 

edir. Mətn vahidlərində təkrarların qeydə alınması üçün birinci cümlənin birinci sözü 

müqayisə vahidi olaraq götürülür və digər cümlələrdə axtarılır. Həmin vahidin hansı 

hissəsində olmasına əsasən, onun təkrarlanması qeydə alınır. 
 

 I cümlə II cümlə III cümlə IV cümlə V cümlə 
söz 26 11 49 45 17 
işarə 100 37 207 168 78 

 
Ernest Hemenqueyin “Qoca və dəniz” hekayəsinin 1-ci və ikinci abzaslarının 

mətnləri aşağıdakı kimidir. Tədqiqatın sonrakı hissəsi üçün əhəmiyyətli olduğundan 

abzas daxilindəki cümlələr ardıcıl nömrələnmişdir. 
1. He was an old man who fished alone in a skiff in the Gulf Stream and he had 

gone eighty-four days now without taking a fish. 2. In the first forty days a boy had 
been with him. 3. But after forty days without a fish the boy’s parents had told him that 
the old man was now definitely and finally salao, which is the worst form of unlucky, 
and the boy had gone at their orders in another boat which caught three good fish the 
first week. 4. It made the boy sad to see the old man come in each day with his skiff 
empty and he always went down to help him carry either the coiled lines or the gaff and 
harpoon and the sail that was furled around the mast. 5. The sail was patched with flour 
sacks and, furled, it looked like the flag of permanent defeat. 

1. The old man was thin and gaunt with deep wrinkles in the back of his neck. 2. 
The brown blotches of the benevolent skin cancer the sun brings from its reflection on 
the tropic sea were on his cheeks. 3. The blotches ran well down the sides of his face 
and his hands had the deep-creased scars from handling heavy fish on the cords. 4. But 
none of these scars were fresh. 5. They were as old as erosions in a fishless desert [1]. 

Abzas “He” şəxs əvəzliyi ilə başlanır. Mətnin təşkilində mühüm rol oynayan 

əvəzliklər cümlələrin və mürəkkəb sintaktik vahidlərin əlaqələnməsində iştirak edir. 

Əvəzlik isim, sifət, say və zərfi əvəz edə bilər. Mətndə onun konkret olaraq hansı nitq 

hissəsini əvəz etməsinin dəqiqləşdirmək lazım gəlir. Çünki bir əvəzlik kontekstdən asılı 

olaraq müxtəlif denotatların əvəzedicisi kimi çıxış etmək imkanına malikdir. Mətndə 

istifadə edilmiş “he” əvəzliyinin ümumi sayının neçə olduğunu tapmaq və ya bilmək bu 

əvəzliyin hansı adı əvəz etməsi barədə məlumat vermir. Eyni zamanda müqayisənin 

mətnin hissələrinin əlaqələnməsi ilə bağlı olduğunu nəzərə alsaq, onda köməkçi nitq 

hissələrinə aid sözlərin də statistik göstəricilərini hələlik diqqətdən kənarda qoymaq 

olar. Belə olan halda mətndəki cümlələrdə təkrarlanmağa görə yoxlanmaq üçün birinci 

cümlədən “fish” və “skiff” sözlərini seçmək olur. Fish sözü birinci mürəkkəb cümlədə 
iki dəfə təkrarlanır. Lakin bu söz ingilis dilində leksik-qrammatik polisemant olduğun-
dan bir dəfə “balıq” və bir dəfə “balıq tutmaq” mənasında istifadə edilmişdir. 

Semantik yükə malik leksemlər assosiativ zəmində başqa leksemlərlə müəyyən 

məntiqi əlaqələrə malik olur. Bu baxımdan “balıq” sözü “su”, “çay”, “dəniz”, “okean”, 

“balıqçı” və s. sözlərlə əlaqəyə malikdir. Assosiativ əlaqə hekayənin adındakı “dəniz” 

sözünü yada salır. 
Leksik təkrarlar cümlə və ondan böyük vahidlər çərçivəsində qeydə alınır. Şüb-

həsiz ki, leksik təkrarların mətnin semantik seqmentlərində fərqli şəkildə paylanır. Qeyd 
olunduğu kimi “Fish” sözü birinci cümlədə iki dəfə qeydə alınır, həmin sözün assosiativ 

zəmində hekayənin adındakı “dəniz” sözü ilə semantik əlaqəsi də təsdiqini tapır. 
Təkrarlar poetik mətndə özünəməxsus rol oynayır. “Təkrar obrazın tematik əla-

məti funksiyasında çıxış edir, obrazın kvantlanması mexanizmini gerçəkləşdirir, təkrar-
ların daxil olduğu mikrokontekstlər arasındakı assosiativ əlaqələr mexanizmini fəallaş-
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dırır” [2, с. 29]. Sonuncu funksiya insan təfəkkürünün assosiativ təbiəti ilə bağlıdır. 
Belə təkrarların işlənməsi əlaqənin assosiativ məna variasiyasının yaradılmasına kömək 

göstərir. Bu hal daha çox psixolinqvistik səciyyə daşıyır. Təkrarlanan komponentlərin 

kontekstdəki başqa sözlərlə əlaqəsi, onların kontekstə qoşulması isə bilavasitə linqvistik 

mahiyyət kəsb edir və kontekstlər arası əlaqə burada da özünün göstərir. Kontekstlə-
rarası əlaqə olmadan mətn yaranmır. Yəni ayrı-ayrı kontekstlər bir-birindən təcrid olun-
muş şəkildə qalır, onlar bir-birinə bağlanmır. Bu isə bir-biri ilə əlaqəsi olmayan sözlər 
toplusu təsiri bağışlayır. Halbuki ayrılıqda götürülmüş hər bir kontekst mətndir. 

Mətndə fonetik səviyyədə də təkrarlar işlənir və belə təkrarlar da mətnyaratma 

elementi sayılandır. Onlar həm də üslubi fiqur səciyyəsi daşıyırlar. Fonetik təkrarlar 
daha çox şerlərdə özünü göstərir. Təkrarlar müxtəlif meyarlar əsasında təsnif olunur. 

Belə meyarlardan biri cümlə daxilində və ya cümlədən böyük vahid daxilində təkrarı 

əhatə edir. Mətnin və ya onun bir hissəsinin intonasiya kompozisiyasında dəyişmənin 

qeyri-adiliyini qeydə alan fiqurlar qrupuna sintaktik təkrarlar, eləcə də tavtologiya, an-
nominasiya və qradasiya, polisindeton və asindetonun müxtəlif növləri aid edilir. Qeyd 

olunan iki meyara görə ayırmanın birində mətn vahidinin ölçüsünə, digərində isə into-
nasiya kompozisiyasına görə təkrarlar təsnif edilmişdir. Təkrarların dilin şöbələrinə aid-
liyə görə təsnifi daha geniş yayılmışdır. Bu baxımdan fonetik, leksik və qrammatik tək-
rarlardan danışmaq olar. Birinci abzasın birinci cümləsindəki “fish” sözü hekayənin ilk 

leksik təkrarıdır. 
Leksik təkrarlar cümlə və ondan böyük vahidlər çərçivəsində qeydə alınır. Cümlə 

daxilində işlənən leksik təkrarların sadə təkrarlar adlandırılır. Əgər cümlə daxilində 

işlənən leksik təkrar vahidi sonrakı cümlədə, cümlədən böyük vahiddə, abzasda da qey-
də alınarsa onda belə təkrar nəticəsində yaranan əlaqə ikili səciyyə daşıyır. Cümlə daxi-
lindəki təkrar olunan leksemlər biri-biri ilə əlaqə yaradır. Lakin həmin leksik vahid mət-
nin başqa hissələrində işlənirsə, bu halda əlaqənin və leksik təkrarın mətnyaratma xüsu-
siyyəti ayrıca tədqiq edilir və leksik təkrarın başqa növü qeydə alınır. Cümlə daxilin-
dəki leksik təkrar onun semantik gərgin nüvəsini üzə çıxarır və cümlədə intonasiya fər-
qini şərtləndirir. Cümlə daxilindəki təkrar – sadə təkrar yalnız leksik vahidin təkrarı 
kimi qəbul oluna bilməz. Cümlə daxilində söz – formanın və söz birləşməsinin təkrarı 
yayılmış hallardandır. Eyni sözün müxtəlif hal şəkilçiləri ilə təkrarı da mətndə işlənir. 

Lakin bu cəhət bəzi dillər üçün, daha doğrusu hal kateqoriyasının olmadığı dillər üçün 

xarakterik deyildir. Eyni qrammatik formanın saxlanması və mənanın dəyişməsi ilə bağ-
lı təkrar antanaklasis adlanır və onun da mətnyaratmada öz rolu vardır. Cümlə daxilin-
dəki leksik təkrarları yaradan sözlər bir-biri ilə müqayisədə müxtəlif cür yerləşə bilər. 
Belə yerləşmədən asılı olaraq təkrarın iki növünü ayırmaq mümkündür: kontakt və dis-
tant təkrarlar. Kontakt təkrar zamanı təkrarlanan vahidlər bilavasitə bir-birinin ardınca 
işlənir. Belə təkrar epanalepsis də adlanır. Epanalepsisin ümumi sxemi aşağıdakı forma-
lardan biri kimidir: (AA…), (…AA…), (….AA). 

Distant təkrarda təkrarlanan vahidlər arasına başqa vahidlər daxil olur. Sxem şək-
lində aşağıdakı distant təkrar formalarını qeyd etmək olar: (A…B…A), (…A…B…A), 

(A…B…A…), (….A…B…A…) 
Kontakt və distant təkrarların müxtəlif formalarının verilməsində məqsəd hər bir 

formanın mətnyaratma prosesindəki rolunu, bu formalarda təkrarlarda koheziyanın xü-
susiyyətlərini aydınlaşdırmağın nə dərəcədə vacib olduğunu tədqiq etməkdən ibarətdir. 

Cümlədən böyük mətn vahidində leksik təkrarların dörd növü qeyd olunur: ana-
fora (A…., A…), epifora (…A, …A), anadiplosis (…A, A…,), simploka (A…B, 

A…B). Burada bir məsələni də qeyd etmək lazımdır. 
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Göstərilən növlər üslub fiqurları kimi öyrənilmişdir. Mətn dilçiliyində isə mətnin 

cümlədən böyük vahidlərindən istifadə olunur. Məsələn abzas mətn vahididir. Böyük-
həcmli mətnlər müxtəlif sayda abzaslardan ibarət ola bilər. Belə olan halda iki ardıcıl 

abzasın eyni sözlə başlanması, bitməsi və bitib başlanması mümkündür. Mətnin tədqiqi 

göstərir ki, sözləri bu şəkildə işlənməsi də koheziya məqsədi daşıyır və formasına görə 

anafora (A…., A…), epifora (…A, …A), anadiplosis (…A, A…,), simplokaya oxşardır. 

Sadəcə bu cür hallarda koheziya cümlələr arasında deyil abzaslar arasında yaradılır. 
Leksik təkrarların daha bir növü də vardır ki, bu növ semantik və ya sinonim 

təkrarlardır. Təkrarların müxtəlif növləri arasındakı müəyyən bağlılıqlar ortaya çıxar-
maq olur. 

Bəzi tədqiqat işlərində əsas istiqamət təkrarlanan komponentin formal təsvirindən 

başlayaraq, onun daxili kompozisiyanın təşkilindəki rolunadək araşdırma aparılır. Belə 

tədqiqatlar üçün material kimi əsasən nəsrdən istifadə olunur. Distant təkrarın təsir me-
xanizminə ayrıca monoqrafik tədqiqat həsr edilmişdir [3]. Bu işdə əsas diqqəti distant 

təkrarın mətnaltı mənanı göstərmək və aktuallaşdırılmış dil komponentinin üslubi po-
tensial yaratmaq xüsusiyyətlərinə yönəldilmişdir.  

Leksik təkrarların mətnyaratma prosesində iştirakı və rolu təkrar olunan leksik 
vahidlərin bir-biri və mətnin digər vahid və elementləri ilə bağlanması, əlaqələnməsi, 
əlaqə yaratması xüsusiyyətləri fövqündə açıqlanır. 

Mətndə əlaqə xətti təkrar olunan birinci komponentdən ikincisinə doğru getməklə 

ona, yəni təkrarlanan ikinciyə birləşməklə yanaşı, bu ikincidən birinciyə doğru istiqa-
mətlənir və birinciyə birləşir. Bu mənada qapanma şəksizdir. Qapanmanın qapalı düz 

xətt, yəni parça ilə deyil, dairə ilə müqayisəsi təkrar olunan komponentlər arasında yer-
ləşən başqa komponentlərin biri-biri və təkrarlarla əlaqələnməsi, müxtəlif informasi-
yaları birləşdirməsindən doğur. Mübahisəyə səbəb olan uc nöqtələrin müəyyənləşdiril-
məsidir. Bu uc nöqtələr heç də təkrar olunan komponentlər deyildir. Uc nöqtələr təkrar-
lanan komponentlərin işləndiyi kontekstin sərhədlərini ifadə edə bilər, lakin mətnin 

təhlili çox zaman belə ucların formal səciyyə daşımasını təsdiqləyir. 
Mətnqurucu leksik-qrammatik vasitələr sırasında leksik əlaqəlilik kimi ənənəvi 

formal-struktur amili qeyd edən A.Məmmədov leksik əlaqənin mətndə anaforik və ka-
taforik münasibətlərin, eləcə də yeni-köhnə informasiya qarşıdurması kimi hadisələrin 
mətnyaradıcı potensiyalarını üzə çıxarmasını göstərir. A.Məmmədovun leksik əlaqənin 

mətndə anaforik və kataforik münasibətlərin mətnyaratma potensiyasını qeyd etməklə 

təkrarların bu prosesdə iştirakını bir daha təsdiqləyir. Lakin mətnyaratmada təkcə ana-
forik və kataforik münasibətlər iştirak etmir, başqa təkrar növləri də həmin prosesdə xü-
susi rol oynayır [1, s. 54-55]. 

“Qoca və dəniz” hekayəsində “fish” sözü 321 dəfə təkrarlanır. Birinci abzasın 

birinci cümləsində söz iki dəfə təkrarlanırsa, ikinci cümlədə qeydə alınmır, üçüncü 

cümlədə yenə də iki dəfə təkrar olunur. Verilmiş təkrarlardan heç biri kontakt təkrar de-
yildir. İkinci abzasın dördüncü və beşinci cümlələrində söz iki dəfə işlədilir. Beləliklə, 

“fish” sözü birinci və ikinci abzasları bir-birinə bağlayır. Bu söz beşinci və yeddinci 
abzaslarda da qeydə alınır. Axtarışlar sözün mətnin müxtəlif abzaslar üzrə paylanmasını 

müşahidə etməyə imkan verir. Qeyd edilən cəhət həmin sözü hekayənin açar sözü say-
mağa əsas verir. Hekayə üçün ikinci təkrar kimi yoxlama vahidi “man” sözü ola bilər. 

Bizim hesablamalarımıza görə bu söz, yəni “man” sözü hekayədə 346 dəfə işlənmişdir. 

Bu da leksik təkrarın yüksək göstəriciliyini təsdiq edir. 
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Hekayənin mətnində “sea” sözü 80 dəfə işlədilmişdir. Təbii ki, “fish” və “man” 

sözləri ilə müqayisədə bu göstərici, demək olar ki, xeyli aşağıdır. Buna baxmayaraq 

sözün ümumi tezliyi onun da mətnin aparıcı söz olmasını təsdiq edir. 
Hekayədə “old” sözü 270 dəfə istifadə edilmişdir ki, bu da əvvəl seçilmiş “sea” 

sözünün işlənmə tezliyindən 190 dəfə çoxdur. Deməli, “old” sözü də hekayənin leksik 

təkrarlarından biri olması ilə seçilir. Təyin olunmuş açar sözlərdən ikisinin birləşməsi 

olan “old man” diqqəti cəlb edir. Bu sintaktik təkrarı mətndə işlənmə xüsusiyyətlərini 

aydınlaşdıraq. Hesablamalar göstərir ki, “old man” birləşməsi hekayədə 253 dəfə işlə-
nir. 

Beləliklə, mətnin ilk abzasındakı ilk leksik vahidin həmin mətndə təkrarlanma xü-
susiyyətləri mətnin hissələri, bu halda abzasları üzrə təkrarlanmanı kəmiyyətcə qiymət-
ləndirməyə imkan verir. Bu cür araşdırma eyni zamanda mətnin açar sözlərini və söz 

birləşmələrini də tapmağa kömək göstərir. 
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Нушабэ Искандерова 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОВТОРОВ В ФОРМИРОВАНИИ ТЕКСТА 
(на основе повести Эрнеста Хемингуэя «Старик и море») 

 
В статье исследуется текстообразующие свойства повтора на основе мате-

риала повести Эрнеста Хемингуэя «Старик и море». Части текста могут быть 
сравнены на фонетическом, лексическом и синтаксическом уровнях. Такое срав-
нение подтверждает наличие элемента в различных частях текста и сегментов 

текста и подтверждает возможную связь между этой частью и сегментами. Общий 

текст состоит из частей, связанных между собой. В тексте используются фонети-
ческий, лексический и синтактический повторы. Фонетический повтор употребля-
ется для создания поэтических примеров. 
 

Ключевые слова: текст, повтор, фонетический повтор, лексический повтор, синтакти-
ческий повтор, семантический повтор. 
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Nushaba Isgandarova 
 

USE OF REPETITIONS IN FORMATION OF A TEXT 
(Ernest Hemingway “The old man and the sea”) 

 
The article researches text formation features of repetitions by “The old man and 

the sea” novel by Ernest Hemingway. Parts of a text can be compared on phonetic, 

lexical and syntactical units’ level. Such comparison confirms existence of an element 

in various parts and segments of a text and confirms possibility of relation between this 
part and segments. The text is organized from such parts connected with one another. 
Phonetic, lexical and syntactical repetitions are used in a text. Phonetic repetitions are 
used in formation of poetical examples. 
 

Keywords: text, repetition, phonetic repetition, syntactical repetition, semantic repetition. 
 

(Filologiya üzrə emlər doktoru İlham Tahirov tərəfindən təqdim edilmişdir) 
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NAXÇIVAN ORONİMLƏRİNDƏ “QARA VƏ AĞ” KOMPONENTLƏRİNİN 
SEMANTİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 
Azərbaycan və bütün türk dünyası ölkələrində “qara” və “ağ” sözünün iştirakı ilə düzələn yüzlərlə 

etnonim, oykonim, antroponim, oronim və s. onomastik vahidlər mövcuddur. Bu sözlərin  müxtəlif seman-
tik variantlarına “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında, Orxon Yenisey abidələrində, Azərbaycan folkloru 

nümunələrində, xüsusilə də, sayaçı sözlərində daha çox təsadüf olunur. “Qara” komponenti bir çox mən-
bələrdə rəng, həcm, ölçü, qaranlıq, işıqsızlıq, böyük, nəhəng, qəm, kədər, bədbəxtlik, qorxu, sevinc, şad-
lıq, yaraşıq, gözəllik, əzəmətli, güclü, uca, yüksək, ulu, qədim, “Ağ” komponenti isə xoşbəxtlik, işıqlı, 

günbatan (qərb), ələsalma, aydınlıq, yaxşı, uğurlu, pis, çay, keyfiyyətli, istehza kimi mənalarda işlənmiş-
dir. Tədqiqat zamanı yeni elmi nəticələr əldə olunmuşdur. 
 

Açar sözlər: toponim, oronim,  qara, ağ, türkçülük, tayfa. 
 

Dilimizdə aktuallığını itirməyən məsələlərdən biri də onomastik vahidlərin bölgə-
lər üzrə öyrənilməsidir. Onomastik tədqiqatlar genişləndikcə yeni-yeni istiqamətlər 
meydana çıxır və bu baxımdan Naxçıvan onomastikasının öyrənilməsi mühüm elmi 
əhəmiyyət kəsb edir. Onomastik vahidlərin əsas fondunu toponimlər təşkil edir. Topo-
nim yunan sözü olub topos və onom (ad) sözlərindən əmələ gəlib, quru ilə bağlı yer, 
şəhər, kənd, dağ, dərə, təpə, və s. kimi coğrafi obyekt adı bildirir. Toponimlərin geniş 

yayılmış növlərindən biri də oronimlərdir. Oronimlər toponimlərin çox zəngin və ma-
raqlı bir bölümünü təşkil edir. Yunanca oros-dağ və onom-ad sözlərinin birləşməsindən 
əmələ gələn oronim yer səthinin relyef quruluşu ilə bağlı bir-birindən fərqlənən dağ, 
daş, dərə, təpə, qaya, düz, dik, aşırım, gədik, sahə, örüş, otlaq, çəmən və s. kimi oroqra-
fik obyekt adlarını bildirir. Naxçıvan MR ərazisində hər bir coğrafi obyektin öz adı, 

əmələ gəlmə, yaranma yolu və mənşəyi vardır. Bu adların toplanması, fonetik variant-
larının və areallarının müəyyənləşdirilməsi, mənşəyi, tarixi-linqvistik təhlili elmi və 
ictimai-siyasi əhəmiyyət kəsb edir. Yaşayış məntəqələrinin birini digərlərindən fərqlən-
dirilməsi, ictimai-siyasi və iqtisadi həyat, yerləşdiyi ərazinin relyef quruluşu, bitki və 
heyvanat aləminin zənginliyi ilə əlaqədardır. Buna görə də Naxçıvan oronimlərinin lek-
sik tərkibi müxtəlif etnonim, antroponim, hidronim, zoonim, fitonim kimi onomastik 

vahidlərlə bölünür. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisindəki dağ, daş, dərə, təpə, çay, 

göl, meşə, məskən və s. adları Azərbaycan dilinə mənsub olan sözlərdir. Bölgədə kənar-
dan gəlmə, süni adlar demək olar ki, yoxdur. Bu adlar Azərbaycan dilinin materialları 

əsasında yaranmış, tarixin müxtəlif dövrlərində ictimai, siyasi hadisələrlə bağlı forma-
laşmışdır. Naxçıvan oronimlərinin xeyli hissəsinin məna qatını açmaq, dil mənsubiyyə-
tini müəyyənləşdirmək asandır, ancaq bir qisminin yaranma və formalaşma tarixi müx-
təlif olduğundan, zaman-zaman fonetik dəyişmələrə uğradığından onların ilkin varian-
tını bərpa etmək bəzən uğurlu nəticə vermir. 
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Bu məqalədə tədqiqata cəlb etdiyimiz mövzularından biri də “ağ və qara” kom-
ponentli oronimlərdir. Dildə işlənən oronimlərin yaranmasında rənglərin xüsusi rolu 

vardır. Azərbaycan və bütün türk dünyası ölkələrində qara sözünün iştirakı ilə düzələn 
yüzlərlə etnonim, oykonim, antroponim, oronim və s. onomastik vahidlər mövcuddur. 

Qara sözünün müxtəlif semantik variantlarına Azərbaycan folkloru nümunələrində, xü-
susilə də, sayaçı sözlərində daha çox təsadüf olunur. “Qara” çoxmənalı sözdür. Budaqov 
“Qara” sözünün 14 mənasını vermişdir: 1) bədbəxtlik, 2) pəhləvan, 3) cəhənnəm, 4) şi-
rin, 5) yaxşı, 6) çirkin, 7) şər, 8) zülmət, 9) keyfiyyət, 10) yararsız, 11) güclü, 12) qaral-
tı, 13) təhqir, 14) gözəl, 15) fərq, 16) istehza, 17) düşmən, 18) qanmaz, 19) şimal, 20) 

son hədd [9, s. 212]. İstər Azərbaycan, istərsə də digər türk dillərində oronimin birinci 

tərəfi kimi işlənən qara sözünün konkret hansı funksiyanı yerinə yetirdiyini müəyyən-
ləşdirmək çətindir. Türk xalqlarının ən qədim tarixindən, soy kökündən xəbər verən 

“Orxon-Yenisey” abidələrində də geniş səkildə işlənən “qara” sözü müxtəlif mənalara 
malik olub, bir çox coğrafi obyektlərin adını bildirməklə bərabər rəng anlamını verir. 

“qara göl yanında vuruşduq” [18, s. 237] “Qara yol tanrısıyam”, “Yırtıcı qara quşam” 

(14, s. 199). 
Qara sözünün müxtəlif məna çalarları “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının boyların-

da öz əksini tapmışdır: Qara – rəng, qara – ucalıq, böyüklük, genişlik, qara-bədbəxtlik. 
Məsələn, “qara-qara tağlardan hənir aşdı” və ya “ala yatan qara tağları aşdım” 

cümlələrindəki qara sözü “uca” məna çaları ifadə edirsə, “qara yerdə ağ otlaqlı ça-
dırlar qurdurdum” və ya “qara bağrı sarsıldı” cümlələrindəki qara sözü geniş anlamın-
da işlənir. “Qara qıyma gözləri qan yaşla doldu” cümləsində rəng bildirən qara sözü 
“kimin oğlu, qızı yoxdursa qara otaqda oturdun, altına qara keçə döşəyin, önünə qara 

qoyun ətinin qovurmasından gətirin” cümləsində isə bədbəxtlik anlamını ifadə edir [12, 
s. 95, 110, 136, 142]. Qara sözünün bu məna xüsusiyyətləri Naxçıvanın oykonim və 
oronimlər sistemində də öz əksini tapır ki, onların etimoloji izahları da elmi baxımdan 

xüsusi əhəmiyyətə malikdir. 
Qarabağ. Məntəqə adı 1727-ci il arxiv sənədlərində Naxçıvanın Qarabağ nahiyə-

sində qeydə alınır [13, s. 29]. XIX əsrdə Naxçıvan mahallara bölünən zaman Qarabağ 

nahiyəsi ləğv edilib. Qarabağ sözünün mənşəyi elmi ədəbiyyatda müxtəlif variantlarda 

izah edilir. A.Axundovun fikrincə, Qarabağ sözü müstəqil yolla yaranıb mənası “çoxlu 
bağı olan yer” deməkdir [1, s. 47]. M.Seyidovun izahına görə isə Qarabağ adı qara və 
bağ sözlərindən əmələ gəlib, “Güclü, böyük soybirləşmə, xalqın başçısı” mənasındadır 

[17, s. 36]. İ.Cəfərsoylu Qarabağ sözünün mənşəyini VIII-IX yüzilliklərdə yaşayan 
Volqa-Ural çayları arasında yaşayan Karabek adlı peçenek tayfasının adı ilə bağlayır. 
Lakin Ə.Fərzəliyevin yazdığına görə isə Qarabağ nə qəbilə, nə də şəxs adı ilə bağlı 
deyildir. O, ibtidai azərbaycanlıların ilk inamlarından doğulmuş ulu ad olub, “Böyük 
müqəddəs bağ” deməkdir [11, s. 36-48]. Beləliklə, Qarabağ sözünün etimologiyasına 
diqqət yetirsək, burada qara “böyük, ulu, qədim” mənalarını ifadə etdiyini görmüş olu-
ruq. Ad bütövlükdə “qədim, ulu, böyük bağ” mənasını daşıyır. 

Qaraçuq. Məntəqə adı kimi isə 1727-ci ilə aid arxiv sənədlərində Naxçıvanın 
Qarabağ nahiyəsində qeydə alınır [13, s. 29]. Bu dağ Babək rayonu ərazisində Araz çayı 

boyunca uzanan qədim karvan yolunun kənarında yerləşir. Bu ada ilk dəfə “Kitabi-Dədə 
Qorqud” dastanlarında təsadüf edirik. Bu dastanda Qaraçuq sözü bir neçə yerdə işlən-
mişdir. Oğuzların Salur boyundan olan Qazan xan “Qaraçuğun qaplanı”, onun çobanı 

isə “Qaracıq çoban” epitetləri ilə təqdim olunub [12, s. 42, 43]. Qaraçuq adının mən-
şəyi dilimizdə mübahisə yaradan onomastik vahidlərdəndir. Burada “Qaraçuğun qap-
lanı” ifadəsini bir kənd və balaca bir ərazi ilə məhdudlaşdırmaq düzgün deyil. Qaraçu-
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ğun qaplanı ifadəsində “qaraçuq” sözü “böyük bir yurdun, oğuz elinin igidi, aslanı” 

mənasında işlənir. Oğuz elində Qazan xan Bayandur xandan sonra ikinci şəxs idi. Belə-
liklə, Qaraçuğ adlı yer çox geniş bir ərazini əhatə edirdi. İnandırıcı olmayan söyləmələrə 
görə, kənd əhalisinin əksəriyyəti daha çox qara çuxa geyindikləri üçün buraya Qara-
çuxalılar-Qaraçux-Qaraçuq adı verilib. Ş.Cəmşidov Qaraçuq adının Bərdə şəhərindən 
cəmi 40-50 kilometr məsafədə yerləşən dağın adı ilə bağlı olduğunu, bu sözün Qara-
dağ-Qaraduğ-Qaraçuq şəklində Qaradağ sözündən törəndiyini yazır və adın etimologi-
yasını dilimizdəki “dağ” sözünün dəyişilmiş forması hesab edir [10, s. 123, 134]. Bir 
çox tədqiqatçılar Qaraçuq adının “at adı kimi, minik atı kimi, yer adı kimi” variantlarda 
izah etmiş, bir qisim tədqiqatçılar qara sözünün “geniş, böyük” mənalarına -çıq kiçiltmə 
mənalı şəkilçinin qoşulmasından yarandığını söyləmiş, bəziləri isə tayfaların adı ilə 

bağlayır. İ.Cəfərov Qaraçuq adının mənşəyini oğuzlar haqqında deyilən əfsanələrlə bağ-
layır. Deməli oğuzlar harada yaşayıblarsa, oraya Karaçuk//Qarağuc//Qaracıq// Qara- 
coq//Qaraçaq//Qaraçıq//Qaraçuq adlarını veriblər [7, s. 58-59]. Qaraçuq adı Qara və 
çuq tərkib hissələrindən ibarətdir. Burada da qara sözü “böyük, iri, geniş ərazi” məna-
larında, çuq sözü isə qədim türk dillərində çaq sözünün fonetik variantı olub “yer”, 
“məkan”, “yurd” anlamlarında işlənir. Qaraçuq sözü birlikdə “böyük yer”, “iri məkan”, 
“geniş yer, məkan”, “böyük yurd” anlayışları yaradır və “oğuzların yaşadığı yurd mə-
kan” mənalarında işlənir [7, s. 59]. Belə nəticəyə gəlmək olar ki, Naxçıvan ərazisindəki 

Qaraçuq zamanında oğuzların yaşadığı yurd yerlərindən biridir. Ümumiyyətlə, Qara-
çuq adı geniş areala malikdir. Bu ada Türkiyə, Orta Asiya ərazilərində də rast gəlinir. 

Qaratəpə dağı. Şərur rayonunun Oğlanqala kəndi ərazisində, Arpaçayın sağ sahi-
lindədir. Məşhur Oğlanqala bu dağın üzərində yerləşir. Dağda aparılan arxeoloji qazın-
tılar zamanı xeyli maddi mədəniyyət nümunələri aşkar edilmişdir. Qeyd etdiyimiz kimi 

qara sözü rəng anlamı ilə yanaşı, həm də “nəhəng”, “böyük”, “iri” anlamında işlənir və 

dağ-qalanın strateji mövqedə yerləşməsi, dağdan istehkam kimi istifadə olunması adın 
mənasına “böyük tərə”, “nəhəng qala” mənasını verir. Bu hal Qaraburun dağı (Sədərək 
rayonu), Qara dağ (Külüs kəndi, Şahbuz), Qaraqaya dağı, Qaraqut dağı, Qarapir dağı 

(Şərur) oronimləri üçün də səciyyəlidir. Qeyd edək ki, bu toponim qədim türk dillərin-
dəki qara (köhnə) və təpə sözlərindən ibarətdir. Türkmənistanın cənubunda eneolit döv-
rünə (m.ö. V-III minilliklər) aid yaşayış yeri, Türkiyənin Qədirli şəhərində Ceyhan çayı 
sahilindəki təpə də Qaratəpə adlanır [3, s. 36]. 

Qaradərə. Culfa rayonu ərazisindəki Qaradərə böyük bir ərazini əhatə edir. Bu 

adın etimologiyası ilə bağlı S.Babayev yazır ki, “bu çaydan vaxtaşırı güclü və dəhşətli 

sellər keçir, bu da çoxlu dağıntılara səbəb olur. Bu xüsusiyyətinə görə ona “qara”, yəni 

“bəlalar gətirən”, “ziyan vuran” adı verilə bilər. İkincisi, çayın yatağı aşağı hissədə xeyli 

genişlənir və böyük sahəni əhatə edir. Güman etmək olar ki, bu “böyüklüyünə” görə ona 

“qara” – “böyük” epiteti verilsin [5, s. 101]. Qaradərəyə təkcə yatağının böyüklüyünə 
görə deyil, ümumiyyətlə, böyük bir sahəni əhatə etdiyinə və uzunluğuna görə bu ad ve-
rilmişdir. 

Qaraquş dağı. Babək və Kəngərli rayonlarının ərazisidir. Zooronim səciyyəli dağ 
adıdır. Dağ Şərqi Arpaçay və Cəhri çayları hövzələrinin suayırıcısıdır. Ehtimal edirik ki, 
dağın belə adlandırılması orada çoxlu qaraquşların olması ilə əlaqədardır. Buna bənzər 

digər variantda deyilir ki, dağın adı yırtıcı qara quşların qayalarda yuva salması ilə əla-
qədardır. 

Qaraquş sözü qara+quş komponentlərindən əmələ gəlmişdir. Vurğulayaq ki, qara 
quşun rənginə görə deyil, onun böyüklüyü ilə əlaqələndirilir. Quş sözü cinsin adıdır. 

Vaxtilə bu ərazidə yayıldığına görə dağ quşun adı ilə adlandırılmışdır. Onu da qeyd 
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edək ki, qaraquş adı başqa bir növdən olan “qartal” quşunun adının sinonimi kimi bəzi 

türk dillərində, o cümlədən də Azərbaycan dilində istifadə olunur [2, s. 429]. Eyni adlı 

dağa Göyçay və Şamaxı rayonlarında da rast gəlirik. 
Ağ rəng dövlətin ululuq, ədalət və güclülüyünün bir simvoludur. B.Budaqov yazır 

ki, ağ sözü Türk dillərində bu anlamlarda işlənir: 1) xoşbəxtlik 2) təmiz, ləkəsiz, mə-
sum, dürüst, doğru, gözəl, möhtəşəm, 3) boz (at cinsi); 4) günbatan (qərb); 5) ələsalma 

6) pis 7) çay 8) istehza [9, s. 210-218]. B.Ögəl ağ sözünün Altay türkcəsində cənnət 
mənasında işləndiyini yazır. Onun fikrincə, cənnətdə yaşayan tanrılara “qatu”, yəni “ağ-
lılar”, rəngi və ruhu ağappaq olan deyirdilər [6, s. 123]. F.Rzayevin tədqiqatlarında isə 

sözün qədim hunlarda Sol+ak, göytürklərdə Sodq+ak tayfa adlarında, Kas türk adlar 
sistemində Harbaşip+ak, Şaqar+ak+tu, Manna, Midiya şəxs adlarında Am+ak+ar, 

Kar+ak+ku kimi etimoloji izahları ilk dəfə Q.Qeybullayev tərəfindən verildiyi qeyd 

olunmuşdur. Tədqiqatçının izahları qədim türk dili sözlükləri ilə dəqiqləşdirilmişdir. 

Müasir dilimizdə “Üzümə ağ olma”, “ağ elədin”, “çox ağartma” ifadələri bu qədimliyi 
özündə qorumaqdadır [16, s. 385]. 

“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında ağ sözünün müasir ədəbi dilimizdə rəng mə-
nasında işlənməsi faktı da vardır. Ev və otağın ağlığı Dədə Qorqudda uğur əlamətidir. 
Məs: Bayındır Xan bir toy etdi və belə dedi: “Oğlu olanı ağ otağa, qızı olanı qırmızı 
otağa və uşağı olmayanı da qara otağa qonaq etsinlər”. Burada da ağlıq təmizlik və gö-
zəllik simvoludur” [12, s. 18]. E.Q.Mehrəliyev hesab edir ki, ağ apelyativli hidronimlər 

suyun şəffaflığını bildirir [4, s. 10]. Respublikamızın ərazisində təxminən 30-a yaxın ağ 
sözü ilə başlayan oronimə də rast gəlmək mümkündür ki, bunlardan bəzilərini tədqiqata 

cəlb etmişik. 
Ağsal dağı. Qeyd etdiyimiz kimi dilimizdə ağ sözünün iştirakı ilə yaranmış coğ-

rafi adlar Naxçıvan oronimiyası üçün səciyyəvidir. Tədqiqata cəlb etdiyimiz bu dağ Şə-
rur rayonunda yerləşir. B.Budaqov qeyd edir ki, türk dillərində ağ sözü “xoşbəxtlik, 

işıqlı, günbatan (qərb), ələsalma, aydınlıq, yaxşı, uğurlu, pis, çay, keyfiyyətli, istehza” 

kimi mənalarda işlənmişdir [9, s. 211]. Şahbulaq kəndinin ərazisində yerləşən bu dağın 

adının “ağ” komponenti rəng mənasında, “sal” komponenti isə “yastı, düz, hamar” mə-
nalarında işlənərək sözə “ağ sal, yastı dağ, hamar daş” anlamı vermişdir [8, s. 27]. 

Ə.Rəcəbli “Qədim Türkcə-Azərbaycanca lüğət”ində ağ sözünün ucalmaq, yüksəlmək, 
çıxmaq, dırmaşmaq [15, s. 30], həmin lüğətin “Qədim Uyğurca-Azərbaycanca lüğət” 
bölməsində isə ağ sözünü ağ rəng və iki ayaq arasında genişlik kimi qeyd etmişdir [15, 

s. 72]. Odur ki, dağın adını “dırmaşılan, çıxılan hissəsi hamar, düz olan yer” kimi də 

mənalandırmaq olar. 
Ağdaban dağı. Şərur rayonunda dağ adıdır. Dağın adının “ağ” komponenti “uca, 

böyük, iri, geniş, təmiz”, “daban” komponenti isə “dağın, qayanın dabanı”, “dağ və qa-
ya ayağının aşağı hissəsi”, “dağın dibinə yaxın yer” mənalarında işlənir. Daban sözü ya-
kut, tuva, altay, özbək, uyğur və monqol dillərində də “dağ aşırımı” deməkdir. Ağdaban 

adı “böyük dağ aşırımının dibinə yaxın ərazidə süxurları ağ rəngdə olan dağ” mənasında 

işlənir [8, s. 26]. Daban sözü qədim uyğur dilində “dağ keçidi” kimi öz əksini tapıb [15, 

s. 143]. Ağ sözü isə ağ rəng mənasında verildiyinə görə dağın adını “ağ dağ keçidi” 

kimi səciyyələndirmək olar. Ümumiyyətlə, ağ sifətinin köməyi ilə yaranan oronimlər 

Cənubi Azərbaycan, Əfqanıstan ərazisində də geniş yayılmışdır [3, s. 18]. 
Ağsu dağı. Ordubadın Yuxarı Əylis kəndi ərazisində dağ adıdır. Bəzi tədqiqatçıla-

rın fikrinə görə adın mənşəyi arıs (orus) tayfasının adı bağlı yarandığını yazırlar. Oro-
nim ağ “içməyə yararlı, şirin; axar, çağlayan, coşan” və su “çay, axar su” sözlərindən 
yaranıb, “saf, təmiz, yüngül suyu olan dağ” anlamını bildirir. Türkdilli xalqların topo-
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nimiyasında geniş yayılmışdır: Aqsu (Əfqanıstan), Aksu-Sarıçay çayının (Qazaxıstan və 
Çin) aşağı adının adı, Aksuu (Qırğızıstan), Aksuat (Qazaxıstan), Ağsu (Dağıstan) və s. 

[3, s. 24]. 
Ağqaya dağı. Şahbuz rayonunun Aşağı Qışlaq, Biçənək, Keçili, Zırnel (haliyədə 

bu kənd yoxdur), Babək rayonunun Cəhri, Şərur rayonunun Axura, Ordubad rayonunun 

Biləv kəndlərində, eləcə də respublikamızın digər ərazilərində (Daşkəsən, Göyçay, Qu-
ba, Oğuz, Şəki, Şəmkir, Tovuz) Ağqaya adlı dağ və qayalar mövcuddur [3, s. 2]. Oro-
nim ağ (rəng; kiçik, alçaq, çox da hündür olmayan) və qaya (sıra dağlardan ayrılmış 
qol; dağların müəyyən daş süxurlardan ibarət olan, çətin keçilən yer) sözlərindən dü-
zəlib [3, s. 22]. S.Babayev belə hesab edir ki, Çalxandağ üzərində (Babək rayonu) yer-
ləşən Ağ qaya “Dədə Qorqud kitabı”nda adı çəkilən Ağ qayadır: “Əvvəla, bu Ağ qaya 

hələ eramızdan əvvəl II-I minilliklərdə məşhur olan, yəqin ki, Dədə Qorqud dövründə 
öz möhtəşəmliyini və məşhurluğunu itirməyən Çalxanqala – Çalxandağın üzərində 
yerləşir. İkincisi, bu Ağ qaya “Kitabi-Dədə Qorqud” boyları ilə əlaqədar olan bir çox 
coğrafi obyektin qonşuluğunda, bir növ onların əhatəsində yerləşir” [5, s. 86]. Bu dağ 

adları farsca “bəyaz dağ keçidi” mənasında olub, obyektin torpaq süxurlarının rənginə 

və qayanın ucalığına, böyüklüyünə görə verilmişdir. 
Vurğulayaq ki, XX əsrdə milli adlarımızın dəyişdirilməsi Qərbi Azərbaycan əra-

zisində daha geniş yayılmışdır. Fitnəkar erməni millətçiləri Azərbaycan mənşəli adların 

izlərini itirmək və bu adları erməniləşdirmək məqsədilə onomastik vahidlərə qarşı soy-
qırım həyata keçirmiş və kütləvi şəkildə milli adlarımızı dəyişdirmişlər. Lakin onlar 

unutmasınlar ki, indi “vətən” deyib yaşadıqları ərazilərdəki hər bir toponim xalqımızın 
əbədi yaddaşı, tarixi minilliklərlə ölçülən başdan sona varlığımızı əks etdirən, qədim 

ata-baba yurdumuzun ünvanını dəqiqləşdirən milli-mənəvi abidələrimizdir. Nəticə ola-
raq qeyd edək ki, “qara”, “ağ” komponentləri hələ e.ə. minilliklərdən ümumtürk area-
lında, eləcə də Azərbaycan və onun bir parçası Naxçıvan toponomik sistemində coğrafi 

adlanmalarda – nominasiyalarda iştirak etmişdir. Adların daşıdığı mənalar bu kompo-
nentlərin çoxmənalılığını sübut etməklə dilimizin ifadə imkanlarının zənginliyini orta-
lığa qoyur. 
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СЕМАНТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР КОМПОНЕНТОВ «КАРА» 
И «АК» В НАХЧЫВАНСКИХ ОРОНИМАХ 

 
В Азербайджане и в том числе в тюркских ареалах сотни ономастических 

единицы в этнонимах, ойконимах, антропонимах, оронимах и т.д. сформированы 
с компонентами «кара» и «ак». Разные семантические варианты «кара», большин-
ство встречается в эпосе «Китаби-Дада Коркут», в Орхоно-Енисейских памят-
никах, в фольклорных материалах, особенно в песне саячы. Компонент «кара» во 
многих источниках использован со значением цвета, объёма, меры, темноты, 

большой, всемогущий, печаль, страдание, испуг, радость, красоты, вид, силы, 

всевышний, сильный, высокий, древний, прадед. A компонент «ак» использован 
со значением счастья, света, заката (западный), захвата, ясности, хорошего, ус-
пешного, плохого, чая, качества и в форме издевательства. При исследовании 
выявлены новые научные результаты. 
 

Ключевые слова: топоним, ороним, черный, белый, турецкий, племени. 
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SEMANTIC NATURE OF “BLACK” AND “WHITE” 
COMPONENTS IN NAKHCHIVAN ORONYMS 

 
There are hundreds of ethnonym, oikonym, anthroponym, oronym and other units 

formed by the participation of the word “black”, “white” in Azerbaijan and other Turk 

countries. The word black is used in different semantic variants in Dada-Gorgud epic, 
Orkhon-Yenisei monuments, in the folklore of the Azerbaijani language, especially 
much more in timer’s songs. In most sources the work black is used in the meaning of 
color, size, absence of light, big, giant, grief, sadness, unhappiness, fear, joy, beauty, 
strong, high, great, and old. The “white” component is designed for happiness, light, 
sunset (western), capture, clarity, good, successful, bad, tea, quality, and mockery. New 
results have been achieved during the research. 
 

Keywords: toponim, oronim, black, white, turkish, tribe. 
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SEYİD SƏBRİNİN “QANSORANLAR” PYESİ 
 

Naxçıvan ədəbi mühitinin yetirməsi olan Seyid Səbri (1896-1974) təkcə poeziya və nəsr sahəsində 

yox, həm də dramaturgiyada öz qələmini sınamışdır. Onun “Qansoranlar” adlandırdığı 3 pərdəli pyesi 

XX əsrin əvvəllərində İranda baş verən ictimai-siyasi hadisələrə həsr olunmuşdur. 
Məqalədə S.Səbrinin bu mövzuya müraciət etməsinin səbəbləri aydınlaşdırılır və həmin pyes ətraflı 

şəkildə təhlil olunur. 
Müəllif belə bir qənaətə gəlir ki, S.Səbrinin bu mövzuya müraciət etməsi keçən əsrin 60-cı illərində 

Naxçıvan ədəbi mühitində öz yeniliyi ilə seçilən yeni bir hadisə idi. 
 

Açar sözlər: Seyid Səbri, Naxçıvan ədəbi mühiti, “Qansoranlar” pyesi, İran, Rza xan, Amerika, 

Böyük Britaniya. 
 

“Qansoranlar” S.Səbrinin İran mövzusuna həsr etdiyi ikinci pyesidir. 1968-ci ildə 
qələmə alınan bu pyes indiyədək heç yerdə çap olunmamışdır. Əsərin həm nəzm, həm 

də nəsr variantı vardır [1, qovluq-3]. 
Rza Pəhləvinin öz tərəfdarları ilə qurduğu planlar, ingilislərin onu dəstəkləməsi, 

hərb naziri və baş nazir vəzifələrinə keçməsi üçün ona kömək etməsi, ölkədəki daxili 

ziddiyyətlər, xalqın ağır vəziyyəti, azadxahların zülmə və istismara qarşı mübarizəyə 

qalxması məsələləri əsərin əsas məzmununu təşkil edir. 
Pyes 3 pərdə, 9 şəkildən ibarətdir. Birinci pərdənin ilk şəklində “bığlarını yixarı 

eşən” Rza xanın yolu kəsərək camaatdan “bığ pulu” tələb etməsi, sonra Petros adlı dostu 

ilə rastlaşması, onunla yeyib-içmək və şəkil çəkdirmək istəməsi, zabit dostları Xudayar 
xan və Bəxtiyar xanla məsləhətləşmələri təsvir olunur. Zabitlərlə söhbətindən aydın olur 

ki, onlar İranın taleyindən narahatdırlar. “Məmləkətin qaranlıqdan xilas olması” yolla-
rını müzakirə edən dostların hər birinin özünəməxsus fikirləri vardır. 

“Xudayar xan: Mənə qalırsa, maarif işlərimiz düzəlməyincə, əhali maariflənmə-
yincə, bütün kəndlərdə məktəblər açılmayınca işlər düzəlməyəcək. Həyat yolunda lən-
giyən karvanımız bu bataqlıqdan çıxa bilmiyəcək. Məmləkətimiz qaranlıqdan, xalqımız 

isə xaricilərin istismarından xilas ola bilmiyəcəkdir. 
Bəxtiyar xan: Pəh-pəh ilə pilov olmaz, yağ ilə düyü gərəkdir. Madam ki, maliyyə 

işlərimiz düzəlməyib, başqa işlərimiz düzələ bilməz. Elmin başlanğıcı əlifba olduğu ki-
mi hər işin, o cümlədən elmin özünün də başlanğıcı puldur. Xəzinəsində siçan oynayan 

dövlətdən sən nə gözləyirsən? Belə bir vəziyyətdə heç nə gözləmək olmaz, nə maarif-
mədəniyyət, nə səhiyyə və nə də, biz sözlə heç nə”. 

Rza xana görə isə “nə qədər ki, işlərin ipi bu əhməqin (Əhməd şahı nəzərdə tutur – 
F.X.) əlindədir bu  karvan qiyamətə kimi  axsayacaqdır”. Onun fikrincə, “su başqa yerdən 
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bulanır”. 
Rza xan: Başqaları hələ bir yana dursun, təkcə ingilisləri nəzərə alsaq, onda gö-

rərsiniz ki, xərçəng xəstəliyi bir xəstənin bədəninin hər tərəfinə rişə atan kimi, onlar da 

vətənimizin hər yerinə kök atıb, ölkənin qan damarlarını zəhərləmişlər, onu iflic etmiş-
lər. Bütün gəlir mənbələrimiz onların əlində olduğu halda, hansı puldan dəm vurub de-
yirsiniz ki, pulsuz heç bir işi aşırmaq olmaz. Hansı pul? Hanı İranın neft sərvəti? Bu 

sərvət kimin əlindədir? Hamı pula möhtacdır, hətta şahın özü də maaşını bangi-şahidə, 
ingilislərdən almalıdır. Sən quru bir addan başqa heç nəyin sahibi deyilsən”. 

Rza xan dostlarına deyir ki, İranı azad etmək istəyən hər adam ən əvvəl “hörüm-
çək toru kimi İranın əl-ayağını sarmış” xariciləri və “onlara tərəfdar duran nazirlər, əya-
lətdə olan hakimlər, ruhanilərin çoxusu, böyük tacirlər və sairələr” məhv edilməlidir. 

Bunun üçün isə zaman şərait və ən ümdəsi isə pul lazımdır. 
Çıxış yolunu daha çox pulda görən Rza xan ingilislərə üz tutmalı olur. Müəllif 

ikinci şəkildə Rza xanla ingilis diplomatları Mister Smit, Mister Harvard, Mister Breş-
men və Mister Astmartla apardığı söhbətlərini canlı və inandırıcı bir tərzdə əks etdirir: 

“Rza xan: Bəs indi bura kimlər gələcək? 
Smit: Mister Harvard, Breçmen və Asmart cənabları gələcəklər. 
Rza xan: İşin içində səhv olmasın? 
Smit: Bizim işlərimizdə səhv ola bilməz. Onlar istəyirlər ki, məsələni aydınlaşdır-

sınlar. 
Rza xan: Hansı məsələni aydınlaşdırmaq istəyirlər? 
Smit: İranı qüvvətləndirmək, Hindistanın qarşısında bolşeviklərin ziddinə möhkəm 

bir sədd çəkmək məsələsini. Bunun üçün İranda müntəzəm bir qoşun yaratmaq məsələ-
sini. 

Rza xan: Onlar bu cəhətdən kömək edəcəklərmi? 
Smit: Onlar sizinlə danışıb xatircəmləşdikdən sonra, əlbəttə ki, kömək edəcəklər. 
Rza xan: Siz mənim ingilislər barədə nə fikirdə olduğumu onlara məgər danışma-

mısınızmı? 
Smit: Danışmışam, onlar özləri də bunu bilirlər. 
Rza xan: Məgər siz deməyibsiniz ki, mən İranın xeyrini onlarla, ingilislərlə dost 

olmaqda görürəm? 
Smit: Mən bunların hamısını onlara danışmışam. Elə ona görə də sizinlə görüşmək 

və məsələni qurtarmaq istəyirlər. 
Rza xan: Məsələni ancaq bircə şey qurtara bilər. 
Smit: Məsələn nə? 
Rza xan: Pul! Bu ac kazakların qarnını doydurmaq üçün pul lazımdır. 
Smit: Onlar istəsələr hər şey düzələr. Lakin əsas məsələ başqadır. 
Rza xan: O nədir? 
Smit: O, Böyük Britaniya dövlətinin mənafeyini müdafiə etmək. 
Rza xan: O da yenə, ancaq bir şeylə müdafiə oluna bilər. 
Smit: O nədir? 
Rza xan: Pul! Pul! Pul! Vəssəlam!” 
Pyesdə İranı soyub-talamaq məqsədi güdən ingilis və amerikanların ölkənin neft-

qaz mədənlərini, maliyyə sistemini, böyük gəlirlər gətirən bazarlarını ələ keçirmək üçün 
törətdikləri fitnəkarlıqlar ifşa olunur. Onların bu məkrli niyyətlərinə Rza xanı hakimiy-
yətə gətirməklə nail olmaq istəklərini aşağıdakı dialoqdan hiss etməmək mümkün deyil: 

“Harvard: Biz bundan sonra İran silahlı qüvvələrinin sizdən başqa bir şəxsin əlin-
də olmasına razı olmayacağıq, çalışıb sizi ali baş komandan və bəlkə də baş nazir vəzi-
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fəsinə qaldıracağıq. (Bu sözdən Rza xanın bilaixtiyar dodağı qaçır, gülümsəyir, ingilis-
lər də bunu görüb gülüşür). 

Breçmen: Bundan sonra işləri irəli aparmaq sizdən asılıdır. 
Harvard: Yadımda ikən bunu bir daha deyim ki, bacardıqca azadxahlardan, vətən-

pərəstlərdən istifadə et! Nəyin bahasına olursa-olsun məclis vəkillərini, o cümlədən so-
sialistləri, Seyid Həsən Mündərisi və doktor Musəddiqi öz tərəfinə çək (kinayə ilə gü-
lərək) Şimal qonşunuzu da özünüzdən razı salmalı və şahı da əldə saxlamalısınız (Bu 
sözdən Rza xan tutulan kimi olur, bu vəziyyəti görən Breçmen). 

Breçmen: Bəli, siz şahın nəzərini cəlb etməli, onun üçün sədaqətli baş nazir ol-
mağa layiq olduğunuzu isbat etməlisiniz. Belə olmazsa, şah sizin Ali komandan və son-
ra da Baş nazir olmağınıza razı olmaz. Biz sizi bu vəzifələrə qaldıracağımıza söz ve-
ririk (ingilis diplomatlarının fikirlərini yenicə başa düşən Rza xan şadlığından nə edə-
cəyini bilmir və tez-tez deyir). 

Rza xan: Baş üstə! Siz buyurduqlarınıza əməl olunacaqdır. İtaət etmək borcumuz-
dur. 

Asmart: Kazakların maaşını ingilis bankı ödəyəcəkdir. 
Harvard: Bundan sonra qoşunun bütün xərcini ingilis bankı ödəməsi üçün sabah-

dan Mister Asmart ingilis və İran banklarına göstəriş verəcəkdir (Rza xan şadlığından 

yerindən bir az dikəlir, sonra yenə də əvvəlki kimi oturur). 
Rza xan: Mister Harvard! Siz də mənim bir xahişimi qəbul etməlisiniz. 
Harvard: Buyurun, buyurun, xahişinizi deyin. 
Rza xan: Mister Harvard, Böyük Britaniyanın mənafeyini hifz etmək mənə etibar 

edilirsə, onda gərək heç kəs mənim əl-ayağıma dolaşmasın, mənə hərəkət sərbəstliyi ve-
rilsin (diplomatlarda heyrətlə hərəkət və bir-birlərinin üzlərinə baxırlar). 

II pərdənin birinci şəklində bu riyakar, hiyləgər və xudpəsənd cənabların iç üzü 

daha da açılır. Harvard İngiltərə kralının yanında nüfuzu artsın deyə “dostları” Breçmen 

və Asmartı tora salaraq Əzizə Kaşi adlı bir qadının evində yaxalatdırıb onların İrandan 

qovulmasına nail olur. Müəllif Əzizə xanım və onun rəfiqəsi Əqdəs xanımla əylənmək 
üçün həmin evə gələn ingilis diplomatlarının hər fürsətdən istifadə edərək öz mənfur 

siyasətlərini həyata keçirmək cəhdlərini çox məharətlə ifşa edir. Bu baxımdan Asmartın 

casusluq təklifini hiss edən Əzizə xanımın dilindən ona verilən cavab çox ibrətli və 

təsirli bir məqam kimi diqqətəlayiqdir: 
“Əzizə (ucadan gülərək): Aha bildim, çünki mən sizə casus olmamışam. Mənə bu 

təklifi başqaları da ediblər. Mən bir alçaq şəhzadənin üzündən özümü satıram, bəsdir, 

daha vətənimi satmaram. Bir də ki, sizin Rza xanınız var, kifayətdir, başqaları lazım deyil. 
Asmart (qaş-qabaqlı): Onu kim deyir? Yalandır, kişiyə böhtan atırlar. Elə bir və-

tənpərvəri etibardan salmaq istəyirlər. 
Əzizə: Doğrudur, vətənpərvərdir, ancaq sizlər qoysanız (acı-acı gülərək). Doğru 

deyiblər: “Dəvə girər pambığa, deyər bəs heç kəs onu görmür”. Sizin başqa səfirliklərdə 

casuslarınız olduğu kimi, sizin öz səfirliyinizdə də başqa səfirliklərin adamları olmamış 
deyil. Get dolangılan xamısan hənuz. Püxtə olmağa çox səfər gərək”. 

II pərdənin ikinci şəklində ingilislərin Rza xanı ələ almasının bəzi məqamları 

canlandırılır. İngilis diplomatı Harvardla Rza xanın dialoqundan aydın olur ki, ingilislər 

öz məqsədlərinə nail olmaq üçün milli demokratik qüvvələrə divan tutmaq, Arif Qəzvi-
ni tipli şairləri şahı gözdən salmaq üçün həvəsləndirmək, rusların işlətdiyi metodlardan, 

məsələn, milli qarşıdurmalar və qırğınlar törətmək metodlarından istifadə etmək yolunu 

tuturlar. Rza xan bu təklifləri qəbul edir və hətta onların bir qismini yerinə yetirdiyini 

bildirir. Harvardın məqsədə çatmaq üçün Rza xana verdiyi tövsiyələr isə bunlardır: 
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“Harvard: Belə hallarda həmişə camaatın gözünə çarpan bir iş görmək lazımdır. 
Rza xan: Nə kimi iş? 
Harvard: Ən böyük yağılardan birini darmadağın etmək, elatın silahını yığmaq, 

böyük feodallardan bir-ikisini əzmək, Qaçar xanədanını daha da artıq ifşa etmək, bir 
sözlə hürrüyət zurnasını lap bərkdən çalmaq lazımdır (Rza xan başını bulayır)”. 

İngiltərənin İranın maliyyə sistemini ələ keçirməyə cəhd göstərən Amerikaya qıs-
qanc münasibətləri də Harvardın sözlərindən aşıq-aşkar hiss olunur. 

“Harvard: Sonra qaldı ki, bu qəzet satan uşaqların “Amerikalılar xeyirxah, qərəz-
siz adamlardır” deyə bağırmaları, Qəvamüssəltənənin Milisponu bir xəzinədar kimi 

Amerikadan İrana gətirməsi heç bilirsən ki, nə deməkdir? 
Rza xan: Nə deməkdir? 
Harvard: Milispo İrana gəlib yerini bərkidən kimi neft şirkətinin haqq-hesabına 

yetişəcəkdir. O, yüz cürə sənədlər çıxarıb şirkətin müqaviləsinin ləğv olunmasına çalışa-
caqdır. Hələ heç nə yoxdur İngiltərə ilə müqavilənamənin pozulması haqda qəzetlər bar-
bar bağırırlar. Dövləti bu işə dəvət edirlər. Bunların hamısının müəllifi Emeridir, carçısı 

Ağayı Qəvamüssəltənə...” 
Harvardın bu əndişələrinin “əsaslı” olduğu pyesdə öz əksini tapmışdır. Bunu I pər-

dənin üçüncü şəklində baş nazir Qəvamüssəltənə ilə Amerikanın İrandakı konsulu Eme-
ri ilə söhbətindən anlamaq çətin deyil. 

“Emeri: Bu dəfə məşhur iqtisad doktoru Milisponu on beş nəfərlik bir heyətlə də-
vət etmək olar. 

Qəvam (bir az fikirdən sonra): Baş nazir sizin tərəfiniz olandan sonra, baş xəzinə-
dara ehtiyac varmı? 

Emeri: Siz məni yaxşı başa düşə bilmirsiniz. Həzrət Əşrəf baş xəzinədarın olması 
iş üçün lazımdır. Sizin özünüzə böyük köməyi dəyə bilər. 

Qəvam (bir az düşündükdən sonra): Mister Milisponu dəvət etmək olar, bu müm-
kündür”. 

Tarixi ədəbiyyatdan məlumdur ki, Rza xan İranda hakimiyyəti ələ keçirmək üçün 

ingilislərdən istifadə etmişdir. O öz ölkəsinin mənafeyini də düşünmüş, vətəninin sər-
vətlərinin çapılıb-talanmasını arzu etməmişdir. Pyesdə bu məsələ epizodik şəkildə olsa 
da, xatırladılır. 

Rza xan bir neft şirkətinə gedir. İşçilərin vəziyyəti ilə maraqlanır. Şirkət rəisi ilə 
Rza xanın arasında belə bir söhbət olur: 

“Rza xan: İndi bunu açsam nə olar? (Var qüvvəsi ilə burub açır, hesablayıcı işləyir) 
Rəis: Körpüdə borunun qarşısında tanker olmadığı üçün neft dənizə tökülür. 
Rza xan: Sizcə, imdi neft bizim anbardan boşalırmı? 
Rəis: Bəli boşalır, həm də boru dolusu boşalır (borunun yoğunluğunu qolları ara-

sında göstərir). 
Rza xan (yanındakı generala gülümsəyərək): Mən heç inana bilmirəm ki, bunu bu-

randa neft dənizə tökülsün. 
Rəis (həyəcanla): Bəli, əlahəzrət (borunun yoğunluğunu bir də göstərir). İndi bu 

yoğunluqda boru dolusu neft dənizə tökülür. Təvəqqe edirəm açarı bu tərəfə burub bağ-
lıyasınız. 

Rza xan: Açar bir saat belə qalsa dənizə nə qədər neft tökülə bilər? 
Rəis: Qurban, açarı bu tərəfə burunuz, mən də ərz edim ki, dənizə nə qədər neft 

tökülər. 
Rza xan (tam soyuqqanlılıqla generala): Çox qəribə adamdır, demək istəmir. 

Buyur, bir saat belə qalsa nə olar? 
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Rəis (ciddi danışaraq): Şirkətə dünyalarca zərər dəyər. 
Rza xan: Məsələn, nə qədər? 
Rəis: Məsələn, minlərcə ingilis lirəsi (diyə açarı tərsinə burub bağlayır). 
Rza xan (qaşlarını dartaraq hirs ilə): Demək bu otuz ildə siz hər saatda minlərlə 

İngilis lirəsi aparır, bizə isə bir dilənçi payı verirsiniz, hə? (Deyə dönüb hirsli və 

möhkəm addımlarla qayıtmağa başlayır, adamlar onun dalısınca, çıxa-çıxa yanındakı 

generala) Şenidid mardi ke çe qoft? Milyardha rial sərvəti mara bərənd (Eşitdiniz o, 

adam nə dedi? Milyardlarca rial bizim sərvətimizi aparırlar)”. 
Pyesdə zəhmətkeş xalq kütlələrinin acınacaqlı yaşayış şəraiti, zülm və istismardan 

bezib etiraz səslərini qaldırması səhnəsinin təsvirinə də müəyyən qədər yer verilmişdir.  

Bu məsələyə toxunan müəllif Hacı Rəcəbəli adlı bir sahibkarın bez karxanasında çalışan 

fəhlələrin işi buraxaraq mitinq keçirməsi və müxtəlif tələblər irəli sürərək qətiyyət gös-
tərmələrini ümumiləşdirilmiş şəkildə oxuculara çatdırır. Açıqgözlü fəhlələrdən biri olan 

Muradın çıxışından aydın olur ki, onlar öz mübarizəsini demokratik yolla aparmaq istə-
yirlər: 

“Qardaşlar! Budur, məclis seçkiləri yaxınlaşır, hər bir təbəqə, hər bir sinif onların 

mənafeyini qoruyan adamları seçib göndərirlər. Burada çoxlu adamlar  var ki, onlar öz-
lərini vəkilliyə layiq bilib namizədliklərini irəli sürürlər, cürbəcür  təbliğat aparırlar, pul 

ilə adam tuturlar ki, ona səs versinlər. Siz bunu yaxşı bilməlisiniz ki, o adamların heç 

biri sizin dərdinizə qalan deyil, çünki onlar sizin sinfinizdən deyil, fəhlənin nə əzab çək-
diyini, nə cür yaşamasını bilmirlər. Siz bir nəfər kimi yığışıb öz içərinizdən şüurlu, sa-
vadlı, bacarıqlı fəhlələrdən, yainki fəhlənin qədrini bilib qeydinə qalan ziyalılardan və-
killər seçilməsinə səs verməlisiniz. Siz razı olmamalısınız ki, karxana sahibi Hacı Rə-
cəbəli sizin əlinizin əməyini alıb satdığı kimi, sizin mənəviyyatınızı, hüququnuzu da 

alıb satsın”. 
Bu səhnənin maraqlı məqamlarından biri Hacı Rəcəbəli ilə Muradın və digər fəh-

lələrin dialoqudur. “Mənim çörəyimi yiyə-yiyə özgənin toruna düşmək istəyirsiniz” de-
yərək fəhlələrə müraciət edən Hacı Rəcəbəli onların əməkhaqqısını kəsəcəyi ilə hədə-
ləyir, Muradı isə “bolşeviklik etməkdə” günahlandırır. Hacıya qarşı etiraz səsləri ucalır: 

“Bir ay on beş gündür maaş verməyibsən, danışmağa da qoymayacaqsan?”; “İşlərux, iş-
ləmərux, acux ki, acux”. 

Muradın Hacı Rəcəbəliyə verdiyi cavab isə daha sərtdir: “Onlar sizin çörəyi ye-
mir, Hacı ağa!... Sən onların çörəyini yeyirsən, özü də çox payını!”. 

Murad Hacıya başa salmağa çalışır ki, əgər məclisə demokratik yolla seçkilər ke-
çirilsə və fəhlələrin nümayəndələri orada təmsil olunsa, onun da mənafeyi qorunar. 

“Çünki məclisdə fəhlələrin nümayəndəsi... qoymaz ki, xaricilər öz mallarını gətirib sə-
nin bazarına doldursunlar”. 

Muradın Hacı Rəcəbəli ilə onun “öz dilində” danışması təsirsiz qalmır, Hacı onu 

danışığa dəvət edir. 
III pərdənin son şəklində cərəyan edən hadisələrdən aydın olur ki, onların danışığı 

baş tutmayıb və fəhlələr daha da qəzəblənərək çıxış yolu tapmaq üçün məsləhətləşirlər. 
Fəhlələrdən Murad, Əhməd, Sadıq, Hüseyn və Xosrovun söhbətlərindən aydın 

olur ki, azadxahlara divan tutmaq üçün “tuthatut” başlanıb, “zindanlar dolub ağzına ki-
mi”. Qocaman fəhlə “Həsən əmi qaçıb Urusiyətə, özü ilə də beş nəfər fəhlə qaçırıb”.  

Fəhlələr Həsən əminin bu hərəkətinə haqq qazandırırlar. 
“Murad (ustaya): Qoy bu qalanlarına dərs olsun. Nə qədər deyirsən, başa salırsan 

beyinlərinə girmir, girsə də səhl sayırlar. (Usta başlarını göstərərək) Bura bax, bu nədir, 
bu da yaşayışdır? Doyunca yavan çörək də tapmırıq. 
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Əhməd: Ölüm bu yaşayışdan yaxşıdır. 
Sadıq: Xozeyin Misterin iti bizdən yaxşıdır. Bişmiş ətdən başqa bir şey yemir, biz 

gəmirməyə sümük də tapmırıq. Allaha təvəkkül, görəsən axırımız necə olacaq? 
“Murad: Nə Allaha təvəkkül? Allah göydən ət salacaq sən də yeyəcəksən? Allah 

deyib səndən hərəkət, məndən də bərəkət. Sən hərəkətə gəlmirsən, buna Allah neyləsin? 

Xalq neyləsin?... 
Əhməd: Nə edək? 
Murad: Nə edək, nə edək? Min dəfə sizə deyilib bu da min birinci dəfə, zülmə qar-

şı üsyan bayrağı qaldırıb, zindanlarda olan yoldaşlarımızı qurtarmaq bu ilan yuvasını 

darmadağın edib, azad ... yaratmax. Ya da ki, əl-ayağını uzat, yıxıl öl gəlib sənə yüsəb-
beh oxusunlar. 

(Bayaqdan bəri kənarda durub heç bir söz danışmayan Xosrov birdən həyəcana gələrək) 
Xosrov: Qardaşlar! Bunlar doğru deyirlər. Mən elə bil yuxuda idim, indi ayıldım. 

Nə başımızı kəsib qoymuşuq ətəyimizə oturmuşuq? Azadxahlara qoşulub azad zində-
ganlıq keçirmək lazımdır”. 

Söhbətin bu əsnasında xozeyin bir serjantla gəlir və həbs etmək niyyətilə Muradla 

Hüseyni aparmaq istəyir. Murad etiraz etmir və “buyurun qabağa, itaət borcumuzdur “ 

deyir. Onlar qabağa düşüb gedərkən Murad serjantı vurub yerə sərir, Hüseyn isə kəndiri 

xozeyinin boğazına keçirir və qollarını bağlayır. Hamı etiraza qalxır. Əsər Muradın bu 

sözləri ilə bitir: “Nifrət sizə! Nifrət qəvi Şaha! Rəhm etməzsiz işçi çəkən aha. Əmək 

bizimdir, bu məhsul sizin, eyşilə işrətü, sərvət, saman sizin. Satdız vətəni xaricə siz 
nadan! Çox sürməyəcək bilin belə dövran! Yamanlıq olmuş sizə daim peşə. Eşitməz 

olub kar qulaq həmişə. Sizdən bir kimsə köməklik görməmiş. Öz barından bir işçi ye-
məmiş. Saysız-hesabsız biz çəkən qüssə, qəm yaramıza kim qoyubdur məlhəm? Zində-
ganlığı etdiniz qaranlıq. Qalar yaxşılıq, bir də yamanlıq. Nifrət sizlərə, təxti taca nifrət”. 

Pyesin təhlili göstərir ki, Səbri bu əsərinin adını təsadüfən “Qansoranlar” qoyma-
mışdır. Əsərdən çıxan nəticə budur ki, qansoranlar şahdan tutmuş karxana sahibinədək 
yerli “zəlilər” və canavar iştəhalı imperialist dövlətlərdir. 

“Qansoranlar” pyesini keçən əsrin 70-ci illərində Naxçıvan ədəbi mühitində mey-
dana çıxan dəyərli bir əsər hesab etmək olar. 
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ПЬЕСА СЕИДА САБРИ «КРОВОПИЙЦЫ» 
 

Сеид Сабри (1896-1974), являясь воспитанником Нахчыванской литератур-
ной среды, испытал свое перо не только в поэзии и прозе, а также и в драма-
тургии. Его пьеса «Кровопийцы» в трех действиях была посвящена общественно-
политическим событиям, происшедщим в Иране в начале XX века. 

В статье выясняются причины обращения С.Сабри к этой теме, и эта пьеса 
была подробно анализирована. 
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Автор приходит к такому выводу, что обращение С.Сабри к этой теме явля-
лось событием, выделяющимся своим новшеством в Нахчыванской литературной 

среде в 60-х гг. прошлого века. 
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Иран, Рза хан, Америка, Великобритания. 
 

Farman Khalilov 
 

“BLOODSUCKERS” PLAY OF SEYID SABRI 
 

Seyid Sabri (1896-1974), from the Nakhchivan literary environment, tried his pen 
not only in poetry and prose but also in drama. His three-dimensional play, called 
“Bloodsuckers”, was dedicated to the socio-political events in Iran in the early part of 
the XX century. 

The reason why Seyid Sabri applied to this subject was clarified and that play was 
thoroughly analyzed. 

The author concludes that Sabri's appeal to this topic was a new phenomenon in 
60s years of last century in the Nakhchivan literary environment. 
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MƏMMƏD SƏİD ORDUBADİ VƏ ÜZEYİR HACIBƏYOVUN 
YARADICILIQ ƏLAQƏLƏRİ 

 
Məqalədə XX əsrin əvvəlləri Azərbaycan ədəbi-mədəni fikir tarixinin iki görkəmli siması – Məm-

məd Səid Ordubadi və Üzeyir Hacıbəyov münasibətlərindən, yaradıcılıq əlaqələrindən bəhs olunmuşdur. 

Eyni zamanda M.S.Ordubadi və Ü.Hacıbəyovun yaradıcılığının məhsulu olan “Koroğlu” operasından, 

bu əsərin ərsəyə gəlməsində sənətkarlar arasındakı şəxsi münasibətlərdən ətraflı şəkildə söz açılır. 
 

Açar sözlər: M.S.Ordubadi, Ü.Hacıbəyov, “Koroğlu” operası, libretto, musiqi, ədəbi dostluq. 
 

Zəngin və çoxəsrlik tarixi keçmişə malik olan Azərbaycan ədəbiyyatında XX əsr 
məhsuldar dövr kimi seçilməkdədir. Belə ki, XX əsrdə Azərbaycanın ictimai-siyasi, so-
sial-mədəni həyatında olduğu kimi ədəbiyyatımız da sözün həqiqi mənasında öz intibah, 

çiçəklənmə dövrünü yaşamışdır. Reallıq budur ki, bu inkişafda Naxçıvan torpa-ğının 
yetirdiyi siyasi xadimlərin, fikir aydınlarının olduğu kimi, ədəbiyyat – söz, sənət adam-
larının da xidmətləri çox olmuşdur. Təkcə XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində Nax-
çıvan ədəbi mühitinin yetişdirdiyi Cəlil Məmmədquluzadə, Hüseyn Cavid, Məmməd 
Tağı Sidqi, Qurbanəli Şərifzadə, Əliqulu Qəmküsar, Məmməd Səid Ordubadi və başqa 
bu kimi şəxsiyyətlər Azərbaycan ədəbiyyatının qızıl fonduna daxildir. Bu sırada istər 
1920-ci ildən əvvəl, istərsə də sonrakı illərdəki ədəbi və ictimai-siyasi fəaliyyəti ilə daha 
çox diqqəti çəkən qüdrətli sənətkarlardan biri də Məmməd Səid Ordubadidir. 

Məmməd Səid Ordubadi 1872-ci il 24 mart tarixdə, Ordubad rayonunda, şair Ha-
cıağa Fəqir Ordubadinin ailəsində dünyaya gəlmişdir. İlk təhsilini mollaxanada, sonra 
isə dövrün görkəmli maarifpərvər ziyalısı, şair Məmməd Tağı Sidqinin “Əxtər” adlı 

yenitipli məktəbində almışdır. Yaradıcılığa satirik şerlərlə başlamış, “Molla Nəsrəddin” 
jurnalı nəşrə başladıqdan sonra sənətkarın yaradıcılıq imkanları da genişlənmişdir. Ədib 
“Molla Nəsrəddin” jurnalı ilə yanaşı dövrün ən nüfuzlu qəzet və jurnallarında “Məm-
məd Səid”, “M.S.”, “Məsa” və başqa imzalarla satirik şer, felyeton, tənqidi və publisis-
tik məqalələrlə çıxış etmişdir [1, s. 48]. Sənətkar bədii yaradıcılıqla bərabər Culfada ya-
şadığı dövrdə sosial-demokrat, bolşevik “Hümmət” təşkilatı xətti ilə Cənubi Azərbay-
can inqilabi hərəkatında bilavasitə iştirak etmişdir. 1915-ci ilin əvvəllərində çar Rusi-
yası tərəfindən Rusiyanın Saritsın vilayətinə sürgün olunmuş, burada sosialistlərlə ya-
xınlaşmış, 1918-ci ildə partiya sıralarına daxil olmuş və Şimali Qafqazda müxtəlif  mət-
buat orqanlarında çalışmışdır. Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti devrildikdən son-
ra Bakıya gəlmiş, “Əxbar”, “Kommunist”, “Yeni yol”, “Füqəra füyuzatı” kimi mətbuat 
orqanlarında məsul vəzifələrdə işləmişdir. Sovet dövlət rəhbərləri ilə şəxsi əlaqələri Or-
dubadinin fəaliyyətinin yeni istiqamətlərini müəyyənləşdirmişdir. Azərbaycanda sovet 
rejiminin hakim olmasının ilk otuz ili ərzində yazıçı müxtəlif orden, medallarla müka-



 

196 

fatlandırılmışdır. Böyük yazıçı 1950-ci il 1 may tarixdə uzun sürən xəstəlikdən sonra 
vəfat etmiş, fəxri xiyabanda dəfn olunmuşdur. Sənətkarın “Ev muzeyi” və “Xatirə mu-
zeyi” yaradılmışdır. 

Məmməd Səid Ordubadi Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində istedadlı satirik şair, tər-
cüməçi, çoxsaylı elmi və publisistik məqalələr müəllifi, dramaturq və qüdrətli nasir – 
tarixi romanlar müəllifi kimi yaşamaqdadır. Sənətkarın 6000 adda əsər yazdığını nəzərə 
aldıqda onun bir yazar kimi nə qədər məhsuldar işlədiyi aydınlaşır. 

Ordubadi yaradıcılığının əhəmiyyətli bir hissəsini dramaturgiya təşkil edir. Dra-
maturq çap olunan və olunmayan otuza qədər dram əsərinin müəllifidir. Bəhs etdiyimiz 
əsərlər içərisində yazıldığı dövrün ən aktual problemlərinə, hadisələrinə toxunan, bir 
sözlə dövrün real mənzərəsini əks etdirən və bu gün belə öz ideya əhəmiyyətini və 
bədii, nəzəri dəyərini qoruyub saxlayan nümunələr az deyil. Bu sırada “Baği-şah”, 
“Əndəlisin son günləri”, “Teymurləng və İldırım Bəyazid”, “Cəmiyyəti-əqvam” və 
başqa dramların adını çəkə bilərik. Müəllifin dramaturji yaradıcılığının bir hissəsini də 
müxtəlif opera, operetta və musiqili komediyalara yazdığı librettolar təşkil edir. Orduba-
dinin Ə.Bədəlbəyli, M.Maqomayev, Ü.Hacıbəyli, F.Əmirov, S.Rüstəmov kimi dahi bəs-
təkarlarla birgə əməyinin bəhrəsi olan “Nizami”, “Koroğlu”, “Nərgiz”, “Ürəkçalanlar”, 
“Beş manatlıq gəlin” və başqa əsərlər uzun müddət Azərbaycan səhnəsinin repertuarın-
dan düşmədiyi kimi, yazıldığı dövrdə də ictimai mühitin diqqətini cəlb edə bilmişdir. 
Ordubadinin tərcümeyi-hal göstəricilərindən də bəlli olduğu kimi, o, 1920-ci illərdə 
“Tənqid və təbliğ” teatrı ilə yaxından əməkdaşlıq etmiş, milli teatr və musiqimizin inki-
şafı, tədqiqi və təbliği istiqamətində də böyük iş aparmışdır. Məlum olduğu kimi Ordu-
badinin bir çox şerlərinə hələ yaşadığı dövrdə məşhur bəstəkarlar tərəfindən musiqilər 
yazılmışdır. Fikrimizcə, dahi Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir Hacıbəylinin və Məmməd Səid 
Ordubadinin birgə əməyinin məhsulu olan “Koroğlu” operası Azərbaycan musiqisi tari-
xinin zirvəsi sayıldığı kimi, Ordubadi yaradıcılığının da ən uğurlu nailiyyətlərindəndir. 

“Koroğlu” operası haqqında yazıldığı dövrdə də, sonrakı illərdə də müxtəlif fikir 
ayrılıqları olmuşdur. Hər şeydən əvvəl operanın yazıldığı dövrün siyasi mənzərəsinə 
nəzər salmaq yerinə düşər. Azərbaycanda sovet hakimiyyətinin qurulmasının ilk günlə-
rindən başlayaraq milli ruhlu şair və yazıçılarımıza, açıq fikirli ziyalılarımıza qarşı tə-
qiblər başlamışdır. Yüzlərlə, minlərlə Azərbaycan ziyalısı təqiblərə, işgəncələrə məruz 
qalır, güllələnir, ən yaxşı halda Rusiyanın şimal bölgələrinə sürgün olunurdu. Haqqında 
bəhs etdiyimiz “Koroğlu” operası Azərbaycan xalqına qarşı törədilən bu vəhşiliyin ən 
dəhşətli bir dövründə, 1937-ci illərdə yazılmış və səhnələşdirilmişdir. Onu deyə bilərik 
ki, bu dövrdə nəinki bu cür bir əsər yazmaq, Koroğlu kimi inqilabçı xalq qəhrəmanının 
adını çəkmək belə qorxulu idi. “Koroğlu” operası Üzeyir bəy Hacıbəylinin və Məmməd 
Səid Ordubadinin qələminin və eyni zamanda ictimai nüfuzunun məhsulu idi. Operanın 

librettosunun, şer parçalarının müəllifi və səhnə tarixi barədə olan müxtəlif fikirləri bu 
cür ümumiləşdirmək olar. Əsərin librettosunu Ordubadi, musiqi parçalarını isə görkəmli 
bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyli yazmışdır. Tədqiqatçı Sərdar Fərəcov da qeyd edir ki, 
Üzeyir bəy və Ordubadi “Dəmirçi Gavə” əsəri üzərində işlərkən Heydər İsmayılovun 
“Koroğlu” dramı ilə tanış olmuşlar və bu adda opera yazmaq qərarına gəlmişlər [2]. 
Uzun illərlə çəkilən birgə əməyin məhsulu olan “Koroğlu” operası 1937-ci ildə tamam-
lanmış və ilk dəfə həmin ilin 30 aprel tarixində tamaşaya qoyulmuşdur. Tamaşanın qu-
ruluşçu rejissoru İsmayıl Hidayətzadə, tərtibatçı rəssamı Rüstəm Mustafayev və Koroğ-
lu (Rövşən) rolunun ilk və ən mükəmməl ifaçısı isə ölməz sənətkarımız Bülbül (Mur-
tuza Məmmədov) olmuşdur. Tamaşa çox böyük maraqla qarşılanmış, ictimaiyyətin diq-
qətini cəlb etmiş, mətbuatda müxtəlif fikirlər səsləndirilmişdir. 1941-ci ildə Üzeyir bəy 
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Hacıbəyli “Koroğlu” operasına görə “Stalin” mükafatına layiq görülmüşdür. Bir haşiyə 
çıxaraq deyək ki, Məmməd Səid Ordubadinin görkəmli bəstəkarımız Müslim Maqoma-
yevlə 1935-ci ildə birgə qələmə aldığı “Nərgiz” operası da 1938-ci ildə Moskvada ke-
çirilən “Azərbaycan incəsənəti” ongünlüyündə təqdim olunmuş və böyük əks-səda 
doğurmuşdur [3, s. 110]. 

Azərbaycan mədəniyyətinin ayrı-ayrı iki qütbünün demək olar ki, aparıcı simaları 
olan Məmməd Səid Ordubadi və Üzeyir bəy Hacıbəylinin istər yaradıcılıq əlaqələrinin, 
istərsə də şəxsi münasibətlərinin uzunmüddətli və maraqlı tarixçəsi var. Ordubadinin 
qələmə aldığı “Böyük sənətkar barəsində xatiratım” [4, s. 301] başlıqlı xatirə yazısından 
öyrənirik ki, onlar hələ 1906-1907-ci illərdən əlaqə saxlayırmışlar. Üzeyir bəy görkəmli 
rəssam Əzim Əzimzadəylə birgə Məmməd Səid Ordubadiyə məktub yazaraq onu Ba-
kıya dəvət edir və bunun ona faydalı olacağını söyləməklə yanaşı dostanə məsləhətlər 
verir, eyni səmimiyyətlə zarafatlar edir. Elə bu zamanlardan bu iki sənətkarın biri-
birinin yaradıcılığına bələd olduqlarını və bir-birinə qarşılıqlı rəğbət bəslədiklərini görü-
rük. Bu cür əlaqələr davam etsə də sənətkarlara şəxsən tanış olmaq Ordubadi sürgündən 
qayıtdıqdan, Azərbaycanda sovet hökumətinin qurulmasından sonra nəsib olur. Ordu-
badi yazır ki, Üzeyir bəylə ilk görüşümüzdə səmimiyyətlə əlimi sıxdı və zarafatla “Bakı 
qoçularından daha qorxmursan ki?” – dedi. Yazıçı Üzeyir bəyi tanıdıqdan sonra “Üzeyir 
bəy öz epoxasının təzə adamıdır” – deyir və bunun sevincini yaşayır. 

Dahi Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyli ilə qüdrətli nasir Məmməd Səid Or-
dubadi arasındakı dostluq 1920-ci illərin sonunda Radio Komitəsində işlədikləri illərdən 
genişlənir, ciddi yaradıcılıq əlaqələri şəklində özünü göstərməyə başlayır. Bu illərdə 
bəstəkar Ordubadinin bir neçə şerinə musiqi də bəstələyir. Növbəti günlərdə yeni bir 
əsər üzərində işləməyə başlayırlar. Bu əsər Osmanlı ədibi Şəmsəddin Saminin eyniadlı 
əsəri əsasında qələmə alınan “Dəmirçi Gavə” adlı opera idi. Operanın librettosu yazılır, 
musiqi hissələrinin bir qismi işlənirsə də, sonradan əsər yarımçıq buraxılır.  Yazıçı 
Üzeyir bəyin bu dövrdəki fikrini belə xatırlayır: “Bəzən yaxşı bir iş üçün böyük zəhməti 
qurban verməyin eybi yoxdur. Sən bilirsən ki, Koroğlunun qəhrəmanlıq siması müxtəlif 
variantlar içində itib getmişdir. ”Koroğlu” dastanı əsasında yeni bir opera yazmaq xəya-
lındayam” [2]. Bu məqamda xatırladaq ki, Ordubadinin xatirələrində dönə-dönə opera-
nın librettosu üzərində işləməsi vurğulanır. Beləliklə, Azərbaycan musiqisinin və eyni 
zamanda Üzeyir Hacıbəyli yaradıcılığının şah əsərlərindən biri, “Koroğlu” operası ya-
zılmağa başlayır. Ordubadi bəstəkarın əsər üzərində nə qədər dəqiqliklə işlədiyini xatır-
layır və qeyd edir ki, bəzi səhnələr üzərində günlərcə işləyir, müzakirələr aparırdıq. Hət-
ta onu da yazır ki, mən Üzeyir bəyi tələsdirdikdə o deyərdi: “Biz əsər üzərində nə qədər 
çox işləsək, əsər də səhnədə o qədər davamlı olar”. Yazıçı əqidə dostunu və birlikdə 
qələmə aldıqları “Koroğlu” operasını bu cür xatırlayır: “Koroğlu operasının məzmun və 
mündəricəsi Üzeyir bəyin siyasi və ictimai varlığının güzgüsüdür”. 

Biz Məmməd Səid Ordubadinin Üzeyir Hacıbəyli haqqında yazdığı xatirələrdən 
onların birgə qələmə aldıqları “Koroğlu” kimi nəhəng əsərin yazılma, ərsəyə gəlmə pro-
sesini izləməklə yanaşı 1930-cu illərdə Azərbaycanda mövcud olan ictimai-siyasi vəziy-
yət, teatrlarımızın, zəngin və çoxəsrlik musiqi mədəniyyətimizin toplanması, yazıya 
alınması və təbliği istiqamətində şəxsən Üzeyir bəyin əməyinin, narahat düşüncələrinin 
şahidi oluruq. Haqqındakı xatirələrdən də öyrənirik ki, Üzeyir bəy ədəbiyyatımız, mədə-
niyyətimiz, musiqimizin toplanması, təbliği, nəşri istiqamətində hansı mühüm xidmətlər 
göstərmişdir. Bu kimi yüksək xidmətə ehtiramın nümunəsi idi ki, Ordubadi “Üzeyir 
bəyin yaradıcılıq barəsindəki fikirlərindən öz yaradıcılığımda da istifadə edirdim” yaz-
maqla qələm dostuna pərəstişkaranə münasibətini ifadə edirdi. 
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Qeyd etmək lazımdır ki, Üzeyir Hacıbəyli də Məmməd Səid Ordubadiyə eyni 
səmimiyyətlə yanaşmışdır. Məmməd Səid Ordubadinin anadan olmasının 70 illiyində 
bəstəkarın ona yazdığı təbrik məktubunda bu qayğıkeş, dostanə münasibət özünü aşkar 
göstərir. Bəhs etdiyimiz məktubda Üzeyir bəy yazır: “Şerlə musiqi qardaş olduğu kimi 

sən bu sahədə bizə qardaşlıq əlini uzatdın” [5, s. 44]. Və nəticədə ədəbiyyatımızın, 
musiqimizin ölümsüz əsərləri yarandı. 

XX əsrdə tariximizin yetişdirdiyi bu iki sima arasında məslək və əqidə birliyin-
dən doğan şəxsi və yaradıcılıq əlaqələri onların ömürlərinin sonuna qədər davam etmiş-
dir. 1948-ci il 23 noyabr tarixdə vəfat edən dahi bəstəkar haqqında Ordubadi “Əziz yol-
daş, sevimli dost” (1948-ci il 24 noyabr, ”Kommunist”) başlıqlı matəm məqaləsi yaz-
maqla ölməz bəstəkar qarşısında bu dünyadakı son borcunu yerinə yetirirdi. 
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ТВОРЧЕСКИЕ СВЯЗИ МАМЕДА САИДА ОРДУБАДИ 
И УЗЕИРА ГАДЖИБЕКОВА 

 
В статье рассмотрены отношения, творческие связи двух выдающихся дея-

телей истории азербайджанской литературно-культурной мысли начала XX века – 
Мамеда Саида Ордубади и Узеира Гаджибекова. В то же время подробно рас-
сказывается о плоде творчества М.С.Ордубади и У.Гаджибекова – опере «Керог-
лу» – и о личных отношениях мастеров в ходе создания этого произведения. 
 

Ключевые слова: Мамед Саид Ордубади, опера “Кероглу” У.Гаджибекова, либретто, му-
зыкальный, литературный, дружба. 
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Relations, creative connections of two outstanding figures of the history of Azer-

baijani literary and cultural thought of the beginning of the XX century – Mammad Said 
Ordubadi and Uzeir Hajibeyov are considered in the paper. At the same time, the result 
of M.S.Ordubadi and U.Hajibeyov’s work – the opera of “Keroglu” – is described in de-
tail, as well as the personal relationships of the masters during the creation of this work. 
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CÜMHURİYYƏT TARİXİNDƏN BƏHS EDƏN DƏYƏRLİ MƏNBƏ 
 

Görkəmli ictimai-siyasi xadim Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Şərqdə ilk müstəqil demokratik res-
publikanın qurulmasında əvəzolunmaz siyasi fəaliyyəti ilə yanaşı ədəbi və publisistik fəaliyyəti ilə də diq-
qəti cəlb etmişdir. Məqalədə böyük vətənpərvər şəxsiyyətin Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti haq-
qındakı qənaətlərinin öz əksini tapdığı 1923-cü ildə Atatürk mükafatına layiq görülmüş “Azərbaycan 

Cümhuriyyəti” adlı kitabından bəhs olunur. Kitabda Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətindən əvvəlki, 

ikiillik müstəqillik dövrü və cümhuriyyətdən sonrakı dövrdə baş verən ictimai-siyasi hadisələrə dahi şəx-
siyyətin münasibəti ifadə olunmuş və Rusiya siyasətinin iç üzü açılmışdır. 
 

Açar sözlər: müstəqillik, cümhuriyyət, türkçülük, hüquq, bolşevizm. 
 

XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan milli istiqlaliyyət hərəkatının liderlərindən biri, 

mühacirətdə daim vətən eşqi ilə alışıb yanan, dünyaya gözlərini yumarkən belə: “Azər-
baycan, Azərbaycan!” – deyərək öz xalqının gələcəyindən nigaran qalan böyük vətən-
pərvər ictimai xadim Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin adı təkcə Azərbaycan tarixinə 

deyil, ümumilikdə azadlıq, hürriyyət tarixinə qızıl hərflərlə yazılmışdır. Onun “Bir kərə 

yüksələn bayraq bir daha enməz!”, “İnsanlara hürriyyət, millətlərə istiqlal!”, “Gələcək – 
millətləri süngü gücü ilə yapma rejimə boyun əydirmənin deyil, milli hakimiyyətə, haq-
qa və hürriyyətə dayanan istiqlalçılığındır” kimi aforizmləri, 1951-ci il 26 avqust, 1952-
ci il və 1953-cü il 28 may olmaqla Azərbaycan xalqına müraciətləri azadlıq və milli is-
tiqlal prinsiplərinin məcmusu, başqa sözlə desək, Azərbaycanın nicat, qurtuluş yolunu 

göstərən əvəzolunmaz fikirlərdir. “Acı bir həyat” (1912), “Azərbaycan Cumhuriyeti 

Keyfiyet-i Teşekkülü ve İndiki Veziyyeti” (1923), “Esrimizin Siyavuşu” (1925), “Kaf-
kasya Türkleri” (1928), “Çağdaş Azerbaycan Edebiyatı” (1950), “Çağdaş Azerbaycan 

Tarihi” (1951), “Azərbaycan şairi Nizami” (1951) və s. əsərlərin müəllifi olan Azər-
baycanın istiqlal mücahidinin 1923-cü ildə Türkiyənin İzmir şəhərində keçirilmiş 
“Kitab bayramı”nda “Azərbaycan Cümhuriyyəti” adlı kitabı Atatürk mükafatına layiq 
görülmüşdür. Azərbaycanın müstəqil ikən get-gedə bütün hüquqlarının Rusiyaya veril-
məsi, bolşeviklərin Azərbaycana guya millət tərəfindən çağırılması, bolşevik Azərbay-
canının xoşbəxt olaraq qəbul edilməsi, bolşeviklərə qarşı çıxarılan üsyanlara münasibət 

və s. yanlış mülahizələrə aydınlıq gətirilmişdir. 
Əsər böyük türkçü, Turançı ədib, ictimai xadim, “türkçülüyün atası” [5] Əli bəy 

Hüseynzadənin kitab haqqındakı fikirlərini ifadə edən “Bir mütaliə” adlı yazı ilə baş-
layır. İqtisadi, siyasi baxımdan bütün dünya üçün böyük əhəmiyyətə malik olan Bakı-
nın, Azərbaycanın, ümumən bütün türklüyün müqəddəs və davamlı istiqlalı və istiqbalı 

məsələsi əsas mövzu olaraq seçildiyindən Əli bəy bu kitabı “mətbuatımıza pək qiymətli 

bir hədiyyə” [3, s. 7] hesab etmişdir. Əli bəyin fikrincə, Azərbaycanın ən böhranlı za-
manlarında fəal bir mücahid sifətilə çalışmış, bir çox mühüm siyasi hadisələri yaxından 
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görmüş və sərgüzəştlərlə dolu bir həyat yaşamış M.Ə.Rəsulzadənin çox qiymətli mə-
lumat və müşahidələrinin əksi olan bu əsər həm də Türkiyə mətbuatında türk ölkələri 

haqqında məlumat verən əsərlər sahəsindəki boşluğu dolduracaqdır. Əli bəy Hüseyn-
zadə bu kimi əsərlərlə türk istiqlalının mücahidlərinin yetişəcəyinə və xalqın oyanaca-
ğına böyük ümid bəslədiyini ifadə edir: “Ümid edirəm ki, “Azərbaycan Cümhuriyyəti” 

ilk “Kitab bayramı” ziyafətində ən dadlı, ən müğdi qidayi-ruhiyyələrindən biri olur və ... 
türk istiqlalının mücahidlərini, nigahbanlarını bəslər, təqviyə edər və oyandırar!” [3, s. 8]. 

Avropada şərqşünaslıq artıq bir elm kimi formalaşdığı, həyatını bu sahəyə həsr 

edən şərqşünas alimlərlə yanaşı Şərqə dair saysız-hesabsız kitablar, jurnallar mövcud 
olduğu halda, şərqlilərinsə bu sahədə çox az məlumatlarının, tədqiqat əsərlərinin olması 

Məhəmməd Əmin bəyi “şərqliləri yekdigərinə tanıdacaq”[3, s. 9] belə bir əsəri yaz-
mağın gərəkli olduğu qənaətinə gətirmişdir. Müstəqil Türkiyə (“böyük Türkiyə”) və 

Azərbaycan (“kiçik Türkiyə”) xalqı arasındakı münasibəti “iki qardaş münasibəti qədər 
səmimianə” [3, s. 10] hesab edən dahi liderin fikrincə, Türkiyə Azərbaycan Cümhuriy-
yətinin müqəddəratına laqeyd qalmamalıdır: “Bu nöqteyi-nəzərdən Azərbaycan məsə-
ləsi Türkiyə üçün ciddi düşünüləcək bir məsələdir” [3, s. 10]. “Siyasi publisistikamızın 
ən gözəl nümunəsi” [8] olan kitab müqəddimə və on bir bölmədən, “Azərbaycan qur-
banlarından bir listə”, qeyd və şərhlərdən ibarətdir. “Azərbaycan xəlqi” adlanan birinci 

bölmədə I Dünya müharibəsindən (1914-1918) əvvəlki və sonrakı Azərbaycanın sözlə 
coğrafi xəritəsi çəkilmiş, Azərbaycan xalqı, onun milli, dini mənsubiyyəti, mədəniyyəti, 

dili, tarixi, tərkibində olduğu dövlətlər, xanlıqlar dövrü, çarizmin Azərbaycanı istilası və 

s. mühüm məlumatlar diqqətə çatdırılmışdır. Böyük mütəfəkkir hansı xalqın idarəsi 

altında olmasından asılı olmayaraq, rəsmi şəkildə olmasa da, xalq ədəbiyyatı, xalq aşıq 

və şairləri vasitəsilə xalqın öz dilini qoruyub saxlamağa müvəffəq olduğunu və milli 

mənsubiyyətini dərk edən, xatırlayan bir xalq olduğunu sübut etdiyini, sözün həqiqi mə-
nasında alqışlamışdır. M.Ə.Rəsulzadə türk dilində yazılı ədəbiyyatın yaranmasında 

“yalnız Azərbaycanın deyil, bütün türklügün dahi şairlərindən, Azərbaycanlılarca “əbu-
şüəra” künyəsini daşıyan Füzulinin” [3, s. 15] və Şah İsmayıl Xətainin xidmətlərinin 

nəticəsi olaraq Azərbaycan türk ədəbiyyatının müstəqil bir cərəyana çevrildiyini qeyd 

edir (Füzulidən əvvəlki dövrdə türkcə yazılmış əsərlər müəllifə bəlli olmamışdır – 
A.O.). Füzulidən sonrakı əsrlərdə Azərbaycanda dramaturgiyanın, teatrın, mətbuatın, 

təhsilin inkişafından bəhs edən böyük ədib milli mübarizə tarixində “İqbal”, “Sədayi-
həqq”, “Kaspi”, “Həyat”, “İrşad”, “Açıq söz” qəzetlərinin, “Molla Nəsrəddin” və “Fü-
yuzat” jurnallarının rolunu yüksək qiymətləndirmişdir: “... “Molla Nəsrəddin” məc-
muəsi Azərbaycan məzahının xəlq etdiyi bir şah əsərdir. Ədəbi məcmuələrdən ən müm-
tazı möhtərəm Hüseynzadə Əli bəyin təhti-müdriyyətində çıxan “Füyuzat” məcmuəsi 
idi. “Füyuzat” məcmuəsi Azərbaycan üdəbasını Osmanlı ədəbiyyatını təqlidə sövq edən 

ən böyük amillərdən birisi olmuşdur”[3, s. 19]. 
1905-ci il inqilabından sonra Rusiyada türklərin əleyhinə yeridilən şovinizm siya-

səti qeyri-rus millətlərində milli hissləri daha çox oyandırır, xüsusən də “türk milliy-
yətpərvərliyi qabarıyordu” [3, s. 23]. Nəticədə, Rusiyada təhsil alan türklər birləşib 

“Müsavat” adlı gizli bir cəmiyyət təşkil edirlər ki, bu cəmiyyətin əsas məqsədi Rusiyada 

yaşayan türklərin ruslarla bərabər hüquqlara malik olduğunu görmək idi: “Cəmiyyətin 

məfkurəsi millətlər arasında tam bir müsavati-hüquq təsəvvürü idi. Bunun üçün də 
“Müsavat” namını almışdı” [3, s. 24]. Bu cəmiyyətin “Səbil ül-Rəşad” qəzetində dərc 
olunan bəyannaməsinin bir qismi əsərə daxil edilmişdir. Buradan aydın olur ki, hələ o 

zamandan milli düşüncəli bu cəmiyyət Rusiya əsirliyindən qurtarmaq və Türkiyəyə 

meyl etmək lazım olduğunu qət etmişdi: “Bizim yeganə çareyi-nicatımız Türkiyənin 
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istiqlalı və onun tərəqqisindədir. Əgər biz şimdi də əvvəlki hissizliyimizdən vaz keç-
məzsək, bu üzdən dünyanın gözü önündə həqq, insaniyyət və milliyyətimizi qaib edib 

əğyarə əcir, tabe və adətən əsirlikdə qalacağımıza şübhə edilməsin” [3, s. 24]. 
 “Hərbi-ümumi və ixtilafi-kəbir” adlanan üçüncü bölmədə I Dünya müharibəsinin 

yaranma səbəbləri, onun doğurduğu 1917-ci il inqilabı, bolşevizmin yaranması və Azər-
baycan türklərinin hər iki siyasi hadisədən gözləntisinin “kəndi hürriyyət və hakimiy-
yəti-milliyyəsini təyin edər bir nəticə” [3, s. 28] olduğu diqqətə çatdırılır. Bolşeviklərin 
hakimiyyəti ələ keçirməsi ilə Rusiyada bir anarxiya, hərc-mərclik yaranmış, ordu cəb-
həni tərk etməyə, kəndlilər mülkədarların ərazilərini, əmlakını zəbt etməyə başlamış və 

Petroqraddakı bolşevik hökumətinin verdiyi dekretlərdə qeyd olunmuşdu ki, “millətlər 

dəxi istərlərsə Rusiyadan belə ayrıla bilərdilər” [3, s. 29]. Sürətlə geriyə dönən Qafqaz 

cəbhəsindəki rus ordusunun islam əhalisinə qarşı törətdiyi təhqir və təcavüzlərdən, təh-
didlərdən Qafqaz əhalisini qorumaq üçün Cənubi Qafqaz idarəsinin yaradılması, xüsusi 

bir heyətin bura ezam edilməsindən bəhs olunur. Zaqafqaziya Seyminin yaradılması, 

lakin rəsmi Bakının onu deyil, Petroqrad hökümətini tanıması, gürcü və erməni milli 

ordularının yaradılması işi sürətlə tamamlandığı halda, müsəlman alayının təşkilinin 

mübahisə və münaqişələrə səbəb olması, V.Leninin əsarətdə olan Şərqə mövqelərini tam 
təmin etmədikləri ilk günlərdə verdiyi yalançı hürriyyət və istiqlal vədləri, 1917-ci ildə 
Xoqənd, Taşkənd, Krım, Ukraynada muxtariyyət tələb edən əhalinin zorla tabe etdiril-
məsi və s. hadisələrə aydınlıq gətirilir. Xüsusən, ermənilərə vədlər verən Şaumyanın 
(Lenin və Stalinin imzaladığı 13 saylı Dekret – A.O.) təsiri nəticəsində “bir ay əvvəl 
Bakı bələdiyyəsində rus məclisi-müəssisanını dağıdan bolşeviklərə qarşı bombalar, met-
ralyozlar saçan “Daşnaksütyun” firqəsi Bakı “Soveti” ilə sıx bir rabitəyə və əsgəri bir it-
tifaqa girmiş oldu” [3, s. 32]. Bu ittifaqın nəticəsi isə rəsmi olaraq siniflər arasında mü-
barizə adlandırılan, həqiqətdə isə türk-müsəlman soyqırımı olan 1918-ci il martın 17-dən 
başlanan 12000-dən çox günahsız insanın qətlə yetirildiyi qanlı mart soyqırımı olmuşdur. 

“Qardaş Türkiyənin imdadı” adlı bölmədən aydın olur ki, Şaunmyanın “muxtariy-
yət deyil, xarabazarlıq alacaqsınız” – fikrinə müvafiq və Türkiyə Ermənistanı yaratmağı 
planlayan belə dəhşətli soyqırım Şamaxı, Lənkəran, Salyan, Quba, Kürdəmirdə, həm-
çinin Qars və Erivan vilayətlərində də həyata keçirilmişdir. “1918-ci ilin martında təşkil 
edilmiş qırğınlardan sonra Azərbaycan milli demokratiyası istiqlaliyyət uğrunda açıq 

mübarizə və milli hakimiyyət yaratmağın milli qurtuluş üçün yeganə yol olduğunu dərk 

etdi. Azərbaycan nümayəndələrinin təkidilə Zaqafqaziya Seymi aprel ayının 9-da Zaqaf-
qaziyanın suverenliyini elan etdi”[1, s. 5]. 1918-ci il may ayının 26-da Gürcüstanın, 28-
də isə Azərbaycanın müstəqilliyini bəyan etməsi, Batum müqaviləsi ilə Azərbaycanın 

ölkədə təhlükəsizliyi bərpa etmək məqsədilə Türkiyədən əsgəri yardım istəmək haq-
qının təmin olunması məhz qanlı hadisələrin qarşısını almaq üçün atılmış addımlar idi. 

Soyqırım təhlükəsi artıq Gəncəyə gəlib çatdığı bir zamanda Nuru Paşanın ordusunun 

Gəncəyə daxil olmasını xalq bayram kimi qarşılamışdı. Milli Şuranın Gəncəyə köçürül-
məsi, orada ikinci kabinetin yaradılmasının səbəbi isə Türkiyədən Gürcüstan yolu ilə 

gəlməli ordunun Almaniyanın yaratdığı maneələr səbəbindən yubanması idi. Bu zaman 

Məhəmməd Əmin Rəsulzadə “Azərbaycan hökuməti adından etiraz bəyanatı yazdı. 

1918-ci il iyulun 12-də İstanbuldakı Almaniya böyük elçiliyinə gedib, alman-rus anlaş-
masına etiraz əlaməti olaraq bəyanatı təqdim etdi”[6, s. 86]. Nuru Paşanın ordusunun, 

qardaş xilasına can atan “türk Məhəmmədciyinin türk vəhdəti tarixində altın hərflərlə 

yazılacaq bir fədakarlığı ilə Azərbaycan qəvayi-milliyyəsi kəndi paytaxtına giriyor” [3, 
s. 42]. Bu zaman İstanbulda olan Məhəmməd Əmin bəy bu xəbərin onda nəhayətsiz bir 
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sevinc yaratdığını belə ifadə etmişdir: “Bu qəsa xəbərin məndə tövlid etdiyi təsiri qabil 

deyil təsvir edəməm. O təsiri hala unudammıyoram”[3, s. 42]. 
“Mondrus mütarikəsinin Qafqasiyadakı nətayici” adlı V bölmədə Nuru Paşanın 

Mudros müqaviləsi şərtlərinə əsasən, bir həftəyə Bakını, bir aya isə bütün Qafqazı tərk 

etmək məcburiyyətində olmağı haqqında danışılır. O dövrdə Azərbaycan Cümhuriyyəti-
nin ingilislərlə ancaq diplomatik danışıqlarla anlaşa biləcəyini böyük ictimai xadim 
doğru müəyyənləşdirmişdi. Çünki: “Almaniyanın, Türkiyənin təslim olunduğu bir qüv-
vətə qarşı Azərbaycanın hərb açması bittəb əqlə belə gəlməzdi”[3, s. 45]. Azərbaycan 

Cümhuriyyətinin ingilis komandanlığına verdiyi notanın nəticəsi olaraq rus Biçeraxov 
ordusu və ermənilər Bakını tərkə məcbur oldular. Cümhuriyyət zamanı Bakının yaşadığı 

“ən səmimi sevinc günlərindən biri” [3, s. 49] də Gəncədə AXC-nin hərbi naziri Səməd 
bəy Mehmandarov tərəfindən yaradılan ordunun 1919-cu il 5 apreldə Bakıya gəlişi ol-
muşdur. AXC-nin ingilislərlə apardığı siyasətin uğurlu alınmasının səbəbi isə Məhəm-
məd Əmin bəyə görə Azərbaycanın müstəqilliyinin, Rusiyadan ayrılmasının ingilislərin 

xeyrinə olması idi: “Bakı petrolunun müstəqil Qafqasiyalı bir hökumət əldə bulunması 

və ələlümum Qafqasiyanın Rusiyadan ayrılması ingilislərin işinə gəliyordu. Azərbaycan 

da bu keyfiyyətdən istifadə etməli idi” [3, s. 50]. “Milli azadlıq hərəkatının liderləri 

müstəqil dövlətçiliyi yaradaraq dövlət hakimiyyətinin ilk addımlarından, uğrunda ardıcıl 
və inadlı mübarizə apardıqları vəzifələri həyata keçirməyə başladılar” [4, s. 222]. Bun-
dan sonra baş verən siyasi hadisələrin səbəblərini anlamaq üçün Azərbaycan Milli Şura-
sının milli və siyasi tərkibi haqqında məlumat verir. 

AXC-nin 80 illiyinin keçirilməsi ilə bağlı verdiyi Sərəncamda Ümummilli lider 
Heydər Əliyev xalqımızın müstəqillik əzmini nümayiş etdirmiş müstəqil dövlətin Azər-
baycan dövlətçiliyi tarixinə əvəzolunmaz xidmətlərini layiqincə dəyərləndirmişdir: 

“Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ölkənin daxilində və xaricində yaranmış kəskin və 
mürəkkəb ictimai-siyasi şəraitdə fəaliyyət göstərmişdir. Bu dövlətin qısa bir müddətdə 
həyata keçirdiyi tədbirlər xalqımızın tarixində böyük iz buraxmışdır”[2, s. 12]. Azər-
baycan Milli Şurasının on yeddi ay müddətində əldə etdiyi nailiyyətlər Məhəmməd 

Əmin bəy tərəfindən belə ümumiləşdirilmişdir: “Əvvələn: piyadə, süvari, topçu, təyya-
rəçi, teleqrafçı kimi hər növ silah ənvaindən mütəşəkkil 17 min miqdarında bir ordu ha-
zırlanmış, məktəbi-hərbiyyə təsis olunmuşdu. Saniyən: ... bütün Azərbaycanda əmniy-
yət və asayiş təsis olunaraq rus asirlərinin ziri-asarətində bulunan Lənkəran qəzası ana 
vətənə iadə edilmiş, Naxçıvanın Ermənistan hökumətinə qarşı mücadiləsi mənən, mad-
dən, siyasətən təqviyə olunaraq oraya vali göndərmək surətilə Azərbaycana mərbutiyəti-
idarə dəxi təhti-təminə alınmışdır” [3, s. 56]. “Çarlıq zamanında dövlət idarəsinə yaxın 
buraxılmayan azərbaycanlılardan zabıta və əmniyyət qüvvətləri vücuda gətirdi. Sosial 

sahədə əsaslı islahata girişdi. Kəndlilərə torpaq vermək üçün qanunlar hazırladı. Fəhlə-
lərin haqlarını qorumaq üçün tədbirlər aldı. Xalqı az zamanda oxutmağa başladı. Orta və 

ali məktəblər açdı. Məmləkətdə tam bir azadlıq vardı. O zaman indi sovet zamanında 

olduğu kimi terror deyilən şeydən heç bir əsər yoxdu. Şəxslər də, məskənlər də əmin və 
amanda idi. Vətənin qapıları indi olduğu kimi bütün dünyaya qapalı deyildi. Hər azər-
baycanlı istədiyi zaman hara istərsə gedərdi” [7, s. 7-8] – bu misralar isə görkəmli 
liderin 1953-cü ildə “Amerikanın səsi” radiosundan “Azərbaycana müraciəti”ndəndir. 
Bundan başqa AXC-nin nailiyyətləri sırasında neft mədənlərinin bərpası, türk dilinin 
rəsmi dövlət dili elan olunması, maarif sahəsində milliləşdirilmək siyasəti, Bakı-Batum 
dəmiryolunun, neft kəmərinin yenidən bərpası, uğurlu xarici siyasəti və s. sadalanır. Bu 

bölmənin sonunda müəllif AXC-nin süqut etməsinin əsas səbəbini də qeyd etməyi lazım 
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bilir ki, bu səbəb daxildəki narazılıqlarla deyil, “xaricdən gələn təcavüzkar bir qüvvət 

üzərinə zühur eyləmişdir” [3, s. 60]. 
Kitabın “İstiqlal məfkurəsi” adlanan son bölməsində Azərbaycanın müstəqilliyini 

elan edərkən Məhəmməd Əmin bəyin söylədiyi “Bir kərə yüksələn bayraq bir daha 

enməz!” məşhur fikrinin heç də əbəs yerə söylənmədiyi və üçrəngli, ay-ulduzlu bay-
rağın – müstəqilliyin bu müqəddəs timsalının xalqın qəlbində mənən yaşadığına sonsuz 
inam ifadə olunmuş, çəkic və oraqlı qırmızı rəngli bayrağın isə Rusiya əsarətini ört-
məkdən başqa bir məna daşımadığı qeyd olunmuşdur: “Eşqi-istiqlal ilə yanan və həs-
rəti-hürriyyətlə sızlayan Azəri gəncliyinin ürəyi yarılsa, bu bayrağın orada mənquş ol-
duğu görülər. ...Azərbaycan dövri-istiqlalına bolşeviklər – Müsavat dövrü deyirlər. Fə-
qət, xalq bu dövrə Azərbaycan dövrü deyir. Xalqın düşüncəsində Azərbaycan məfhumu 

coğrafi bir mənadan ziyadə fikir və əməl şəklində təcəssüm ediyor. İstiqlal xaricində 

onun üçün bir Azərbaycan yoxdur!” [3, s. 95]. Bu müqəddəs bayrağı qəlbinin ən ali 

köşəsində saxlayan Azərbaycan xalqı 1990-cı ildə yenidən müstəqillik uğrunda müba-
rizəyə qalxdı və qanı bahasına olsa da, azadlığına qovuşdu, üçrəngli, ay-ulduzlu bayra-
ğımız bir daha enməmək üzrə yenidən qaldırıldı! 
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Айгюн Оруджева 
 

ЦЕННЫЙ ИСТОЧНИК ОБ ИСТОРИИ РЕСПУБЛИКИ 
 

Известный общественный и политический деятель Мухаммед Амин Расул-
заде, наряду с незаменимой политической деятельностью в создании независимой 

демократической республики на Востоке, привлек внимание также своей литера-
турной и публицистической деятельностью. В статье рассматривается присужден-
ная Премии Ататюрка в 1923 году книга «Азербайджанская Республика», в кото-
рой отражены выводы великой патриотической личности о Демократической Рес-
публике Азербайджан. В книге описывается отношение великой личности к об-
щественно-политическим событиям, совершившимся до Демократической Рес-
публики Азербайджан, в период двухгодичной независимости и послереспуб-
ликанский период, было раскрыто настоящее лицо российской политики. 
 

Ключевые слова: независимость, республика, тюркизм, право, большевизм. 
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Aygun Orujova 
 

A VALUABLE SOURCE OF THE HISTORY OF REPUBLIC 
 

The prominent public and political figure, Muhammad Amin Rasulzadeh, comes 
to the front with his literary and publicist activity, along with his irreplaceable activity 
in the establishment of the first independent democratic republic in the East. The article 
deals with the book “The Republic of Azerbaijan” which reflects the ideas of a great 
patriotic person on the Democratic Republic of Azerbaijan and was awarded with 
Ataturk Prize in 1923. The book describes the attitude of a great person to the social-
political events that took place before the Democratic Republic of Azerbaijan, the 2 
years independence period and post-republican period, and reveals the background of 
Russian policy. 
 

Keywords: independency, republic, Turkism, right, bolshevism. 
 

(Filologiya üzrə elmlər doktoru Fərman Xəlilov tərəfindən təqdim edilmişdir) 
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AZƏRBAYCAN TƏNQİDİ REALİZMİNDƏ MİLLİ İSTİQLAL VƏ 

CÜMHURİYYƏT İDEYASI 
 

XX əsrin əvvəllərində milli istiqlaliyyətin əldə edilməsi və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qu-
rulması çoxsaylı milli ziyalıların, “Molla Nəsrəddin”, “Füyuzat” kimi mətbuat orqanları və ədəbi cəb-
hələrinin oyanış missiyasının apardığı maarifləndirici işin faydalı bəhrəsi idi. C.Məmmədquluzadə, 
Ö.F.Nemanzadə, Ə.Haqverdiyev, M.Ə.Sabir, Y.V.Çəmənzəminli, Ü.Hacıbəyov və başqa tənqidi-realist 
ədiblərin başlıca ədəbi missiyası müstəqillik və cümhuriyyət quruluşu idi. C.Məmmədquluzadənin bütün 
ədəbi-bədii yaradıcılığı, xüsusilə “Cümhuriyyət”, “Vətəndaşlar”, “Azərbaycan” məqalələri, Ö.F.Neman-
zadənin “Dərdimiz və dərmanımız”, “Eşq və məhəbbət”, Y.V.Çəmənzəminlinin “Azərbaycan muxtariy-
yəti. Ayılın, toplaşın”, “Biz kimik və istədiyimiz nədir?” və b. kimi məqalə və əsərlərdə bütün tərəflərilə 
Azərbaycan istiqlaliyyəti və dövlətçilik quruluşu məsələsi xalqa izah olunurdu. 
 

Açar sözlər: cümhuriyyət ideyası, türk xalqları birliyi, tənqidi-realist hərəkat. 
 

XX əsrin ilk əvvəlləri bütün bəşər və dünya tarixi üçün mürəkkəb, ziddiyyətli və 
eləcə də inkişaf, istiqlaliyyət baxımından milli əhəmiyyətli olduğu kimi Azərbaycan 
xalqı üçün də olduqca əhəmiyyətli bir dövr olmuşdur. Bu dönəm böyük ziyalılarımızın 
da ifadə etdiyi kimi, “milli oyanış və intibah” [12, s. 63] dövrü kimi səciyyələnir. Doğru 
ümumiləşdirilib ki: “XX əsrin ilk iki onilliyini milli hərəkatın, iqtisadi, siyasi inkişafın, 
ictimai-siyasi, ədəbi, kulturoloji, maarifçi düşüncənin intibah səviyyəsində təşəkkülünü 
şərtləndirən Azərbaycan tarixinin ən zəngin dövrü hesab etmək olar. ...Cəmi bir neçə 
onillik əvvəl milli kimliyini bəlirləməyən bir toplum siyasi təfəkkür baxımından 
təşəkkülünün ən yüksək zirvəsinə çatmışdır ki, bu milli hərəkatın yekunu olaraq, tarixdə 
ilk dəfə olaraq parlamentli dövlət – Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qurulur” [4, s. 11]. 

Azərbaycan tarixində XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəlləri xalqımızın ictimai-
siyasi həyatı ilə yaxından bağlı olan bir sıra əhəmiyyətli və taleyüklü hadisələrlə zəngin 
bir mərhələ təşkil edir. Ümumiyyətlə, “Azərbaycan” anlayışının tarixində XIX əsrin so-
nu, XX əsrin əvvəlləri xüsusi mərhələ təşkil edir. Məhz bu dövrdə həmin anlayışın 
etnoqrafik, ictimai-siyasi, ideoloji məzmunu barədə geniş miqyasda düşünülməyə baş-
lanır. Milli düşüncənin təzyiqi ilə ilk müstəqil Azərbaycan dövləti yaranır” [2]. Azər-
baycan tarixinin qızıl səhifələrini təşkil edən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaran-
masının 100 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında imzalanan dövlət sənədində də öz 
əksini tapdığı kimi: “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti məhz dünyanın siyasi nizamının 

yenidən qurulduğu bir vaxtda, XIX əsrin axırları və XX əsrin əvvəllərində Azərbayca-
nın yaşadığı parlaq mədəni yüksəliş mərhələsinin məntiqi yekunu kimi meydana çıx-
mışdır” [1]. 

Qətiyyətlə demək olar ki, XX əsrin əvvəllərində milli istiqlaliyyətin əldə edilməsi 
və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurulması çoxsaylı milli ziyalıların, “Molla Nəs-
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rəddin”, “Füyuzat” və digər mətbuat orqanları və ədəbi cəbhələrinin oyanış missiyasının 
apardığı maarifləndirici işin faydalı bəhrəsi idi. C.Məmmədquluzadə, Ö.F.Nemanzadə, 
Ə.Haqverdiyev, M.Ə.Sabir, M.S.Ordubadi, Y.V.Çəmənzəminli, Ü.Hacıbəyov və başqa 
mollanəsrəddinçi və tənqidi-realist ədiblərin başlıca ədəbi missiyası müstəqillik və 
Cümhuriyyət quruluşu idi. C.Məmmədquluzadənin bütün ədəbi-bədii yaradıcılığı, xüsu-
silə “Cümhuriyyət”, “Vətəndaşlar”, “Azərbaycan” məqalələri, “Anamın kitabı” pyesi, 
Ö.F.Nemanzadənin “Dərdimiz və dərmanımız”, “Eşq və məhəbbət”, Y.V.Çəmənzə-
minlinin “Azərbaycan muxtariyyəti. Ayılın, toplaşın”, “Biz kimik və istədiyimiz nədir?” 
və b. kimi məqalə və əsərlərində bütün tərəflərilə Azərbaycan istiqlaliyyəti və dövlətçi-
lik quruluşu məsələsi xalqa izah olunurdu.  

Azərbaycanlılığın təkcə millət olaraq deyil, həm də milli ideya, konseptual ideolo-
giya və bir ictimai hərəkat proqramı olaraq müəyyənləşməsi görkəmli ədib Cəlil Məm-
mədquluzadənin adı ilə bağlıdır. Tamamilə doğru qənaətdir ki: “XIX əsrin sonu XX 
əsrin əvvəlləri Azərbaycanın bədii-estetik və ictimai fikrində milli oyanış, özünüdərk, 
istiqlal düşüncələrinin cücərməsi proseslərinin renessans dövrü hesab olunur. Mirzə Cə-
lilin həmin dövrdə ədəbi-ictimai mühitə gəlişi ilə bu proses daha da sürətlənmiş və milli 
ideya getdikcə kütləviləşərək minlərlə insanın fikir dünyasına hakim kəsilmişdir” [16, s. 
41]. Azərbaycan tənqidi realizminin qüdrətli bayraqdarı, görkəmli ədib Cəlil Məmməd-
quluzadənin bütün yaradıcılığı Azərbaycançılıq ideologiyasının ideya mənbəyi olduğu 
kimi, istiqlal düşüncəsi və Cümhuriyyət ideyasının da ən etibarlı, mükəmməl və bitkin 
proqramıdır. Bütün bunlara görədir ki, bu görkəmli Azərbaycan ədibi və ictimai xadimi 
milli oyanış dövrü ədəbiyyatının “məfkurə və ideya atası, sərkərdəsi” kimi təqdir olunur 
[5; 6; 7; 8; 9; 13; 16]. Ümumiyyətlə, bu böyük ideoloq və ədibin adı ilə bağlı olan “Mol-
lanəsrəddinçilik” təliminin də əsas məğzi, məqsədi, məramı və ideya-məfkurəsini məhz 
azərbaycançılıq, milli istiqlal və cümhuriyyət təşkil edirdi [5; 7]. Onun ayrı-ayrı 
publisist yazılarında konkret Azərbaycançılıqla bağlı məsələlər özünə şərh tapdığı kimi, 
“Anamın kitabı” pyesi, “Azərbaycan” məqaləsi, “Vətəndaşlar”, “Cümhuriyyət” məqalə-
ləri Azərbaycançılığın, milli istiqlaliyyətin və cümhuriyyət quruculuğunun  proqram 
xarakterli mənbəyi hesab edilir. Professor Yaşar Qarayev yazırdı: “Özünəqədərki Azər-
baycan yazıçılarından ən çox ideoloq olanı – Cəlil Məmmədquluzadədir” [8, s. 234]. 
Ədib “Azərbaycan” məqaləsində vətənin, millətin və vətəndaşlıq borcunun konkret 
“xəritəsini” təqdim etmişdir. “Аzərbаycаn ədəbi-ictimаi fikir tаriхində, sözün gеniş mə-
nаsındа, milli istiqlаl, dеmоkrаtiyа və Vətən azadlığı uğrundа mübаrizənin ön cərgəsin-
də dаyаnаn”, “yаrаdıcılığı gələn hər yеni nəsil üçün müstəqillik, аzərbаycаnçılıq, mil-
lilik və vətəndaşlıq tərbiyəsi məktəbi” [6] olan, həmişə yаrаdıcılıq “qəsdi Аzərbаycаn 
üzərinə” оlаn böyük azərbaycançı ədib Cəlil Məmmədquluzadə “dünyа-аləmin dəyişil-
diyi, bütün zаdlаrın dəyişilib öz mənаsını tаpdığı” bir vахtlаrdа “vətən, vətən, vətən, 
millət, millət, millət, dil, dil, dil. Bəni-nоi-bəşər üçün bu dаirələrdən kənаr özgə bir ni-
cаt оlmаdığını” “lüt-üryаn vətən qаrdаşlаrınа” [12, s. 4] səslənirdi. Görkəmli ədibin 
“Azərbaycan” məqaləsində ana dili, ana vətən, dövlətçilik, ərazi bütövlüyü və s. ilə 
bağlı irəli sürdüyü ideyalar milli düşüncə tərzinin xəritəsi, müəyyənləşdirdiyi azərbay-
cançılıq məfkurəsi və vəzifələri kimi yer tapır. “Əlinə qələm aldığı gündən ömrünün 
sonunadək milli istiqlal uğrunda mübarizəni məslək kimi, ideya mübarizəsi kimi qəbul 
edən Mirzə Cəlil özünün dahi təfəkküründən süzülən nurun ziyasında müstəqil Azər-
baycanın varlığını uzaqdan da olsa aydınca görürdü” [16, s. 42]. 

Cəlil Məmmədquluzadə öz fikirlərində azadlıq və cümhuriyyət tərəfdarı idi. 
Xalqın azadlığını konstitusiyalı cümhuriyyət – “məmləkətin idarəsi camaatın öz 
öhdəsində və ixtiyarında olan” [12, s. 191] respublikalı dövlət qurmaqda görürdü. Çünki 
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“cümhuriyyət üsulu mocibincə məmləkətin idarəsi camaatın öz ixtiyarındadır. Camaat 
dedikdə vətənin sahibidir. Dəxi heç bir kəsin ixtiyarı yoxdur ki, özünə padşah adı qoyub 
millətin rəyindən kənar məmləkət işinə qarışsın. Məmləkət müəyyən qanunlar gücü ilə 
idarə olunur. O qanunları yazan və təsdiq edən millətin ... vəkilləridir” [12, s. 191]. 
Bunlardan başqa cümhuriyyətin bir əsas şərti də öz vətəndaşlarına növ-növ azadlıqlar 
verməsidir: “Cümhuriyyət idarəsinin bir zinəti də var ki, o da tamam azadlıqdır. Bu 
azadlıq da neçə qisimdir. ... etiqad azadlığı, ... yığıncaq azadlığı, ... birləşmək, ... çap 
eləmək, ...danışmaq, ... siyasi partiyalar düzəltmək və ... dilbir olub, həmtədbir olmaq-
dır. 

    Budur cümhuriyyətin ən vacib əsasları. 
          Vətəndaşlar! 
    Bir tamaşa edin bu nemətlərə, bu gözəl nemətlərə! 
    Bir tərəfdən də yada salınız zalım padşahların və onların polislərinin cövür və 

zülmünü!” [12, s. 193]. Ədibin təbirincə, “kənd yüzbaşılarının tatarından, strajniklərin 
şallağından, ...vəzirlərin zülmündən, qubernatorların zülmündən, naçalnik və pristav-
ların zülmündən”, “min-min zalımların zorbazorluğundan” [12, s. 194] qurtarmağın 
əlacı məhz xalq birliyi və iradəsi ilə milli hökumət – cümhuriyyət, konstitusiyalı respub-
lika yaratmaqdır. Deyildiyi kimi, “Məmmədquluzadənin rəhbər tutduğu və təbliğ etdiyi 
milli dövlət quruluşunun tipi – Xalq hakimiyyəti prinsiplərinə əsaslanan demokratik, 
suveren respublika quruluşu idi. Bu respublikanın perspektiv fəaliyyət proqramını isə o, 
üç əsas tərkib hissəsini – milli dövlət, xalq hakimiyyəti, torpaq islahatı – özündə bir-
ləşdirən “nasionalizm” kimi təsəvvür edirdi” [8, s. 236]. 

Böyük Azərbaycançı ədib Cəlil Məmmədquluzadə “Anamın kitabı” adlı məşhur 
azərbaycannaməsində yazır: “Yer, göy, aylar və ulduzlar göylərdə seyr edib gəzə-gəzə 
genə əvvəl-axır günün başına dolanırlar. Mən etiqad edirəm ki, mənim də balalarım 
dünyada hər yanı gəzib dolansalar, genə əvvəl-axır anaları Zəhranın ətrafında gərək 
dolanalar; çünki ay və ulduz şəmsin parçaları olan kimi bunlar da analarının ayı və 
ulduzlarıdır. Vay o kəsin halına ki, təbiətin həmin qanununu pozmaq istəyə! Onun insafı 
və vicdanı ona müdamil-həyat əziyyət edəcək: nə qədər canında nəfəs var peşiman ola-
caq” [11, s. 475]. Fikrimizcə, Cəlil Məmmədquluzadə həm də yeganə sənətkarlardandır 
ki, Ayı və Ulduzu atanın yadigar qoyduğu “Anamın kitabı”nda təsvir etməklə Azər-
baycan Xalq Cümhuriyyətinin bayrağına işarə etmiş, bu əsəri ilə sanki ilk demokratik 
Azərbaycan dövlətinə olan rəğbətini bildirmiş, üç qardaşın simasında onların barışmaz 
münasibətləri, anlaşmazlıqları və s. timsalında onun süqutu səbəblərini təsvir etmişdir [9]. 

Görkəmli tənqidi realist ədib və ictimai xadim Y.V.Çəmənzəminli də “Tarixi, coğ-
rafi və iqtisadi Azərbaycan” əsərində məqalənin adından tutmuş məzmununa qədər 
müstəqil Azərbaycan ideyasını ehtiva etmişdir. Onun “Tarixi, coğrafi və iqtisadi Azər-
baycan” əsəri Azərbaycan adının mənşəyi və xalqın etnogenezinə elmi səyahət edən 
ciddi elmi-publisist əsərdir. Söz yox ki, tarixi Azərbaycanın coğrafiyası və iqtisadiyya-
tına belə bir əsər həsr etməyin özü müstəqillik duyğularını daşımaq və təbliğ etməklə 
bərabər onu bir ideyaya çevirməyə atılan nəhəng addımlardan biri kimi də diqqətəşa-
yandır. Bu nəhəng fikir adamı, ictimai xadimin Azərbaycan istiqlalına həsr etdiyi ən 
möhtəşəm əsərləri sırasına, ilk növbədə, “Azərbaycan muxtariyyəti: ayılın, toplaşın” 
məqaləsini hesab etmək olar. Əsərin 1917-ci ildə yazıldığını nəzərə alsaq və məhz hə-
min tarixdə böyük azərbaycançı ədib və istiqlal ədəbiyyatının sərkərdəsi Cəlil Məm-
mədquluzadənin məşhur  “Azərbaycan”, “Cümhuriyyət”, “Vətəndaşlar” kimi məqalələri 
ilə müqayisə etsək, əsrin min bir vəchlə dindirdiyi insanların böyük ziyalılıq vəzifəsilə 
“əsrlərcə” gilaylı qalınan, avamdan tutmuş ziyalısına, məmuruna, mollasına, bir sözlə 
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bütün təbəqələrilə Azərbaycan xalqına, azərbaycanlılara istiqlal və Cümhuriyyət ideyası 
ilə səsləniş kimi qəbul etmək olar. “Millətlər şurasından qayıdarkən yazılan” [3, s. 209] 
“Azərbaycan muxtariyyəti: ayılın, toplaşın” məqaləsində ədib “Hər millət öz fərdini 
axtarıb, tapır, əl-ələ verib camaatın halına qalır. Çünki milli himmətdən savayı özgəsi 
milləti bu dəhşətli zamanda müdafiə eliyə bilməz!” [3, s. 209], - deyə böyük ustad Cəlil 
Məmmədquluzadənin “Həmşəri”, “Xeyir-dua”, “Azərbaycan” və b. məqalələrində də 
səsləndirildiyi kimi xalqı həmrəylik və milli birliyə dəvət edirdi. “İndiyə kimi bizim nə 
mərkəzi bir şüarımız, nə milli bir idarəmiz var. Qafqazda sayda hamıdan artıq ola-ola, 
əlahiddə bir millət təşkil edə-edə, mal və dövlətə malik ola-ola öz milli işimizi öz 
əlimizə ala bilmirik” [3, s. 209] deyən Y.V.Çəmənzəminli milli mövcudluq və XX əsrin 
zəruri, vacib tələbi kimi ictimai-siyasi var olmaqdan, siyasi taleyini, müqəddəratını 
müəyyənləşdirməkdən bəhs edir. “Ey nəcib türk milləti, ayıl! Bir rəşadətli balalarını yad 
et! Şan və şövkət ilə ömür sürülməlidir. Köhnə rus məmurlarının çəkməsi altında tapda-
landığın kifayət edər” [3, s. 209] deyə rus işğalı altında yaşayışa, köləliyə, hər cür əsarət 
və işğalçılığa son qoymağa çağırır, milli şərəf və heysiyyətə, istiqlaliyyət və cümhu-
riyyət şəklində yaşayışa dəvət edirdi. Böyük ədib və ictimai xadim Y.V.Çəmənzəminli 
XX əsrin ilk onilliyində yaranan ictimai şəraitə işarə edərək Rusiyada inqilablar dalğa-
sının baş alması və imperiyanın dağılması şəraitində Azərbaycan xalqının da fürsəti də-
yərləndirərək öz azadlığını əldə etməsinə çağırış mühüm mövqedə dayanır. “...qanunları 
millətlərin milli məclisləri yazacaq. Hərənin öz malı, öz dövləti, öz səadəti özünə 
məhvəl olacaq” [3, s. 210] deyə yazan ədib “Pəs böylə bir gözəl yaşayış üçün niyə çalış-
mırsınız? Niyə fürsəti fot eləyirsiniz? Sonra peşiman olarsınız. Bu zaman firqəbazlıq 
zamanı deyil. ...İndi toplaşın, milli idarə yapın... Muxtariyyət olmasa, ölkə başsızlıq 
bəlasından xilas olmasa, orada firqə həyatı da olmaz. Pəs əqidə davası eyləmək zamanı 

deyil. Mərkəziyyəti öldürüb, yerində ədəmi mərkəziyyət payidar edilməlidir” [3, s. 210] 

deyə zamanı, şəraiti dəyərləndirməklə bütün xalqa, vətəndaşlara müraciət və çağırış 
olunur, milli idarə deyə Cümhuriyyət, dövlət qurmağının vacibliyi, əhəmiyyəti başa 
salınırdı. “Ədəmi mərkəziyyət fikrinin başında toplaşın... Yatmışları oyadın. Onları fe-
derasyon nuru ilə işıqlandırın! ...Cürət ediniz, iş görünüz! ...Durmaq zamanı deyil! Bir 
az səbr eləsəniz, gözəl ölkəmiz fut olub əldən gedər! ...Muxtariyyət onun üçündür ki, 
namusumuz ayaqlar altına düşməsin. ...Zəmanə iş zəmanəsidir... Toplanın” [3, s. 210-
211] nidaları bütün təbəqələrin maraqları nəzərə alınaraq ölkə və millətin, ümumxalqın 
taleyi fövqündə verilmiş və ünvanlanmışdı. Görkəmli ədib “Muxtariyyət nədir”, “Mə-
həlli muxtariyyət”, “Muxtariyyət bizə nə verəcək”, “Muxtariyyətə layiqik”, “Muxtariy-
yəti nə cür ala bilərik”, “Muxtariyyətimizin əsl əsası” kimi başlıqlar altında muxtariyyət 
anlayışını bütün təfərrüatı ilə izah edir. “Muxtariyyət, yəni öz əli, öz başı olmaqlıq. 
...Deməli, muxtariyyətin əsl dediyi budur ki, cəmi işlər ölkədə camaatın xahişi ilə əmələ 
gəlsin” [3, s. 212]. “Muxtariyyət bizə nə verəcək?” sualına cavab verərkən ədib “cəmi 
məsələlərimizin həllini millət məclisindən gözləməli” [3, s. 214] cavabını verərək, ümu-
miyyətlə, hər cür nicatı muxtariyyətdə və parlamentli respublikada görürdü. Çəmənzə-
minliyə görə də nicat muxtariyyətdə idisə, muxtariyyəti ala bilmənin yolu da “cürbəcür 
fikir və məsləkə tabe adamlar əl-ələ verib müttəfiq bir halda” [3, s. 216] olmaqda gö-
rülür. Tənqidi-realist ədib Y.V.Çəmənzəminlinin “Biz kimik və istədiyimiz nədir” baş-
lıqlı məqaləsində də millətin xoşbəxtliyi və inkişafının çarəsinin muxtariyyətdə – istiq-
lal və müstəqillikdə olduğu göstərilir, müstəqilliyin bütün məzmunu, məqsədi, cümhu-
riyyət və ya dövlətçiliyin platforması, habelə Cümhuriyyətin məqsəd və məramı, bütün 

xarici və daxili siyasəti, iqtisadi siyasəti və islahatları, kənd və şəhər siyasəti, xüsusilə 
işçi qüvvələrinin vəzifələri və onlar üçün yaradılacaq şərait, imkan və s. təfərrüatla izah 
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olunur, xalqı bu müstəqilliyi dəstəkləməyə dəvət edir. Milli istiqlaliyyət və dövlət müs-
təqilliyinə nail olmağın məqsəd və mahiyyətinə nəzər salan ədib çox təsirli şəkildə yazır 
ki: “Dünyada hər bir millətin xoşbəxt yaşamasına səbəb ancaq o millətin öz milli idarəsi 
ola bilər. Milli idarə də milli torpaqda, yəni müəyyən bir ölkədə bərqərar ola bilər. Hər 
kəs ki, milli ölkədən məhrumdur, ...başı qapazlı olar. Halımızı nəzərə aldıqda özümüzü 
xoşbəxt gördüm” [3, s. 219]. Böyük ədib: “Azərbaycan hakimiyyəti əlimizə düşdükdə 
vətənimiz müstəqil bir şəkil alır. Üç amil – millət, ölkə və hakimiyyət bir yerdə toplanır. 
Azərbaycan istiqlaliyyətini təmin etmək üçün cəmi qüvvət və qüdrətimizi meydana 
çıxartmalıdır. Bu yolda nə qədər fədakarlıq lazım olsa, göstərməliyik. ...istiqlaliyyə-
timizin davamına çalışmalıyıq; məmləkəti müstəqil yaşatmalıyıq” [3, s. 220] deyirdi. 

Çəmənzəminli istiqlal düşüncəsi və milli dövlətçilik, cümhuriyyət haqqındakı 
düşüncələrini çoxbaşlıqlı “Xarici siyasətimiz” adlı məqaləsində də davam etdirir, “Bu 
gün Azərbaycanda bu üç amil olduğu üçün Azərbaycan müstəqil bir məmləkətdir” [3, s. 
220] fikrini ortaya qoyurdu. 

Bəhs edilən bu dövrdə Ömər Faiq Nemanzadə də istiqlal düşüncəsinə xidmət edən 
və onu təbliğ edən ideoloq şəxsiyyətlərdən biri kimi özünü təzahür etdirir. Ədibin “Nə 
vaxta qədər” başlıqlı məqaləsində ictimai-mənəvi geriliyin bütün səbəblərini açıb gös-
tərən ədib bunun birinci çarəsi kimi ictimai-siyasi müstəqilliyi, istiqlalı önəmli görür-
dü. Azərbaycan istiqlalına ümidvar olan Ö.Faiq elə “Ümidvar” imzası ilə də yazırdı ki: 
“Nə vaxta kimi siyasət və ticarətdə özgələrə uşaqlar təki əsir olacağız? Neçün öz pali-
tikamızı, milli xeyrimizi qanmayırıq? Nə dəlil ilə aramızda hürriyyət və müsavat istə-
yənlərə lənət oxuyuruq? ...Buna görə gərəkdir ki, ...öz millətimizin səlamətliyi naminə 
...hürriyyət və müsavatın “doğru” vücudunu, idareyi məşruteyi-amiyyunun həqiqi təş-
kilini canü dildən arzu edək” [14, s. 92]. Nemanzadə təkcə milli azadlıq və müstəqillik 
duyğularını təbliğ etmir, eyni zamanda istiqlaliyyət və xoşbəxt yaşayışa mane olan 
əngəl və nöqsanları da araşdıraraq daxili avamlıq və bir sıra nöqsanlardan həzər edirdi. 
Bu baxımdan XX əsr kimi milli oyanış dövrünün tələblərinə uyğun olaraq Ö.F.Neman-
zadə də bir ideoloq kimi çıxış edərək xalqı öz haqq-hüququnu dərk etməyə və bu məq-
səd naminə mübarizə aparmağa, birlik və əzm göstərməyə çağırırdı. Ədib qətiyyətlə 
yazırdı: “Bəsdir bu qədər səbir, bəsdir çəkdiyimiz bu qədər həqarət. Vaxtdır ki, cüm-
ləmiz ittifaq edib tələb edək. ...Bəli, vaxtdır, biz də tərpənək, hüququmuzun mühafizə-
sinə çalışaq, haqq və müsavat yolunda tökülən qanların səmaya əks edib süni şəfəqələr 
təşkil edən belə həngamələrdə aciz və miskinlər kimi qafilanə yatmayaq” [14, s. 127]. 
Ömər Faiqin “İran mücahidlərinə” müraciətlə yazdığı “Alınan azadlığı nə cür sax-
lamalı” başlıqlı məqaləsi də Azərbaycan istiqlalı ideyasına yönəlik böyük fikir və ide-
yalar ümumiləşdirən ən qiymətli əsərlərdən biridir. Görkəmli ədib İran mücahidlərinin 
əzəmətli ictimai çıxışları fonunda qardaş Osmanlı Türkiyəsinin dərin ictimai-siyasi ha-
disələrini təcrübə və təhlil etməklə ümumən Azərbaycan istiqlaliyyətinə böyük ideyalar 
verirdi. “İstibdad cəhənnəmini söndürüb yerinə azadlıq bağçası, dünya cənnəti qurmaq 
nə qədər çətin isə, alınan azadlığı saxlayıb davam etdirmək də bir o qədər, bəlkə ondan 
daha artıq çətindir” [14, s. 128] - deyə Nemanzadə yazırdı. Böyük ədib “Eşq və məhəb-
bət”, “Çox utandıq”, “Fürsət az, ehtiyac böyük” kimi məqalələrində də milli istiqlal ide-
yasına xidmət edən fikirlərlə çıxış edir, milləti bu ideyaya hazırlamanın modelini ver-
məklə bərabər vətəndaşları təbəqə fərqi olmadan bu müqəddəs ideya yolunda hazır-
lamağa xidmət göstərirdi. Görkəmli ideoloq-ədib Ö.F.Nemanzadə “böyük-kiçik bir çox 
millətlərin haqq və hürriyyət uğrunda insanlardan milyonlarca qurbanlar verdikləri bir 
vaxtda” [14, s. 210] öz xalqının vətəndaşlarından bir-birinin qayğısına qalmaq, biri 
digərinə həmrəy olmaq ideyasını təlqin edirdi. XX əsr kimi mühüm bir inqilabi epoxa 
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dövrünün tələblərinə müvafiq ideya ilə çıxış edən ədib “bizim kimi sədaqətli, bizim 
kimi böyük bir millətin müqəddəratı böylə olmamalıdır” [14, s. 217] deyərək “Vaxtdır 
ki özümüzü tanıyalım. Vaxtdır ki, həqqi-ədalətsizliyin üzündən millətimiz “varlığının 
təhlükəyə düşməkdə olduğunu” qanalım!” [14, s. 217] kimi çağırışlarla xalqını milli 
oyanışa və istiqlala, öz milli müqəddəratı və istiqlalını təyin etməyə dəvət edirdi. 

Ümumiyyətlə, tənqidi realistlərin yaradıcılığında ümummilli məqsəd xalqın oya-
nışı və istiqlala dəvəti olduğu üçün azadlıq duyğularının çağırışı əsas yeri tuturdu. Yu-
xarıda haqlarında bəhs edilən ideoloq-ədiblər C.Məmmədquluzadə, Y.V.Çəmənzəminli, 
Ö.F.Nemanzadədən başqa həmin yolu ardıcıl və uğurla davam etdirən M.Ə.Sabir, 

M.S.Ordubadi, Ə.Haqverdiyev, Ü.Hacıbəyov, Ə.Qəmküsar, Ə.Nəzmi və başqalarının 
yaradıcılığında da istiqlal düşüncəsi başlıca yeri tutmaqda idi. Təkcə bir faktı məxsusi 
olaraq qeyd etmək vacibdir ki, İranda Səttarxanın başçılığı altında baş vermiş inqilabi 

hərəkata bütün “Molla Nəsrəddin” cəbhəsi fəal münasibət göstərmiş, M.Ə.Sabirin, 

M.S.Ordubadinin, Ə.Nəzminin, Ə.Qəmküsarın, M.Ə.Möcüzün və b. şeirləri dərc edil-
mişdi. Bu əsərlərin hər birində istiqlala çağırış başlıca qayəni təşkil etməkdə idi. Qoca-
man yazıçılar Ə.Haqverdiyev və M.S.Ordubadi digər irihəcmli əsərlərində də Azərbay-
canın istiqlalı məsələsini əsas mövzuya çevirmiş, istiqlal düşüncəsinin inkişafına öz 
töhfələrini vermişlər. Bu mənada məhz bu kimi maarifləndirici, milli oyanış və məfkurə 
birliyi ətrafında ictimai təşkilatçılıq fəaliyyətinin bəhrəsi kimi Azərbaycan milli dövlət-
çilik tarixində dövlət müstəqilliyini bərpa edən Şərqin ilk parlamentli respublikası olan 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini yaradır. Doğru ifadədir ki: “Özünün türkçülüyünü və 
azərbaycançılığını dərk etməyən bir xalq belə bir bəyannaməni (İstiqlal bəyannaməsi – 
R.Q.) verə bilməzdi” [10]. Məhz bu kimi nailiyyətlərinə görə Azərbaycan xalqı Yaxın 
Şərqin və türk dünyasının parlayan ulduzu kimi tarix səhnəsinə böyük bir istiqlal nü-
munəsi ortaya qoymuşdur. 
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Рамиз Касымов 
 

ИДЕЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ И РЕСПУБЛИКИ В 
АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ КРИТИЧЕСКОМ РЕАЛИЗМЕ 

 
В начале двадцатого века достижение национальной независимости и соз-

дание Народной Республики Азербайджана были полезными плодами просвети-
тельской работы национальных интеллигентов, органов печати «Молла Насред-
дин», «Фуюзат» и пробуждающей миссии литературных фронтов. Главной лите-
ратурной миссией Дж.Мамедгулузаде, О.Ф.Неманзаде, А.Хагвердиева, М.А.Са-
бира, Ю.В.Чемензаминли, У.Гаджибекова, других молланасреддинцев и крити-
чески-реалистических писателей была построение независимости и республики. 
Все художественно-литературное творчество, а особенно статьи «Республика», 
«Граждане», «Азербайджан» Дж. Мамедгулузаде, «Горе и лекарство», «Любовь» 

О.Ф.Неманзаде, «Азербайджанская автономия», «Проснитесь, собирайтесь», «Кто 

мы и что хотим?» Ю.В.Чаманзаминли и другие произведения были направлены 

то, чтобы разъяснить людям вопрос независимости и государственности Азербай-
джана. Хотя эти выдающиеся писатели являются азербайджанскими идеологами, 

но они также работали с выдающимися мыслителями А.Гусейнзаде, А.Агаоглу, 

Г.Джавидом и другими по вопросу тюркского союза. 
 

Ключевые слова: идея Республики, единство тюркских народов, критически-реалисти-
ческое движение. 
 

Ramiz Gasimov 
 

THE IDEA OF NATIONAL INDEPENDENCE AND REPUBLIC IN 
AZERBAIJAN CRITICAL REALISM 

 
At the beginning of the XX century, gaining of national independence and the 

establishment of the Azerbaijan Democratic Republic were the beneficial result of the 
educational work by a number of national intellectuals, awakening mission of pub-
lications and literary fronts such as the “Molla Nasreddin”, “Fuyuzat”. The main literary 
mission of J.Mammadguluzadeh, O.F.Nemanzadeh, M.A.Sabir, Y.V.Chamanza-minli, 
U.Hajibeyov and other mollanasraddinian and critical-realistic writers was indepen-
dence and establishment of Republic. All literary-artistic works of J.Mammad-guluza-
deh, especially, the articles entitled “Republic”, “Citizens”, “Azerbaijan”, “Our prob-
lems and solutions”, “Love and amour” by O.F.Nemanzadeh, “Autonomy of Azer-
baijan” “Separate, gather” “Who are we and what we want?” by Y.V.Chaman-zaminli 
and in other articles and works the independence of Azerbaijan and statehood estab-
lishment issues were explained to the people on all sides. 
 

Keywords: idea of Republic, unity of Turkic peoples, critical-realistic movement. 
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EYNƏLİ BƏY SULTANOVUN PUBLİSİSTİKASINDA ERMƏNİ MƏSƏLƏSİ 
 

Məqalədə Eynəli bəyin publisistikasında erməni məsələsi hərtərəfli şəkildə araşdırılmış, bu mövzu 

ilə bağlı bir çox məqalələri tədqiqata cəlb olunmuşdur. Görkəmli ədibin bu mövzuda yazdığı məqalə-
lərində ermənilərin saxtakar, işğalçı, təcavüzkar davranışları ciddi tənqid olunmuş, dövrlə bağlı reallıq-
lar əks etdirilmişdir. “İrəvan hadisələri” məqaləsində baş verən hadisələrin fonunda 1905-1906-cı illər-
də ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdiyi soyqırımın onların işğalçılıq planlarının bir hissəsi ol-
ması real faktlarla əsaslandırılmışdır. Məqalədə qeyd olunmuşdur ki, ermənilər tarix boyu təkcə torpaq-
larımıza göz dikməklə kifayətlənməmiş, maddi-mənəvi dəyərlərimizə də sahib çıxmağa çalışmışlar. Bu isə 
onların təbiətən  təcavüzkar, saxtakar, cinayətkar bir millət olmasının əyani sübutu kimi qiymətləndiril-
mişdir. 
 

Açar sözlər: Eynəli bəy Sultanov, erməni məsələsi, siyasi publisistika, vətənpərvər ziyalı, real faktlar. 
 

XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Naxçıvan ədəbi, elmi mühitinin görkəmli 
simalarından biri Eynəli bəy Sultanovdur. Yazıçı, publisist, ictimai xadim kimi tanınan 
Eynəli bəyin çoxcəhətli fəaliyyəti, uzun illər xaricdə yaşaması onun dünyagörüşünün 
formalaşmasında müstəsna rol oynamış, onu Vətəninin, xalqının geriliyini doğuran sə-
bəblərə qarşı daha duyarlı, millətsevər bir ziyalı kimi yetişdirmişdir. Onun müxtəlif hü-
quq idarələrindəki fəaliyyəti, “quberniya idarəsində birinci dərəcəli dəftərxana xidmət-
çisi, İrəvan Dairə məhkəməsində tərcüməçi, məhkəmə katibinin köməkçisi, Dairə məh-
kəməsində mülki işlər üzrə üçüncü stolun rəisi, Dairə məhkəməsi prokurorunun kömək-
çisi” [3, s. 9-10] vəzifələrində çalışması cəmiyyət həyatını bütün incəliklərinə kimi öy-
rənməsinə, xalqının acınacaqlı taleyini daha yaxından müşahidə etməsinə, ən əsası da 
böyük yazıçı, publisist kimi formalaşmasına öz təsirini göstərmişdir. 1906-cı ildən isə 
İrəvan Dairə məhkəməsi prokurorunun Naxçıvan mahalı üzrə köməkçisi seçilən Eynəli 
bəy, “1907-ci ildə İrəvan Dövlət Dumasına deputat seçilmiş, cəmiyyətdə ictimai xadim 
kimi də qəbul olunmuşdur” [3, s. 12]. 

Onun ictimai-siyasi fəaliyyəti bədii, publisistik yaradıcılığına da öz təsirini göstər-
mişdir. Məqalələrində onun siyasi baxışlarının, o dövrün siyasi hadisələrini qərəzsiz, 
dürüst bir şəkildə təhlilinin, bütün xalqlara olan humanist mövqeyinin şahidi oluruq. La-
kin zamanla, məqalələrindən də anlaşıldığı kimi, rus və ermənilərə qarşı münasibəti də-
yişmiş, “ hər addımda Azərbaycan türklərinə ikinci dərəcəli vətəndaşlar kimi baxan, on-
ların haqlarını tapdayan şovinist rus hakimiyyətini, bu işdə çar məmurlarının dəmtutanı 
olan erməni təxribatçılarını” [4, s. 42] mətbuat vasitəsilə tənqid etmişdir. Onun “İrəvan 
hadisələri”, “İrəvan quberniyası mülkədarlarının vəziyyəti və 1912-ci il 20 dekabr qa-
nunu”, “Buna nə ad vermək olar”, “Bax, belə lazımdır!”, “Suallar və cavablar”, “Səmi-
milik yoxsa abırsızlıq?”, “Müdafiəsizlər”, “Ermənilər arasında xuliqanlıq” və başqa mə-
qalələri bu mövzuya həsr olunmuş, rusların və ermənilərin hələ XX yüzilliyin əvvəl-
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lərindən azərbaycanlılara olan nifrətinin, düşmənçilik münasibətlərinin mövcudluğunun 
əyani sübutu kimi böyük əhəmiyyət daşıyır. Bütün həyatı boyu xalqlar dostluğu, Zaqaf-
qaziyada yaşayan erməni, gürcü və azərbaycanlıların mehriban yaşamalarına çalışan 
Eynəli bəy xalqın əsl düşməninin “xalqlar arasında milli sədd yaradaraq başqa xalqların 
ləyaqətini qiymətləndirməyən və beləliklə, mənsub olduğu xalqın da ləyaqətini kiçildən, 
təhqir edən, dar gündə xalqının dalında durmayan, burjuaziyanın pulu ilə iş görən, məs-
ləksiz adamlar” [7, s. 118] olduğunu nəzərə çatdırırdı. Bu baxımdan onun “İrəvan hadi-
sələri” məqaləsi maraq doğurur. Məqalədə Eynəli bəyin dövrünün açıq fikirli ziyalısı 
kimi fəaliyyətindən, “xalqları bir-birinə düşmən edən, onların mənəviyyatını təhqir edən 
yerli burjuaziya və ümumi düşmən olan hakim təbəqələrə qarşı” [7, s. 118] olan mübari-
zəsindən, çarizmin milli qırğın siyasətindən bəhs olunur. Məqalənin 1905-ci ildə yazıl-
ması heç də təsadüfi deyil. Tarixdən də məlum olduğu kimi, “1905-1907-ci il hadisələri 
Azərbaycan tarixində ermənilər tərəfindən sonralar silsilə halını almış xalqımıza qarşı 
törədilən soyqırımın ilk mütəşəkkil mərhələsi olmuşdur” [1, s. 178]. Azərbaycanın bir 
çox bölgələrində – Bakı, İrəvan, Naxçıvan, Cəbrayıl, Şuşa, Gəncə, Qazax və başqa əra-
zilərdə törədilən qırğınlar planlı şəkildə, etnik təmizləmə məqsədilə törədilmiş, “icraçı-
ları bilavasitə və birbaşa ermənilər olsalar da, çarizm və onun bölgədəki məmurları da 

ən azı ermənilər qədər məsuliyyət daşıyırlar” [1, s. 178]. 
Həmin illərdə baş vermiş qırğınların öyrənilməsi və ictimaiyyətə çatdırılmasında 

Eynəli bəy Sultanovla yanaşı C.Məmmədquluzadə, M.Ə.Sabir, N.Nərimanov, 
M.M.Nəvvab, M.S.Ordubadi və başqalarının da böyük rolu olmuşdur. Xüsusilə M.S.Or-
dubadinin “Qanlı illər” və M.M.Nəvvabın “1905-1906-cı illərdə erməni-müsəlman da-
vası” əsərləri həmin faciənin tarixi gerçəkliyinin düzgün dərk edilməsi baxımından 

olduqca qiymətli mənbələrdir. Həmin illərdə E.Sultanovun da İrəvanda yaşaması və baş 
verən hadisələri şəxsən müşahidə etməsi onun “İrəvan hadisələri” məqaləsində öz əksini 
tapmışdır: “Kədərli hadisələr bizdə-İrəvanda da qızışdı. Qırğın bizim həmşəhərlilər – 
ermənilər və tatarlar (azərbaycanlılar – S.Ə.) arasında da başladı. Bu “müharibənin” məhz 
hansı qara qüvvələrin təsiri ilə başlandığını zaman aydınlaşdıracaq. Mən şəxsən şahidi 
olduğum faktları oxucularla bölüşmək vəzifəsini üzərimə götürürəm... Şəxsən mən o 
faktları həqiqət qəbul edirəm ki, hansıları özüm görmüşəm, yaxud digər tam ədəbli şa-
hidlər mətbuat vasitəsilə cəsarətlə bildirəcəklər” [9, s. 26]. Məqalədə 20-23 fevral ərzin-
də İrəvan şəhərində olan izdihamı, ermənilər və azərbaycanlılar arasında olan qarışıqlığı 
təsvir edən Eynəli bəy yazırdı: “Biz katibəxanada çay içərək günün ən mühüm məsələsi 
– Bakı hadisələri haqqında sakitcə söhbət edirdik. Özü də ermənilər və tatarlar (azərbay-
canlılar – S.Ə.) arasında dostluq əhval-ruhiyyəsinin mövcud olduğu və hər hansı düş-
mənçiliyin olmadığı İrəvanda bu cür hadisələrin mövcud olmayacağına inamımızı ifadə 
edirdik. Hələ stəkanlarımızdakı çayı bitirməmişdik ki, “Dükanları bağlayın!” bağırtıla-
rını eşitdik və bazardakı tatarlardan (azərbaycanlılardan – S.Ə.) ibarət izdihamın məsci-
də qaçdığını gördük. Katibəxanadan çıxıb izdihama qarışaraq “Biz ermənilərdən qaça-
raq yaxamızı qurtarırıq, ermənilər bizi öldürür!” çığırtılarını eşitdim....Buradaca məlum 
oldu ki, həyəcana Bazar meydanında bir tatarın (azərbaycanlının – S.Ə.) elə digər tatar 
(azərbaycanlı – S.Ə.) tərəfindən təsadüf nəticəsində yaralanması səbəb olub. Lakin hə-
yəcan elə güclü idi ki, bütün dükanlar bir an içində bağlandı” [9, s. 27]. Qeyd edək ki, 
Eynəli bəyin bu məqalədə bəhs etdiyi Bakı hadisələri ermənilərin 1905-1906-cı illərdəki 
müsəlman qırğınının ilk hədəfi idi. Bu haqda M.S.Ordubadi “Qanlı illər” əsərində geniş 
məlumat vermiş, 1905-ci il fevralın 6-dan 10-a qədər baş verən və hər iki millətin tari-
xinə düşən qara bir peşmançılıq səhifəsi kimi adlandırdığı qanlı Bakı faciəsi haqqında 
yazmışdır: “Bəli, bu bomba altısında baş verən Bakı faciəsidir ki, bütün Qafqaza bura-
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dan atəş açıldı. Bu gün hər tərəfdə, yəni Bakının bütün sahələrində iğtişaş gözlənirdi... 
Deyilənlərdən məlum olur ki, iki qanlı camaat bir-birinin öhdəsinə buraxılmışdı.... Hö-
kumət bu mərəkələri sakitləşdirməyə çıxdısa da, elə bir ciddi iş görmədiyi hamımıza 
məlum və aydındır.... Yuxarıda verilmiş məlumatlardan anlaşılır ki, ermənilər büsbütün 
Bakıda məğlub olub fəlakətə uğramışlar” [8, s. 12-19]. Bakıdakı məğlubiyyətlə barışa 
bilməyən ermənilər Eynəli bəyin də məqaləsində təsvir etdiyi kimi, İrəvanda iğtişaşlar 
törətməyə başlayırlar. Eynəli bəyin məqaləsinin davamından aydın olur ki, erməni və 
azərbaycan nümayəndələri toplaşmış, şəhər sakinlərini sakitləşdirmək üçün 34 hörmətli 
şəxs seçilmiş, E.Sultanov da həmin şəxslərin arasında olmuşdur. Lakin bu tədbirlər də 
fayda verməmiş, növbəti gün, yəni 21 fevralda “bazarda tatar (azərbaycanlı – S.Ə.) olan 
kişinin hələ də küçədən götürülməmiş cəsədini, iki dükanda isə dörd yaralı tatar (azər-
baycanlı – S.Ə.) və bir yaralı erməni aşkar etdik....Elə buradaca xəbər aldıq ki, bir er-
məni balkonundan açılan atəşlə karvansaranın həyətində tatar (azərbaycanlı – S.Ə.) öl-
dürülüb” [9, s. 28]. Eynəli bəyin yazdığına görə, sonrakı iki gün nisbətən sakit keçmiş, 
əhali ölənlərin dəfni ilə məşğul olmuş, heç bir xoşagəlməz hadisə baş verməmişdir. Mə-
qalənin sonunda isə Eynəli bəy əhaliyə yardım məqsədilə yaradılmış, İrəvan şəhərinin 
bütün millətlərindən – rus, erməni, azərbaycanlı və yəhudilərdən təşkil olunan ziyalı 
gənclərdən ibarət olan qrup və onların fəaliyyəti haqqında məlumat verir: “Onlar qarşı-
larına əhalini sakitləşdirmək üçün bütün mümkün təcili tədbirləri müzakirə etməyi və 
bütün Qafqaz xalqları arasında birliyə və qardaşlığa nail olmaq üçün öz fəaliyyətlərini 
davam etdirməyi məqsəd qoymuşdular” [9, s. 32]. Bu qrupun fəaliyyətini böyük se-
vinclə qarşılaması Eynəli bəyin humanizmindən, milliyyət fərqi qoymadan insanların 
qırılmasına qarşı olmasından irəli gəlirdi. Bu məqalədən də anlaşılır ki, Eynəli bəy “iki 
xalq arasındakı bu qırğının əsil mahiyyətini xalqa izah etməyə çalışmış, burjuaziyanın 
öz hökmranlığını saxlamaq naminə min cür manevr edib, zəhmətkeş xalqı bir-birinə qır-
dıraraq, onların vahid qüvvəsini parçalamasını da qeyd etmiş, onlara lənət yağdırmışdır” 
[6, s. 156]. Lakin baş verən sonrakı hadisələr, M.S.Ordubadinin “Qanlı illər” əsərindən 
də məlum olduğu kimi, ermənilər 1905-ci ilin may ayının əvvəllərində Naxçıvanda, da-
ha sonra isə 23 may tarixində İrəvanda yenidən qırğınlar törətmiş, çoxlu günahsız azər-
baycanlının qırılmasına səbəb olmuşlar. Deməli, “İrəvan hadisələri” məqaləsində Eynəli 
bəy baş verən hadisələrə nə qədər humanist mövqedən yanaşsa da, sonrakı qırğınlar, 
ermənilərin təcavüzkar siyasəti bir daha sübut etdi ki, 1905-ci ilin fevralında İrəvanda 
baş verən iğtişaşlar heç də təsadüfi deyil, erməni xislətinin, erməni məkrinin, onların tə-
cavüzkar planlarının bir hissəsi idi. 

Eynəli bəyin 1914-cü ildə yazdığı “İrəvan quberniyası mülkədarlarının vəziyyəti 
və 1912-ci il 20 dekabr qanunu” adlı məqaləsində mülkədar-kəndli münasibətlərinə to-
xunulmuş, kəndlilərin mülkədarlara biyarı ödəməməsinin nümunəsi kimi ermənilərin 
hərəkətləri real faktlar əsasında qələmə alınmışdır: “1905-ci ildəki erməni-tatar (azər-
baycanlı – S.Ə.) iğtişaşları zamanı Naxçıvan qəzasının erməni kəndliləri talan olduq-
larını bəhanə gətirərək 3-4 il ərzində öz mülkədarlarına bir buğda dənəsi belə vermədi-
lər, bəzi hallarda isə mülkədarları və onların icarədarlarını hətta kəndlərinə buraxma-
dılar. Naxçıvan qəzasının erməniləri erməni-tatar (azərbaycanlı – S.Ə.) qarışıqlığında 
zərər çəkmişdilər, lakin müsəlmanlar da zərər görmüşdülər. Və əgər sonuncular (müsəl-
manlar – S.Ə.) acınacaqlı vəziyyətdə qalmışdılarsa, ermənilər geniş təşkil olunan kömək 
sayəsində tez özlərinə gəldilər və erməni-tatar (azərbaycanlı – S.Ə.) iğtişaşlarından qa-
baqkı vəziyyətlərindən daha təminatlı maddi durumda idilər. Buna baxmayaraq onlar öz 
mülkədarlarına mülk ödəmirdilər” [9, s. 95-96]. Bu məqalə həm 1905-ci il Naxçıvanda 
da iğtişaşların olmasının öyrənilməsi baxımından, həm də ermənilərin başqasının torpa-
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ğında heç nə ödəmədən öz torpağı kimi məskunlaşmasının onların mənfur xislətinin 
bariz sübutu kimi böyük əhəmiyyət daşıyır. 

“Naxçıvanda vəziyyət yaxşı deyil” məqaləsində isə Eynəli bəy Naxçıvanda un ça-
tışmazlığı səbəbindən əhalinin çörəyə olan ehtiyacının təmin olunmamasını təsvir etmiş, 
bunun səbəbini isə belə izah etmişdir: “Naxçıvan qəzasında bu il toplanan son dərəcə 
bol buğda məhsulu bəs hara gedib? – sualımıza Naxçıvan şəhər starostası cavab verdi 
ki, İrəvan və Üçmüəzzinə böyük qaçqın axını nəticəsində Naxçıvan buğdası İrəvan er-
məniləri tərəfindən olduqca yüksək qiymətə alınır və bunun qarşısının alınması üçün 
heç bir qanuni tədbir görmək mümkün deyil. Əhali öz ruzisini möhtəkirlərə sataraq öz-
özünə quyu qazır” [9, s. 183]. 

Eynəli bəy Sultanovun 1915-ci ildə yazdığı “Buna nə ad vermək olar” məqaləsin-
də isə Üzeyir bəy Hacıbəyov və onun qardaşı Zülfüqar bəyin operettalarının müsəlman-
lar arasında çox məşhur olmasından, müsəlman səhnəsindən, demək olar ki, düşməmə-
sindən danışan müəllif bu əsərlərin erməni dilinə tərcümə olunub erməni artistləri tərə-
findən klubların səhnələrində oynanıldığı haqqında da məlumat verir: “Lakin qəribə bu-
rasıdır ki, erməni artistlərinin buraxdığı afişaların heç birində bu yeni pyeslərin müsəl-
man müəlliflərinin əsərləri olduğu göstərilmir, onların adı çəkilmir. Xarakterik məişət 
səhnələri ilə səciyyəvi olan xalis müsəlman pyesləri ermənilər tərəfindən sadəcə “Asiya 
həyatından alınmış səhnələr” kimi təqdim edilir. Bu məqsədli şəkildə edilir ki, tamaşa-
çılar onları erməni əsərləri sayıb tamaşalara baxmağa gəlsin, yaxud “müsəlman” sözü-
nün özü ermənilərə xoş gəlmir, bizə məlum deyil... müsəlman müəlliflərin adlarının giz-
lədilməsində nə isə hiss edilməyən, qaranlıq bir səbəb var. Və qeyri-ixtiyari özünə belə 
bir sual verirsən: erməni tərcüməçilərinin bu hərəkətinə nə ad vermək olar” [9, s. 157]. 

Daha sonra 1916-cı ildə yazdığı “Bax, belə lazımdır!” məqaləsində isə ermənilərin öz 
səhvlərini düzəltdikləri haqda məlumat vermişdir: “Beləliklə, erməni səhnəsinin xadim-
ləri, ya bizim yazımız sayəsində, yaxud da bizim bilmədiyimiz səbəblərdən, səhvlərini 
səmimi olaraq etiraf ediblər və erməni tamaşaçıları tərəfindən sevilən teatr pyeslərinin 
mənşəyini gizlətmirlər” [9, s. 190]. Bütün bunlar belə bir fikir formalaşdırır ki, ermə-
nilər tarix boyu təkcə torpaqlarımıza göz dikməklə kifayətlənməmiş, maddi-mənəvi də-
yərlərimizə də sahib çıxmağa çalışmışlar. Eynəli bəyin məqaləsində də qeyd etdiyi kimi, 
1916-cı ildə bilinməyən səbəblərdən öz səhvlərini düzəltsələr də, lakin bu gün ermə-
nilərin maddi-mənəvi dəyərlərimizi öz adları ilə dünya ictimaiyyətinə təqdim etməkdə 
davam etmələri onların təbiətən saxtakar, riyakar olmalarından xəbər verir. 

“Ermənilər arasında xuliqanlıq” adı altında üç məqalə yazan Eynəli bəy xuliqanlı-
ğın mahiyyətini izah edir və bu halın ermənilər arasında da mövcudluğunu real faktlarla 
təsvir edir: “Xuliqanlıq deyəndə biz ifrat cəhalətpərəstliyin nəticəsi və əxlaqi hisslərin, 
eləcə də insani vicdanlılığın, namuskarlığın pozulması olan zərərli, sosial baxımdan da-
ğıdıcı hərəkəti başa düşürük. Məhz bu mənada erməni həyatında xuliqanlıq, şübhəsiz ki, 
mövcuddur. Həm fərdi xuliqanlıq, həm də kütləvi” [9, s. 276]. Bunu konkret nümunə-
lərlə, faktlarla təsvir edən Eynəli bəy bu münasibətin nəinki kütləyə qarşı olduğunu, 
hətta katolikos Ormanian, patriarx İzmirlyan, arxiyepiskop Sukias kimi cəmiyyət içində 
tanınan şəxslərə qarşı yönəldilməsini ermənilərin özbaşınalığının, öz istədiklərini həyata 
keçirə bilmədiklərində etdikləri qanunsuz hərəkətlərin əlaməti kimi dəyərləndirmişdir: 
“Erməni kütləsi, yaxud onun bir hissəsi üçün belə bir prinsip şəxssiz olub ki, əgər ha-
radasa, nə isə istəyirsənsə, istəyinin qanuni, yaxud qanunsuz olmasına baxmayaraq, 
vasitə və metodları ayırd etmədən, onları nə fərdi, nə də ictimai əxlaq nöqteyi-nəzərin-
dən, yaxud ən sadə ölçü ilə – insan vicdanı və namusu ölçüsü ilə qiymətləndirmədən sən 
öz istəyini həyata keçirə bilərsən?” [9, s. 273].  Bu sualla ermənilərin əsl simasını göstə-
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rən Eynəli bəy onların öz maraqları, mənfəətləri üçün nəinki başqa xalqlara, hətta 
özlərindən olanlara belə etdikləri qanunsuz, heç bir əxlaq normalarına sığışmayan hərə-
kətlərini səksən yaşlı arxiyepiskop Sukiasın simasında real faktlar əsasında təsvir etmiş-
dir: “Üçmüəzzin monastırının ətraflarından bir neçə yüz erməni toplayıb, qoca Sukiası 

ortaya qoyub və onun üzünə, gözlərinə, ağzına tüpürməyə başlayıb, üzünə burunların-
dan ifrazat atıblar, söyüşlər söyüb (onları hərflərlə ifadə, yaxud tələffüz etmək az-çox 
tərbiyəli insan üçün ədəbsizlik olar). Kütlənin ortasında yepiskop xaçı ilə bəzənmiş qo-
ca... başından ayağınadək tüpürcəklənmiş, bulaşmış, təhqir edilmiş, söyülüb biabır edil-
miş vəziyyətdə gedirdi...” [9, s. 276]. 

Eynəli bəyin “Səmimilik yoxsa abırsızlıq?” məqaləsində isə 1905-ci il qırğınları 
ərəfəsində iki müasir erməni və müsəlman ictimai xadiminin söhbəti zamanı erməni 
millətinin nümayəndəsinin sözləri ermənilərin türklərə, müsəlmanlara olan düşmən 
münasibətlərinin əyani sübutudur. Eynəli bəy məqalədə hər iki millətin nümayəndəsinin 
söhbətini heç bir fantaziya qarışığı olmayan, real fakt adlandıraraq, onlar arasında olan 
dialoqu oxuculara təqdim edir: “Müsəlman ictimai xadim erməni millətinin nümayəndə-
sinə aşağıdakı sözlərlə müraciət etdi: 

– Deyin, yoldaş, axı sizə məlumdur ki, daim müsəlmanların qurbanlarına çevril-
diyi təxribatlar əksər hallarda erməni əhalisinin bir hissəsi tərəfindən törədilir. Bəs niyə 
bunun əleyhinə nəsə bir tədbir görmürsünüz, mətbuatda çıxış etmirsiniz və s.? Doğru-
danmı siz 1905-ci il qanlı hadisələrinin canlı şahidi olmaq istəyirsiniz? Erməni cəmiy-
yəti bu haqda ciddi düşünməlidir. 

– Sizə deyim ki, həmkarım, – erməni cavab verdi, – biz siz müsəlmanlardan qor-
xuruq. Ona görə qorxuruq ki, siz bizdən nəsə kənarda durursunuz, bizimlə yaxınlaşmır-
sınız və bizim üçün tapmacasınız. Bu əndişəmizdə rus əsgəri – bizim yeganə müdafiəçi-
mizdir. Axı Allah bilir, Qafqaz cəbhəsində türklərin hücuma keçdiyi təqdirdə siz bizim-
lə nə edə bilərsiniz...Ona görə də, qonşularımız müsəlmanların firavanlığı bizim proqra-
ma qətiyyən daxil deyil və daxil ola da bilməz” [9, s. 262-263]. Erməni xadiminin bu 
sözləri Eynəli bəydə böyük narahatlıq və qayğı yaradır: “...biz soruşuruq, bu səmimiy-
yətdir, yoxsa həyasızlıq və ədəbsizlik? Allah eləməsin ki, bu “erməni ictimai xadimi-
nin” fikri erməni cəmiyyətinin əksəriyyətinin fikri ola...” [9, s. 263]. 

Doğrudan da, sonrakı qırğınlar, soyqırımlar, qətliamlar – “1905-1906, 1918-1920, 
1948-1953 və 1988-1993-cü illərdəki qırğınlar nəticəsində, 700 mindən artıq Azərbay-
can türkünün öz ocaqlarında qətlə yetirilməsi, 3 milyona yaxın azərbaycanlının öz ata-
baba yurdundan sıxışdırılıb çıxarılması” [5, s. 1260] bir daha sübut etdi ki, Eynəli bəy 
narahatlığında nə qədər də haqlı idi. Bu gün, çox təəssüflə qeyd etməliyik ki, türklərə 
nifrət hissi ilə böyüdülən ermənilər haqsız, günahkar, cinayətkar olduqları halda, nəinki 
bunun qəbul etmir, hətta heç bir tarixi faktla hesablaşmadan öz həyasız tələblərini bütün 
dünya ictimaiyyətinə çatdırmağa çalışır, öz havadarlarının köməyilə də buna nail ola 
bilirlər. Lakin onlar türkün yenilməz gücünü, iradəsini, əzmini unudurlar. Məhz Eynəli 
bəyin də 1916-cı ildə yazdığı “Müdafiəsizlər” məqaləsində tanış müsəlman ziyalının 
müsəlmanların tarix və bəşəriyyətin mühakiməsi qarşısında müdafiəsiz olmaları barədə 
narahatlığına Eynəli bəyin verdiyi cavab maraq doğurur: “Müsəlmanların müdafiəsini 
artıq sayıram. Ermənilər heç də bizə örnək deyil. Qoy onlar, əgər istəyirlərsə, vəkillərin 
köməyinə müraciət etsinlər. Bizim bunu etməyə ehtiyacımız yoxdur, hətta vicdanımızı 
rahatlatmaqdan ötrü olsa belə....Bəşəriyyətin mühakiməsi dövlət məhkəməsi deyil, ona 
müdafiə nitqləri lazım deyil; o, bizə vəkillərsiz də bəraət qazandıra bilər...milli şücaəti-
mizin, ali mənəvi mədəniyyətimizin və s. mədh edilməsinə gəlincə isə, inanın, onlar 
bizə tamamilə lazım deyil. Biz heç vaxt özümüzü reklam etməmişik və etməyəcəyik...” 
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[9, s. 192-193]. Daha sonra Eynəli bəyin 1918-ci ildə qələmə aldığı “Suallar və cavab-
lar” məqaləsində müsəlmanları Ermənistana tabe olmağa məcbur edən qüvvələrə etdiyi 
son müraciəti nəinki ermənilərə, onların bütün havadarlarına verilmiş layiqli bir cavab-
dır: “Sonda isə hamıya bax, bunu deyək: Erməni hakimiyyətinə müsəlmanları tabe ol-
mağa məcbur etmək üçün onları yenidən yaratmaq, təbiətlərini dəyişdirmək lazımdır. 
Bütün dünyada buna qadir olan hakimiyyət vardırmı?” [9, s. 204]. 

Beləliklə, Eynəli bəyin məqalələri 1905-1906-cı illər ermənilərin xalqımıza qarşı 
törətdiyi qırğının, türklərə, müsəlmanlara olan nifrətinin, məkrli siyasətinin tarix boyu 
mövcudluğunun real faktlarla sübutudur. Məhz bu səbəbdəndir ki, Eynəli bəyin bu 
mövzuda yazdığı məqalələri tarixi reallığı özündə əks etdirməsi, o dövrün hadisələrinə 
işıq tutması baxımından qiymətli mənbədir və aktuallığını həmişə saxlayacaq, əhəmiy-
yətini itirməyəcəkdir. 
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Сахаб Алиева 
 

АРМЯНСКИЙ ВОПРОС В ПУБЛИЦИСТИКЕ 
ЭЙНАЛИ БЕКА СУЛТАНОВА 

 
В статье всесторонне изучен армянский вопрос в публицистике Эйнали бека, 

а также были исследованы многие статьи на эту тему. В статьях, написанных 

выдающимся литератором на эту тему, было подвергнуто серьезной критике 

фальшивое, захватническое, агрессивное поведение армян, и отразились реалии 

этого периода. На фоне происходящих событий в статье «Иреванские события» 

реальными фактами было обосновано, что геноцид, совершенный армянами про-
тив азербайджанцев в 1905-1906 годах, был частью их планов агрессии. В статье 
отмечается, что армяне на протяжении истории не ограничивались претензиями 
на наши земли, но и пытались овладеть нашими материальными и моральными 
ценностями. Это было оценено как явное доказательство того, что они по своей 

природе являются агрессивной и преступной нацией. 
 

Ключевые слова: Эйнали бек Султанов, армянский вопрос, политическая публицистика, 

патриотичный интеллигент, реальные факты. 
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Sahab Aliyeva 
 

ARMENIAN ISSUE IN EYNALI BEY SULTANOV’S PUBLICISM 
 

In the article, Eynali bey’s publicity has been thoroughly investigated and his 
many articles on the subject have been involved in investigation. In the articles on this 
issue written by the prominent writer, the fraudulent, aggressive, aggressive behaviors 
of the Armenians were seriously criticized, and the realities of the period were reflected. 
The fact that the genocide committed by Armenians against the Azerbaijanis in 1905-
1906 was justified by the facts in the background of the events in “Iravan events” that it 
was a part of their aggression plans. It was noted in the article that Armenians had not 
only been dwelling on our lands all the time, but also tried to have our material and 
moral values. This is a clear proof that they are aggressive, fraudulent, criminal nation 
by nature. 
 

Keywords: Eynali bey Sultanov, Armenian problem, political publicity, patriotic intellectual, real 
facts. 
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“MƏZAHİR ƏL-ƏNVAR” ƏSƏRİNİN PALEOQRAFİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ 
 

Məqalədə XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində yaşayıb-yaratmış Hacı Molla Məhəmməd Naxçıva-
ninin “Məzahir əl-Ənvar” əsərinin paleoqrafik xüsusiyyətləri araşdırılmış və geniş şəkildə tədqiq edil-
mişdir.  

Onun yaradıcılıq fəaliyyəti ilə bağlı yazdığı “Məzahir əl-Ənvar” əsəri məzmun etibarilə təhlil 
olunmuş və kitabın yazılma tarixi, həcmi, xətt nümunəsi, dili, katibi və ya nəşriyyatın adı, ölçüsü, həcmi 
və harada çap olunması, mürəkkəbi və s. haqqında araşdırmalar aparılmış və müəyyən nəticələr əldə 
olunmuşdur. 
 

Açar sözlər: Naxçıvan, əlyazma, mətn, paleoqrafiya, xüsusiyyət. 
 

Naxçıvana dair əlyazmaların öyrənilməsi və tədqiq edilərək nəşr olunub müasir 
nəsillərə çatdırılması AMEA Naxçıvan Bölməsi Əlyazmalar Fondunun əməkdaşlarının 

qarşısında duran ən aktual və zəruri məsələlərdən biridir. Bunun üçün isə yazılı abi-
dələrin tədqiqi ilə bağlı elmi axtarışları genişləndirmək tələb olunur. Belə ki, bütöv 
Azərbaycanda olduğu kimi, Naxçıvanda da müsəlman mədəniyyətinin kökləri VII əsrə 
gedib çıxır. Həmin əsrin ikinci yarısından başlayaraq, xilafətin müxtəlif elm, təhsil və 
mədəniyyət mərkəzlərində məskunlaşan Naxçıvanın görkəmli nümayəndələri öz əsərlə-
rini ərəb dilində qələmə almış, qədim Naxçıvanın öz ərazisində yaşayan müəlliflər isə 
yalnız X əsrdən etibarən ərəbcə yazıb-yaratmağa başlamışlar. Sonralar tarixi şəraitin də-
yişməsi Naxçıvan ədəbiyyat və mədəniyyətinin zənginləşməsinə, ərəb dili ilə yanaşı, 
fars və türk dillərində yazılmış ədəbi sahənin meydana gəlməsinə səbəb olmuşdur. 

XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərinə qədər bəzi müəlliflər əsərlərini həm ərəb, 
fars dillərində, həm də türk dilində yazılmasına üstünlük vermişlər. Bu əsərlərdən biri 
də XIX əsrdə yaşayıb-yaratmış Hacı Molla Məhəmməd Naxçıvaninin “Məzahir əl-Ən-
var” əsəridir. Müəllifin qələmə aldığı “Məzahir əl-Ənvar” (Nurların zahir olduğu yerlər) 
əsəri 1319 h.q. (miladi – 1898) tarixində daşbasma üsulu ilə çap edilmişdir. 

Təəssüf ki, bu vaxta qədər XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində yaşayıb-yaratmış 
Hacı Molla Məhəmməd Naxçıvaninin “Məzahir əl-Ənvar” əsəri tədqiq edilməmişdir. 

Adı “Məhəmməd ibn Məşhədi Baba bin Bayraməli Naxçıvani-Kəngərli” [4, s. 3] kimi 

çəkilən müəllif Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. 
H.M.Naxçıvaninin kitablarında müəllifin tərcümeyi-halı göstərilməsə də, el ara-

sında onun maarifçilik ənənələrindən və xeyirxahlığından geniş danışmışlar. Hacı Molla 

Məhəmməd Naxçıvani ilk növbədə öz zəngin yaradıcılığını milli-mənəvi dəyərlər əsa-
sında quraraq inkişaf etdirmişdir. Onun dərin düşüncələri, maarifçilik ənənələri, fəlsəfi 
duyğuları, bilik və bacarığı dövrünün ən dərin qatlarına nüfuz etmiş, yeni-yeni elmi 
kəşflərin, dəyərli kitabların, qiymətli əsərlərin yazılmasına səbəb olmuşdur. Hələlik ya-
radıcılıq fəaliyyətində onun beş əsas kitabı daha da diqqəti cəlb edir. 
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Məzahir əl-Ənvar əsərinin əvvəli                    Məzahir əl-Ənvar əsərinin sonu 

 
Müəllifin qələmə aldığı digər əsərlər də mahiyyət etibarilə dərin düşüncələri özün-

də ehtiva etməklə dövrünün müsəlman təhsili istiqamətində zəruri hesab edilən məsə-
lələri və ehkamları özündə təzahür etdirir. “Səhab əd-Dümu” (Buludların göz yaşları) 
[3], 1309 h.q. (miladi – 1887), “Kəşkül ən-Nur” (Nur qabı) [4], 1312 h.q. (miladi – 
1892), “Dürrət əl-Əbrar” (Söylənilməmiş inci sözlər) [2], 1315 h.q. (miladi – 1894).  
“Qürrət əl-Əbsar” (Gözlərin nuru) [1], 1317 h.q. (miladi 1896). 

Mədəniyyət xəzinəsinin qiymətli qaynaqlarından olan əlyazmalar keçmişin ədəbi 
tarixinin müasirlərimizə çatdırılmasında, onların maariflənməsində misilsiz rola malik-
dir. Bu baxımdan, klassik Azərbaycan mütəfəkkirlərinin, o cümlədən Naxçıvan şair və 
yazıçılarının əsərlərini araşdırıb xalqa çatdırmaq qarşıda duran mühüm məsələlərdəndir. 
Bu baxımdan da tədqiqata cəlb edilmiş Hacı Molla Məhəmməd Naxçıvaninin “Məzahir 
əl-Ənvar” əsəri mahiyyət etibarilə dərin düşüncələri ifadə etməklə dövrünün müsəlman 
təhsili istiqamətində zəruri hesab edilən məsələləri və ehkamları özündə təzahür etdirən 
əsas mənbələrdən biridir. Bununla yanaşı əsərdə Naxçıvanla bağlı bir neçə tarixi ha-
disənin əlamətdar bir fakt olduğunu müşahidə edirik. 

Əsərin məzmunu: XIX əsrin axırı – XX əsrin əvvəllərində Naxçıvan vadisində 
şəriət hüquqlarının yayılması və mənimsənilməsi üçün istifadə edilən ən dəyərli mə-
lumatlar haqqında: Təmizlik, paklıq, halal, haram, düzlük, bərabərlik, məntiqi təfək-
kürün formalaşması, Vəhdəti-vücud, Vacibul-vücud və mümkünül-vücud nəzəriyyələri 
barədə məlumat verilmişdir. H.M.Naxçıvani demək olar ki, əsərin əksər hissəsini fiqh 
elminə aid olmaqla bərabər, hədis, kəlam, fəlsəfə və əqaid kimi fərqli elm sahələri ilə 
bağlı mövzularından da söz etmişdir. 

AMEA NB Əlyazmalar Fondu. B-169 - /296: 
Cild: Qalın kardon. 
Kağız: Çox əlverişli, noxudu tonlu ağ-sarımtıl rəngli incə kağız. 
Yazı: Nəstəliq, farsca, əsasən qara mürəkkəblə yazılmış, baş yazı, başlıqların ad-

ları isə böyük qara ilə yazılmışdır. 
Vərəq sayı: 260 vr. 
Ölçülər: 16 x 21 mm. 
Sətir sayı: 19 st. 
Katib: Bəlli deyil. 
Köçürülmə tarixi: 1317  h.q. 
Başlanğıcı: Bismillahir-rəhmanir-rəhim... 
Sonu: …xəbirun, bəsirun. 
Hacı Molla Məhəmməd Naxçıvaninin bu əsəri elmi baxımdan xüsusi əhəmiyyət 

kəsb edir. Kitabda əsasən müsəlman fəlsəfi fikirlərinin yer aldığının şahidi oluruq. 



 

221 

Müəllif milli-mənəvi dəyərlərimizi, milli mədəniyyətimizi, fəlsəfi dünyagörüşümüzü, 
həmçinin mədəni irsimizi şərh etmişdir. 

Əsərdə hər bir səhifənin yuxarı hissəsində xüsusi formada işlənmiş damaların içə-
risində qara rənglə nəstəliq xətti ilə mətnlərin mövzusu yazılmış və səhifələrin kənarla-
rında mövzuya aid bəzi  sözlər yazılmışdır. 

Müəllif əsərdə Naxçıvan ictimai mühitinin saf və sağlam tərzdə formalaşmasını, 
məntiqi elmi idraka söykənərək davranmağı, təfəkkür metodunun bir çox sahələrini, mə-
nəvi-ruhi sferanın və s. inkişaf etdirilməsi məqsədilə çox dərin və eyni zamanda maraqlı 
mənbələrə müraciət etmişdir. Əsərdə yaşanan elmi-fəlsəfi hisslər və ağlın təzahürü sar-
sılmazdır. 

Həmçinin Hacı Molla Məhəmməd Naxçıvani müstəqil Azərbaycanda siyasi eli-
tanın idealı kimi maarifçi xarakter daşımışdır. XX əsrin əvvəllərində türk dünyasının 
görkəmli simaları Ə.Hüseynzadə, Ə.Ağaoğlu, Əfqani və başqaları kimi, o da türkçülük, 
islamçılıq və müasirlik fikirləri ilə milli ideyanın ənənəçilik istiqamətində formalaşma-
sına mühüm ideoloji-fəlsəfi töhfələr verməyə çalışmışdır. 

Elə bu baxımdan da yanaşdığımız mövzu müəllifin bu əsərdə fəlsəfi fikirlərin 
önəmli olması ilə yanaşı, həmçinin islamşünaslıq elmi üçün dəyərli fəlsəfəsi konteks-
tində verilmiş və əsaslandırılmışdır. H.M.Naxçıvaninin bu əsəri mahiyyət etibarilə dərin 
düşüncələri ifadə etməklə dövrünün müsəlman təhsili istiqamətində zəruri hesab edilən 
məsələləri və ehkamları özündə təzahür etdirir. Müəllif bu əsərini böyük İslam alimlə-
rinin yaratdığı əsərlər sırasında görməyi arzu etmişdir. Belə ki, müəllif adını “Mərhum 
Əllameyi Hilli, Şeyx Səduq, Şeyx Mufid, Əllamə Məclisi, Mühəqqiq Ərdəbili və başqa-
ları kimi öz əmrlərində Peyğəmbər əleyhis-salamın şəriətinə əsaslanaraq hökmlərin ver-
miş şəxslər sırasına daxil etmişdir” [5, s. 6]. 

Həmçinin müəllif yanaşdığı Vacibul-vücud haqqındakı görüşlərini və mülahizə-
lərini əlavə etmiş, Sifati-sübutiyyə və Sifati-səlbiyyə anlamlarını təhlil etməyə çalışmış 
və bunu misallarla və dəlillərlə isbat etmişdir. 

Bu yanaşmalar göstərir ki, XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində yaşayıb-ya-
ratmış Hacı Molla Məhəmməd Naxçıvaninin “Məzahir əl-Ənvar” əsərinin paleoqrafik 
xüsusiyyətləri nəinki Azərbaycan mətnşünaslıq elminin mənzərəsi ilə, eləcə də Naxçı-
van mədəniyyət və ədəbiyyat tarixinin bəzi məsələləri ilə bağlı xüsusən, elmi, fəlsəfi və 
dinşünaslıq istiqamətində mühüm nəticələrlə tanış olmağa imkan yaradacaqdır. 
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Сабухи Ибрагимов 
 

ПАЛЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
«МЕЗАХИР АЛЬ-АНВАР» 

 
В статье исследованы и подробно проанализированы палеографические осо-

бенности произведения «Мезахир аль-Анвар», созданного Хаджи Моллой Мухам-
медом Нахчывани, который жил и творил в конце XIX-начале XX веков. 

В связи с его творческой деятельностью рассмотрено содержание написан-
ного им произведения «Мезахир аль-Анвар», проведено исследование даты напи-
сания книги, ее объема, типа шрифта, языка, имени писца и названия издатель-
ства, размера, объема и места издания, вида чернил и так далее, и получены опре-
деленные результаты. 
 

Ключевые слова: Нахчыван, рукопись, текст, палеография, особенность. 
 

Sabuhi İbrahimov 
 

PALEOGRAPHIC FEATURES OF THE WORK “MEZAHIR AL-ANWAR” 
 

The paper studies and analyzes in detail the paleographic features of the work 
“Mezahir al-Anwar”, created by Haji Mullah Mohammed Nakhchivani, who lived and 

worked in the late XIX-early XX centuries. 
In connection with his creative activity, the content of his “Mezahir al-Anwar” 

work has been considered, the date of writing, the book’s volume, font type, language, 

its scribe’s publisher’s names, size, volume and place of publication, type of ink and so 

on have been studied, and certain results have been obtained. 
 

Keywords: Nakhchivan, manuscript, text, paleography, feature. 
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XVI ƏSR TƏSƏVVÜF ƏDƏBİYYATINDA MƏLAMİ-HƏMZƏVİ 
VƏ ƏLƏVİ-BƏKTAŞİ ŞEİRİNDƏ İLAHİ EŞQ 

 
XVI əsrdə təkkə ədəbiyyatının inkişaf etməsində aparıcı rol ələvi-bəktaşi və məlami-həmzəvi şairlə-

rin üzərinə düşmüşdür. Məlami-həmzəvi ədəbiyyatın ən böyük təmsilçiləri Əhməd Sarban, Qayğusuz Vi-
zeli Əlaəddin, Əmir Osman və başqalarıdır. Məlami-həmzəvi şairlərinin əsərlərində ilahi eşq şeirləri vəh-
dəti-vücut fəlsəfəsinə, əhli-beyt sevgisinə əsaslanırdı. Məlami ədəbiyyatda ilahi eşqin ən önəmli cəhəti 
sirlilik və sirri gizlətməkdir. Ümumilikdə məlami dünyagörüşündə sirr ixlasa gedən tək yoldur. XVI əsrdə 
ələvi-bəktaşi ədəbiyyatı qızıl dövrünü yaşamışdır. Mühyiddin Abdal, Heyrəti, Pir Sultan Abdal, Qul Hüm-
mət və başqaları ələvi-bəktaşi ədəbiyyatının əsas nümayəndələridir. Ələvi-bəktaşi şairlərə görə ilahi 
eşqlə ibadət eyni məfhum kimi təqdim olunur, ibadət eşqlə olur, eşqsiz ibadət ibadət deyil. Ələvi-bəktaşi 

nümayəndələri ilahi eşq dedikdə Allah-Məhəmməd-Əli sevgisini və onlara olan sonsuz bağlılığı qəsd 
etmişlər. XVI əsr təsəvvüf ədəbiyyatının bütün sahələrində istər məlami-həmzəvi, istərsə də ələvi-bəktaşi 

şeirinin hecada əsərlər verdiyi, ədəbi yollarını tam formalaşdırması dövrüdür. 
 

Açar sözlər: Türk təsəvvüf ədəbiyyatı, ilahi eşq, məlami-həmzəvi ədəbiyyat, Ələvi-bəktaşi ədəbiy-
yatı. 
 

XVI əsrdə türk ədəbiyyatı daha da inkişaf edərək türk təsəvvüf ədəbiyyatına gözəl 
əsərlər bəxş etmişdir. Xüsusən də ələvi-bəktaşi şairləri hecaya daha çox yer verərək 
ilahi eşqi sadə şəkildə anlatmaq yolunu tutmuşlar. XVI əsrdə zühdi-təsəvvüfi təkkə ədə-
biyyatı ilə bərabər coşğulu ilahi eşqi övən ələvi-bəktaşi və məlami-həmzəvi ədəbiyyat 
da vardı. XV əsrdə olduğu kimi XVI əsrdə də təkkə ədəbiyyatının inkişaf etməsində 
aparıcı rol ələvi-bəktaşi və məlami-həmzəvi şairlərin üzərinə düşdü. Daha öncə, xüsu-
sən də XV yüzillikdə məlami və ya məlamiyyə-şuttariyyə şəklində mövcud olan ədəbiy-
yat Qanuni Sultan Süleyman zamanında 1563-cü ildə edam edilən Bosnalı Həmzə Ba-
linin görüşləri ilə zənginləşərək məlami-həmzəvi şeir adlanmağa başladı. XVI əsrdə bu 
ədəbiyyatın ən böyük təmsilçiləri Əhməd Sarban (öl. 1545), Qayğusuz Vizeli Əlaəddin 
(öl. 1563), Əmir Osman Haşimi (öl. 1595), İdris Muhtefi (öl. 1615) və başqalarıdır. Mə-
lami-həmzəvi şairlərdə əhli-beyt sevgisi yüksək dərəcədə idi. Onlardan bəziləri ima-
miyyə düşüncəsində olub cəfəri məzhəbində idilər. Bəziləri də digər şiə əqidələrinə çox 
yaxın idi. Sünni inanclara əks sözlər söylədikləri, imamları ideallaşdırdıqları, vəhdəti-
vücud fəlsəfəsinə bağlı olduqları, Haqqın sirrini gizli rəmzlərlə söylədikləri üçün Os-
manlı dövləti tərəfindən təqib edilir, öldürülür, zindana atılırdılar. Onların ilahi eşq şeir-
ləri bütünlükdə vəhdəti-vücud fəlsəfəsinə, əhli-beyt sevgisinə dayanırdı. 

XVI əsrdə məlami-bayrami ədəbiyyatın nümayəndələrindən biri olan Əhməd Sar-
ban Hayranboluda dünyaya gəlmiş, ilk təhsilini də doğulduğu yerdə almışdır. Ancaq al-
dığı təhsilə baxmayaraq yeniçəri ocağına yazılmış, dəvəçi otağına qeyd olunmuşdur. 
Zəkası və çalışqanlığı sayəsində dəvəçibaşı rütbəsinə yüksəlmişdir. Qanuni Sultan Sü-
leymanın İraq səfərində sarbanbaşı (dəvəçibaşı) kimi iştirak etmiş və Əhməd Sarban adı 
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ilə tanınmışdır. İraq səfərində bir məlami-bayrami şeyxi olan Pir Əli Sultanla tanış ol-
muş, səfərdən qayıtdıqdan sonra yeniçəri ordusundan ayrılmış və Pir Əlinin yanında 
xidmətə girmişdir. Əhməd Sarban ondan təsəvvüf və irfan elmini öyrənmişdir. Əhməd 
Sarban Pir Əli Sultanın vəfatından sonra Hayranboluya gəldi. Orada təriqətini yaymağa 
başladı və 1545-ci ildə vəfat etdi. Ancaq bir çox qaynaqda Əhməd Sarban İstanbul At 
Meydanında 1529-cu ildə iyirmi yaşında on iki müridi ilə edam edilən və Oğlan Şeyx 
adı ilə məşhur olan İsmail Maşukinin (1508-1528) xəlifəsi kimi təqdim edilir. Pir Əli 
Sultanın oğlu olan İsmail Maşuki isə öldürüldüyü günə qədər məlamilərin qütbü ol-
muşdur. Ancaq bayramiyyə təriqətinin aşırı sünni qolu olan şəmsiyyə İstanbulda çox 
güclü olduğu və Osmanlı dövlət adamları üzərində böyük nüfuzu olduğu üçün şiə əqi-
dəsində, yaxud bu əqidəyə yaxın olan məlamilər burada təqib olunmuş və məlamilik, 
xüsusən də məlami-həmzəvilər Osmanlı torpaqlarında digər təriqətlərin içərisində giz-
lənməyə məcbur olmuşdur. Bu da məlamiliyin ikinci dövrü kimi xarakterizə edilir. Əh-
məd Sarban da ilahi eşq anlayışını məlami-həmzəvi fəlsəfəsi çərçivəsində işləmişdir. 
Bununla bərabər Əhməd Sarbanın ilahi eşq şeirləri ilə bərabər dərvişlik, vəlilik, irfan 
haqqında da şeirləri vardır. 

İlahi eşq Əhməd Sarbanın şeirlərində məlami görüşləri ilə birləşərək yeni bir məna 
qazanmışdır. Bu nə sünni inanclı təkkə şairlərinin, nə də ələvi-bəktaşi şairlərinin ilahi 
eşq anlayışına bənzəməyən özünəməxsus bir yorum idi. Məlami-həmzəvi şairlərinin ila-
hi eşq anlayışı Əhməd Sarbanın əsərlərində bütün tərəfləri ilə digərlərindən fərqlənir. 
Belə ki, məlamiliyin eşq və məlamət fəlsəfəsi Əhməd Sarbanın həm xalq üslubunda, 
həm də klassik vəzndə yazdığı şeirlərində daha çox işlənmişdir. 

Məlamilərə görə ilahi eşqin gizli qalması əsasdır. Ona görə də digər təkkə şeirinə 
baxdıqda məlami ədəbiyyatında ilahi eşqin ən önəmli cəhəti sirlilik və sirri gizləməkdir. 
Ümumilikdə məlami dünyagörüşündə sirr ixlasa gedən tək yoldur, yəni ixlas aşiqin 
halının gizlədilməsidir. Sevdiyi ilə təkbətək qalarkən heç kim izlənməsini, müşahidə 
olunmasını istəməz. Ona görə də aşiq eşqini gizli saxlayır, fəryadını, acısını, iztirabla-
rını heç kimə bəlli etmir. Sührəverdi də məlamilərin sidq və ixlasla bərabər hallarını 
başqasından gizləməyi məqsəd bildiklərini yazır [14, s. 79]. Bu gizlilik məlami-həmzəvi 
şeirinin ən böyük təmsilçisi Əhməd Sarbanın yaradıcılığında tam şəkildə qorunmuşdur. 
Bəlkə də buna görədir ki, bir şeirində Əhməd Sarban cananı seyr etmək zamanı insan-
lara diqqət etməyi, ayineyi-sultan olan insandan da bəzi şeyləri gizlin saxlamağı məslə-
hət bilir. Çünki canan canda gizlidir, cananı görmək istəyən cana baxsın. Şairə görə gö-
zəli seyr etməyi qadağan eləyən münkirin gözlərinin nuru yoxdur ki, cananı və ilahi 
gözəlliyi görə bilsin. 

Əhməd Sarban insan üzünün Allahın güzgüsü olduğunu, üləma əhlinin bunu görə 
bilməməsinin tək səbəbini onların kor olan gözlərinin ilahi nuru görə bilməməsinə bağ-
layır. Allahın rəhman sifətinin insanda olduğunu, bunu görməyənləri də münafiq adlan-
dıran şeirləri ilə şair gizli də olsa üsyanını dilə gətirir. Burada o, hürufi dünyagörüşünün 
insanın üzü haqqın təcəlligahıdır fikrini mənimsəmiş kimi görünür. Daim təqib olunan, 
əhli-beyt sevgisindən ötrü qınanan, sünni məzhəbin şəriət qanunlarına müxalif olan di-
gər məlami-həmzəvi şairləri kimi Əhməd Sarban da ilahi eşq şeirlərinin çoxunu məcaz 
dili ilə, gizli bir məna ilə yazmışdır. 

Məlami-həmzəvi şeirinin Həmzə Bali, İsmail Maşuqi kimi şairləri də vardır. Ad-
ları çəkilən şairlər Qanuni Sultan Süleyman dövründə edam edildikləri üçün əsərləri 
itib-batmışdır. Ancaq az da olsa onların coşqulu ilahi eşq anlayışının, şəri əqli fikrə, 
zühdi düşüncəyə qarşı üsyankar ruhu haqqında mənbələrdə məlumat qalmışdır. 

Təsəvvüf ədəbiyyatında şuttar şeir düşüncəsinin məlami-həmzəvi şairlərdən başqa 



 

225 

ələvi-bəktaşi nümayəndələri də vardır. XV yüzillik saxlanma, gizlənmə dövrü kimi xa-
rakterizə edilən ələvi-bəktaşi ədəbiyyatı XVI əsrdə qızıl dövrünü yaşamağa başladı. Xü-
susən, ələvi-bəktaşi təkkə şairlərinin çoxunun kəndlərdə yaşaması, bu zümrə ədəbiyya-
tının kəndlərdə də yayılmasına səbəb oldu. Həm də özünəməxsus terminologiyası olan 

aşıq tərzi ələvi-bəktaşi ədəbiyyatı yarandı, yol-ərkan düşüncəsi formalaşdı, ilahi eşq 
inanc kontekstində tərənnüm edildi, əhli-beyt sevgisi ən yüksək səviyyəyə çatdı, Ərdə-
bil ocağına bağlılıq gücləndi. Ələvi-bəktaşi ədəbiyyatının ən böyük ozanları da məhz 
XVI əsrdə yaşamışdır: Yemini, Virani, Muhyiddin Abdal, Xəyali, Heyrəti, Pir Sultan 
Abdal, Qul Himmət, Üsuli və başqaları kimi. 

Ələvi-bəktaşi ədəbiyyatında və ənənəsində yeddi böyük ozandan biri olan və bu 
ədəbiyyatın ilahi eşq anlayışının həqiqi qurucusu sayılan Pir Sultan Abdalın həyatı haq-
qında çox az şey məlumdur. Əsl adının Heydər olduğu bilinir. Həyatı və şeirləri digər 
Pir Sultan Abdallarla qarışmışdır. Onun mənkabələrə düşmüş həyatından məlum olduğu 
kimi XVI yüzilliyin ikinci yarısında yaşamış, Ərdəbil mədrəsəsində yüksək dini təhsil 
görməsinə baxmayaraq divan ədəbiyyatından heç təsirlənməmiş, şeirlərini əsasən heca-
nın on birlik və səkkizliyində qoşma, türkü, nəfəs şəklində yazmış təkkə şairidir. Pir 
Sultan Abdal Sivasın Yıldız ilçəsinin Banaz kəndində dünyaya gəlmişdir. Mənkabələrə 
görə mədrəsə təhsilini Təbrizdə almış, sonra Sivasa dönərək burada ətrafına müridlər 
toplamışdır. Yenə mənkabəyə görə ələviliyin bir Azərbaycan türkü olan Qaradonlu Can 
Baba qoluna mənsub olmuş, bəktaşi təriqət şairidir [7, s. 37]. Ancaq daha çox Ərdəbil 
ocağına bağlı olduğu məlumdur. 

Yetmiş üç müridi ilə birlikdə inanc və sosial ağırlıqlı bir üsyan çıxarmış, Sivasın 
Sofular kəndindən olan və Pir Sultana müridlik edən Xızır Paşa tərəfindən tutularaq 
1547-1551-ci illər və ya 1587-1590-cı illər arasında asılaraq öldürülmüşdür. Ölümü haq-
qında da çoxlu mənkabə yaradılmışdır. Əsərlərində Allah, Məhəmməd, Əli, on iki 

imam, əhli-beyt, xüsusən də Hz. Hüseyn, Hacı Bəktaş Vəli sevgisini işləmiş, bununla 
bərabər sosial mövzulara da çox yer vermişdir. Onun ilahi eşq anlayışı ələvi-bəktaşi 
dünyagörüşünə görə formalaşmışdır. Pir Sultan Abdal ilahi eşq dedikdə Allaha-Məhəm-
mədə-Əliyə olan ayrılmaz eşqi nəzərdə tutur. 

Şairə görə ilahi eşq ibadətlərin ən böyüyüdür. Ona görə də Pir Sultan Abdalda eşq-
lə ibadət eyni məfhum kimi təqdim olunmuş, daha doğrusu, ibadət eşqlə olur, eşqsiz 
ibadət ibadət deyildir düşüncəsi önə çıxmışdır. Allahın sevgisini qazanmaq aşiq üçün ən 
böyük mükafatdır. Şeirlərində Allaha, Məhəmmədə, Əliyə bağlılıq ilahi eşq səviyyəsin-
dədir. İlahi eşq haqq qapısıdır, Allahı sevənlər də haqq qapısına gələnlərdir: 

Pir Sultan Abdal ilahi eşq anlayışını Allah-Məhəmməd-Əli üçlüsü fəlsəfəsində, 
Hz. Hüseyn eşqində formalaşdırmışdır. Onun vəhdəti-vücud anlayışı da bu üçlü fəlsə-
fəyə dayanır. İ.Melikovun da yazdığı kimi “Ələvilər ən çox Əliyə dua edərlər. Ancaq 
ibadətlərində ən önəmli yer Hüseynindir. Ən böyük həyəcan Hüseynin maktəlindən gə-
lir, çünki Hüseyn iztirab çəkən insanlığın simvoludur” [9, s. 16]. 

Könül bağçası, gül, bülbül, dost, viranə, dolu, mürşid, vəli və s. terminlərlə şair 
ilahi eşq yolunda fiziki varlığını yox edib ilahi vüslətə qovuşmaq istəyəni əsl aşiqi qəsd 
edir.  Pir Sultan Abdala görə bu qovuşma həsrəti aşiqi özündən alaraq ilahi eşq yolçusu, 
ilahi eşq fədaisi edir. Onun könlünün can atdığı ilahi eşq gül təşbehi ilə təqdim edilir, 
ona görə də könül dünyası viran bağçası kimi bülbülün ah-zar etdiyi məkandır. Gül ol-
masa bülbül oxumaz, fəğan etməz, çünki ilahi eşqin əzabı, acıları aşiqin könül dünya-
sında məlhəmsiz yaralar açar. 

Eşqlə iman, eşqlə etiqad, eşqlə ərkan ələvi-bəktaşi şeirində iç-içədir. Xüsusən yol-
ərkan Pir Sultan Abdalın şeirlərində ilahi eşqi vurğulamağın ən təməl formuludur. Ona 
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görə də aşiq məşuqun varlığının bir həz, zövq mənbəyi olmadığını yaxşı bilir. Təbii ki, 
bu halda sevgilinin yolunda ölmək çox vaxt şəhidlik mərtəbəsinə qalxmaq kimi başa 
düşülür (1, 186-199). Eşq şəhidi Pir Sultan Abdalda yeni bir ələvi-bəktaşi termini kimi 

poeziyaya gətirilmişdir. 
Pir Sultan Abdal yaradıcılığında ilahi eşqlə bərabər bəşəri eşq, sosial mövzular, 

etiraz notlu şeirlər də vardır. 
Şeirlərində şair bəşəri eşqdən ilahi eşqə keçidi və bir az da ilahi eşqin insan mər-

kəzli düşüncədə əsas amil olduğunu göstərir. Belə ki, şairin düşüncəsində aşiq cənnət-
dəki Tuba ağacını görmədən öncə sərv boylu bir gözələ aşiq olmuş, bu gözəlin mehraba 
bənzər qaşlarını Kəbəni tavaf etmədən öncə tavaf etdiyini, üzünü müqəddəs yer bildi-
yini, başqa cür desək ilahi bir eşqi başlanğıcdan yaşadığını bildirir. Belə bir ilahi eşq 
ortodoks sünni görüşlərinə görə safsafa, hədyan danışmaq, küfrə girməkdir. Bunun da 
üzərinə Şah adlandırdığı Hz. Əliyə getməyi arzulayan (Açılın kapular Şaha gidelim) şai-
rin heç bir tolerantlıq tanımayan üləma tərəfindən öldürülməsinin qaçınılmaz olduğunu 

şərtləndirmiş olur. 
Pir Sultan Abdal ilahi eşq mövzusunu da səmimi bir şəkildə işləyir. Məsələn, bir 

dördlüyündə o, ilahi eşq bəlasına tutulmadan öncə öz işində, gücündə olan bir insan ol-
duğunu, aşını şirin-şirin yeyib qəmsiz yaşadığını, sadə bir həyat sürdüyünü, ancaq ani-
dən başına eşq dolusunun yağdığını, bundan sonra dadlı aşına da ağı qatıldığını, işinin 
ah-vay, gününün qara olduğunu bildirir. 

Pir Sultan Abdalda rast gədiyimiz dövriyyə nəzəriyyəsini işləyən şeirlər də ilahi 
eşq üzərində qurulmuşdur. Dövriyyə janrında yazılan şeirlərdə insan ruhunun və kaina-
tın Mütləq Varlıqdan çıxıb yenə ona qayıdacağı fikri işlənir. Dövriyyə nəzəriyyəsinə 
görə Mütləq Varlıq olan Allah öz elmi ilə zühur edir. A.Özkırımlıya görə bu cür şeirlər 
daha çox ələvi-bəktaşi ədəbiyyatında, həm də fərqli şəkildə işlənmişdir. Bəzən bu şeirlər 
yanlış anlamalara, yəni tənasüh anlayışına qədər gedib çıxan mənalara səbəb olmuşdur 
[13, s. 207]. 

Pir Sultan Abdalın imanla eşqin vəhdəti ilahi eşqdir fəlsəfəsini davam etdirən bir 
başqa ələvi-bəktaşi şairi onun müridi olan Qul Himmətdir. Ələvi-bəktaşi ədəbiyyatının 
yeddi böyük şairindən biri olan Qul Himmət haqqında çox az məlumat qalmışdır. Şeir-
lərindən və 1608-ci ildə Bisatinin yazdığı “Menakıb-ül esrar behcet-ül ahrar” adlı əsər-
dən onun I Şah Abbas zamanında yaşadığı, Pir Sultan Abdalın müridi olduğu, XVI əsrin 
ikinci yarısında doğulduğu və XVII əsrin başlarında öldüyü bilinir. Qul Himmət Pir Sul-
tan Abdalın asılmasından sonra uzun müddət gizlənmiş, inancından ötrü sıxıntılı həyat 
keçirmiş, hətta zindanlarda yatmışdır. Qul Himmətin bir çox şeirləri İbrahim və Hacik 
Kız olan “Kul Himmet Üstadım” təxəllüsü ilə şeirlər yazan başqa Himmətlərlə qarış-
mışdır. Əsasən dərgahda yetişdiyi, ələvilik ənənəsini yaxşı bildiyi söylənir. Çox yüksək 
təbə sahib şair ələvi-bəktaşi ədəb-əkranının, yol fəlsəfəsinin təmsilçisidir. Onun xalq 
üslubunda yazdığı şeirlərində güclü Əli sevgisi, əhli-beyt vurğunluğu, on iki imamçı 
məzhəb inancı görünməkdədir. 

Allah-Məhəmməd-Əli birliyi onun da vəhdəti-vücud fəlsəfəsində və ilahi eşq dü-
şüncəsində təməl anlayışdır. Qul Himmət ələvi-bəktaşi inancının Ərdəbil təkkəsinə bağ-
lı səfəviyyə qoluna mənsub olduğu üçün şeirlərində səfəvi fəlsəfəsinin bir çox ünsürləri 
də görünməkdədir. Qul Himmətin türbəsi bu gün Tokatın Alamus ilçəsinin Varzıl kən-
dindədir. Təxəllüsünün Qul Himmət olduğundan göründüyü kimi özünü Hz.Əlinin qulu 
adlandırmış, ədəb ilə ərkan yolunu ilahi eşq yolu bilmişdir. Bütün fəlsəfi görüşləri ima-
mət etiqadına, ələvi inancına dayanır. 

Qul Himmətə görə eşq  oduna yanmayan,  mənlik duyğusunu  yox etməyən, könül 

https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Menak%C4%B1b-%C3%BCl_Esrar_Behcet-%C3%BCl_Ahrar&action=edit&redlink=1
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evini viran qoymayan eşqsiz insanlar insan soyundan deyillər, şeytan soyundandırlar, 
çünki yalnız şeytan həqiqi eşqin nə olduğunu bilməz. Bir insan ki, dili ilə, könlü ilə eşq-
dən başqa bir söz söyləyirsə, demək ki, onun imanı və dini zəifdir, çünki ilahi eşq ən bö-
yük imandır, ən böyük dindir. Pir Sultan Abdalda olduğu kimi Qul Himmətdə də ima-
nın eşq ilə birləşmiş olması Allah-Məhəmməd-Əli ilə mümkündür. Əhli-beyt sevgisini 
bilməyən, Kərbəlaya yanmayan, Hüseyn aşiqi olmayan eşqsiz candır, eşqsiz canın ol-
ması mümkün olmadığı üçün də ölüdür. 

İlahi eşq içində iman, ədəb, mərifət olan bir vergidir, Haqqın qullarına ehsan et-
diyi, qulların da bu əzablı yolda hər zaman eyvallah dediyi nemətdir. Qul Himmət aşiqi 

ilahi eşq sevdasına salanın da Allah olduğunu deməklə, eşqin qədər, tale olduğunu, haqq 
yoluna girənlərin getməyə məcbur olduğu mənzil hesab edir. 

XVI əsr ələvi-bəktaşi şairlərindən və pirlərindən biri də Muhyiddin Abdaldır. Əsl 

adı, doğulduğu il, yer, öldüyü tarix məlum deyildir. Bəzi qeydlərdən onun Dobruca və 
Makedoniya tərəflərdə olduğundan söz edilir. Muhyiddin Abdal Anadoluda hürufi əqi-
dəsinə bağlı şairlərdən biridir. Ancaq hürufi, heydəri, səfəvi, qələndəri və digər zümrə 
şairləri ələvi-bəktaşi ənənəsi içinə alındığından Muhyiddin Abdal da ələvi-bəktaşi şairi 
kimi öyrənilir. Muhyiddin Abdalın XVI yüzilliyin qaynaqlarında adı keçməkdədir. Şeir-
lərində Hacı Bəktaş Vəlinin, Otman Babanın, Balım Sultanın, Nəsiminin adları zikr 
edilir. 

Qaynaqlara görə Ədirnə ilə Kırklareli arasında yerləşən Çökədə yaşadığını demək 
mümkündür. Belə ki, Muhyiddin Baba Türbəsi də Kırklareli Hacıdanişmənd kəndi ya-
xınlığındadır. Şükrü Elçin qaynaq göstərmədən onun 1529-cu ildə öldüyünü yazmışdır 
[4, s. 265]. Bəzi tədqiqatlarda Muhyiddin Abdalın Aydında doğduğu, oradan gələrək 
Şölədə yerləşdiyi bildirilir [3, s. 21]. Heca vəzni ilə hürufi, bəktaşı ədəb-ərkanında yaz-
dığı şeirlərindən ibarət kiçik bir divanı vardır. Bizə qədər də məhz bu divanı gəlib 
çatmışdır. Bundan başqa onun çönglərdə tuyuqları da qalmışdır. Bir də Muhyiddin Ab-
dala aid edilən 13 bəndlik gəraylı tərzində yazılmış, divanında olmayan, ancaq ələvilər 
arasında əldən-ələ gəzən “Seyrannamə” adlı kiçik bir əsəri vardır [15, s. 5-6]. 

Muhyiddin Abdal, Pir Sultan Abdal, Sərsəm Əli Baba, Virani, Qul Himmət kimi 
aşıq tərzi təkkə ədəbiyyatının nümayəndəsidir. Şeirlərində şiə, qələndəri və hürufi 
inanclarını əks etdirən çoxlu yerlər vardır. Onun ilahi eşq anlayışı da şiə fəlsəfəsinə, 
yəni imamət düşüncəsinə dayanır. Ona görə də bəzi araşdırmaçılar onu qələndəri şairlə-
rinin ən böyük təmsilçisi hesab edirlər [10, s. 226]. Şeirlərində Yunus Əmrənin, Nəsi-
minin, Xətainin, Qayğusuz Abdalın təsiri güclüdür, ancaq məsələlərə baxışında orijinal-
dır. Allah-Məhəmməd-Əli üçlüsündə ələvi-bəktaşi düşüncəsi; qaş, kirpik, üz, göz, hərf, 
ədəd və s. deyimlərində hürufi; könüldən könülə yol ifadəsi ilə qələndəri dünyagörüşü-
nün əks-sədası bütün yaradıcılığında görünməkdədir. 

XVI əsr təsəvvüf ədəbiyyatının bütün sahələrdə inkişafının zirvəsinə çatdığı dövr 
kimi xarakterizə edilir. İstər xəlvəti, istər məlami-həmzəvi, istərsə də ələvi-bəktaşi 
şeirinin hecada əsərlər verdiyi, ədəbi yollarını tam formalaşdırdıqları bu əsrdə bəzi sufi 
şair və ozanlarının fıqha, kəlama, şəri eimlərə uyğun gəlməyən görüşlərinə görə edam 
edildiyi, öldürüldüyü də bir gerçəkdir. Xüsusən, Qanuni Sultan Süleyman dövründə 
fərqli dini görüşlərinə, etiqadi inanclarına görə təqib edilən və öldürülən təsəvvüf şair-
ləri və şeyxləri: Molla Kabız, Oğlan Şeyh İsmail Maşuki, Bosnalı Şeyh Hamza Bali, 
Şeyh Muhyiddin Karamani və başqaları buna misal ola bilər. Bu da Osmanlı dövlətinin 
Xristianlara və Musəvilərə xoşgörülü münasibətinin əksinə olaraq sünni məzhəbdən 
kənarda qalan bütün digər İslami fikir və düşüncələrə, xüsusən də şiə məzhəbinə, ələvi-
bəktaşi və məlami-həmzəvi yorumuna qarşı düşmən münasibətinin nəticəsi idi. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eair
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Təsəvvüfün marjinal yolunu tutan, yaxud müxalif sufi görüşündə və ya görüşə ya-
xın olan hər kəs təqib olunmuş, öldürülmüş, zindanlara atılmışdır. Ancaq Osmanlı ida-
rəsinin heterodoks adlanan düşüncə axınlarına qarşı bu amansız rəftarına baxmayaraq 
təkkə şeiri inkişafından geri qalmadı, əksinə şəriətə yaxın sufi şairlərinin əsərləri də da-
xil olmaqla xalq arasında daha da yayğınlaşdı və aşıq tərzi şeirin təsiri ilə daha da xəl-
qiləşdi. 
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Нигяр Исмаилзаде 
 

БОЖЕСТВЕННАЯ ЛЮБОВЬ В СТИХАХ МАЛАМИТОВ-ХАМЗАВИ И 

АЛЕВИТОВ-БЕКТАШИ В СУФИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XVI ВЕКА 
 

В XVI веке ведущая роль в развитии суфийской литературы принадлежала 
поэтам из числа алевитов-бекташи и маламитов-хамзави. Наиболее яркими пред-
ставителями литературы маламитов-хамзави являются Ахмед Сарбан, Кайгусуз 
Визели Алаэддин, Амир Осман и другие. Стихи о божественной любви в произве-
дениях поэтов из числа маламитов-хамзави опирались на философию вахдат ал 
вуджуд, любовь ахл-аль бейт. Важнейшая особенность божественной любви в 
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литературе маламитов (или у маламитов) заключается в таинственности и сокры-
тии тайны. В целом в мировоззрении маламитов тайна – единственный путь к 
любви. В XVI веке литература алевитов-бекташи переживала золотой век. К 
основным представителям литературы алевитов-бекташи относятся Мухйиддин 

Абдал, Хейрати, Пир Султан Абдал, Гул Гуммет и другие. Согласно поэтам из 

числа алевитов-бекташи божественная любовь и поклонение преподносятся как 
одно понятие, поклонение осуществляется с любовью, поклонение без любви не 

поклонение. Под божественной любовью представители алевитов-бекташи подра-
зумевали любовь к Аллаху, Мухаммеду, Али и бесконечную привязанность к ним. 

XVI век является периодом, когда во всех сферах суфийской литературы стихи 

как маламитов-хамзави, так и алевитов-бекташи создавали произведения в слогах, 
полностью сформировали свой литературный путь. 
 

Ключевые слова: турецкая суфийская литература, божественная любовь, литература 
маламитов-хамзави, литература алевитов-бекшати. 
 

Nigar Ismailzadeh 
 

THE DIVINE LOVE IN SUFI LITERATURE AND THE 
MALAMI-HAMZAWI AND ALAWI-BAKTASHI POETRY 

 
The development of the Tekke literature was based mainly on the Alawi Bek-

tashi and Malami-Hamzawi poets. The most diverse and the most popular representa-
tives of the Malami literature were Ahmad Sarban, Qaygusuz Vizeli Alaaddin, Amir 
Osman and the others. The poets of Divine love in Malami literature (or among Mala-
mis), consisted of the philosophy of divine unity and the love of the family of the 
prophet. The main aspect is mystery and high attention to mystery. Generally in the 
Melami worldview mystery is the only path that goes to sincerity. In the 16th century 
experienced its golden age. Muhyiddin Abdal, Hayrati, Pir Sultan Abdal, Qul Himmat 
and the others are the major representatives of the Alawi-Bektashi literature. According 
to the description of Alewi-Baktashi poets divine love and worship have the same 
insight. Worship is practiced with love, it is not worship without love. Alawi-Bektashis 
by the Divine love mean the love of Allah-Muhammad-Ali and complete devotion to 
them. In the 16th century for the Sufi literature whether Malami-Hamzawi or Alawi-
Baktashi is an age of production of the new poetry and formalization of their poetic 
methods. 
 

Keywords: Turkish Sufi literature, divine love, Malami-Hamzawi literature, Alawi-Baktashi lite-
rature. 
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AZƏRBAYCANDA “TƏZKİRƏ” NÜMUNƏLƏRİNİN YARANMASI 
 

Ədəbiyyat tarixçiliyini və ədəbi irsin daha qədim qaynaq və örnəklərinin araşdırılmasında təz-
kirələr mühüm əhəmiyyətə malikdir. Avropada sənət və ədəbiyyat konsepsiyaları Qədim Yunanıstan və 

Romada yaranmışdır. Qədim dövrlərdə Şərqdə də bədii üslub, forma, sənətkarlıq və poetik janr prob-
lemləri öyrənilmişdir. Azərbaycanda isə ədəbiyyatşünaslığın rüşeymləri hələ orta əsrlərin ilk mərhələ-
sində Xətib Təbrizi yaradıcılığı ilə başlamışdır. Təzkirələrdə, habelə səyahətnamə, qamus və s. əsərlərdə 

də ədəbiyyatşünaslığın ünsürləri vardır. Məqalədə Azərbaycanda təzkirə nümunələrinin yaranma tarixin-
dən bəhs edilərək örnəklər göstərilmişdir. 
 

Açar sözlər: mətnşünaslıq, təzkirə, orta əsrlər, ədəbiyyat tarixi, Xətib Təbrizi. 
 

Məlum olduğu kimi, ədəbiyyatşünaslıq elmi lap qədim dövrlərdən yaranıb forma-
laşmağa başlamışdır. Avropada sənət və ədəbiyyat konsepsiyaları Qədim Yunanıstan və 

Romada yaranmışdır (Aristotel, Platon, Horatsi və b.). Qədim dövrlərdə şərqdə də (Çin, 

Hindistan, ərəb ölkələri, İran və s.) bədii üslub, forma, sənətkarlıq və poetik janr prob-
lemləri öyrənilmişdir. Azərbaycanda isə ədəbiyyatşünaslığın rüşeymləri hələ orta əsr-
lərin ilk mərhələsində Xətib Təbrizi yaradıcılığı ilə başlamışdır. Təzkirələrdə, habelə sə-
yahətnamə, qamus və s. əsərlərdə də ədəbiyyatşünaslığın ünsürləri vardır. Bunlarda ya-
zıçıların həyatı haqqında məlumat verilir, əsərlərindən nümunələr gətirilir, onların ya-
ranma tarixi, süjeti haqqında danışılır, hətta bəzən janr və üslub məsələlərinə də toxu-
nulurdu. Bütün bu keyfiyyətlər təzkirənin elmiliyinə dəlalət edir. Ərəb ədəbiyyatşünas-
lığında ilkin formasında elmi əsər kimi yaranan təzkirələr orta əsrlərdə İran təzkirəçilik 

məktəbində ədəbi xüsusiyyətlər qazanmışdır. Bu isə şairlər haqqında olan məlumatın 

azlığından irəli gələn bir cəhət idi [1, s. 102]. Əslində elmi faktlar olmayan təzkirəçi 

bədiiliyə meyl etmək məcburiyyətində qalmışdır. Orta əsrlərdə yaranan türk təzkirələri-
nin də nəsr dilinin ədəbi üslublarından olan münşəat, mürəssə kimi ahəngli yazı qay-
daları ilə yazılması onları ədəbi əsər kimi qiymətləndirməyə əsas verir. Bir çox təzki-
rələrdə divan ədəbiyyatının ünsürlərindən – tövhid, nət, fəxriyyədən də istifadə olun-
muşdur [2, s. 73]. 

Türk alimi Agah Sırrı Levend təzkirələrin elmi-ədəbi janr olaraq xüsusiyyətlərini 
belə səciyyələndirmişdir: Təzkirələr bir məsləkdən yetişmiş şəxslərin bioqrafiyalarını 
bir arada toplayan əsərlərdir. Şəxsləri xatırlamağa yaradığı üçün bu kimi əsərlərə “təz-
kirə” adı verilmişdir. Bunlara mövzularına görə “təzkirətüş-şüəra”, “təzkirətül-övliya”, 
“təzkirətül-xəttatin” deyildiyi kimi, əhatə etdiyi şəxslərə görə ayrı adlar da verilir [13, s. 214]. 

Təzkirələrdə şəxslərin qısaca bioqrafiyaları verilir, rəsmi həyatdakı vəzifələri və 

qazandıqları mövqelər bildirilərək şerlərindən örnəklər verilir. Bu örnəklər qəzəl və qə-
sidə mətlələri, qitələr və rübailərdən seçilmiş kiçik parçalardır. Bütün bir, ya da bir neçə 

qəzəlin verildiyi də olur. Təzkirələrdə şairlərin doğum və ölüm tarixlər ilə yaşadıqları 
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yerlər tam olaraq göstərilmir. Çox zaman doğum tarixləri göstərilmir. Ölüm tarixləri də 
dəqiq olmur. Bəzisində sadəcə “Sultan Səlim dövründə fevt oldu”, ya da “ömrü vəfa 

etmədi” kimi cümlələr yaşadığı tarixi əvəz etmiş, doğum yerləri də “Bursa kurbündən-
dir”, “vilayəti-şərqdəndir” kimi cümlələrlə qaranlıqda buraxılmışdır. Təzkirələrin ən əs-
kik yönü əsər adlarıdır [10, s. 118]. Heç bir şairin əsərlərinin adları tam olaraq verilmə-
mişdir. Bəzisində ancaq bir-ikisi qeyd edilmiş, bəzisində isə yalnız “Xəmsə tətəbbu 
edər”, “Sahibi kitabi-divandır” deməklə kifayətlənmişdir. “Münşiyanə” qələmə alınan 

təzkirələrdə həqiqət üsluba fəda edilmişdir. Bir çox dəyərləndirmələr basma qəlibdir. 

Tənqid və təqdirdə qabartmalara yol verilmişdir. Çox zaman şairlərin həqiqi ədəbi port-
reti əks olunmamış, şəxsiyyəti açıqca göstərilməmişdir [11, s. 132]. 

Bununla belə, təzkirələrdə şəxsləri təsvir edən sətirlər arasında bəzən elə cümlə-
lərə rast gəlinir ki, onları oxuyarkən, cəmiyyətin o dövrdəki vəziyyəti açıqca görünür. 

Təzkirələrin hamısı, əlbəttə ki, eyni əhəmiyyətdə və eyni dəyərdə deyildir [13, s. 120]. 

XX əsrin əvvəllərinə qədər Şərq ədəbiyyatı tarixində bu gün şairlərin doğum tarixləri 

məlum olmadığına görə bir sıra təzkirələrdə onların sıralanması ölüm tarixlərinə əsasən 

aparılmışdır. Bu tipli təzkirələrin “vəfəyat” adı verilmişdir. Bu baxımdan 1221-ci ildən 
fars alimi Məhəmməd Övfinin “Lübab əl-əlbab” (Cövhərlərin seçilməsi) əsərindən baş-
layaraq XX əsrin əvvəllərinə qədər təzkirəçilik ədəbiyyat tarixçiliyi vəzifəsini daşımış-
dır. Təzkirə ərəbcədə (təfilə) vəzndə məsdər olub isim kimi də işlənərək “gərəkli şəxs-
ləri anma, xatırlama, yad etmə” mənasını daşıyır [6, s. 201]. 

Qədimdə rəsmi dairələrdə İran ərazisində yazı işləri ilə məşğul olanlara “təzkirei” 

və ya türkcə “təzkirəçi” deyilirdi. XIX əsrdə də təzkirənin “Şəxsiyyət vəsiqəsi” məna-
sını daşıdığını görürük. Mirzə Fətəli Axundovun “Sərgüzəşti – Molla İbrahim Xəlil 

Kimyagər” komediyasında “təzkirə” sözü bu mənada işlənmişdir. Məstəli şah deyir: 

“On bir il bundan irəli Araz qırağına gəlmişdim, istəyirdim ki, Naxçıvan və Şərur ma-
hallarının qabağından keçib İrəvana gedəydim. Hər iki mahalın xalqı mənə mane ol-
dular ki, səni qoymanıq bu torpağa keçəsən. Ondan ötrü ki, əlində təzkirən yoxdur. Na-
məlum, təzkirəsiz adamlara yol vermək, bu tərəfə keçirmək qanun ilə qadağadır” [5, s. 

73]. Təzkirə ən geniş işlənmə yerini müəyyən bir sənətdə şöhrət sahibi olmuş şəxslərin, 

xüsusilə, şairlərin tərcümeyi-halından bəhs edib şerlərindən də örnəklər nəql edən əsər-
lərdə tapmışdır. Türk alimi Əhməd Qabaklıya görə, təzkirə bir ədəbi növ olaraq İran 

ədəbiyyatından gəlməkdədir [15, s. 6]. Lakin bilindiyi kimi, təzkirənin mənşəyi təbəqat 
kitablarına dayanmaqdadır. Ərəblərin nəsəblərinə olan bağlılıqları səbəbindən yaranıb 

inkişaf edən təbəqat kitabları bir çox mövzulara həsr olunurdu [16, s. 225]. R.Vellek və 

A.Varrenə görə, bioqrafiya çox qədim bir növdür. Hər şeydən əvvəl, xronologiya və 

məntiq baxımından tarix elminin bir parçasıdır [12, s. 52]. Bioqrafik səciyyə daşıdığı 

üçün təzkirənin mənşəyini bəlkə daha qədim dövrlərdən axtarmaq lazımdır. Çünki e.ə. 

III əsrdə yunan alimi Aristoksenin yazdığı “şairlərin həyatı” əsəri bir təzkirə nümunəsi-
dir [9, s. 92]. 

Əli Sultan Məhəmmədəli Tərbiyətin “Danişməndani-Azərbaycan” əsəri  haqqında 
geniş məlumat verərək yazırdı: “Bizanslı Aristofan ədəbi tədqiqatı ilə bir sırada dil 

məsələləri ilə də məşğul olmuş və dilin mənşəyi haqqında “analogiya” fərziyyəsini irəli 

sürmüşdür. Ona qarşı Perqam filoloqu Kratet “anomaliya” fərziyyəsini yaradaraq sözlə-
rin əmələ gəlməsində heç bir qanunauyğunluq görməmişdir. Bu filoloqların bəziləri əsa-
tirləri yığıb təsnif etmişlər. “Məhəbbət əsatirləri”ni, “İstihalə ilə bitən əsatirlər”i ayrı-
ayrı məcmuə şəklində toplamışlar. Bu deyilənlər göstərir ki, İsgəndəriyyə və Perqam 

filoloqları kitabxanalarda əyləşib, yunan xalqının yaratmış olduğu zəngin ədəbi irsi mü-
hafizə etməklə, onlara təfsir, izahat və biblioqrafiya yaratmaqda, poeziyanın cahan-
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şümül nümunələrini saf-çürük edib yaymaqda böyük zəhmət çəkmişlər. Lakin bu ilk 
filoloqların əsərləri təsviri səciyyə daşıyırdı. Bu cəhət onların sırf nəzəri əsərlərində də 

hiss olunurdu. Onlar Ərəstunun “Poetika”sı kimi ciddi və dərin nəzəri əsər yarada bil-
məmişlər. Öz alimlikləri ilə fəxr edən və dövlətdən külli miqdarda yardım alan bu filo-
loqlar öz tədqiqatları ilə daim sarayı razı salmaq istəmişlər. O biri tərəfdən, filologiya 
elmi yenicə yaranırdı. Bu yeni elm möhkəm bir ənənəyə malik deyildi. Ona görə filo-
logiya təzkirəçilik dairəsindən kənara çıxa bilmirdi” [7, s. 63]. 

Məhz buna görə də “İlk beşiyində sarayla qidalanan filologiya elmi XIX əsrə kimi 

xalqın malına çevrilə bilməmişdir. Yaxın və Orta Şərqdə ilk təzkirə nümunələrini ərəb 

ədəbiyyatında görürük. Məhəmməd ibn Səlləm əl Cümahinin (?-865) “Təbəqətüş-Şüə-
ra” (şairlər tabaqları ), İbn Qüteybənin “Kitab əş-şer və ş-şüəra” (şeirlər və şairlər kita-
bı) (?-967), “Kitab əl-əğani” (Nəğmələr kitabı) əsərləri ilk nümunəvi təzkirə örnəkləri 
sayıla bilər. Əl-Mərzubaninin “Möcəmüş-şüəra” (şairlər ensiklopediyası) əsərində ilk 
dəfə olaraq şairlərin adları əlifba sırasıyla düzülmüşdür ki, bu da təzkirəyə müəyyən bir 

elmi nizam vermişdir [8, s. 7]. 
XIII əsrdən etibarən isə fars ədəbiyyatında təzkirə janrının nümunəsi görünməyə 

başlamışdır. İran ədəbiyyatında ilk və ən mühüm sayılan təzkirə Məhəmməd Övfinin 

(1177-1233) “Lübab əl-əlbab” (1221) təzkirəsidir. Bu əsər islamiyyətdən sonra və xüsu-
silə, qəznəvilərlə səlcuqlular dövründə yetişən İran alimləri və şairləri haqqında mühüm 

məlumatlar verən qaynaqdır [13, s. 205]. 
Fars dilində İran şairləri haqqında yazılan ikinci mühüm və məşhur təzkirə XV əsr 

alimlərindən olub Əlişir Nəvai ilə Hüseyn Bayqara məclislərində yüksək mövqe qaza-
nan Səmərqəndli Dövlətşah (1431-1495) tərəfindən yazılmışdır. Müəllifin adı ilə bağlı 

olaraq “Dövlətşah təzkirəsi” deyə xatırlanan bu əsərin əsl adı “Təzkirətüş-şüəra”dır [8, 
s. 94]. Ciddi və geniş bir tədqiqat məhsulu olan Dövlətşah təzkirəsi başlanğıcdan öz 

dövrünə qədər 10 ərəb və 143 İran şairi haqqında məlumat verən qiymətli əsərdir. Bəzi 

mənbələrdə fars-tacik alimi kimi anılan Dövlətşah ibn Əla əd-Dövlə Bəxtişah Səmər-
qəndinin şəxsiyyəti və təzkirəsi haqqında görkəmli türk alimi professor Əhməd Atəş 

qiymətli məlumatlar verərək yazır: “O, hicri-qəməri 830-840 (1427-1436)-cı illər ara-
sında anadan olmuş bir türk bəyzadəsi idi. Uzun müddət Teymurlu şahzadələrin xid-
mətində və saraylarında qaldıqdan sonra, Əlişir Nəvaiyə görə, öz istəyi ilə bunlardan 

ayrılmış və Xorasandakı malikanəsinə çəkilərək guşənişin bir həyat keçirmişdir. 50 

yaşının içində ikən İran ədəbiyyatının bütün dövrlərini əhatə edən “Təzkirətüş-şüə-
ra”sını yazmağa başlamış və onu hicri-qəməri 892 (1487)-ci ildə tamamlamışdır. O, bu 
əsəri dövrünün hakimi Sultan Hüseyn Bayqaraya və Əlişir Nəvaiyə ithaf etmişdir. Ölü-
mü h.q. 900 (1494-95)-ci ildədir” [17, s. 129]. 

 “Təzkürətüş-şüəra” əsərinin ilk səhifəsi Allahın və peyğəmbərin tərifi ilə başlanır. 
Sonra müəllif özünün şeir və poeziya haqqında olan fikirlərini, əsərin yazılma səbəbini 

və təzkirədəki şəxslərin siyahısını verir. Dövlətşah təzkirədə özündən əvvəl yaşamış 

şeyx Əttarın “Təzkirətül-övliya” əsərini yada salaraq bildirir ki, “şeyx Əttar “Təzkirətül-
övliya”da çox möcüzələr göstərmişdir, lakin dünyada məchul qalan tarix və şeirlər 

vardır ki, onların hamısı yazılmamışdır. Mən də İslamın əvvəlindən bu günə qədər olan 

məşhur şairlərdən bu təzkirədə qələmə aldım” [17, s. 189]. Yeri gəlmişkən, burada üzə 

çıxan bir məsələnin üzərində durmağımız zəruridir. Göründüyü kimi, Dövlətşah özün-
dən əvvəl şeyx Əttarın təzkirə yazması haqqında xəbər vermişdir. 

Agah Sırrı Ləvənd də “Əlişir Nəvai” əsərində h.q.840 (1436)-cı ildə Heratda Bəx-
şi tərəfindən “Təzkirətül-övliya” adlı əsərin uyğur hərfləri ilə türk dilinə tərcümə olun-
ması haqqında danışmışdır. Lakin bu əsərin Şeyx Əttara aid olduğunu söyləmək çətin-
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dir. Çünki Məhəmmədəli Tərbiyət də “Danişməndani-Azərbaycan” əsərində şah Qasım 
Ənvarın “Təzkirətül-övliya” və ya “Məqamatül-arifin” (Ariflər məkanı) adlı əsərinin ol-
masından danışır [14, s. 62]. 

Şah Qasım Ənvar (1356-1434) Dövlətşah Səmərqəndidən bir qədər əvvəl yaşa-
mışdır. “Qasım Ənvar”, “şah Qasim Ənvar”, “Qasimi” təxəllüsləri ilə yazıb-yaradan 
Müinəddin Əli ibn Nəsir ibn Harun ibn Əbülqasım Hüseyni Sərabi Təbrizidir. Onun 

zəngin lirik irsi və “Ənisül-arifin” poeması sufi panteist poeziyanın parlaq nümunələ-
rindən sayılır. [12, s. 173]. 

Dövlətşahın “Təzkirətüş-şüəra”sı xronoloji qaydada yazılmış və giriş, müqəddimə, 
yeddi təbəqə və xatimədən ibarətdir. Müəllif hər təbəqəyə 20 şair daxil etmişdir. Təz-
kirədəki 7 təbəqə əsərin əsasını təşkil edir ki, burada Rudəki (XI əsr) dövründən Səmər-
qəndinin yaşadığı XV əsrə qədər yaşayıb-yaratmış 168 adlı-sanlı ərəb, fars, Azərbay-
can və tacik şairlərindən, əsərin xatiməsində isə təzkirəçinin müasirlərindən məlumat 

verilir. Dövlətşahın verdiyi bilgilər təkcə şairlərlə bitmir, O, burada XV əsrə qədər baş 

vermiş siyasi-ictimai hadisələr və digər görkəmli şəxsiyyətlərdən də söhbət açır, onlar 
haqqında tarixilik nöqteyi-nəzərindən qiymətli olan məlumatlar verməyə çalışır [3, s. 
225]. 

A.E.Krımski “Nizami və müasirləri” əsərində “Təzkirətüş-şüəra”nı Nizamini öy-
rənmək üçün əsas mənbələrdən biri kimi götürmüşdür. O, “Təzkirətüş-şüəra”nın ədəbiy-
yatşünaslığa təsiri haqqında yazırdı: “Dövlətşah tərəfindən tərtib olunmuş təzkirə son-
rakı təzkirəçilərin işi üçün bir mənbə olmuşdur. Onlar da öz növbəsində çalışırdılar ki, 

bu təzkirəyə ya yeni məlumatlar əlavə etsinlər, ya da mümkün olduqca onun nöqsan-
larını düzəltsinlər” [9, s. 184]. 

Nəticə etibarilə demək olar ki, klassik irsimizin öyrənilməsində milli kök və qay-
naqlara söykənmək çox mühümdür. Bu qaynaqlardan ən mükəmməli təzkirələrdir. Keç-
miş sovet rejimi dövründə ədəbiyyat tarixi kitablarında adı çəkilməklə kifayətlən və 
ikinci dərəcəli qaynaq rolunu oynayan, ehtiva etdiyi bilgilərə daha çox şübhə ilə yana-
şılan təzkirələrin klassik estetik-bədii irsimizin öyrənilməsindəki rolu və əhəmiyyəti 
inkar olunmaz bir faktdır. Təzkirələr Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının ilk nümunələri 

kimi, klassik irsin toplanması, öyrənilməsi, yayılması və təbliği, ayrı-ayrı yazıçılar haq-
qında müxtəlif xarakterli məlumatların qorunub saxlanması sahəsində böyük iş görmüşdür. 
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗЦОВ «ТЕЗКИРЕ» В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 
 

Тезкире играет значительную роль в исследовании истории литературы и 

древних источников и наставлений литературного наследия. Концепции искус-
ства и литературы в Европе появились в Древней Греции и Риме. В древние вре-
мена на востоке изучались художественные стили, формы, мастерство и поэти-
ческие жанровые проблемы. В Азербайджане зачатки литературных исследований 

начались с творчества Хатиба Тебризи на ранних этапах средневековья. Также как 

и в тезкире, в путевых заметках, в словарях и других произведениях содержались 
элементы литературоведения.  
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THE ORIGIN OF EXAMPLES OF “TADHKIRAH” IN AZERBAIJAN 
 

Tezkire plays a significant role in the study of ancient sources and manuals of lite-
rary heritage of the history of literatur. The concepts of art and literature in Europe ap-
peared in ancient Greece and Rome. In ancient times, in the east, artistic styles, forms, 
skills and poetic genre problems were studied. In Azerbaijan, the rudiments of literary 
research began with the work of Khatib Tabrizi in the early stages of the Middle Ages. 
As in the tadhkirah, travel notes, dictionaries and other works contained elements of 
literary criticism. 
 

Keywords: textual criticism,Tadhkirah, the history of literature, Khatib Tabrizi.  
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ƏRƏB DİLİNDƏ İRAB VƏ BİNANIN QRAMMATİK MƏNASI 
 

Sözün sonunun müxtəlif amillər vasitəsilə dəyişməməsi, özünün ilkin əlaməti olan sükun və həm-
çinin hərəkələrlə sabit qalması bina adlanır. Buna görə də bina “mənəvi” – məna ilə bağlı olan vəziyyət 

hesab edilir. İrab sözün sonunun amil vasitəsilə dəyişib müxtəlif şəkillərə düşməsi deməkdir. Binanın əsl 
əlaməti sükun, irabınkı isə hərəkələrdir. 

İrab əlamətlərinin müəyyənləşdirilməsi barədə ərəb dilçiliyində müxtəlif fikirlər mövcuddur. Mə-
qalədə nəhv elmində irab və binanın quruluşu və bu barədə dilçilərin müxtəlif görüşlərindən bəhs olunur. 

Bu məsələləri araşdıran müəllif belə qənaətə gəlir ki, ərəb nəhvində “irab” və “bina ”anlayışı xü-
susi tədqiqat tələb edən, olduqca maraqlı bir problemdir. 
 

Açar sözlər: irab, bina, amil, qrammatik məna, nəhv elmi, ərəb dilçiliyi, ismi cümlə, feli cümlə. 
 

Ərəb dilçiliyinin mahiyyətini bütövlükdə, tam şəkildə başa düşmək üçün ərəb nəh-
vinin özəyini, nəzəri-metodoloji əsaslarını təşkil edən amil və irab məfhumlarının mə-
nalarını şərh etmək olduqca zəruridir. Çünki bu məfhumları bilmədən ərəb dilçilik el-
minin orijinal xüsusiyyətlərini, özünəməxsus spesifik cəhətlərini müəyyənləşdirmək 
qeyri-mümkündür. 

Amil nəzəriyyəsi ərəb qrammatika elminin özəyini təşkil edir. Nitqdə sözlərin 

fleksiya əlamətlərinə görə dəyişməsi qrammatik amillər (idarə edən sözlər) vasitəsilə 

izah olunur ki, bunun da arxasında məntiq və fəlsəfədəki səbəb və nəticə əlaqələri durur. 
Amilin idarəsi nəticəsində söz ilkin formasını dəyişib müxtəlif şəkillərə düşür, müxtəlif 

əlamətlər qəbul edir. Bəsrə qrammatikləri və sonrakı ərəb dilçiləri amillərə o qədər bö-
yük əhəmiyyət vermişlər ki, hətta dil sistemini onlara şamil etməyə çalışmışlar. Ərəb 

qrammatikləri isə irab məfhumuna böyük əhəmiyyət verdikləri üçün çox zaman qram-
matikanı bütövlükdə həmin istilahla adlandırmışlar. Məlum olduğu kimi, ərəb sözlərin-
də sabit və dəyişən olmaq üzrə iki növ hərəkə və sükun mövcuddur. 

Sözün ilk təşəkkülündə, əsasında onun leksik mənası ilə əlaqədar olan hərəkə və 

sükunlar əvvəldə, ortada və sonda gəlir. Həmin hərəkələrə damma (u), fəthə (ə), kəsrə 
(i) və sükun (o) adları verilmişdir. Sözün sonunda dəyişən hərəkə və sükunlar isə müəy-
yən qrammatik amillər, səbəblər nəticəsində baş verir. Amillərin törətdiyi dammaya 

“rəf”, fəthəyə “nəsb”, kəsrəyə “cərr”, sükuna “cəzm” deyilir. Sonunda amil nəticəsində 

törəmiş hərəkə və sükun olan sözlər müvafiq şəkildə “mərfu”, “mənsub”, “məcrur”, 
“məczum” adlandırılır. Rəf (mərfu) dedikdə ismin adlıq halı, felin xəbər şəkli, nəsb 

(mənsub) dedikdə ismin təsirlik halı, felin arzu şəkli, cərr (məcrur) dedikdə ismin yiyə-
lik halı, cəzm (məczum) dedikdə isə felin qısa (şərt) şəkli nəzərdə tutulur. Ərəb dilində 

irab hərəkə, hərf (uzun sait) və səslərin düşməsi (həzf) vasitəsilə həyata keçirilir. 
Sözün sonunun müxtəlif amillər vasitəsilə dəyişməməsi, özünün ilkin əlaməti olan 

sükun və həmçinin hərəkələrlə sabit qalması bina adlanır. Buna görə də bina “mənəvi” – 
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məna ilə bağlı olan vəziyyət hesab edilir. Binanın əsl əlaməti sukun, irabınkı isə hərə-
kələrdir. 

Akademik V.Məmmədəliyev Bəsrə qrammatika məktəbinin nəzəri-metodoloji 
əsaslarını şərh edərkən irab haqqında bir sıra məqamlara aydınlıq gətirmişdir. Müəllif 

qeyd edir ki, irab sözün sonunun amil vasitəsilə dəyişib müxtəlif şəkillərə düşməsi de-
məkdir. İsmin irabı deyildikdə onun hallanması, felin irabı deyildikdə isə muzarenin 

xəbər, arzu və şərt şəkillərinə görə dəyişməsi nəzərdə tutulur. İsmin hal, felin şəkil kate-
qoriyalarındakı morfoloji əlamətlərin eyni olması, həmçinin hər iki kateqoriya arasın-
dakı bir sıra funksional oxşarlıqlar Bəsrə qrammatiklərinə onları vahid bir kateqoriya – 
irab (fleksiya) daxilində birləşdirməyə imkan vermişdir [4, s. 76-77]. 

Ərəbcə-ingiliscə “əl-Mavrid” sözlüyündə irabın qrammatik cəhətdən üç mənada 

qarşılığı verilmişdir: 
                             syntax  اعراب: علم تركيب الكالم 

                                      analysis, parsing تحليل الجملة أو الكلمة :اعراب 
                                      inflection, declension       اعراب: تَغَيُُّر أواخر الكلمات 

Göründüyü kimi, irab həm sintaksis, həm qrammatik təhlil, həm də söz sonlarının 

dəyişməsi (hallanma) mənasında işlədilmişdir [5, s. 131]. 
Məhəmməd Muhyiddin Əbdül Həmid “əl-Muqaddəmətu-l-Əcurrumiyyə”yə yazdı-

ğı şərhdə “irabı müxtəlif amillərin təsiri ilə söz sonlarının ( ِأواخر الَكِلم) aşkar, yaxud vir-
tual şəkildə dəyişməsi” kimi tərif edərək irabın iki mənası olduğuna işarə edir: onlardan 
birincisi lüğəvi, ikincisi isə istilahi mənadır. 

Lüğəvi mənada iraba işarə edən müəllif göstərir ki, əgər bir şeyi izah edib açıq-ay-
dın ifadə edirsənsə onda deyirsən: ا فِي نفسي  .(özümdə olanı ifadə etdim) اعربتُ  َعمَّ

İstilahi mənada işlənməsini isə müəllif  ِتَغَيُُّر أواِخِر الَكِلم (söz sonlarının dəyişməsi) 
şəklində xarakterizə etmişdir. Bununla söz sonlarının özünün dəyişməsi yox, söz sonla-
rının qrammatik amillərin təsiri ilə bir haldan başqa hala keçməsi nəzərdə tutulur [10, s. 31]. 

Məsələn, ذهب محمد (Məhəmməd getdi) cümləsində “محمد” adlıq haldadır, çünki o, 

adlıq halın idarəedici söz kimi çıxış etməsini tələb edən idarəedici sözün idarəolunanıdır 

 .felidir ”ذهب“ Sözügedən amil isə .(معمول لعامل)
 felin arzu, yaxud şərt şəklini ”يسافر“ cümləsində (İbrahim səfər edir) يسافُر إبراهيم

tələb edən amildən təcrid olunmuş indiki zaman xəbər formasında olan feldir. 
 amilinin ”لن“ feli ”يسافر“ cümləsindəki (İbrahim səfər etməyəcək) يُسافَِر إِْبَراهيمُ  لن

tələbi ilə arzu formasında, سافْر إبراهيمُ ي  feli ”يسافرْ “ cümləsindəki (İbrahim səfər etmədi) لم 

isə “ ْلَم” amilinin tələbi ilə şərt formasında işlənmişdir. . 
Qeyd etmək lazımdır ki, bu dəyişmənin özü də “ləfzi” (formal-qrammatik) və 

“təqdiri” (virtual, güman edilən, mümkün olan) olmaqla iki qismə ayrılır. Formal də-
yişmə zamanı hərəkələrə uyğun aydın tələffüzə maneə yaradacaq hər hansı bir səbəb 

yoxdur. Amma virtual dəyişmə zamanı tələffüzdə müəyyən çətinliklər yarandığından 

hal fleksiyası üzə çıxmır, yalnız güman olunur. 
Şövkət əl-Bəyati qeyd edir ki, irabın adlıq, təsirlik və yiyəlik halla ifadə olunması 

məntiqi səbəblərə söykənir, çünki ərəb nəhvi bir çox cəhətdən məntiq və fəlsəfənin tə-
sirinə məruz qalmışdır. Müəllif ad qruplu sözləri adlıq, təsirlik və yiyəlik halda təsnif 

etmişdir. İsim cümlədəki mövqeyinə görə mübtəda (مبتدأ), xəbər (خبر), feli cümlənin 

mübtədası (فاعل), məchul növlü xəbərin mübtədası (نائب الفاعل), nasex fellərin ismi ( كان و

-güman və ehtimal bil ,(أفعال المقاربة) yaxınlıq, təxminilik bildirən fellərin ismi ,(أخواتها
dirən fellərin ismi (إسم أفعال الرجاء), felə bənzər ədatların xəbəri (yəni ismi cümlədə 

özündən sonra gələn mübtədanı təsirlik halda tələb edən ədatların xəbəri)  خبر األحرف(

 ,(مفعول ألجله) səbəbiyyət tamamlığı ,(مفعول به) adlıq halda, vasitəsiz tamamlıq (المشبهة بالفعل
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mütləq tamamlıq (مفعول مطلق), birgəlik bildirən tamamlıq (مفعول معه), zaman və yer zərf-
liyi (مفعول فيه), tərzi-hərəkət zərfliyi (حال), təmyiz (تمييز) və xitab (خطاب) təsirlik halda, ön 

qoşmalar ( ّحروف الجر)və izafətlə (اإلضافة) işlədildikdə isə yiyəlik halda olur. 
Cümlədəki mövqeyinə görə adlıq, təsirlik və yiyəlik halda işlənən sözləri qısaca 

nəzərdən keçirdik. Qeyd etmək lazımdır ki, irabda müstəqil mövqeyə malik olmayan və 

digər isimləri izləyən və onların fleksiyasına uyğun olaraq fleksiya olunan söz qrupları 

da vardır. Bunlara sifət (الصفة), əvəzedici qoşma (البدل), təkid (التوكيد) və əlavə (العطف) 
daxildir [8, s. 15-19]. 

İrabın iki qisim əlamətinin olduğu qeyd edilir: a) əsl əlamət. Bu, adlıq halda dam-
manın, təsirlik halda fəthənin, yiyəlik halda kəsrənin, felin şərt formasında isə sükunun 
olmasıdır; b) əsl əlamətin adından çıxış edən düzəltmə əlamətlər. Bunların sayı yeddi-
dir: 1) altı ad qruplu söz: burada “و” adlıq halda dammanı”, “ا” təsirlik halda fəthəni, 
 isə yiyəlik halda kəsrəni əvəz edir; 2) təsniyədə olan sözlər: bu zaman adlıq halda ”ي“
 fəthəni və kəsrəni əvəz edir; 3) düzgün ”ي“ dammanı, təsirlik və yiyəlik halda isə ”ا“
müzəkkər cəmdə olan sözlər: bu zaman adlıq halda “و” dammanı, təsirlik və yiyəlik 
halda isə “ي” fəthəni və kəsrəni əvəz edir; 4) düzgün müənnəs cəmdə olan sözlər: bu 
zaman təsirlik halda kəsrə fəthənin adından çıxış edir; 5) hallanmayan ad qruplu sözlər 
burada yiyəlik halda fəthə kəsrənin adından çıxış edir; 6) təsniyə bildirən “ا”-in, cəm 
bildirən “و”-ın və ikinci şəxsi ifadı edən “ي”-nin birləşdiyi indiki zaman felləri ( األفعال(

-nun düşməsi arzu və şərt forma-”ن“ ,dammanı ”ن“ Bu zaman xəbər formasında .الخمسة
larında fəthə və sükunun adından çıxış edir; 7) sonu zəif samit olan müzare fellər. Bu 
zaman söz sonundakı zəif samitin düşməsi sükunu əvəz edir [1, s. 35-37]. 

Abbas Həsən, İbn Qasim əl-Muradi və bir çox digər ərəb nəhviləri rəf, nəsb, cər və 
cəzmi irabın dörd növü (لإلعراب أنواع أربعة: الرفع، النصب، الجر، الجزم) kimi xarakterizə 
edirlər [1, s. 42]. Eyni zamanda ləfzi, təqdiri və məhəlli irab da irabın üç növü kimi 

dəyərləndirilir. Bunları bir-birilə qarışdırmamaq lazımdır. İbn Hişam əl-Ənsari “İrab” 
fəslində yazır: 

:و فعل، نحواإلعراب أثٌر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخِر الكلمة، و أنواعه أربعة: رفع و نصب في اسم  ” 
”زيدٌ يقوُم، و إّن زيدًا لن يقوم“ ، و جر في اسم نحو: "ِلزيٍد" و جزٌم في فعٍل نحو:" لم يقُْم و لهذه   ،عالمات أصول

روعٌ عناألنواع األربعة و هَي: الضمة للرفع، الفتحة للنصب، والكسرة للجر، وحذف الحركة للجزم، و عالماٌت ف  
بعة أنواع".هذه العالمات، و هي واقعة في س  

“İrab amilin söz sonuna gətirdiyi zahiri, yaxud müqəddər əlamətdir. Onun dörd 

növü vardır: isim və feldə adlıq və təsirlik, məsələn: “زيدٌ يقوُم، و إّن زيدًا لن يقوم”, ismin yi-
yəlik halı, məsələn: “ ٍِلزيد” və felin şərt şəkli, məsələn“ : ُمْ لم يق ”. Bu növlərin dörd əsl əla-
məti vardır. Bunlar: adlıq hal üçün damma, təsirlik hal üçün fəthə, yiyəlik hal üçün kəs-
rə, sükun üçün isə hərəkənin düşməsidir. Bu əlamətləri əvəz edən ikinci dərəcəli əlamət-
lər yeddi fəsildə yerləşir” [6, s. 38]. 

İbn Qasim əl-Muradi İbn Malikin “Əlfiyyə”sinə yazdığı şərhində irabın dörd növü 

olduğunu xatırlatdıqdan sonra əl – Maziniyə istinadən cəzmin (sukun formasının, yaxud 

felin şərt şəklinin) iraba daxil olmadığını və bununla da irabın üç növü olduğu fikrini 

gündəmə gətirir: 
لنصب.و هذه األنواع ثالثة أقسام: قسم يشترك فيه المعربان: اإلسم المتمكن و الفعل المضارع. و هو الرفع و ا ” 

 به الفعل و هو الجّر نحو: مررُت بَِزْيٍد. و قسم يختصّ  –تقول: زيد يهاُب، و إّن زيدا لن يهاَب، و قسم يختّص باالسم 

نحو: لم يََهْب". –وهو الجزم  -  
“Sözügedən növlər üç qismə bölünür: fleksiya olunan isim və müzare fel. O, adlıq 

və təsirlik hala müvafiq gəlir. Məsələn,  َزيد يَهاُب، و إّن زيدا لن يهاب (“Zeyd qorxur” və 
“Zeyd qorxmayacaq”). Yiyəlik hal qismi isim üçün –  ٍمررُت بَِزْيد, sükun qismi isə fel üçün 
 .səciyyəvidir” [7, s. 60] لم يََهبْ  –
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İrab və onun əlamətləri haqqında İbn Malik deyir: 
 و الرفَع والنصَب اْجعَلَْن إعراباَ                 السٍم وفعٍل، نحُو: لن أهابَا

َص الفعُل بِأْن يْنَجِزَما ، كما                 قد ُخّصِ َص بالجّرِ  واالسم قد خّصِ
فَْع بَِضّمٍ و اْنِصبَْن فَتحاً، و ُجْر               كَْسراً، كِذْكُر هللاِ َعْبدَهُ يَسُرْ فارْ   

Burada “ َالرفع” kəlməsi “ ْاْجعََلن” felindən əvvəl gələn tamamlıqdır. Tamamlığın fe-
lindən önə keçməsi şeir zərurətlərindən irəli gəldiyi üçün yolveriləndir [9, s. 104]. Qa-
sim əl-Muradi, İbn Malikin bu beytini şərh edərək bəzi semantik-stilistik təshihlər etmə-
yə çalışmışdır. Məsələn, müəllif qeyd edir ki, “ َِّص بالجر  isim yiyəlik halla) ”و االسم قد ُخّصِ
xüsusiləşmişdir) ifadəsi daha yaxşı olardı ki, “ َص بااإلسموالجّر قد خُ  ّصِ ” (yiyəlik hal isimlə 
xüsusiləşmişdir (yəni, yiyəlik hal ismə xasdır)) şəklində verilsin. Əks təqdirdə belə çıxır 
ki, adlıq və təsirlik hal ismə aid deyildir. Eyni mülahizə fel haqqında deyilənlərə ( كما قد

َص الفعُل بِأْن يْنَجِزَما صَ “ ”ك“ də şamildir. Buradakı (ُخّصِ  felinin məsdərinin əvəzləyicisi ”ُخّصِ
olan mütləq tamamlıqdır, “ما” ilə izah olunmuş məsdərə və ondan sonra gələnlərə əlavə 
olunmuşdur. “ السمٍ “  ifadəsi “إعرابَا”sözünün sifətindən asılıdır. “ ُنحو”: düşən sözün xə-
bəridir, hekayə cümləsinə əlavə olunmuşdur. “أن” ilə izah olunmuş məsdər və ondan 
sonra gələnlər yiyəlik hal yerindədir. Üçüncü beytdə irabın əslinin hərəkələrindən və sü-
kundan ibarət olmasına işarə edilir, yəni adlıq hal damma, təsirlik hal fəthə, yiyəlik hal 
kəsrə, cəzm isə sukun ilə ifadə olunmalıdır. Adlıq, təsirlik və yiyəlik halın hər üçü “ ذكُر

 .cümləsində ifadə olunmuşdur [7, s. 60-61] ”هللاِ عبدَه يسرُّ 
İrabın ləfzi, təqdiri və məhəlli növlərinə ötəri şəkildə nəzər salsaq görərik ki: 
Ləfzi irab zamanı söz sonunun dəyişməsi aşkar şəkildə görünür, yəni sözlərin flek-

siya əlamətləri formal olaraq ifadə olunur. 
1. Təqdiri irabda sözün sonundakı əlamətlər güman olunur. 
2. Məhəlli, yaxud mənəvi irabda sözün sonunun dəyişməsi onun zahiri və mü-

qəddər əlamətinə görə deyil, cümlədəki funksiyasına görə müəyyənləşdirilir [3, s. 129]. 

Buna məbni sözlər, cümlə üzvü funksiyasında çıxış edən predikativ tərkiblər və s. da-
xildir. 

İrabda yeri olan cümlələr, “أن” ilə izah olunmuş məsdərlər, ön qoşma vasitəsilə 

yiyəlik hala salınmış ad qruplu sözlər və s. də məhəlli iraba daxildir [2, s. 27]. 
Beləliklə, ərəb qrammatikasının tədqiqi ilə məşğul olan məşhur dilçilərin irəli sür-

dükləri müxtəlif mülahizələrin müqayisəli təhlilindən aydın olur ki, ərəb nəhvində 

“irab” və “bina” anlayışı xüsusi tədqiqat tələb edən, olduqca maraqlı bir problemdir. 
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Кубра Валиева 

 
ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИРАБ (СЛОВОИЗМЕНЕНИЕ) 

И БИНА (ОСНОВООБРАЗОВАНИЕ) В АРАБСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Бина (основообразование) – это неизменяемость окончания слова под влия-
нием различных факторов, стабильность ее начальным формам сукун (огласовка) 

и харака (согласовка). Поэтому бина связывают со значением «моральный». 
Ираб (словоизменение) – изменение окончания слова под воздействием фак-

торов и изменением их в различные формы. Основные признаки бина – сукун, а 
основные признаки ираб – харака. 

Имеются различные мысли для определения признаков ираб. В статье 
рассматриваются структуры ираб и бина в науке навм и во взглядах различных 
лингвистов. 

Автор, изучающий эти вопросы, приходит к выводу, что в арабском нахве – 
понятие «ираб» и «бина» является интересной проблемой, требующей специаль-
ного исследования. 
 

Ключевые слова: ираб, бина, фактор, грамматическое значение, наука нахв, арабская 

лингвистика, именное предложение, глагольное предложение. 
 

Kubra Valiyeva 
 

THE GRAMMATICAL MEANING OF “IRAB” AND “BINA” IN THE 
ARABIC LANGUAGE 

 
The case of not changing of the words endings with different factors and the first 

sign of the wordexistence, “sukun” (without vowel) and being stability with vowels is 
called “bina”. Therefore, “bina” is considered to be "moral" –the state related to the 
meaning. “Irab” is the changing of the end of the word with a factor and turns into 

different images. The real sign of “bina” is “sukun” (without vowel) and the real sign of 
“irab” is the vowels. 

There are various opinions in Arabic linguistics on the identification of signs of 
“irab”. The article deals with the structure of the “irab” and “bina” and the different 
views of the linguists about it. 

The author of this study who investigates the different issues finds that the concept 
of “irab” and “bina” in Arabic syntax is a very interesting problem requiring special re-
search. 
 

Keywords: irab (flexion), “bina”, factor, grammatical meaning, syntax, Arabic linguistics, the 

sentence begins with noun, the sentence begins with verb. 
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MƏQAMƏ JANRININ BANİSİ BƏDİ ƏZ-ZAMAN ƏL-HƏMƏDANİ 
 

Ərəb nəsrinin mühüm bir sahəsi olan məqamə janrı spesifik xüsusiyyətlərə malik olması, maraqlı 

olması etibarilə daim diqqət mərkəzində olmuşdur. Bu janr, ümumiyyətlə, dünya ədəbiyyatının ən mühüm 
uğurlarından sayılmağa layiqdir. 

Məqamə janrının üç böyük müəllifi Bədi əz-Zaman əl-Həmədani, Həriri və Nasif olmuşdur. Bun-
ların içərisində Həmədaninin məqamələri daha geniş şəkildə öyrənilmişdir. Məqalədə Həmədaninin hə-
yatı və yaradıcılığına dair bəzi qeydlər verilmişdir. 
 

Açar sözlər: Bədi əz-Zaman, məqamə janrı, “Meymun”, “Mosul”, “Tilsim”, “Madiriyyə” məqa-
mələri. 
 

Abbasilər xilafətinin dövründə nəsrin inkişafında bir sıra yeni təmayüllər meydana 
çıxırdı. Bu dövrdə, yəni alimlərin “Müsəlman intibahı“ adlandırdığı dövrdə bir sıra 
məşhur ərəb şair və qrammatikaçıları, ədibləri yetişirdi. Bunlardan biri də zamanında 
yaşadığı alimlərə, dövlət adamlarına öz əqli, savadı ilə meydan oxuyan Əbu-l Fəzl Əh-
məd ibn Hüseyn ibn Cənab, məşhur Məqamat janrının banisi Bədi əz-Zaman əl-Hə-
mədani (969-1007) idi. 

Bədi əz-Zaman ərəb ədəbiyyatı tarixində yeni bir janr – məqamə janrının banisi 
olmuşdur. O, on bir əsr bundan əvvəl ərəb poeziyasına yeni bir janr gətirərək özündən 
sonrakı ədiblərə öz töhfəsini vermişdir. “Məqamə” sözünün mənası “yer”, “məqam”, 

“yığıncaq” deməkdir. Sonra bu sözün məna tutumu zənginləşmiş, məqamələr həm də 
bir məclisdə söylənilən çıxışı, nitqi bildirmişdir [2, s. 141]. 

Qeyd etmək olar ki, forma cəhətdən kiçik hekayə olan bu janrın əsas xüsusiyyəti 
nəsrin hədsiz bədiilik qazanması, səc üslubunda olub bədii təsvir və ifadə vasitələrinin 
bolluğu ilə səciyyələnən bir yüksək sənət nümunəsinə çevrilməsi idi. Məzmuna gəlincə 
isə, bu janrda aşağı təbəqələrin, binəsiblərin həyatı əks etdirilirdi. 

Məqamə janrının ictimai-siyasi şəraitin, zamanın tələbindən yarandığını söyləsək, 
səhv etmərik. X əsrdə xilafətin parçalanması, ardı-arası kəsilməyən müharibələr, dini-
siyasi münaqişələr, xalq kütlələrinin həyatının həddindən artıq pisləşməsi ilə nəticələnir. 
Təbii ki, belə bir şəraitdə cəmiyyətdən təcrid olunan təbəqələrin – avara, oğru, dilənçi 
və səfillərin sayı da artır. 

Bəzən isə yüksək intellekt ilə fərqlənən adamlar, söz, sənət əhli də cəmiyyətdə öz-
lərinə layiq ola bilən yeri tuta bilmədiklərindən bu təbəqələrə qoşulur, cəmiyyətin ziya-
nına fəaliyyət göstərirlər. Məqamə janrı məhz belə bir ictimai bəlanı, həyatda layiq ol-
duğu yeri  tuta bilməyən ziyalının faciəsini əks etdirir. 

Məqamə qısa poetik keçidlər ilə ərəb qafiyəsinə salınmış nəsr ədəbi formasıdır. 
Qeyd edək ki, məqamələrdə həyatın ayrı-ayrı sahələri ilə bağlı sözlər ərəb ar-

xaizmlərini öyrənmək üçün mühüm əhəmiyyət daşıyır. Buna görə də məqamələrin məhz 
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ərəb dilinin incəliklərini öyrənmək arzusunda olanlar üçün tədris məqsədi ilə yazılması 
zənn edilir. 

“Məqamə” sözü ilk vaxtlar “məclis”, “yığıncaq” anlamında işlənib. Hələ İslamdan 
əvvəl ərəb qəbilələrindəki məclisləri ifadə edirdi. Zuheyrin şeirində göstərilir ki, bu cür 
məclislərdə adamlar söhbətlər edir, vaxtlarını keçirirdilər. Yaxşı məclisi olmaq qəbiləyə 
şərəf gətirirdi: 

 .[4] فيها مقامات حسان وجوهها      و اندية ينتابها القول و الفعل
Onların gözəl məclisləri var. Klublara yığılıb vaxtlarını söhbətlə və işlə keçirirlər. 

Məqamə janrının banisi Bədi əz-Zaman əl-Həmədani Həmədan şəhərində dünyaya 
gəlib. Ticarət yollarının üzərində yerləşən, ərəb, fars, türk mədəniyyətlərinin qovşağı sa-
yılan  bu şəhərdə o zaman farslar, ərəblər və türklər birgə yaşayırdılar. Həmədan müsəl-
man imperiyasının mühüm elm və mədəniyyət mərkəzlərindən biri idi. Ədibin əsl adı 
Əbu l-Fadl Əhməd ibn əl-Hüseyn ibn Yəhyadır. “Bədi əz-Zaman” ədibin ləqəbi olub 
“zəmanənin” möcüzəsi” anlamına gəlir. Bu ləqəb ona hədsiz yaradıcılıq qabiliyyətinə 
və zəkasına görə verilmişdi [2, s.142]. 

Bədi əz-Zaman ömrünün ilk 20 ilini doğma şəhərdə keçirir, ilk təhsilini burada 
alır. Bu illərdə o bir çox tanınmış alimlərdən elm öyrənir. Onların içərisində görkəmli 
dilçi alim Əbul-Hüseyn Əhməd ibn Farisi xüsusi qeyd edə bilərik. 

Bədi əz-Zaman əl-Həmədani yuxarı diqqətəlayiq səviyyəyə malik ədib və yazıçı 
ailəsində anadan olmuşdur. O, bir çox başqa görkəmli ərəb yazıçısı kimi Ərəbistandan 
uzaqda yaşamışdır. O, özü Təğlib və Mucrar tayfalarından olduğunu iddia etmişdir. O, 
deyirdi ki, burada, yəni Həmədanda doğulanların başqalarından üstünlükləri yox idi və 
öz şeirində fikrini daha açıq şəkildə söyləmişdir: 

Həmədan mənim doğma şəhərimdir. 
Mənə hörmət edən ona da hörmət etməlidir [5]. 

O, başqa şeirində bildirir: 
Siz mənim ağlımın zəifliyi üçün məni ittiham etməyəcək, 
Əgər siz inandınızsa, mən Həmədanın adamıyam [5]. 

Hələ gənc yaşlarından ağlı, zəkası, ədəbi ilə fərqlənən, Həmədanda bir çox dini və 
elmi biliklərə yiyələnən ədib səyahətlərə başlayır. O vaxt səyahət dövrün alimləri və 
görkəmli adamları ilə tanışlığın, ən əsası isə elm öyrənməyin əsas vasitəsi idi. Səyahət 
həm də ziyalının özünü tanıtmaq üsulu idi. 

Deyilənə görə, Bədi əz-Zaman beş-altı səhifəlik yazıya bir dəfə nəzər salmaqla 
onu əzbər söyləyirmiş. Bir dəfə eşitdiyi ərəbcə olan qəsidəni bədahətən farsca deyirmiş 
və yaxud əksinə. İstənilən nəsr əsərini nəzmlə, nəzm əsərini isə nəsrlə yüksək bədiiliklə 
söyləyə bilirmiş. Buna görə də o, tez bir zamanda bütün müsəlman dünyasında məşhur-
laşır, əyanların, hökmdarların qapısı onun üzünə açılır. Lakin ədib, demək olar ki, bütün 
həyatı boyu bir məmləkətdən başqasına gedir, məğrurluğu, vüqarlı olması onun haki-
miyyətdə olanlarla dil tapmasına maneçilik törədir [2, s. 142]. 

Şair hicri 382-də (miladi 992) Nişapurun ədəbi mühitində xüsusi yeri olan Əbu 
Bəkr əl-Xarəzmi kimi bir ədiblə görüşmək istəyirdi. Bədi əz-Zaman Əbu Bəkrlə yaxın-
laşmaq istəsə də, bu alınmır. İki ədib arasında ədəbi münaqişə başlayır [2, s. 143]. Hə-
mədaninin təcəssül sənətinin formal cəhətlərində və yazı texnikasında nə qədər məha-
rətli olduğu onun Əbu Bəkrlə olan münaqişələrində ortaya çıxır. 

O, münaqişə zamanı öz rəqibinə aşağıdakı təklifləri edir: 
Yarışda Bədi əz-Zamanın şərt kimi irəli sürdüyü tələblər isə artıq X əsrdə ərəb nəsrinin 
əl-Cahiz realizmindən uzaqlaşıb [2, s. 117] tam formalizmə yuvarlanmasına dəlalət edir: 



 

242 

Elə bir məktub yazmaq ki, əvvəldən oxuyanda suallardan, axırdan əvvələ oxuyan-
da isə bu suallara cavablardan ibarət olsun: 

Elə bir məktub yazmaq ki, لا  artikli işlənməsin. 
Elə bir məktub yazmaq ki, orada zəif hərflər و ي olmasın. 
Elə bir məktub yazmaq ki, bütün sözlər م-lə başlayıb ج-lə bitsin. 
Elə bir məktub yazmaq ki, həm tərif, həm də tənqid kimi yozula bilsin. 
Bu şərtləri eşidən əl-Xarəzmi “bunlar bir oyunbazlıqdır” deyir [2, s. 143]. 
Tezliklə Əbu Bəkr əl-Xarəzmi bütün bunlara dözə bilməyib vəfat etdiyindən mey-

dan Bədi əz-Zamana qalır. 
Bədi əz-Zaman əl-Həmədani ömrünün son günlərini Herat şəhərində yaşamış, bu-

rada əsl-nəcabətli Xəşnəmi ailəsindən bir qızla ailə qurur. Bədi əz-Zaman 1007-ci ildə 
Heratda da vəfat etmişdir. 

Onun ölümü ilə bağlı bəzən zəhərləndiyini, bəzən də ürək keçməsindən vəfat etdi-
yini söyləyirlər. Guya onun ürəyi getmiş, adamlar ədibi ölü zənn edib diri-diri torpağa 
basdırmışlar, sonra qəbirdən səs gəldiyindən məzarı açmış və ədibin saqqalından yapış-
mış bir halda qəbirdə ürəyi partlayıb öldüyünün şahidi olmuşlar [4]. 

Bədi əz-Zaman əl- Həmədani ərəb nəsrinin ustası idi. O, öz məqamələrini Sicis-
tanda yazmağa başlamışdır. Əvvəlcə 6 məqamə yazmış, sonra məqamələrinin sayı 51-ə 
çatmışdır. Bütün məqamələr tacir İsa ibn Hişamın dilindən nəql olunur. Öz ticarət işləri 
ilə bağlı şəhərbəşəhər gəzən İsa ibn Hişam sərgərdan ədib Əbul-Fəth əl-İskəndəri ilə 
qarşılaşır, onun müxtəlif fırıldaqlarının şahidi olur. Adətən məqamələrdə İsa ibn Hişam 
Əbul-Fəth əl-İskəndərini əvvəl tanımır, ancaq məqamənin sonunda tanıyıb onu məzəm-
mət edir. Əbul-Fəth isə bütün bu işlərin səbəbkarı kimi zəmanəni məzəmmət etmək 
lazım olduğunu söyləyir [2, s. 143]. 

Bədinin əsərlərinin əsas qəhrəmanı Əbul Fəth əl-İskəndəridir. Əbul-Fəth əl-İskən-
dəri surəti Bədi əz-Zamanın ən böyük nailiyyətidir. Bir sıra məziyyətləri, ağlı, zəkası ilə 
fərqlənən Əbul-Fəth bir tikə çörək pulu üçün cilddən-cildə girir, kələkbazlıq edir, avam 
adamları aldadır. O, cəmiyyətin xeyrinə sərf etməli olduğu bilik və zəkasını cəmiyyətin 
əleyhinə yönəldir. İsa ibn Hişama gəlincə, o, məqamələrdə ravi, seyrçi rolundadır. Lakin 
bəzi məqamələrdə biz onun hadisələrin fəal iştirakçısına çevrildiyini görürük. Məsələn: 
“Mosul” məqaməsində o, Əbul-Fəthin fırıldaqlarında iştirak edir, onunla birlikdə avam 
kənd camaatını aldadır [2, s. 143]. Əbul-Fəth əl-İskəndəri  surəti ilk növbədə ən çətin 
məqamda belə özü üçün bir xeyir mənbəyi axtarması ilə seçilir. Burada əsas tənqid hə-
dəfi dini fanatizmin kor etdiyi dindarlardır. 

Xüsusilə qeyd etmək olar ki, “Mosul” məqaməsi Cəlil Məmmədquluzadənin “Ölü-
lər” əsəri ilə səsləşir. Bu əsəri məşhur “Ölülər”lə yaxınlaşdıran cəhət şeyx obrazına gi-
rən əl-İskəndərinin ölü diriltmək iddiası ilə avam kənd camaatını aldatmasıdır. Bu mə-
qamədə iki süjet üzvi şəkildə birləşdirilir. Birinci hekayətdə əl-İskəndəri öz dostu İsa 
ibn-Hişamla ölü diriltmək iddiası edir. İkinci hadisədə isə, onlar quraqlıqdan əziyyət 
çəkən avam insanlara yağış vəd edirlər. Neçə gün kənddə yeyib-içdikdən sonra adamları 
çay kənarına, ümumi namaza aparır, hər rükətdə səcdəni bir qədər uzadır, axırda avam 
camaatı bu cür səcdədə qoyub aradan çıxırlar. 

Bədi əz-Zəmanın maraqlı süjet xəttinə malik məqamələrindən biri olan – “Tilsim” 
məqaməsində Əbul- Fəth əl-İskəndəri gəmi ilə səyahət edərkən dənizdə fırtına qopur və 
gəmi az qalır ki, qərq olsun. 

Sərnişinlər qorxur, hay-küy salır. Əbul-Fəth əl-İskəndəri isə halını pozmadan  da-
yanıb onlara baxır. Ondan nə üçün belə sakit olduğunu soruşduqda deyir ki, məndə elə 
bir tilsim var ki, onun sahibi heç vaxt dənizdə qərq olmaz. Kim istəsə bu tilsimdən sata 
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da bilərəm. Adamlar ondan bu tilsimin nə olduğunu soruşduqda o, üstü yazılı kağız 
çıxardır və deyir ki, istəsəniz bundan sizə də verə bilərəm. O adamlara kağız qırıqları 
paylayır, hər kəs bir dinar verib dənizdə boğulmamaq üçün tilsim alır və söz verir ki, 
ikinci dinarı da gəmi sahilə çatanda verəcək. İş elə gətirir ki, gəmi həqiqətən də sağ-
salamat sahilə çatır. Adamlar, o cümlədən, İsa ibn Hişam həmin adama yaxınlaşıb ikinci 
dinarı verirlər. Ancaq bu zaman İsa ibn Hişam həmin adamın məşhur kələkbaz Əbül-
Fəth əl-İskəndəri olduğunu başa düşür [2, s. 145]. Yəni hər bir məqamədə Əbül-Fəth əl-
İskəndəri bir fərqli qiyafədə olduğundan onun kimliyi də sonradan anlaşılır. 

Bütün məqamələr tacir İsa ibn Hişamın dilindən nəql olunur. Məsələn “Meymun ” 

məqaməsində İsa ibn Hişam deyir: 
“Bir gün Mədinət əs-Salamda (Bağdadda) idim. Bura müqəddəs diyardan gəlmiş-

dim. Dəclə sahilində piyada gəzib dolanır, xoşagələn yerlərə tamaşa edirdim. Bu min-
valla gəlib musiqinin ruhuna uyğun olaraq boyunlarını oynadan, gülməkdən ağızları 
açıla qalmış bir dəstə kişiyə rast gəldim. Onları bürüyən həvəs mənə də sirayət etdi. 
Həddindən artıq basabas olduğundan elə bir məsafədə dayandım ki, bu adamın üzünü 
görməsəm də səsini eşitdim. Bu, bir meymunoynadan idi. O, meymunu oynatmaqla 
ətrafdakıları güldürürdü. Nə vaxt ki, meymunoynadan öz işini qurtardı və məclis əhli 
dağılışmağa başladı, ayağa qalxdım. Məni heyrət bürümüşdü. Onun üzünü görmək üçün 
yaxınlaşdım. 

Vallah, sən demə bu, Əbul-Fəth əl-İskəndəridir: Dedim: “Vay sənin halına bu, nə 
rəzalətdir? O, cavab verdi: “Günahkar zəmanədir, mən deyiləm” [2, s. 144]. 

Demək olar ki, bütün məqamələrdə baş qəhrəman öz hərəkətinə, insanlara kələk 
gəlməsinə haqq qazandırır və özünün deyil, zəmanənin günahkar olduğunu bildirir. 

Hər məqamədəki hadisələr İslam dünyasının bir ərazisində baş verir və adətən baş 
verdiyi ərazinin adı ilə adlanır. Bəzi məqamələr haqqında söhbət gedən şəxsin (“əl-Ca-
hiziyyə”, “əl-Bişriyyə”) və yaxud məqamənin əsas mövzusunun adı ilə (“əl-Madiriyyə”) 
adlanır. 

Ərəb məqamələrinə xas başqa bir cəhət də “Madiriyyə” məqaməsində əks olunub. 
Həmədaninin “Madiriyyə” məqaməsində Əbül-Fəth İskəndəri bir tacirin evinə qonaq 
gəlir. Əbül-Fəth əl-İskəndərini evinə, əl-madira (ətli şorba) yeməyə çağıran bu tacir var-
dövlət hərisi, qiymətli əşyalar həvəskarıdır. O, evinə qonaq gələn əl-İskəndərə yemək 
vermək əvəzinə ev əşyaları ilə tanış edir. Qonağın aclığına məhəl qoymadan bir-bir han-
sı ev əşyasını haradan aldığını, onu dəyərini bildirir, həmin əşyanı ağız dolusu tərifləyir. 
Əl-İskəndəri bezib onun evini tərk edərkən, tacir “ya Əbül-Fəth, hara gedirsən, əl-ma-
dira, əl-madira” deyib ardınca qışqırır. Küçədə oynayan uşaqlar əl-İskəndərinin adının 
əl-Madira olduğunu düşünüb, “əl-Madira” deyə qışqıraraq, onun ardınca düşürlər. Əl-
İskəndəri əsəbiləşib yerdən daş götürüb tullayır ki, uşaqlar ondan əl çəksin. Daş təsa-
düfən oradan keçən bir nəfərin başını yarır. Nəticədə əl-İskəndəri iki il müddətinə həbs 
olunur. O vaxtdan etibarən Əbül-Fəth yaşadığı müddətcə ətli şorba yeməməyə and içir 
[1, s. 104]. 

Madiriyyə məqaməsində isə əl-İskəndərini kələkbaz kimi deyil, insan acgözlüyü-
nün qurbanı kimi görürük. Beləliklə də tacirin var-dövlət hərisi olması, onları təqdim et-
məsi bu məqamədə bizlərə ev avadanlığı ilə bağlı bütün sözləri öyrənmək imkanı yaradır. 

Məqamələr qafiyəli nəsrlə, səc üslubundadır. Burada Qurani-Kərimdən, hədislər-
dən, ərəb şeirindən iqtibaslar mühüm yer tutur. Nəsr-nəzm növbələşməsi səc üslubu ilə 
birlikdə məqamələrə xüsusi bədiilik verir. Məqamələrdəki mükəmməl səc nümunəli bir 
parça ilə tanış olaq: 
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ر يدور في امشي و انا حافي و اتبع الفيافي و عيني سخينة و نفسي رهينة و كاني مجنون قد افلت من دير و عي

تي و خنساء على صخر و من هند على عمرو و قد تاه عقلي و تالشت صحتي و فرغت صرالحير اشد حزنا من ال

اظهر بالليل و اخفى بالنهار… فر غالمي و كثرت أَْحالِمي  
Ayaqyalın səhraları dolaşıram, gözlərim qüssəli, qəlbim girov düşmüş kimidir. 

Mən monastırdan qaçmış dəli kimiyəm, yolunu azıb hərlənən uzunqulaq kimiyəm. Mən 
Saxrı itirmiş əl-Xənsadan, oğlu Əmri itirmiş Hinddən daha kədərliyəm. Artıq ağlım du-
manlanıb, səhhətim pozulub, pul kisəm tükənibdir. Nökərim belə məndən üz döndərib. 
Mənim tərəfi müqabilim ehtiyacdır. Hər yanda bəla məni təqib edir. Mən gündüzlər giz-
lənir, gecələr evdən çıxıram [1, s. 210, 211]. 

Bədi əz-Zamanın rəsail və məqamat toplularından əlavə onun divan və şeirlər 
toplusu da dövrümüzə qədər gəlib çatmışdır. Onun məktubları əvvəl Konstantinapolda 
(indiki İstanbul) 1881-ci ildə nəşr edilmiş, 1890-cı ildə isə Beyrutda şərh ilə nəşr edil-
mişdir. Onun məqamələri fransız, məktubları isə alman dillərinə də tərcümə edilərək 
çap edilmişdir. 

Bədi əz-Zamanın ərəb ədəbiyyatı tarixində ən böyük xidməti onun novella janrı-
nın, yəni məqamələrin əsasını qoymasıdır. Bədi əz-Zaman əl-Həmədaninin məqamələri 
bu gün məqamə janrında yazan ədiblərə istiqamət göstərməkdə davam edir. Ondan son-
ra bir çox ədiblər qələmlərini bu janrda sınayırlar. 
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Хавер Гулиева 
 

ОСНОВОПОЛОЖНИК ЖАНРА МАКАМА БАДИ 
АЗ-ЗАМАН АЛЬ ХАМАДАНИ. 

 
Являясь важной частью арабской прозы, жанр макама выделялся своими 

специфическими особенностямии и интересностью и всегда находился в центре 

внимания. Этот жанр, как правило, заслуживает быть одним из самых важных 

достижений мировой литературы. 
Три главных автора жанра макама – Бади аз-Заман аль-Хамадани, Харири и 

Насиф. Среди них были широко изучены макамы Хамадани. В статье приводятся 

некоторые заметки о жизни и творчестве Хамадани. 
 

Ключевые слова: Бади аз-Заман, жанр Макама, «Обезьяна», «Мосул», «Заговор», макамы 

«Мадрийе». 
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Khaver Guliyeva 
 

BADI AZ-ZAMAN AL-HAMADANI AS THE  
FOUNDER OF MAGAMA GENRE 

 
An important part of the Arab prose magama genre has always been in the focus 

of attention for having specific features and being interesting. This genre is generally 
deserving of being one of the most important achievements of world literature. 

The three major authors of the magama genre are Badi az-Zaman al-Hamadani, 
Hariri and Nasif. Hamadani’s magamas have been widely studied among them. The 
article gives some notes on Hamadani’s life and creativity. 
 

Keywords: Badi az-Zaman, magama genre, the magamas: “Monkey”, “Mosul”, “Talisman”, 

“Madiriyya”. 
 

(Filologiya üzrə elmlər doktoru Fərman Xəlilov tərəfindən təqdim edilmişdir) 
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AİLƏ VƏ ƏXLAQ MƏSƏLƏLƏRİ MƏİŞƏT NAĞILLARINDA 
 

Məqalədə məişət nağıllarında ailə-əxlaq məsələləri araşdırılmışdır. Bu tipli nağıllarda real həyat 
həqiqətləri, ailə və əxlaq məsələləri daha qabarıq şəkildə özünü göstərir. Məqalədə məişət nağıllarının 

baş qəhrəmanlarının ağıl, zəka, ədalət, vicdan hesabına istəklərinə nail olması göstərilmiş, mənəvi 
keyfiyyətləri ilə qələbə qazanmasına aydınlıq gətirilmişdir. Eyni zamanda  məişət nağılları dərin əxlaqi 
mahiyyət daşıyır. Bu da etnosun folklorun dünyagörüşünün  qədim mərhələsinin öyrənilməsi üçün zəngin 
mənbə kimi qiymətləndirilməlidir. 
 

Açar sözlər: nağıl, folklor, ailə, əxlaq, məişət. 
 

Kökü qədimlərlə bağlı olan nağıl janrı zaman-zaman zəngin inkişaf yolu keçmiş-
dir. Məzmun-forma rəngarəngliyi ilə nağıl janrı xalq yaradıcılığı nümunələri içərisində 
özünəməxsus yerə malikdir. Nağıl janrı milli folklorumuzun misilsiz xəzinəsidir. Za-
man-zaman böyük sənətkarlar da bu xəzinədən yaradıcı formada bəhrələnmişlər. Öz 
yaradıcılıqlarında bu janrdan istifadə etməklə təqdim etdiyi əsərin daha oxunaqlı olma-
sını, xalq tərəfindən daha dərindən mənimsənilməsini təmin etməyə çalışmışlar. Diqqət 
etsək aydın görünməkdədir ki, söz ustadlarımız zaman-zaman hətta şeirlərində folklor 
qəhrəmanlarının adlarından da istifadə etdikləri kimi nağıl elementlərindən bəhrələnmiş 
və bəhrələnməkdədirlər. 

Azərbaycan nağıllarının məlum bir bölgüsü vardır. Bunların sırasında yer alan 
məişət nağılları da digər nağıllar kimi etnosun düşüncə məhsulu olmaqla, həm də fərd-
lərin ayrı-ayrı problemlərindən tutmuş kollektivin ümumi probleminədək olanları ifadə 
etmək baxımından da dəyərlidir. Xalqın öz məişəti, həyatı ilə əlaqəli bir çox problem-
lərin həllinin arzusunu bu nağıllarda açıq-aşkar görməkdəyik. Bəzi nağıllardan aydın 
olur ki, xalqın başında duran xanlar, ağalar var-dövləti olmasına baxmayaraq, acgöz-
dürlər. Bu mənfi obrazlar daima xalqa zülm etməklə yanaşı, həm də namusunu, vicda-
nını və əxlaqını var-dövlətə dəyişən tiplərdir. Xalq bu mənfi simaları cəmiyyətin düş-
məni hesab edir: “Nardan qızın nağılı”nda rəiyyətə zülm edən Qoquz padşah öz məna-
feyi, acgözlüyü və tamahkarlığı naminə bir xalqın məhvinə əmr verir. Heyfsilənmədən 
yeni doğulmuş qız uşaqlarının məhv edilməsinə fərman verən şahın mərhəmətsizliyi, 
qəddarlığı sayəsində xalq məşəqqətli həyat sürür. Çox güman ki, bu nağıl mətni ərəb-
lərin Azərbaycanı işğalları dönəmində yayılmış bir mətndir. Belə ki, bəlli zamanlarda 
ərəblər yeni doğulmuş qız uşaqlarının ya doğularkən diri-diri basdırılması, ya da altı ya-
şına qədər böyüdüldükdən sonra atası tərəfindən bir quyuya atılıb üstünə torpaq tökü-
lərək öldürülməsi kimi mənfur işləri həyata keçirirmişlər. Sözügedən nağıl mətnində də 
həmin məsələnin izləri görünməkdədir. Özündən başqa heç kəsi düşünməyən, gələcək 
taleyi naminə hər cür qəddarlığa hazır olan şaha vəziri belə bir məsləhət ver. “Bu bəla-
dan canuvu qurtarmaq üçün bir yol var, o da budu ki, təzə anadan olan qız uşaqlarını 
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boynunu vurdurasan. Qoquz şah vəzirin bu tədbirinə razı olub, bu iş üçün məvacibnən 
dörd nəfər cəllad tutdurdu. Bu cəlladlar başladılar doğan arvadların qız uşaqlarının be-
şikdən oğurlayıb öldürməyə” [2, s. 148]. Bu nağıldakı meymun obrazı istismar olunan 
kəndli təbəqələrinin varlılara qarşı münasibətini də ifadə edir. Burada məsələ çox kəskin 
qoyulmuşdur: sinfi düşmən məhv olmadıqca köməksiz Azərbaycan insanına, ələlxüsus, 
qadınına həyat yoxdur [1, s. 19]. 

Məişət nağıllarında əsas qəhrəman xalq kütləsi içindən çıxan insanlardır: dərzi, 
keçəl, çəkməçi, dəyirmançı və s. Bu qəhrəmanlar həmişə şahlar və onların əyanları tərə-
findən çətin vəziyyətə salınır. Lakin öz ağıl, düşüncə və fərasətləri nəticəsində bu çətin-
likdən qurtularaq özünü, bəzi vaxtlarda da bütün xalqı zülmdən qurtarmış olurlar. “Ağıl-
lı uşaq”, “Dərzi şagirdi” nağılları fikrimizi təsdiq edən nümunəvi mətnlərdəndir [1, s. 
261]. 

Bəzi məişət nağıllarında bir cəhət diqqət cəlb edir. Bu nağıllarda dərviş obrazının 
bir ailəyə sevinc bəxş etməsi xalqın dünyagörüşünü ifadə edən məqamlardan biridir.  
Belə ki, övladı olmayan insanlara, xüsusən də padşahlara, vəzirlərə “övlad bəxş edən” 
dərvişlər bir çox məişət nağıllarında xeyirxah obraz kimi göstərilir. Dərvişlər bir alma 
verməklə şah, bəzən onun övladsız vəziri, bəzən də rəiyyət içərisindən sonsuz bir ailə 
övlad sahibi olur. Burada xeyirxah dərviş obrazı ilə yanaşı, almanın da sakral xüsusiy-
yəti ön plana çəkilir. Bu haqda profesor Q.Qədirzadənin maraqlı fikirləri yerinə düşərdi: 
“Bir çox nağıl və dastanlarda dərvişin alma verməsi ilə ailə sonsuzluqdan qurtarır [7, s. 
112]. “Güzəçioğlunun nağılın”da deyilir ki, “padşahla vəziri bikef oturublar. Yoldan 
keçən Dərviş soruşur: Niyə bikef oturmusuz? Padşah deyir: Nə mənim, nə də vəzirin 
uşağı olur.  

Dərviş cibinnən hərəsinə bir alma çıxardıb verir. Hərəsi öz arvadıynan almanı bö-
lüb yeyir. Vaxt o vaxt olur ki, padşahın bir oğlu, vəzirin bir oğlu olur” [4, s. 118]. “Gül 
Sənavərə neylədi, Sənavər Gülə neylədi” nağılında deyilir: Dərviş padşaha üç alma 
verib dedi: Hərəsinin bir üzün özün ye, bir üzün də hər arvadının birinə ver. Doqquz 
aydan sonra hər arvaddan bir oğlu olur” [3, s. 436]. Alma bu nağıllarda sonsuzluqdan 
qurtulmaq rəmzi kimi də verilir. 

Bir çox məişət nağılları mətnlərindən tarixə xas olan məqamların nişanələrini də 
görmək mümkündür. Bunun üçün onların məzmun və mahiyyətinə diqqət yetirmək gə-
rəkdir. Bəzi məişət nağıllarından toxuculuq sənəti ilə bağlı bir çox məlumatları əldə 
etmək olar. “ Şah Abbasın sənəti” nağılında deyilir: Şah dedi: A kişi, mən sənəti neyni-
rəm. Var-karımı yeddi nəsilim, köküm yesə qurtarmaz. Al bu bir kisə qızılı da ver özünə 
cehiz alsın. 

Oğul,  qızım deyir ki, O, bir sənət sahibi olmasa, xeyri yoxdu, ona arvad olmaram. 
Qızılı da geri qaytardı. Mənim də sənə bir dünyagörmüş adam kimi məsləhətin budur, 
gedib sənət öyrənərsən” [5, s. 177]. 

Kəndli qızı Şah Abbası başa salır ki, insan bilik və sənət sahibi olmalıdır. Padşah 
sabah hökmranlığını itirər, yaşamaq üçün mütləq işləməlidir. Kəndli qızının bu ağıllı 

məsləhəti ilə keçəçilik sənətini öyrənir. Nəticədə düşmən əsirliyində olan padşah toxu-
duğu xalçaya  naxışlar vasitəsilə harada olduğunu  həkk edib öz vəzirinə göndərir. Vəzir 
də naxışlardakı mənadan şahın yerini təyin edərək, onu xilas edir.  “Padşaha sözlə ya-
naşı öz əməli və ağlı ilə təsir göstərmək, onu ədalətli olmağa çağırmaq Azərbaycan na-
ğıllarında silsilə təşkil edir [5, s. 265]. 

Məişət nağıllarının qəhrəmanlarının simasında xalqın arzu və istəkləri, onun təc-
rübə və müşahidələri, dünyaya baxışı, gələcəyə inamı təsvir edilir, ağıl, zəka, çeviklik, 
alicənablıq, xeyirxahlıq ilk plana çəkilir [4, s. 124]. “Keçəllə qazının nağılı”nda biz bu 
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məqamla qarşılaşırıq. Fırıldaq, yalan əməlləri ilə insanlardan istifadə edən qazının “ca-
vabını” Keçəl verir. O, ziyan görən bütün nökərlərin heyfini qazıdan artıqlaması ilə çı-
xır. Necə deyərlər, “dinsizin öhdəsindən imansız gələr” – məsəli bu nağılda öz yerini ta-
pır. Nəhayət, hər cür oyunbazlıq edib kasıb camaata ziyan vuran qazını xalq ifşa edir. 
Keçəl də öz ağlı və çoxbilmişliyi ilə qazının var-dövlətinə sahib olub məqsədinə çatır 
[2, s. 269]. 

Xalqın həyatı, güzəranı, məişəti, adət-ənənəsinə dair maraqlı səhifələr olan bu na-
ğıllarda hökmdar, vəzir, molla, tacir və başqaları ilə zəhmətkeş xalq nümayəndələri 
qarşılaşmasından, ictimai haqsızlıq, ədalətsizlik, özbaşınalıq, dərəbəylik, yoxsulluq, eh-
tiyac və s.dən danışılır. Bu nağılların baş qəhrəmanları ağıl, zəka, tədbir, ədalət, insaf, 
vicdan, doğruçuluq hesabına istəklərinə nail olur, mənəvi keyfiyyətləri ilə qələbə qaza-
nırlar [6, s. 199]. “Lala və Nərgiz” nağılı fikrimizə misaldır. Bu nağılda Lala öz fərasəti, 
ağlı və qeyrəti ilə dəyərləndirilir. Nərgiz isə öz qoçaqlığı və səbri ilə hər qarşılaşdığı şər, 
haqsızlıqdan üzüağ çıxır [1, s. 168]. 

Ümumiyyətlə, bu nağıllar yarandığı zamanın, dövrün haqsızlığından, haqq-ədalə-
tin çox çətinliklə öz yerini tutmasından, hakim dairələrdə olanların özbaşınalığından da 
xəbər verir. Lakin el-obasına qarşı haqsızlığı görən qəhrəman heç qorxmadan, öz ağlı, 
fərasəti və gücü ilə haqq-ədalətin bərpasına çalışır. Demək yerinə düşər ki, bu nağıllar-
dakı həyatın, baş verən hadisələrin tərbiyəvi əhəmiyyəti böyükdür. “Tələtin nağıl”ında 
[3, s. 111.] maraqlı məqamlarla qarşılaşırıq. Nağılın məzmunu belədir: “Tələt adlı ağıllı 
bir uşaq camaatı var-yoxdan çıxaran tacir Məlikin nökəri olur. Məlik ona nökər duran 
hər kəsin əmək haqqı əvəzinə ya öldürtdürür, ya da kor edir. Məlikin zülmünə tuş gəl-
miş bir qoca kor kişinin halı Tələti narahat edir. O bu kişinin intiqamını Məlikdən al-
mağı özünə borc bilir. Nökər durmazdan qabaq ayda üç yüz tümən verəcəyi barədə Mə-
likin dilindən kağız alır. Nənəsinin təkidinə baxmayaraq, tacir Məliklə birgə səfərə çıxır. 
Tacir Məlik onu uca bir dağın başına çıxardıb ordakı ləl-cəvahiratları aşağı sallamaq 
tapşırığını verir. Özünü isə, söz verməyinə baxmayaraq, dağın başında qoyub gəlir. La-
kin ağıllı və fərasətli Tələt burda qurd-quşa yem olmur, İsfahanın yolunu tapıb, yenə də 
evlərinə – nənəsinin yanına qayıdır. Nənəsi onu görüb çox sevinir. Tələt yenidən Məli-
kin yanına gəlib bir illik zəhmət haqqını istəyir. Lakin tacir Məlik onu aldadıb zəhmət 
haqqını verəcəyinin bildirir. Onu evində qonaq edib bihuşdarı verir. Huşunu itirən Tələti 
palaza büküb qatıra yüklətdirir. Qatırı şəhərdən qovur. Xoşbəxtlikdən Tələt bu dəfə də 
qurtulur. Yolda bədheybət pəhləvana rast gəlir. Pəhləvanın öz toppuzuyla onu yuxuda 
olanda öldürür. Toppuzu götürüb öz vətəninə qayıdır. Yenə Məlikin yanına gəlir. Pulu-
nu istəyir. Məlik vermək istəmədikdə toppuza əmr edir ki, Məliki və onun tacir yol-
daşlarını döysün. Toppuz “işə düşür”. Məlik və digər tacirləri o qədər döyür ki, hamısı 
ölür. Məlikin var-dövlətini camaat arasında paylaşdırır. Özü isə həmən kor kişini də ya-
nına alıb şad-xürrəm yaşamağa davam edir”. Nağılın məzmunundan da göründüyü kimi, 
nağılın qəhrəmanı intiqam almaq üçün çalışdığı məqsədinə çatmaq üçün çox böyük 
çətinliklərdən keçir. Lakin bu çətinliklər onu sındırmır, əksinə daha da güclü olub mü-
barizəsinə davam etmək üçün qəhrəmana stimul verir. Tələtin timsalında zəhmətkeş bir 

xalqın ağır zülm və istismar qarşısında əyilməmək arzusu ön plana çəkilir. Buradan da 
aydın olur ki, xalq sadəlövh olsa da, həmişə haqqın tərəfindədir, öz haqqının əlindən 
alınması ilə heç cür razılaşa bilmir. 

Bu qəhrəmanların şəxsində xalq öz istək və arzularını təcəssüm etdirir. Ailə-
məişət nağıllarında real həyat həqiqətləri, ictimai-siyasi fikirlər daha qabarıq şəkildə 
özünü göstərir. Həyat realist boyalarla verilir [6, s. 199]. 
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Bəzi məişət nağılları tapmacalar üzərində qurulub. Bəzilərində isə yazının ilkin 
növlərindən olan əşyavi və fikri yazının nişanələri öz izlərini qoruyub saxlamaqdadır. 
Bildiyimiz kimi, ilk yazı indi olduğu kimi hərflərdən ibarət olmamışdır. İnsanlar öz fi-
kirilərini əvvəllər uzaq məsafəyə əşyalarla göndərərmişlər. Azərbaycan nağıllarında da 
bu cür əşyavi “yazı”lardan tez-tez istifadə edildiyi məqamların əksi görünməkdədir. 
Fikrimizi təsdiq etmək üçün “Daşdəmirin nağılı”ndakı maraqlı bir hissəyə diqqət edək: 
“....qadın çarşabının altından bir boşqab çıxarıb Daşdəmirin qabağına qoydu. Daşdəmir 
baxıb gördü ki, boşqabda bir nar var, bir top iynə var, bir qayçı var, bir vərəq kağız var, 
bir tikə ət var, bir də bir bıçaq var. 

Qadın dedi: 
Əgər Mirzə Möhsündən öyrəndiklərin yadından çıxmayıbsa, bu şeylərdə gərək çə-

tinlik çəkməyəsən. 
Daşdəmir heç bir söz demədi. Bıçağı götürüb əti tikə-tikə doğradı. Qayçını götü-

rüb kağızı kəsik-kəsik elədi, sonra iynələri bircə-bircə nara sancıb boşqaba qoydu. Qa-
dın güldü, dedi: 

– Afərin! Ancaq de görüm, bununla nə demək istəyirsən? 
Daşdəmir dedi: 
Xanım, mən başa düşdüm ki, sən mənə bir sirr demək istəyirsən, ancaq qorxursan. 

Mən bununla demək istəyirəm ki, əgər mənim bədənimi bu ət parçası kimi parçalasalar, 
bu kağız kimi tikə-tikə doğrasalar, bu nar kimi oxla doldursalar, yenə də bu sirri heç 
kəsə açmaram. Qorxma, danış!” [3, s. 316]. 

Nağıl mətnindən də göründüyü kimi, əvvəllər insanlar öz danışıqlarında, fikirlərini 
ifadə etmək üçün müxtəlif əşyalardan istifadə etmişlər. Bu da insanların təbiətin mö-
cüzəsi qarşısında aciz qalması, təbiətin sirlərini aça bilməməsi ilə əlaqəli ola bilər. Buna 
görə də insanlar bir-birinə fikirlərini çatdırmaq istərkən sirli şəkildə, dolayısı ilə hərəkət 
etməyə məcbur idilər. 

Ümumiyyətlə, məişət nağılları dərin əxlaqi mahiyyət daşımaqla etnosun folklor 
dünyagörüşünün qədim mərhələsinin öyrənilməsi üçün zəngin mənbə kimi dəyərləndi-
rilməlidir. 
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Назира Аскерова 
 

ПРОБЛЕМЫ СЕМЬИ И МОРАЛИ В БЫТОВЫХ СКАЗКАХ 
 

В статье исследованы семейно-моральные проблемы в бытовых сказках. В 
сказках такого типа выпукло выявляет себя правда реальной жизни, проблемы 

семьи и морали. В статье показано, что главные герои добиваются своего за счет 

ума, знания, справедливости, чести, выясняется, что они побеждают со своими 

моральными качествами. В то же время бытовые сказки несут глубоко моральное 

значение. И это должно оценено как богатый источник для изучения древнего 

периода фольклора и мировоззрения этноса. 
 

Ключевые слова: сказка, фольклор, семья, мораль, быт. 
 

Nazira Asgerova 
 

FAMILY AND ETHICS MATTERS IN LIFE STORIES 
 

The family and ethics matters are searched in the paper. In these types of stories 
the real life truth, family and ethics matters burst themselves into sight more vividly. 
The achievement of main characters of life stories to their goals to account of their 
sence, mind, justice, conscience is introduced, gaining victory with moral features are 
gained clarity in the paper. At the same time life stories carry deep ethics essence. An 
this must be estimated as a rich source for learning the ancient stage of ethnos’s folklore 

outlook. 
 

Keywords: story, folklore, family, ethics, lyfe-style. 
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NƏSİMİ DİLİ PROFESSOR YUSİF SEYİDOVUN ARAŞDIRMALARINDA 
 

Professor Yusif Seyidovun yazıçı və dil problemi istiqamətində apardığı araşdırmalarda böyük 

ideallar şairi İmadəddin Nəsiminin bədii irsi xüsusi yer tutur. Alim bu sahədə araşdırmalara 1968-ci 
ildən başlamışdır. Sonralar bu sahədəki dərin tədqiqatların nəticəsi olaraq alimin 1996-cı ildə böyük 

elmi əhəmiyyətə malik olan irihəcmli “Nəsimi dili” adlı monoqrafiyası meydana çıxdı. Bu monoqrafiyada 

böyük söz ustasının ədəbi dilimizin inkişafı tarixindəki xidmətləri ətraflı şəkildə tədqiq olunmuşdur. 
Məqalədə professor Y.Seyidovun bu əsəri əsasında XV əsr Azərbaycan poeziyasının nümayəndəsi kimi 

İmadəddin Nəsimi və ədəbi dilimizin tarixində onun yeri və rolu məsələləri  tədqiq və təhlil olunmuşdur. 
 

Açar sözlər: Nəsimi, şeir, Azərbaycan klassik ədəbiyyatı, ədəbi dil tarixi. 
 

Professor Y.Seyidov Nəsimi sənətini hərtərəfli şəkildə tədqiq etmiş və irihəcmli 

“Nəsimi dili” monoqrafiyasını ortaya qoymuşdur (6, s. 5-266). Bu əsərin “Nəsiminin 
əsərləri Azərbaycan ədəbi-bədii dilinin tarixi abidəsi kimi” qismində Y.Seyidov şairin 
dilini müxtəlif yönlərdə incələməkdən başqa, feili tərkiblərdən danışaraq diqqəti mü-
hüm bir məqama çəkir: “Bu tərkiblər şairin şeirlərinin dilində öz qrammatik ekviva-
lentlərini (budaq cümlələri) inkar etmir. Nəsiminin dili bu cəhətdən də tədqiq oluna bi-
lər. Burada budaq cümlələrinin ayrı-ayrı növləri forma və əlaqələnmə qaydalarının ka-
milliyi və müxtəlifliyi ilə diqqəti cəlb edir” [6, s. 25-26]. Beləliklə, Y.Seyidov Nəsimi-
nin dili ilə bağlı yeni araşdırmalara istiqamət vermişdir. 

Qeyd edək ki, görkəmli dilçinin 1986-cı ildə “Ədəbi tənqid və bədii dil” adlı mo-
noqrafiyası nəşr olunmuşdur. “Ədəbi tənqid və bədii dil” əsərində alim əsas diqqəti 

klassik ədəbiyyatımızın araşdırılması və nəşrinin dövlət əhəmiyyətli bir məsələ kimi 

ortaya qoyulmasına yönəldir və bu sahədə xeyli iş görüldüyündən danışır. Y.Seyidovun 
həmin kitabında gedən “Klassik irs qayğıları” adlı bölmə Azərbaycan ədəbi dilinin orta 

dövrünü əks etdirmək baxımından maraqlı qaynaqlardan biridir [5]. Bu bölmə giriş xa-
rakterli təxminən dörd səhifəlik yazıdan başqa, üç hissədən ibarətdir: 

1. Nəsiminin əsərləri Azərbaycan ədəbi-bədii dilinin tarixi abidəsi kimi; 
2. “Aldanma ki, şair sözü, əlbəttə, yalandır”; 
3. Ədəbi şəxsiyyət və dil. 
Alim Azərbaycan xalqının öz zəngin ədəbi irsinə sahibliyini alqışlayır: “Azər-

baycan dilində ilk yazılı ədəbiyyat nümunəsi kimi bizə çatan, şair Əlinin “Qisseyi-Yu-
sif” poeması, Qazi Bürhanəddinin lirikası, Şəmsin “Yusif və Züleyxa”, Yusif Məddahın 

“Vərqa və Gülşa” poemaları, Həqirinin Azərbaycan dilində ilk “Leyli və Məcnun” 

poeması, Kişvərinin Azərbaycan dilindəki “Divan”ı, Əmaninin və Sadıq bəy Əfşarın 

şeirləri, Məhcur Şirvaninin “Qisseyi-Şirzad” poeması, eləcə də azərbaycanca yazıb-ya-
radan başqa sənətkarların Azərbaycan dilində olan əsərlərinin nəşri ədəbiyyat tarixi 
üçün nə qədər əhəmiyyətlidirsə, ədəbi dil tarixi üçün də o qədər faydalıdır” [5, s. 211]. 
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Y.Seyidov ədəbi dil tariximizdə mövqeyi olan bir sıra söz sənətkarlarının bədii irsinin 

ya yarımçıq çap olunduğunu, ya da heç çap olunmadığını nəşr problemlərindən hesab 

edir. O, Şah Qasım Ənvarın külliyyatı, Əhməd Təbrizinin “Əsrarnamə”si, Əssar Təbri-
zinin “Mehr və Müştəri”si, Kişvərinin fars dilində “Divan”ı, Arif Ərdəbilinin “Fərhad-
namə”si və Saib Təbrizinin üç yüz min beytdən ibarət şeirlərinin hələ də nəşr edilmə-
məsini bu işdəki çatışmazlıqlardan biri olduğunu göstərir. Alim bu problemlər içərisində 

başqa bir diqqətədəyər problem görür ki, bu, klassiklərin elmi irsinin çapa hazırlanması 

zəruriliyidir. Bundan başqa, Y.Seyidov bir və ya bir neçə şeiri bizə məlum olan şairlərin 

əsərlərinin toplanıb nəşr olunmasını da aktual məsələ kimi irəli sürür. Burada söhbət 

Əvhədinin (Marağalı Əvhədinin adı son nəşrlərdə Övhədi kimi verilir – A.M.), Şeyx 

Mahmud Şəbüstərinin, Əssar Təbrizinin sənətkarlıq, ədəbiyyat və dilçilik görüşlərindən 

gedir. Ümumiyyətlə, Y.Seyidov çox diqqətli araşdırmaçı kimi klassiklərimizin elmi ir-
sinin çapını həmişə vacib məsələ kimi ortaya qoymuşdur. O, dilçilik və pedaqogika tari-
ximizin yaradılması imkanını elmi irsdən istifadə ilə bağlayır. Klassik irsə münasibətdə 

Y.Seyidovun məsələlərə dərindən müdaxiləsi diqqəti həmin dövrə qədər çap olunmuş 

əsərlərin də çoxunun yenidən nəşri məsələsinin zəruriliyinə yönəldir. Alim bunun səbə-
bi kimi sözügedən əsərlər içərisində mükəmməl nəşrlərin azlığını və həmin əsərlərinin 

əksəriyyətinin nadir nüsxəyə çevrilməsini qeyd edir: “Tərcümə əsərlərinin bir çoxunun 

orijinala yaxınlığı və poetik səviyyəsi müasir oxucunu təmin etmir. Belə əsərlərin yeni, 

daha mükəmməl tərcümələrini etmək vaxtı çoxdan çatmışdır. Azərbaycan dilində yazıl-
mış klassik əsərlərin geniş elmi-tənqidi mətnləri də nəşrlərini gözləyir” [5, s. 213]. 
Y.Seyidov dünya klassiklərinin iki yüz cildliyində Azərbaycan klassiklərinin əsərlərinə 

də yer ayrılmasını ədəbiyyatımıza verilən dəyər kimi yüksək qiymətləndirir. Y.Seyido-
vun “Klassik irs qayğıları” əsərinin əvvəlində bəhs etdiyi yuxarıdakı təhlillərindən baş-
qa, ayrı-ayrı hissələr verilməsəydi də, alimin giriş xarakteri daşıyan yazıları müstəqil el-
mi məqalə kimi dəyərləndirilməyə layiqdir. Belə ki, problemlərin qoyuluşu və təhlili bu 

fikri söyləməyə imkan verir. 
“Ədəbi tənqid və bədii dil” monoqrafiyası ümumi məzmununa görə klassik Azər-

baycan ədəbi dilini müəyyənləşdirməkdə layiqli mənbələrdən biridir. Bu kitabda gedən – 
“Nəsiminin əsərləri Azərbaycan ədəbi-bədii dilinin tarixi abidəsi kimi” məqaləsində di-
limizin XIV-XV yüzillikdəki vəziyyəti haqqında bitkin təsəvvür formalaşır. Nəsimi 

Azərbaycan mədəniyyətində mühüm yer tutan tarixi şəxsiyyət, dilimizin fədaisi kimi 

təhlil edilir. Professor Yusif Seyidov yazır: “Nəsiminin şeir dili bir sıra cəhətlərinə görə 
tamamlanmış, yüksək səviyyəli ədəbi-bədii dil nümunəsidir. Bu bədii dil nümunəsi 
şairin əsərlərinin hamısında eyni səviyyədə öz əksini tapmışdır” [5, s. 214]. Tədqiqatçı 
Nəsiminin dilini şair haqqındakı araşdırmaların əsas problemi kimi ortaya qoyur, onun 

dilinin timsalında Azərbaycan poeziya dilinin fars-ərəb dilləri ilə yanaşı qoyulması və 
Şərqdə böyük şöhrət tapması məsələlərini ön plana çəkir. “...bu dildə (Azərbaycan 

dilində – A.M.), sözün geniş mənasında, yazıb-yaradan ikinci bir görkəmli şairimiz bizə 
məlum deyil. Nəsimi azərbaycanca şeirin əsaslarını qoymaqla, bu sahədə ilk ciddi 

addım atan və Azərbaycan dilinə yüksək poeziya dili hüququ verən ilk böyük sənətkar 

olmuşdur” [5, s. 214]. O, Azərbaycan şeir dilini irəli aparan, ərəb-fars izafətlərinin qar-
şısına milli söz birləşmələrini çıxaran qiymətli sənətkar idi. Əsərin başqa bir hissəsində 

də Y.Seyidov Nəsiminin Azərbaycan ədəbi-bədii dilinin inkişafında rolunu yüksək qiy-
mətləndirir: “Nəsimi yaradıcılığı ilə başlanan, Nəsiminin işləyib kamilləşdirdiyi, yüksək 

səviyyəyə qaldırdığı ədəbi-bədii dil özündən sonrakı poeziya dilinə, bununla da, ümu-
mən, Azərbaycan ədəbi dilinin inkişafına güclü təsir göstərmişdir” [5, s. 218]. Bizcə, 
Nəsiminin dili haqqında ən düzgün elmi qiyməti professor Y.Seyidov vermişdir. 
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Y.Seyidov İ.Nəsiminin dildə adi faktlar kimi görünən sintaktik vahidlərdən hələ 

XIV yüzillikdə ədəbi dilimizin bugünkü tələbləri səviyyəsində işlətmə qabiliyyətindən 

danışır, bu baxımdan, sual cümlələrinin indi bizə məlum olan bütün formalarından 
istifadəni mühüm üslub keyfiyyəti hesab edir: “Sual cümlələrinin cavab almaq məqsədi 

ilə deyil, nə isə demək məqamında işlədilməsi, nəqli cümlələrin emosional ekvivalenti 

kimi istifadə edilməsi ədəbi dilin, xüsusən, onun bədii üslubunun inkişafı ilə bağlıdır” 
[5, s. 216]. Y.Seyidovun  Nəsimi dilini morfologiyası ilə də yüksək inkişaf mərhələsin-
də olan mükəmməl ədəbi dil kimi dəyərləndirməsində əsas məsələ sözlərin dəyişməsi, 

sözlər arasında əlaqə vasitələri və sözyaratma üsullarının bütöv bir sistem halında ol-
masındadır. Böyük alim Azərbaycan dilli feillərin təkcə müstəqil şəkildə deyil, həm də 

köməkçi mövqedən çıxış edərək ərəb və fars sözləri ilə leksik-sintaktik vahidlər yara-
daraq “münfəil olmaq”, “batil olmaq”, “faş qılmaq”, “şərə düşmək”, “faş etmək”, “bəd-
nam eyləmək” kimi dil vahidləri haqqında son dərəcə mükəmməl və yerində deyilmiş 

fikirləri ilə insanı heyran edir: “Gəlmə sözlərin milli feil qoynuna bu qədər mehriban-
casına qısıla bilməsi ancaq müəyyən inkişafın nəticəsində ola bilərdi, ilk mərhələdə, 
başlanğıcda bu qədər təbii görünə bilməzdi” [5, s. 217]. Buradakı dil vahidləri haqqında 
“mehribancasına qısıla bilmək” sözləri elmi üsluba bədii dil elementlərinin keçməsi fak-
tı kimi çox möhtəşəm səslənir. 

Y.Seyidov İ.Nəsiminin dili ilə bağlı araşdırmasında şeirin tələblərinə baxmayaraq, 

çox möhkəm və qaydalı söz sırasını görür, bu faktın yalnız Nəsimi dilini deyil, bütöv-
lükdə Azərbaycan ədəbi dilini səviyyələndirdiyini düşünür və həmin fikri xarakterik dil 

materialları ilə əsaslandırır. Alimin Nəsiminin dili haqqındakı fikirləri  ədəbi dilin təyin-
ediciliyi baxımından da çox sanballıdır. Məsələn, araşdırmada aşağıdakı kimi mükəm-
məl fikirlərin çoxluğu diqqəti çəkir: “... Nəsiminin dilinin elmi-tarixi baxımdan həqiqi 
tədqiqi şairin dil-üslub dairəsindən çıxıb, dövrün ədəbi dilini öyrənmək üçün tarixi 
yazılı abidə rolunu oynayır. O, əslində, öz əsrindən də əvvələ keçir və əvvəlki əsrlərdə 

Azərbaycan ədəbi dilinin müəyyən inkişaf yolu keçməsi haqqında gümanı təsdiq edir” 

[5, 217]. 
Bədii üslubda müxtəlif sənətkarların bir-birindən təsirlənməsi təbii hadisələrdən 

biridir və bu təsirin hansı şairdən qaynaqlanması onun sənətkarlıq səviyyəsinin yüksək-
liyindən xəbər verir. Bu mənada, Şah İsmayıl Xətai, Həbibi, söz mülkünün sultanı Fü-
zuli kimi böyük sənətkarların Nəsimi təsirindən qurtarmaması həmin məsələ ilə bağlı-
dır. Mütəxəssislər bu siyahıya M.P.Vaqifi də daxil edirlər. Burada, sözsüz ki, əsas rolu 

söz oynayır, sözün yaratdığı təsir heç bir təsirlə müqayisə edilə bilməz. Yəqin ki, buna 
görə söz yaşayışın bünövrəsi, dünyanın başlanğıcı hesab edilmişdir. Y.Seyidovun Nəsi-
minin dili ilə bağlı araşdırması şairin dilindəki bir sıra leksik-qrammatik faktların ar-
xaikləşmə prosesinə məruz qalsa, da, hətta bəzi qrammatik formalarda dəyişiklik özünü 

göstərsə də, XIV yüzillikdəki Azərbaycan ədəbi dilinə xas olan bir çox mühüm xüsusiy-
yətlərin indi də davam etdiyini, çağdaş dilimizin Nəsimi dili ilə bağlılığını təsdiq edən 

mükəmməl qaynaqlardan biridir. İ.Nəsimi özündən sonra böyük bir poetik yolun açıl-
masına imkan yaratmış və beləliklə də, ədəbi dilimizdə böyük bir inkişaf dövrü başlan-
mışdır. Müxtəlif tarixi mərhələlərdə dilimiz Nəsimi dilinin təsirindən azad ola bilmə-
mişdir. “Bu mərhələlərin əzəməti, meydana gətirdiyi yeni ədəbi dil qolları, ədəbi dilin 

formalaşmasında poeziya dili ilə yanaşı, nəsr dilinin, elmi və publisistik üslubların təsiri 

müasir ədəbi dilimizdə Nəsimi dilinin əlaqəsini bir qədər solğun göstərsə də, bu əlaqəni 

aradan qaldıra bilməmişdir” [5, 218]. Bundan başqa, araşdırmaçı Nəsiminin dilindəki 
xəlqi ifadələrə, dilin bədii obrazlı fondunu təşkil edən atalar sözü və məsəllərə də to-
xunaraq, şairin dilindəki xalq ruhunun hikmət və gücündən danışır. Həcminin bəzən çox 
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kiçik olmasına baxmayaraq, təsir gücünün çoxluğu ilə seçilən atalar sözləri və məsəllə-
rin son dərəcə dolğun ifadə vasitəsi olması Nəsimi dilində ən dəqiq sübutunu tapır. 

“Xalq ədəbiyyatının ən kütləvi janrlarından olan atalar sözləri və məsəllər xalqın keçib 
gəldiyi tarixi yolu əks etdirən, həm də lakonik bir dillə, sərrast cümlələrlə ifadə edən ən 

dəyərli tarixi mənbədir. Burada xalqın fəlsəfəsi, düşüncəsi, zəkası, dolğun və yığcam bir 

şəkildə əks olunur “ [1, s. 59]. 
Professor Y.Seyidovun Nəsiminin dilindəki mənanı daha çox atalar sözlərində 

görməsi dilin sanbalını özündə yaşadan atalar sözlərinin bədii dildəki mövqeyini də təs-
diqləyir. Y.Seyidov Nəsiminin dilini səciyyələndirən iki mənbəni xüsusilə vurğulayır ki, 

bunlar aşağıdakılardır: 
1. Klassik şeir dilinə məxsus yüksəklik; 
2. Xalq dilinə məxsus təbiilik.  
Nəsiminin dilindəki təbiiliyin mənbəyi kimi atalar sözləri və məsəllərin böyük ro-

luna dəyər verməkdə Y.Seyidovun sərrast fikirləri yerinə düşür. Bu maraqlı dil vahidlə-
rinin ədəbi-bədii dildəki rolu mütəxəssislərin çoxunun diqqətini çəkmişdir: “Maraqlıdır 

ki, atalar sözləri və məsəllərdəki məna dərinliyi, hikmət bütün xalqların diqqətini cəlb 

etmiş, dilin bu cür ifadəlilik vasitələrini ruslar “ibrətamiz söz”, “qanadlı söz”, “qızıl 

söz”, Şərq xalqları “dilin gülzarı”, “ipə-sapa düzülməmiş incilər”, yunanlar və romalılar 
“üstün fikirlər”, italyanlar “xalq məktəbi”, ispanlar “ruhun təbibi”, ingilislər və fransız-
lar “təcrübənin barı” adlandırmışlar” [1, s. 59]. Nəsiminin  klassik şeir dili ilə dövrün 
canlı dilinin sintezinin səbəblərindən biri də  atalar sözləri və xalq deyimləridir. Belə ki, 
şair danışıq dili elementlərini klassik şeir dilinə daxil etməklə onu xalq yaradıcılığına 

yaxınlaşdıraraq bu dilə həyatilik verir. Y.Seyidov Nəsiminin Azərbaycan dilində yaz-
masının adi maraqdan daha yüksək bir prinsipə, dövrün və şairin amalının tələbinə 

xidmət etməsinə böyük dəyər verir: “Nəsimi şeirlərinin şifahi xalq yaradıcılığına, döv-
rün canlı xalq dilinə belə möhkəm bağlılığı o dövr üçün son dərəcə əhəmiyyətli hadisə 

idi; şerimizin milli əsaslar üzərində inkişafı üçün, ədəbi dilimizin xalq danışıq dili kimi 

arxa qazanması üçün əhəmiyyətli idi” [5, s. 220]. Y.Seyidovun fikrincə, Nəsiminin ana 
dilində şeir yazması ilə şairin əhəmiyyətini  ifadə etmək mümkün deyil, onun dilçilik 
görüşləri və dildən istifadə üsulları dilin poetik imkanlarını genişləndirməkdə, ana dilini 

dövrün mədəni ədəbi dili kimi səsləndirməkdə və onun qüdrətini göstərməkdə böyük bir 

məqsədə xidmət edirdi. Nəsimi milli dilimizin potensial imkanlarından o dərəcədə sə-
nətkarlıqla istifadə etmişdir ki, şairin nitqindəki ərəb və fars sözləri dilin xəlqi ruhunu 

sarsıda bilməmişdir. Y.Seyidov şairin dilindəki ərəb və fars mənşəli sözlərə iki cəhətdən 

haqq qazandırır: 
1. Bu sözlərin uzun yüzilliklərdən bəri hakim mövqeyi və ənənə baxımından fars 

dilinə bağlı olan şeirin terminologiya tələbləri; 
2. Ərəb və fars sözlərindən çoxunun  Azərbaycan dilində qarşılığının olmaması.  
Bundan başqa, Y.Seyidov şairin dilində işlənən ərəb və fars sözlərinin çoxunun 

fonetik və anlam dəyişkənliyi ilə indi də dilimizdə işlək olduğunu göstərmişdir. Nəsimi 

elə ərəb və fars sözlərindən istifadə etmişdir ki, sonralar “onlar şeirə ərəb və fars havası 

gətirə bilməzdi, çünki özləri bu havanı itirmişdi” [5, s. 221]. Alim şairin aşağıdakı iki 
beytinə (dörd misrasına) diqqəti çəkir: 

Nigarım, dilbərim, yarım, ənisim, munisim, canım, 
Rəfiqim, həmdəmim, ömrüm, rəvanım, dərdə dərmanım, 
Şəhim, mahım, dilaramım, həyatım, dirliyim, ruhum, 
Pənahım, məqsədim, meylim, muradım, sərvərim, xanım [5, s. 223]. 



 

255 

Burada Y.Seyidov bir məqamı “kəşf” edir: “dirilik” sözündən başqa, bütün sözlər 

ərəb və fars sözlərindən ibarət olsa da, onların səslənməsi azərbaycancadır. Bu məsələ 

Y.Seyidovun elmi icadlarından biri kimi dəyərləndirilməyə layiqdir. Sözügedən əsərdə 

sözlərin azərbaycanlaşmasından daha çox mənsubiyyət şəkilçilərinin həlledici rolu ali-
min diqqət mərkəzində olmuşdur. Belə ki, sözlərin sayı qədər mənsubiyyət şəkilçisinin 

şeirin dil ahəngini tənzimləyən fakta çevrilməsi ritmik təkrarın yaranmasına səbəb olur. 

“Digər tərəfdən, bu şəkilçi, elə bil, nümayəndəsi olduğu “mən” əvəzliyini də şeirə çəkib 

gətirir və özü ilə təkrar elətdirir. Şeiri oxuduqca sanki “mən” sözü də sözlərə qoşulub 

təkrarlanır” [5, s. 224]. Bədii dilimizdə böyük estetik zövq yaradan təkrir öz işləkliyi 
baxımından seçilən çox qədim üslub fiqurlarından biri kimi əlavə poetik çalarlara ma-
likdir. Bu çalarlar fikri qüvvətləndirir və başlıca ideyaya yönəldir. Əslində, təkrar heç 

bir yeni məlumatı ifadə edə bilmir, lakin o, dilin bədii quruluşuna melodiklik verərək 

onu dinamikləşdirir. Nəsimi dilinin xəlqiliyində və dövrün ədəbi dil səviyyəsinə qalx-
masında beş cəhətin həlledici olduğunu göstərir: milli sözlərin kəmiyyət çoxluğu və 

alınma sözlərin dilə uyğunlaşması; bu sözlərin işləklik baxımından yüksəkdə durması; 

cümlə quruluşunda həmin sözlərin təşkiledici rolu və əsas informasiya yükünü daşıyan 

xəbərin daha çox milliliyi ilə digər əsas nitq hissələrindən seçilən feillərlə ifadəsi; sin-
taqmların, ümumiyyətlə bütün sintaktik vahidlərin əlaqələnməsində Azərbaycan dilinə 

məxsus olan qrammatik vasitələrdən istifadə və sözlərin iltisaqi dil olaraq Azərbaycan 
dilinin qayda-qanunlarına əsaslanan sırası və ərəb və fars sözlərinin də əlaqələnmə və 
sıralanma qaydalarına tabe olması. Bunları nəzərə alaraq, Y.Seyidov Nəsiminin dili ilə 

bağlı belə bir nəticəyə gəlir: “... Nəsiminin şeir dili yad ünsürlərin ciddi dəyişdirici təsiri 

altında olmayan, Azərbaycan sözlərinin və ümumən Azərbaycan dilinin aparıcı mövqeyi 

ilə səciyyələnən klassik şeir dilinin ən yaxşı nümunəsidir” [5, s. 224]. 
Beləliklə, professor Y.Seyidovun Nəsiminin dili haqqında tədqiqatları yazıçı və 

dil probleminin, klassik irsimizin araşdırılmasında mühüm əhəmiyyətə malikdir. 
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ЯЗЫК НАСИМИ В ИССЛЕДОВАНИЯХ ПРОФЕССОРА  

ЮСИФА СЕИДОВА 
 

Литературное наследие поэта Имадеддина Насими занимает особое место в 

исследованиях профессора Юсифа Сеидова по проблеме языка и писателя. Уче-
ный начал свои исследования в этой области с 1968 года. В результате обширных 

исследований в этой области появилась монография ученого 1996 года «Язык 

Насими», имеющая большое научное значение. В этой монографии подробно изу-
чены заслуги великого мастера в истории развития нашего литературного языка. 
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В статье рассматривается и анализируется Имадеддин Насими как представитель 

азербайджанской поэзии XV века, его место и роль в истории нашего литератур-
ного языка на основе работы профессора Ю.Сеидова. 
 

Ключевые слова: Насими, поэзия, Азербайджанская классическая литература, история 

литературного языка. 
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NASIMI’S LANGUAGE IN THE RESEARCHES OF PROFESSOR  
YUSIF SEYIDOV 

 
The artistic heritage of the great ideals poet Imadeddin Nasimi occupies a special 

place in professor Yusif Seyidov’s researches on the writer and language problem. The 
scientist has started his research in this field since 1968. Subsequently, as a result of the 
deep research in this area, the scientist's monograph “Nasimi’s language” which is of 
great scientific significance, emerged in 1996. In this monograph the detailed descrip-
tion of the history of the development of our literary language has been studied in detail. 
The article also examined and analyzed the issues of the great poet’s place and role in 
the history of our literary language as the representative of the XV century Azerbaijani 
poetry on the basis of Prof. Y.Seyidov’s work. 
 

Keywords: Nasimi, poetry, classical literature of Azerbaijan, history of literary language. 
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Məqalədə görkəmli səhnə ustası, istedadlı rejissor və aktyor İbrahim Həmzəyevin ömür və sənət 

yoluna nəzər salınır, onun səhnə fəaliyyətinin özünəməxsus cəhətləri vurğulanır, həmçinin Naxçıvan teat-
rının formalaşmasında, repertuarın zənginləşməsində, tamaşaların uğurlu alınmasında xidmətlərindən 

bəhs olunur. Quruluş verdiyi tamaşaların məziyyətləri, uğurlu səhnə taleyi diqqət mərkəzinə çəkilir. 
 

Açar sözlər: Naxçıvan teatrı, İbrahim Həmzəyev, baş rejissor, aktyor, səhnə, direktor. 
 

Təkrarolunmaz istedadına və səhnə fəaliyyətinə görə teatr ictimaiyyətinin hörmə-
tini qazanan Azərbaycanın xalq artisti İbrahim Həmzəyev xarakterik bir aktyor, rejissor 
kimi şərəfli ömür, şöhrətli yaradıcılıq yolu keçmişdir. Quruluş verdiyi tamaşaların, ya-
ratdığı obrazların varlığını, həyata, dövrə, ətrafa, insanlara münasibətini və onların da-
xili psixoloji baxışlarını söz-söz, cümlə-cümlə, hissə-hissə açıb səhnədə göstərirdi. O, 
quruluş verdiyi tamaşalarla, yaratdığı obrazlarla tamaşaçılara yeni fikirlər, yeni ideyalar 

təlqin edirdi. Onda müəllif fikrini, rejissor istəyini aydınlığa çıxarmaq bacarığı, müa-
sirlik duyğusu çox güclü idi. O, yaradıcılıq axtarışlarından, mütaliə etməkdən yorulma-
yan, həmişə yeniliyə can atan bir sənətkar idi. 

İbrahim Tağı oğlu Həmzəyev 1908-ci il dekabr ayının 25-də Gəncə şəhərində ana-
dan olub. İlk təhsilini Gəncə şəhər məktəbində alan İbrahim Həmzəyev öz bacarığı, 

çalışqanlığı ilə diqqəti cəlb edirdi. 1922-ci ildə ibtidai məktəbi bitirən İbrahim həmin il 
Gəncə Pedaqoji Texnikumuna daxil olur. Texnikumun nəzdində fəaliyyət göstərən dram 

dərnəyində iştirak edir. Səhnə sənətinə məhəbbət, texnikumda oxuduğu illərdən başla-
yır. Əvvəllər Gəncə İşçi klubunda, sonralar Qadınlar klubunda, bir müddət paralel ola-
raq Dəmiryolçular klubunda dram dərnəklərinə rəhbərlik edir. Dram dərnəklərində əksə-
riyyətini özü və Ədil İsgəndərovun hazırladıqları tamaşalarda baş rollarda oynayır. İlk 
rolu haqqında sənətkar yazırdı: “Gənc fəhlə-kəndli klubunda ilk rolum böyük romantik 
dramaturqumuz, yaradıcılığı mənim üçün əbədi bir sənət məktəbi olan Hüseyn Cavidin 

“Maral” pyesində Humay oldu” [3, s. 4]. Pyesin ilk tamaşası 1924-cü il may ayının 9-da 
Mir İsmayıl Seyidovun quruluşunda (Mir İsmayıl Seyidovun benefisi günü) tamaşaya 

qoyulur. 
Dram dərnəyinin repertuarının əsasını İbrahim Həmzəyevin səhnə təfsiri verdiyi 

“Aydın”, “Solğun çiçəklər” (C.Cabbarlı), “Bəxtsiz cavan” (Ə.Haqverdiyev), “Hacı Qa-
ra” (M.F.Axundov) tamaşaları təşkil edirdi. 
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Görkəmli sənətkar, xalq artisti Barat Şəkinskaya yazırdı: “15 yaşımda mən artıq 

Qadınlar klubunda göstərilən tamaşalarda çıxış edirdim. Cəsarətlə deyə bilərəm ki, o 
vaxtın həvəskarlarından gözəl bir teatr açmaq olardı... O vaxt repertuarımızda “Aydın”, 

“Oqtay Eloğlu”, “Qaçaq Kərəm”, “Laçın yuvası”, “Jorj Danden”, “Arşın mal alan”, 

“Məşədi İbad”, “Evliykən subay”, “50 yaşında cavan”, “Bizim kirayənişin özünü öl-
dürdü”, “Zəlzələ”, “Od gəlini” kimi əsərlər var idi. Rejissorumuz İbrahim Həmzəyev 

idi” [8, s. 137-138]. 1924-1930-cu illərdə İ.Həmzəyev Nadir (“Nadir şah”, N.Nərima-
nov), Qacar (“Ağa Məhəmməd şah Qacar”, Ə.Haqverdiyev), Seyran (“Namus”, A.Şir-
vanzadə), Pərviz, Gavə (“Dəmirçi Gavə”, Ş.Sami), Arif (“İblis”- H.Cavid), Aydın, Oq-
tay, Balaş, Elxan (“Aydın”, “Oqtay Eloğlu”, “Sevil”, “Od gəlini”, Cəfər Cabbarlı), Hə-
sən bəy (“Məşədi İbad”, Üzeyir Hacıbəyov) rollarında uğurla oynayır, yaratdığı obraz-
larla tamaşaçıların sevimlisinə çevrilir, onlarda teatra qarşı rəğbət hissi oyadırdı. 

Həmzəyevin teatr sənətinə olan marağını, istedadını nəzərə alan Gəncə Həvəskar-
lar İttifaqı Şurası 1930-cu ildə onu Bakı Teatr Texnikumunda təhsil almağa göndərir. O, 
burada Hüseyn Cavid, Aleksandr Tuqanov, Abbasmirzə Şərifzadə, Kazım Ziya, Fabri 
kimi qüdrətli sənətkarlardan sənətin sirlərini öyrənir. O, təhsilini davam etdirməklə ya-
naşı Bakı İşçi Teatrında göstərilən tamaşalarda: “Küləklər şəhəri”ndə Azad, “Yanğın”da 

gənc aqronom, “Hind qızı”nda beşinci hindli rollarında çıxış edir. 
Teatr təhsilini başa vurandan sonra Gəncəyə qayıdır və doğma kollektivində 

fəaliyyətə başlayır. 1933-1936-cı illərdə Gəncə teatrında C.Cabbarlının “Yaşar”, “1905-
ci ildə”, “Od gəlini”, “Almaz”, H.Cavidin “Şeyx Sənan”, “İblis”, Ü.Hacıbəyovun “Mə-
şədi İbad”, A.Korneyçukun “Polad qartal”, Ə.Haqverdiyevin “Pəri cadu”, “Ağa Mə-
həmməd şah Qacar”, Ş.Saminin “Dəmirçi Gavə”, V.Şekspirin “Otello”, A.Şkvarkinin 

“Özgə uşağı”, A.Şirvanzadənin “Namus” və s. tamaşaları teatrsevərlərə təqdim olunur. 
İbrahim Həmzəyev bu kollektivdə Qacar (“Ağa Məhəmməd şah Qacar” Ə.Haqverdi-
yev), Pərviz və Gavə (“Dəmirçi Gavə”, Ş.Sami), Arif (“İblis”, H.Cavid), Yaşar, Elxan, 

Balaş (“Yaşar”, “Od gəlini” və “Sevil”, C.Cabbarlı), Həsən bəy (“Məşədi Ibad”, Ü.Ha-
cıbəyov), Rodriqo (“Otello”, V.Şekspir), Seyran (“Namus”, A.Şirvanzadə) kimi müx-
təlif səpkili, müxtəlif səciyyəli, müxtəlif xarakterli surətləri məharətlə yaradır [5, s. 169]. 

1936-cı ildə Naxçıvan teatrında bədii rəhbər vəzifəsində işləyən Yüsif Yulduz 
teatra istedadlı gənc aktyorları cəlb etmək üçün Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti nəz-
dində fəaliyyət göstərən İncəsənət İşlər İdarəsi qarşısında məsələ qaldırır. 1937-ci ildə 
İncəsənət İşləri İdarəsinin sərəncamı ilə sənət yardımı üçün İbrahim Həmzəyev Nax-
çıvan teatrına göndərilir. Həmin ildən ömrünün axırınadək Naxçıvanda yaşayır və teatr-
da klassik və müasir pyeslərə rejissorluq edir, maraqlı və yaddaqalan obrazlar silsiləsi 

yaradır. 1937-ci ilin noyabr ayında teatrda Yusif Yulduzun quruluşunda tamaşaya qo-
yulan Mirzə İbrahimovun “Həyat” pyesində İbrahim Həmzəyev burada ilk dəfə yarat-
dığı Abbas rolu ilə teatrsevərlərin diqqətini cəlb edir. Həmin ildə o, Cəfər Cabbarlının 

“Almaz” pyesində İbad, “Yaşar”da Yaşar, Qurban Qurbanovun “Ayrım”ında Ayrım, 

Cəlil Məmmədquluzadənin “Ölülər”ində Hacı Baxşəli, kefli İsgəndər rollarında oynayır. 
Naxçıvan teatrında 1938-ci ilin aprel ayının 14-də Səməd Mövləvinin quruluşu və 

Şamil Qazıyevin bədii tərtibatında tamaşaya qoyulan C.Cabbarlının “Yaşar” pyesində 

İbrahim Həmzəyevin Yaşar rolundakı çıxışı tamaşaçılar tərəfindən hərarətlə qarşılanır. 

Yaşar-İbrahim Həmzəyev mübariz və işgüzardır. İradəli, məğrur və coşğundur. O, işinin 
düzlüyünə, həqiqətin qələbəsinə, ən başlıcası isə xalqın gücünə inanırdı. 

Öz sənətini ülvi məhəbbətlə sevən Həmzəyevin təşəbbüsüylə 1938-ci ildə Naxçı-
van Pionerlər Evində məktəbli gənclərdən ibarət dram dərnəyi yaradılır. Bu dərnəkdə az 

vaxt içərisində M.F.Axundovun “Vəziri-xani Lənkəran”, K.Həsənovun “Qaralar ölkə-
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sində”, M.S.Ordubadinin “On min manatı kim uddu”, İ.Həmzəyevin “Qanlı döyüş” 

kimi pyesləri tamaşaya qoyur. 
1939-cu ilin oktyabr ayının 21-də Səməd Vurğunun “Vaqif” dramı Həsən Əliye-

vin quruluşunda Naxçıvan teatrında tamaşaya qoyulur [17, v. 12]. Naxçıvan teatrının 

səhnəsində “Vaqif” dramının tamaşaya qoyulması münasibəti ilə xalq şairi Səməd Vur-
ğunun 22 sentyabr 1939-cu ildə Naxçıvan Dövlət Dram Teatrının ünvanına göndərdiyi 
təbrik teleqramında yazılır: “Kollektivinizin yaradıcılıq qələbələrini təbrik edirəm, 

tamaşada şəxsən iştirak edə bilməyəcəyimdən dərin təəssüf edirəm. Səməd Vurğun” 

[14]. Bu tamaşada Vaqif obrazını İbrahim Həmzəyev oynayır. 
İbrahim Həmzəyev Naxçıvan teatrında aktyor və rejissor vəzifələrində işlədiyi 

müddətdə teatrın formalaşmasında, aktyor və rejissor yaradıcılığının inkişafında, kol-
lektivin truppasının müntəzəm olaraq yeniləşməsində, sənət ocağının özəl üslubunun 

təsdiqində böyük xidmətlər göstərmişdir. Onun şəxsi təşəbbüsü ilə teatrın bir sıra qa-
baqcıl sənətkarları səhnəyə gətirilib. 

İbrahim Həmzəyevin işgüzar və səmərəli fəaliyyətinin nəticəsində 1941-ci ildə o, 
teatrda direktor və baş rejissor kimi məsuliyyətli, yaradıcı vəzifəyə layiq görülür [5, s. 

172]. Onun bu cür məsuliyyətli vəzifədəki fəaliyyəti Vətənin ən ağır illərinə təsadüf 

edir. Teatrın repertuarı qəhrəmanlıq və vətənpərvərlik məzmunlu tamaşalarla zəngin-
ləşdi. Teatrda M.Təhmasibin “Aslan yatağı”, O.Sarıvəllinin “Babək”, S.Vurğunun “Fər-
had və Şirin”, “Vaqif”, S.Rüstəmin “Qaçaq Nəbi”, M.Hüseynin “Nizami”, A.Şaiqin 

“Vətən”, Q.Musayevin “Şərqin səhəri”, R.Şahvələdin “Qız qalası”, Ə.Haqverdiyevin 

“Pəri cadu”, C.Cabbarlının “Oqtay Eloğlu”, “Od gəlini”, M.İbrahimovun “Məhəbbət”, 

Ü.Hacıbəyovun “Leyli və Məcnun”, A.Ostrovskinin “Günahsız müqəssirlər”, A.Suro-
vun “Stalinqraddan uzaqlarda”, K.Simonovun “Vətən oğlu” kimi bir sıra əsərlər Nax-
çıvan teatrının repertuarının əsasını təşkil edirdi. 

Həmin illərdə İbrahim Həmzəyev müharibəyə gedən gənc istedadları əvəz etmək 

üçün bütün imkanlardan istifadə edərək səhnəyə yeni qüvvələr və istedadlı gənclər cəlb 

edir. Azərbaycan teatrlarının bu illərdə tam, dəqiq xarakteristikasını verən professor Cə-
fər Cəfərov yazırdı: “... Bununla belə, müharibə dövründə teatr sənəti böyük bir məq-
sədəuyğunluq gücü kəsb etdi; onun müasirliklə əlaqəsi möhkəmləndi, yeni mövzu və 

surətlərlə zənginləşdi. Teatr ideyaca yüksəldi. Müharibə respublika teatrlarının yaradı-
cılıq həyatının ritmini dərhal dəyişdi” [1, s. 213]. 

Həmzəyevin yaradıcılığında lirik, dramatik səpkili obrazlar silsiləsi xüsusi yer 

tutur. Bu obrazlardan biri mütəfəkkir şair, başqa biri vətənpərvər qəhrəman, memar, 

digəri isə əfsanəvi qüvvələr arasında böyük şücaət göstərən el qəhrəmanı idi. Qəhrə-
manlıq və vətənpərvərlik hisləri ilə aşılanmış əsl sənət nümunələri olan S.Rüstəmin 

“Qaçaq Nəbi”, O.Sarıvəllinin “Babək” tamaşaları müharibə illərində kütlələr arasında 

geniş təbliğat və təşkilatçılıq işini görürdü. Həmzəyevin sənətkarlıqla “Qaçaq Nəbi” ta-
maşasında yaratdığı Nəbinin daxilində doğma el-obaya məhəbbət, çarizmin mənfur nü-
mayəndələri olan bəy və ağalara qarşı kəskin nifrət hissi ifadə olunurdu. Müharibədən 

sonrakı illərdə də İbrahim Həmzəyev “Qaçaq Nəbi” pyesini 1946 (b/t. Ş.Qazıyev) və 
1956-cı ildə (b/t. M.Qasımov) yeni quruluşlarda tamaşaya qoymuş və özü də baş rolda 

müvəffəqiyyətlə çıxış etmişdir. 
Görkəmli sənətkarın müharibə illərində yaratdığı rollardan biri də S.Vurğunun 

“Fərhad və Şirin” pyesindəki Fərhad obrazıdır. Obrazın ümumi xarakteristikasını dərin-
dən duyan, müəllifdən gələn lirik-psixoloji, qəhrəmanlıq, məhəbbət motivlərini ön plana 
çəkən aktyor yaddaqalan, məzmunlu səhnə surəti yaradır. Aktyor igid, cəngavər, eşq 

yolunda əzab və əziyyətə qatlaşan Fərhadın obrazını öz real ifa üslubu ilə tamaşaçılara 
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təqdim edirdi. Tamaşada Fərhad-İbrahim Həmzəyev sənəti ilə fəxr edən memar və doğ-
ma vətənini göz bəbəyi kimi qoruyan igid bir cəngavərdir. Fərhad-İbrahim Həmzəyev 
igid, cəsur qəhrəman olduğu kimi, sevməyi bacaran, mərdanə təbiətli, eşq yolunda şam 

kimi yanan məhəbbət aşiqi idi. 
Əyyub Abbasovun “Məlik Məmməd” tamaşasında əfsanəvi divlər, zalım əjdahalar 

xalqın səadətini pozur, suyunu kəsir, arzularını puça çıxarır, xalqı canlı qurbanlar 

verməyə məcbur edir. Xalqın ən gözəl sifətlərini öz şəxsiyyətində təcəssüm etdirən Mə-
lik Məmməd divlər və əjdahalarla mübarizəyə çıxır və onlara qalib gəlir. Həyat və səa-
dət “alma”sını ələ keçirir, divlər və əjdahaları məhv edir. Ölkədə sakit və xoşbəxt yaşa-
yışı təmin edir. Əyyub Abbasovun “Məlik Məmməd” nağıl-pyesi İbrahim Həmzəyevin 
quruluşunda 1946-cı ilin may ayının 20-də tamaşaya qoyuldu. Görkəmli sənətkarın özü 
Məlik Məmməd rolunda çıxış etdi. Tamaşa haqqında professor Əziz Şərif yazırdı: “Qu-
ruluşçu rejissor İ.Həmzəyev teatrın texniki cəhətləri yoxsul olduğuna baxmayaraq, ta-
maşanı müvəffəqiyyətlə hazırlaya bilmişdi. Əsərdə baş rolu da İ.Həmzəyev özü oyna-
yırdı. Bir çox rollarda gördüyümüz İ.Həmzəyev Məlik Məmməd rolunu əfsanəvi planda 

ifa edir və qəhrəman-romantik səhnə surəti yaradır” [15]. 
İşini dövrün tələbi ilə quran, gözəl arzularla yaşayan, vətənin, xalqın etimadını qa-

zanan, çətinliklərə sinə gərən görkəmli səhnə xadimi İ.Həmzəyevi Azərbaycan İncəsə-
nət İşlər İdarəsi 1948-ci ilin mart ayında Füzuli (keçmiş Qaryagin) teatrına direktor və 
baş rejissor vəzifəsinə göndərir. Tam təsərrüfat hesabına yaşayan Füzuli teatrının vəziy-
yəti Həmzəyevi narahat etməyə bilməzdi. Həmzəyev ağır və çətin sınaq qarşısında idi. 

Tez bir zamanda güclü və rəngarəng repertuar yaratmaq, geriliyi aradan qaldırmaq la-
zım gəlirdi. O, az vaxt içərisində S.Rüstəmin “Qaçaq Nəbi”, S.Vurğunun “Vaqif”, 

İ.Əfəndiyevin “Bahar suları”, Ə.Haqverdiyevin “Pəri cadu”, S.S.Axundovun “Eşq və 

intiqam”, Ə.Abbasovun “Məlik Məmməd”, C.Cabbarlının “Yaşar”, A.Şaiqin “Vətən”, 

Ü.Hacıbəyovun “Leyli və Məcnun”, S.Rüstəmovun “Durna”, Molyerin “Jorj Danden” 

kimi əsərlərini tamaşaya qoyur. Özü də bu tamaşalarda baş rollarda çıxış edir. 
Müasirlik problemi həmişə zəruri olmuşdur. Zamanla ayaqlaşmaq, müasirlərinin 

mənəviyyatına qida vermək, onların arzu və düşüncələrini səhnədə ləyaqətlə təcəssüm 

etdirmək hər bir teatr üçün əsas prinsipdir. Bütün bu prinsiplərdən vaxtlı-vaxtında isti-
fadə etməyi bacaran Həmzəyev az bir zamanda Füzuli teatrının nüfuzunu artırır. 

1949-cu ilin axır aylarında Azərbaycan İncəsənət İşlər İdarəsinin əmri ilə o, ye-
nidən Naxçıvan Dövlət Dram Teatrının direktoru və baş rejissoru vəzifəsinə qaytarılır. 

Həmin ilin iyun ayının 20-də İbrahim Həmzəyevin quruluşunda (b/t. Məmməd Qası-
mov) Naxçıvan teatrında tamaşaya qoyulan Zeynal Xəlilin “Qatır Məmməd” tamaşa-
sında azadlıq ruhu, zülmə, istismara qarşı mübarizə, inqilaba sədaqət pafosu ön plana 

çəkilmiş və qabarıq şəkildə canlandırılır. Tamaşada rejissor özü oynadığı Qatır Məm-
məd obrazıyla zəhmətkeşlərin səmimi alqışlarını qazanır (5, s. 69). Tamaşada kənd od-
alov içindədir. Bəylər, ağalar kəndlilərə divan tutur, onların var-yoxlarını əllərindən 
alırlar. Camaat ağır günlər keçirir. Həyatı daim sürgünlərdə, döyüşlərdə keçən Məm-
mədin əsas məqsədi “elləri qara gündən” qurtarmaqdır. O, özünü xalqdan ayırmır. Ye-
nilməz gücünün mənbəyini xalqda görür, səbr kasası dolmuş həmyerlilərini azadlıq 

uğrunda mübarizəyə qaldırır. Onların mütəşəkkil çıxışlarına rəhbərlik edir. 
Həmzəyevin müvəffəqiyyətlə yaratdığı Qatır Məmməd obrazı barədə Rəşid Qa-

zıbəyov və Cəlil Vəzirov yazır: “İ.Həmzəyevin müvəffəqiyyətli obrazlarından biri olan 

Qatır Məmməd aktyora geniş şöhrət gətirmiş, onun sənətkarlığı müasirlik mövqeyinin 

parlaq nümunəsi kimi tamaşaçıların rəğbətini qazanmışdı” [3, s. 28]. Tamaşa haqqında 

unudulmaz sənətkar İsa Musayev isə yazırdı: “...quruluşçu rejissor Həmzəyev əsərin 
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ideyasının tamaşaçılara qabarıq surətdə çatdırılması üçün dolğun mizanlar yaratmışdır. 

O, eyni zamanda Qatır Məmməd rolunda səmimi ifası və təbiiliyi ilə səhnəyə xüsusi 

təravət gətirmişdi. Tamaşada qəhrəmanlıq, düşmənlərə qarşı barışmazlıq duyğularını hə-
qiqi bir sənətkar qüdrəti ilə əks etdirən İ.Həmzəyev və Z.Həmzəyeva iki sevən qəlbin 

məhəbbət, intizar və iztirablarını da təbii boyaları ilə lirik planda göstərə bilmişdilər. Bu 

təsiri rəssam M.Qasımovun tamaşaya verdiyi bədii tərtibat daha da artırmış və qüvvət-
ləndirmişdir” [5, s. 174]. 

Görkəmli sənətkar 1952-ci ildə Moskvaya rejissor sənəti üzrə təkmilləşdirmə 

kursuna göndərilir [2, s. 164]. Təkmiləşdirmə kursundan qayıdan Həmzəyev C.Cabbar-
lının “1905-ci ildə”, “Sevil”, M.İbrahimovun “Həyat”, S.Vurğunun “Fərhad və Şirin”, 

S.Rüstəmin “Qaçaq Nəbi”, N.Vəzirovun “Hacı Qəmbər”, Ə.Haqverdiyevin “Pəri cadu”, 

Malyarovskinin “Sehirli küpə”, Lope de Veqanın “Sevilya ulduzu” tamaşalarını sənətse-
vərlərə təqdim edir. 

Məşhur İspan dramaturqu Lope de Veqanın “Sevilya ulduzu” pyesi 1954-cü il de-
kabr ayının 25-də Naxçıvan teatrının səhnəsində İbrahim Həmzəyevin quruluşunda (rəs-
sam Məmməd Qasımov) müvəffəqiyyətlə tamaşaya qoyulur [4, s. 567]. Tamaşada bütün 

cinayətlərin və faciələrin əsas müqəssiri olan Kastiliya kralı hamını özünə tabe etmək 

istəyir, haqqı və ədaləti ayaqlar altında tapdalayır. O, məmləkəti idarə etməkdən çox, 

Sevilyanın şux gözəlləri ilə maraqlanır. Bütün bu şəhvani hisslər onu insanlıqdan çı-
xarır, amansız bir vəhşiyə döndərir. Don Sanço, Tabera və Estreliya – üç gənc krallıq 
quruluşunun məngənəsi altında, azadlıq və insanlıq hüquqlarından, bir sözlə mənəviy-
yatdan məhrum olurlar. Üç gəncin faciəsi tamaşanın ideya mərkəzini təşkil edir. İlk 

anda xoş və firavan görünən bu gənclər mütləqiyyətin törətdiyi vəhşilik ucbatından 

vaxtsız məhv olurlar. Hiyləgər kralın (Məmməd Quliyev) tapşırığı ilə cəngavər Don 
Sanço-İbrahim Həmzəyev öz dostunun, sevgilisi Estreliyanın (Zəroş Həmzəyeva) qar-
daşı, məşhur cəngavər Taberanı (Əyyub Haqverdiyev) öldürməli olur. Tamaşanın konf-
likti də məhz buradan başlayır. Don Sançonun-İbrahim Həmzəyevin faciəsi çox dəhşət-
lidir. O, bir tərəfdən hədsiz dərəcədə sevdiyi Estreliyanın qardaşını, digər tərəfdən özü-
nə ən yaxın dost hesab etdiyi Taberanı öldürür. Məhz buna görə də sonradan səhvini 

anlayan Don Sanço-İ.Həmzəyev: “Mən öz ulduzumun işıqlarını öz əlimlə öldürdüm”, 

deyir. Bütün tamaşa boyu bu psixoloji gərginliyi, sarsıntıları, daxildən gələn hıçqırıqları 
İ.Həmzəyev təbii oyunu ilə tamaşaçılara təqdim edir və yaddaqalan obraz yaradır. 

50-ci illərdə respublika teatrlarında ideya-bədii cəhətdən dolğun, forma və məz-
munca kamil olan bir sıra tamaşalar hazırlanır. Naxçıvan teatrında da Həmzəyevin qu-
ruluşunda Q.Xəlilovun “Cinayətin izi ilə”, N.Nərimanovun “Nadir şah”, M.Şamxalo-
vun “Qayınana”, S.Rüstəmov və S.Rüstəmin “Durna”, S.Rəhman və S.Ələsgərovun 

“Ulduz” əsərləri 1957-1958-ci il teatr mövsümündə tamaşaya qoyulur. 1957-ci ildə 
Həmzəyevin ən böyük uğuru S.Ələsgərovun quruluşunda teatrda tamaşaya qoyulan 

H.Cavidin “Şeyx Sənan” faciəsində oynadığı Sənan rolu idi. Görkəmli sənətkarın Sənan 

surətini yaratması haqqında mətbuat səhifələrində silsilə yazılar verilir. Teatrşünaslar 

onun oyununu analiz edərək yüksək qiymətləndirirlər. 
İbrahim Həmzəyev Naxçıvan teatrının kollektivi ilə birlikdə Bakı, Dərbənd, Sum-

qayıt, Gəncə, İrəvan, Tbilisi, Bərdə, Mingəçevir, Füzuli, Lənkəran, Xankəndi və digər 

şəhər və rayonlarda qastrolda olmuşdur. Qəzetlər də İbrahim Həmzəyevin oynadığı rol-
lar və rejissoru olduğu tamaşalar haqqında dəyərli resenziyalar yazmışdır [12]. 

1957-ci ildə Hüseyn Cavidin “Şeyx Sənan” əsəri teatrın repertuarına salınır. Ta-
maşaya quruluş vermək üçün rejissor Ələsgər Şərifov teatra dəvət olunur. Onun zəhməti 

sayəsində tamaşa çox böyük müvəffəqiyyət qazanır. Tamaşada Xumar rolunu ifa edən 
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xalq artisti Zəroş xanım Həmzəyeva yazırdı: “Teatr festivalında (1957) Həmzəyev Şeyx 

Sənanın ifasına görə I dərəcəli diploma layiq görüldü. Mənə isə Xumar surətinin ifası 

üçün festival laureatı adı verildi” [6, s. 13]. 
Hərtərəfli istedada malik olan, yaratdığı hər bir obraza və quruluş verdiyi hər bir 

tamaşaya həyatilik və təbiilik verən, tamaşanın ictimai mahiyyətini açıb göstərən Həm-
zəyevin həvəsi və enerjisi tükənməz idi. Onun 60-cı illərdəki fəaliyyəti bunun ən bariz 
nümunəsidir. O, teatrın həm direktoru və baş rejissoru (1965-ci ilədək), rejissoru, həm 
də aktyoru kimi yeni-yeni yaradıcılıq zirvələrini fəth etmişdir. O, teatrın repertuarının 
zənginləşdirilməsi ilə ciddi məşğul olmuşdur. 60-cı illərdə C.Cabbarlının “Nəsrəddin 
şah”, İ.Səfərlinin “Ana ürəyi”, S.Axundovun “Məzəlizadələr”, S.Əliyevin “İki ananın 

bir oğlu”, F.Aşurovun “Qanlı çinar”, K.Ağayevanın “Məhsəti” (quruluşçu rejissor 

B.Qələndərli), H.Razinin “Odlu diyar”, C.Əmirovun “Sahil əməliyyatı” və digər əsərlər 

tamaşaya qoyulmuşdur. 
Naxçıvan teatrının tarixində 60-cı illər parlaq bir səhifə açmışdır. Teatr 1965-ci 

ildə Bakı şəhərində geniş və tələbkeş tamaşaçı qarşısında K.Ağayevanın “Məhsəti”, 

H.Razinin “Odlu diyar”, C.Əmirovun (İ.Həmzəyev tərəfindən səhnələşdirilmiş) “Sahil 

əməliyyatı” tamaşalarını nümayiş etdirmişdir. Tamaşaların gedişi və artistlərin oyunları 

haqqında respublika mətbuatında geniş rəylər dərc olunmuşdur. “Odlu diyar” tamaşa-
sının gedişi haqqında Ələsgər Ələkbərovun “Bakı” qəzetində dərc edilmiş məqaləsində 

göstərilir: “Odlu diyar” tamaşası bizi çox sevindirdi. Bu sevinc hissi hər şeydən əvvəl 

qüdrətli aktyor oyunu ilə bağlıdır. Əlbəttə, quruluşçu rejissor, Azərbaycanın əməkdar 

artisti Həmzəyevin bacarıqlı yaradıcılıq işini də buraya əlavə etmək lazımdır. Rejissor 

Həmzəyev xalqın qəhrəmanlığını, yadelli işğalçılara qarşı mübarizəsini ön plana çək-
məklə tamaşanın siyasi istiqamətini düzgün təyin etmişdir. Mizanlar aydın, hərəkətlər 

dəqiq, vəziyyətlər təbii və qiymətlidir” [9]. “Sahil əməliyyatı” tamaşası haqqında “Ba-
kı” axşam qəzetində K.Həsənov və “Kommunist” qəzetində Ə.İlham tərəfindən yazıl-
mış rəylər dərc olunmuşdur. Hər iki rəydə istər aktyor oyunu, istərsə də rejissor işinə 

layiqincə qiymət verilmişdir. “Kommunist” qəzeti isə yazırdı: “Yazıçı Cəmşid Əmiro-
vun “Sahil əməliyyatı” povesti Azərbaycan oxucuları arasında geniş yayılmışdır. Buna 

görə də onu səhnələşdirmək, povestdəki mürəkkəb hadisələri canlı surətlər vasitəsilə 

vermək çox böyük bacarıq və teatr təcrübəsi tələb edir. İbrahim Həmzəyevin səhnələş-
dirib C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında tamaşaya 

qoyduğu “Sahil əməliyyatı” pyesi bu təcrübənin səmərəli nəticəsidir. İ.Həmzəyev po-
vestdə cərəyan edən hadisələrin ən əsaslarını səhnə təcəssümü üçün ən lazımlılarını 
bacarıqla, yaradıcılıqla seçmiş, povesti demək olar ki, bütünlüklə pyesdə canlandıra bil-
mişdir... İ.Həmzəyevin ifasında ağır, qorxulu, həm də şərəfli çekist həyatı tamaşaçının 

gözləri önündə reallığı ilə canlanır” [11]. 
Naxçıvan teatr sənətinin inkişafı uğrunda yorulmadan çalışan istedadlı aktyor və 

rejissor İbrahim Həmzəyev 1965-ci ildə Azərbaycanın xalq artisti adına layiq görülür. 
“Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti isə yazırdı: “Kirovabad Dövlət Dram Teatrında 

fəaliyyətə başlamış İbrahim Həmzəyev 1937-ci ildən Naxçıvan Dövlət Dram Teatrında 
işləyir. Yaratdığı səhnə obrazları göstərir ki, İ.Həmzəyev xarakter rolların mahir ifaçı-
larındandır. Oynadığı obrazların mənəvi aləmini doğru, həyati və emosional boyalarla 

açmaq İbrahim Həmzəyevin artistlik sənətinin ən yaxşı xüsusiyyətlərindəndir. O, bir 

rejissor kimi də yaradıcılıq işinə məsuliyyət hissi ilə yanaşır, təqlidçilikdən, trafaret ha-
lını almış səhnə priyomlarından uzaqlaşaraq, hazırladığı tamaşanı zəngin və məzmunlu 
bir şəkildə səhnədə canlandırmağa çalışır. Naxçıvan teatrının səhnəsində uzun illər 

müvəffəqiyyətlə nümayiş etdirilən “Otello”, “Pəri cadu”, “Məkr və məhəbbət”, “Solğun 
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çiçəklər”, “Səyavuş”, “Nadir şah”, “Vaqif” pyeslərinə onun verdiyi quruluşlar məzmun 

gözəlliyi və ifadə vasitələrinin təzəliyi ilə diqqəti cəlb edir” [10]. 
Düz 29 il sonra – 10 fevral 1967-ci ildə Vəli Babayevin quruluşunda tamaşaya 

qoyulan C.Cabbarlının “Yaşar” pyesində daha mürəkkəb, daha ziddiyyətli obraz olan 
İmamyar rolunda çıxış edir. Zəngin səhnə təcrübəsinə malik olan İbrahim Həmzəyev bu 

mürəkkəb obrazın ümumi tərcümeyi-halını, İmamyarın kimliyini, həyati baxışını, nə 
mənsəb sahibi olduğunu son dərəcə real ifa yozumu ilə canlandırır. “Şərq qapısı” qəzeti 

isə yazırdı: “Azərbaycan SSR xalq artisti İbrahim Həmzəyev Yaşara qarşı, çox örtülü 

olsa da amansız mövqedə dayanan İmamyarı bütün mənəvi naqisliyi ilə tamaşaçıya 

təqdim edir. Artistin ifasında İmamyar hiyləgər, bir qədər “ictimaiyyətçi” “Yaşara “meh-
riban və qayğıkeş”, eyni zamanda saman altından su yeridib, narazılıq və ziddiyyət ya-
ratmaqdan həzz alan maskalanmış düşmən kimi canlanır. Tamaşaçılar İ.Həmzəyevin 

oyunundan razı qalırlar” [16]. 
Naxçıvan teatrının kollektivi vaxtaşırı Gürcüstan respublikasında qastrolda olmuş-

dur. 1969-cu ilin avqustunda Tbilisidə, Marnaulidə, Bolnisidə və digər rayon və kənd-
lərdə maraqlı repertuarla çıxış etmişlər. “Sovet Gürcüstanı” qəzetində göstərilən tama-
şalar haqqında məzmunlu rəylər yazılmışdır [13]. 

Bütün bu illərdə aktyorluq fəaliyyətindən ayrılmayan İbrahim Həmzəyevin 

aktyorluq yaradıcılığının zəngin rollar qalereyasında 150-dən artıq səhnə obrazı var. Bu 
rolları sənətşünaslıq doktoru, professor İlham Rəhimli şərti olaraq iki qismə bölmüşdür: 

Birincisi, romantik faciə, faciəvi-psixoloji sevgili və dramatik qəhrəman rolları. İkincisi, 
müxtəlif ictimai-sosial mənşəli tipik və xarakterik səhnə obrazları [7, s. 458]. 

İbrahim Həmzəyev Naxçıvan teatrında istedadlı aktyor olmaqla bərabər, həm də 

rejissor sənətində bacarıqlı, öz sözü, öz nəfəsi olan bir sənətkar idi. O, bir rejissor kimi 

Azərbaycan, dünya, qardaş xalqlar dramaturgiyasının ən dərin mündəricəli, fəlsəfi ruhlu 

pyeslərini müasirlik ruhu ilə cilalayırdı. O, hər tamaşada konkret fikir və məqsəd ifadə 

edən öz dövrünün, yaşadığı cəmiyyətin bədii, estetik idealını duyan bir rejissor kimi 

tanınmışdı. O, həmişə müasir repertuar məsələsinə ciddi diqqət yetirər, bədii siqlətli, 

məzmunlu pyesləri tamaşaya qoyardı. İ.Həmzəyev həm milli, həm də dünya dramaturq-
larının klassik və çağdaş mövzulu əsərlərinə quruluş vermişdir. 

Azərbaycan dramaturgiyası: “Lənkəran xanının vəziri” (M.F.Axundov), “Pəri ca-
du” (Ə.Haqverdiyev), “Müsibəti Fəxrəddin”, “Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük”, “Ha-
cı Qəmbər”, “Adı var, özü yox” (N.Vəzirov), “Səyavuş” (H.Cavid), “Ölülər” (C.Məm-
mədquluzadə), “Eşq və intiqam” (S.S.Axundov), “Nadir şah”, (N.Nərimanov), “Oqtay 

Eloğlu”, “Od gəlini”, “Yaşar”, “Aydın”, “Sevil”, “Solğun çiçəklər”, “1905-ci ildə”, 
“Nəsrəddin şah” (C.Cabbarlı), “Qaçaq Nəbi” (S.Rüstəm), “Şamil”, “Cavanşir” (H.Meh-
di), “Vaqif”, “Fərhad və Şirin” (S.Vurğun), “Babək”, “Qatır Məmməd” (O.Sarıvəlli), 

“Həyat”, “Məhəbbət” (M.İbrahimov), “Vəfa” (R.Rza), “İntiqam”, “Səadət çeşməsi” 

(Z.Xəlil), “Bahar”, “Aslan yatağı” (M.Təhmasib), “Bahar suları”, “Sərhədçilər” (İ.Əfən-
diyev), “Od içində” (Ə.Məmmədxanlı), “Vətən”, (A.Şaiq), “Bir gəncin manifesti” 

(M.Paşayev), “Torpaq təslim olur”, “Müqəddəs arzular” (H.İbrahimov), “Odlu diyar” 

(H.Razi), “Xosrov və Şirin” (Q.Qurbanov), “Şərqin qalası” (Q.Musayev), “Azad”, “Mə-
lik Məmməd”, “Aqil və Sərvinaz” (Ə.Abbasov), “Qız qalası” (R.Şahvələd), “Günəş do-
ğur” (Ə.Abbasquliyev), “Laçın” (T.Əyyubov), “Dağlarda”, “Məzəlizadələr” (S.Axun-
dov), “Komsomol poeması” (İ.Coşqun), “Vicdan əzabı” (Əliyar Yusifli), “Ana ürəyi” 

(İ.Səfərli), “Sahil əməliyyatı” (C.Əmirov), “Dan yeri söküləndə” (Q.Məmmədov), “İki 

ananın bir oğlu” (S.Əliyev), “Qanlı çinar” (F.Axundov), “İlan yuvasında fırtına” (Ə.Qəm-
bərov), “Canlı heykəl” (S.Rəşidi), “Cinayətin izi ilə” (O.Xəlilov), “Qız atası” (Ə.Əsgərov). 
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Rejissorun musiqili komediya janrında  quruluş verdiyi əsərlər: “Əsli və Kərəm”, 

“Leyli və Məcnun”, “Arşın mal alan”, “Şah Abbas və Xurşidbanu”, “Ər və arvad”, 

“Məşədi İbad”, “Aşıq Qərib”, “Evliykən subay”, “Toy”, “Xoşbəxtlər”, “Xoş gəlmisi-
niz”, “Aydınlıq”, “Əliqulu evlənir”, “Nişanlı qız”, “Ulduz”, “Toy kimindir?”, “Gözün 

aydın”, “Beş manatlıq gəlin”, “Ürək çalanlar”, “Durna”, “Qayınana” forma gözəlliyi, 

zəngin ifadə vasitələri ilə seçilən sənət nümunələridir. 
Həmzəyev tərcümə əsərlərinin teatrın repertuarında müəyyən yer tutmasına xüsusi 

diqqət yetirirdi. O, tərcümə pyeslərinin seçilməsində teatrın fundamental yaradıcılıq 

konsepsiyasını əsas götürür, janr əlvanlığına, mövzu müxtəlifliyinə çalışırdı. Bu ba-
xımdan onun quruluşunda oynanılan dünya dramaturgiyası: “Məkr və məhəbbət” (F.Şil-
ler), “Romeo və Cülyetta”, “Otello”, “On ikinci gecə”, “Qış nağılı” (V.Şekspir), “İki 

ağanın bir nökəri” (K.Qoldoni), “Dağıdılmış piyalə” (Van Şi Fu), “Sevilya ulduzu” 
(Lope de Veqa), “Günahsız müqəssirlər” (A.Qstrovski), “Şən nəğmə” (V.Şkvarkin), 

“Stalinqraddan uzaqlarda” (A.Surkov), “Sehirli küpə” (Malyarovski), “Xəyanət” (Biça-
rin),  “Adaxlılar” (A.Tokayev), “Xeyirxah adamlar”, “Vətən namusu” (G.Mdivani) ta-
maşaları teatrın repertuarında möhkəm yer tutan, forma və məzmun cazibədarlığı ilə 

seçilən, aktyor ifalarına görə əlvan olan səhnə əsərlərindəndir. 
Görkəmli sənətkarın yüksək təşkilatçılıq bacarığı və kollektivlə işləmək səriştəsi 

nəzərə alınaraq Naxçıvan teatrında direktor və aktyor (1941-1945), direktor və baş re-
jissor (1943-1961) qısa fasilələrlə), direktor (1964) vəzifələrində işləmişdir. 1947-1948-
ci il teatr mövsümündə yardım üçün Qaryagin (indiki Füzuli) Dövlət Dram Teatrına 

göndərilir. Qısa müddətdə teatrın yaradıcılığındakı durğunluğu aradan qaldırmağa nail 
olur. 

İbrahim Həmzəyevin yüksək bədii zövqü vardı və buna görə də onun rejissurası 

sənətkar təxəyyülünün genişliyi, ifadə vasitələrinin zərifliyi, qurduğu şaxəli mizanlar es-
tetik çalarlarının əlvanlığı, tamaşaya verdiyi forma poetikası ilə seçilirdi. O, fəaliyyət 

göstərdiyi illərdə rejissor kimi 150-dən çox tamaşaya quruluş vermişdir. Aktyorluq və 
rejissorluq fəaliyyətinə görə 17 iyun 1943-cü ildə Azərbaycan Respublikasının əmək-
dar, 15 oktyabr 1965-ci ildə xalq artisti fəxri adlarına layiq görülür, 1979-cu ildə Qır-
mızı Əmək Bayrağı ordeni ilə təltif olunur. Görkəmli aktyorun 1959-cu ildə anadan ol-
masının 50, səhnə fəaliyyətinin 30, 1979-cu ildə anadan olmasının 70, səhnə fəaliyyəti-
nin 50 illiyi Naxçıvan və Bakı şəhərlərində qeyd edilir. Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti, Ümummilli lider Heydər Əliyevin 3 yanvar 1999-cu il tarixli sərəncamı ilə 
90 illik yubileyi geniş miqyasda keçirilir. 

Görkəmli sənətkar İbrahim Həmzəyev 1982-ci il fevral ayının 3-də Bakı şəhərində 
vəfat edir, həmin ayın 4-də Naxçıvan şəhərində dəfn edilir. 
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Müstəqillik illərində Naxçıvanda abidələrimizin öyrənilməsinə dövlət qayğısının artması, yeni ar-

xeoloji tədqiqatlar nəticəsində əldə olunmuş materialların kompleks tədqiqi, Eneolit dövründə forma-
laşan dekorativ-tətbiqi sənət nümunələrinin inkişaf mərhələlərini izləməyə imkan vermişdir. Eneolit döv-
rünün əsas dekorativ-tətbiqi sənət nümunələri keramika məmulatı, muncuq, müxtəlif bəzək əşyaları və az 
miqdarda metal əşyalarından ibarətdir. Erkən Eneolit dövründə qabların bəzədilməsində istifadə olunan 

motivlərə sonrakı mərhələlərdə rast gəlinsə də bu dövr özünəməxsus naxış üslubu ilə seçilir. Bu dövrdə 

Dalma təpə üslubu daha geniş yayılmışdır. Bu üsluba Naxçıvan təpənin dekorativ-tətbiqi sənət nümunə-
lərində rast gəlirik. Dalma təpə üslubunun əsas xarakterik cəhətlərindən biri naxışların ritmik təkrarıdır. 

Fikrimizcə, bu naxış üslubu Erkən Eneolit mərhələsində özünün intibahını yaşamışdır. Dalma təpə üslubu 

Son Eneolit dövründə müşahidə olunmur. Bu dövrdə keramika məmulatı sadələşmiş, lakin naxış motivlə-
rindən də istifadə olunmuşdur. Naxışlar daha səliqəli, daha aramla vurulmuşdur. Naxışlanmada zoomor-
fik motivlərin tətbiqi meydana gəlmişdir. Fikrimizcə, heyvanlar aləminə inamla əlaqədar olaraq, tote-
mistik görüşlərin inkişafı heyvan motivlərinin meydana gəlməsinə və inkişafına səbəb olmuşdur. Eneolit 

dövrü dekorativ-tətbiqi sənət nümunələrinin inkişaf mərhələlərinin kompleks tədqiqi ölkəmizin qədim sa-
kinlərinin dini-mifoloji görüşlərini öyrənmək, dekorativ-tətbiqi sənət nümunələrinin mənşəyini araşdır-
maq və tarixləndirmək baxımından əhəmiyyətlidir. 
 

Açar sözlər: Naxçıvan, dekorativ-tətbiqi sənət, Eneolit, keramika, naxış. 
 

Müstəqillik illərində Naxçıvanda abidələrimizin öyrənilməsinə dövlət qayğısının 

artması, yeni arxeoloji tədqiqatlar nəticəsində əldə olunmuş materialların kompleks təd-
qiqi Eneolit dövründə formalaşan dekorativ-tətbiqi sənət nümunələrinin inkişaf mərhə-
lələrini izləməyə imkan vermişdir. 

Eneolit dövrünün erkən inkişaf mərhələsində dekorativ-tətbiqi sənət nümunələri 
arasında gil qablar əsas yer tutur. Əsasən kasa, küpə, çölmək tipli gil qablardan ibarət 

dekorativ-tətbiqi sənət nümunələri üzərindəki naxışlar Erkən Eneolit dövründə yaşayan 
insanların bədii-estetik dünyagörüşünü əks etdirməkdədir. Gil qabların bəzədilməsində 
istifadə olunan ornamentlər sonrakı mərhələlərdə istifadə olunsa da bu dövrün dekora-
tiv-tətbiqi sənət nümunələri özünəməxsus naxış üslubu ilə seçilir. Bu dövrdə formalaşan 
aparıcı naxış üslubu Dalma təpə üslubu kimi tanınmışdır. Bu üsluba Naxçıvan təpənin 

dekorativ-tətbiqi sənət nümunələrində rast gəlirik. Dalma təpə üslubunun əsas xarakte-
rik cəhətlərindən biri naxışların ritmik təkrarıdır. Tədqiqatlarımıza əsasən deyə bilərik 

ki, bu naxış üslubu Neolit dövründə yaranmış, Erkən Eneolit mərhələsində özünün inti-
bahını yaşamışdır. Naxçıvan ərazisində Erkən Eneolit dövrünün dekorativ-tətbiqi sənət 
nümunələri hələlik əsasən Sirabçay və Naxçıvançay vadisində yerləşən abidələrdən, 

xüsusilə Naxçıvan təpə yaşayış yerindən tapılmış materiallar ilə təmsil olunmuşdur [2 s. 

19-21; 9, c. 109] Naxçıvan təpə abidəsindən əldə olunmuş dekorativ-tətbiqi sənət nümu-
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nələri Cənubi Qafqazda zəif tədqiq edilən Erkən Eneolit dövrünün öyrənilməsi üçün 

xüsusilə əhəmiyyətlidir. 
Erkən Eneolit dövrünün xarakterik dekorativ-tətbiqi sənət nümunələrinin bir qrupu 

basma naxışlı keramikadan ibarətdir. Naxçıvan təpə yaşayış yerinin bütün təbəqələrin-
dən aşkar olunan bu tip keramika nümunələri barmaq, dırnaq, daraq və digər alətlərin 

basqısı ilə naxışlanmışdır. Bunlar arasında barmaq basqılı keramika xüsusilə geniş ya-
yılmışdır [2, s. 19-20]. Bu tip naxışlar bəzən müəyyən sıra ilə, bəzən isə qarışıq şəkildə 
verilmişdir ki, bu da qabların hazırlanma texnologiyası ilə bağlı olmuşdur (şəkil 1, 2). 

Bu tip naxışlar qabların gövdəsinə, bəzən isə oturacağına çəkilmişdir. Basma naxışlılar 

arasında bir neçə sıradan ibarət dırnaq, yaxud xüsusi alətlə icra olunmuş çərtmələr ol-
duqca səliqəli çəkilmiş və qabların xarici görünüşünə xüsusi gözəllik vermişdir (şəkil 1, 1, 3). 

 

 
Şəkil 1. Naxçıvan təpənin basma naxışlı dekorativ-tətbiqi sənət 

nümunələri (Baxşəliyev vd., 2018). 
 

Basma naxışlı keramikanın müəyyən hissəsi çoxdişli daraq basqısı ilə naxşlanmış-
dır (şəkil 1, 4-5). Müəyyən kompozisiyada, çəpinə və düzünə yerləşdirilmiş daraq bas-
qıları harmonik şəkildə təkrarlanmış, keramikanın estetik görünüşünü artırmışdır. Bas-
ma naxışlılar arasında üçkünc və dördkünc formalı alətlə icra olunanlar da var. Kerami-
ka nümunələri naxışlandıqdan sonra qırmızı, sarı, bəzən isə yaşıl boya ilə örtülmüşdür. 

Araşdırmalar bu tip naxışların əllə, qədim insanların istifadə etdiyi müəyyən alətlərlə 

onların estetik zövqünə uyğun şəkildə naxışlandığını göstərir. Eneolit dövrünün erkən 

mərhələsində enli qırmızı xətlərlə çəkilmiş boyalı qablar da istifadə olunmuşdur [2, s. 21]. 
Eneolit dövrünün orta mərhələsində basma naxışlılarla bərabər boyalılar da geniş 

istifadə olunmuşdur. Bu mərhələnin dekorativ-tətbiqi sənət nümunələrinin öyrənilmə-
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sində Sirabçay hövzəsindən əldə olunmuş Uçan ağıl və Uzun oba yaşayış yerlərinin ke-
ramika nümunələri də əhəmiyyətlidir. Bu mərhələdə basma naxışlı keramika daha çox 

Naxçıvan təpə yaşayış yerindən məlumdur. Uçan ağıl yaşayış yerində yalnız bir ədəd 

basma naxışlı keramikaya rast gəlinmişdir. Digər abidələrdə isə bu tip keramika hələlik 

yoxdur. Eneolit dövrünə aid dekorativ-tətbiqi sənət nümunələrində Sirabçay vadisinin 
abidələrində Dalma təpə üslubu qeydə alınmasa da dekorativ-tətbiqi sənət nümunələri-
nin ornamental həllində fərqli naxışlama üsullarından – qabartma, basma, cızma, deşik 
açma, boya ilə çəkmədən istifadə olunmuşdur. Ümumilikdə bu cür naxışlama üsulları 

Eneolit dövrünün müxtəlif mərhələlərində müşahidə olunmuşdur. 
 

 
Şəkil 2. Naxçıvan təpənin boyalı keramika məmulatı (Baxşəliyev vd., 2018). 

 
Naxçıvanda boyalı qabların tarixi Neolit dövründən başlanmasına baxmayaraq 

artıq Orta Eneolit dövründə özünün intibahını yaşamış, Eneolit dövrünün digər mərhələ-
lərində də inkişafını davam etdirmişdir. Neolit dövründən boya əldə etməyi bacaran 

insanlar istifadə etdikləri  gil qabları boya ilə naxışlamağı da yüksək səviyyədə mənim-
səyə bilmişlər. Orta Eneolit dövrünün boyalı keramikasında həndəsi ornamentasiyadan 

istifadə olunmuşdur. Düz xətlərin fərqli kəsişmələrindən yaranan həndəsi elementlər 

simmetrik qanunauyğunluğa riayət olunaraq qabların ağız, boğaz və gövdə hissəsinə, 

bəzən də qabların iç səthinə tətbiq olunmuşdur. Eneolit dövrü qablarının iç səthinin bo-
yanmasına çox rastlansa da, boya ilə naxışlanma azdır. 

Eneolit dövrünün boyalı keramikası çoxçeşidli olması ilə fərqlənir. Naxışlar bir-
birinin üzərində yerləşdirilən üçbucaqlar, bitişik rombların içərisinə çəkilən üçbucaqlar, 

bir-birinin içərisinə çəkilən üçbucaqlar, sünbülşəkilli naxış və digər ornamentlərdən iba-
rətdir (şəkil 2). Eneolit dövrünün boyalı naxışlı gil qablarında diqqət çəkən ornamentlər-
dən biri də şəbəkə şəklində yerləşdirilmiş üçbucaqlardır. Üçbucaqların ara sahəsi eyni 

qalınlıqda olan paralel xətlərlə doldurulmuşdur. Bu cür naxışlı qablara Naxçıvan təpə və 

Uçan Ağıl yaşayış yerinin Orta Eneolit dövrü keramikasında rast gəlirik (şəkil 3). Bu tip 

naxışlanma həmçinin Ubeyd tipli qablarda da rast gəlinir [4, s. 109]. 



 

269 

Eneolit dövründə gil qabların bəzədilməsində tətbiq olunmuş naxışlama üsulların-
dan biri qabartmalardır. Qabartma naxışlar arasında diqqəti çəkən ornamentlərdən biri 

qabarıq kəmərlərdir. Bu tip naxışlar adətən qabın boğaz hissəsinə, gövdəsinə kəmər 
kimi dolandırılır. Eneolit dövründə qabları bəzəyən kəmərşəkilli naxışların ümumi həl-
lində iki – qabartma və basma texniki icra üsullarından istifadə olunur. Kəmərin üzəri 
sıra ilə, barmaqla icra olunmuş batıqlarla bəzədildiyi üçün bunlara barmaq basqıları da 
deyilir. Barmaq basqılı kəmərşəkilli qabartmaların tarixi Erkən Eneolit dövründən baş-
layır. Bu cür qablar Naxçıvan təpə yaşayış yerindən əldə olunmuşdur (şəkil 4, 1). Qabın 

üzərindəki naxışlar oval olması ilə diqqəti cəlb edir. Bu cür qab nümunələri Orta Eneolit 

dövründə Sirabçay vadisində yerləşən abidələrdən tapılmışdır [9, c. 108-121]. Sirabçay 
vadisində yerləşən Uçan Ağıl (şəkil 4, 2) və Taxçalı (şəkil 4, 3) yaşayış yerində Eneolit 

dövrünün orta mərhələsinə aid olan kasa tipli qabın gövdə hissəsində bu naxışa rast gə-
linir. Bu tip naxışlara Culfa Kültəpəsinin VII təbəqəsində də rast gəlinmişdir [12, p. 

116, fig. 15, 5]. Erkən Eneolit dövründə izlənən bu naxış Son Eneolit və Tunc dövrünün 

müxtəlif mərhələlərində dekorativ-tətbiqi sənət nümunələrinin bəzədilməsində istifadə 
olunmuşdur. 

 
Şəkil 3. Boyalı keramika. Orta Eneolit dövrü. Uçan ağıl ( Baxşəliyev, 2017a). 

 
Ovçular təpəsi yaşayış yerinin Son Eneolit təbəqəsindən də bu cür naxışlı gil qab-

lar tapılmışdır. Bu Orta Eneolit ənənələrinin Son Eneolit dövründə də davam etdiyini 

göstərir. Belə qablar adətən həcmcə iri olan təsərrüfat əşyalarıdır. Demək olar ki, Eneo-
lit və Tunc dövrünün bütün mərhələlərində izlənmiş bəzək elementi kimi əhəmiyyətini 

itirməmiş naxışlardandır. Üzəri batıq ovallarla bəzədilmiş qablara Taxçalı yaşayış yeri-
nin qablarında da rast gəlirik. Qabarıq kəmərlərdəki batıqların fərqli formalarını Naxçı-
van təpə yaşayış yerindən əldə olunmuş Orta Eneolit dövrünə aid qablar əsasında aydın 

müşahidə edə bilərik. 
Eneolit dövrü qablarının qabartma ornamentlərinin əsas tiplərindən biri də məmə-

cikşəkilli və qulaqcıqşəkilli naxışlardır. Məməcikşəkilli naxışlar gil qabların boğaz, 

gövdə və az da olsa qulplarında rast gəlinir. Məməcikşəkilli çıxıntılar adətən yuvarlaq 

olub çox da qabarıq olmur. Məməcikşəkilli çıxıntılar Eneolit dövrünün müxtəlif mərhə-
lələrində izlənmişdir. Bu tip naxışlı qab Orta Eneolit dövrünə aid Uzun oba yaşayış ye-
rindən (şəkil 4, 5-6) tapılmışdır. Bu tip ornament Naxışnərgiz yaşayış yerində (şəkil 4, 
4), Culfa Kültəpəsinin VII təbəqəsində də rast gəlinmişdir [12, p. 116, fig. 15, 3]. 

Dalma təpə üslubuna, xüsusilə boyalı keramika məmulatına Orta Eneolit dövründə 

rast gəlinsə də bu üslub Son Eneolit dövründə müşahidə olunmur. Bu dövrdə keramika 
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məmulatı sadələşmiş, lakin əvvəlki naxış motivlərindən də istifadə olunmuşdur. Qab-
ların naxışlanmasında məməciklər, qabarıq kəmər üzərindən vurulmuş çərtmələr və bar-
maq basqıları tətbiq edilmişdir. Naxışlar daha səliqəli, daha aramla vurulmuşdur. Naxış-
lanmada zoomorfik motivlər də tətbiq edilmişdir. Fikrimizcə, heyvanlar aləminə inamla 

əlaqədar olaraq, totemistik görüşlərin inkişafı heyvan motivlərinin meydana gəlməsinə 

və inkişafına səbəb olmuşdur. 
Ovçular təpəsi yaşayış yerindən aşkar olunan arxeoloji materiallar Son Eneolit 

dövrünə aid edilmişdir. Bu dövrdə qabların naxışlanması üçün qabartma, barmaq bas-
qısı, çərtmə, daraq basqısı, boya və deşik açma üsullarından istifadə olunmuşdur. Son 

Eneolit dövründə boyalılar tək-tək nümunələrlə təmsil edilmişdir. Digər ornamentlər, 
xüsusilə daraqvarı alətlə naxışlama geniş istifadə olunmuşdur [1, s. 3-30]. Ovçular təpə-
si yaşayış yerinin ən gözəl sənət əsərləri qabartma keçi və qoyun təsvirləri ilə naxışla-
nan keramika nümunələridir. Bunlar arasında üz-üzə duran keçi təsvirləri orijinallığı ilə 
diqqəti cəlb edir (şəkil 5). 

 

 
Şəkil 4. Qabartma və basma naxışlı keramika. Orta Eneolit dövrü. 1 – Naxçıvan təpə,  

2, 5 – Uçan ağıl, 3 – Taxçalı, 4 –Naxışnərgiz, 6 – Uzun oba (Baxşəliyev, 2017a; 
Бахшалиев, 2017b). 

 
Ovçular təpəsində geniş yayılan ornamental motivlərdən biri də məməcikşəkilli 

ornamentlərdir. Məməcikşəkilli qabartmalar başlıca olaraq qabların ağız kənarı boyunca 

müəyyən ahəngdarlıqla yerləşdirilmişdir (şəkil 6). 
Eneolit dövrünün dekorativ-tətbiqi sənət nümunələrini dəyərləndirmək baxımın-

dan Sirab ətrafında yerləşən abidələrdən tapılmış sənətkarlıq nümunələri də olduqca də-
yərlidir. Son Eneolit dövrünün dekorativ-tətbiqi sənət nümunələrini izləmək baxımından 
bu abidələr olduqca dəyərlidir. 
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Eneolit dövrünün Son mərhələlərinə aid qabların bir qrupunun ağız kənarında, bə-
zən isə gövdə hissəsində deşiklərə rast gəlinir. Bu cür qablara Sirabçay vadisinin Sərin 

Bulaq, Zirincli (Baxşəliyev və Novruzlu, 2010: 5-30), Şorsu [3, s. 160, foto 6] yaşayış 
yerlərindən əldə olunmuş qablarda rast gəlinmişdir. Gövdə hissəsi deşiklərlə naxışlan-
mış qablara Azərbaycanın Böyük Kəsik [7, tabl. XXIII, 1-9], Keçili [10, рис. 35, 1, 11] 
yaşayış yerlərində, Cənubi Qafqaz abidələrində [11, c. 42, рис. 15], Şimal-Qərbi İranda 
Köhnə Pasqah [15, p. 187], Şərqi Anadoluda Aştəpə [14, p. 319-356, pl. III, 3], Nоr-
şuntəpə [8, s. 1-68, tаbl. 39, 10] və digər yaşayış yerlərində rastlanmışdır. Naxçıvanda 
gil qabların gövdəsinin deşiklərlə naxışlanması Neolit dövründən başlayır. Bu cür qab-
lara I Kültəpənin “1a” təbəqəsində rast gəlinmişdir [6, s. 59, tablo 19, 3]. Qeyd edək ki, 

bu tip ornamentlər Şərqi Anadolu ilə də paralellik təşkil edir. Maraqlıdır ki, Neolit döv-
rünün qablarında rast gəldiyimiz bu tip ornamentasiya Erkən Eneolit mərhələsinin deko-
rativ-tətbiqi sənət nümunələrində rast gəlinmir, Orta və Son Eneolit dövründə davam 
etdir və Son Eneolit dövründə daha da inkişaf edir. Erkən Eneolit dövrünün qablarında 

bu tip ornamentasiyaya rast gəlinməməsinin səbəbi, yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, bu 

mərhələnin az tədqiq olunması ilə bağlı olmalıdır. 
 

 
Şəkil 5. Qabartma keçi təsvirləri. Ovçular təpəsi (Vəli Baxşəliyev). 

 

 
Şəkil 6. Məməcikşəkilli ornament. Ovçular təpəsi (Vəli Baxşəliyev). 

 
Tədqiqatçı Vəli Baxşəliyev bu tip dеşikli kеrаmikаnın аrхеоlоji ədəbiyyаtdа 

“Siоni kеrаmikаsı” аdlаndırılmаsı və Sоn Еnеоlit yаşаyış yеrlərinin bunа uyğun оlаrаq 
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“Late Sioni Ware site” аdlаndırılmаsının [13, p. 321-325] düzgün оlmаdığını və аr-
хеоlоji mədəniyyətlərin dəyərləndirilməsində yаnlışlığа səbəb оlduğunu qeyd edir. Təd-
qiqatçının fikrincə qum qаrışıq və cilаlı “Siоni kеrаmikаsı”nа Qаfqаzın cənub bölgə-
lərində оlduqcа аz rаstlаnır. Həmçinin qeyd edir ki, Sirab ətrafında aşkar olunan kеrа-
mikа qara rəngli qum qarışıq Sioni mallarından bаşlıcа оlаrаq sаmаn qаrışıq оlmаsı, sаrı 

yа dа qırmızı rəngdə bişirilməsi ilə fərqlənir. Odur ki, bu tip keramikanın yerli istehsal 

ənənələrinin davamı olduğunu söyləmək olar [4, s. 107-115]. 

 
Şəkil 7. Son Eneolit dövrünün dekorativ-tətbiqi sənət nümunələri. 1, 2 – Sərin Bulaq, 

3 – Şorsu, 4 – Zirincli, 5 – Güney Ağıl (Baxşəliyev, 2012). 
 

Eneolit dövrünün basma və boya naxışlı qabları Naxçıvanın qədim sakinlərinin 

yüksək bədii zövqünü əks etdirməkdədir. Keramika nümunələrinin yüksək ustalıqla bə-
zədilməsi professional sənətin varlığını təsdiq edir. Naxışlar ölkəmizin qədim sakinlə-
rin ideoloji görüşlərini, xüsusilə məhsuldarlıqla bağlı inanclarını da əks etdirməkdədir. 

Bu baxımdan Naxçıvan təpənin sünbülşəkilli naxışları və Ovçular təpəsinin zoomorfik 

ornamentləri diqqəti cəlb edir. Yaşayış yerlərindən əldə olunmuş keramika nümunələri 

naxışların inkişaf mərhələlərini və tarixi köklərini müəyyən etməyə imkan vermişdir. 

Deyə bilərik ki, Eneolit dövrü dekorativ-tətbiqi sənət nümunələrinin inkişaf mərhələ-
lərinin kompleks tədqiqi ölkəmizin qədim sakinlərinin dini-mifoloji görüşlərini öyrən-
mək, dekorativ-tətbiqi sənət nümunələrinin mənşəyini araşdırmaq və professional sənə-
tin tarixini araşdırmaq baxımından əhəmiyyətlidir. 
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Физзa Гулиева 
 

ПРЕДМЕТЫ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 
ЭПОХИ ЭНЕОЛИТА НАХЧЫВАНА 

 
Во время независимости увеличение государственной заботы на изучению 

памятников Нахчывана, а также комплексное изучение материалов, выявленных 

новыми археологическими раскопками, позволяют установить этапы развития 
предметов декоративно-прикладного искусства, которые формировались в эпоху 
энеолита. Предметы декоративно-прикладного искусства состоят из керамики, 
металлических изделий, бус и других украшений. Несмотря на то, что некоторые 

мотивы орнаментации сосудов раннего энеолита встречаются на последующих 

периодах, однако керамические изделия этого периода отличается своеобразием. 

В этом периоде особенно распространены мотивы керамики Дальма тепе. Эти 

мотивы особенно распространены на предметах декоративно-прикладного искус-
ства поселения Нахчыван тепе. Ритмическое повторение является особенностью 
орнаментов Дальматепе. По нашему мнению, этот мотив в эпохе раннего энео-
лита особенно расцветала. В позднем энеолите орнаментация в стиле Дальма тепе 

не наблюдается. Несмотря на то, что в эпохе поздней бронзы простые кера-
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мичекие изделия составляло большинство, однако применялись также различные 

орнаментальные мотивы. Орнаменты нанесены аккуратно. На орнаментации 

керамических изделий применены также зооморфные мотивы. По нашему мне-
нию, зооморфные мотивы появились верованиями к животным и тотемистиче-
скими представлениями. Комплексное исследование предметов декоративно-при-
кладного искусства эпохи энеолита имеет значение для изучения религиозно-
мифологических верований древних поселенцев нашего края, а также для их 
датировки и установления генезиса. 
 

Ключевые слова: Нахчыван, декоративно-прикладное искусство, энеолит, керамика, орна-
мент. 
 

Fizze Guliyeva 
 

THE CHALCOLITHIC AGE ART AND CRAFT  
EXAMPLES OF NAKHCHIVAN 

 
During independence on studying of monuments of Nakhchivan and also complex 

studying of the materials revealed by new archeological excavations stages of 
development of objects of arts and crafts which were formed during a Chalcolithic Age 
allow to establish increase in the state care. Objects of arts and crafts consist of 
ceramics, metal products, a beads and other jewelry. In spite of the fact that some 
motives of figuration of vessels of the Early Chalcolithic Age meet on the subsequent 
periods, however this pottery of this period differs in originality. In this period it is 
especially widespread motives of ceramics of Dalma tepe. These motives are especially 
widespread on objects of arts and crafts of the settlement of Nakhchivan tepe. Rhythmic 
repetition is feature of ornaments of Dalma tepe. According to us, this motive in Early 
Chalcolithic Age especially blossomed. In a Late Chalcolithic Age the figuration Dalma 
tepe style isn't observed. In spite of the fact that in Late Chalcolithic Age the majority 
was simple ceramics products, however were applied also various ornamental motives. 
Ornaments are put accurately. On figuration of pottery also zoomorphic motives are 
applied. According to us, zoomorphic motives have appeared beliefs to animals and 
zoomorphism. The complex research of objects of arts and crafts of Chalcolithic Age 
matters for studying of religious and mythological beliefs of ancient settlers of our edge 
and also for their dating and establishment of a genesis. 
 

Keywords: Nakhchivan, arts and crafts, Chalcolithic Age, ceramics, ornament. 
 

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

Bu iş Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin inkişafı Fondu-
nun maliyyə yardımı ilə yerinə yetirilmişdir. Qrant № EİF KETPL-2-2015-1(25)-
56/47/5. 
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ŞAMİL QAZIYEVİN YARADICILIĞINDA NATÜRMORT 

VƏ PORTRET JANRI 
 

Qədim İrəvanda doğulan görkəmli Azərbaycan rəssamı Şamil Qazıyevin əsas yaradıcılıq fəaliyyəti 

Naxçıvanla bağlı olmuşdur. Ömrünün 50 ilini təsviri sənətə həsr edən rəssam rəngkarlıq və qrafika sa-
həsində onlarla əsərlərin müəllifi olmuşdur. “Meyvələr”, “Natürmort” və digərləri rəssamın natürmort 

janrında, “100 yaşlı qoca”, “Avtoportret”, “Qardaşımın portreti” isə onun portret janrında yaratdığı 
əsərlərdəndir. Rəssam “Qaçqınlar”, “Xırmanada”, “Taxılbiçənlər”, “Qalayçılar”, “Naxçıvan hamamı” 

və digər süjetli tablolarında da portret janrından istifadə etmişdir. Araşdırmalar göstərir ki, Şamil Qazı-
yev natürmort və portret janrlarından istifadə edərək xalqımızın məişətini, onun etnoqrafiyasını, ya-
şadığı taleyi, hiss və həyəcanlarını bacarıqla təsvir edə bilmişdir. 
 

Açar sözlər: Şamil Qazıyev, Naxçıvan, natürmort, portret, rəngkarlıq. 
 

Azərbaycanın təsviri incəsənətində natürmort janrının müstəqil sənət növü kimi 

təşəkkül tapması XX əsrin əvvəllərinə təsadüf edir. Bu vaxta qədər natürmort janrı mi-
niatür əsərlərin yardımçı növü kimi özünü göstərirdisə, XX əsrin əvvəllərində, Bəhruz 

Kəngərlinin yaradıcılığında təsviri sənətin bu sahəsinə müstəqil janr kimi tez-tez mü-
raciət olunmağa başlandı. Bir sözlə, Azərbaycan təsviri sənətinin tarixində natürmort 

janrının müstəqil sənət növü kimi təşəkkülü Bəhruz Kəngərli yaradıcılığı ilə bağlıdır. 
XX əsrin əvvəllərində Bəhruz Kəngərlinin əsasını qoyduğu ənənələr Azərbaycan 

rəssamlarının fərdi yaradıcılığında davam etdirilmiş və yaşadılmışdır. Natürmort janrı-
nın inkişafında görkəmli Azərbaycan rəssamı Şamil Qazıyevin də əməyi olmuşdur. Bir 

çox Azərbaycan rəssamı kimi o da B.Kəngərli məktəbinin nümayəndəsi olmuşdur. Qə-
dim Naxçıvan torpağının yetirdiyi görkəmli sənətşünaslıq doktoru Kərim Kərimov qeyd 

edir ki, Adil Qazıyevin, Şamil Qazıyevin və Hüseyn Əliyevin rəssamlıq təhsili alma-
larında Bəhruz Kəngərlinin rolu böyük olmuşdur [1, s. 14]. 

Şamil Həsən oğlu Qazıyev 30 mart 1908-ci ildə qədim Azərbaycan şəhəri İrəvan-
da dünyaya gəlmişdir. Zəngin mədəniyyət mərkəzi olan İrəvanın mədəni mühiti Şamil 

Qazıyevin bədii zövqünün formalaşmasına böyük təsir etmişdir. 
Ş.Qazıyev ziyalı bir ailədə böyümüşdür. Rəssamın atası Həsən Xəlil oğlu Qazıyev 

İrəvan quberniyasında və Naxçıvan qəzasında maarif və mədəniyyətin inkişafında bö-
yük xidmətlər göstərmişdir. O, uzun illər Naxçıvan qəzasının şəhər və kəndlərində 
müəllimlik etmiş, məktəblərdə müxtəlif vəzifələrdə işləmişdir. Qazıyevlər nəslindən 

çıxmış görkəmli ziyalılar İrəvan və Naxçıvanın tanınmış maarif və mədəniyyət xadim-
ləri kimi bu gün də alınmaqdadırlar [2, s. 6-49]. Rəssamın qızı Natella Qazıyeva baba-
sını və onun yaşadığı dövrü xatırlayaraq deyir: “...millətin maariflənməsi yolunda yarım 

əsrdən artıq əmək sərf edən babam Həsən Qazıyev xoşbəxt ata idi. Babam 1878-ci ildə 
İrəvan şəhərində anadan olub, elə orada da yaşamışdır. Sovet hakimiyyəti qurulduqdan 
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sonra Azərbaycan ərazilərinin hesabına qondarma Ermənistan Respublikası yaradılıb. 

Bolşeviklərlə həmrəylik edən daşnaklar həm İrəvanda, həm də ətraf bölgələrdə azərbay-
canlılara qarşı işğalçılıq siyasəti yeridərək görünməmiş vəhşiliklər törədiblər. İrəvanın 

özündə azərbaycanlılara qarşı sui-qəsdlər edilib, talanlar törədilib, evlər yandırılıb, rep-
ressiyalar baş verib. Belə bir zamanda babam ailəsi ilə birlikdə Naxçıvan şəhərini özünə 

sığınacaq seçib...” [3]. 
Ş.Qazıyev 1920-ci ildə ailəsilə birlikdə Naxçıvana pənah gətirmişdir [4]. Onun 

rəssamlığa marağı, gələcəkdə rəssam olmaq arzusu da Naxçıvan diyarında gördüyü, 

əyani şəkildə tanış olduğu, Bəhruz Kəngərli və onun əsasını qoyduğu təsviri sənət ənə-
nələrilə bağlı idi. Naxçıvan Pedaqoji Texnikumunda təhsil almağına baxmayaraq, son-
ralar ürəyindəki arzusuna görə təhsilini yarımçıq qoymuş, Bakı Rəssamlıq Məktəbinə 

oxumağa getmişdi. Bu məktəb Ş.Qazıyevin təsviri sənətin sirlərinə dərindən bələd ol-
masında əvəzsiz rol oynamışdır. 

Ş.Qazıyev natürmort janrı ilə Bakı Rəssamlıq Məktəbinə hazırlaşdığı dövrdən da-
ha əvvəl tanış idi. Rəssamla bağlı xatirələrdə qeyd olunur ki, o, həmin vaxtlar Adil Qa-
zıyevin Naxçıvan Teatrının yanında açdığı dərnəkdə sənətin ibtidai sirlərini öyrənmiş-
dir. Heç şübhəsiz ki, o, Bakı Rəssamlıq Məktəbində oxuduğu illərdə dəfələrlə natürmort 

janrına müraciət etmişdi [5, s. 56]. 
Şamil Qazıyevin əsərlərində Bəhruz Kəngərli ənənələrini və onun sənətinin təsiri-

ni aydın görmək mümkündür. Bu onun realist rəssamlıq məktəbinə bağlılığından irəli 

gəlirdi. Rəssam əsərlərində həyat hadisələrini təbii və inandırıcı surətdə əks etdirməyə 

çalışmışdır. Ş.Qazıyevin əsərləri ilə B.Kəngərlinin əsərlərinin adları arasında da oxşar-
lıq, bənzərlik, paralellik tapmaq mümkündür. “Qaçqınlar”, “Şəlalə”, “Kəndə gedən 

yol”, “İmamzadə”, “Qızlar bulağı”, “İlanlı dağ” və s. rəsm əsərlərinin müəllifi B.Kən-
gərlidir. Ş.Qazıyevin də rəsm əsərlərində bu mövzulara rast gəlmək mümkündür. “Köh-
nə İmamzadə”, “Qaçqınlar”, “Qızlar bulağı”, “Şəlalə” və onlarla digər əsərlər mövzu 

baxımından B.Kəngərlinin tabloları ilə oxşarlıq təşkil edir. 
Rəssamın yaradıcılığında təsviri sənətin müxtəlif janrlarına – süjetli tablo, mən-

zərə, portret və digərlərinə rast gəlirik. Ş.Qazıyevin bizə məlum olan, natürmort janrın-
da çəkdiyi əsərləri digər janrda çəkilmiş tablolarla müqayisədə azlıq təşkil edir. Qeyd 

etdiyimiz kimi, natürmort janrı hər bir rəssam kimi onun da yaradıcılığına hələ tələbəlik 

illərindən əvvəl doğmalaşmışdı. Təəssüf ki, rəssamın çəkdiyi həmin əsərlərin əksəriy-
yəti bu gün əlimizdə çox az sayda qalmışdır. 

Ş.Qazıyevin natürmort janrında çəkdiyi əsərlərindən biri “Natürmort” adlanır. 

Rəssam əsəri yaradıcılığının ən məhsuldar illəri sayılan 1977-ci ildə işləmişdir. Beş 
plandan çəkilmiş tablo kətan üzərində yağlı boya ilə icra olunmuşdur. Əsərin ön pla-
nında, stolun üstündə Azərbaycan nemətlərindən biri, süfrəmizin bəzəyi gilənar isti 

rənglə təsvir edilmişdir. İkinci planda isə Azərbaycan xalqı üçün xarakterik olan çay 

süfrəsinin nəlbəki və armudu stəkanla çəkilməsilə rəssam xalqımızın çay süfrəsi mədə-
niyyətini nümayiş etdirmişdir. Dördüncü planda isə kasa içərisində soyuq rənglə işlən-
miş  qəndin təsviri onun göstəricisidir ki, Azərbaycan texniki bitkilərin də yetişdirildiyi 
bir ölkədir. Arxa planda stolun üstündə soyuq rənglərlə vaza, vazanın içində həm isti, 

həm də gözəllik simvolu olan qızılgül təsvir edilmişdir. Rəssamın yaratdığı əsərdə rəng-
lərin müəyyən simvolik mənası da vardır. Ağ sevgidə olan təmizliyi, paklığı, dürüst-
lüyü, qırmızı sevginin başlanğıcını və bünövrəsinin qoyulmasını, sarı rəng isə günəş 

enerjisini, bolluğu, həyatı göstərir. Həqiqətən də, Vətənimizin nemətləri və süfrə mədə-
niyyətimiz hər zaman olduğu kimi bu günün özündə belə özünəməxsusluğu ilə bizləri 

heyran edir. 



 

277 

Ş.Qazıyevin Azərbaycan nemətlərinə həsr etdiyi növbəti tablolarından biri də 

“Meyvələr” əsəridir. Rəssam bu tablonu 1977-ci ildə yağlı boya ilə kətan üzərində işlə-
mişdir. Əsərin ölçüsü 100×80 sm-dir. Tabloda rəssam müxtəlif fiqur və rənglərdən isti-
fadə etmişdir. 

 
 

Şəkil 1. Natürmort. “Meyvələr”. 
 

Rəssamın yaratdığı əsər yeddi detalı özündə cəmləşdirmişdir. Rəssam “Meyvələr” 

əsərini yaratmaqla ölkəmizin çox gözəl iqlimdə yerləşməsini və təbii sərvətlərimizin bol 

olmasını, meyvəçiliyin Azərbaycanda inkişaf etdiyini göstərmişdir. Ön planda masanın 

üzərində kəsilmiş nar parçaları və şaftalıların isti rəngləri fon rənglərilə kontrast yarat-
mışdır. İkinci planda təsvir olunmuş nar süfrəmizin bəzəyi olmaqla yanaşı, həm də mad-
di nemətlərimizdən biridir. Arxa planda soyuq rənglə təsvir olunmuş vaza verilmişdir. 

Vazanın içində isti rənglə işlənmiş şaftalılar və qabın içərisindən xaricə doğru sallanmış 

üzüm təsvir edilmişdir. Rəssam əsərin arxa planını bütünlükdə soyuq rənglə işləmişdir.  
Ömrünün 50 ilini təsviri sənətə həsr edən fədakar sənətkarın yaradıcılığı geniş və 

hərtərəfli olmaqla janr müxtəlifliyinə görə də seçilir. Görkəmli rəssam Şamil Qazıyevin 

yaradıcılığında portret janrı demək olar ki, aparıcı janrlardan biridir. O, yaradıcılığında 

portret janrına əsərin həm müstəqil, həm də yardımçı vasitəsi kimi müraciət etmişdir. 

Bu janrda işlədiyi tabloların böyük əksəriyyəti rəngkarlıq sahəsinə daxildir. Tədqiqatçı-
ların yazdıqlarına əsasən Şamil Qazıyevin portret janrında yaratdığı, 1931-ci ildə keçiri-
lən səyyar sərgilərin birində nümayiş etdirilən “Çoban” əsəri hazırda dünyanın nüfuzlu 

sərgilərindən biri olan Moskva Tretyakov qalereyasında saxlanılır [6; 7, s. 54]. Bu əsər 

rəssamın portret janrında nail olduğu yaradıcılıq uğurlarından biri idi.  
Yaradıcılığının ilk illərində Şamil Qazıyev portret janrına xüsusi əhəmiyyət ver-

mişdir. Onun yağlı boya ilə çəkdiyi “Avtoportret” əsərini nəzərdən keçirəndə çox ma-
raqlı boyalara rast gəlmək mümkündür. Rəssam müxtəlif rəng çalarından məharətlə isti-
fadə edərək öz portretini orijinal üslubda yarada bilmişdir. Şamil Qazıyevin müxtəlif il-
lərdə çəkdiyi “Qardaşımın portreti”, “Qadın rəsmi”, “Ata”, “Avtoportret”, “100 yaşlı 

qoca” kimi əsərləri rəssamın portret janrında uğurlu və özünəməxsus işlərindəndir. 
Ş.Qazıyevin etnoqrafik zənginlikləri baxımından seçilən “Lavaşyapanlar” (şəkil 2) 

əsəri sujetli tablo janrında yaratdığı qiymətli əsərlərindən biridir. Əsərdə aparıcı janrlar-
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dan biri portret janrıdır. 1977-ci ildə yağlı boya ilə kətan üzərində işləmiş əsərin ölçüsü 
100×80 sm-dir. Tabloda rəssam müxtəlif fiqur və rənglərdən istifadə etmişdir. 

Tabloda, ön planda dörd qadın fiquru verilmişdir. Təndirin içini isti alov rəngi ilə 

işləyərək rəssam işin ən qızğın vaxtını təsvir etmişdir. Müxtəlif bu əsas fiqurlarla ya-
naşı, köməkçi və əsər üçün vacib olan digər əşyaları – oxlov, kündə, çörək daşı, rəfətə 
və digərlərini də işlənmişdir. 

Tabloda nəzərə çarpan əsas məqamlardan biri də qadınların hər birinin müxtəlif 

yaşlarda və mimikada təsvir olunmasıdır. Qadınların oturması, hərəkəti, üzlərindəki 
xarakterik cizgilər və s. sadə əmək adamlarının obrazına olduqca uyğundur. Əsərdəki bu 

cür incə məqamlar rəssamın lavaşyapma və digər xalq məişəti ənənələri ilə yaxından 

tanış olduğunu göstərir. Keçmişimizdən və xalqımızın kənd həyatından bəhs edən bu 

tablo milli dəyərlərimizin qorunub saxlanması və gələcək nəslə ötürülməsi baxımından 
əvəzolunmaz bir incidir. 

Görkəmli rəssamın təbiət təsvirlərində, köhnə Naxçıvanın tarixi yerlərini əks et-
dirən tablolarında, məişət mövzusunda yaratdığı əsərlərində, doğma diyarımızın etnoq-
rafik xüsusiyyətlərini əks etdirən rəsmlərində portret janrı aparıcı janrlardan biri kimi 

diqqəti cəlb edir. “Qaçqınlar”, “Molla məktəbi”, “Lavaşyapanlar”, “Çörəksatan”, “Küçə 

dəlləyi”, “Çarıqçılar”, “Naxçıvanda köhnə həyət”, “Örtülü bazar”, “Köhnə qala”, “Gəc 

dəyirmanı”, “Qalayçılar”, “Öküzlərin nallanması”, “Taxılbiçənlər”,  “Naxçıvan hama-
mı” və s. rəsmlərində müxtəlif janrlardan istifadə etməsinə baxmayaraq yenə də konkret 
olmayan obrazlar, portretlər diqqət mərkəzindədir. 
 

 
Şəkil 2. Lavaşyapanlar. 

 
Şamil Qazıyev “Qaçqınlar” əsərini elindən, obasından didərgin düşmüş, İrəvandan 

Naxçıvana pənah gətirmiş insanlara həsr etmişdir. Rəssam qadınları, uşaqları, qocaları 

çarəsiz vəziyyətdə, yol gedərkən təsvir etmişdir. O, tablonu 1977-ci ildə, yağlı boya ilə 
kətan üzərində işləmişdir. Tablonun ölçüsü 100×80 sm-dir. 

Rəssam əsərdə xüsusilə qadınların, uşaqların və qocaların kədər və həsrətini daha 

qabarıq cizgilərlə ön plana çıxarmışdır. Qadın və uşaqların ətəyinə vurulan balaca qır-
mızı rəng zərbələri isə insanların qəlbindəki ağrı-acını daha da qabartmışdır. Portretdəki 
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qaçqınların gözlərinə daha dərindən fikir verdikdə isə gözü yol çəkən, necə olacaqlarını, 

nə edəcəklərini düşünən insan obrazları göz önündə canlanır. Demək olar ki, tabloya 

yaxılan hər bir rəng əsərdəki obrazların hisləri ilə ahəngdarlıq təşkil edir. Şamil Qazıyev 

böyük ustalıqla obrazın sifət cizgilərini tabloda əks etdirmişdi. 
Araşdırmalar göstərir ki, Şamil Qazıyev natürmort və portret janrlarından istifadə 

edərək xalqımızın məişətini, onun etnoqrafiyasını, yaşadığı taleyi, hiss və həyəcanlarını 

bacarıqla təsvir edə bilmişdir. 
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Фарида Ахмадова 
 

ЖАНРЫ НАТЮРМОРТА И ПОРТРЕТА В ТВОРЧЕСТВЕ 
ШАМИЛЯ ГАЗЫЕВА 

 
Творческая деятельность выдающего азербайджанского художника Шамиля 

Газыева, родившегося в древнем городе Иреване, была тесно связана с Нахчы-
ваном. Художник, посвятивший 50 лет своей жизни изобразительной искусстве, 

является автором более десяти живописных и графических произведений. «Фрук-
ты», «Натюрморт» и другие картины художник нарисовал в жанре натюрморт, а 

«100 летний старик», «Автопортрет», «Портрет брата» нарисованы в жанре порт-
рет. «Беженцы», «На гумне», «Жницы», «Лудильщики», «Нахчыванская баня» и 

на других тематических картинах художник использовал из жанра портрета. Ис-
cледование показывает что, Шамиль Газыев очень искусно изображал быт нашего 
народа, его этнографию, жизненную судьбу, чувства и волнения. 
 

Ключевые слова: Шамиль Газыев, Нахчыван, натюрморт, портрет, живопись. 
 

Farida Akhmadova 
 

STILL LIFE AND PORTRAIT GENRES IN SHAMIL 
GAZIYEV’S CREATIVITY 

 
The creative activity of the notable Azerbaijani artist Shamil Gaziyev which was 

born in the ancient city of Irevan it has been closely connected with Nakhchivan. The 
artist who has devoted 50 years of your life to art is an author more than ten pictures 
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and graphic works. “Fruits”, “Still life” and other pictures the artist has painted in the 
genre still life, “The 100 aged old man”, “Self-portrait”, “The brother’s portrait” are 
drawn in the portrait genre. “Refugees”, “On a threshing floor”, “Reapers”, “Tin-
smiths”, “The Nakhchivan bath” and in other thematic pictures the artist used from 
portrait genre. The research shows that, Shamil Gaziyev very skillfully represented to 
our people, his ethnography, vital destiny, to feeling and nervousness. 
 

Keywords: Shamil Gaziyev, Nakhchivan, still life, portrait, painting. 
 

(AMEA-nın müxbir üzvü Vəli Baxşəliyev tərəfindən təqdim edilmişdir) 
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RAYİFƏ BAXIŞOVA 
A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu 

 
XIX ƏSRİN SONU-XX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİNDƏ ŞİMALİ 

AZƏRBAYCANIN QARABAĞ REGİONUNDA TƏSVİRİ VƏ TƏTBİQİ 

İNCƏSƏNƏTİN İNKİŞAFI TARİXİNƏ DAİR 
 

Bu məqalədə çox etibarlı mənbələr, eləcə də tarixi ədəbiyyat materialları əsasında Qarabağ böl-
gəsində təsviri və tətbiqi incəsənətin müxtəlif sahələrinin inkişafı gözdən keçirilmişdir, bu sənətlərin əsas 
sahələrinin inkişaf xüsusiyyətləri aydınlaşdırılmışdır, həm də Qarabağ mədəniyyətinin vahid Azərbaycan 
mədəniyyətinin tərkib hissəsi olduğu sübut edilmişdir. 
 

Açar sözlər: Şimali Azərbaycan, Qarabağ mədəniyyəti, incəsənəti, xalçaçılıq, xəttatlıq, incəsənət, 
zərgərlik, sənətkarlıq. 
 

Məlumdur ki, hər bir etnik toplumun məişət xüsusiyyətləri, estetik zövqü həm də 
onun müxtəlif sənət növlərində özünü büruzə verir. Azərbaycanın əzəli torpaqlarından 
olan Qarabağın həm də sənət və mədəniyyət mərkəzi kimi şöhrət qazanması barədə çox-
saylı mötəbər qaynaqlarda kifayət qədər zəngin məlumatlar var. 

Qarabağlıların zəngin yaradıcılığında ən mühüm yerlərdən birini xalq sənət növ-
ləri tutur. Bəhs etdiyimiz dövrdə burada xalçaçılıq, xəttatlıq, rəssamlıq, zərgərlik, bən-
nalıq, heykəltəraşlıq, şəbəkəçilik, oymakarlıq, həkkaklıq və s. sənət sahələri geniş yayıl-
mışdı. 

Misdən, tuncdan, qızıldan düzəldilmiş ev avadanlığının və zinət əşyalarının üzə-
rinə həkk olunmuş müxtəlif rəsmlər Qarabağda hələ qədim zamanlarda təsviri sənətin 
mövcud olduğunu bir daha sübut edir. 

Qarabağ mədəniyyəti tarixində istedadlı şair, musiqi nəzəriyyəçisi və xəttat kimi 
tanınan M.Nəvvab monumental divar boyakarlığı, kitab tərtibatı, portret janrı və hətta 
dekorativ-tətbiqi sənət sahəsində də xüsusi istedada malik olmuşdur [7, s. 51]. M.Nəv-
vabın “Quşlar” (1872), “Güllər”, akvarellə çəkdiyi “Teymurun portreti” (1902) və digər 
əsərləri məşhurdur. Onun “Bəhrül həzən” (“Qəm dəryası”) (1864-1865) adlı poetik əsə-
rə çəkdiyi şəkillər M.Nəvvabın miniatürçü rəssam kimi püxtələşməsindən xəbər verir. 
[5, s. 212; 11] Üslub xüsusiyyətlərinə görə klassik miniatür boyakarlığından daha çox 
müharibə və ov səhnələrinin təsvirini xatırladan “Şuşa şəhərində Aşura” (1873) adlanan 
beş ayrı-ayrı kompozisiyada verilmiş illüstrasiyalarda Kərbəla müsibəti, müharibə 
səhnələri, İmam Hüseyn mücahidlərinin qəhrəmanlıqları və s. təsvir olunmuşdur. Onun 
əsərlərinin arasında qrafika nümunələri xüsusi yer tutur. M.Nəvvabın digərlərindən bir 
fərqi də yaratdığı əsərlərində öz imzasını qoyması və tarix yazmasıdır. 

M.Nəvvab şəxsi evinin, işlədiyi məktəbin və mədrəsənin divarlarında, Şuşanın 
“Böyük məscidi”nin iki minarəsində naxışlar çəkmişdir. C.Bağdadbəyov xatirələrində 
M.Nəvvabın Şuşada yuxarı məscidin həyətindəki otağına gül rəsmləri çəkdiyini qeyd et-
mişdir [6; 9, s. 148-149; 15, s. 235]. 



 

282 

Məşhur şairə Xurşid Banu Natəvanın yaratdığı mənzərələr, gül-çiçək təsvirləri və 
dekorativ-tətbiqi sənət nümunələri də diqqəti cəlb edir. Onun albomundakı [10] pərva-
nə, şam, gül və bülbül rəsmləri, şəhər və dəniz təsvirləri təbiətin real və inandırıcı əks 
edilməsi realist təsvir metodunun inikasının göstəricisidir. Miniatür sənətinin ənənəvi 
formalarının əlyazma kitabının tərtibi işində yeni bədii obraza keçirilməsi Xurşid Banu 

Natəvanın əsərlərində öz geniş əksini tapmışdır. 
Göründüyü kimi, M.Nəvvab və Xurşid Banu Natəvanın XIX əsrdə Azərbaycan in-

cəsənətində şərti-dekorativ təsvir metodundan realist təsvir metoduna keçid prosesində 
mühüm xidmətləri olmuşdur. Ümumiyyətlə, XIX yüzilliyin II yarısında Azərbaycan təs-
viri sənətində ənənəvi şərti dekorativ üslubundan Avropa səpkili realist təsvir metoduna 
keçid başlanmışdır. Bu dövrdə Usta Qənbər Qarabaği, onun şagirdləri, qardaşı Səfər və 
oğlu Şükür abidələrin üzərində və salonlarda, Kərim bəy Mehmandarovun, Hacı Məm-
mədovun, İsgəndər Rüstəmovun və Şəfibəyovun Avropa üsulu ilə tikilmiş yaşayış evlə-
rində yüksək peşəkarlıqla divar rəsmləri çəkmişdilər [16, s. 113-116]. 

Şuşada bu dövrdə 18 memar, 16 nəqqaş, 100 nüsxəbənd, 19 xəttat var idi. Bu cür 
kadrlara malik olan şəhərdə tətbiqi incəsənətin də inkişafını xüsusi qeyd etməliyik [13, 
s. 90]. 

Qarabağda toxuculuq sənəti də özünəməxsus inkişaf yolu keçmişdir. Əhalinin bu 

sənətə bağlılığı və peşəkarlıq səviyyəsinin yüksək olması da əhəmiyyətli rol oynamış, 
bölgədə yun və ipək toxuculuğu (şərbaflıq) sahələrinin formalaşmasında öz izlərini qoy-
muşdur. İstehsal texnikasına, naxış və çeşnilərinin müxtəlifliyinə, rəng əlvanlığına, yük-
sək bədii tərtibatına görə Qarabağ xalçaları hələ orta əsrlərdə yüksək şöhrətə sahib ol-
muşdur [7, s. 3-4]. 

Ərəbdilli mənbələrdə Əl-Müqəddəsi, Məsudi və b. tərəfindən Qarabağın adı X 
əsrdən etibarən yun və pambıq emal edən iri sənətkarlıq mərkəzi kimi çəkilir. Holland 
rəssamı Hans Memlinq (XV) “Məryəm körpəsi ilə” əsərində Qarabağ məktəbinə məx-
sus olan “Muğan” xalçasını təsvir etmişdir [1, s. 15]. 

Şuşada xalçaçılıq dövrün tələbatına uyğun olaraq daim təkmilləşmiş, bədii və tex-
noloji cəhətdən yüksək səviyyəyə çatmışdı [3, s. 16-19]. 

Qarabağ xalçaçılıq məktəbi Şimali Azərbaycanın cənub-qərbində yerləşən iki re-
gionu – dağlıq və aran zonalarını əhatə edir. Qarabağ xalçaları Aran (əsasən Bərdə və 
Ağcabədi bölgələri), Şuşa və Cəbrayıl olaraq üç qrupa bölünürdü [4, s. 27]. 

Qarabağ regionunda da xalçalar xovlu və xovsuz texnika ilə toxunmaqla iki qrupa 
bölünür [4, s. 27]. XIX yüzillikdə Azərbaycanda külli miqdarda xovsuz xalılar – vərni, 
sumax, palaz, kilim, şəddə, zili və s. toxunurdu. Xovsuz xalçalar xovlulardan daha yün-
gül və nazik olduğundan onlardan əsasən köçərilərin həyat və məişətində istifadə edilir-
di. Elə ona görə də onları istehsal olunduğu yerlər əsasən dağətəyi bölgələr idi [8, s. 
123; 14, s. 26; 21, s. 77]. 

Qarabağın xovsuz xalça məmulatlarının ən məşhur nümunəsi vərni hesab olunur-
du. Qarabağ tarixi-etnoqrafik bölgəsi vərninin vətəni olması ilə diqqəti cəlb edir [18, s. 88]. 

Qarabağ bölgəsində vərni xalçalarının əsas istehsal mərkəzləri Bərdə, Aşağı və 
Yuxarı Seyidəhmədli kəndləri, indiki Lənbəran kəndi, Ağdam və Cəbrayıl olmuşdur. 
Vərni həmişə digər xalça məmulatlarına nisbətən baha yüksək qiymətləndirilmişdir [12, 
s. 10]. XIX yüzillikdə əsasən Qarabağda toxunan vərnilər sənətşünaslıq elmində də xü-
susilə diqqət kəsb etmişdir. Hazırda onların bir çox gözəl nümunələri Avropa və Ame-
rika muzeylərində saxlanılır. Vərnilərdə bəzək əsasən üfüqi və şaquli bir tərzdə xalçanın 
ölçüsüylə əlaqədar olaraq 12, 16, 20, 24 ədəd “S” hərfini xatırladan elementlərdən ibarət 
olur [8, s. 123]. Xalqımızın 5-6 min il bundan əvvəlki bədii düşüncə tərzi, mifik təfək-
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kürü, ətraf aləmə münasibəti ilmələrin dili ilə nəsillərdən-nəsillərə ötürülərək bu günü-
müzədək gətirilmiş, mənəvi varislərinə çatdırılmışdır. Bu, həm də onu göstərir ki, xalqı-
mız bu torpağın əzəli sakinləri və sahibləridir; yerli azərbaycanlı əhalini “XI əsrin gəl-
mələri” adlandırmağa çalışan bədxahların cəhdləri əbəsdir. 

Qarabağ xalçalarının ikinci qrupunu xovlu xalçalar təşkil edir. Bu qrupa xalı və 
xalçalar daxildir. Xovlu xalçaların toxunuşu “düyünləmə” üsulu, yəni “dolama ilmə” və 
yaxud “qullabi ilmə” ilə əmələ gəlir”. Böyük ölçüləri ilə fərqlənən Qarabağ xalçaları 5 
hissədən ibarət olub “dəst-xəli-gəbə” adlanır [14, s. 26]. 

Qarabağ xalçalarının 33 kompozisiyası mövcuddur. XIX yüzillikdə “Atlı-itli”, 
“Maral-ceyran”, “İtli-pişikli” və başqa bu kimi süjetli xalçalar da geniş şöhrət tapmışdır. 
Mənbələr göstərir ki, belə növlü süjetli xalçalar bu vaxt əsas etibarilə Şirvan, Şuşa və 
Gəncədə istehsal olunurdu [17, s. 20; 20, s. 47]. 

XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində süjetli Azərbaycan xalçaları üzərində döv-
rün aktual mövzularının da təsvirinə təsadüf edilir. Şuşada Qarabağ xalçaçısı, Humay 
Həsənzadənin toxuduğu İran kəndlisinin həyatını əks etdirən xalçada dövrün sosial mo-
tivləri, eləcə də “Rüstəm və Söhrab” xalçasında inqilabi və vətənpərvərlik motivləri 
canlanır [23, s. 32]. 

XIX əsrin sonlarında nəşr olunmuş materiallarda Şuşada toxunan xalça və palaz-
ların öz kəmiyyət və keyfiyyətinə görə bütün Qafqazda birinci yer tutduğu qeyd edilirdi 
[19, s. 34]. 1889-cu il Tiflisdə keçirilən Qafqaz sərgisində Şuşa və Cəbrayıl qəzaların-
dan 25-ə qədər eksponat nümayiş etdirilmişdi [12, s. 5; 22, s. 105]. 

XIX əsrdə Qarabağ xalçaçılığının mərkəzini dağlıq hissədə Şuşa təşkil edirdisə, 
XX əsrin əvvəllərində Şuşanın ticarət əhəmiyyətinin tədricən zəifləməsi ilə əlaqədar 
olaraq o, öz yerini Ağdama vermişdi [17, s. 20]. 

XX əsrin əvvəllərində Qarabağda toxunan xalçalardan Xocalıda “Çələbi”, “Ba-
lıq”, Xocavənddə “Açma-yuma”, “Ləmpə”, Cəbrayılda “Saxsıda güllər”, Qarabulaqda 
“Butulkalı xanlıq”, Zəngilanda “Atlı-itli”, Bərdədə “Vərni”, Kəlbəcərdə “Şəddə”, Ağ-
dam və Tərtərdə “Kilim”, Ağcabədi və Beyləqanda “Xurcun”, Laçında “Məfrəş” toxu-
nulması geniş yayılmışdır. “Çələbi” xalçası hal-hazırda Londonun Viktoriya və Albert 
muzeyində nümayiş edilir [14, s. 74, 88-235; 23, s. 5] .Qarabağın “Şabalıd buta” adla-
nan kompozisiyası öz bədii tərtibatına görə digər bölgələrin “buta” təsvirli xalçalarından 
seçilir [3, s. 25]. 

XIX əsrin 90-cı illərində Qarabağa səyahət etmiş Y.Zedgenidze bölgənin xalça-
çılıq sənəti ilə bağlı zəngin məlumatlar toplamışdır. Y.Zedgenidze, S.Zaxarbəyov, A.Tep-
Yegiazarovun əsərində [19, s. 2-3] bu gün Azərbaycan xalçaları hesabına Xalça muzeyi 
yaratmış ermənilərin toxuculuq sənətindən bixəbər olduğunu sübut edən maraqlı dəlillər 
vardır. 

Yuxarıda haqqında danışdığımız məqalədə həmçinin qeyd edilir ki, ermənilər XIX 
əsrin sonlarında qadınları xalça toxuyan kişilərə “qadın hesabına yaşayanlar” deyə 
rişxənd edirdilər. Xalça toxuculuğu zəhmətli və istedad tələb edən iş olduğundan isə 
onu “arzuedilməz iş” adlandırırdılar. Əsərdə həm də göstərilir ki, ermənilər xalçaları əv-
vəlcədən İrandan gətirirdilər, sonra Qarabağ xalçalarının keyfiyyətinin daha üstün oldu-
ğunu görüb xalçanı buradan almağa başladılar. Zaman keçdikcə sənət əsəri olan xalça-
nın misilsiz bir mədəni sərvət olduğunu anlayan ermənilər Azərbaycanın misilsiz mə-
dəniyyət tarixini yaradan xalçalarını “erməni xalçası” adı altında dünya bazarlarına 
çıxarır və dünya muzeylərində nümayiş etdirirlər. Xalça sənətinə guya dırnaqarası, fay-
dasız məşğuliyyət kimi baxan ermənilər dünəni olmayan “ermənilərin xalçaçılıq mədə-
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niyyəti” haqqında bu gün silsilə yalanlar uydururlar. Təəssüf ki, bir çox dünya muzey-
lərində bu xalçalar hələ də erməni xalçası kimi nümayiş etdirilir. 

Qarabağ xalçaları dünyanın müxtəlif ərazilərində – Münhen şəhərindəki Xalı Sa-
lonunda, İngiltərənin Viktoriya və Albert Muzeyində, Londonun Nyu-Bond küçəsində 
yerləşən qədim Şərq mallarının satışı ilə məşğul olan şirkətin kolleksiyasında, Mosk-
vanın Dövlət Şərq Xalqları Sənəti Muzeyində, Sankt-Peterburqun Ermitaj, Tehranın 
Gülüstan sarayı və Xalça Muzeylərində, Türkiyənin Vakıflar Xalı Muzeyində saxlanılır 
[2, s. 11-175]. 

Qarabağın görkəmli sənətkarlarından biri olan Usta Səfərin hazırladığı müxtəlif 
milli ornamentli və naxışlı şəkillər əsasında toxunmuş xalçalar [5, s. 235] çoxdan bəri 
dünya muzeylərinin bəzəyinə və qiymətli eksponatına çevrilmişdir. 

XIX-XX yüzilliyin əvvəllərində Azərbaycanda əsas etibarilə müxtəlif çeşidli saya 
və naxışlı ipək parçalar istehsal edilirdi. Bunlara kimxa, tafta, darayi, mov, cecim və s. 
misal ola bilər. Araşdırmalar göstərir ki, Qarabağda cecim istehsalı ilə bu vaxt əsasən 
Şuşada, habelə Lənbəran, Ağcabədi və b. kəndlərdə məşğul olurdular [8, s. 126]. 

Bədii parçalar hazırlanması və bu tip başqa sahələr də Qarabağ dekorativ incə-
sənəti sistemində əhəmiyyətli yer tuturdu. 1894-cü ilin məlumatına görə, Şuşada beş 

parçatoxuyan müəssisə var idi: Məşədi Dadaş oğlunun təşkil etdiyi dörddəzgahlı kar-
xanada sadə klassik naxışlı parçalar toxuyurdular; Məşədi Abbas Mirzəməmməd oğluna 

məxsus ikidəzgahlı toxucu karxanasında yalnız uzunluğu iki arşın, eni isə bir arşın tünd 
qırmızı rəngdə zolaqlı ipək alaca parça toxunurdu. Kərbəlayı Kərim Məşədi Mehdi oğ-
lunun biri böyük, ikisi isə nisbətən kiçik olmaqla üç toxucu dəzgahı olan karxanası var 
idi. Böyük dəzgahda çarqatlıq, kiçiyində isə darayı toxuyurdular, ipəyi də elə Şuşadan 
alırdılar. Məşədi Abbas Məşədi Mehdi oğluna mənsub ikidəzgahlı toxucu karxanasında 
ildə 170-200 ədəd alaca parça toxunurdu, ipəyi də elə Şuşadan alırdılar; İbrahim Kərbə-
layı Hüseyn oğluna məxsus olan ikidəzgahlı toxucu karxanasında yalnız darayı parça 
istehsal olunurdu – burada ildə təxminən 250 ədəd darayı parça toxuyurdular. Əriş və 
arğac sapları yerli sənətkarlardan alırdılar [7, s. 188]. 

Qarabağın Lənbəran kəndində də toxuculuğun müxtəlif növləri inkişaf etmişdi. 
“Lənbəran şalvarı” Qarabağ əyanlarının geyimləri sırasında idi [7, s. 187, 189]. 

Şuşa şəhəri həm də Azərbaycanda zərgərlik sənətinin mərkəzlərindən biri idi. Bu-
rada zəngin sənət biliklərinə malik olan ustalar – Usta Rüstəm, Zərgər Muxtar, Topla-
maçı Əliş, Zərgər İsmayıl, Zərgər Seyidəli və b. şöhrət qazanmışdılar. Şuşa zərgərləri 
qarasavad, oymakarlıq, toplamaçılıq (şəbəkəçilik), xətəmkarlıq kimi texniki istehsal 
üsullarını bilsələr də, qəlibkarlığa daha çox üstünlük verirdilər. XX əsr Şuşa zərgər-
liyində qəlibkarlıq geniş yayılmış bəzək üsullarından olub, qabarıq naxışlı, ornamental 
formalı məmulatların hazırlanmasında başlıca yer tutmuşdur [13, s. 90]. 

Şuşada bənnalıq, heykəltəraşlıq, şəbəkəçilik, oymakarlıq, həkkaklıq kimi zərif us-
ta əməyi tələb edən sənət sahələri də mövcud olmuşdur. Şuşa və onun ətrafında zəngin 
daş yataqlarının və karxanalarının olması daşişləmə sənətinin inkişafına böyük təkan 
vermiş, şuşalı ustalar daha çox inşaat daşlarının, təsərrüfatda və məişətdə işlənən əşya 
və avadanlıqların, xatirə-xeyrat abidələrinin yonulmasında xüsusi səriştəyə malik idilər. 
Bu sənətin inkişafının nəticəsi idi ki, 1917-ci ildə təkcə Şuşada 2983 evdən 2742-si daş-
dan tikilmişdi [13, s. 91]. 

Azərbaycanda XIX-XX yüzilliyin əvvəllərində metaldan müxtəlif forma və bə-
zəkdə ev avadanlığı və zinət əşyaları düzəldirdilər. Qarabağ sənətkarlarının şəbəkəçilik 
üsulu ilə hazırladıqları “quş dimdiyi”, “vov”, “hörük-buruq”, “çarqat”, “zəncirə”, “qıv-



 

285 

rım ilan tac”, “ətəklik”, “guşə”, “əncalə”, “divarə”, “bəndam” və başqaları Qarabağ zər-
gərlik sənətinin gözəl nümunələrindəndir [8, s. 128]. 

Memarlıq abidələrimizlə bağlı olan bədii metal nümunələri – eyvan, pəncərə bar-
maqlıqları, qapı döyəcəkləri (taqqılbablar) və s. daha çox keçmiş milli ənənələrlə bağlı 
düzəldilirdi [8, s. 130-131]. 

XVIII-XIX yüzilliklərdə Qarabağın mirzələri, katibləri, xəttatları, rəssamları  
müxtəlif əsərlərin üzünü köçürmüş, gözəl sənət nümunələri – əlyazma kitabları yarat-
mışdılar. Qarabağda, bir qayda olaraq, bütün savadlı adamlar, münəccim, həkim, yaxud 
filosof olmalarından asılı olmayaraq, hesab edirdilər ki, yüksək savad dərəcəsinin bir 
göstəricisi də şeir yazmaq və xəttatlıq sənətinə yiyələnməkdir. Yüksək səviyyəli peşəkar 
xəttatlar kitabların üzünü köçürür, habelə qəbir daşları, ziyarətgahlar və mülki binalar 
üçün yazı qəlibləri hazırlayırdılar [7, s. 54]. 

Beləliklə, araşdırmalar göstərir ki, Qarabağ regionunda ən qədim zamanlardan 
meydana gələn müxtəlif sənət sahələri zaman keçdikcə inkişaf edərək daha da təkmil-
ləşmişdir. XIX yüzillikdə Azərbaycan yeni mədəni inkişaf yoluna qədəm qoysa da, 
klassik ənənələr üslubuna daha çox meyl edir, klassik sənət nümunələri yaradırdı. Bu-
rada el sənətlərinin bir çox növləri hələ də öz keçmiş nüfuzunun itirilməməsinə xidmət 
etsə də müxtəlif sənət sahələri eyni vəziyyətdə deyildi. Əgər kustar sənətkarlıq isteh-
salının bəzi sahələri (silahqayırma) bu dövrdə tamam istehsaldan çıxırdısa və misgərlik, 
dulusçuluq və s. sahələr ixtisar olunurdusa, sənətkarlığın digər sahələri nəinki qalmaqda 
davam edirdi, hətta sənayenin fabrik-zavod mərhələsinə yüksəlirdi. 

Azərbaycanın incəsənət tarixinin öyrənilməsi göstərir ki, XIX-XX yüzilliyin əv-
vəllərində Qarabağ bölgəsinin  istedadlı sənətkarları Yaxın Şərq və dünya mədəniyyəti-
ni zənginləşdirən bir sıra qiymətli sənət abidələri yaratmışlar. Hazırda dünyanın məşhur 
muzeylərində toplanan, ümumdünya sənət tarixinin səhifələrində şərəfli yer tutan bir 
çox nadir əsərlər Azərbaycan incəsənətinin orijinal simasını, özünəməxsus bədii-estetik 
mövqeyini müəyyənləşdirir. 
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К ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО И ПРИКЛАДНОГО 

ИСКУССТВА В КАРАБАХСКОМ РЕГИОНЕ СЕВЕРНОГО 

АЗЕРБАЙДЖАНА В КОНЦЕ XIX-НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ 
 

В данной статье на основе многочисленных достоверных источников, а так-
же материалов исторической литературы рассмотрены развитие различных от-
раслей изобразительного и прикладного искусства в Карабахском регионе, осве-
щены специфические особенности развития основных отраслей этих искусств, а 

также доказано, что Карабахская культура являляется органической составной 

частью единой Азербайджанской культуры. 
 

Ключевые слова: Северный Азербайджан, Карабахская культура, искусство, ковроде-
лие,каллиграфия, изобразительное искусство, ювелирное дело, ремесло 
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DEVELOPMENT HISTORY OF ARTS AND CRAFTS IN THE KARABAKH 
REGION OF NORTHERN AZERBAIJAN AT THE 

END OF THE XIX-THE BEGINNING OF THE XX CENTURIES 
 

In this paper, based on numerous reliable sources, as well as materials of his-
torical literature, the development of various branches of fine and applied art in the Ka-
rabakh region is considered, speciosic features of the development of the main branches 
of these arts are covered, and it is proved that the Karabakh culture was an organic part 
of the unified Azerbaijan culture. 
 

Keywords: Northern Azerbaijan, Karabakh culture, arts, carpet weaving, calligraphy, painting, 
jewelry, crafts. 
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ƏRZAQ TƏHLÜKƏSİZLİYİ NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASINDA 

İQTİSADİ İNKİŞAFI ŞƏRTLƏNDİRƏN AMİL KİMİ 
 

Məqalədə Azərbaycan və onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikası əhali-
sinin ərzaq məhsulları ilə təmin olunması məsələləri araşdırılır. 

Eyni zamanda BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının (FAO) gördüyü işlərdən söhbət 

açılır. Ölkədə qəbul olunmuş regional Dövlət Proqramlarının ərzaq məhsullarının artırılması imkanları 

təhlil edilir. Habelə ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasında Naxçıvan MR-in tutduğu yeri və 

rolu müəyyənləşdirilir. 
 

Açar sözlər: ərzaq təhlükəsizliyi, Dövlət Proqramları, kənd təsərrüfatı, taxıl, kartof, tərəvəz, ət, 

süd, yumurta. 
 

Bu gün dünyanı narahat edən əsas problemlərdən biri ölkələrin ərzaq təhlükəsizli-
yinin təmin olunmasıdır. Bu baxımdan iqtisadiyyatın mühüm sahələrindən biri olan aq-
rar sektorun inkişafına xüsusi əhəmiyyət verilir. Son illər Azərbaycanda aparılan aqrar 
islahatlar bu gün də davam etdirilir. 

İqtisadi artımın təmin edilməsi məqsədilə kənd təsərrüfatında davamlı inkişaf isti-
qamətində mühüm tədbirlərin həyata keçirilməsi istehsalın səmərəliliyinin yüksəldil-
məsi və rəqabət qabiliyyətliliyinin artırılmasıdır. 

İqtisadiyyatın davamlı inkişafına, əhalinin məşğulluğunun artırılmasına və ölkədə 

yoxsulluğun azaldılmasına nail olmaq məqsədilə “Azərbaycan Respublikası regionları-
nın sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı (2004-2008-ci illər)” və onun davamı olan 
“Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı 
Dövlət Proqramı”, habelə 2014-2018-ci illəri əhatə edən üçüncü Dövlət Proqramı, 
“2006-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı 
inkişafı Dövlət Proqramı”, “2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında əhalinin 
ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair Dövlət Proqramı” və digər hüquqi normativ 

sənədlər qəbul edilmişdir. 
Ərzaq təhlükəsizliyi hazırda dünyada özünü kəskin şəkildə büruzə verir. Beynəl-

xalq miqyasda ərzaq probleminə diqqət yetirilməsinin nəticəsidir ki, BMT-nin təşəb-
büsü ilə hələ 1996-cı ildə “Ümumdünya ərzaq təhlükəsizliyi haqqında Roma deklarasi-
yası” qəbul edilmişdir. 2000-ci ilin sentyabrında Nyu-York şəhərində BMT tərəfindən 

191 ölkənin dövlət başçılarının iştirakı ilə Minilliyin Sammiti keçirilmişdir. 
Qeyd edək ki, Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev də bu Sammitdə iştirak edirdi. 

Bu Sammitdə 2015-ci ilədək dünyada ifrat yoxsul əhalinin sayının yarıya qədər azaldıl-
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ması öhdəliyini əks etdirən Minilliyin Bəyannaməsi imzalanmışdır. Elə buna görə də 

ölkədə aparılan iqtisadi islahatların daha da dərinləşməsi, kənd təsərrüfatı məhsulları is-
tehsalının artırılması, respublika əhalisinin ərzaq məhsulları ilə daxili istehsal hesabına 
təmin edilməsi bir vəzifə kimi qarşıya qoyulmuşdur. 

Bu vəzifələrdən irəli gələn məsələlər ölkəmizdə çox müvəffəqiyyətlə həyata keçi-
rilir. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı son zamanlar daha sürətlə artır ki, bu da əha-
linin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün zəmin yaradır. Heç kəsə sirr deyil ki, 

müstəqilliyimizin ilk günlərində ölkədə ərzaq məhsulları çatışmırdı və qida məhsulla-
rının əsas hissəsi xarici ölkələrdən idxal olunurdu. Lakin sonralar görülən bir sıra təd-
birlər nəticəsində idxal olunan ərzaq məhsullarının xüsusi çəkisi getdikcə azalmış və 

yerli məhsullar isə artmışdır. 
Ölkə əhalisinin zəruri ərzaq məhsulları ilə təmin olunması məqsədilə aqrar bölmə-

də aparılan köklü islahatlar bu sahənin daha sürətlə inkişafına əlverişli zəmin yaratmış-
dır. 

2012-ci il aprel ayının 19-da Bakıda keçirilən BMT-nin  Ərzaq və Kənd Təsərrü-
fatı Təşkilatının (FAO) Avropa üzrə 28-ci regional konfransında iştirak və çıxış edən 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev demişdir: “İdxalı əvəzləyən 

yerli istehsal sahələrinin yaradılması prosesi çox sürətlə gedir. Biz qarşıya hədəf qoy-
muşuq ki, özümüzü əsas ərzaq məhsulları ilə tam şəkildə təmin etməliyik. Bu istiqa-
mətdə çox ciddi addımlar atılmışdır. Hazırda biz özümüzü əsas qida məhsulları ilə bö-
yük dərəcədə – təxminən 80-90 faiz səviyyəsində təmin edirik. Eyni zamanda bizdə çox 
güclü ixrac potensialı da formalaşır. İxrac potensialını daha da artırmaq üçün biz ind i 
müxtəlif stimulverici amillərdən istifadə edirik. Yeni bazarlara çıxırıq. Azərbaycanda 

demək olar bütün yeni, müasir emal müəssisələri dünya standartlarına cavab verir ki, biz 

məhsulumuzu istənilən bazarlara ixrac edə bilək. Hazırda bizim üçün əsas ixrac bazar-
ları qonşu ölkələrdir. Ancaq biz məhsullarımızla artıq Avropa İttifaqı məkanına da çıxı-
rıq. Əminəm ki, yaxın zamanlarda bu işlər daha da sürətlə gedəcəkdir” [1]. 

Yuxarıdakılardan məlum olur ki, hazırda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

İlham Əliyevin diqqət mərkəzində saxladığı ən mühüm problemlərdən biri ölkənin 

ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsidir. Müasir şəraitdə ərzaq təhlükəsizliyinin təmin 

edilməsi daha çox qlobal xarakter daşıyır və ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin tərkib 

hissəsi olmaqla ölkənin strateji maraqlarının qorunmasında mühüm rol oynayır. Ərzaq 

təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ölkənin milli maraqlarının xarici rəqabətin əlverişsiz 

təzahürlərindən qorunmasında aparıcı amil olmaqla ölkənin ərzaq müstəqilliyinin təza-
hürü kimi şərtlənir. 

Dövlət Proqramlarına uyğun olaraq ölkənin bütün regionlarında, o cümlədən Nax-
çıvan Muxtar Respublikasında da ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sahəsində çox 

mühüm tədbirlər həyata keçirilir. 
Naxçıvan Muxtar Respublikasında sosial-iqtisadi inkişafın təmin olunması üçün 

sahibkarlıq fəaliyyətinin hərtərəfli qayğı ilə əhatə olunması vacib şərtdir. Son illərdə 

sahibkarlarla dəfələrlə görüşən Ali Məclisin Sədri Vasif Talıbov demişdir ki, bu sahəyə 

dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərin həcminin ildən-ilə artırılması, iş adamlarının 
fəaliyyətinə süni müdaxilələrin aradan qaldırılması, antiinhisar tədbirlərinin gücləndiril-
məsi, biznes subyektlərinin qeydiyyatı ilə lisenziya sisteminin sadələşdirilərək “bir 

pəncərə” prinsipi əsasında aparılması müsbət təsirini göstərməkdədir. Kənd təsərrüfatı 

sahəsində çalışan fermerlərin gəlir vergisindən azad edilməsi, “Aqrolizinq” Açıq Səhm-
dar Cəmiyyəti tərəfindən onların lazımi texnika, gübrə, yanacaq və toxumlarla təmin 

olunması da sahibkarlığa göstərilən qayğının ifadəsidir. 
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Artıq bir neçə ildir ki, Azərbaycanda və onun tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında bəzi məhsullar üzrə ərzaq təhlükəsizliyi təmin olunub. Həyata keçirilən 

tədbirlərin nəticəsidir ki, muxtar respublikada əksər kənd təsərrüfatı məhsullarına olan 

tələbat yerli istehsal hesabına ödənilir. Kənd təsərrüfatı inkişaf etdikcə onunla bərabər 

emal sənayesi, satış və digər sahələr də genişlənir. Nəticədə xarici bazarlardan asılılıq 

getdikcə aradan qaldırılır, ərzaq məhsulları ilə özümüzü etibarlı şəkildə təmin edə bi-
lirik. 

Ali Məclisin Sədrinin dediyi kimi: “İqtisadiyyatın aparıcı sahəsi olan kənd təsər-
rüfatında inkişafın təmin edilməsi... ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində müstəsna 

əhəmiyyətə malikdir”. 
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin qəbul etdiyi üç Dövlət Proqramı, o 

cümlədən “Naxçıvan Muxtar Respublikasının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inki-
şafı Dövlət Proqramı”,  “Naxçıvan Muxtar Respublikasının 2014-2018-ci illərdə sosial-
iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”, “2008-2015-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublika-
sında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair Dövlət Proqramı” və “2012-
2015-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında meyvəçiliyin və tərəvəzçiliyin inkişa-
fı üzrə Dövlət Proqramı”nda muxtar respublika əhalisinin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin 

edilməsi ilə əlaqədar bir çox məsələlər öz əksini tapmışdır. 
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2014-2018-ci illərə dair imza-

ladığı sayca üçüncü Dövlət Proqramında qeyd edilir ki, muxtar respublika iqtisadiyya-
tının vacib sahəsi olan kənd təsərrüfatında ardıcıl islahatlar və yeni texnologiyaların tət-
biqi davam etdiriləcəkdir. 

Müasir dövrdə əhalinin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin iki amilinə daha 

çox diqqət yönəldilir: 
1. Ərzaq bazarında məhsulların mövcudluğu; 
2. Onların əldə edilməsi üçün maliyyə imkanlarının olması. 
Ərzaq məhsullarının mövcudluğu istehsal və idxal münasibətlərindən asılıdır. Ma-

liyyə imkanları isə adambaşına düşən aylıq gəlirlərin səviyyəsindən asılıdır. Bu amil-
lərdən biri çatışmırsa ərzaq təhlükəsizliyi təmin edilmir. Bazarda ərzaq məhsulları möv-
cuddursa, lakin onu ala bilmək imkanı yoxdursa, ərzaq təminatı həll edilməmiş hesab 

edilir. Maliyyə imkanları varsa, istehlak bazarında insanlar məhsulların çatışmazlığı hal-
ları ilə  üzləşdiyi zaman ərzaq təhlükəsizliyini təmin etmək mümkün deyil. 

Ərzaq təhlükəsizliyi problemi dünya alimlərinin, beynəlxalq təşkilatların, dövlət-
lərin həmişə diqqət mərkəzində olmuş, onlar müxtəlif araşdırmalar və təhlillər aparmış-
lar. Lakin bütün bunlara baxmayaraq hələ bu günə kimi problemlər tam həllini tapma-
mışdır. 

Göstərilən problemlər, təhlükəsizlik tədbirləri görməyi tələb edir. Çünki, bu prob-
lemlər ərzaq təminatını gələcəkdə təhlükə altına alır və həmin amillərin nəzərə alınması 

zərurətini tələb edir. Qeyd edək ki, ərzaq təhlükəsizliyinə istər milli və istərsə də qlobal 

səviyyədə çoxsaylı amillər təsir göstərir. Bu amillərə təbii iqlim, ehtiyatların mövcud-
luğu, istehsal-iqtisadi imkanlardan istifadə səviyyəsi, böhranlar, müharibələr, fəlakətlər, 
əhalinin məskunlaşması, urbanizasiya, alıcılıq qabiliyyəti və s. aid edilir. Bütün bu amil-
lər müəyyən səviyyədə ərzaq təminatına təhlükə törədə bilir. Ona görə də tədbirlərin hə-
yata keçirilməsinə kompleks yanaşılması olduqca vacibdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, müasir dövrdə kənd aqrar siyasətin qarşısında bir sıra 

məqsədlər durur ki, buraya aşağıdakıları daxil etmək olar: 
1. Fermer təsərrüfatlarının gəlirlərinin məqbul səviyyəsinin təmin olunması; 
2. İstehlakçılarla bağlı məqsədlər; 
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3. Bütövlükdə cəmiyyətlə bağlı məqsədlər. 
Yuxarıda vurğulanan məqsədlər içərisində aqrar sektorun ölkənin enerji daşıyıcı-

ları ilə təminatına tövhə verilməsi məqsədi istisna olmaqla digər məqsədlər Azərbaycan 

üçün aktualdır. 
Hesab edirəm ki, bu məqsədlərdən çıxış edərək dövlətin aqrar siyasətinin forma-

laşması üçün ilk növbədə aqrar sektorun inkişaf prioritetləri dəqiqləşdirilməlidir. Fikri-
mizcə, hökumət həm aqrar sektorun mövcud vəziyyətini, həm də özəl bölmənin imkan-
larını dəqiq qiymətləndirməli və bu amilləri nəzərə alaraq aqrar sektorun inkişafına mü-
daxilə səviyyəsini müəyyən etməlidir. 

Dövlət Proqramlarına uyğun olaraq ölkənin bütün regionlarında, o cümlədən 
Naxçıvan Muxtar Respublikasında da ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunması sahəsində 

çox mühüm tədbirlər həyata keçirilir. 
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2014-2018-ci illərə dair imza-

ladığı sayca üçüncü Dövlət Proqramında qeyd edilir ki, muxtar respublika iqtisadiyya-
tının vacib sahəsi olan kənd təsərrüfatında ardıcıl islahatlar və yeni texnologiyaların 

tətbiqi davam etdiriləcəkdir. Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə aqrar 

bölmənin inkişafı istiqamətində bir sıra tədbirlər, o cümlədən: 
– daxili bazarın tələbatının yerli istehsal hesabına ödənilməsi səviyyəsini yüksəlt-

mək üçün ərzaq məhsulları istehsalı həcminin artırılması, tələbatdan artıq istehsal edən 

kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracının stimullaşdırılması; 
– ərzaq və digər kənd təsərrüfatı malları bazarının qorunması, yerli istehsal və 

idxal olunan ərzaq məhsullarının keyfiyyətinə ciddi nəzarətin davam etdirilməsi və s. 

nəzərdə tutulmuşdur [9, s. 8]. 
Qeyd edək ki, muxtar respublikada aqrar sektorun inkişafı və ərzaq təhlükəsiz-

liyinin təmin olunması nəticəsində məhsul istehsalı ildən-ilə artmaqda davam edir, əkin 
sahələri genişlənir. 

Beləliklə məlum olur ki, son 5 ildə (2013-2018) muxtar respublikada əkin sahəsi 
1404 hektar artmışdır. Əlbəttə ki, əkin sahələrinin genişləndirilməsi məhsul istehsalının 

artmasına da öz təsirini göstərmişdir. Belə ki, təkcə 2017-ci ildə muxtar respublikada 
93,4 min ton taxıl, 49,0 min ton kartof, 84,7 min ton tərəvəz, 38,3 min ton ərzaq üçün 

bostan məhsulları, 54,1 min ton meyvə və 15,9 min ton üzüm istehsal edilmişdir. 
Heyvandarlıq məhsulları istehsalı da artmaqda davam etmişdir. Muxtar respubli-

kada 2017-ci ildə 26,3 min ton ət, 89,9 min ton süd, 1424 ton bal istehsal edilmişdir ki, 
bu da əvvəlki illərə nisbətən xeyli çoxdur. 

Statistik məlumatların təhlili göstərir ki, son beş ildə muxtar respublikada kənd tə-
sərrüfatı məhsulları istehsalı dəyər ifadəsində 116,3 min manat artmışdır. 

Ümumiyyətlə aparılan araşdırmalar göstərir ki, muxtar respublikada kənd təsərrü-
fatı məhsulları getdikcə artır. Təbii ki, bütün bunlar ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olun-
ması baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir. 27 ildir blokada vəziyyətində olan Nax-
çıvan MR-də bu istiqamətdə görülən işləri yüksək qiymətləndirən Azərbaycan Respub-
likasının Prezidenti İlham Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90-illiyinə həsr 
olunmuş təntənəli mərasimdəki nitqində demişdir: “Naxçıvanda ərzaq təhlükəsizliyi 

məsələləri, demək olar ki, tam şəkildə öz həllinin tapmışdır. Bu da böyük nailiyyətdir, 

böyük uğurdur” [4, s. 18]. 
Gələcək illərdə də əhalinin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunması kursu davam 

etdiriləcəkdir. 
“Azərbaycan – 2020: gələcəyə baxış” inkişaf konsepsiyasında deyilir ki, “... məq-

sədyönlü şəkildə iqtisadiyyatın strukturunun təkmilləşdirilməsi tədbirləri həyata keçiri-
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ləcəkdir. ... aqrar sektorun inkişafı və ərzaq təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi, ... prioritet 
istiqamətlər olacaqdır”. 
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В статье исследованы вопросы обеспечения продовольственной продукцией 

населения Азербайджана и его неотъемлемой части – Нахчыванской Автономной 
Республики. 
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NAXÇIVAN TARİXİNİN ÖYRƏNİLMƏSİNDƏ 
DAHA BİR UĞURLU ADDIM 

 
Bu günlərdə Azərbaycan MЕA Naxçıvan Bölməsinin 

sədri, akademik İsmayıl Hacıyеvin “Naxçıvan Azərbayca-
nın dövlətçilik tarixində” (Bakı, Еlm, 2018) adlı mоnоqra-
fiyası çapdan çıxmışdır. Onu da göstərmək lazımdır ki, 

Naxçıvan tarixinin tədqiqi İsmayıl müəllimin elmi yaradıcı-
lığının ana xəttini təşkil edir. Onun müxtəlif illərdə nəşr 
etdirdiyi “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və Naxçıvan”, 
“Behbud ağa Şahtaxtinski: həyatı və fəaliyyətinin mühüm 
mərhələləri”, “Naxçıvan Muxtar Respublikası müstəqillik 
yollarında”, “Еrmənilərin Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları 
və qanlı cinayətləri”, “Heydər Əliyev siyasəti: tarixdə və 
günümüzdə”, “Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbayca-
nın milli dövlətçilik tarixində”, “Naxçıvan Muxtar Respub- 

likasının ictimai-siyasi həyatı, sosial-iqtisadi və mədəni inkişafı (1991-2011-ci illər)” və 
bir çox başqa əsərləri Naxçıvan tarixinin bir çox qaranlıq cəhətlərinə işıq salmış, Azər-
baycan tarixşünaslığında özünəməx-sus yeri olan naxçıvanşünaslıq istiqamətini daha da 
zənginləşdirmişdir. 

“Naxçıvan Azərbaycanın dövlətçilik tarixində” monoqrafiyasını İ.Hacıyevin elmi 

yaradıcılığında yeni bir mərhələnin başlanğıcı kimi də qiymətləndirmək olar. Əgər in-
diyə qədər onun tədqiqat çərçivəsi daha çox XX-XXI əsrlərlə məhdudlaşırdısa, o, bu 

əsərində ilk dəfə göstərilən çərçivəni aşmış, Naxçıvan diyarının dövlətçilik tarixini ən 
qədim zamanlardan müasir dövrümüzə qədər tədqiq etmişdir. Elə buradaca monoqra-
fiyanın daha bir məziyyəti üzərində dayanmaq lazımdır. İsmayıl müəllim yalnız Azər-
baycanın dövlətçilik tarixində Naxçıvanın yerini təsvir etmək və müəyyənləşdirməklə 
kifayətlənməmiş, bütün Azərbaycan tarixi üçün mühüm aktuallıq kəsb edən bir çox mə-
sələlərin qoyuluşuna və həllinə öz münasibətini bildirmişdir. Onun Azərbaycanda döv-
lətin yaranması şəraiti və ilkin xronologiyasının şərhi zamanı hətta akademik nəşrlərdə 
yol verilmiş uyğunsuzluqları qabartması diqqəti xüsusilə cəlb edir. 

Akademik İ.Hacıyevin çoxillik zəhmətinin bəhrəsi olan monoqrafiya, giriş, 8 fəsil, 
27 yarımfəsil, nəticə, biblioqrafiya, adlar göstəricisi və əlavələrdən ibarətdir. Müəllif 
monoqrafiyanın strukturunu müəyyənləşdirərkən tarixşünaslıqda qəbul edilmiş dövrləş-
mə prinsipini əsas götürmüş, Naxçıvan tarixinin ayrı-ayrı dövrlərini bu prinsipə söykə-
nərək tədqiq etmişdir. “Naxçıvanın Azərbaycanda dövlətyaranma prosesində rolu” adla-
nan birinci fəsil 4 yarımfəsildən ibarətdir. Burada Azərbaycan tarixində dövlət və döv-
lətçilik probleminin qoyuluşuna dair mövcud baxışlar tədqiqatçı süzgəcindən keçirilmiş, 
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Naxçıvanın ərazisi və təbii-iqlim xüsusiyyətləri haqqında zəruri olan bilgilər yığcam şə-
kildə şərh olunmuş, ən qədim zamanlardan e.ə. III minilliyədək olan dövrdə diyarın 
inkişaf yolu işıqlandırılmış, Azərbaycanda dövlətin yaranmasına dair yeni müddəalar 
irəli sürülmüş, bu prosesdə Naxçıvanın rolu məsələsinə aydınlıq gətirilmişdir. 

Birinci fəsillə tanışlıq göstərir ki, müəllif öz qarşısına heç də hamıya yaxşı məlum 
olan hadisə və proseslərin şərhini vermək vəzifəsi qoymamışdır. Burada diqqəti çəkən 
əsas məqam bu hadisə və proseslərə peşəkar və püxtələşmiş bir tədqiqatçının yanaşma 
tərzidir. Müəllifi hadisə və prosesin baş verdiyi zaman və məkandan daha çox onların 

törətdiyi nəticələr maraqlandırır. Belə yanaşma Naxçıvanın ərazisi, təbii-iqlim xüsusiy-
yətləri kimi məsələlərin işıqlandırılmasında özünü daha aydın göstərir. Əslində Naxçı-
vanın coğrafi mövqeyinin özündə bir unikallıq var. Bu bölgə şimali Azərbaycanın cə-
nubunda, cənubi Azərbaycanın isə şimalında mövqe tutmaqla bütün ölkədən gedən ic-
timai-siyasi proseslərin mərkəzində olmaq şansı qazanmışdır. Elə bunun nəticəsidir ki, 
diyar əsrlər boyu Azərbaycanın şimalı ilə cənubu arasında  bir növ körpü rolunu oyna-
mış, ölkənin dövlətçilik ənənələrinin formalaşmasına öz töhfəsini vermişdir. 

“Azərbaycanın qədim dövlətləri və Naxçıvan” adlanan ikinci fəsil böyük bir xro-
noloji dövrü – e.ə. IX əsrdən b.e.-nın III əsrinə qədərki dövrü əhatə edir. Bütövlükdə 
dörd yarımfəsildən ibarət olan bu fəsildə Naxçıvan diyarının Manna dövləti, Midiya və 
Əhəməni imperiyaları, Atropatena və Parfiya Arşakiləri dövründə ictimai-siyasi vəziy-
yəti öyrənilmiş, adları çəkilən dövlətlərlə münasibətləri tədqiq edilmiş, bir çox məsə-
lələr haqqında dəqiqləşdirmələr aparılmış, tarixşünaslıqda bu sahələrlə bağlı mövcud 
boşluqlar müəyyənləşdirilmişdir. Sonuncu fikirlər Naxçıvan diyarının Manna dövləti ilə 
münasibətlərinin aydınlaşdırılması məsələsində daha böyük aktuallıq kəsb edir. Prob-
lemə və dövrə dair tədqiqat əsərlərini dərindən araşdıran müəllif təəssüf hissi ilə bu 
əsərlərdə diyarın Manna dövlətinin tərkibində olduğu vaxt haqqında konkret fikir söy-
lənilmədiyini qeyd edir və elə oradaca bu hadisənin e.ə. VIII əsrin sonu – e.ə. VII əsrin 
əvvəllərində baş verməsi ehtimalını irəli sürür. O, eyni zamanda e.ə. IX-VI əsrlərdə 
Naxçıvan diyarının qonşu dövlətlər və vilayətlərlə əlaqələrinin tədqiqi vəziyyətinin heç 
də qənaətbəxş olmadığını qeyd edir. Doğrudan da, göstərilən dövrdə diyarın Azərbay-
canın cənub torpaqları ilə əlaqələrinin öyrənilməsi istiqamətində xeyli iş görülsə də, 
onun Azərbaycanın şimal torpaqları ilə əlaqələrinin işlənməsi hələ də öz tədqiqatçısını 
gözləyir. 

Monoqrafiyanın həcm etibarı ilə ən böyük bölməsi  “Azərbaycanın orta əsr dövlət-
ləri və Naxçıvan” adlanan üçüncü fəsildir. Ümumilikdə 8 yarımfəsildən ibarət olan bu 
fəsildə bütün orta əsrlər dövründə (III-XVIII əsrlərdə) Azərbaycan dövlətçiliyi sistemin-
də Naxçıvanın yeri və rolu araşdırılmışdır. Müəllif burada da öz  qarşısına qoyduğu və-
zifəyə uyğun olaraq əsas diqqəti orta əsrlər dövründə Azərbaycanın dövlətçilik sistemin-
də Naxçıvanın mövqeyinin müəyyənləşdirilməsinə yönəltmişdir. Erkən orta əsrlər döv-
ründə Azərbaycanın digər torpaqları kimi, Naxçıvan diyarı da əvvəlcə (III-VII əsrlər) 
Sasani imperiyasının, sonra isə (VII-IX əsrlər) Ərəb xilafətinin tərkibində olmuşdur. 
Buna baxmayaraq, diyar həriki imperiyanın hakimiyyəti dövründə özünün inzibati və si-
yasi mərkəz rolunu qoruyub saxlamış, bununla da yaxın gələcəkdə Azərbaycanın qədim 
dövlətçilik ənənələrinin dirçəlməsinə öz töhfəsini vermişdir. Naxçıvan bu dövrdə Azər-
baycanda həm də yadelli əsarətə qarşı müqavimət hərəkatının mühüm mərkəzlərindən 
biri olmuşdur. Əsərdə hazırkı dövrdə də Naxçıvan diyarının müxtəlif yerlərində Xürrə-
milər hərəkatının rəhbəri Babəkin adı ilə bağlı tarixi abidələrin və yaşayış yerlərinin 
göstərilməsi bu fikri  təsdiq edən mühüm dəlillər kimi göstərilir. 
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Müəllif monoqrafiyanın bu bölməsində  ərəb xilafətinin süqutundan sonra Azər-
baycanda yaranmış müstəqil dövlətlərin (Sacilər, Salarilər, Şirvanşahlar, Şəddadilər və 
Rəvvadilər) ictimai-siyasi həyatında Naxçıvanın yeri məsələsini diqqətlə araşdırmışdır. 
Onun X əsrin 80-ci illərindən XI əsrin 60-cı illərinə qədər mövcud olmuş Naxçıvanşah-
lıqla əlaqədar irəli sürdüyü fikirlər xeyli maraq doğurur. Tarixi ədəbiyyatda bu qurumun 
mövcudluğu və statusu haqqında müxtəlif fikirlər mövcuddur. Bu fikirlərin hər birinin 
elmi təhlilini verən müəllif Naxçıvanşahlığın əhatə etdiyi ərazini müəyyənləşdirmiş, 
onun tarixinin Rəvvadilər və Şəddadilər dövlətləri ilə sıx bağlı olması qənaətinə gəl-
mişdir. Diləfilər sülaləsinin idarə etdiyi Naxçıvanşahlıq əksər vaxtlarda Şəddadilər döv-
lətinin tərkibində bir əmirlik kimi nisbi müstəqilliyə malik olmuş, bir sıra vaxtlarda 
müstəqilliyini qoruyub saxlamış, qonşu dövlətlərlə dostluq münasibətləri yaratmışdır. 

Monoqrafiyada Azərbaycan Atabəyləri dövlətinin tarixinə ayrıca bir yarımfəslin 
həsr edilməsi heç də təsadüfi deyildir. Müəyyən vaxtlarda Şərqin ən qüdrətli imperiya-
larından birinə çevrilən bu dövlətin tarixində Naxçıvan diyarının özünəməxsus yeri var-
dır. Dövlətin banisi Şəmsəddin Eldəniz 1146-cı ildə Naxçıvan vilayətini ələ keçirdikdən 
sonra öz dövlətinin paytaxtını buraya köçürmüşdü. 1174-cü ildə qədər Azərbaycan Ata-
bəyləri dövlətinin paytaxtı olmuş Naxçıvan şəhəri məhz bu dövrdə öz tarixinin çiçək-
lənmə dövrünə qədəm qoymuş, dövlətin əsaslarının möhkəmləndirilməsində mühüm rol 
oynamışdır. Monoqrafiyanın bu fəslinin sonrakı yarımfəsillərində XIII-XVIII əsrlərdə 
Azərbaycanda gedən siyasi proseslərdə Naxçıvanın oynadığı rol qabarıq şəkildə diqqətə 
çatdırılmışdır. 

Tədqiqatçı əsərdə Azərbaycanın dövlətçilik tarixində özünəməxsus mövqeyi olan 
Naxçıvan xanlığına xüsusi yer ayırmışdır. Əslində Azərbaycanın digər xanlıqları kimi, 
Naxçıvan xanlığı da milli dövlətçilik ənənələrinin yaranıb inkişaf etməsində mühüm rol 
oynamışdır. XIX əsrin əvvəllərində baş vermiş rus istilası bu ənənələrin inkişafına ağır 
zərbə vursa da, onu tamamilə sıradan çıxara bilmədi. Artıq xanlıqlar dövründən forma-
laşmağa başlayan milli dövlətçilik ideyaları 1918-ci ildə yaranmış Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti dövründə real həqiqətə çevrildi. Müəllif haqlı olaraq göstərir ki, bu dövr-
də də Azərbaycanın dövlətçilik sistemində mühüm rol oynayan Naxçıvan ölkənin ərazi 
bütövlüyünün qorunub saxlanılmasına öz töhfəsini vermişdir. 

Naxçıvan diyarının tarixinin 70 illik bir dövrü sovet hakimiyyəti ilə bağlı olmuş-
dur. Müəllif bu dövrdə diyarda getmiş ictimai-siyasi prosesləri iki yarımfəsildə öyrən-
mişdir. “Naxçıvanın muxtariyyətləşdirilməsi” adlanan birinci yarımfəsil çox zəngin 
mənbələr və tədqiqat əsərləri əsasında yazılmışdır. Bu materialları təhlil edən müəllif 
haqlı olaraq belə nəticəyə gəlir ki, məhz Naxçıvan əhalisinin qətiyyəti və qardaş Tür-
kiyənin obyektiv mövqe tutması nəticəsində diyarın ermənilər tərəfindən ələ keçirilmə-
sinin qarşısı alınmış, ona Azərbaycan SSR-in tərkibində muxtar respublika statusu ve-
rilmişdir. Fəslin ikinci yarımfəslində sovet hakimiyyəti illərində Naxçıvan MSSR-in 
keçdiyi siyasi və sosial-iqtisadi inkişaf yolu işıqlandırılmışdır. 

Monoqrafiyanın zəngin faktiki materiallar əsasında yazılan, eyni zamanda elmi-
nəzəri materiallarla zəngin olan yeddinci və səkkizinci fəsilləri özlərinin daha böyük el-
mi əhəmiyyət daşımaları ilə seçilir. Cəmi 3 yarımfəsildən ibarət olan yeddinci fəsildə 
Ulu öndər Heydər Əliyevin Naxçıvana rəhbərlik etdiyi 1991-1993-cü illər daha diqqətlə 
araşdırılmış, hazırkı dövrdə Naxçıvanın çiçəklənmə dövrü yaşamasında həmin illərin 
misilsiz rol oynadığı xüsusi vurğulanmışdır. Burada həmçinin Azərbaycan Respublika-
sının 1995-ci il Konstitusiyası əsasında Naxçıvanın yeni statusunun təsbit edilməsi də 
işıqlandırılmışdır. Monoqrafiyanın “Naxçıvan Muxtar Respublikasının müasir Azərbay-
can dövlətçiliyində rolu (1995-ci ilin sonlarından bizim günlərədək)” adlanan səkkizinci 
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fəslində Naxçıvan Muxtar Respublikasının yeni Konstitusiyasının qəbul edilməsi, Nax-
çıvan MR Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovun rəhbərliyi dövründə diyarda quruculuq 
və abadlıq işlərinin miqyasının daha da genişlənməsi, ulu öndər Heydər Əliyevin və 
onun layiqli davamçısı İlham Əliyevin diyara göstərdikləri diqqət və qayğı konkret fakt-
lar əsasında tədqiq olunmuşdur. Monoqrafiyanın sonunda şəxs və coğrafi ad göstərici-
lərinin, eləcə də mühüm əhəmiyyət daşıyan sənədlərin Əlavədə verilməsi onun elmi 
əhəmiyyətini daha da artırır. 

Düşünürəm ki, akademik İsmayıl Hacıyevin uzun illər davam etmiş gərgin əməyi-
nin bəhrəsi olan bu monoqrafiya ölkəmizin dövlətçilik tarixini, Naxçıvan diyarının tari-
xinin müxtəlif dövrlərini araşdıran tədqiqatçılar, həm də bu diyarın tarixini öyrənmək 
istəyən bütün oxucular üçün faydalı olacaqdır. 
 
 

CAMAL MUSTAFAYEV 
Tarix üzrə elmlər doktoru, professor 
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      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, düsturlаr, ədəbiyyаt  
      siyаhısı və хülаsələr də dахil оlmаqlа 5-7 səhifədən çох оlmаmаlıdır. 
14. Məqаləyə müəlliflər hаqqındа  məlumаt (sоyаdı, аdı və аtаsının аdı, iş yeri, vəzifəsi, 
      аlimlik dərəcəsi və elmi аdı, ünvаnı, E-mail adresi, iş və ev telefоnlаrı) mütləq əlаvə  
      оlunmаlıdır. 
 

QEYD: АMEА Nахçıvаn Bölməsinin “Хəbərlər” jurnаlınа təqdim оlunаn məqа-
lələrin sаyının çохluğunu və “Tusi” nəşriyyаtının imkаnlаrının məhdudluğunu nəzərə 
аlаrаq bir nömrədə hər müəllifin yаlnız bir məqаləsinin çаp edilməsi nəzərdə tutulur. 
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