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TARİX VƏ SİYASƏT

UOT 94(479.24)

FƏXRƏDDİN SƏFƏRLİ

ƏSHABİ-KƏHF-NAXÇIVAN BAĞLILIĞINA DAİR FAKTLAR

Məqalədə Naxçıvan ərazisində ən böyük ziyarətgah olan Əshabi-Kəhfin Qurani-Kərimdə adı çəkilən
Əshabi-Kəhf olmasını təsdiq edən faktlardan bəhs olunur. Qeyd edilir ki, Naxçıvan ərazisində Əshabi-Kəhflə
bağlı indiyədək çoxlu rəvayətlər, deyimlər, etnoqrafik ifadələr, toponimlər gəlib çatmışdır. Yerli əhali arasında
geniş yayılan bu şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələri, yer adları, həmçinin bir sıra orta əsr mənbələrində əks
olunan faktlar ehtimal etməyə əsas verir ki, Qurani-Kərimin 18-ci surəsində haqqında bəhs olunan Əshabi-Kəhf
Naxçıvan bölgəsindəki Əshabi-Kəhfdir.

Açar sözlər: Əshabi-Kəhf, Naxçıvan, Təmlixa, Dağ Yunus, Munisnamə.

Ədəbiyyat materiallarından məlumdur ki, dünyanın bir sıra yerlərində, o cümlədən Bal -
kan yarımadasında, İordaniyada, Skandinaviyada, İspaniyada, Əlcəzairdə, Misirdə, Türkiyədə
və s. ölkələrdə Əshabi-Kəhf adlı ziyarətgahlar vardır [13, s. 467]. İndiyədək Qurani-Kərimdə
haqqında bəhs olunan Əshabi-Kəhfin dünyanın hansı yerində olan ziyarətgaha aid olması də -
qiq müəyyən edilməmişdir. Bununla belə Qurani-Kərimdə Əshabi-Kəhflə bağlı verilən məlu -
matlara və bir sıra tarixi faktlara söykənərək Əshabi-Kəhf hadisəsinin baş verdiyi məkan
haq qında müəyyən fikirlər söyləmək mümkündür.

Məlum olduğu kimi, Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində də, Naxçıvan şəhərindən
şərq tərəfdə, Babək rayonun Qahab kəndi yaxınlığında, dəniz səviyyəsindən 1665 metr yük -
səklikdə yerləşən uzunsov dağda Əshabi-Kəhf adlı ziyarətgah vardır. Qeyd etmək lazımdır
ki, Qurani-Kərimdə və digər ədəbiyyat nümunələrində Əshabi-Kəhfin quruluşundan danışılar -
kən vеrilən məlumatlar Naxçıvan ərazisindəki bu ziyarətgahla çох uyğun gəlir. Məsələn,
Qurani-Kərimin Əshabi-Kəhf hadisəsindən bəhs edən “əl-Kəhf” surəsinin 17-ci ayəsində
dеyildiyi kimi, Naxçıvan ərazisindəki Əshabi-Kəhfdə də “dоğan zaman mağaranın sağ yanın -
dan, batan zaman sol yanından düşür gün” [8, s. 144].

Orta əsr tariхçi və cоğrafiyaşünası Əbdürrəşid əl-Bakuvinin qеydlərində Əfəsus (Еfеs)
şəhərindəki Əshabi-Kəhf haqqında belə bir fikrə rast gəlirik: “Mağaradan şəhərə qədər bir
fər sahlıq yоldur. Mağarının (ağzı) Böyük Ayı ulduzlarına tərəfdir. Оnun içində ölənlərin mе -
yidləri çürümür. Оnlar yеddi nəfərdir: altısı arхası üstə yatır, yеddincisi də mağaranın uzaq
küncündə arхası mağaranın divarına sağ böyrü üstə söykənib yatır. Оnların ayaqlarının altında
hеç bir yеri zədələnməmiş ölü it yatır. Mağaranın yanında məscid var və buraya gələnlərin duası
Allaha çatır” [2, s. 113].

Bu fikir, həmçinin iranlı alim Əllamə Təbatəbainin “əl-Mizan” təfsirində vеrdiyi məlu -
matlarda göstərilir ki, Еfеs şəhərində olan mağaranın girişi Böyük Ayı bürcü, yəni şimal
tərəfdəndir. Bu halda Qurani-Kərimin “Bir nəzər sal günəşə, dоğan zaman mağaranın sağ
yanından, batan zaman sоl yanından düşür gün” ayəsi ilə ziddiyyət yaranır. Çünki, üzü şimala
baхan mağaraya günəş Quran ayəsində dеyilən qaydada düşə bilməz. Bunun üçün mağaranın
üzü Naхçıvandakı Əshabi-Kəhfdə оlduğu kimi cənub tərəfə оlmalıdır. Məhz buna görə də,
bəzi təfsirçilər “əl-Kəhf” surəsinin 17-ci ayəsinə söykənərək Efes şəhərindəki mağaranın giri -
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şinin şimala baxdığını, bu səbəbdən də Günəş şüasının içəri düşmədiyini əsas götürərək mağa -
ranın önündən keçən adamların içərini görə bilmədiyini qeyd edirlər.

Qurani-Kərimdə xatırlanan Əshabi-Kəhfin Naxçıvandakı ziyarətgah olmasını Naxçıvan
bölgəsində Əshabi-Kəhf hadisəsi ilə əlaqədar yaranan və indiyədək yaşayan rəvayətlər,
deyimlər, etnoqrafik ifadələr, toponimlər və bir sıra orta əsr mənbələri də təsdiq edir. Qurani-
Kərimdə haqqında bəhs edilən Əshabi-Kəhfin Naxçıvan ərazisindəki eyniadlı ziyarətgah
olmasını təsdiq edən ən böyük fakt bölgə əhalisi arasında geniş yayılan və bu gün də yaşayan
rəvayətdir. Bu rəvayət hətta XIX yüzillikdə Naxçıvanda olan rus ziyalılarının da diqqətini
cəlb etmiş və əhalidən toplanaraq rus dilində nəşr etdirilmişdir [14, s. 107-120].

Əshabi-Kəhf Naxçıvan bağlılığını təsdiq edən əsas faktlardan biri də Naхçıvan əhalisi
arasında bu günədək yaşayan və ərazimiz haqqında söylənən bir sıra deyimlərdir. Bu baxımdan
əhali tərəfindən tez-tez söylənilən “Bura Dağ Yunus tоrpağıdır” sözlərini qeyd etmək olar.
Həmçinin Naxçıvanın bəzi Araz sahili kəndlərində indi də işlənən “Dağ Yunus çarхı” еtnо -
qrafik ifadəsini burada хatırlatmaq yerinə düşər. Yerli əhalinin fikrincə, bu çarx vasitəsi ilə
Araz çayından su götürüb suvarma məqsədi ilə istifadə edilirmiş. Başqa bir fikrə görə, Dağ
Yunus Araz sahilində yağış yağdırmaq üçün xüsusi qurğu da düzəltdiribmiş və insanların
nəzərində özünün “Allah” olduğunu sübut etmək üçün quraqlıq vaxtlarda əhalinin xahişi ilə
bu qurğu ilə yağış yağdırarmış. Bununla da əhalinin nəzərində öz Allahlıq ideyasını möhkəm -
ləndirərmiş. Artıq bu kimi еl sözlərinin, əfsanə və rəvayətlərin (о cümlədən Əshabi-Kəhf haq -
qında rəvayətin) tariхi bir qaynağa əsaslanaraq yaranması, bоş yеrdən оrtaya çıхmaması еlmdə
sübut оlunmuş bir həqiqətdir. Bunu əsas götürərək demək olar ki, Əshabi-Kəhf hadisəsi
Naxçıvan ərazisində baş vermiş, qeyd olunan deyim və ifadələr də bu hadisə ilə əlaqədar ya -
ranmışdır.

Bəhs olunan məsələ ilə əlaqədar fikrimizi möhkəmləndirən mühüm faktlarından biri də
ərazidə indiyədək qalan yer adları – toponimlərdir. Belə toponimlərdən biri Babək rayonunun
Nehrəm kəndi ərazisində yerləşən Dağ Yunus dağıdır [4, s. 30]. Əshabi-Kəhflə bağlı yaranan
rəvayətdə zalım hökmdar kimi xatırlanan Dağ Yunusun adını daşıyan bu dağın üzərində VIII-
XVIII əsrlərə aid Sum qalası yerləşir. Nehrəm kənd sakini Cəfər Əsgərov Sum qalasına həsr
etdiyi şeirdə xalq yaddaşına əsaslanaraq Dağ Yunus və Əshabi-Kəhf hadisəsi ilə əlaqələn di -
rilən “Ölən şəhər”i xatırlatmışdır.

Dağ Yunusdan nişanə var başında,
Dəmir mıxlar çalınıbdı daşında.
Yurdun Dağ Yunusu, batdı qoşun da,
Taleh ölüm şeypurunu çalıbdır,
Onlardan bir “Ölən şəhər” qalıbdır [10, s. 51-52].

Bu kimi faktlar bir daha təsdiq еdir ki, Əshabi-Kəhf haqqındakı əfsanədə хatırlanan za -
lım hökmdar Dağ Yunusun şəхsiyyətini hər hansı yadelli bir hökmdarla əlaqələndirməkdənsə,
оnu Naхçıvan ərazisinin özündə aхtarmaq daha məqsədə müvafiqdir. Fikrimizcə, türk mənşəli
“Dağ” adını daşıyan (Azərbaycanda “Dağ” sözü ilə başlayan adlar vardır) zalım hökmdar Yu -
nus (Dağ Yunus) qədim türk tоrpağı оlan Naхçıvanın yеrli hakimi оlmuş, Əshabi-Kəhf hadi -
səsi də ərazimizdə baş vеrmişdir. Həmçinin, Əshabi-Kəhf haqqındakı əfsanədə dəfələrlə
хatırlanan Təmliхanın adının türk mənşəli оlması (Təmirхan, Təmirhan, Tеmirхan və s.), qaç -
qınlara qоşulub gеdən itin adının (Qitmir) – türkcə “getmir”, yəni “geriyə getmir”, “gеriyə
qayıtmır” mənasında izahının mümkünlüyü də hadisənin qədim türk torpağı olan Naxçıvan
ərazisində baş verməsi fikrini gücləndirir.

Fəxrəddin Səfərli
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Qurani-Kərimdə adı xatırlanan Əshabi-Kəhfin Naxçıvanda olan Əshabi-Kəhf olmasını
digər faktlar da təsdiq edir. İkinci Xəlifə Ömər ibn əl-Xəttabın zamanında (634-644-cü illər)
bir qrup yəhudi alimi ilə şiələrin I imamı, sonralar IV xəlifə olmuş Əli ibn Əbu Talibin (656-
661-ci illər) arasında olan sorğu-sual zamanı Əshabi-Kəhf haqqında verilən sualları cavablan -
dırarkən Həzrəti Əli bu məsələyə də toxunmuşdur. Belə ki, Dağ Yunusun zülmündən qaçan
altı gəncin yolda rast gəldiyi çobanın onları dağdakı mağaraya aparmasından bəhs edilərkən
yəhudilərdən biri Həzrəti Əlidən həmin dağın və mağaranın adını soruşur. Həzrəti Əli cavab
verir ki, ey yəhudi qardaş! Dağın adı Niklus, mağaranın adı Vasid olmuşdur. Oranın girəcəyin -
də bir ağac və bir çeşmə vardı [5, s. 52].

Naxçıvandakı Əshabi-Kəhflə əlaqədar nəşr olunan “Əshabi-Kəhfin sirri və yaxud “Qu -
rani-Kərim”də mağara sahiblərinin sayı ilə bağlı mübahisələr nəyə işarədir?” məqaləsində
yuxarıda qeyd etdiyimiz sual-cavab haqqında yazılır: “Yəhudi alimi “Ey Əli, bu dağın və ma -
ğaranın adı nədir?” – deyə soruşdu. Əli cavab verdi: “Ey yəhudi qardaşım, dağın adı Nahaci -
lus, mağaranın adı isə Vasid idi. Mağaranın yaxınlığında ağaclar və püskürərək axan su var”.

Qeyd olunan fikri təhlil edən məqalə müəllifi yazır ki, göstərilən dialoqda gənclərin
qalxdıqları dağ Nahacilus adlandırılır. Məlumdur ki, yunan dilində xüsusi isimlərin adlıq
halında “us”, “is” şəkilçiləri işlədilir (məsələn, Diokletianus kimi yazılır). O zaman Nahacilus
sözündən adlıq hal şəkilçisini atanda qalan kök söz Nahacil və yaxud bu gün Əshabi-Kəhf
yaxınlığındakı dağın adına uyğun olaraq desək, Nuhəcir – Nəhəcirdir. Əshabi-Kəhfdəki “Cən -
nət bağı” ağaclara işarədir. Vaxtaşırı püskürən bulaq isə bu gün də “Əshabi-Kəhf” ziyarət ga -
hına gedərkən yolun sağ tərəfində qalan dərədədir [9]. Burada qeyd etmək yerinə düşər ki,
ke çən yüzilliyin 30-cu illərində Naxçıvanda olan rus şərqşünası K.Smirnov yerli əhalidən
Əshabi-Kəhf haqqında material toplayarkən aldığı materialları daxil etdiyi kitabında gənclərin
sığındığı mağaranın adı haqqında da məlumat verir və yazır ki, onlar – gənclər Vasid adlı ma -
ğarada gecələdilər [15, s. 96]. Buradan aydın olur ki, K.Smirnovun mağaranın adı ilə əlaqədar
yerli əhalidən qeydə aldığı məlumat Həzrəti Əlinin yəhudilərin bu barədə sorğusuna verdiyi
cavabla eynilik təşkil edir.

Göründüyü kimi, müxtəlif ədəbiyyat materiallarında verilən həmin sual-cavabın təhlili
və yerli əhali arasında olan fikirlər Qurani-Kərimdə haqqında bəhs edilən Əshabi-Kəhfin məhz
Naxçıvandakı müqəddəs yer – ziyarətgah olduğu qənaətinə gəlməyə imkan verir.

Yəhudilərlə Həzrəti Əli arasında qeyd olunan sual-cavabda Dağ Yunusun və altı gəncin
yaşadığı şəhər haqqında da sual verilmiş və Həzrəti Əli bu haqda qeyd etmişdir ki, ey yəhudi,
mə nim həbibim Məhəmməd (səlləlləhu əleyhi və alihi və səlləm) onlar haqqında mənə deyib
ki, onların yaşadıqları şəhər Rum (Roma) dövlətində Əfsus adlı bir şəhər idi. O şəhərə Tərtus
da deyilirdi. Cahiliyyət dövründə Əfsus adlanırdı. İslam dini zühur etdikdən sonra Tərtus
deyilirdi [5, s. 47-48].

Burada qeyd etmək yerinə düşər ki, Naxçıvanın əhalisi arasında yayılan fikrə görə, Nax -
çıvan şəhərinin ilkin adlarından biri Əfsus olmuşdur və ya ərazidə, Naxçıvan şəhərinin yaxın -
lığında Əfsus adlı şəhər olmuşdur. Bu haqda K.Smirnovun kitabında da maraqlı məlumatla
rastlaşırıq. Belə ki, K.Smirnov Naxçıvanda 83 il bundan əvvəl – 1934-cü ildə material topla -
yar kən bu faktı da qeydə almış və qeyd etmişdir ki, Dağ Yunusun paytaxtı Nehrəm kəndi
yaxınlığında qalıqları qalan və “Ölən şəhər” adlanan Əfsus şəhəri olmuşdur [15, s. 96].

Əshabi-Kəhf hadisəsinin Naxçıvanda baş verməsini orta əsr qaynaqları da təsdiq edir.
Əslən Gəncədən olan, ancaq həyatının böyük bir hissəsini Naxçıvanda –Atabəylər sarayında
keçirən XII-XIII əsrlərdə yaşamış Əbubəkr ibn Xosrov əl-Ustad yazdığı aforizmlər, hekayə
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və lətifələr toplusundan ibarət “Munisnamə” əsərində özünün doğma vətəni bilmiş Naxçı van -
da olan Əshabi-Kəhf haqqında da bəhs etmişdir. Müqəddimə və on yeddi fəsildən ibarət olan
“Munisnamə”nin XVII fəslinin “Mağara sahibləri və Dağ Yunus haqqında rəvayət” adlanan
26-cı hissəsi Naxçıvandakı Əshabi-Kəhf ziyarətgahına həsr olunmuşdur.

Əsərdə göstərilir ki, Dağ Yunus əslən Turan ölkəsindən olmuş [3, s. 44], sonralar Naxçı -
van vilayətinə köçmüş [3, s. 49] və hakimiyyətə sahib olmuşdur. Həmçinin, Əbu Bəkr ibn
Xosrov əl-Ustadın qaynaqda toxunduğu bəzi məsələlər də hadisələrin Naxçıvanda cərəyan
etdiyini təsdiqləyir. Əbu Bəkr ibn Xosrov əl-Ustad yazır ki, Dağ Yunus Naxçıvana köçdükdən
sonra tapdığı xəzinə hesabına orada özünə möhtəşəm eyvanları və qüllələri olan şah sarayları
tikdirdi. Qul və qarabaşlar aldı, öz var-dövləti və təmtəraqlı həyat tərzi ilə şöhrətləndi. Onun
şöhrəti Arran şahına çatdı, onlar arasında dostluq münasibətləri yarandı. Belə bir vaxtda Rum
hökmdarı Arran ölkəsinə hücuma keçdi. Arran hökmdarı Dağ Yunusun başçılığı ilə ona qarşı
ordu göndərdi. Dağ Yunus Rum hökmdarını məğlub etdi, onu öldürdü və Rum dövlətini fəth
etdi. Bundan sonra Rumda möhkəmlənərək Arran hökmdarına məktub yazaraq ondan tabe
ol mağı tələb etdi. Arran hökmdarı ona qarşı qoşunla müharibəyə başlasa da, məğlub oldu və
əsir götürülərək öldürüldü. Bundan sonra Dağ Yunus öz adamlarından birini Ruma vali təyin
etdi və özü Arrana qayıtdı. Burada o özünə yeni möhtəşəm saraylar və qalalar ucaltdı [3, s.
49-52]. Müəllifin bu fikrindən aydın olur ki, Dağ Yunus Rum ölkəsində deyil, Arranda,
konkret olaraq Naxçıvanda hökmdarlıq etmişdir. Yaxud da müəllif yazır ki, mağarada yuxudan
oyandıqdan sonra çörək almaq üçün şəhərə gedən və azaraq başqa bir şəhərə gedib çıxmasın -
dan qorxan Təmleyxa qarşısına çıxan ilk adamdan “bu şəhərin adı nədir?” – deyə soruşduqda
“bu şəhər Naxçıvan adlanır” cavabını alır [3, s. 90].

Orta əsr tarixçisi Zeynəddin bin Həmdullah Qəzvininin Azərbaycanda və qonşu
ölkələrdə 1341-1392-ci illər arasında baş verən hadisələrdən bəhs edən “Zeyl-e tarix-e qozide”
əsərində də Əshabi-Kəhfin adına rast gəlinir. Tarixçinin yazdığına görə, Cəlairi hökmdarı Sul -
tan Şeyx Üveys 1366-cı ilin may ayında Əshabi-Kəhf mağarasının yanından keçərək Çəpəqcur
yolu ilə getmiş və Fərat çayını keçmişdir [12, s. 36; 11, s. 27].

Rusiya İmperator Coğrafiya Cəmiyyəti Qafqaz şöbəsi Xəbərlərinin 1901-ci ildə nəşr
olunmuş XIV cildində Təbriz mənbələrinə əsaslanaraq göstərilir ki, hələ islam dininin yayıl -
ma sından xeyli əvvəl Dəqyanus (xalq arasında Dağ Yunus) adlı bütpərəst və qəddar hökmdar
olmuşdur. 12 şəhərin sahibi olan Dağ Yunus Naxçıvanda yaşamış və bu şəhəri özünə paytaxt
etmişdir [1, s. 106].

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Lətif Hüseynzadə qeyd edir ki, “zalım hökmdar” Dağ
Yunusun “Ölən şəhər” adlanan şəhəri və Nuhun Əbu-Türk (Türkün atası) adlanan oğlu Yafəsin
adı ilə bağlı Yafs şəhərinin xarabaları Naxçıvan şəhəri yaxınlığındadır. Hətta əfsanə və xalq
rəvayətlərinə görə, adı Allah tərəfindən verilmiş və bütün türk qövmlərinin şərəfli adı olan
Ya fəsin Türk adlı oğlu Naxçıvanda doğulmuşdur [6, s. 139].

Bütün bunlara əsaslanaraq ehtimal etmək olar ki, Qurani-Kərimdə təqdim olunan məlu -
matlar Naхçıvan ərazisindəki ziyarətgaha aiddir və müqəddəs kitabda xatırlanan Əshabi-Kəhf
məhz Naxçıvanda olan ziyarətgahdır. AMEA-nın müxbir üzvü H.Q.Qədirzadə də Əshabi-
Kəhflə əlaqədar tədqiqatları nəticəsində belə bir qənaətə gəlmişdir ki, Əshabi-Kəhflə bağlı
rəvayət Naxçıvanda formalaşmaqla əvvəlcə türk xalqları, sonra digər xalqlar arasında yayıl -
mışdır və “Qurani Kərim”də adı çəkilən “Əshabi-Kəhf” bütün əlamətləri ilə Naxçıvandakı
“Əshabi-Kəhf”ə uyğun gəlir [7, s. 79].

Burada bir cəhəti vurğulamaq istərdik ki, Əshabi-Kəhf – 7 gəncin sığındığı mağara
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hadisələrin baş verməsindən çox-çox əvvəllər mövcud olmuşdur. Naxçıvan əhalisi arasında
yayılan və indi də mövcud olan bir fikrə görə, Dünya tufanı zamanı yer üzünü su alarkən Nuh
peyğəmbərin və tərəfdarlarının mindiyi gəmi əsasən bu ərazilərdə üzmüş, gəmi Gəmiqaya
ərazisində quruya oturduqdan sonra Nuh peyğəmbər, övladları və tərəfdarları ilk dəfə burada
quruya çıxmışdır. Nuh peyğəmbər bir müddət orada, sonra isə bu mağarada yaşamışdır. Müəy -
yən vaxtdan sonra Nuh peyğəmbər mağaranı tərk etmiş, Naxçıvan şəhərinin əsasını qoymuş,
orada məskən salmışdır. Vaxtilə Nuh peyğəmbərin yaşadığı bu mağara Dağ Yunusun zülmün -
dən qaçan 7 gəncin oraya sığınmasından, bununla da Əshabi-Kəhf hadisəsi baş verdikdən son -
ra mağara Əshabi-Kəhf adlanmışdır.

Göründüyü kimi, Naxçıvan bölgəsində indiyədək qalan tarixi, etnoqrafik faktlar, orta
əsr qaynaqlarında, xüsusilə XII əsr müəllifi Əbu Bəkr ibn Xosrov əl-Ustadın “Munisnamə”
əsərində verilən məlumatlar və müasir tədqiqatçıların fikirləri Əshabi-Kəhf hadisəsinin Nax -
çıvanda baş verməsi fikrini təsdiq edir.

Dağ Yunusun özünü Allah elan etməklə əhalini özünə sitayiş etməyə məcbur etməsi,
ancaq 6 nəfər saray əhlinin – yüksək vəzifəli şəxsin və bir çobanın onun əmrinə tabe olma -
yaraq qaçıb mağarada gizlənməsinə əsasən demək olar ki, islam dininin yaranmasından əvvəl -
ki vaxtlarda türk xalqları qrupuna – oğuz türklərinə mənsub olan Naxçıvan əhalisi İbrahim
peyğəmbərin soyundan gələn peyğəmbərlərə nisbət verilən təktanrıçılıq dinində olmuşdur. 7
nəfər gəncin – Əshabi-Kəhfin, xüsusilə saraydan uzaq yerdə, çöllərdə heyvan otaran, xalq
içərisindən çıxan çobanın təktanrıçılığa etiqad etməsi Naxçıvan əhalisinin təktanrıçılıq dinində
olmasını, onların vahid Allaha – Tək tanrıya inandıqlarını göstərir.

Tarixi faktlar təsdiq edir ki, Azərbaycan əhalisi heç bir vaxt bütpərəstliyə sitayiş etmə -
mişdir. Bunun ən böyük sübutu bütün Azərbaycan, o cümlədən Naxçıvan ərazisində bir dənə
də olsun bütpərəstliklə bağlı məbədin olmamasıdır. Təktanrıçılıq dinində olduqları üçün Azər -
baycan xalqı VII əsrdə ərəblərin gəlməsi ilə Allahın vahidliyini – Təkallahlılığı təbliğ edən islamı
qəbul etdi, tamamilə islamlaşdı. Bölgəni tutan ərəblər Naxçıvan ərazisində Təkallahlılığın ən
böyük abidəsi olan Əshabi-Kəhfə toxunmadılar. İslamı qəbul edən Naxçıvan əhalisi isə
Qurani-Kərimdə özünə yer alan Əshabi-Kəhfi müqəddəs yer kimi qoruyub saxladı, ziyarət
etdi, indi də ziyarət etməkdədir.
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FACTS ABOUT THE CONNECTION OF ASHABI-KAHF AND NAKHCHIVAN

The paper discusses the facts confirming that Ashabi-Kyaf, the most significant shrine
in the territory of Nakhchivan, is the exact place that is mentioned in the Holy Qur’an. It is
noted that many legends, sayings, ethnographic expressions, toponyms associated with
Ashabi-Kahf have come down to the present in Nakhchivan. These examples of folklore,
widespread among the local population, toponymy, and facts reflected in many medieval
sources, suggest that the Ashabi-Kahf cave, mentioned in Sura 18 of the Holy Qur’an, is the
Ashabi-Kahf in the Nakhchivan region.

Keywords: Ashabi-Kahf, Nakhchivan, Tamlikha, Dag Yunus, Munisnama.

Фахреддин Сафарли

ФАКТЫ О СВЯЗАННОСТИ АСХАБИ-КЯФ И НАХЧЫВАНА

В статье рассматриваются факты, подтверждающие, что Асхаби-Кяф, крупней -
шая святыня на территории Нахчывана, является именной тем местом, которое
упомянуто в Священном Коране. Отмечается, что в Нахчыване до настоящего времени
дошло множество легенд, поговорок, этнографических выражений, топонимов, связан -
ных с Асхаби-Кяф. Эти примеры устного народного творчества, широко распространен -
ные среди местного населения, топонимика, а также факты, отраженные в ряде
средне вековых источников, позволяют предположить, что пещера Асхаби-Кяф, упом -
янутая в суре 18 Священного Корана, и есть Асхаби-кахф в Нахчыванском регионе.

Ключевые слова: Асхаби-Кяф, Нахчыван, Тамлиха, Даг Юнус, Муниснамэ.
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UOT 94(479.24)

İSMAYIL HACIYEV

AXC-MÜSAVAT HAKİMİYYƏTİNİN NAXÇIVANA DAİR
SİYASƏTİ VƏ ONUN İFLASI

Məqalədə Ermənistan SSR-in Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları irəli sürməsi və Sovet rəhbərliyinin
erməniləri himayə etməsi, nəticədə Dağlıq Qarabağın tamamilə respublikanın nəzarətindən çıxması fonunda
Azərbaycanda xalq hərəkatnın genişlənməsindən bəhs edilir.

Burada AXC-Müsavat hakimiyyətinin yarıtmaz fəaliyyətləri nəticəsində Azərbaycanda torpaqların
itirilməsinin baş verməsi, onların isə hakimiyyət çəkişmələri ilə məşğul olmaları tədqiq edilmişdir. Bu
hakimiyyətin Naxçıvanla bağlı səhv siyasətləri müəyyənləşdirilmiş, ulu öndər Heydər Əliyevin muxtar
respublikada apardığı tarazlı siyasətinə qarşı qısqanc, qərəzli münasibətləri tədqiqata cəlb edilmişdir. AXC-
Müsavat fəalları 1992-ci il 24 oktyabr dövlət çevrilişinə cəhd göstərsə də, xalqın dəstəyi ilə bunun qarşısı
alınmışdır.

Açar sözlər: AXC-Müsavat hakimiyyəti, Naxçıvan, Heydər Əliyev, xalq hərəkatı, dövlət çevrilişi.

XX əsrin 80-ci illərinin sonlarında Ermənistan SSR-in Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları
irəli sürməsi, DQMV-in Ermənistan SSR-ə birləşdirmək cəhdləri, sovet rəhbərliyinin ermə -
ni ləri himayə etməsi, Azərbaycan rəhbərliyinin azərbaycanlıların pozulmuş hüquqlarını müda -
fiə etmək iqtidarında olmaması xalq hərəkatının genişlənməsinə səbəb oldu. 1988-ci ilin
payı zında Dağlıq Qarabağ tamamilə respublikanın nəzarətindən çıxdı. Moskvanın Dağlıq
Qara bağdakı canişini A.Volskinin qatı ermənipərəst siyasəti, nadir Topxana meşəsində sənaye
obyektinin tikilməsinə başlanılması Azərbaycan xalqını ayağa qaldırdı. Azadlıq meydanında
başlayan mitinq yüz minlərlə adamın qoşulduğu ümummilli xalq hərəkatına çevrildi. Meydan
hərəkatında (17 noyabr-5 dekabr 1988-ci il) Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünün da -
yandırılması, Dağlıq Qarabağda anti Azərbaycan siyasəti yeridən qurumun ləğv edilməsi və
başqa çox mühüm tələblər irəli sürüldü. Belə bir ağır şəraitdə Azərbaycanda azadlıq hərə ka -
tına rəhbərlik etmək üçün müxtəlif təşkilatları təmsil edən bir qrup ziyalı tərəfindən 1989-cu
il iyulun 16-da Bakıda Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin (AXC) təsis konfransı keçirildi. Cəbhənin
Proqram və Nizamnaməsi qəbul olundu. AXC-nin 15 nəfərdən ibarət idarə heyəti formalaşdı.
Əbülfəz Əliyev (Elçibəy) AXC-nin sədri seçildi [12, s. 4].

Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti 1989-cu il oktyabrın 5-də AXC-ni rəsmən qeydə aldı
[10, 1989, 7 oktyabr].

Azərbaycan Xalq Cəbhəsi artıq nüfuzlu kütləvi təşkilata çevrilmişdi. Onun sıralarında
300 minə qədər üzv və tərəfdar birləşmişdi [2, s. 81].

AXC Qarabağdakı hərbi uğursuzluqlardan, Xocalı faciəsindən, sosial-iqtisadi çətinliklər -
dən istifadə edərək, əsas siyasi tələb kimi prezident Ayaz Mütəllibovun istefası məsələsini
irə li sürdü. 1992-ci il martın 6-da prezident istefa verdi. Lakin ekspertlərin fikrincə, “Ali Sove -
tin Mütəllibovun istefa barədə şifahi bəyanatını qəbul etmək hüququ yox idi (o, yazılı ərizə
ver mə mişdi). Konstitusiyaya əsasən, prezidentə etimad məsələsi referenduma çıxarılmalı idi.
Prezident tərəfindən respublika qanunlarının pozulmasını təsdiq edən kafi əsaslar olmadan
Ali Sovet onun istefası haqqında qərar çıxara bilməzdi” [15, s. 77].

Azərbaycan Respublikasının birinci prezidentinin silahlı çevriliş nəticəsində devrilməsi
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bu gün artıq heç kəsdə şübhə doğurmur. Buna baxmayaraq, Xalq Cəbhəsinin liderləri hələ də
hesab edirlər ki, 1992-ci ildə onlar tamamilə qanuni yolla, xalqın öz iradəsini demokratik şə -
kil də ifadə etməsi nəticəsində hakimiyyətə gəlmişdilər.

Parlamentin 18 may sessiyasında Xalq Cəbhəsi liderlərindən biri olan İsa Qəmbər res -
publika Ali Sovetinin sədri seçildi [4, v. 22]. Bu sessiyada parlament səlahiyyətinin Milli
Məclisə verilməsi haqqında qərar qəbul edildi.

1992-ci il iyunun 7-də Azərbaycan Respublikası Prezidentliyinə seçkilər keçirildi.
Respub likanın Prezidenti Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin sədri Əbülfəz Elçibəy oldu [16, s. 36].
İstər Elçibəy özü, istərsə də onun komandasının üzvlərindən hər hansı biri prezident vəzifəsinə
hazır deyildi. Orada dövlət işində və ya rəhbər işdə azacıq da olsa təcrübəyə malik olan bircə
nəfər də yox idi. Bu cür təcrübəsiz komandanın, xüsusən o vaxtkı iqtisadi və siyasi şəraitdə,
praktiki olaraq bütün sənaye və kənd təsərrüfatı müəssisələrinin dayandığı, Azərbaycanın Er -
mənistan tərəfindən təcavüzə məruz qaldığı bir vaxtda hakimiyyətə gəlməsi ölkəni çox ağır
nəticələrə gətirib çıxara bilərdi [1, s. 447].

Azərbaycanda hakimiyyəti AXC-Müsavat tandemi əvəz etdi. Lakin onlar hakimiyyətə
yiyələnsələr də, onu saxlaya, möhkəmləndirə və ondan xalqın xeyrinə səmərəli istifadə edə
bilmədilər. Çünki, onların dövlətçilik təcrübəsi yox idi, hakimiyyətdə naşı olsalar da, iddiaları
böyük idi.

AXC-Müsavat cütlüyünün hakimiyyətinin ilk günlərindən xalqın onlara inamı azaldı,
torpaqların itirilməsinə əhəmiyyət verməyib hakimiyyət davası apardıqlarını görüb onlardan
uzaqlaşdılar.

Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev 1991-ci il sentyabrın 3-də Naxçıvan Muxtar
Res publikası Ali Məclisinin sədri seçildi [11, s. 190-191]. Azərbaycan xalqı həmin günlərdə
Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı hadisələri, Heydər Əliyevin xalqı, ordunu səfərbər et -
məsini, düşünülmüş diplomatik tədbirlər görməklə düşmənin güclü hücumlarının qarşısını
uğurla almasını böyük ümid və həyəcanla izləyirdi.

Heydər Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikasının rəhbəri seçildikdən dərhal sonra Ali Məc -
lisin sessiyasında muxtar respublikada yaranmış sosial-iqtisadi və ictimai-siyasi vəziyyət ətraflı
təhlil edilmiş, muxtar respublikanı böhrandan çıxarmaq üçün ciddi tədbirlər görməyə başladı.

Heydər Əliyev muxtar respublikada milli həmrəyliyə nail olmaq, sosial-iqtisadi və siyasi
problemləri aradan qaldırmaq, bütün imkanlardan və kadr potensialından istifadə etmək üçün
ilk vaxtlardan muxtar respublikada fəaliyyət göstərən siyasi qurumlarla, xüsusən Xalq Cəbhəsi
ilə əməkdaşlıq etməyə qərar verdi. Onun təklifi və təkidi ilə 1991-ci ilin sentyabrında AXC-
nin iki nümayəndəsi – A.Kələntərli və Q.Məmmədov Ali Məclisin sədrinin müavini seçildilər
[11, s. 193]. Heydər Əliyevin yüksək etimad göstərdiyi cəbhəçilər arasında Becan Fərzəliyev
də var idi. 1991-ci ilin sentyabrında o, Baş nazir seçilərkən onun namizədliyi Ali Məclisin
səd ri və bütün üzvləri tərəfindən dəstəklənmişdi. Lakin B.Fərzəliyev Heydər Əliyevin bu bö -
yük etimadını doğrultmaq və onun zəngin təcrübəsindən bəhrələnməklə muxtar respubli ka -
nın sosial-iqtisadi problemlərini həll etmək əvəzinə, vəzifə səlahiyyətlərindən öz şəxsi
ma raqları üçün sui-istifadə etməyə başladı. B.Fərzəliyev Baş nazir vəzifəsində işlədiyi dövrdə
Nazirlər Kabinetinin işini günün tələbləri səviyyəsində qura bilməmiş, əməli fəaliyyətdə
kobud və ciddi nöqsanlara yol vermişdir. B.Fərzəliyev bir çox hallarda öz səlahiyyətində
olmayan məsələlərə qarışırdı. Humanitar yardımın bölüşdürülməsində, dövlət intizamına və
qanun-qaydalara əməl edilməsində və digər məsələlərdə baş nazir kobud pozuntulara yol
vermişdi [11, s. 229-232] B.Fərzəliyev muxtar respublikanın hökumətinə başçılıq etdiyi qısa
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müddətdə onun fəaliyyəti hamıda, hətta namizədliyi irəli sürülmüş demokratik blokun üzvlə -
rində də narazılıq yaratmışdı. Baş nazirin hərəkətləri bir neçə dəfə (13 yanvar, 31 yanvar, 18
fevral 1991-ci il) Rəyasət Heyətində müzakirə edilmiş, buraxdığı nöqsanlar onun nəzərinə
çatdırılmışdı. Lakin o, bundan nəticə çıxarmaq istəməyərək öz qanunsuz əməllərini davam
et dirmişdi.

Ali Məclisin 24 fevral 1992-ci il sessiyasında onun əməllərinə prinsipial qiymət veril -
mişdir. Qəbul edilmiş qərarda B.Fərzəliyevin qanunazidd cinayətkar fəaliyyətini ifşa edən
tutarlı ittihamlar irəli sürülmüş, “dövlət intizamını və qanun-qaydalarını kobudcasına pozdu -
ğuna, vəzifəsindən sui-istifadə etdiyinə, əməli fəaliyyətində ciddi və kobud nöqsanlar burax -
dığına görə” Baş nazir vəzifəsindən azad edilmişdi [11, s. 229-235].

Heydər Əliyevin çox mürəkkəb və ağır şəraitdə Naxçıvan Muxtar Respublikasına uğurla
rəhbərlik etməsi, xalqı birləşdirib düşmənə sinə gərməsi, diplomatik vasitələrdən məharətlə
istifadə etməsi insanlara böyük ümidlər verirdi.

AXC-Müsavat cütlüyü xalq arasında gündən-günə nüfuzu artan Heydər Əliyevə qarşı
ciddi mübarizəyə başlamışdı. 1991-ci ilin dekabr ayından Naxçıvan Muxtar Respublikasına
qaz, 1992-ci ilin iyul ayından elektrik enerjisi verilmirdi. 1992-ci ilin aprel ayından buraya
qa tar ların hərəkəti tam dayandırılmışdı [6, 2002, 29 oktyabr]. Muxtar respublika blokadaya
düşmüşdü. Heydər Əliyev çox ağır bir şəraitdə Naxçıvan Muxtar Respublikasını müvəf fə -
qiyyət lə idarə edirdi. Heydər Əliyevin Türkiyə Cümhuriyyəti və İran İslam Respublikası ilə
ya ratdığı əlaqələr muxtar respublikanın nəqliyyat, enerji blokadasını yardı. İqtisadi islahatlar
keçirildi, mal-qara, torpaqlar camaata paylandı. Sahibkarlığın inkişafı üçün müəyyən şərait
ya radıldı [13, 1999, 13 dekabr].

Heydər Əliyev AXC-Müsavat hökumətinə qarşı müxalifətdə dayanmır, ona köməklik
göstərməyə çalışırdı. Surət Hüseynov ilk dəfə ona tabe olan qüvvələri cəbhədən çıxarıb iqti -
darla münaqişəyə başlayarkən Heydər Əliyev bu oyunların nə qədər təhlükəli olduğunu bil -
dirərək dövləti, prezident Ə.Elçibəyi müdafiə etdiyini bəyan etmiş və bütün qüvvələri onun
ətrafında birləşməyə çağırmışdı [8, s. 53-68].

Naxçıvanda fəaliyyət göstərən Xalq Cəbhəsinin fəalları, deputat nümayəndələri AXC-
Müsavat hökuməti kimi, Naxçıvanda vəziyyəti gərginləşdirmək, muxtar respublika rəhbərliyi -
nin fəaliyyətini iflic etmək üçün bütün tədbirlərə əl atırdılar.

1992-ci ilin 8 avqustunda Naxçıvan Muxtar Respublikasının rəhbərliyi bölgənin sosial-
iqtisadi vəziyyətini müzakirə etmək üçün Ali Məclisin sessiyasını çağırmaq qərarına gəldi.
Ses si yanın çağırılması Azərbaycan rəhbərliyi ilə razılaşdırılmış, onun işində iştirak etmək
üçün respublikanın bir çox rəhbər işçiləri Naxçıvana gəlmişdilər. Lakin Xalq Cəbhəsindən
olan millət vəkillərinin sessiyada iştirakdan imtina etmələri nəticəsində yetərsay olmadığına
görə Ali Məclisin sessiyası baş tutmamışdı.

AXC-Müsavat iqtidarı Azərbaycanda hakimiyyətə qayıtmaq iddiasının olmadığını dəfə -
lərlə bəyan etmiş müdrik siyasətçi Heydər Əliyevin məsləhətlərinə əməl etmək əvəzinə onu
separatçılıqda günahlandırır, Naxçıvan Muxtar Respublikasında çevriliş etməyə, burada qeyri-
demokratik yolla xalq cəbhəsi hakimiyyəti qurmağa çalışırdı.

AXC-nin ulu öndər Heydər Əliyevin şəxsiyyətinə, onun Naxçıvan Muxtar Respub li -
kasında apardığı tarazlı siyasətinə qarşı qısqanc, qərəzli münasibətinin təzahürləri bu təşkilatın
hələ hakimiyyətə gəlməsi ərəfəsində özünü büruzə verməyə başlamışdı. Bu, özünü həm
Heydər Əliyevin böyük etimad göstərib Naxçıvanda ali vəzifələrə təyin etdiyi bəzi cəbhəçi -
lərin onun fəaliyyətinə maneçilik göstərmələrində, həm də Bakıdakı cəbhə nümayəndələrinin
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Naxçıvanda baş verən hadisələri qeyri-obyektiv qiymətləndirərək ictimai rəydə mənfi fikir
yaratmaqlarında göstərirdi.

AXC Naxçıvanda da hakimiyyəti ələ almaq istəyirdi. Onlar Baş nazir vəzifəsini ələ keçi -
rərək öz nümayəndələrinin həmin vəzifəyə təyin edilməsinə nail olmuşdular. Lakin bu onları
qane etmirdi. Onlar əsas vəzifəyə – Muxtar Respublika Ali Məclisinin sədri vəzifəsinə yiyələn -
mək istəyirdilər. Ona görə də, istər respublika rəhbərliyinin, istərsə də Naxçıvandakı cəbhəçi -
lərin əsas məqsədi Naxçıvanda vəziyyəti gərginləşdirmək, müxtəlif təxribatlar törətmək yolu
ilə Heydər Əliyevi Ali Məclisin sədri vəzifəsindən uzaqlaşdırmaq idi. Onların bu cəhdləri
boşa çıxandan sonra çevriliş etmək yolunu tutdular. O vaxtkı Daxili İşlər naziri İskəndər Hə -
midov polisin əli ilə bu işi reallaşdırmağa çalışdı. İyul ayının axırlarından Xalq Cəbhəsi qüvvə -
lərinin müxtəlif yollarla polisi siyasətə cəlb etmək, ondan öz siyasi məqsədləri naminə istifadə
etmək cəhdləri göstərildi [6, 1997, 23 oktyabr].

Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər naziri İ.Həmidov Naxçıvana gəlir və avqustun
20-21-də (1992) Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində olur. O, Naxçıvan MR Ali
Məc lisin Sədri Heydər Əliyevlə görüşüb söhbət edir. Görüşdə İ.Həmidov muxtar respubli -
kanın Daxili İşlər naziri M.Məmmədovun işdən azad olunması, bu vəzifəyə daha təcrübəli,
daha bacarıqlı bir adamın təyin edilməsi zərurətindən danışır. Ulu öndər Heydər Əliyev onun
bu fikri ilə razılaşır. Söhbət zamanı belə bir razılıq əldə edilir ki, Naxçıvan MR-in Daxili İşlər
naziri M.Məmmədov vəzifəsindən azad edilərək Bakıya işə keçirilsin. Muxtar respublikanın
Daxili İşlər nazirinin birinci müavini Ə.Ələkbərova nazir vəzifəsi həvalə edilsin [6, 1997, 23
oktyabr]. İ.Həmidov isə bu vəzifədə AXC-nin fəal üzvü S.Mustafayevi görmək istəmiş, 18
av qust 1992-ci ildə 1718 nömrəli əmr vermişdi. Heydər Əliyevlə söhbətdən sonra bu vəzifəyə
kadr təyin etməyin onun səlahiyyətinə aid olmadığını bilib, bu məsələni hələlik açmamışdı.
Heydər Əliyev İranda səfərdə olarkən İ.Həmidov S.Mustafayevin nazir təyin olunması haq -
qında əmri Naxçıvan MR DİN-nə göndərmişdir. Naxçıvan MR DİN-in polis əməkdaşları bu
təyinatı qəbul etməmişdir. 1992-ci il sentyabrın 1-də Azərbaycan Daxili İşlər nazirinin müavini
R.Quliyevin iştirakı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası DİN-in polis əməkdaşlarının iclası
keçirilmiş və bu iclasın etiraz bəyanatını Azərbaycan və Naxçıvan MR rəhbərlərinə gön dər -
mişlər [11, s. 383-385]. Naxçıvan MR Daxili İşlər Nazirliyinin polis əməkdaşlarının hüquq
və şərəfini qoruyan Müdafiə Komitəsi respublika Prezidentinə, Ali Sovetə və Baş prokurora
müraciət etmişdi. 

1992-ci il sentyabrın 15-də muxtar respublikanın Nazirlər Kabineti Naxçıvan MR Daxili
İşlər nazirinin müavini, polis polkovniki Ələkbərov Əsgər Ələsgər oğlunun Naxçıvan MR
Daxili İşlər naziri vəzifəsinə təyin etmək üçün Ali Məclisə təqdimat verdi.

Naxçıvan MR Ali Məclisinin 1992-ci il 17 sentyabr tarixli sessiyası Naxçıvan MR Daxili
İşlər naziri vəzifəsini müzakirə etdi. Namizədlərin adları gündəliyə yazıldı. Alternativ qaydada
seçki keçirildi. Ə.Ələkbərov 86 səsdən 69 səs, S.Mustafayev isə 3 səs topladı. Ə.Ələkbərov
Naxçıvan MR Daxili İşlər naziri vəzifəsinə seçildi [11, s. 388]. AXC-nin Naxçıvanda DİN
rəhbərliyini qeyri-qanuni yolla yiyələnmək üçün polisi ələ keçirməsi taktikası baş tutmadı.

Muxtar respublika DİN-in fəaliyyətinə aid məsələlərin obyektiv müzakirəsində və
həllində Azərbaycanın yuxarı instansiyalarının biganəliyi Naxçıvan Muxtar Respublikasında
sabitliyi pozmaq istəyən Azərbaycanın bəzi dairələrinin qəsdən bu istiqamətə yönəldilmiş
cəhdi kimi qiymətləndirilmişdi.

Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında muxtar respublikada dövlət quruculuğu, hakimiyyət
və idarəetmənin təkmilləşdirilməsi sahəsində mühüm işlər görüldü. Naxçıvan əhalisinin tam
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böyük əksəriyyəti Heydər Əliyevin siyasətini dəstəkləyir və ona yaxından kömək göstərirdi.
Ulu öndərin müstəqil, tarazlı və cəsarətli siyasət yeritməsi bütün Azərbaycan xalqının diqqətini
cəlb edir, ona olan ümidləri artırırdı.

AXC-Müsavat hökuməti Naxçıvan Muxtar Respublikasında hakimiyyət çevrilişi etmə -
yə, qeyri-demokratik yolla Xalq Cəbhəsini hakimiyyətə gətirməyə cəhd edirdi. Naxçıvanda
sifa rişi Bakıdan alan qüvvələr öz pozuculuq fəaliyyətlərini daim davam etdirirdilər. Onlar ulu
öndər Heydər Əliyevə qarşı təxribat törətmək üçün cəhdlər edirdilər. 1992-ci il oktyabrın 24-
də Naxçıvanda Xalq Cəbhəsinə məxsus silahlı dəstələr muxtar respublika Daxili İşlər Na -
zirliyi, Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsi, Rabitə İdarəsi, şəhər elektrik şəbəkəsi
bi na larını, habelə televiziyanı zəbt edib hakimiyyət əleyhinə bəyanat verdilər [14, 1992, 28
oktyabr].  24 oktyabr çevriliş cəhdinə ümumi rəhbərliyi o vaxt Naxçıvandan Azərbaycan Ali
So ve tinə deputat seçilmiş F.Quliyev həyata keçirirdi. Təşkilatçılıq işlərinə və çevrilişçi dəs -
tələrə AXC Naxçıvan şöbəsinin sədri A.Quliyev, Naxçıvanda Daxili İşlər naziri olmaq istəyən
S.Mustafayev rəhbərlik edirdi [9, 2002, 24 oktyabr]. Çevriliş cəhdində AXC Naxçıvan vilayət
şöbəsinin 300 nəfərə yaxın silahlı dəstəsi iştirak edirdi [7, s. 118]. Lakin xalq çevriliş cəhdini
dəstəkləmədi. Əhalinin böyük əksəriyyəti Heydər Əliyevin çağırışı ilə ayağa qalxdı. Hətta
Nehrəm, Cəhri kəndlərindən adamlar piyada Naxçıvan şəhərinə yürüş etdilər. Qısa bir vaxtda
50 mindən çox adam ulu öndəri müdafiə  etmək  üçün  Ali Məclis binasının qarşısına gəldi
[5, s. 310]. Xalq Cəbhəsi silahlıları Ali Məclisin binasına hücum etməkdən çəkindilər. Nax -
çıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyev Xalq Cəbhəsinin rəhbərlərin -
dən öz qanunsuz hərəkətlərinə son qoymağı, tutduqları yerləri boşaltmağı tələb etdi. Lakin
bu müsbət nəticə vermədi [3, v. 53]. Belə şəraitdə Naxçıvan MR Ali Məclisinin qarşısında
izdihamlı mitinq keçirildi. Mitinq iştirakçıları Heydər Əliyevlə həmrəy olduqlarını bildirir,
silahlı dəstələrdən Daxili İşlər Nazirliyinin və Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsinin
binasını boşaltmağı tələb edirdilər. Heydər Əliyev bir neçə dəfə AXC sədri, Azərbaycan pre -
zidenti Ə.Elçibəylə telefonla danışaraq AXC Naxçıvan şöbəsi tərəfindən təxribata son qoy -
masını tələb etdi: “Oktyabr ayının 24-də Naxçıvanda çevriliş edib məni oradan çıxarmaq
istəyəndə mən doqquz dəfə Əbülfəz Elçibəylə telefonla danışdım, dedim, bu adamları yığış -
dırın, o, mənə deyir, nə cür yığışdırım? Dedim, bunlar Xalq Cəbhəsinin qeyri-qanuni silahlı
adamlarıdır. Siz, Xalq Cəbhəsinin sədrisiniz, göstəriş verin yığışdırsınlar. Siz bilirsinizmi ki,
o, bu göstərişi vermədi?.. Nəhayət, Naxçıvan əhalisi – qoca, cavan, uşaq, qadın, kişi toplaşdılar
ora, camaatı oradan dağıtdılar” [3, v. 54].

Ali Məclisin Sədrinin təşəbbüsü ilə sədr müavinləri və eyni zamanda Xalq Cəbhəsinin
üzvləri olan Q.Məmmədov və A.Kələntərli prezident Əbülfəz Elçibəylə telefonla danışıb,
lazımi ciddi tədbirlər görülməsini xahiş edirlər. Təəssüf ki, bütün bu xahişlər, çağırışlar və
tələblər nəticə vermədi, prezident və digər rəhbər şəxslər tərəfindən heç bir qəti tədbir həyata
keçirilmədi. Çevriliş cəhdində iştirak edən cəbhəçilərə xəbərdarlıq edildi ki, əgər onlar bir
saat ərzində Daxili İşlər Nazirliyinin və Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsinin
bi nalarını azad etməsələr, silahsız xalq kütləsi özünün təzyiqi ilə buna nail olacaqlar. Camaat
Xalq Cəbhəsi silahlılarını dövlət idarələrindən qovub çıxardı. Bakıda hazırlanmış xüsusi cəza
dəstəsi Naxçıvana gəlməyə cəsarət etmədi.

Oktyabrın 25-də Ali Məclisin qarşısında keçirilən mitinqdə toplaşanlar Xalq Cəbhəsinin
qanunsuz hərəkətlərinə, Azərbaycanın dövlət hakimiyyət orqanlarının onlara himayədarlıq
etməsinə qarşı etirazlarını bildirmiş, qeyri-qanuni silahlı dəstələrin təcili ləğv olunmasını,
bütövlükdə AXC-nin fəaliyyətinin dayandırılmasını tələb etdilər [11, s. 388].
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Həmin gün Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin fövqəladə sessiyası keçirildi,
24 oktyabr dövlət çevrilişi cəhdi pislənildi. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 25
oktyabr tarixli qərarı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin, Dövlət Tele -
viziya və Radio Verilişləri Komitəsinin 1992-ci il oktyabrın 24-də Naxçıvan Xalq Cəbhəsi və
onun silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunması, bu dövlət orqanlarının işinin bir neçə saat
ər zində iflic vəziyyətinə salınması və beləliklə, bütün əhaliyə mənəvi zərbə vurulması Naxçı -
van Muxtar Respublikasında dövlət çevrilişi kimi qiymətləndirilmişdi [3, v. 63].

Açıq qeyd edilmişdi ki, bu çevriliş cəhdinin əsas məqsədi muxtar respublikanın DİN-i
və televiziyasını tutmaq deyil, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə və onun rəhbər -
liyinə qarşı yönəldilmişdi [14, 1992, 28 oktyabr]. Ali Məclis AXC silahlı qüvvələrinin üç gün
ərzində tərksilah olunması haqqında qərar qəbul etdi. Oktyabrın 27-də Naxçıvandakı Azadlıq
meydanında keçirilən ümumrespublika mitinqinin iştirakçıları Azərbaycan preziden tindən
Naxçıvana göstərilən zorakılıq hərəkətlərinin qarşısını almağı tələb etmişdilər.

Ali Məclisin qərarından sonra güman etmək olardı ki, nəhayət Naxçıvanda sabitlik
yaranacaqdır. Lakin hadisələr gözlənildiyi kimi olmadı. Respublika mətbuatı və televiziyası
Naxçıvanda baş verən dövlət çevrilişinə cəhdi tamamilə təhrif edərək xalqa çatdırmağa çalışdı.
Onların bu hərəkəti istər-istəməz bu fikri təsdiqləyirdi ki, Azərbaycanın rəsmi dairələri cina -
yətkarlarla əlbirdir. Oktyabrın 27-də Naxçıvanda vəziyyətin yenidən gərgin xarakter alması
deyilənlərə heç bir şübhə yeri qoymadı. Həmin gün Azərbaycan Daxili İşlər naziri İ.Həmidov
öz dəstəsi ilə Naxçıvana gəlməyi planlaşdırmışdı. Xalq Cəbhəsinin silahlı dəstələri onu
qarşılamaq üçün Naxçıvan aeroportunu tutdular. Xüsusi təlim görmüş 350 nəfərdən ibarət
“Boz qurd” silahlı dəstəsi Naxçıvana gətirilirdi. Görülən ciddi tədbirlər nəticəsində İ.Həmi -
do vun Naxçıvanda iğtişaş yaradacaq təhlükəli gəlişinin qarşısı alındı.

Heydər Əliyevi muxtar respublikada hakimiyyətdən uzaqlaşdırmaq üçün AXC-Müsavat
iqtidarı hətta Naxçıvanın muxtariyyət statusunu ləğv etməyə və ya muxtar respublika Ali Məc -
lisinin hüquqlarını məhdudlaşdırmağa cəhd göstərirdi. Respublikanın dövlət katibi 1992-ci il
noyabrın 2-də Bakı Dövlət Universitetində çıxışında və “Müxalifət” qəzetinə verdiyi müsa -
hibədə Naxçıvanın muxtariyyət statusuna qarşı çıxmışdı [7, s. 56]. AXC-nin II qurultayında
da bu məsələdən bəhs edilmişdi. Respublikanın bir qrup ziyalısı dövlət katibinin bu məsuliy -
yətsiz çıxışından narahat olmuş və mətbuatda ona cavab verilmişdi.

AXC-Müsavat hakimiyyəti dövründə prezident aparatının hüquq şöbəsinin müdiri Nax -
çıvanın muxtariyyətinin ləğv olunması məsələsini Ali Sovetin gündəliyinə çıxarmağa cəhd
etmişdi. Bütün bunlar Naxçıvanın muxtariyyət statusunu müəyyən edən Moskva və Qars
beynəlxalq müqavilələrinə, habelə 1969-cu il Vyana konvensiyasının tələblərinə zidd idi. Nax -
çıvanın ərazi baxımından Azərbaycandan ayrı düşməsi və ermənilərin Naxçıvanı ələ keçirə
bilməməsi üçün ona Azərbaycanın tərkibində muxtariyyət statusu verilmişdi və bu, 1921-ci
ilin beynəlxalq müqavilələri ilə (Moskva və Qars – red.) rəsmiləşdirilmişdi. Muxtariyyətin
ləğvi Naxçıvanın siyasi vəziyyətini pisləşdirər və gələcəyini təhlükə altında qoyardı.

Sonralar Heydər Əliyev muxtariyyətlə bağlı özü bu hadisələri belə xatırlayırdı: “O vaxt
Bakıdan nümayəndələr gəlmişdi, onların əksəriyyəti... Xalq Cəbhəsinin hakimiyyəti vaxtı bö -
yük vəzifələr tutan adamlar idi. Onlar açıq-aşkar belə bir fikir irəli sürürdülər ki, guya Azər -
baycan unitar dövlətdir, unitar dövlət daxilində heç bir muxtariyyət hüququ ola bilməz, ona
görə də Naxçıvan Muxtar Respublikası ləğv olunmalıdır.

...Şübhəsiz ki, mən bunun qarşısını aldım. Həm qarşısını aldım, həm də onların cavab -
larını verdim. Xatirimdədir, o vaxt Ali Məclisin sessiyalarında bu danışıqlar getdi, mənimlə
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bərabər Naxçıvan Muxtar Respublikasının qeyrətli, namuslu insanları, Ali Məclisin deputatları
da öz sözlərini dedilər” [6, 1996, 2 noyabr].

Heydər Əliyevin diplomatik uzaqgörənliyi sayəsində Naxçıvanın muxtariyyət statusu
qorunub saxlanıldı. O, 1992-ci ilin martında Türkiyə Cümhuriyyətinin rəhbərləri ilə görüşərək
Moskva və Qars müqavilələrinin prinsipial müddəalarının qüvvədə olduğunu bütün dünyaya
bəyan etdi. Muxtar respublikanın Ali Məclisi 1992-ci il 25 oktyabr tarixli qərarı ilə mövcud
şəraitdə AXC-Müsavat iqtidarının muxtar respublikanın statusu ilə bağlı əsassız, zərərli
iddialarını qəti rədd etdi. Qeyd edildi ki, “...Xüsusi coğrafi və geosiyasi şəraitdə yerləşən Nax -
çıva nın 70 il bundan əvvəl muxtar respublika statusu əldə etməsi tarixi nailiyyətdir və ona
edi lən hər hansı bir qəsdi müstəqil Azərbaycanın milli dövlətçiliyinə, Naxçıvan Muxtar Res -
publikasının hər bir vətəndaşının hüquq və mənafeyinə edilən qəsd kimi qiymətləndirmək la -
zımdır” [11, s. 414].

Heydər Əliyev deyirdi: “Naxçıvanın statusunun dəyişdirilməsinə yönəldilən hər hansı
cəhdin, onun ərazisinə edilən hər cür qəsdin qarşısı qətiyyətlə alınacaqdır” [11, s. 830].

AXC-Müsavat iqtidarının bəzi rəhbərləri muxtar respublikaya kömək etmək əvəzinə
onun rəhbərliyinə təzyiq göstərməyə cəhd edir, Naxçıvanın Konstitusiya statusunda dəyişiklik
etmək və onun Konstitusiya hüquqlarını məhdudlaşdırmaq tədbirinə əl atırdılar. Ali Məclisin
Rəyasət Heyəti Naxçıvana qarşı bu qərəzli iddiaları blokada şəraitində olan muxtar respub li -
kada ictimai-siyasi vəziyyəti gərginləşdirməyə və onun problemlərinin həllinə maneçilik
yaratmağa xidmət edən faktlar kimi qiymətləndirmişdi.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisin Rəyasət Heyəti 1992-ci il dekabrın 7-də
“Naxçıvan Muxtar Respublikasında və onun ətrafındakı vəziyyətlə əlaqədar bəzi məsələlər
haqqında” qəbul etdiyi qərarda Azərbaycan Respublikasının Prezidentindən, Ali Sovetdən
mux tar respublikada sabitliyin pozulmasına yönəlmiş və ağır nəticələr verə biləcək hüquqa -
zidd, antikonstitusion hərəkətlərin qarşısını almaq üçün bəzi tədbirlər görməyi tələb etmişdi
[11, s. 309-310].

AXC-Müsavat iqtidarının qısamüddətli səriştəsiz hakimiyyəti dövründə ölkənin daxili
və xarici vəziyyəti daha da kəskinləşmişdi. Cəbhədəki uğursuzluqların, sosial-iqtisadi həyatın -
dakı böhranlı vəziyyətin günahkarı kimi AXC-nin xalq arasında nüfuzu günü-gündən aşağı
düşürdü. Muxtar respublikanı ağır blokada şəraitində uğurla idarə edən Heydər Əliyevin nü -
fuzu və mövqeyi isə əksinə, daha da güclənirdi.

Azərbaycan hakimiyyət dairələrinin Naxçıvan Muxtar Respublikasına soyuq münasibə -
ti nin davam etməsinə baxmayaraq, Ali Məclisin Sədri Heydər Əliyevin gərgin səyləri nəticə -
sin də 1993-cü ilin əvvəlində Bakı ilə Naxçıvan arasındakı münasibətlərdə müəyyən mü  la yim  ləşmə
hiss olunmağa başladı. Həmin il fevralın 12-də Bakıda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Əbülfəz Elçibəylə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Heydər Əliyev ara -
sında ilk görüş oldu. Bu, Xalq Cəbhəsi hakimiyyətə gəldikdən sonra Heydər Əliyevin Bakıya
ilk səfəri idi. Söhbətdə müzakirə edilən əsas məsələlərdən biri də Naxçıvanın ağır vəziyyəti
və onun bu vəziyyətdən çıxarılması barədə oldu [11, s. 330]. Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin sədri Azərbaycan prezidentinə öz məsləhətlərini, arzularını, tövsiyələrini
söyləmişdi. Heydər Əliyev qeyd etmişdi ki, Ə.Elçibəylə görüşdən sonra da “...Bizim müna -
sibət lərimiz normal olmuşdur” [8, s. 24].

AXC iqtidarı Naxçıvanın Konstitusion hüquqlarını məhdudlaşdırmaq, Ali Məclisə
təzyiqlər etməyə çalışsa da, Heydər Əliyevin sarsılmaz və qətiyyətli mövqeyi sayəsində Nax -
çıvanda aranı qarışdırmaq və vəziyyəti dəyişdirmək üçün atdıqları qeyri-qanuni hərəkətlərlə
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məqsədlərinə nail ola bilmədilər. Heydər Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikasında cəsarətli
və məqsədyönlü siyasəti Azərbaycanın bütün regionlarının diqqət mərkəzində idi. Xalqın ona
olan inamı və ümidi daha da möhkəmlənirdi.

Beləliklə, qeyri-demokratik yolla Azərbaycanda hakimiyyətə gələn AXC-Müsavat hö -
kuməti Naxçıvana dair siyasətlərində səhv addımlar atmış, bu özünü doğrultmamış, nəticədə
iflasa uğramışdır.
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Ismayil Hajiyev

AZERBAIJAN’S PEOPLE FRONT (APF-MUSAVAT) GOVERNMENT 
POLICY TOWARDS NAKHCHIVAN AND ITS COLLAPSE

The paper deals with the territorial claims by Armenia SSR against Azerbaijan and
Armenians’ protection by the Soviets. As a result, Nagorno Karabagh got out of control of
the republic, and the national movement in Azerbaijan expanded.

Here, the loss of Azerbaijan’s territory, which occurred due to the careless activities of
the PFA-Musavat government and its participation in the power struggle, is studied. Wrong
administration policy is defined; its jealous, rancorous attitude towards the great leader Heydar
Aliyev’s balanced policy in the autonomous republic is investigated. Though the APF-Musavat
revolutionaries made an effort to abolish the state, it was prevented due to public support on
October 24, 1992.

Keywords: APF-Musavat government, Nakhchivan, Heydar Aliyev, national movement, political up -
heaval.
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Исмаил Гаджиев

ПОЛИТИКА ПРАВИТЕЛЬСТВА НАРОДНОГО ФРОНТА АЗЕРБАЙДЖАНА
(НФА-МУСАВАТ) В ОТНОШЕНИИ НАХЧЫВАНА И ЕЁ КРАХ

В статье говорится о расширении народного движения в Азербайджане на фоне
предъявления Армянской ССР территориальных претензий к Азербайджану и покро -
вительства советского руководства армянам, в результате чего Нагорный Карабах пол -
ностью вышел из-под контроля республики.

Здесь изучена потеря земель в Азербайджане, случившаяся в результате подрыв -
ной деятельности правительства НФА-Мусават, а также его участие в борьбе за власть.
К исследованию были привлечены неверная политика этой власти в отношении Нахчы -
вана, ревнивое, предвзятое отношение к сбалансированной политике, проводимой вели -
ким лидером Гейдаром Алиевым в автономной республике. Предпринятая активистами
НФА-Мусават 24 октября 1992 года попытка государственного переворота при под -
держке народа была предотвращена.

Ключевые слова: правительство НФА-Мусават, Нахчыван, Гейдар Алиев, народное движение,
государственный переворот.

Daxilolma tarixi: İlkin variant 18.01.2022
Son variant 17.02.2022
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UOT 94 (479. 24)

FƏXRƏDDİN CƏFƏROV

XX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİNDƏ NAXÇIVANDA SOSİAL-SİYASİ VƏZİYYƏT

XX əsrin əvvəllərində  bütün Rusiya imperiyasında olduğu kimi Naxçıvanda da  zəhmətkeş kütlələrin və -
ziyyəti həddindən artıq ağır idi. Bir tərəfdən ağır mülkədar istismarı, digər tərəfindən alınan çox miqdarlı
vergilər kəndliləri yoxsullaşdırıb dilənçi halına salmışdır. Bu yoxsullaşmanın nəticəsidir ki, kəndlilər xəzinə
vergilərini ödəyə bilmirdilər. Onların üzərində vergilərin qalıqları ildən-ilə artırdı. Naxçıvan, Ordubad və Şərur
qəzalarının kəndləri təhkimçilik qalıqlarına, bəylərin, xanların insafsızcasına istismarına qarşı mübarizəyə
qoşulur, torpaq əldə etmək üçün kəndlilər müxtəlif vasitələrə əl atırdılar.

Açar sözləri: Çeşməbasar, Ordubad məntəqəsində Behrud, Cəfər Bayram oğlu, Cəfərqulu xan, Rəhim
xan, Şahhüseyn, Qafqaz, Zaxar Canpoladov, Vorontsov-Daşkov, Zəngəzur.

XX əsrin əvvəllərində bütün Rusiya imperiyasında olduğu kimi Naxçıvanda da zəh -
mətkeş kütlələrin vəziyyəti həddindən artıq ağır idi. Onlar bir tərəfdən yerli xanların, bəylərin,
ruhanilərin, digər tərəfdən isə çarizmin və onun  məmurlarının milli müstəmləkəçilik zülmünə
məruz qalmışlar.

Əldə olunan arxiv sənədlərində göstərilir ki, Naxçıvan və Şərur qəzalarında olan 240-
dək kənddən 124-ü mülkədar mülkiyyəti idi. Təkcə bunu qeyd edək ki, adları çəkilən qəzalarda
torpağın 53,8 faizi mülkədarın, 35,5 faizi xəzinənin, 2,8 faizi məscidlərin, 7,9 faizi kəndlilərin
istifadəsində idi. Aydın məsələdir ki, kəndlilər göstərilən torpaqlardan icarədarlıq, bəhrəgirlik
və başqa ağır şərtlərlə istifadə edirdilər. “Pay” torpaq almağın şərtləri o qədər ağır idi ki, hətta,
Qafqaz canişini Vorontsov-Daşkov etiraf edib bildirmişdir ki, Şərur qəzasının Keşdaz kəndləri
34 il ondan istifadə edə bilməmişlər.

Torpaqların xəzinə və mülkədar mülkiyyəti olmasına daha xarakterik dəlillərdən biri də
kəndin bir neçə mülkədar mülkiyyəti olmasından ibarətdir. Belə ki, Naxçıvan qəzasında
Şəkərəbad 8, Sələsüz 11, Baş Anzır 11, Çeşməbasar 16, Ordubad məntəqəsində Behrud 4,
Tivi 8, Nəsirvaz 75 mülkədarın malikanəsi idi. Beləliklə, bütün torpaqlar bəylərin, xanların
və xəzinənin əlində olmuşdur. Torpaqsız kəndlilər mülkədarın hər bir  ağır şərtlərinə razı
olmağa məcbur idilər [2, s. 103-104].

Torpaq üzərində olduğu kimi, su üzərində də mülkədar mülkiyyəti mövcud idi. Kəhriz
sahibləri kəndlilərə həyətyanı sahələrini suvarmaq üçün su verib, əvəzində bərpa vergisi
(məhsulun müəyyən hissəsi) alırdılar. Məsələn, Arpa çayın sol kənarındakı bütün kəndlər
sudan istifadə üçün mülkədarlar Şahin Gireyə və Egizarova bəhrə verirdilər. Bir tərəfdən ağır
mülkədar istismarı, digər tərəfdən alınan çox miqdarlı vergilər kəndliləri yoxsullaşdırıb dilənçi
halına salmışdır. Bu yoxsullaşmanın nəticəsidir ki, kəndlilər xəzinə vergilərini ödəyə
bilmirdilər. Onların üzərində vergilərin qalıqları ildən-ilə artırdı. Naxçıvanın qəza rəisi 1906-
cı ildə qubernatora göndərdiyi məlumatında yazırdı: “Xan, bəy və mülkədarlarla nəinki ayrı-
ayrı adamlar, hətta bütöv kəndlər düşmənçilik aparır, bu da  təsadüfi deyil, hər yeri əhatə
etmiş, həmin düşmənçiliyin yarısından çoxu torpaq və vergi münaqişələri üstündə baş verir
[6, s. 8].

Əhali sosial-vəziyyətdən torpaqsızlıqdan, ağır istismardan, çarizmin milli müstəmləkə
zülmündən cana gəlmişdir. Ağır yaşayışa dözməyən kəndlilər çar və dövlət orqanlarına ərizələr
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yazır, vəkillər seçib göndərirdilər. Lakin çar məmurları kəndlilərə kifayətləndirici cavablar
vermirdilər. Kəndlilərin çar orqanlarına verdikləri ərizələr illərlə cavabsız qalırdı və bu baxım -
dan çar üsul-idarəsinə qarşı narazılıq get-gedə artırdı. Kəndlilər acından ölməmək üçün dəstə -
lər düzəldib dağlara qaçanda da, onlar “soyğunçu”, “quldur”, “qaçaq” elan edilib, onlara qarşı
nizami qoşun göndərilir, kəndlilərə ağır işgəncələr verilirdi. Hökumətin və mülkədarların bu
vəhşi hərəkətlərinə qarşı çıxış edib dəstə düzəldənlərdən Ordubad mahalında Cəfər Bayram
oğlu, Əlicəfər İbrahim oğlu, Məmiş Dadaş oğlu, Nəsir Kəlbalı oğlu, Əlimərdan Əhməd oğlu,
Si bir katorqasından qaçan Muxtar Abbas oğlu, Əbrəqunus məntəqəsində Şahhüseyin, Ağahü -
seyn, Gülhüseyn və başqalarının adlarını qeyd etmək olar.

Naxçıvan, Ordubad və Şərur kəndləri təhkimçilik qalıqlarına, bəylərin, xanların insafsız -
casına istismarına qarşı mübarizəyə qoşulur, torpaq əldə etmək üçün kəndlilər müxtəlif vasitə -
lərə əl atırdılar. Çarın mərhəmətinə inanan sadəlövhlər çara, canişinə, qubernatora ərizələr
yazaraq onlara torpaq verilməsini xahiş edirlər. Badamlı və Yuxarı Remeşin kəndlərinin “Bos -
tan çuxuru” adlanan sahədən əkin yeri istəmələrinə qubernator qətiyyətlə belə bir cavab ver -
mişdir: “Bostan çuxuru” sahəsindən yalnız oraya köçürüləcək rus kəndləri üçün əkin sahəsi
ayrılması nəzərdə tutulmuşdur [13.1978, 28 aprel].

1905-ci ilin ikinci yarısından kəndli çıxışlarının xarakteri xeyli dəyişir, silahlı çıxışlara
çevrilir. Naxçıvan qəzası Şahbuz məntəqəsinin Keçili kəndliləri silahlanaraq Külüs kəndində
Rəhim xana məxsus olan yaylağı tutmuşlar. Rəhim xanın xahişi ilə gələn qəza polisi dəstəsi
kəndlərin çox ciddi müqavimətinə rast gəldiyindən 40 nəfər silahlı kəndli dəstəsinin müqavi -
məti ilə geri  qayıtmışdır [12, v. 34].

Şahbuz məntəqəsinin Badamlı və Yuxarı Remeşin sakinlərinin ərizə və şikayətlə torpaq
sahəsi ala bilmədiklərini görən Keçili və Külüs kəndləri 1905-ci ilin yazından Rəhim xan və
Cəfərqulu xan qardaşlarına məxsus “Hüseyn yurd” və “Güney yurd” yaylaqlarını zəbt edib
orada yurd salırlar. Mülkədarlar isə polis gücünə yurdları geri almağa səy göstərirlər. Kənd -
lilərin vəkilləri Qəhrəman İsmayıl oğlu və Fətəli Qulu oğlu polis rəisinə bildirirlər ki, “Onlar
heç vəchlə yurdu tərk etməyəcəklər” [13.1978, 28 aprel]. Naxçıvan qəza rəisi İrəvan quberna -
torluğuna belə bir məlumat verir: “Polis tərəfindən külüslülərə təklif edilir ki, mülk sahibkar -
ları Naxçıvandakılar ilə razılığa gələnədək sahə tərk edilsin”. Lakin kəndlilər bu təklifi rədd
edir, otlaqdan çıxmırlar. Keçili, Külüs əhalisinin mütəşəkkil hərəkatından ruhlanan Tivi kənd -
liləri də bəylərin tutmaq istədikləri “And-top” sahəsindəki 150 desyatin icma torpağında yurd
salırlar və silaha əl atırlar. Ordubad pristavı Tivi kəndlilərinin həyəcanlı çıxışları barədə İrəvan
quberniya idarəsinə xəbər verib kömək istəyir. Quberniya idarəsi 19 may 1905-ci il tarixdə
Ordu bad yerli komanda rəisinə bildirir ki, qəza xalqlarının iğtişaşını yatırmaq üçün quberna -
torun sərəncamı ilə bu gün ona tabe olan komandanı Tivi kənd pristavının köməyinə göndərir
[7, v. 95]. Tivi kəndinin əhalisi komanda gələnədək yaylaqları tərk etmir və qəza hökumətini
də saymır. Bu kənd tarixən üsyankar kənd idi. Qaçaq Nəbinin, Şahhüseyn qardaşlarının düşər -
gəsi idi. Nəbiyə qoşulan Telli Qara qızı bu kənddən idi. Qaçaq Ağahüseynin arvadı bu kənddə
yaşayırdı və s. Böyük xalq həyəcanları ilə əlaqədar olaraq 1905-ci ilin may ayında Kutaisi
qubernatoru general Əlixanov Avarski Naxçıvana gəlir. Qəzanın dağ yerlərindəki kəndli çıxış -
larının getdikcə gücləndiyini görüb 5-ci qəza kazak komandasından yüzbaşı Mironovu Şahbuz
dairəsindəki üsyanı yatırmağa göndərir və Şahbuz üsyanını yatırdıqdan sonra Tivi kəndlərinə
divan tutmağı tapşırır. Bundan əlavə qubernatorun sərəncamı ilə Kənəkir hərbi düşərgəsindən
Naxçıvana tələb olunan hərbi qüvvələr göndərilir [13, 1978,28 aprel].

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin Elmi əsərləri, 2022, № 1 s. 24-31

ELMİ ƏSƏRLƏR    ●   SCIENTIFIC WORKS ●    НАУЧНЫЕ ТРУДЫ

25



Naxçıvan qəzasının dağlıq yerlərindəki xalq həyəcanları ilə əlaqədar olaraq “Qafqaz”
qəzeti 17 may 1905-ci il tarixli nömrəsində yazırdı: “Qara vəng” malikanəsinin qarət olunması
ilə əlaqədar olaraq İrəvan qubernatorundan may ayının 14-də daha iki batalyon piyada, 300
nəfər kazak və artilleriya göndərilməsi tələb olunur. Doğrudan da, qubernatorun sərəncamı
ilə Kənəkir hərbi düşərgəsindən Naxçıvana istənilən hərbi qüvvə göndərilir [5, 1905,17 may].

Belə vəziyyət bütün qəzanın hər yerində mövcud idi. Naxçıvan, Culfa və Ordubad şə -
hərlərində də, həmçinin Şahtaxtı stansiyasında xeyli miqdarda nizami qoşun saxlanılırdı.

Keçili və Tivi kəndlərinin hökumətə qarşı mübarizəsi birinci rus inqilabından sonrakı
il lər də də davam edir. 1906-cı ilin iyul ayında Qafqaz polis idarəsinə verilən məlumatda
yazılırdı: “Tatarlar (azərbaycanlılar) üç verstədək məsafədə hündür təpələri tutmuşlar. Qoşunla
atışma başlayır. Kazaklar tərəfindən 1000 patron atılmışdır”. Beləliklə, Keçili-Külüs kəndləri -
nin otlaq-yaylaq torpaqları uğurunda mübarizəsi hökumət hərbi qüvvəsi ilə silahlı toqquşma -
larla nəticələndi [8, v. 34-41].

1906-ci ilin sentyabr ayında Ordubad məntəqəsinin Üstüpü kəndində çoxlu torpaq və
mey və bağına malik Qafar bəy və Xosrov bəy kəndlilər tərəfindən öldürülmüş, həmin ilin
oktyabr ayında böyük mülk və Süst kəndindəki duz mədəninin sahibi, icarədar, sələmçi Zaxar
Canpoladov Naxçıvan məntəqəsinin Kültəpə kəndində kəndlilər tərəfindən qətlə yetirilmişdir
[11, v. 99-101].

Qaçqınlıq formasında olan kəndli çıxışları 1906-1907-ci illərdə xeyli genişlənmiş və
partizan hərəkatı formasını almışdır. Əbrəqunus məntəqəsinin Haçaparax kəndindən olub
mülkədar və hökumət əleyhinə hərəkətlərinə görə Sibirə sürgün edilmiş qaçaq Heydər Kərbə -
layi İsmayıl oğlu, həmin məntəqənin Ərəfsə kəndindən olan Həsən Hüseyn  oğlu 1905-ci ildə
Kutaisi Quberniyasında kəndli üsyanlarında iştirak etdiyinə görə həbs edilmiş, Naxçıvan həbs -
xanasına göndərilmiş və burdan qaçaraq yerli qaçaq dəstəsinə qoşulmuşdur.

İrəvan qubernatoru Qafqaz canişininə 27 iyun 1907-ci il tarixdə göndərdiyi məlumatında
etiraf edir ki, qaçaq dəstələrinin kökünü kəsmək baxımından Naxçıvan qəzası ən çətin yerlər -
dəndir. Bu faktlar Naxçıvan bölgəsində azadlıq düşüncəsinin, gerçəklik duyğusunun tarixən
üstünlük təşkil etdiyini göstərir.

Partizan mübarizəsi xarakteri daşıyan qaçaq dəstələri ilə mübarizənin çətinliyini görən
çar hökumətinin yerli inzibati orqanları Naxçıvan və Şərur qəzalarında daha ciddi tədbirlər
görür və ali orqanlardan hərbi qüvvə istəyirdilər. Bu barədə İrəvan qubernatoru 1907-ci il 27
sentyabrda Qafqaz canişini Vorontsov-Daşkova göndərdiyi hesabatında yazmışdır ki, qaçaq
dəstələrinin məhv edilməsi işində ən çətin bölgə Naxçıvan qəzasıdır. Qubernator yazmışdır
ki, Naxçıvan qəzasındakı qaçaqlar əsasən azərbaycanlılardan ibarətdir [11, v. 99].

Qafqaz canişini Vorontsov-Daşkov İrəvanın müvəqqəti general qubernatoru, qofmeyster
İ.D.Şirinkina (Rjevskidən sonra, İrəvanın general qubernatoru) xüsusi göstəriş vermişdir ki,
Şərur və Naxçıvan qəzalarında sərhəd boyu mühafizə dəstələri möhkəmləndirilsin, kəndli
iğti şaşlarının qarşısı alınsın, onların Cənubi Azərbaycana, Səttarxanın köməyinə getmələrinə
yol verilməsin. Canişin özü 25 noyabr 1908-ci ildə Naxçıvan qəza rəisinə tapşırmışdır ki, Cul fa
körpüsündən etibarsız adamlar buraxılmasın, ziyarət adı ilə İrana gedən gənclərə pasport veril -
məsin. İcazə ilə Cənubi Azərbaycana gedən şəxslər üzərində ciddi nəzarət qoyulsun [11, v. 101].

Naxçıvan qəza rəisinin müavini, sonra Novabəyazid qəza rəisi Karqanov Qafqaz cani -
şini Vorontsov-Daşkova göndərdiyi məktubda Naxçıvan qəzasındakı vəziyyətdən bəhs edərək
yazmışdır ki, Naxçıvan qəzasında nəinki ayrı-ayrı şəxslər, bütün kəndlər düşmənçilik edirlər,
bu təsadüfi deyil, ümumi hadisədir. O, göstərir ki, mövcud düşmənçiliyin əsas hissəsi torpaq
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mübahisələrindən, hüquqsuzluqdan, qayda-qanunsuzluqdan, yerli idarə qaydasızlığından mey -
dana çıxır.

Bu illər ərzində Naxçıvan dağlarında hökumət və onun polis və hərbi qüvvələri ilə vuru -
şan qaçaqlardan Keçili kənd sakini Kalba Teymur və Zəngəzurdan gəlmiş Kalba Murtuz
xüsusi ilə qeyd edilməlidir. Üsyankar Keçili əhalisinin başında duran Kalba Teymur çar höku -
mət orqanlarının ədalətsiz hərəkətlərinə qarşı barışmaz mübarizəsini davam etdirərək 1908-
ci ildə 12 nəfərlik kiçik, lakin cəsur dəstəsi ilə xanların obalarına basqın edir. Bu dəstə Şə rur dan
Həmzə Tarverdi oğlunun, Zəngəzurdan Murtuz və Mirzə Tağı oğlunun dəstələri ilə birləşib
çar inzibati orqanlarını və xanları bərk lərzəyə salır. Kalba Teymur və ona qoşulan Zəngəzur
qaçaqlarına qarşı yalnız Naxçıvan polisi deyil, Şərur-Dərələyəz, Zəngəzur qəzalarının polis
dəstələri, kazak dəstələri, eləcə də İran-Qaradağ sərhəd mühafizəçiləri də mübarizə aparırdılar.
Bütün bu təqiblərə baxmayaraq, qaçaqlar döyüşlərdən salamat çıxıb İrana keçirlər. İrəvan
qubernatorunun 1908-ci il 22 dekabr tarixli məlumatında göstərilir ki, qaçaq Kalba Teymur
Hacı Xudakərim oğlu və Külüslü Heydər Pirkətan oğlu İranda öldürülmüşlər [9, v. 9]. 1907-
1909-cu illərdə çar hökuməti orqanları və mülkədarlar üçün qorxulu rəqib Murtuz Kərbəlayi
Nuru oğlunun başçılıq etdiyi kəndli qaçaq dəstəsi sayılırdı. Naxçıvan qəza polis idarəsinin
məlumatından aydın olur ki, Murtuz Kərbəlayi Nuru oğlu Zəngəzur qəzasının Ərikli və Mirzə
Tağı oğlu Marağa-Qışlaq kəndlərindən idilər. Bunlar da kəndlilər üçün ağır olan həyatdan,
çar polis xəfiyyə orqanlarının təqiblərindən yaxa qurtarmaq üçün dağlara çəkilmişlər.

Naxçıvan qəza polis idarəsi İrəvan qubernatoruna xəbər verərək bildirmişdir ki, Murtuz
20 ildən artıqdır ki, axtarışdadır. Onun təqib olunmasında 200 nəfərlik kazak polis dəstəsi işti -
rak etmişdir [1, 1988. Noyabr 10]. Naxçıvan pristavı Navitski 50 nəfər yerlinin və strajnikin kö -
məyi ilə iki gün qaçaq Murtuzla vuruşsa da, bir nəticə verməmişdir. Murtuzun dəstəsinin
Zəngəzurdan Naxçıvan qəzasına keçməsi xəbəri alınan kimi Naxçıvan birinci nahiyə polis
pristavı Navitskiyə qəza polis rəisi tərəfindən əmr verilir ki, Kükü-Zərnətün dağlarında Murtu -
zun dəstəsinin qarşısını kəssin. Eyni zamanda, pristav Duşinskiyə əmr verilir ki, vuruşma yerinə
12 nəfər kazak polis dəstəsi göndərilsin. Uryadnik Çermakovu da onlara qoşsun [9, v. 10-12].

Qarababa polis starşinası başda olmaqla 1-ci yerli kazak polis dəstəsi Payız Qarabağlar
tərəfə göndərilir. Pristav Novitski başda olmaqla ikinci dəstə Məmmədrza (indiki Babək
rayonu) kəndinə istiqamət alır. Çünki, Murtuz öz dəstəsi ilə Qaraçuğ kəndi yaxınlığında Araz -
dan keçib Təbrizə getmək istəyirdi. Murtuz gecədən gəlib Məmmədrza kəndinə Fərrux bəy
və Hacı Sübhanverdi Allahverdiyevlərin evində gecələyir. Bu xəbər yerli polis agenti vasitəsi
ilə pristav Novitskiyə çatdırılır. Mühasirəyə düşən qaçaq dəstəsi ilə kazaklar arasında qızğın
atışma başlayır. Murtuz bir neçə  kazakı sıradan çıxarır. Vuruşma səhər saat 3-dək davam edir.
Kazak polis dəstələri tez-tez dəyişilir və gücləndirilir. Qaçaqlar döyüş taktikasını dəyişir, gah
bu, gah da başqa yerdən kazaklara həmlə edir, mühasirədən çıxmağa can atırdılar. Lakin ka -
zakların gücünün qat-qat artdığını və qaçaqların vuruşmada yorulub əldən düşdüyünü görən
Murtuz silahı yerə qoyub təslim olmağı qərara alır.

Qaçaqların təslim olması barədə Naxçıvan qəza polis rəisi İrəvan qubernatoruna, eyni
zamanda, canişinliyə yazdığı raportunda göstərirdi ki, tutulmuş qaçaqlar Naxçıvan həbsxana -
sında saxlanılır və çox çəkmədən məhkəmə tərəfindən ən ağır cəzaya məhkum ediləcəklər
[9, v. 7-9]. Bununla bir vaxta Həmzənin başçılıq etdiyi Şərur qaçaqları da Dərələyəz nahiyə -
sinin Qayalı kəndində güclü kazak və yerli polis dəstələri tərəfindən mühasirəyə alınıb
dağıdılır.
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Keçili kəndliləri ilə torpaq sahibkarları arasında baş verən torpaq münaqişələri ilə bağlı
Naxçıvan qəza rəisinin İrəvan qubernatoruna göndərdiyi 18 may 1914-cü il tarixli ikinci
raportunda yazırdı: “24 mart 1913-cü il tarixli 1461 №-li məktubla mənə İrəvan quberniya
barışdırıcı münsiflərinin adına olan məxfi tapşırığın surəti göndərilmişdir. Bu tapşırıqda
göstərilir ki, sahibkarlarla kəndlilər arasında baş verən torpaq münaqişələri zamanı barışdırıcı
münsiflər həmin münaqişələri yoluna qoymaq və həll etmək üçün dərhal hadisə yerinə
getməlidirlər. Polis məmurlarının iştirakına gəldikdə isə barışdırıcı münsiflərin adına olan
həmin tapşırıqlarda deyilir: “Qəza rəislərinə tapşırılır ki, torpaq istifadəsi zəminində sahibkar -
larla kəndlilər arasında hər hansı bir münaqişə baş verdikdə bu barədə dərhal Barışdırıcı Mün -
sif lərə məlumat versinlər”.

Züvələ kəndinin və Keçili əhalisinin məskunlaşdığı 5 müxtəlif yerdə 40-a yaxın çadır
onlara məxsus 3000-ə yaxın iri və xırda buynuzlu heyvanların otladığını gördükdə pristav ke -
çililərə elan edib ki, özbaşınalığa yol vermək olmaz və təklif edib ki, “Vələver” torpağını tərk
etsinlər.

Keçili kəndinin sakinləri adından çıxış edən Kərbalayi Xudakərim Əliməmməd oğlu,
Hacı Abbas Hacı Məmməd oğlu, Hacı Kərim Əliməmməd oğlu, Kərbalayi Cabbar Kərbəlayi
Məmməd oğlu, Qasıməli Eyvaz oğlu, Qafar Əsəd oğlu, Kərbəlayi ağa Kərbəlayi Qulam oğlu,
Əhmədəli Səfərəli oğlu bildiriblər ki, onlar heç kimin torpağını işğal etməyib, ancaq alğı hüqu -
qu ilə onlara məxsus olan torpaqda yaylaqlayırlar və həmin torpaq alğı hüququna əsasən onlara
məxsusdur.

Mübahisə edən tərəflərin çox gərgin vəziyyətdə olduqlarını, buna görə də kiçik bir sə -
bəbdən zorakılığa, hücumlara və qətllərə səbəb olacağını nəzərə alaraq qeyd etmək istəyirəm
ki, 4-cü şöbənin Barışdırıcı Münsifinin, pristavların onu kəndliləri mülkədarlara qarşı qızışdır -
maqda haqsız ittihamı barədə qeydinin heç bir əsası yoxdur və buna görə də əgər kəndlilər
torpaqlarının sərhədlərini səhv göstərdiyinə görə öz hüquqlarını elan edərkən ona istinad edir -
lərsə, polislər bu barədə Barışdırıcı Münsifə xəbər veriblər, işin məğzinə isə toxunmayıblar.

Bunları Sizə çatdıraraq bildirmək istəyirəm ki, keçililərin bir hissəsi 4-cü gün işğal etdik -
ləri ərazini tərk ediblər, daha çox inadkarlıq edənlər isə bir neçə gündən sonra polislər tərəfin -
dən qovulublar. Keçillilərin yenidən torpağı zəbt edəcəyindən qorxaraq xahiş edirəm “And-
top” torpaqlarının sərhədlərinin onlara izah edilməsi üçün 4-cü şöbənin Barışdırıcı Münsifi
hadisə yerinə ezam olunsun. Həmçinin xahiş edirəm ki, hadisəni törədənlərdən, raportumda
adları çəkilmiş Keçili kənd sakinləri inzibati qaydada cəzalandırılsınlar, çünki kəndlərin
sakinləri də qonşularının cəzasız qaldığını görərək həmin şeyi təkrar edə bilərlər. “Vələver”
torpağının sahibkarlarının iddialarına gəldikdə isə onlara dəymiş zərər barəsində akt tərtib
edə rək həmin sahələrin sahibkarlarına təqdim olunub. Naxçıvan qəza rəisi, pol kovnik: (imza)
[1, v. 64-69].

Naxçıvan qəza polis rəisi polkovnik Platon Nikolayeviç Zençenko tivililərin Biləv kənd
sakinlərinə məxsus olan “And-top” adlanan torpaqları tutması ilə əlaqədar toqquşmalar və
po lislərlə tivililər arasında baş vermiş vuruşmalar haqqında 18 iyun 1914-cü il tarixdə İrəvan
qubernatorunun adına göndərdiyi raportunda qeyd edir ki, iyun ayının 10-da Biləv kəndində
yaşayan Fərəc ağa və Əli Murad ağa Kəngərlilər 4-cü polis sahəsinin pristavı Vəzirovun
yanına gələrək bildiriblər ki, Tivi kənd sakinləri Biləv kəndlilərinə və bəylərinə məxsus olan
“And-top” otlağını tutublar, oradan çobanları və mal-qaranı qovaraq öz mal-qaralarını ötürüb -
lər. Pristav bu ərizəyə əsaslanaraq Aza keşik dəstəsinin polis pristavı Fedot Sayenkonu 3
keşikçi ilə birlikdə ədalətin bərqərar edilməsi, günahkarların üzə çıxarılması və protokol tərtib
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olunması üçün hadisə yerinə ezam edib. Ertəsi gün, yəni 13-ü iyun tarixində saat 9-da hadisə
yerinə 7 nəfər polis keşikçisi ilə birlikdə pristav gəlib, həmin sahədə uryadniklər Sayenko,
To ka rev, keşikçilər və bir neçə Biləv sakinləri ilə qarşılaşıb. Atlarla onların yanına qalxmaq
müm kün olmadığından pristav bir neçə keşikçi ilə birlikdə tivililərin yanına gedib. O gəlişinin
məqsədini izah edərək və gələcəkdə onlara müqavimət göstərməməyi məsləhət görərək pristav
“And-top” otlağının Biləv bəyləri və kəndlilərinə məxsus olduğunu sübut etməyə çalışıb.
Bununla bərabər o, Biləv sakinlərinin əlində olan nizamnamə fərmanında həmin kəndin sər -
hədlərini tanıdıb. Təklif edib ki, qonşu kəndlərin sakinləri ilə birlikdə sərhədlərə baxılsın.
Ancaq tivililər pristavın üstünə qışqıraraq bildiriblər ki, bütün bunlar onlara lazım deyil və
onlar bu torpağı özlərininki hesab edirlər. Pristavı hədələyən adamlar saxlanılaraq müstəntiqin
ixtiyarına verilmişdir. Bununla yanaşı, tivililərdən Kərbəlayi Şirəlibəy oğlu dava salmaq məq -
sədi ilə Əli Murad ağa Kəngərlinin üzərinə hücum çəkib, lakin vaxtında saxlanılıb. Pristav
Sayenko onu həbs edərkən Kərbəlayi Şirəlibəyi onu da vurmaq istəyib ancaq zərbə keşikçi
Ca hangir Sarkisova dəyib. Bundan sonra o, qaçaraq tivililərin arasında gizlənib. Tivililər
keşikçilərin Kərbəlayi Şirəli bəyi tutmaq istədiklərini görəndə “nə durmusuz, atəş açın”
qışqırıblar. Onların bu əmri dərhal yerinə yetirildi, dağın başından 3 tərəfdən dərhal atəş açıldı.
Güllələr pristav, keşikçilər və onların yanında olan 10-12 nəfər biləvlinin başlarının üstündən
keçdi. Güman etmək olar ki, tivililər öz adamlarını yaralamaqdan qorxurdular. Odur ki, tivililər
geri çəkilən kimi tüfənglər pristava, Biləv kənd sakinlərinə, keşikçilərə yönəldi. Biləv kənd
sakini Ağayar Ağayar oğlu ayağından yaralandı. Şahidlərin ifadələrinə görə, tivililərin
atəşlərinin sayı 150-dən az olmayıb. Tivi kənd sakinlərindən atəş əmri verənlərin əksəriyyəti
və silahı olan tivililərdən bəziləri saxlanılıblar. Digərlərinin şəxsiyyətləri müəyyən olunub və
onlar 35-40 verst aralıdan yaylaqda gizləndiyindən onları yaxalamaq üçün tədbirlər görülüb.
Ərazi dağlıq olduğundan atəş açanlara hücum etmək mümkün olmayıb. Buna görə də pristav
mənasız insan itkisinin qarşısını almaq üçün yaralı biləvlini götürərək geri çəkilməyi əmr edib.

İmzaladı: Naxçıvan qəza rəisi polkovnik Zençenko” [1, v. 69-70].
Bu çarpışmada çoxlu adam yaralanır və ölür. Əhalinin hücumuna davam gətirə bilməyən

xanlar və pristav müavini Cabbar ağa Vəzirov başda olmaqla polis kazak dəstələri “And-top”
yaylağı ərazisindən qovulur. Naxçıvan qəza polis rəisinin İrəvan qubernatoruna yazdığı kimi,
xan və polis kazak dəstəsinə qarşı vuruşmada təkcə kişilər deyil, qadınlar və uşaqlar da iştirak
edirdilər. Qadınlardan Şərəbanı Tağı qızı (Qulamalı Şirin oğlunun arvadı), Xanımcan Buda -
qova, Ölkə Hüseynxan qızı və başqaları çox fəallıq göstərmiş və polis kazak dəstəsini daşa
bas maqla onları geri oturtmuşdur.

Bu hadisədən 3 gün sonra, yəni 1914-cü ilin iyun ayının 16-da Tivi əhalisinə qarşı Or -
dubad polis pristavının müavini Cabbar ağa Vəzirov, Çənnəb, Aza və Vənənd yüzbaşıları və
uryadnikləri başda olmaqla 300-dən artıq kazak polis dəstəsi və xanlardan ibarət silahlı qüvvə
göndərilir. Bu güclü qüvvəyə müqavimət göstərə bilməyən əhali kəndi tərk edib dağlara,
ətrafdakı Bist, Nəsirvaz və başqa kəndlərə üz tutur. Ordubad polis pristavının müavini Cabbar
ağa Vəzirov başda olmaqla hücumla kəndə girən polis kazak dəstələri kəndi talayır, mal-qaranı
qırır, meyvə ağaclarını balta ilə doğrayıb yerə tökür və kənddə qalan 22 nəfər ağsaqqalı Pirim
Qulaməli oğlu başda olmaqla həbs edirlər [4, s. 5]. Həbsə alınanlardan biri də kəndin yüzbaşısı
Şahvələd Bağırov idi. O hələ 1909-cu ildə kəndin iribuynuzlu mallarını kəndlilərin xeyrinə
hökumətdən gizlətdiyinə görə məhkəməyə verilmişdir [10, v. 27].

Tivi kəndli çıxışlarının təşkilatçılarından Şirin Qulaməli oğlu başda olmaqla 22 nəfər
məhbus Ordubad şəhər həbsxanasına salınır. Həbs olunanların istintaqı məhkəmə tərəfindən
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müstəntiq, yarımliberal Mirzəliqulu Rəsulbəyova tapşırılır. Müstəntiq belə məsləhət görür ki,
şahidlər həm çox sayda, həm də uzaq yerlərdən gətirilsin. Bu o deməkdir ki, müharibə şəraitin -
də (1914-cü il) istintaq yubandıqca, iş uzandıqca məhbusların müqəssirliyi öz əhəmiyyətini
itirə bilər.

Bu belə də oldu. İstintaq işi 1915-ci ilə kimi uzandı. Şahidləri bir yerə yığıb danışdırmaq
mümkün olmurdu. Camaat tərəfindən İrəvandan 800 manata tutulan vəkil Karapert Yalaq oğlu
iş ilə tanış olduqda demişdir ki, bu ittiham işinə baxmaq üçün iki-üç il lazımdır. O vaxta qədər
də dünya bir tərəflik olar. Ona görə də məhbuslar zaminə verilməlidir. Polis idarəsi Şahvələd
Bağırovdan başqa qalan məhbusları zaminə verir. Bu işdən halı olan məhbuslar zamindən
imtina edirlər. Bu zaman polis idarəsi xəyanətə əl ataraq Şahvələdi zəhərləyir. Ordubaddan
həkim Hacı Mir Həsən ağa xəstənin müalicəsini öhdəsinə götürür. Ordubad ictimaiyyətinin
təkidi ilə Şahvələd zaminə verilir, lakin 3 aydan sonra vəfat edir [3, s. 129-130]. 21 məhbusun
istintaqı 1917-ci ilin yazına kimi uzanır. Bu zaman çar hakimiyyəti yıxılır. Bütün siyasi məh -
buslar kimi onlar da cəzadan yaxa qurtarırlar. 

Artıq birinci Dünya müharibəsində vəziyyət daha da gərginləşdi. Naxçıvandan Qafqaz
cəbhəsinə, mal-qara və ərzaq göndərildi. Bu zaman Tivi kəndləri əleyhinə qaldırılan siyasi
itti hamlar da, demək olar ki, öz əhəmiyyətini itirmişdir.

Naxçıvanın başqa kəndlərində olduğu kimin, Tivi kəndində yaşayan kəndlilərin də və -
ziy yətləri ağır keçirdi. Kəndlilər öz uşaqlarını dolandırmaq məqsədi ilə ən ağır işlər görməyə
məcbur idilər.

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, XX əsrin əvvəllərində Naxçıvanın sosial-iqtisadi və siyasi
həyatında çar üsul-idarəsinin və mülkədarların tüğyan etməsinə baxmayaraq, ölkənin iqtisadi
həyatındakı ictimai münasibətlərlə qarşılıqlı əlaqələrin vəhdəti və ziddiyyətləri nəticəsində
nə kimi dəyişikliklər olduğunun, ölkədə sinfi mübarizənin kəskinləşməsinin səbəblərini və
xüsusiyyətlərini bizə məlum olduğu kimi deyil, müxtəlif forma və üsullarla kəndli çıxışlarının
kəskin xarakter aldığını qeyd edirik.
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Fakhraddin Jafarov

SOCIAL-POLITICAL SITUATION IN NAKHCHIVAN
AT THE BEGINNING OF THE XX CENTURY

The working masses’ state in Nakhchivan, as in the whole Russian Empire at the be-
ginning of the XX century, was complicated. On the one hand, heavy landlord’s exploitation
and numerous taxes received by the other impoverished the peasants and made them beggars.
As a result of this impoverishment, the peasants could not pay the treasury taxes. On the other
hand, the balances of taxes on them increased from year to year. As a result, the villages of
Nakhchivan, Ordubad, and Sharur districts joined the struggle against the remains of serfdom,
the cruel exploitation of beys and khans, and the peasants used various means to acquire land.

Keywords: Cheshmabasar, Behrud in Ordubad, Jafar Bayram oglu, Jafargulu khan, Rahim khan, Shah-
hussein, Qafqaz, Zahar Canpoladov, Vorontsov-Dashkov, Zangazur.

Фахреддин Джафаров

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В НАХЧЫВАНЕ
В НАЧАЛЕ XX ВЕКА

В начале XX века, положение трудящихся в Нахчыване, как и во всей Российской
империи, было крайне тяжелым. Тяжелая эксплуатация помещиков, с одной стороны,
и огромные налоги, взимаемые с другой, обедняли крестьян и превращали их в нищих.
Результатом этого обнищания стало то, что крестьяне не могли платить налоги в казну.
Их налоговые недоимки увеличивались из года в год. Селения Нахчыванского, Орду-
бадского и Шарурского уездов включаются в борьбу против остатков самодержавия,
нечестной эксплуатации баев, ханов, для приобретения земли крестьяне прибегали к
различным средствам.

Ключевые слова: Чешмабасар, Бехруд в Ордубадском округе, Джафар Байрам оглу, Джафаргулу
хан, Рагим хан, Шахгусейн, Кавказ, Захар Джанполадов, Воронцов-Дашков, Зангезур.

(AMEA-nın müxbir üzvü Fəxrəddin Səfərli tərəfindən təqdim edilmişdir)
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UOT 94 (479. 24)

YAŞAR RƏHİMOV

1908-1914-CÜ İLLƏRDƏ NAXÇIVANDA ƏHALİ MƏSƏLƏLƏRİ VƏ
SOSİAL-SİYASİ VƏZİYYƏT

Məqalədə 1908-1914-cü illərdə Naxçıvanın əhali məsələləri və sosial-siyasi vəziyyəti tədqiq edilmişdir.
Bu məsələlərlə bağlı Azərbaycan tarixçilərinin və rus müəlliflərinin əsərlərində, arxiv sənədlərində olan fakt və
materiallar araşdırılmışdır. Bəhs edilən illərdə bölgənin sosial-siyasi vəziyyəti və əhalisinə dair olan məsələlər
aktuallıq kəsb etdiyindən belə bir mövzu seçilmişdir. Tədqiqatdan məlum olmuşdur ki, əvvəlki dövrlərdə olduğu
kimi, bu illərdə də Naxçıvanın müxtəlif bölgələr üzrə əhalisinin mütləq əksəriyyətini azərbaycanlılar təşkil
etmişdir. Yerli əhali olan azərbaycanlıların köçürülən ermənilərdən say etibarilə üstünlük təşkil etməsi onlara
istədiklərinə nail olmağa imkan verməmişdir. Məqalədə 1908-1914-cü illərdə Naxçıvan bölgəsi əhalisinin etnik,
cins tərkibi və onun sosial durumu, həmçinin sosial-siyasi vəziyyət də araşdırılmışdır. Məqalənin sonunda belə
bir nəticəyə gəlinmişdir ki, Naxçıvan bölgəsinin kəndlərində də kapitalist münasibətlərinin və yeni təsərrüfat
formalarının, qolçomaq və kəndli fermer təsərrüfatlarının yaradılması yolunda əngəl olan feodal qaydalarının
aradan qaldırılmasında çarizmin 1912-1913-cü illər aqrar qanunları müəyyən rol oynamış, Uluxanlı-Culfa
dəmiryolunun inşası bölgədə yeni stansiyaların yaranmasına səbəb olmuş, Naxçıvan kəndliləri saysız-hesabsız
vergilərin dözülməz ağırlığı altında əzilmişlər.

Açar sözlər: 1908-1914-cü illər, sosial-siyasi, müharibə, Naxçıvan, əhali, mənbə, bölgə.

Bəhs edilən dövrdə – 1908-1914-cü illərdə Naxçıvan bölgəsi əhalisinin sayının araş dı -
rılması, əhalinin etnik tərkibinin təhlili, onun peşə, cins və yaş tərkibinin öyrənilməsi elmi-
praktik baxımdan maraq doğurur. Tarixi mənbələrdə və yeni arxiv materiallarında olan bəzi
məlumatlara münasibət bildirməyi məqsədəuyğun hesab edirik. İ.Musayev yazır ki, “yekcins
etnik tərkibli əhaliyə malik olan inzibati vahidlər yaratmaq məqsədilə Şərqi Zaqafqaziyanın
inzibati bölgüsünün dəyişdirilməsi layihəsini hazırlayan bir mütəxəssisin fikrincə bu mahalda
yaşayanların milli mənsubiyyətinə dair 1914-cü ilə aid olan məlumatlar onda şübhə
doğurmuşdur. Bölgə əhalisinin tərkibində üstünlüyü azərbaycanlılar təşkil etdiyi halda, 1914-
cü il sənədlərinə görə çoxluq ermənilərin xeyrinə göstərilmişdir” [7, s. 34]. 1912 və 1913-cü
illərin “Qafqaz təqvimi”nin məlumatlarına istinad edən müəllif yazırdı ki, Naxçıvan qəzasında
əhalinin artımı nəzərə çarpacaq dərəcədə yüksək deyildi. Belə ki, Naxçıvan qəzasında bəhs
etdiyimiz dövrdə anadan olanların sayı 3250 nəfər, ölənlərin sayı 1914 nəfərə çatmışdır ki,
bunun 996-sı kişilər, 918-i qadınlar idi. Naxçıvan şəhərində anadan olanlar 318 nəfər (179
kişi, 139 qadın), ölənlərin sayı 151 nəfər (89 kişi, 60 qadın), Şərur-Dərələyəz qəzasında anadan
olanlar 2462 nəfər (1325 kişi, 1137 qadın), ölənlərin ümumi sayı 998 nəfər (534 kişi, 464
qadın) olmuşdur [5, s. 62]. 1912-ci il statistik təsvirin məlumatlarına istanadən Naxçıvan qəza -
sında əhalinin ümumi sayının 125846 nəfər təşkil etdiyini bildirən müəllif kitabının 62-ci
səhifəsində yazırdı ki, Naxçıvan şəhər əhalisi 10277, Ordubad şəhəri 5384, I polis sahəsində
(mərkəzi Naxçıvan) 26362, II polis sahəsində (mərkəzi Cəhri) 27995, III polis sahəsində
(mərkəzi Əbrəqunis) 25576, IV polis sahəsində (mərkəzi Ordubad) 30252 nəfər idi. Naxçıvan
qəzasında əhalinin 1908-1914-cü illər ərzindəki təbii artımına diqqət yetirək. Əhalinin təbii
artımı Naxçıvan qəzası üzrə 1908-ci ildə 148 nəfər (orta illik artım 0,1%), 1910-cu ildə 1000
nəfər (orta illik artım 0,8%), 1912-ci ildə 1400 nəfər (orta illik artım 1,2%), 1914-cü ildə isə
323 nəfər (orta illik artım 0,3%) olmuşdur [2, s. 47]. Bu illərdə qəza üzrə əhalinin təbii
artımında artıb-azalmalarının şahidi oluruq.
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1913-cü ilin məlumatına nəzər saldıqda əvvəlki illə – yəni 1912-ci illə müqayisədə
Naxçıvan qəzasında və Naxçıvan şəhərində əhalinin sayında azalma müşahidə olunursa,
Ordubad şəhəri üzrə isə əhalinin say tərkibində azalma deyil, əksinə, artım müşahidə olunur.
Mənbədə 1913-cü il üzrə Naxçıvan şəhər əhalisinin ümumi sayı 8202 nəfər, Ordubad şəhəri
üzrə 5466 nəfər (artım 1582 nəfər) olduğu göstərilir [5, s. 63]. Əhalinin ən geniş təbəqəsi
içərisində hökm sürən ağır iqtisadi vəziyyət hər il Naxçıvandan xeyli miqdarda adamın başqa
yerə iş dalınca getməsinə səbəb olurdu ki, bu da əhalinin yüksək artımının qarşısını alırdı.
1914-cü ildə iş axtarmaq üçün başqa yerlərə gedənlərə təkcə Naxçıvan qəzasında 7090 pasport
verilmişdir. Bununla belə qeyd etmək lazımdır ki, pasport verilməsindəki çətinliklər nəticəsin -
də çox adam Naxçıvandan heç pasport almadan gedirdi [2, s. 47].

Müəyyən arxiv materiallarında və əcnəbi müəlliflərin (xüsusilə rus müəlliflərinin) əsər -
lərində Naxçıvanın ayrı-ayrı bölgələrində əhalinin etnik tərkibi düzgün göstərilmir, 1908-
1914-cü illərə aid araşdırılan statistik göstəricilərdə bir-birindən fərqli olan rəqəmlərə rast
gəlinir. Yuxarıda göstərilən fakt və rəqəmlərdən məlum olur ki, əvvəlki dövrlərdə olduğu kimi,
bu illərdə də Naxçıvanın müxtəlif bölgələr üzrə əhalisinin mütləq əksəriyyətini azərbaycanlılar
təşkil etmişdir. Yerli əhali olan azərbaycanlıların köçürülən ermənilərdən say etibarilə üstünlük
təşkil etməsi onlara istədiklərinə nail olmağa imkan vermədi. Ruslar ermənilərin bu bölgəyə
köçürülməsinin yanlış bir iş olduğunu bir az sonra-ermənilər onlar üçün başağrısı yaratmağa
başlayanda anlasalar da, artıq gec idi.

Özgə əraziləri və torpaqlarında yerləşdirilən və tarix boyu xalqımıza qarşı məkrli siyasət
yeridən ermənilər “Böyük Ermənistan” yaratmaq yolunda son vaxtlarda öz fəaliyyətlərini
daha da artırmışlar. İddia edilən “Böyük Ermənistan” “dövləti”nin gerçəkləşməsi üçün baş -
lanğıc olaraq Naxçıvan hədəf seçilmişdir. Bunun üçün onlar saxta tarix yaratmış, bu ərazinin
erməni torpağı olduğunu, əhalinin milli tərkibində ermənilərin “üstünlük” təşkil etdiyinin
sübuta yetirməyə çalışmışlar [4]. Erməni millətçiləri real həqiqətləri və gerçək vəziyyəti dünya
ictimaiyyətinə təhrif olunmuş halda təqdim edərək onları Naxçıvanın erməni ərazisi olmasına
inandırmaqdan ötrü dəridən-qabıqdan çıxırlar. Güclü maliyyə qaynaqlarına malik olan dias -
por la əlbir fəaliyyət göstərən erməni qurumları tarixi fakt və həqiqətləri saxtalaşdırmaqla ərazi
iddialarını əsaslandırmağa çalışırlar. Müasir dünyada separatçılığa üstünlük verən ermənilər
Naxçıvanın Ermənistana birləşdirilməsi üçün müxtəlif fitnəyə və saxtakarlığa əl atır, imzalar
toplayaraq mitinq və nümayişlər keçirirlər.

Bu gün də Naxçıvan məsələsini öz gündəliklərində saxlayan ermənilər dünya kütləvi in -
formasiya vasitələrində həqiqətlərdən uzaq olan qeyri-real və əsassız təbliğat kompaniyasına
üstünlük veriblər. Qonşu olmağa məhkum edildiyimiz bədnam ermənilər Naxçıvan həsrətin -
dədirlər. Ermənistanın baş planlarında Naxçıvanın işğalı məsələsi əsas yer tutur. İşğalçı ermənilər
sərhədlərin toxunulmazlığı və inteqrasiya proseslərinin dönməz xarakter aldığı bu günlərdə də
Naxçıvanı Ermənistanla birləşdirməyi bir vəzifə kimi qarşıya qoyub geniş kam paniya başladıblar.

I Dünya müharibəsi ərəfəsində aqrar sahəyə aid olan qanunların qəbulu və onların həyata
keçirilməsi iqtisadi məsələlərin və sosial təbəqələşmənin öyrənilməsində mühüm elmi əhəmiy -
yət kəsb edir. Azərbaycanın digər bölgələrində olduğu kimi, Naxçıvan bölgəsinin kəndlərində
də kapitalist münasibətlərinin və yeni təsərrüfat formalarının, qolçomaq və kəndli fermer
təsərrüfatlarının yaradılması yolunda əngəl olan feodal qaydalarının aradan qaldırılmasında
çarizmin 1912-1913-cü illər aqrar qanunları müəyyən rol oynamışdı. 1912-ci il 20 dekabr qa -
nuna əsasən sahibkar kəndliləri bütün feodal mükəlləfiyyətlərindən azad edilirdi. Onlar
istifadədə olan pay torpağını məcburi şəkildə satın alıb, özlərinin xüsusi mülkiyyətinə çevirə
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bilərdilər. 1912-1913-cü il aqrar qanunları Azərbaycan, o cümlədən Naxçıvan kəndlərində ic -
timai təbəqələşməsini gücləndirmiş, qolçomaq və kəndli fermer təsərrüfatlarının yaranması
üçün müəyyən iqtisadi şəraiti təmin etmiş və kapitalist münasibətlərinin inkişafını sürətlən -
dirmişdi [1, s. 190].

1908-1914-cü illərdə Naxçıvan bölgəsində və onun regionlarında yolların abadlaşdırıl -
ması poçt və rabitə xidmətinin inkişafında da mühüm rol oynayırdı. Uluxanlı-Culfa dəmiryolu -
nun inşası zamanı əlavə olaraq Qəmərli, Noraşen, Naxçıvan və Culfa stansiyalarından
ya xın lıqdakı iri yaşayış məntəqələrinə teleqraf kabelləri çəkilmişdi [3, s. 177].

Zəhmətkeş kütlələrin onsuz da ağır olan güzəranı çarizmin ruslaşdırma siyasəti, milli
mədəniyyət və maarifin məhdudlaşdırılması ilə daha da çətinləşirdi. Çarizm yerli xan, bəy və
mülkədarların simasında özünə möhkəm dayaq yaratmaq istəyirdi. Naxçıvan kəndliləri saysız-
hesabsız vergilərin dözülməz ağırlığı altında əzilirdi. Bölgənin kəndliləri pul yığıb məktəb
tikməyə cəhd göstərmişdilərsə də, buna icazə ala bilməmişlər. Xalq maarifinə, səhiyyəyə
büdcədən olduqca az miqdarda pul xərclənirdi. Çarizmin müstəmləkə siyasətinə uyğun olaraq
xalq kütlələri köləlikdə və zülmətdə saxlanılır, həkimin kəndə gəlməsi fövqəladə hadisəyə
çevrilirdi. Tibbi yardıma görə hər bir adamdan pul alınırdı. Qafqazşünas R.N.İvanovun qə -
naətinə görə, 1913-cü ildə Naxçıvan qəzasında aşağıdakı həkim sahə məntəqələri olmuşdur:
Ordubad şəhərində 15-ci Ordubad sahə məntəqəsi, Culfada 16-cı Culfa sahəsi, Naxçıvan şəhə -
rində 17-ci Bulqan məntəqəsi, Şahtaxtı kəndində 18-ci Şahtaxtı sahə məntəqəsi, Başnoraşen
kəndində 19-cu Başnoraşen məntəqəsi, Naxçıvan qəzasının 1-ci sahə məntəqəsində bir baytar
həkim, həmin qəzanın 2-ci sahə məntəqəsində və Şərur sahə məntəqəsində bir baytar həkim
var idi [11, s. 224]. Yuxarıda göstərilən məsələlərlə bağlı Naxçıvan Dövlət Arxivində xeyli
sə nəd və materiallar vardır. Şərur-Dərələyəz qəzasında bir tibb məntəqəsi və bir feldşer var
idi. Bu illərdə Naxçıvan qəzasının Buzqov kənd sakinləri qubernatora göndərdikləri şikayət -
lərində yazırdılar ki, onlar hər il tibbi yardım üçün böyük məbləğdə pul verdikləri halda, son
5 ildə kənddə nə həkim, nə də müalicə edən bir adam görmüşlər [8, v. 25, 53]. Bu faktlar
1908-1914-cü illərdə bölgədə və onun regionlarında səhiyyənin çox acınacaqlı vəziyyətdə
olduğunu sübut edir.

1908-1914-cü illərdə Naxçıvan bölgəsində siyasi vəziyyət də o qədər ürəkaçan deyildi.
İmperialist müharibəsi ərəfəsində Naxçıvan kəndlərində çarizmə və mülkədarlara qarşı kəndli
çıxışları yenidən baş vermişdi. 1913-cü ilin yayında Xoşkeşin, Buzqov, Keçili, Külüs, Tivi,
Güznüt və b. kəndlərin əhalisi dəfələrlə mülkədar torpaqlarını zəbt etmiş, Şərur-Dərələyəz
qəzasının kəndliləri isə otlaqları tutmuşdular [10, s. 10].

I Dünya müharibəsi ərəfəsində Naxçıvan bölgəsindəki siyasi vəziyyətə toxunan sovet
dövrü tarixçilərinin bir qismi yazırdı ki, erməni-müsəlman münaqişəsinin qarşısını almaq
üçün bolşeviklərin “Hümmət” təşkilatı Bakıdan Naxçıvana xüsusi dəstə göndərmişdi. Onlar
Naxçıvan, Culfa, Ordubad şəhərlərində və Şərur qəzasında görüşlər keçirmiş, bu qırğını təşkil
edən qüvvələrin pis niyyətlərini ifşa etmişlər [6, s. 20]. Ermənilər dəridən-qabıqdan çıxaraq
Rusiyanın müttəfiqinə çevrilə bildilər. Bütün ermənilərin katolikosu V Gevorq 1914-cü ilin
avqustun 5-də Qafqaz canişininə məktub göndərərək ondan erməni məsələsini yaddan çıxar -
mamağı və bunun üçün yaranan əlverişli tarixi, ondan faydalanmağı xahiş etmişdi [7, s. 31].
1908-1914-cü illərdə Naxçıvan bölgəsində və onun regionlarında mövcud olan siyasi vəziy -
yətlə bağlı Naxçıvan Dövlət Arxivində saxlanılan müəyyən sənədlərdə də məlumatlar vardır.
Belə ki, sənədlərdən birində bildirilir ki, 1908-ci il dekabrın 24-də Gəncə ermənisi Vahan
Vartazarov-Osipov Tiflis şöbəsinin “Borba” adlı kitabçası ilə bərabər 71 ədəd ermənicə kitab
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və 52 ədəd kitabça ilə dolu çamadanla Naxçıvanda rus kazakları tərəfindən saxlanmışdı.
Maraqlıdır ki, “Borba” kitabçasında naməlum müəllif “erməni məsələsi”ni qaldırır və “Qaf -
qazın bütün xalqlarına, başqa dövlətlərdə olduğu kimi, bərabər hüquqlar tələb edirdi”. Kitab -
çaların üstündə silahlanmış kütlənin hücumundan qorxaraq ağlayan qadın təsviri, onun altında
isə “düşməndən qisas” tələb edən erməni hərəkatı haqqında erməni dilində şeirlər yazılmışdı
[9, v. 1-14]. Zənnimizcə, bu faktın şərhə heç bir ehtiyacı yoxdur.

Beləliklə, müəyyən arxiv materiallarında və əcnəbi müəlliflərin, o cümlədən rus müəl -
liflərinin əsərlərində Naxçıvanın ayrı-ayrı bölgələrində əhalinin etnik tərkibi düzgün göstəril -
məmiş, 1908-1914-cü illərə aid araşdırılan statistik göstəricilərdə bir-birindən fərqli olan
rəqəmlərə rast gəlinmişdir. Bu illərdə əhalinin artımının qarşısını alan səbəblərdən biri ağır
iqtisadi vəziyyətə görə hər il Naxçıvandan xeyli miqdarda adamın başqa yerə iş dalınca
getməsi olmuşdur. Yerli xan, bəy və mülkədarların simasında özünə möhkəm dayaq yaratmaq
istəyən çarizmin ruslaşdırma siyasəti, milli mədəniyyət və maarifin məhdudlaşdırılması ilə
zəhmətkeş kütlələrin güzəranını daha da çətinləşirdi. Bu illərdə, xüsusən 1913-cü ilin yayında
Xoşkeşin, Buzqov, Keçili, Külüs, Tivi, Güznüt və b. kəndlərin əhalisinin dəfələrlə mülkədar
torpaqlarını zəbt etməsi, Şərur-Dərələyəz qəzasının kəndlilərinin müxtəlif otlaqları tutması
bölgədə siyasi vəziyyətin də qənaətbəxş olmadığını təsdiq edən faktlardır.
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Yashar Rahimov

DEMOGRAPHIC ISSUES AND SOCIO-POLITICAL SITUATION
IN NAKHCHIVAN IN 1908-1914

The paper deals with the issues of population and socio-political situation in Nakhchivan
in 1908-1914. Facts and materials from Azerbaijani historians and Russian authors related to
these issues have been studied. This topic was chosen because the socio-political state and
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population issues in the region in the period under review are relevant. From the above facts
and figures, it becomes clear that, as in previous periods, in these years, in various regions of
Nakhchivan, the absolute majority of the population was Azerbaijanis. As a local population,
the Azerbaijanis outnumbered the Armenian settlers. That is why they could not carry out
their plans.

Furthermore, the paper examines the ethnic gender composition of the Nakhchivan re-
gion’s population, its social status, and the political situation in the region during this period,
especially in 1908-1914. At the end of the article, we conclude that the tsarist agrarian laws
of 1912-1913 played a role in the elimination of feudal orders in the villages of the Nakhchivan
region, which were an obstacle to the establishment of capitalist relations and the formation
of new forms of economy, kulak and peasant farms. On the other hand, the construction of
the Ulukhanly-Julfa railway led to the creation of new stations in the region, and the unbear-
able burden of countless taxes crushed the peasants of Nakhchivan.

Keywords: 1908-1914, socio-political, war, Nakhchivan, population, source, region.

Яшар Рагимов

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ
СИТУАЦИЯ В НАХЧЫВАНЕ В 1908-1914 ГОДАХ

В статье рассматриваются вопросы народонаселения и общественно-политическое
положение Нахчывана в 1908-1914 гг. Исследованы факты и материалы из трудов азер-
байджанских историков и русских авторов, связанные с этими вопросами. Эта тема
была выбрана, так как вопросы социально-политического состояния и населения в ре-
гионе в рассматриваемый период являются актуальными. Из вышеуказанных фактов и
цифр становится ясно, что как и в прежние периоды, в эти годы в различных районах
Нахчывана абсолютное большинство населения составляли азербайджанцы. Азербай-
джанцы, как местное население, количественно превосходили армян-переселенцев, и
это не давало им возможности осуществить свои планы. В статье исследованы этниче-
ский, гендерный состав населения Нахчыванского региона и его социальный статус, а
также политическая ситуация в регионе в этот период, особенно в 1908-1914 гг. В конце
статьи сделан вывод о том, что царские аграрные законы 1912-1913 годов сыграли свою
роль в ликвидации в селах Нахчыванского района феодальных порядков, которые яв-
лялись препятствием на пути установления капиталистических отношений, и форми-
рования новых форм хозяйства, кулацких и крестьянских фермерских хозяйств.
Строительство железной дороги Улуханлы-Джульфа привело к созданию новых стан-
ций в районе, а крестьяне Нахчывана были раздавлены непосильной тяжестью бесчис-
ленных налогов.

Ключевые слова: 1908-1914 годы, общественно-политический, война, Нахчыван, население, ис-
точник, регион.
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UOT 94 (479.24)

MUSA QULİYEV

POLKOVNİK NƏZƏRƏLİ XAN KƏNGƏRLİ-NAXÇIVANSKİ
VƏ ONUN HƏRBÇİ VARİSLƏRİ

Məqalədə I Kalbalı xanın böyük oğlu polkovnik Nəzərəli xanın həyatından və fəaliyyətindən ətraflı
danışılır. Həmçinin onun İran şahı Fətəli şahın sarayında girov saxlanmasından, şahzadə Abbas Mirzənin
apardığı döyüşlərdə iştirakından, rus diplomatı A.S.Qriboyedovla görüşməsindən, onun irriqasiya işlərindən və
hərbçi oğullarının fəaliyyətindən söhbət açılır. Məqalə yeni arxiv sənədləri, çap olunmuş materiallar və mono -
qrafiyalar əsasında yazılmışdır.

Açar sözlər: amanat (girov), Naxçıvan, Tehran, diplomat, Naxçıvan xanlığı, İrəvan qalası, feldmarşal
İ.F.Paskeviç.

Azərbaycan, Rusiya və İran hərb tarixində adı həmişə xatırlanan hərbçilərdən biri də
polkovnik Nəzərəli xandır. Çar Rusiyasının 1832-ci ildə Naxçıvan şəhərinin siyahıya (Şahab
məhəlləsində) alınmasında I Kalbalı xanın böyük oğlu Nəzərəli xan haqqında aşağıdakı kimi
məlumat yazılıb: “Polkovnik Ehsan xanın böyük qardaşı Nəzərəli xan Kalbalı xan oğlu 55
yaşındadır. Həyat yoldaşı Fatma xanım 55 yaşında (vəfat edib), Bibixanım 25 yaşında, Zöhrə
xanım 15 yaşında. İki oğlu vardır: Nəcəfqulu ağa (20 yaşında), həyat yoldaşı Sarabəyim xanım
20 yaşında və Rzaqulu bəy (bir çox sənədlərdə İrzaqulu kimi yazılıb – müəllif) 10 yaşında və
Varşavada hərbi xidmətdədir”. Onun 7 nökərinin olması da qeyd edilmişdir [5, s. 265].

Nəzərəli xan və ailə üzvlərinin adlı siyahısı Naxçıvan şəhərinin 1843-cü ildə də tərtib
edilmiş kameral siyahıda da verilmişdir: “General-mayor Ehsan xanın böyük qardaşı polkov -
nik Nəzərəli xan Kalbalı xan oğlu 65 yaşında, həyat yoldaşları Bibixanım (35 yaş) və Zöhrə
xanım (25 yaş), oğlu Mirzə Rzaqulu 20 yaşında, nökərləri Hüseyn (18 yaş) və Qəhrəman (26
yaş), xid mətçi qadın Gülpəri 21 yaşında”.

Qeyd edək ki, 1843-cü il siyahıya almada Nəzərəli xanın oğlu Nəcəfqulu ağanın ailə
üzvləri ayrıca yazılıb: Nəcəfqulu ağa 30 yaşında, həyat yoldaşları Sarabəyim (30 yaş), Mələk
(35 yaş). Bu nikahdan doğulan uşaqların da adları göstərilib: oğlu Əliməmməd (1 yaş) və qızı
Bilqeyis (4 yaş), əlavə olaraq yeni həyat yoldaşlarının adları yazılıb: Şərəf (25 yaş) və Güllü
(34 yaş) [5, s. 121]. Siyahıda onun 3 nökərinin olması da qeyd edilib. Arxiv fondlarında
axtarışlar zamanı tapılmış yeni sənədlərdən məlum oldu ki, Nəzərəli xanın Cavahir xanım,
Naz lıbəyim xanım adlı qızları da olmuşdur [6].

1832-ci ildə Naxçıvan şəhəri üçün tərtib edilmiş kameral siyahıya əsasən demək olar
ki, Nəzərəli xan 1777-ci ildə Naxçıvan şəhərində doğulmuşdur. O, həmin illərin qaydasına
görə əvvəlcə Xan sarayında təhsil almışdır. Sonra onun harada təhsil alması haqqında hələlikdə
sənədlər tapılmayıb. Amma “Kəngərli Arxiv”indəki sənədlərdən məlum olur ki, artıq XIX
əsrin əvvəllərində tanınmış hərbçilərdən olub.

Həmin sənədləri şərh etməzdən əvvəl qeyd edək ki, Nəzərəli xan uzun illər Fətəli şahın
sarayında girov olaraq saxlanılmışdır. Ona görə də 1813-1814-cü və 1826-1828-ci illərdə Ru -
siya-İran müharibələrində farsların tərəfində Rusiyaya qarşı vuruşub. Kəngərli arxivindəki
sənədlərdən məlum olur ki, Nəzərəli xanın adı 1802-ci ildən başlayaraq şah fərmanlarında çəkilir
[14, s. 22-27, 32-34].
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I Kalbalı xanın 1806-cı ilə aid bir əmrində (1806-cı il) Nəzərəli xanın adı Naxçıvan
süvari qoşununun komandiri olduğu yazılıb. Naxçıvan xanlığı müstəqilliyini itirəndən sonra
Fətəli şah Nəzərəli xanı iki dəfə Naxçıvana hakim təyin etmişdir. Nəzərəli xan ilk dəfə 1811-
ci ildə Naxçıvanın hakim təyin edilmiş və 1813-cü ilədək Naxçıvan xanlığını idarə etmişdir.
İkinci dəfə isə 1821-ci ildə Naxçıvana hakim təyin edilmiş və 1822-ci ildə vəzifəsindən azad
edilmişdir 1812-ci ildə yazılmış arxiv sənədinə görə İran hökumətindən təqaüd almışdır
[4, s. 82]. Naxçıvan xanlığı Rusiya tərəfindən tutulandan sonra qeyri-nizami Kəngərli süvari
qoşunlarının tərkibində fəaliyyət göstərmişdir. 1828-ci ildə Rusiyanın İrandakı yüksək səlahiy -
yətli nümayəndəsi (arxiv sənədlərində onu Rusiyanın İranda səlahiyyətli işlər naziri kimi
yazırlar – müəllif) diplomat, yazıçı, tərcüməçi A.S.Qriboyedov Naxçıvanda olarkən Nəzərəli
xanla, Şeyxəli bəylə və Ehsan xanla görüşüb söhbətləşir. Onların arzu və təkliflərini öyrənir
və bu haqda qraf İ.F.Paskeviçə məktub yazır. O, məktubunda qeyd edir ki, Nəzərəli xan qo -
calıb və ömrünün çoxunu İran şahının sarayında əsirlik əzablarında keçirib. Ona görə də
istəyirəm ki, ona 800 tümən (iran pul vahidi – müəllif) yaxud 1100 çervon (Rusiya qızıl pulu,
əşrəfi – müəllif)təqaüd təyin edilsin [7, s. 613]. A.S.Qriboyedovun müraciəti müsbət qəbul
edilmiş və çar hökuməti ona diplomatın istədiyi təqaüdü təyin etmişdi. Atası Kalbalı xanın
xidmətlərinə görə 27 noyabr 1837-ci ildə Nəzərəli xana birbaşa podpolkovnik, 27 mart 1855-
ci ildə isə polkovnik hərbi rütbələri verilmişdir. Rusiya çarı I Nikolay 1837-ci ildə Qafqaza
səyahət edəndə, Rusiya çarının şərəfinə buraxılmış gümüş medalla təltif edilmişdir [15, v. 74-
75]. Rusiya hökuməti tərəfindən ona Nəzərabad kəndi və ətrafdakı 310 xalvar əkin üçün ya -
rarlı torpaq tiyul olaraq verilib. Nəzərəli xanın Naxçıvan şəhərində hamamları da vardı. 1850-ci
ilin məlumatına görə onun irsən mirasları Əliabad, Tumbul, Yamxana, Xanağa, Zeynəddin,
Vayxır, Nəzərabad və Zuvala (Zoğala) kəndləri idi. Naxçıvan şəhərində iki mülkü və üzüm
bağı vardı [8, v. 3]. Nəzərəli xan digər malikanələri haqqında 29 sentyabr 1841-ci il tarixdə
Naxçıvan qəza prokurorunun 12-ci dərəcəli müstəntiqi Sosnitski cənablarına verdiyi izaha -
tında yazırdı: “Sizin bu ilin sentyabr tarixli 53 №-li sorğunuza cavab olaraq bildirmək istəyi -
rəm ki, Məzrə və Dəmirzindan Cəhri kəndinin mülklərindəndir. Onları mən Cəhri mül   kə da rın dan
almışam. 1220-ci il, yəni 1804-cü ildə Məzrədə əhali məskunlaşaraq buraya Nəzərəbad (bu
adı Nəzərəli xanın şərəfinə vermişlər – müəllif) kəndi adını verib. Bu kənddən mən öz payıma
düşən gəliri də ödəmişəm. Bu kəndin sənədlərini mən İrəvan Vilayət İdarəsinə təqdim
etmişəm. Onlar təsdiqlənərək mənə geri qaytarıldıqdan sonra surətlərinin çıxarılması üçün
Si zə təqdim edirəm. 29 sentyabr 1841-ci il. Möhürümlə təsdiqləyirəm” [9, v. 2-8].

Nəzərəli xan bu kəndlərdə olan əkin sahələrinin suvarılması işlərinə də yaxından kö -
məklik etmiş və yaxınlıqdakı Naxçıvan və Əlincə çaylarından iritutumlu su arxlarının çəkil -
məsi işlərinə də rəhbərlik etmişdir.

Nəzərəli xan 4 avqust 1856-cı ildə vəfat etmiş və Naxçıvan İmamzadəsinə bitişik tikilən
“Naxçıvan xanları” nekropolunda dəfn edilmişdir [12, s. 327]. Axtarışlar zamanı Nəzərəli
xanla bağlı xeyli arxiv sənədləri, məktublar, xahişnamələr, raportlar və zəmanətlər aşkar edildi.
Həmin sənədlərə əsasən demək olar ki, 1828-ci ildən sonra Nəzərəli xanın əsas məqsədi
Kəngərli süvarilərinin əvvəlki hüquqlarının bərpası olub. 20 iyun 1834-cü ildə İrəvan vilayə -
tinin rəisi general mayor, knyaz Çebutov Gürcüstandakı Ali Baş Komandan, general-adyutant
və kavaler baron I Rozenə yazırdı: “Naxçıvan və Ordubad naiblərinin böyük qardaşı Nəzərəli
xan Kəngərlinski mənim adıma olan xahişnaməsində bildirir ki, 500 ildən artıqdır ki, onun
əcdadları, imkanlı xanlar böyük malikanələrə malik olaraq nə əkinlərinə görə, nə də onlara
məxsus olan başqa əmlaklarına görə vergi ödəməyiblər. Naxçıvan və Ordubad Rusiyaya daxil
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olduqdan sonra o, və 4 qardaş öz ailələri ilə birlikdə könüllü olaraq və şərtsiz Rusiya
vətəndaşlığını qəbul etdilər və inandırıldılar ki, mülkiyyətlərinə dair İran hökmdarı dövründə
istifadə etdikləri hüquqlar yenə onlara veriləcək.

İndi vilayətdə yeni idarəetmə formaları tətbiq edildikdən sonra, onların həm titul, həm
də xəzinə torpaqlarındakı əkinlərinə görə xəzinəyə vergi ödəməlidirlər. Buna görə də Nəzərəli
xan mənim vasitəmlə Siz həzrətlərinə müraciət edərək, həm xəzinə torpaqlarındakı, həm də
mülkədar malikanələrindəki əkinlərinə görə ödədiyi vergidən azad edilməsini xahiş edir” [1]. 

Nəcəfqulu ağa 1812-ci ildə Naxçıvanda doğulub. 27 iyul 1833-cü ildə birbaşa ona poru -
çik rütbəsi verilib. Gürcüstan Milli Arxivində tapdığımız bir sənəd də podporuçik Nəcəfqulu
ağanın könüllü Varşavaya hərbi xidmətə getmək istəməsi haqda Naxçıvan qəza idarəsi rəisi
əvəzi Serbinovun ərizəsidir. Ərizə Gürcü İmereti Qubernatoru general-mayor və kavaler Kaxa -
novun adına yazılıb. Həmçinin həmin arxivdə aşkar edilən bir neçə sənəddə onun Varşavada
Kəngərli süvari dəstəsinə başçı təyin edilməsi, eləcə də onun Badamlı kəndi ilə bağlı ərizəsi
də podporuçikin həyatı və fəaliyyəti haqqında maraqlı bir faktdır [13]. O, Varşavadan qayıt -
dıqdan sonra atasından ona pay verilən Əliabad və Yamxana kəndlərini idarə etməklə məşğul
olmuşdur.

Axtarışlar zamanı 1832-ci ildən sonra əmlak məsələləri ilə bağlı xeyli arxiv sənədləri
aşkarlandı. O sənədlərdən biri Nəcəfqulu ağanın əmlakına aiddir. Bu sənəd Nəzərəli xanın
qızı Nazlıbəyim xanımın 1850-ci il aprelin 2-də Naxçıvan şəhər polis idarəsinə verdiyi iza -
hatdır. Həmin izahatda deyilir: “Naxçıvan şəhər polis idarəsinin 14 mart (1850-ci il) tarixli
465 №-li sorğusuna cavab olaraq bildirmək istəyirəm ki, qardaşım Nəcəfqulu ağaya anası
Fat ma xanımdan qalmış əmlakın atam Nəzərəli xan tərəfindən gizlədildiyinə dair İrəvan qu -
ber niya idarəsinə şikayət etmişdim. Ancaq Nəcəfqulu ağanın qızı Bilqeyis bəyim könüllü
olaraq bu qəyyumların köməyi ilə oğlum Heydər xan İbrahim xan oğluna ərə getmişdir.

Nəcəfqulu ağanın ölümündən sonra qalmış bütün daşınan və daşınmaz əmlakları atam
Nəzərəli xan nəvəsi Bilqeyis bəyimə verib. Bu əmlaklar aşağıda yazılanlardır: “Tumbul, Yam -
xana kəndlərinin hərəsindən 4½ danq (danq torpaq ölçü vahididir – müəllif), Vayxır, Zoğala
kəndlərindən 4  ½ danq, Saray adlı heyətli ev, Zeynəddin kəndindən 1½ danq.

Bütün bunlardan sonra mənim heç bir iradım yoxdur. Xahiş edirəm ki, bu iş dayan dı -
rılsın. Nəcəfqulu ağadan qalmış bütün əmlakların Bilqeyis bəyimə verildiyini sübut etmək
üçün Bilqeyis bəyimin əri, mənim oğlunun xahişnaməsi də təqdim edilir. Tərcümə etdi (imza)”
[7, v. 457-459; 1, s. 39].

Tapılan digər sənəd isə Naxçıvan I polis sahəsinin rəisi Tərxanovun Nəcəfqulu ağanın
həyat yoldaşı Sarabəyim xanıma göndərdiyi sorğudur. Onun bu sorğusu 14 avqust 1850-ci il
tarixdə yazılıb. Həmin sorğuda deyilir: “Mərhum əriniz Nəcəfqulu ağadan qalmış əmlaklara
dair iş üçün mənə bir sıra məlumatlar lazımdır. Buna görə də sizdən xahiş edirəm ki, bu sual -
lara tez bir zamanda ətraflı cavab verəsiniz. İstintaqı mən aparıram.

1-ci sual. Əriniz Nəcəfqulu ağa hansı tarixdə vəfat edib. Onun son dəqiqələrində yanın -
da yad adamlardan kimlər olub. Yazılı və ya şifahi olaraq o, vəsiyyət edibmi? Edibsə kimə
edib. Əgər bunlar haqqında əlimizdə sənəd varsa, onu öz izahatınıza əlavə edin. 2-ci sual. Hansı
əsasla podpolkovnik Nəzərəli xan Nəcəfqulu ağanın vəfatından sonra onun əmlakını idarə
edib. Əmlakları Bilqeyis bəyimin qəyyumu olaraq sizə təhvil verən zaman bütün əmlaklar
yerində olubmu, yoxsa hansı biri isə dağıdılıb. 3-cü sual. Nəzərəli xan izahatında yazır ki,
kəbin haqqı olaraq Əliabad kəndi və 32 dükan və hamamın 2 danqı sizə verilib. Əgər həqiqətən
belədirsə, xahiş edirəm ki, kəbin aktını da izahatınızla birgə təqdim edəsiniz. 4-cü sual.
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Nəcəfqulu ağanın vəfatından sonra sizdən başqa, onun neçə qanuni arvadı qalıb. Bilqeyis
bəyim bu arvadlardan hansının qızıdır? Bu arvadlara Nəzərəli xan tərəfindən həqiqətən kəbin
pulu ödənilibmi? Bilqeyis xanıma Nəzərəli xanın münasibəti necədir? Nəcəfqulu ağa vəfat
edərkən həqiqətənmi vəsiyyət edib ki, onun varidatı hesabına iki nəfəri Məkkəyə göndərsin?
Bu məqsədlə həmin şəxslərə Nəzərəli xan nə qədər pul ödəyib? İmza: [3, s. 39]. Əmisi pod -
polkovnik Şeyxəli bəyin qızı Sarabəyim xanımla ailə qurmuş və bu nikahdan bir oğlu Lütfəli
xan və iki qızı – Bilqeyis və Şölə xanım doğulmuşdur [7, v. 749-751].

Nəzərəli xanın ikinci oğlu Rzaqulu (İrzaqulu) xan 1822-ci ildə Naxçıvan şəhərində do -
ğulub. O, 1831-ci ildə Varşavada İ.F.Paskeviçin yanında hərbi xidmətdə idi [5]. Süvari oldu -
ğundan Ulan polkuna göndərilmişdi. Ona 10 avqust 1845-ci ildə kornet hərbi rütbəsi verilib.
1848-ci ildə Naxçıvana qayıdan Rzaqulu xan Kəngərli süvari qoşun hissəsində zabit kimi
hərbi xidmətini davam etdirir [17]. 1865-1867-ci illərdə Naxçıvan qəzası üzrə İrəvan bəy ko -
missiyasının tərkibində fəaliyyət göstərmişdir. 1858-ci ildə olan arxiv sənədində onun
Sarabəyim adlı həyat yoldaşının adı qeyd olunmuşdur. Bu əmisi Şeyxəli bəyin qızı və qardaşı
Nəcəfqulu ağanın həyat yoldaşı olan Sarabəyimdir [16, v. 165].

Rzaqulu xanın Abbasqulu xan adında oğlu sənədlərdə yazılıb. Abbasqulu xanın oğlan -
ları Nəzərəli xan (Böyük xan), Məhəmmədəli xan və Sərvər xandır [12, s. 328]. 1918-20-ci
illərdə bunlar Naxçıvanın müdafiəsində fəal iştirak etmişlər. 1920-ci ildən sonra Böyük xan
və Məhəmmədəli xan İrana mühacirət etmişlər. Rzaqulu xan 1887-ci ildə Naxçıvanda vəfat
etmişdir. Qeyd edək ki, Rzaqulu xanın nəvəsi Nəzərəli xan (böyük xan) Abbasqulu xan oğlu
1871-ci ildə Naxçıvan şəhərində anadan olub. 1908-ci ildə Nəzərəli xanın qəza rəisi tərəfindən
təsdiq edilmiş formulyar siyahısında yazılıb: “Naxçıvan şəhər xanlarındandır, Naxçıvanda evi
var, həmçinin Xanağa, Nəzərəbad və Zoğala kəndlərinin mülkədar hüququnun 1/3 hissəsinə
malikdir” Nəzərəli xan (Böyük xan) əvvəllər Naxçıvan qəza polis idarəsində işləmiş, 1912-
ci ildən 1917-ci ilin fevralına kimi Naxçıvan şəhərinin starostası (başçısı) olmuşdur [2].

1920-ci ildən sonra Təbrizdə yaşayan Abbasqulu xan əsasən teatrşünaslıqla məşğul
olmuşdur.
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COLONEL NAZARALI KHAN KANGARLI-NAKHCHIVANSKI
AND HIS HEIRS-WARRIORS

The paper details the life and work of Colonel Nazarali Khan, the eldest son of Khan
Kalbala I. It also reports on his being held hostage in the palace of the Iranian Fatali Shah,
participation in the hostilities of Prince Abbas Mirza, meeting with the Russian diplomat
A.S.Griboedov, the irrigation works carried out by him, and the activities of his military sons.
The paper was prepared based on new archival documents, published materials, and mo -
nographs.

Keywords: amanat, Nakhchivan, Tehran, diplomat, Nakhchivan Khanate, Iravan fortress, Field Marshal
I.F.Paskevich.

Муса Гулиев

ПОЛКОВНИК НАЗАРАЛИ ХАН КЕНГЕРЛИ-НАХЧЫВАНСКИЙ
И ЕГО НАСЛЕДНИКИ-ВОИНЫ

В статье подробно рассказывается о жизни и деятельности полковника Назарали
хана, старшего сына хана Калбалы I. Также сообщается о его пребывании в заложниках
во дворце иранского Фатали-шаха, участии в военных действиях принца Аббаса Мирзы,
встрече с русским дипломатом А.С.Грибоедовым, о предпринимавшихся им иррига -
ционных работах и деятельности его сыновей-военных. Статья подготовлена на основе
новых архивных документов, изданных материалов и монографий.

Ключевые слова: аманат, Нахчыван, Тегеран, дипломат, Нахчыванское ханство, крепость Ира -
ван, фельдмаршал И.Ф.Паскевич.

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

EMİN ŞIXƏLİYEV

CƏNUBİ QAFQAZDA YENİ GEOSİYASİ REALLIQLAR VƏ
İRANIN MÖVQEYİ

Məlum olduğu kimi, tarixən dövlətlər arasında sülhü qorumağı rəhbər tutan nizam və prinsiplər geosiyasət
qarşısında həmişə məğlubiyyətə düçar olublar. Dünyanın bir çox ölkəsində ajiotajların, oyunların, iğtişaşların
və müharibələrin sonu görünmür. Eyni vəziyyəti Cənubi Qafqazda da müşahidə etmək mümkündür. Təxminən
30 il idi ki, öz həllini tapmayan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin gələcəyi ilə bağlı qeyri-
müəyyən bir vəziyyət yaranmışdı. Məhz böyük dövlətlərin yeritdikləri ikili standartlar siyasətinin nəticəsi idi ki,
Ermənistan tərəfi problemin öz real həl linə yanaşmaq istəmirdi. Amma regionda baş verən geosiyasi-hərbi
proseslər vəziyyəti kökündən dəyişdi. Cənubi Qafqazın geosiyasi mənzərəsinin formalaşmasında 44 günlük Vətən
müharibəsi həlledici rol oynadı. Azərbaycan bununla faktiki olaraq Cənubi Qafqazda yeni geosiyasi reallıq
yaratdı. Təəssüflər olsun ki, günümüzdə bu geosiyasi reallıqla barışmaq istəməyən güclər də mövcuddur. Bu
dövlətlər bəyanatları və hərəkətləri ilə əslində bölgədə sülhün və sabitliyin bərqərar olmasına mane olurlar. Bu
dövlətlərdən biri də İrandır. Məhz bu mənada qonşu dövlət kimi müsəlman İran dövlətinin mövqeyi olduqca
düşündürücüdür. Məqalədə, Cənubi Qafqazda yeni geosiyasi reallıqlar və İranın mövqeyi analitik süzgəcdən
keçirilmişdir.

Açar sözlər: Cənubi Qafqaz, geosiyasi reallıqlar, İran, İkinci Qarabağ müharibəsi, Azərbaycan,
Ermənistan.

Giriş. Məlum olduğu kimi, Ermənistanın ağır məğlubiyyəti və Azərbaycanın zəfəri ilə
nəticələnən 44 günlük Vətən müharibəsindən sonra Cənubi Qafqazda yeni geosiyasi reallıqlar
yarandı. Təxminən 30 ilə yaxın idi ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
öz siyasi, hüquqi həllini tapmır və ya buna mane olunurdu. Daim böyük dövlətlər tərəfindən
dəstəklənəcəyini ümid edən Ermənistan təmas xəttini pozmağa davam edir, psixoloji baxım -
dan Azərbaycana zərbə vurmağa çalışır və qıcıqlandırma metodlarından istifadə edirdi. Ermə -
nistan hakimiyyətinin rəsmi səviyyədə özündən razı və beynəlxalq hüquqa zidd olan daha
sərt bəyanatlar səsləndirməsi və yeni bir macəra həvəsiylə atdığı yanlış addımlar yeni müha -
ri bənin xəbərçisinə çevrildi. 27 sentyabr 2020-ci il tarixində Ermənistan tərəfindən atəşkəsin
pozularaq Azərbaycan torpaqlarına gerçəkləşdirdiyi hücum “ani müharibə”nin başlanmasının
işarəsi oldu. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda həm rəsmi səviyyədə, həm də xalqda
artan torpaqların qaytarılması arzusu da bu işarənin xəbərçisi idi. Nəticədə Azərbaycan tərəfi
əks-hücum gerçəkləşdirərək 44 günlük müharibə nəticəsində işğal altındakı torpaqlarını qur -
tardı, Ermənistan tamamilə tərk-silah edildi, onun bütün manevr imkanları çökdü, ölkə və
dün ya ictimaiyyətini aldatmaq taktikası mənasını itirdi. Ermənistanın kapitulyasiya etməkdən
başqa çıxış yolu qalmadı. Ənənəvi siyasətindən yola çıxan Ermənistan isə məzlum vəziyyətə
düşərək dünya dövlətlərindən imdad diləməyə başladı və özünün necə bir dövlət olduğunu
bü tün dünyaya tanıtdı. Əlbəttə ki, 44 günlük müharibədə və müharibə sonrası dövrdə dövlət -
lərin hansı mövqedə dayandıqları da müəyyənləşmiş oldu. Haqlı və haqsız tərəfi dəstəkləyən
dövlətlərin kim olduqları bütün dünya tərəfindən açıq şəkildə müşahidə edildi.

Müharibə döyüş meydanında Azərbaycanın tarixi qələbəsi ilə başa çatsa da, siyasi, diplo -
matik və informativ müstəvidə hələ də davam edir. Bundan sonra Azərbaycan gedişata uyğun
olaraq hər həmləyə qarşı yeni bir strategiya müəyyənləşdirməlidir. Bu bir geosiyasi reallıq və
zamanın tələbidir.
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Bir məsələni də xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanın 44 gün davam edən “Də -
mir Yumruq” əməliyyatı ilə Ermənistanın əzildiyi İkinci Qarabağ müharibəsi sadəcə iki ölkə
arasında cərəyan edən bir müharibə deyil, Cənubi Qafqazın yeni geosiyasi vəziyyətinin də
müəyyənedici faktoru oldu. Hər nə qədər regionda yeni geosiyasi reallıqlar yaransa da, vəziy -
yətlə barışmaq istəməyən və sabitliyi pozmağa çalışan dövlətlərin olduğu da bir həqiqətdir
ki, bu dövlətlərdən biri də İrandır.

İkinci Qarabağ müharibəsinə qədər İranın Ermənistan və Azərbaycan siyasəti
İslam sivilizasiyasının daşıyıcılarından biri olan Azərbaycan xalqının da müsəlman,

onunla tarixi və mədəni yaxınlıqları olmasına baxmayaraq, İran SSRİ-nin dağılmasından sonra
regionda ciddi nüfuz qazanma və özünə strateji müttəfiq axtarışı içərisində Ermənistana böyük
üstünlük vermiş, bu dövlətin Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzünü bəzən qapalı, bəzən də açıq
şəkildə dəstəkləmişdir [1, s. 74-75].

Strateji ittifaqlığa doğru irəliləyən iki ölkə münasibətlərinin mahiyyəti regionun bütün
ölkələrini düşündürməkdəydi. Belə bir vəziyyət müxtəlif sualların ortaya qoyulmasını vacib
qılırdı: İran və Ermə nistan əlaqələrini strateji ittifaqa aparan faktorlar nə idi? İran-Ermənistan
münasibətləri aşağıdakı əsas cəhətlər üzərində inkişaf etmiş və İranın Ermənistan siyasətini
bu amillər formalaşdırmışdır:

*İki ölkə arasında, üzərində daha çox çalışılan və bir hissəsi həyata keçirilən strateji
dəyərdəki layihələrin gerçəkləşdirilməsi;

*Ermənistan ilə Azərbaycan arasında cərəyan edən Dağlıq Qarabağ problemində İranın
mövqeyi;

*İran-Azərbaycan arasındakı Cənubi Azərbaycan probleminin münasibətlərə təsiri;
*Türkiyə və Azərbaycanın hər sahədə artan inteqrasiya cəhdləri və Türkiyənin region -

dakı münasibətləri balanslaşdırma siyasəti;
*Cənubi Azərbaycanda və Şimali Azərbaycanda artan birləşmə meylləri ehtimalı;
*Azərbaycanın enerji qaynaqlarını dünya bazarlarına çatdıracaq layihələrin İranı və

Ermənistanı kənarda tutacaq şəkildə cızılmış olması;
*Region ölkələrinin Qərbə inteqrasiya meyllərinə maneolma məqsədi;
*Qlobal miqyasda İran əleyhinə fəaliyyət aparan yəhudi lobbisinə qarşı rəsmi Tehranın

Amerika və Avropadakı güclü erməni lobbisindən yararlanma niyyəti.
Müstəqilliyin ilk illərindən fərqli olaraq, Azərbaycan İrana qarşı radikal mövqedən yox,

mövcud geosiyasi vəziyyəti dəyərləndirərək, qonşuluq siyasəti mövqeyindən çıxış etsə də və
eyni zamanda ikitərəfli iqtisadi-siyasi, mədəni əlaqələr qursa da, İran “Bütöv Azərbaycan”
düşüncəsini daim diqqət mərkəzində tutaraq, Ermənistanla münasibətlərini genişləndirmişdir.
İran tərəfindən dəyərləndirildiyində, Ermənistan Qərbi və Şimali İranı, yəni Cənubi Azərbay -
canı türklərin təsirindən qoruyan bir qalxan vəzifəsini icra edir. Digər tərəfdən, ABŞ və Avro -
pa dakı erməni lobbisinin siyasi sahədəki nüfuzundan yararlanmaq da İranın maraqlarına cavab
verir. Ermənistan isə İranla əlaqələri baxımından bu dövləti Ermənistana iqtisadi baxımdan
nəfəs verdirəcək bir dövlət olaraq görürdü [4, s. 39].

İranla Ermənistan arasındakı münasibətləri gücləndirən digər faktorlar isə geosiyasi ba -
xımdan regionda Türkiyənin artan təsiri, Azərbaycan və Gürcüstanın Türkiyəyə yaxın münasi -
bətləri, Türkiyə ilə Ermənistan arasındakı anlaşmazlıqlar idi [3, s. 245].

Azərbaycan və Gürcüstan qarşısında isə müəyyən mərhələlərdə İranın bölgə siyasəti
Ermənistanın gücləndirilməsinə şərait yaratmaqdan ibarət olmuşdur. Çünki yuxarıda da qeyd
edildiyi kimi, Ermənistan Qərbi və Şimali İranı türklərin təsirindən qoruyan bir qalxan
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vəzifəsini icra edir və təbii olaraq İran da Qafqaz siyasətini öz məqsədləri və gələcəkdə
qarşılaşa biləcək təhdidlər yönündə formalaşdırmışdır.

Rəsmi Yerevanın Qarabağ münaqişəsi və soyqırımı iddiaları səbəbiylə daha da dərinlə -
şən rəsmi Bakı və Ankara ilə problemləri, hər iki dövlətin Ermənistana tətbiq etdiyi embarqo,
iqtisadi, hərbi və enerji baxımından tamamilə Rusiyadan asılı qalma təhlükəsi və s. kimi mə -
sələlər Ermənistanın İranla əlaqələrini genişləndirən amillər arasında olmuşdur.

Dənizə çıxışı olmayan qapalı Ermənistanın xarici aləmə açılması üçün İranın dəstəyinə
ehtiyacı vardı. Ermənistanın coğrafi mövqeyi səbəbiylə real məcburiyyətlər və çətinliklərlə
üzləşdiyi dəyişməz həqiqətdir [4, s. 39]. Ermənistanın keçmiş nazirlərindən Ruben Yeqoryan
İran-Ermənistan əməkdaşlığını “...İran bizim gələcəyimizdir. Ən başlıca prioritetimiz İranla
bağlantılı quru və dəniz yollarından yararlanmaqdır. Bu vəziyyət bizə İran bazarlarına və
Bəsrə körfəzindəki limanlara giriş-çıxış imkanını təmin edəcəkdir...” şəklində dəyərləndir -
mişdir [5, s. 48].

Ermənistanın sabiq prezidenti Serj Sarkisyanın İranın Ermənistan üçün əhəmiyyətini
açıqlayan fikirləri və Ermənistana iqtisadi baxımdan nəfəs verdirən yeganə dövlətin məhz
İran olması ilə bağlı etirafları da münasibətlərə aydınlıq gətirir: “İran Ermənistan üçün çox
vacib ölkədir, ona görə yox ki, biz bir çox əsrlərdir qonşu olmuşuq və indi də qonşuyuq. Bunun
başqa səbəbləri də var. Faktiki olaraq İran bizim xarici aləmlə ünsiyyət qurduğumuz iki
ölkədən biridir. İranın problemlərə məruz qalması Ermənistanın nəfəs aldığı borunun getdikcə
daralması deməkdir” [16].

İranın Birinci Qarabağ müharibəsi əsnasında Ermənistana göstərdiyi silah yardımı və
onun Hind Okeanına açılan qapı olması Ermənistana Türkiyə və Azərbaycanın tətbiq etdiyi
iqtisadi embarqo qarşısında davam gətirə bilməsi üçün böyük bir imkan yaratmışdır. İranın
çox yaxından izlədiyi Birinci Qarabağ problemindəki mövqeyi də Ermənistanın lehinə nəti -
cələr doğurmuşdur. Bu problem Azərbaycan ilə Ermənistan arasında İrana vasitəçilik etmə
və Qafqazdakı hadisələrdə bilavasitə təsirli ola bilmə imkanına da şərait yaratmış, nəticədə
isə Azərbaycan İranı nə zaman vasitəçilik etsə, bunun Azərbaycan tərəfindən torpaq itkisi ilə
nəticələndiyi səbəbiylə ittiham etmişdir. Ermənistanın isə İranı vasitəçilik görüşlərinə alət
edərək, hərbi manevrləri üçün vaxt qazanmasında taktika olaraq istifadə etdiyi ortaya çıxmış -
dır [2, s. 30].

İranı Ermənistana yaxınlaşdıran digər bir səbəb isə bu ölkənin İranın yeganə xristian
qonşusu olmasıdır. İranın keçmiş prezidenti Məhəmməd Hatəminin “sivilizasiyaların dialo -
qu” tezisinə uyğun olaraq ölkənin Ermənistanla qurduğu hərtərəfli münasibətlər İran tərə fin -
dən İslamın və xristianlığın nümunəvi qardaşlığı olaraq dünyaya nümayiş etdirə biləcəyi ən
önəmli amil olaraq dəyərləndirilmiş və bu əlaqələrin İran fundamentalizminin mülayim görün -
məsinə şərait yaratması düşünülmüşdür [4, s. 43].

Məhz belə bir prizmadan məsələyə yanaşsaq, İran özünün Ermənistan siyasətini “sivi -
lizasiyaların dialoqu” çərçivəsində dəyərləndirmişdir. Halbuki İran Azərbaycanı İsrail və ABŞ-
la yaxın münasibətlər qurmaqda və guya İslam dininə xəyanət etməkdə təqsirləndirmişdir.
Bunun əksinə olaraq, İranın özü Azərbaycan ərazilərinin 20%-dən çoxunu işğal edən, bir mil -
yon 200 min nəfərdən çox müsəlman azərbaycanlını qaçqına çevirən, İslam dininin müqəddəs
yerlərini dağıdıb təhqir edərək silah anbarlarına çevirən, məscidlərdə donuz saxlayan Ermənis -
tanla hərtərəfli siyasi, iqtisadi, texniki, maliyyə və s. sahələrdə əməkdaşlıq edirdi. Bu məsələ
İranın Ermənistanla müəyyən koordinasiyalı fəaliyyətinin olduğunun bariz nümunəsidir.
İnkaredilməz həqiqətdir ki, işğal olunmuş ərazilərdə, bu torpaqların istismar olunmasında,
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evlərin dağıdılmasında, dəmir yol reyslərinin sökülüb aparılmasında İran şirkətləri, fərdi
sahibkarlar Ermənistanla əməkdaşlıq ediblər.

İran nəzərə almalı idi ki, Azərbaycan öz xarici siyasət fəaliyyətində hamılıqla qəbul
olunmuş normaları əsas götürür, dövlətin xarici və daxili siyasəti dini prinsiplər üzərində qu -
rulmur. Eyni zamanda İran bunu da anlamalıydı ki, Azərbaycan ABŞ və İsrail kimi dövlətlərin
İrana qarşı siyasətlərinin həyata keçirilməsinə alət olmamış, öz kəskin reaksiyasını bildirmiş,
dövlət və milli mənafeyini əsas tutmuşdur.

Medianın raportlarına görə, ABŞ və İsrail İranın nüvə reaktorlarına qarşı hücum ehtima -
lını əsas götürərək Azərbaycandan “hücum başlanğıc mərkəzi” olaraq istifadə etməyi planlaş -
dırırdılar. Azərbaycan isə rəsmi dövlət səviyyəsində İrana yönəlik hər hansı bir hücumda
Azər baycan torpaqlarından istifadə etməyə icazə verməyəcəyini bildirərək, buna qəti şəkildə
etiraz etmişdir [13]. Çünki Azərbaycan bu vəziyyətin regionda mənfi nəticələr doğura biləcəyi -
nin fərqindədir və böyük dövlətlərin mənafeyi naminə İranla qonşuluq münasibətlərinin pozul -
masına əsla tərəfdar olmamışdır. Bütün bunlara baxmayaraq, İran böyük dövlətlərin alətinə
çevrilən Ermənistanla hərtərəfli münasibətlər qurmağa davam etmiş, dəstəyini əsirgəməmişdir.
Hadisələrin gedişatı göstərdi ki, regionda daim siyasi problemlər yaradan Ermənistan İranın
mövcud geosiyasi maraqları çərçivəsində gözdən çıxarıla biləcək bir ölkə olmamışdır. Bu gün
də vəziyyət əvvəlkindən heç də fərqli deyil.

İkinci Qarabağ müharibəsi dövründə və sonrasında yaranan yeni geosiyasi real -
lıqlar kontekstində İranın mövqeyi.

Hadisələrin təhlili onu deməyə əsas verir ki, istər 44 günlük müharibə dövründə və son -
rasında Cənubi Qafqaz regionunda yeni geosiyasi reallıqlar yaransa da, həqiqətləri qəbul
etmək istəməyən İran vəziyyətlə barışmağa yanaşmamış, sabitliyi pozmağa çalışmış və çalış -
maqdadır. Heç təsadüfi deyildir ki, İranın 30 illik işğal müddətində həm Ermənistanla, həm
də separatçı qurumla əməkdaşlıq etməsi ilə bağlı, işğal altındakı ərazilərdə birgə qeyri-qanuni
fəaliyyətlə məşğul olmasına dair çox sayda faktlar var. Hətta 44 günlük müharibə əsnasında
da Azərbaycan hökumətinə bağlı Kütləvi İnformasiya Vasitələri (KİV) Rusiya silah-sursat və
hərbi texnikasının İran üzərindən Ermənistana gətirildiyini sübut edən videogörüntülər də
paylaşmışdır [15]. Bundan başqa, Türkiyə mənbələri müharibə dövründə 300-ə yaxın PKK
döyüşçüsünün də İran vasitəsilə Qarabağa köçürüldüyünə faktlar ortaya qoymuşdur [14].

Uzun müddətdir ki, İrandan qaçaqmalçılıq yolu ilə Qarabağa, ermənilər yaşayan ərazi -
lərə yük avtomobilləri ilə şübhəli məhsullar daşınmışdır. Bu maşınları isə Laçın dəhlizində
müvəqqəti xidmət aparan Rusiya sülhməramlıları əraziyə buraxır. Bununla bağlı bir neçə dəfə
Azərbaycan tərəfinin İrana mesaj göndərməsinə, internetdə, televiziyalarda videokadrların
yayılmasına baxmayaraq, İran tərəfi hər dəfə bu kadrları cəfəngiyat adlandırıb. Halbuki Azər -
baycan Xarici İşlər Nazirliyinin notasının ardından avqustun 11-də Ermənistan televiziyası
da İrana məxsus yük maşınlarının Laçın dəhlizi vasitəsilə Xankəndinə getdiyini təsdiqləyib.
İranın Laçın dəhlizi vasitəsilə separatçılara yük daşıdığı heç bir şübhə doğurmur [12].

Əslində İranın Ermənistana və Azərbaycana qarşı mövqeyi təəccüb doğurmamalıdır. Mə -
lum olduğu kimi, 30 il ərzində həm Qarabağdakı separatçıların varlığında, həm də Ermə nis tanın
təcrid vəziyyətdə qalmamasında İran xüsusi rol oynayıb. Vətən Müharibəsinin gedi şində də
İranın Ermənistana və Qarabağdakı separatçılara necə dəstək verdiyini faktlar təsdiq edir.

Hazırda sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası, nəqliyyat-kommunikasiya xətlə -
rinin açılmasının prioritet olduğu dövrdə Ermənistanın apardığı dağıdıcı siyasəti tənqid etmək,
İrəvanı Üçtərəfli Bəyanatın bəndlərini yerinə yetirməyə dəvət etmək İran və Rusiya kimi

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin Elmi əsərləri, 2022, № 1 s. 42-50

ELMİ ƏSƏRLƏR    ●   SCIENTIFIC WORKS ●    НАУЧНЫЕ ТРУДЫ

45



region dövlətləri üçün əsas məqsəd olmalı olduğu halda, təəssüf ki, hər iki dövlət Xankən -
dindəki separatçı tör-töküntülərinə real olmayan ümidlər verməklə məşğuldur. Bu dəstək və
ümid təkcə Qarabağdakı ermənilərə deyil, eyni zamanda Ermənistan Respublikasına da verilir.
Əlbəttə ki, Ermənistana və separatçılara verilən dəstək İranın ənənəvi maraqlarının tərkib
hissəsidir. Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərindən istifadə etməklə İran Ermənistanla
narko-ticarət əlaqəsi yaradırdı. Azərbaycan yeni geosiyasi reallıqlar çərçivəsində beynəlxalq
narko-ticarətin yolunu bağlamış oldu. Bu isə İranı narahat etməyə bilməz. Çünki narkotik
maddələrin qeyri-qanuni dövriyyəsindən gələn gəlir faktiki olaraq dünyada ən çox qazanc
verən üç sahədən biridir. Bu baxımdan İranın vaxtilə işğal altındakı Azərbaycan ərazilərindən
Ermənistanla birgə narkotrafik tranzit üçün faydalanması təsadüfi hesab edilə bilməz.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 15 oktyabr 2021-ci ildə Müstəqil Döv -
lətlər Birliyinin Dövlət Başçıları Şurasının videokonfrans formatında keçirilən iclasında çıxışı
zamanı bu reallığı xüsusilə qeyd edib: “Azərbaycan İranla dövlət sərhədinin təqribən 30 il
müddətində Ermənistanın nəzarəti altında olmuş 130 kilometrlik hissəsində nəzarəti ötən bir ildə
bərpa edib və beləliklə, İrandan Azərbaycanın Cəbrayıl rayonundan keçməklə Ermənis tana və
daha sonra Avropaya narkotrafik marşrutunu bağlayıb. Azərbaycan-İran sərhədinin digər
sahələrində bizim tutub saxladığımız heroinin həcmi əvvəlki illərin müvafiq dövrü ilə müqayisədə
iki dəfə artıb. Bu, o deməkdir ki, təqribən 30 il müddətində Ermənistan İranla əlbir olaraq
Azərbaycanın o vaxt işğal altındakı ərazilərindən Avropaya narkotrafik üçün istifadə edib” [9].

Bundan başqa, məlum olduğu kimi, Qarabağ dünyadan təcrid olunduğuna və inkişafı
üçün heç bir perspektiv görünmədiyinə görə, o ərazilər müxtəlif çirkli pulların yuyulması
üçün istifadə edilirdi. Həmin zonalar erməni silahlı qüvvələrinin nəzarətində olduğuna görə,
orada böyük narkotik plantasiyaları salınmış və narkotik İran vasitəsilə Azərbaycana, oradan
da Rusiya və Avropaya ötürülməklə böyük gəlir əldə edilirdi. Heç təsadüfi deyildir ki, bey -
nəlxalq sanksiyalar altında olan İran işğal dövründə həmin zonalara beynəlxalq nəzarət olma -
dığından Qarabağdakı çirkli pulların yuyulması üçün laundromat mexanizmi də qurmuşdu.
İrandan Qarabağa gətirilən çirkli pullar burada iranlılar tərəfindən qurulan banklar vasitəsilə
Ermənistanda yenə də iranlıların qurduğu banklara transfer edilir və bu şəkildə yuyulurdu.
Şübhəsiz ki, bu pullardan digər məqsədlərlə birlikdə terrorist təşkilatların maliyyələşdirilməsi
üçün də istifadə olunurdu. Əlbəttə ki, bu cür əməliyyatlar İranın işğal dövründə Azərbaycanın
işğal edilmiş torpaqlarında həyata keçirdiyi qanunsuzluqların sadəcə kiçik bir hissəsidir.
Müharibənin məğlub tərəfi kimi Ermənistan və bununla bütün niyyətləri puça çıxan İran bu
platformadan məhrum oldular. Rəsmi Tehranın mövcud geosiyasi reallıqla barışmaq istəmə -
məsinin əsas səbəblərindən biri də laundromat mexanizmini qorumağa çalışmasıdır [ətraflı
məlumat üçün bax: 8; 11].

Digər tərəfdən, İran qeyri-qanuni daşımalarla Ermənistana, həm də Azərbaycanın qanuni
ərazisi olan Qarabağa rus sülhməramlılarının gözü qarşısında silah və hərbi sursat təyinatlı
mallar gətirir və ya bunları Avropadan alıb İrana ötürürdü. Bu strateji yolu da Azərbaycan öz
nəzarətinə götürdü. Azərbaycanın Gorus-Qafan yolunun sahibi kimi bu təyinatlı yükləri
yoxlamağa tam haqqı var idi və bunu həyata keçirdikdən sonra Ermənistan-İran münasibət -
lərində Azərbaycana yönəlik istiqamətlərin də dəyişməsi müşahidə olundu.

Əlbəttə ki, İran Azərbaycana qarşı münasibətdə onu müxtəlif məsələlərdə, əsas olaraq
da İsrail ilə münasibətlər qurmaqda və əməkdaşlıqda ittiham edir. Əvvəla, hansısa ölkə ilə
əməkdaşlıq etmək Azərbaycanın öz suveren hüququdur. İkincisi, yuxarıda da qeyd olunduğu
kimi, Azərbaycan öz ərazisindən heç bir zaman qonşu ölkələrə qarşı hər hansı bir dövlətin
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istifadə etməsinə şərait yaratmayıb. Eyni zamanda ABŞ-ın, İsrailin və ya hansısa gücün Azər -
baycan üzərindən İrana hərbi müdaxiləsinin mümkünlüyü məsələsinə Azərbaycan rəhbərliyi
öz xüsusi mövqeyini daim nümayiş etdirmişdir. Azərbaycan bir neçə səbəbdən (bunlar ara -
sında Naxçıvan Muxtar Respublikasına İran ərazisindən keçən qaz kəmərinə ziyan dəyməsi,
İran ərazisində yaşayan on milyonlarla soydaşımızın görə biləcəyi zərər, şimala doğru kütləvi
köç təhlükəsi, qonşularla mövcud münasibətlər sisteminin məhv olmasına imkan verməmək
arzusu və s. var) İrana mümkün hərbi əməliyyatlara qarşı çıxdığını və bu cür əməliyyatlar
üçün ərazilərindən istifadə olunmasına qəti şəkildə imkan verməyəcəyini bəyan etmişdir [6].
Burada haqlı olaraq belə bir sual ortaya çıxır: Madam, İran ABŞ və İsraili özünə bu qədər
qatı düşmən olaraq görür, bəs Ermənistana qarşı açıq mövqeyini niyə obyektiv şəkildə
ortaya qoymur? Halbuki Ermənistanda İranın özünə bir nömrəli düşmən hesab etdiyi ABŞ-
ın ən böyük səfirliyi fəaliyyət göstərir. Postsovet ölkələri içərisində ABŞ-ın ən böyük səfirlik
heyəti yalnız Ermənistandadır. İranı şər dövlətlər siyahısına salan dövlət də məhz ABŞ-dır.
İran bu reallığı nəzərə alaraq özünə bu sualı verməli və Azərbaycana qarşı irəli sürdüyü
ittihamları diqqətlə nəzərdən keçirməlidir: necə olur ki, ABŞ-ın güclü təsiri altında olan
Ermənistanla İranın bu qədər yaxın münasibətləri formalaşıb? Ortada belə bir fakt varkən
İran Azərbaycanı ittiham edə bilərmi?

Digər tərəfdən, məlumdur ki, Azərbaycan tərəfi dövlət sərhədinin demarkasiyası kimi
vacib məsələlərə həll yolları tapmağa çalışır. Bu proses bölgənin gələcək təhlükəsizliyi və sa -
bitliyi üçün əhəmiyyətlidir. Bu mənada Azərbaycan beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri
daxilində ərazi bütövlüyünü bərpa etmək istəyir. Heç təsadüfi deyildir ki, noyabr müqaviləsin -
dən sonra Azərbaycan Sovet xəritələri və GPS-dən (Global Positioning System – Qlobal
Mövqetəyinetmə Sistemi) istifadə edərək demarkasiya prosesinə başlayıb. Azərbaycana qarşı
təbliğat aparmaq və demarkasiya, delimitasiya prosesinin başlamasının qarşısını almaq yalnız
sülh prosesinə zərər verə bilər. Bölgədə sabitliyin olmasından daim narahatlıq duyan İran sər -
hədlərin dəyişməməsinin tərəfdarı kimi çıxış edir və bu məsələdə Ermənistana dəstək verir.
Sual olunur: İran Rusiya ilə eyni blokda yer alan Ermənistan sərhədlərinin qorunması ilə
bağlı KTMT-nin öhdəliyini öz üzərinəmi götürmək istəyir?

Bundan başqa, İran Zəngəzur dəhlizi məsələsində əks mövqe nümayiş etdirir. Halbuki
dəhliz ilə bağlı məsələyə Ermənistan özü 10 noyabr 2020-ci il tarixli üçtərəfli razılaşma ilə
razılıq verib. Şübhəsiz ki, İranın duyduğu ən böyük narahatlıq və qorxu Cənubi Azərbaycan
məsələsidir. Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı strateji müttəfiqlik səviyyəsində əlaqələrin
möhkəmlənməsi, ümumilikdə türk dünyası arasında əməkdaşlıq və inteqrasiyanın qurulması,
dolayısı ilə türk birliyi amili İranın bölgədə geosiyasi reallıqlarla uzlaşa bilməməsinin əsas
amil lərindəndir. İran bu geosiyasi reallığı nəinki qəbul etməyə yanaşmır, əksinə mane olmağa
və sabitliyi pozmağa çalışır. Türk birliyi amili İran baxımından təhdid olaraq alqılanmaqdadır.
Məhz buna görə də İran həmişə Azərbaycan qarşısında Ermənistanı dəstəkləmiş, bu gün də
dəstəkləməkdədir. Son dövrlərdə İranın “Xeybər fatehləri” adı altında Azərbaycanla sərhəddə
hərbi təlimlər keçməsi İranın əsl mövqeyini ortaya qoyur [10]. Lakin bu təlimlər gövdə gös -
tərisindən başqa bir şey deyildir. Əks təqdirdə, İranda yaşayan Azərbaycan türkləri buna ciddi
reaksiya verərlər. Eyni zamanda Azərbaycana qarşı hərbi baxımdan atılacaq hər hansı bir ad -
dımın önündə Türkiyənin olacağı da danılmaz reallıqdır.

Türk tarixinə ən əlamətdar gün kimi düşən 15 iyun 2021-ci il tarixində Şuşa şəhərində
Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında müttəfiqlik münasibətləri haq -
qında bəyannamənin imzalanması heç də təsadüfi deyildir. “Şuşa bəyannaməsi”ndə müştərək
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maraqlara əsaslanan regional və beynəlxalq strateji mövzulardakı fəaliyyətlərin qarşılıqlı koor -
dinasiyasının vacibliyi vurğulanmış, tərəflərin bütün önəmli məsələlərdə beynəlxalq və
regional təşkilatlar çərçivəsində müxtəlif platformlarda bir-birilərini tam dəstəkləyəcəklərinə
dair niyyət bəyanı ilə bir millət – iki dövlət ruhu həmin tarixi sənəddə öz əksini tapmışdır. Bu
bəyannamənin əsas mahiyyəti ondan ibarətdir ki, Türkiyə və Azərbaycan öz aralarında ilk
dəfə olaraq adında “müttəfiqlik” ifadəsinin olduğu bir sənəd imzalayıblar. Vaxtilə imzalanan
anlaşmalar və atılan addımlarla strateji ortaqlıq səviyyəsinə yüksələn əlaqələr Şuşa bəyan -
naməsi ilə bu dəfə müttəfiqlik səviyyəsinə qalxmış oldu. Qeyd edilməsi son dərəcə vacib olan
məsələ budur ki, müttəfiqliyin dar çərçivədə xarakterizə olunmayıb, daha geniş mənada bütün
regionu əhatə etməsi, xüsusilə türk dünyası ifadəsinin vurğulanması bu bəyannamənin gələ -
cəyə işıq tutan olduqca strateji bir sənəd olduğunu ortaya qoyur [7].

Bundan başqa, Azərbaycanın Türkiyə ilə yanaşı Pakistanla da strateji əməkdaşlığı var.
Heç təsadüfi deyildir ki, 27 iyul 2021-ci il tarixdə hər üç dövlət arasında imzalanan “Bakı
bəyannaməsi” tərəf ölkələrinin hər birinin “milli təhlükəsizlik” maraqlarına uyğundur və
burada söhbət təkcə bir ölkənin ərazi bütövlüyündən getmir. Bu bəyannamə hər üç dövlətin
gələcəkdə də həm parlament, qanunvericilik səviyyəsində, diplomatik münasibətlərdə, həm
də ölkələrin iqtisadiyyatının inkişafında, əhalinin yaşayış tərzinin yaxşılaşdırılmasında im -
kanların birləşdirməsini və strateji tərəfdaşlığın daha da sürətlə inkişaf etdirilməsini nəzərdə
tutur. Bu, eyni zamanda işğalçı dövlətlərə qarşı regional sülhün qorunmasını özündə ehtiva
edən mesaj xarakteri daşıyır.

Nəticə. Azərbaycanın xarici siyasətinin başlıca prinsiplərindən biri qonşu dövlətlərlə
dinc, yanaşı mövcudluqdur. Lakin təəssüflə qeyd edilməlidir ki, İran bu məsələdə olduqca
qərəzli mövqe nümayiş etdirir. 44 günlük Vətən Müharibəsi nəticəsində Azərbaycan öz torpaq -
larını işğaldan azad edərək Cənubi Qafqaz regionunda yeni geosiyasi reallıqlar formalaşdırdı.
Görünür, bu reallıqlar İranı ciddi şəkildə narahat edir. Çünki yeni geosiyasi konfiqurasiya
Azərbaycanla Türkiyənin əməkdaşlıq platforması çərçivəsində Cənubi Qafqazda rolunu daha
da təsirli edir. Bu amil də öz növbəsində İranın narahatlığına səbəb olmuşdur. Halbuki İranın
son dövrlərdə Azərbaycanla bağlı sərgilədiyi mövqe ölkələr arasındakı münasibətlərin və
əməkdaşlığın xarakterinə uyğun deyil. Azərbaycan hərbi və siyasi yolla öz ərazilərini işğaldan
azad etdikdən sonra yeni obrazda beynəlxalq münasibətlər və əməkdaşlıq sistemində iştirak
edir. Azərbaycanla münasibətləri gərginləşdirmək taktikası İran baxımından əlverişli hesab
edilə bilməz və ona hər hansı divident gətirməz. İranın paradoksal siyasətindən əl çəkərək sə -
mimi qonşuluq mövqeyindən çıxış etməsi regionda yalnız və yalnız sabitliyin qorunmasına
xidmət edə bilər.
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Emin Shikhaliyev

NEW GEOPOLITICAL REALITIES IN THE SOUTH
CAUCASUS AND POSITION OF IRAN

As is known, world orders and principles based on peacemaking among countries have
succumbed to geopolitics throughout history. Propaganda, games, unrest, and wars show no
signs of abating in many world countries. A similar situation is seen in the South Caucasus
region. Even though the Armenia-Azerbaijani, Nagorno-Karabakh conflict started about 30
years ago, there was no resolution, which was not expected until recently. It was, namely, the

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin Elmi əsərləri, 2022, № 1 s. 42-50

ELMİ ƏSƏRLƏR    ●   SCIENTIFIC WORKS ●    НАУЧНЫЕ ТРУДЫ

49



result of the double standard policy of great powers, the Armenian side failed to pursue a real
solution to the problem and repeatedly violated the ceasefire instead. However, the geopolitical
and military processes in the region have changed radically. The 44-day Patriotic War played
a decisive role in shaping the geopolitical landscape of the South Caucasus. Azerbaijan itself
has created a new geopolitical reality in the South Caucasus. Unfortunately, nowadays, some
states do not want to reconcile with this geopolitical reality. Through their statements and ac-
tions, these states hinder peace and stability in the region. One of these states is Iran. Namely,
in this sense, the position of the Muslim state Iran as a neighboring state is very thought-pro-
voking. This paper analyzes new geopolitical realities in the South Caucasus and the position
of Iran.

Keywords: South Caucasus, geopolitical realities, Iran, the Second Karabakh war, Azerbaijan, Armenia.

Эмин Шихалиев

НОВЫЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ НА ЮЖНОМ 
КАВКАЗЕ И ПОЗИЦИЯ ИРАНА

Как известно, исторически порядок и принципы, которыми государства руковод-
ствовались для поддержания мира друг с другом, всегда терпели крах перед лицом гео-
политики. Во многих частях мира волнения, политические игры, восстания и войны
еще не закончились. Такая же ситуация наблюдается и на Южном Кавказе.  Вот уже
почти 30 лет остается нерешенным армяно-азербайджанский конфликт в Нагорном Ка-
рабахе, и неопределенная ситуация в связи с его будущим сохраняется. Вследствие по-
литики двойных стандартов, проводимой крупными державами, армянская сторона не
желала приближаться к реальному решению проблемы. Однако геополитические и во-
енные процессы в регионе резко изменились. Патриотическая война, длившаяся 44 дня,
сыграла решающую роль в формировании геополитического ландшафта Южного Кав-
каза. По сути, Азербайджан создал новую геополитическую реальность на Южном Кав-
казе.  К сожалению, существуют силы, которые отказываются смириться с этой
геополитической реальностью. Эти государства своими заявлениями и действиями пре-
пятствуют созданию мира и стабильности в регионе.  Одной из таких стран является
Иран. В свете этого заставляет задуматься позиция мусульманского государства Иран
как соседнего государства. В статье анализируются новые геополитические реалии, воз-
никшие на Южном Кавказе и позиция Ирана.

Ключевые слова: Южный Кавказ, геополитические реалии, Иран, Вторая карабахская война,
Азербайджан, Армения.
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UOT 94(479.24)

İLHAMİ ƏLİYEV

SƏFƏVİLƏR DÖVRÜNDƏ NAXÇIVANIN İNZİBATİ ƏRAZİ VAHİDİ STATUSU

Məqalədə Səfəvilər dövlətinin inzibati ərazi bölgüsündən və bu bölgüdə Naxçıvanın inzibati ərazi vahidi
statusundan bəhs edilir. Qeyd edilir ki, bu zaman dövlətin ərazisi ən iri inzibati ərazi vahidləri olmuş bəylər bə -
yiliklərə və valiliklərə bölünürdü. Bəylərbəyiliklər isə hər biri ayrı-ayrı vilayət, ölkə, mahal və nahiyələrdən
ibarət idi. Bəhs edilən dövrdə Naxçıvan əvvəlcə XVI-XVII əsrin əvvəllərində Təbriz, sonra XVII-XVIII əsrin
əvvəllərində isə Çuxursəd bəylərbəyiliyinin tərkibində ölkə inzibati ərazi vahidi statusunu daşımışdır.

Osmanlı-Səfəvi müharibələri nəticəsində Səfəvi torpaqlarının müəyyən hissəsinin bir neçə dəfə (1588-
1603 və 1724-1736-cı illərdə) tutularaq Osmanlı ali idarəçilik sisteminə daxil edildiyi vaxtlarda isə Naxçıvan
sancaqlıq inzibati ərazi vahidi statusunu daşımışdır. Sonda Səfəvilər dövründə Naxçıvan ölkəsinin əhatə etdiyi
sərhədlərinin bugünkü Naxçıvan MR-in ərazisi ilə müqayisədə çox geniş olduğu göstərilmişdir.

Açar sözlər: Səfəvilər dövrü, Naxçıvan ölkəsi, bəylərbəyilik, sancaqlıq, ərazi vahidi, idarəçilik.

XVI əsrin başlanğıcında yaranan Səfəvilər dövləti mövcud olduğu dövrdə Fəratdan
Qəndahara, Qafqazdan Hind okeanına qədər 2,8 milyon kvadrat kilometrlik çox geniş əraziyə
sahib olmuşdur. Dövrün etibarlı və dürüst mənbələrindən sayılan Mirzə Səmianın “Təzkirət
əl-Müluk” adlı əsərində (1725-ci il) bu dövlətin ərazisinin Ərəbistan, Gürcüstan, Luristan və
Kürdüstandan ibarət dörd valiliyə və on üç bəylərbəyiliyə bölündüyü göstərilmişdir. Qeyd
edilmişdir ki, bəylərbəyiliklərdən birinci Qəndəhar, ikinci Şirvan, üçüncü Herat, dördüncü
Azərbaycan, beşinci Çuxursəd, altıncı Gəncə-Qarabağ, yeddinci Astarabad, səkkizinci Küh-
Gilüyə (Fars), doqquzuncu Kirman, onuncu Mərv-i Şahicahan (Mərv), on birinci Qələmrov-i
Əlişəkər (Həmədan), on ikinci Məşhəd-i müqəddəs, on üçüncü Darüssəltəney-i Qəzvin
olmuşdur. Dövlətin sərhədləri daxilində bəylərbəyiliklərin coğrafi mövqeyi belə idi: şimal-
qərbdə Azərbaycan, Çuxursəd, Gəncə-Qarabağ və Şirvan, şimalda Astarabad, şərqdə Məşhəd,
Mərv, Herat, Qəndəhar, cənubda Kirman, Küh-Gilüyə, mərkəzdə isə Qəzvin və Həmədan
bəylərbəyilikləri [17, s. 163; 1, s. 101].

1683-1692-ci illərdə Səfəvi sarayında olmuş, fransız ruhanisi Pyer Sansona görə, bu öl -
kədə valilər tərəfindən idarə olunan on nahiyə var idi ki, onlar Gürcüstan, Luristan, Həvize
(Ərəbistan), Bəxtiyari, Zeytun-Ərdalan (Kürdüs tan), Mazandaran, Çərkəz, Herat, Qəndahar
və Kirmandan ibarət idi [18, s. 42-43]. Müəllif sonralar valilərin sayının şah tərəfindən azal -
dıldığını və onların yerinə bəylərbəyi təyin edildiyini yazmışdır. Səyyaha görə əvvəl vali
tərəfindən idarə olunan Kirmana və Luristana bəylərbəyi təyin olunmuşdu. O, qeyd etmişdir
ki, valilərin idarə etdiyi nahiyələrdən başqa on iki bəylərbəyilik də vardı ki, onlar Təbriz,
Kərəc (Çorş), Ərdəbil, Lar, Məşhəd, Astrabad, Kirmanşah, Həmədan, Şüştər, Gəncə, Şamaxı,
İrəvan vilayətlərindən ibarət olub, hakimləri bəylərbəyi statusuna malik idilər. Ancaq Azər -
baycan Səfəvi dövlətinin inzibati-ərazi bölgüsü haqqında istər Sansonun, istərsə də dövrün
başqa avropalı müəlliflərinin məlumatları ilə müqayisədə “Təzkirət əl-Müluk”un bu barədə
verdiyi məlumatlar daha mükəmməl olub, tarixi gerçəklikləri özündə əks etdirir [18, s. 45; 1,
s. 101].

Qeyd olunduğu kimi, Azərbaycan torpaqları Səfəvilər dövlətinin şimal-qərb hissəsini
əhatə etmişdir. Mərkəzi Təbriz şəhəri olduğu üçün Təbriz bəylərbəyiliyi də adlandırılan
Azərbaycan bəylərbəyiliyinin əksər hissəsini Cənubi Azərbaycan torpaqları, az bir qismini
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isə Şimali Azərbaycanın cənub bölgələri əhatə etmişdir. Çuxursəd, Gəncə-Qarabağ və Şirvan
bəylərbəyilikləri isə Arazdan şimaldakı tarixi Azərbaycan torpaqlarında mövcud olmuşdur.

Bu zaman bəylərbəyiliklər hər biri ayrı-ayrı vilayət, ölkə, mahal və nahiyələrdən ibarət
idi. Bəhs edilən dövrdə Naxçıvan ölkə inzibati ərazi vahidi statusunu daşımışdır. Səfəvilər
dövründə “ölkə” (türkcə “ulka”) ümumi termin kimi müxtəlif əsaslarla bağışlanmış ərazini –
müvəqqəti və ya daimi tiyulu, irsi mülkiyyət kimi tam vergi toxunulmazlığı hüququ olan
(müafi) və nəhayət vergi toxunulmazlığı hüququ olmayan soyurqalları ifadə edirdi. Sonuncu
halda ölkənin sahibi hakim – yerli idarəçi adlanırdı. Tayfa əyanları arasında otlaq sahələri və
torpaq fondunun bölüşdürmə hüququ ilə tayfa başçısı olan hər hansı bir əmirə idarəetmə
hüququ ilə hədiyyə edilmiş ərazi də ölkə adlanırdı. Bu halda tez-tez ölkə həmin əmirin ailəsinə
irsi verilirdi. Belə irsiyyətin düz xətlə – birbaşa ötürülməsi vacib deyildi. Bu zaman bağışlan -
ma şah tərəfindən mütləq təsdiq edilirdi. Bəhs edilən dövrdə şahın hədiyyə etdiyi irsi ölkələr -
dən biri də Naxçıvan olmuşdur [13, s. 102-103].

Qeyd edək ki, Kəngərli tayfası – onun müxtəlif qolları Səfəvilər dövründə Naxçıvan
əhalisinin müəyyən hissəsini təşkil etməklə yanaşı, həm də, bu bölgənin idarə edilməsində
əsas aparıcı tayfa olmuşdur. Belə ki, XVI-XIX əsrin əvvəllərində Ustaclı-Kəngərli tayfasının
başçıları irsi olaraq Naxçıvan ölkəsinin hakimləri olmuşlar [13, s. 103]. Bu haqda AMEA-
nın müxbir üzvü, tarix elmləri doktoru H.Səfərli yazır ki, Səfəvi şahları Naxçıvan bölgəsinə
xüsusi diqqətlə yanaşmış, onun idarəsini ərazinin qədim sakinlərindən olan, həm də Səfəvilər
dövlətinin yaradılmasında yaxından iştirak etmiş Kəngərli tayfa başçılarına tapşırmışdılar [9,
s. 27]. Səfəvi hökmdarı Məhəmməd Xudabəndənin hakimiyyəti illərində (1578-1587-ci illər)
Naxçıvanın idarəçiliyi Əbdülqəni Sultan Ustaclıya verilmişdi [1, s. 161]. I Şah Abbasın
hakimiyyəti zamanı (1587-1638-ci illər) Kəngərli qəbiləsinin başçısı və Naxçıvan hakimi
Maqsud Sultan Kəngərli olmuşdur. O, bu vəzifəyə 1604-cü ilin may ayında keçmişdir. Artıq
1628-ci ildə Maqsud Sultan Naxçıvanla yanaşı Xorasan Kəngərlilərinin də başçısı vəzifəsini
tutmuş, bu idarəçilikdə 1642-ci ilə qədər davam etmişdir [5, s. 138; 2, s. 142-143].

I Şah Abbasın xələfləri dövründə Nadir bəy Rzaəddin xan (1647), Əliqulu xan (1668),
Murad xan (1668-1669), Şərəf xan (1669-1678), Məhəmməd Rza xan (1678-1691) Kəngər -
lilər Naxçıvan ölkəsinə hakimlik etmişdilər [5, s. 138]. Hakimiyyət illəri dəqiq bilinməsə də,
Məhəmməd Rza xandan sonra Naxçıvan ölkəsini XVII əsrin 90-cı illərindən təxminən 1717-
ci ilədək Səfiqulu xan Kəngərli idarə etmişdir [8, s. 22, 212; 2, s. 143-144].

Qeyd edək ki, XVI-XIX əsrlərdə Naxçıvan ölkəsinin Kəngərlilər tərəfindən idarə edil -
məsi fasiləsiz olaraq həyata keçirilməmişdir. Belə ki, az da olsa müəyyən illərdə burada Rum -
lu, Zülqədərli, Təkəli, Qacar və s. tayfaların da nümayəndələri hakim vəzifəsini icra etmişlər.
Şah I İsmayıldan sonra Naxçıvanda idarəetmə müəyyən müddətə Rumluların əlinə keçmiş
[16, s. 114], 1534-cü ildə Osmanlı qoşunları bölgəni tutan zaman Naxçıvan ölkəsinin
idarəçiliyi Vəli bəy Təkəliyə, yəni Təkəlilərə verilmişdi [2, s. 144]. Ancaq osmanlılar
tərəfindən bu vəzifəyə təyin edildiyindən, onların həmin ildə Azərbaycan torpaqlarını tərk
etməsi ilə Vəli bəy Naxçıvandakı hakimiyyətini itirmişdi. Maqsud Sultan Kəngərlidən əvvəl
isə Naxçıvan ölkəsində Zülfüqar və Əmirgünə xan Qacarlar hakimlik etmişdilər [5, s. 138].
Lakin Səfəvilər dövründə Naxçıvan ölkəsinin idarəçiliyi əksər illərdə Kəngərli tayfasının
nümayəndələri tərəfindən irsi olaraq həyata keçirilmişdir.

Səfəvilər dövründə İrəvan, Şurəgəl və Qapanat da Naxçıvan kimi, ölkə inzibati ərazi
vahidi statusunu daşımışdılar [15]. Qeyd edək ki, Səfəvilər dövrünə aid bəzi mənbələrdə [17,
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s. 101] və tarixi sənədlərdə [12, s. 323, 327, 337] bölgə ərazisi “Naxçıvan tüməni” kimi
verilmişdir. Lakin Naxçıvanın bu inzibati ərazi statusunu bəhs edilən dövrdən əvvəlki yüz -
illiklərdə daşıdığı məlumdur. Tarix elmləri doktoru V.Piriyev “Naxçıvan tarixindən səhifələr”
adlı əsərində “tümən” termininin izahında göstərmişdir ki, bu çoxmənalı söz hərbi baxımdan
10 min döyüşçünü birləşdirən, pul vahidi kimi 10 min dinara bərabər olan, inzibati baxımdan
10 min əsgər verə bilən bir ölçünü ifadə etmişdir. Həmçinin, müəllif XIII-XIV əsrlərdə Araz
çayının şimal və cənubundakı geniş ərazini, yəni Qafan və Makunun da daxil olduğu torpaqları
əhatə edən Naxçıvanın Azərbaycanın 9 tümənindən biri olduğunu göstərmişdir [7, s. 23]. Bu
XV əsrdə də belə davam etmişdir [3, s. 91]. Yəni Naxçıvan ətraf yerləri ilə birlikdə Elxanilər
dövründə və sonrakı yüzillikdə ayrıca tümən olmuş, Səfəvilər dövründə də “Naxçıvan tüməni”
kimi tanınmaqda davam etmişdir. Deməli, əvvəlki yüzilliklərdə böyük inzibati ərazini özündə
birləşdirən Naxçıvan tüməni Səfəvilər dövründə də baxmayaraq ki, ölkə inzibati ərazi vahidi
olmuşdur, amma tümən adını da üzərində daşımışdır. Fikrimizcə, bəhs edilən dövrdə Naxçıvan
üçün tümən inzibati ərazi bölgüsündəki adı deyil, sadəcə əvvəlki yüzilliklərdəki inzibati
vahidin adını ifadə etmişdir.

Naxçıvan ölkəsi XVI-XVII əsrin əvvəllərinədək olan dövrdə Təbriz (Azərbaycan)
bəylərbəyiliyinin, XVII əsrin birinci yarısından isə Çuxursəd bəylərbəyiliyinin tərkibində
idarə olunmuşdur. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, Çuxursəd coğrafi istilahı türk Sədli oymağının
adı ilə bağlıdır. XV yüzillikdən Naxçıvan və Sürməli bu oymağın yurdu olub, Arpa çayının
Arazla birləşdiyi yerdən başlayaraq iki çay arasındakı çuxur adı qeyd edilən oymağın qışlağı
olduğuna görə, buraya Sədli Çuxuru deyilmiş və sonralar bu Çuxursəd istilahı şəklində
işlənmişdir. XVI-XVIII yüzilliklərdə Azərbaycanın mərkəzi İrəvan olan şimal-qərb vilayəti
dövrün qaynaqlarında Çuxursəd adı ilə yazıya alınmışdır [1, s. 104]. Mirzə Səmianın “Təzkirət
əl-Müluk” adlı əsərində Qarsın Çuxursədlə Ərzurum arasında yerləşdiyi və Çuxursədin digər
tərəfdən Ahıska ilə həmsərhəd olduğu göstərilmişdir [17, s. 165]. Bu əsərdən həmçinin aydın
olur ki, Çuxursəd bəylərbəyiliyinin tərkibinə İrəvan, Naxçıvan tüməni hakimi, Maku hakimi,
Zəruzbil hakimi, Sədərək hakimi, Bəyazid hakimi, Şadili hakimi, Dunbuli eli hakimi, Ma -
ğazberd hakiminin idarəsi altında olan ərazilər daxil olmuşdur [17, s. 100, 102]. I Şah İs ma -
yılın 1505-ci ilə aid verdiyi fərmandan aydın olur ki, Çuxursəd bəylərbəyiliyi XVI əsrin
əvvəllərində təşkil olunmuşdur [1, s. 128]. Bu yüzillikdə və sonralar Çuxursəd bəylərbəyiliyi nin
idarə edilməsinə daha çox Ustaclı tayfasının nümayəndələri təyin olunmuşlar [13, s. 121; 1, 128].

Tədqiqatlar göstərir ki, Çuxursəd bəylərbəyiliyi şimal-qərb istiqamətində Şurəgəl, şimal-
şərqdə Göyçə gölü, cənub-qərbdə Qars vilayəti ilə həmsərhəd olmuşdur. Şurəgəl ərazi si də
vilayətin tərkibinə daxil olmuş, Qars vilayəti ilə sərhəd Arpaçayı boyunca keçmişdir. Cənub
və cənub-şərq istiqamətində Çuxursəd bəylərbəyiliyi Sürməli, Naxçıvan, Maku və Bəyazid
qalasını da əhatə etmişdir [16, s. 118]. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, siyasi hadi sələrlə bağlı
olaraq bəylərbəyiliklərin inzibati ərazi quruluşuna görə sərhədləri müəyyən dəyişikliklərə
məruz qalmış, heç də həmişə sabit olmamışdır. Osmanlı dövləti ilə sərhəddə yerləşən
Çuxursəd bəylərbəyiliyinin ərazisi Osmanlı-Səfəvi müharibələri nəticəsində daha çox
dəyişmişdir. Bununla yanaşı, bəzi dövrlərdə, xüsusilə də XVI əsrin sonu-XVII əsrin
əvvəllərində, XVIII əsrin 20-30-cu illərində bəylərbəyiliyin ərazisi bütünlüklə Osmanlı işğalı
altında olmuşdur. Osmanlı idarəçiliyi illərində bəylərbəyiliyin ərazisində bəzi inzibati
dəyişikliklər aparılmış, inzibati-ərazi vahidlərinin sayı artıb-azalmışdır [10, s. 41-42]. Ən əsası
Çuxursəd bəylərbəyiliyinin inzibati ərazi quruluşu və sərhədləri haqqında araşdırmalar göstərir
ki, qədimdə olduğu kimi, bəhs edilən dövrdə də bu bölgə tarixi Azərbaycan torpağı olmuşdur.
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Sovet dövrü tarixşünaslığında bir sıra tarixi ədəbiyyatlarda Naxçıvan ölkəsinin XVII
əsrin ikinci yarısından Çuxursəd bəylərbəyiliyinin tabeliyinə verildiyi yazılsa da [13, s. 117;
5, s. 113], lakin bu yerdəyişmə hələ həmin əsrin birinci yarısında baş vermişdi. Belə ki, I Şah
Abbasın ölümündən sonra hakimiyyətə gələn I Şah Səfi (1629-1642) tərəfindən Çuxursəd
bəylərbəyiliyin inzibati ərazi quruluşunda dəyişikliklər edilmişdir. O, 1629-1634-cü illər
arasında bir sıra vilayətlərin sərhədlərinə etdiyi dəyişiklik zamanı Naxçıvan və Makunu
Çuxursəd bəylərbəyiliyinin tərkibinə keçirmiş, Pəmbək və Borçalını isə onun tərkibindən
çıxararaq Gəncə-Qarabağ bəylərbəyiliyinin tərkibinə daxil etmişdir [15]. Lakin bu tarixdən
əvvəl də Naxçıvan müəyyən müddətə Çuxursəd bəylərbəyiliyinin tabeliyində olmuşdu. Belə
ki, XVI əsrin sonu XVII əsrin başlanğıcında burada mövcud olmuş Osmanlı idarəçiliyi zamanı
da bölgə İrəvan əyalətinə tabe idi ki, bu da elə Çuxursəd bəylərbəyiliyi sayılırdı. Türk tarixçisi
İ.Peçevi də 1605-ci il siyasi hadisələrində Naxçıvandan bəhs edərkən onun İrəvan əyalətinə
tabe olduğunu göstərmişdir [14, s. 79].

Səfəvilər dövründə Naxçıvan bölgəsi ölkə inzibati ərazi vahidi statusundan başqa Os -
manlı dövlətinin sancaq inzibati ərazi vahidi statusunu da daşımışdır. Bu 1588-1603 və 1724-
1736-cı illərdə baş vermişdir. Həmin illərdə Osmanlı-Səfəvi müharibələri zamanı bir sıra
Səfəvi torpaqları osmanlılar tərəfindən işğal edilərək Osmanlı dövlətinin qanunları əsasında
idarə edilmişdir. Bu zaman Naxçıvan ölkəsi də Osmanlı dövləti tərəfindən tutulduqdan sonra
bu dövlətin tabeliyində, onun inzibati ərazi bölgüsü qanunları ilə idarə edilmişdir. Həmin vaxt
osmanlılar tərəfindən Naxçıvana sancaq inzibati ərazi vahidi statusu verilmişdir. Osmanlı
dövlətinin inzibati idarəçilik qanunlarına görə əyalət idarəçiliyində hər bir əyalət sancaqlıqlara,
sancaqlıqlar qəzalara, qəzalar nahiyələrə, nahiyələr isə kəndlərə, qəsəbələrə və s. bölünürdü.
XV yüzillikdən etibarən sancaqlıq inzibati ərazi vahidi Osmanlı idarəçiliyində geniş şəkildə
istifadə edilməyə başlanmışdır [11, s. 47-48].

XVI əsrin son rübündə Azərbaycan torpaqları Osmanlı dövləti tərəfindən tutulduqdan
sonra Naxçıvan ölkəsi 1588-ci ildən Osmanlı idarəçiliyinə daxil edilmiş və burada Naxçıvan
sancağı inzibati ərazi böl güsü yaradılmışdır. 1603-cü ilədək, yəni 15 il müddətində Osmanlı
idarəçiliyində qalmış Naxçıvan bu zaman İrəvan əyalətinə tabe olmuşdur. Həmin illərdə bu
əyalətin tabeçiliyində Naxçıvan sancağı ilə yanaşı İrəvan sancağı da olmuşdur [4, s. 8-9].

XVIII yüzilliyin əvvəllərində Naxçıvan bölgəsi ərazisinin çox hissəsi Çuxursəd
bəylərbəyiliyinin tərkibində olmuşdur. Yalnız Ordubad Azərbaycan (Təbriz) bəylərbəyiliyinə
tabe idi [2, s. 177]. Əvvəldə də qeyd edildiyi kimi, 1724-cü ildə digər Azərbaycan torpaqları
kimi Naxçıvan bölgəsi də osmanlılar tərəfindən tutulduqdan sonra yeni yaradılan Naxçıvan
sancağı inzibati-ərazi bölgüsü ilə 1736-ci ilədək idarə olundu. Başqa sözlə desək, osmanlılar
bu illərdə Naxçıvan sancağının inzibati ərazi böl güsünü yenidən bərpa etdilər [6, s. 24; 2, s.
178]. Qeyd etmək lazımdır ki, 1724-1726-cı illərdə osmanlılar Naxçıvan sancağı ilə yanaşı
bölgədə Ordubad sancağını da təşkil etmiş, lakin dəftər qüvvəyə minən vaxt (1727-ci il) onun
saxlanılmasını lazım bilməmişlər [6, s. 11]. Bu, Naxçıvan ölkəsinin və əvvəlki Naxçıvan
sancağının inzibati ərazi bölgüsünə uyğun olaraq belə saxlanılmışdır.

Beləliklə, Səfəvilər dövründə qədim Naxçıvan diyarı ölkə inzibati ərazi vahidi statusunu
daşımışdır. Osmanlı idarəçiliyi zamanı müəyyən illərdə isə bölgə sancaq inzibati ərazi vahidi
statusunda olmuşdur. Bu illərdə mərkəzi Naxçıvan şəhəri olmuş Naxçıvan ölkəsi nəinki bu -
günkü Naxçıvan Muxtar Respublikasının torpaqlarını, bir sıra digər tarixi Azərbaycan torpaq -
larını da öz geniş sərhədləri daxilində birləşdirmişdir.
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THE STATUS OF THE TERRITORIAL ADMINISTRATIVE UNIT 
OF NAKHCHIVAN DURING THE SAFAVIDS’ PERIOD

The paper considers the administrative-territorial division of the Safavid state and the
status of Nakhchivan as an administrative-territorial unit in this division. It is noted that the
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territory of the state was divided into principalities and provinces, which were the largest ad-
ministrative-territorial units. Beylerbeylyg consisted of separate provinces, countries, areas,
and districts. During this period, Nakhchivan first had the status of “country” administrative-
territorial unit: at the beginning of the 16th-17th centuries as part of the Tabriz, and then, at
the beginning of the 17th-18th centuries, as part of the Chukhursad beylerbeylyg.

As a result of the Ottoman-Safavid wars, a particular part of the Safavid lands was cap-
tured several times (1588-1603 and 1724-1736), and when it was included in the supreme
system of government of the Ottoman Empire. As a result, Nakhchivan became an adminis-
trative-territorial unit named “sanjaghlyg”. It is indicated that the borders of Nakhchivan at
the end of the Safavid period were more extensive than the territory of the present Nakhchivan
Autonomous Republic.

Keywords: Safavids’ period, Nakhchivan country, beylerbeylyg, sanjaghlyg, territorial unit, governance.

Ильхами Алиев

СТАТУС НАХЧЫВАНСКОЙ АДМИНИСТРАТИВНО-
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЕДИНИЦЫ В СЕФЕВИДСКИЙ ПЕРИОД

В статье рассматривается административно-территориальное деление государства
Сефевидов и статус Нахчывана как административно-территориальной единицы в этом
делении. Отмечается, что в то время территория государства была разделена на княже-
ства и губернии, которые были крупнейшими административно-территориальными еди-
ницами. Бейлербейства состояли из отдельных провинций, стран, районов и округов.
В указанный период Нахчыван сначала имел статус административно-территориальной
единицы «страна» в начале XVI-XVII веков в составе Тебризского, а затем, в начале
XVII-XVIII веков, в составе Чухурсадского бейлербейства.

В результате Османско-Сефевидских войн определенная часть земель Сефевидов
была захвачена несколько раз (1588-1603 и 1724-1736 гг.), и когда она была включена в
верховную систему правления Османской империи, Нахчыван имел статус администра-
тивно-территориальной единицы «санджаглык». Указано, что границы Нахчывана под
конец периода Сефевидов были намного шире, чем территория нынешней Нахчыван-
ской Автономной Республики.

Ключевые слова: период Сефевидов, страна Нахчыван, бейлербейство, санджаглык, террито-
риальная единица, управление.

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

TAMAM CƏFƏROVA

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA HƏYATA KEÇİRİLƏN
İSLAHATLAR VƏ DÖVLƏT QADIN SİYASƏTİ (2003-2017-ci illər)

Məqalədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin hökumət qadın siyasəti sahəsində
müasir dövrdə həyata keçirdiyi islahatlar və irimiqyaslı tədbirlər ətraflı təhlil olunmuşdur. Müəllif vurğulayır
ki, Prezident İlham Əliyev cəmiyyətdə qadınların rolu və sosial statusuna, onların dövlət idarəçiliyində təmsil
olunmasına və inzibati idarəetmənin bütün sahələrində irəliləyişinə xüsusi diqqət yetirir. Tarixin bu dövründə
Azərbaycan Respublikasının qadın hüquqlarının müdafiəsi sahəsində qanunvericiliyi beynəlxalq standartlara
uyğun olaraq tənzimlənmişdir. Dövlətin proqram məqsədləri və milli fəaliyyət planları müəyyən edilmiş və uğurla
həyata keçirilmişdir. Məqalədə qeyd olunur ki, ölkədə həyata keçirilən bir sıra dövlət proqramları qadınların
sosial problemlərinin həllinə yönələn gender komponentlərini əhatə edir. Gender bərabərliyinin qorunması,
qadınların hüquq və imkanlarının genişləndirilməsi hər il dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilir. Azərbaycan
Respublikası Hökumətinin qadınlara qarşı yeritdiyi siyasət ayrı-seçkiliyin bütün formalarının aradan qaldırıl -
masına və qadınlar üçün bərabər hüquq və imkanların təmin edilməsinə yönəldilmişdir. Məqalə Milli Məclisin
arxiv sənədləri və zəngin faktiki materiallar əsasında yazılmışdır.

Açar sözlər: dövlət müstəqilliyi, qadın siyasəti, qadın hərəkatı, gender bərabərliyi, qadın hüquqlarının
müdafiəsi.

Giriş. 1995-ci ildən başlayaraq Azərbaycan Respublikasında milli dövlət quruculuğu
prosesinin tərkib hissəsini həyata keçirilən islahatlar təşkil edir. Azərbaycanın milli dövlət çi -
liyinin əbədi olmasını təmin etmək üçün həyata keçirilən ümumi siyasətin mühüm hissəsini
dövlət qadın siyasəti təşkil edir. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin 1995-ci ildə qəbul edilən
Əsas Qanununda – Konstitusiyada dövlət qadın siyasətinin əsas hüquqi prinsipləri öz əksini
tapmışdır. Təqdim edilən məqalədə Azərbaycan dövlətinin qadın siyasəti həyata keçirilən
islahatlar kontekstində tədqiq olunur.

1998-ci ildə ümummilli lider Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycan Respublikasının tə -
rəqqisini məhz “insan meyarı”nın inkişaf etdirilməsində görərək, insan hüquqlarının müdafiəsi
sahəsində ilk fundamental sənəd olan Milli Dövlət Proqramını təsdiq etdi. Proqramda nəzərdə
tutulmuş müddəaların həyata keçirilməsi nəticəsində demokratik, hüquqi dövlət və vətəndaş
cəmiyyətinin formalaşması, insan hüquq və azadlıqlarının səmərəli müdafiəsi istiqamətində
mühüm nailiyyətlər əldə edilmişdir.

Müasir dövrdə Azərbaycan dövlətinin qadın siyasəti bu istiqamətdə ulu öndər Heydər
Əliyevin əsasını qoyduğu ənənələr üzrə ölkə Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən yüksələn
xətlə davam etdirilir. Prezident İlham Əliyev qadınların cəmiyyətdəki roluna və sosial statu -
suna, dövlət idarəçiliyində təmsil olunmalarına və idarəetmənin bütün sahələrində irəli çəkil -
mələrinə xüsusi diqqətlə yanaşır. Qadın hüquqları sahəsində normativ-hüquqi bazanın
forma laşdırılması, dövlətin məqsədli proqramlarının müəyyənləşdirilməsi, gender bərabərliyi
mədəniyyətinin təbliği və bu istiqamətdə Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin beynəl -
xalq standartlara uyğunlaşdırılması da prioritet məsələ kimi ön sıraya çəkilmişdir. 2004-cü
ildə “Azərbaycan Respublikasında İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə üzrə Milli Fəaliyyət Pla -
nı”nın həyata keçirilməsinə başlanılmış, ölkəmiz bu sahədə mövcud olan beynəlxalq konven -
siya və protokollara qoşulmuşdur [6, s. 2; 11].
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2004-cü il 11 noyabr tarixli
sərəncamı ilə “Demoqrafiya və əhali sakinliyinin inkişafı sahəsində Dövlət Proqramı” təsdiq
edilmişdir. Proqramın həyata keçirilməsi Azərbaycanda insan potensialının, o cümlədən sayca
ən böyük sosial qrup olan qadınların tərəqqisi və rifahının yaxşılaşdırılması, onların cəmiyyət
həyatında daha fəal iştirakı üçün əlverişli şərait yaratmış oldu.

“Dövlət Proqramı”nın “Demoqrafiya və əhali sakinliyinin inkişafi sahəsində dövlət
siyasətinin prioritet istiqamətləri” adlı bölməsində qeyd olunur ki, demoqrafiya və əhali sakin -
liyi sahəsində dövlət siyasəti Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1999-cu il 9 dekabr ta -
rixli 290 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Demoqrafik
İnkişaf Konsepsiyası” ilə müəyyən olunur. “Dövlət Proqramı”nın ayrı-ayrı bölmələrində: 1)
Doğum səviyyəsinin optimallaşdırılması; 2) Analıq və uşaqlığın mühafizəsi; 3) Gənc ailə və
nikahların davamlılığının artırılması; 4) Qadınların əmək və məişət şəraitinin yaxşılaşdırıl -
ması; 5) Əhalinin sağlamlığının möhkəmləndirilməsi və ömür müddətinin artırılması; 6) Yaşlı
insanlara qayğı kimi prioritet istiqamətlər qadınların demoqrafik inkişafı üzrə əsas məqsədlər
kimi müəyyənləşdirilmişdi [2, s. 1-2].

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sosial-iqtisadi inkişaf prosesində
qadınların rolunu yüksək qiymətləndirərək demişdir: “Biz hamımız dinamik inkişaf edən
ölkəmizin irimiqyaslı iqtisadi layihələrin iştirakçısı kimi əldə etdiyi yüksək göstəricilərlə haqlı
olaraq fəxr edirik. Bu tərəqqinin bəhrələri respublikamızın hər bir guşəsində özünü aydın
hiss etdirir. Həmin nailiyyətlərdə Azərbaycan qadınlarının böyük rolu danılmazdır. Qədim
zamanlardan bəri vətənə və torpağa sədaqəti ilə seçilən qadınlarımız milli məfkurəyə sadiq
qalaraq bu gün də suveren Azərbaycan Respublikasının güclənməsi naminə töhfələr verirlər.
Onlara xas olan işgüzarlıq, müdriklik, yüksək daxili mədəniyyət və xalqımızın yüzilliklər boyu
təşəkkül tapmış zəngin milli-mənəvi sərvətlərinə sədaqət müasir Azərbaycan qadınının ictimai
həyatımızda mövqeyini və simasını müəyyən edir” [24, s. 1].

Dövlət qadın siyasəti müstəqil Azərbaycan dövlətinin əsas prioritet sahələrindəndir.
Azər baycanda gender bərabərliyinin təmin olunması məqsədilə bir çox beynəlxalq sənədlər
ratifikasiya edilmiş, bir çox dövlət proqramları və milli fəaliyyət planları qəbul olunmuşdur.
Ölkəmizdə reallaşdırılan bir sıra dövlət proqramlarında qadınların sosial problemlərinin həllini
nəzərdə tutan gender komponentləri daxil edilmişdir. Gender bərabərliyinin qorunması və
qadınların imkanlarının genişləndirilməsi üçün hər il dövlət büdcəsindən vəsait ayrılır. Bu
sahədə aparılan işlərin yekun nəticələrini təhlil edən BMT-nin İnkişaf Proqramı və Norveç
Hö kuməti 2004-cü ildə Azərbaycanda Gender Münasibətlərinə dair İnsan İnkişafı üzrə Milli
Hesabat hazırlamışdı. Bu tədqiqat Azərbaycanda genderin rolu və gender münasibətlərinin
tə biətini araşdırmaqla, gender dəyərləri və münasibətləri üzrə milli müzakirələrin stimullaş -
dı rılması üçün vasitə kimi istifadə edilməli və gələcək siyasət və proqramların formalaşması
prosesini informasiya ilə təmin etməli idi. Bu sahədə ümumiləşdirilmiş təhlillər aparılmış və
beynəlxalq gender qiymətləndirilməsinə əsaslanan hesabat dərc edilmişdi.

Azərbaycanın Birinci xanımı Mehriban Əliyeva “Azərbaycanda gender münasibətləri:
meyllər və cəhdlər” adlı hesabata yazdığı ön sözdə insan inkişafını göstərən gender tədqiqat -
larının məqsədinin heç nəyi gizləmədən gender münasibətlərinin mənzərəsini, müasir Azər -
bay canın gender diskursunu – xalqın minilliklər boyunca toplanmış mədəni sərvətini, son
onilliklərdə baş vermiş iqtisadi və siyasi dəyişikliklərin, 30 ilə yaxın davam etmiş hərbi tə -
cavüz və ölkə ərazisinin beşdə birinin işğalı nəticəsində kişi və qadınların çiyninə müxtəlif
forma və dərəcələrdə düşən ağırlığın yaratdığı problemləri açıb göstərmək olduğunu vurğu -
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layaraq yazır: “Biz insanı yuxarı başa qoyan, iqtisadi tərəqqiyə inkişafın son məqsədi deyil,
bir vasitəsi kimi baxan insan potensialının inkişafı konsepsiyasını dəstəkləyirik. Lakin, bu
konsepsiyanın effektiv şəkildə həyata keçirilməsi ölkədə gender bərabərliyinin təmin olunma -
sından – gender baxımından balanslaşdırılmış dövlət siyasətinin işlənib hazırlanmasından,
gender məsələlərinə qarşı həssas olan vətəndaş cəmiyyətinin qurulmasından, gender bəra -
bərliyi ideyalarının adi həyat tərzinə çevrilməsindən asılıdır. Yalnız bu halda hər bir vətən -
daşın tələbatlarını ödəməsi, şəxsiyyət və intellektual potensialını inkişaf etdirməsi üçün
əlverişli şərait yaratmaq olar, yalnız bu halda XXI əsrin azad şəxsiyyətini formalaşdırmaq
olar” [9, s. 4].

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “İnsan alverinə qarşı mübarizə haqqında” Azər -
baycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 2005-ci il 4 avqust tarixli Fərma -
nında bu problemin daha səmərəli həll edilməsi məqsədilə müvafiq qanunvericilik, təşkilati,
monitorinq və reabilitasiya tədbirlərinin görülməsi nəzərdə tutulmuşdur [21, s. 1].

Cəmiyyətdə ailə münasibətlərinin daha da möhkəmləndirilməsi, qadın və kişi arasında
ayrı-seçkiliyin ləğv edilməsi, ictimai, siyasi və iqtisadi həyatın bütün sahələrində iki aparıcı
cinsin – qadın və kişilərin hüquq bərabərliyinin tam təmin edilməsinin mühüm sosial əhəmiy -
yəti vardır. 2006-cı il oktyabrın 10-da “Gender (kişi və qadınların) bərabərliliyinin təminatları”
haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunun 1-ci maddəsində qeyd olunur ki, “bu Qanu -
nun məqsədi cinsi mənsubiyyətə görə ayrı-seçkiliyin bütün formalarını aradan qaldırmaqla,
kişi və qadınlara ictimai həyatın siyasi, iqtisadi, sosial, mədəni və digər sahələrində bərabər
imkanlar yaratmaqla gender bərabərliyinin təmin edilməsindən ibarətdir” [13, s. 1].

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 28 dekabr tarixli 1880 nömrəli Sərən -
camı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında insan hüquqlarının müdafiəsi üzrə Milli
Fəaliyyət Planı”nda 2007-2008-ci illər ərzində icraçı orqanlar olaraq Daxili İşlər Nazirliyinə,
Ədliyyə Nazirliyinə, Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinə, Milli Təhlükə -
sizlik Nazirliyinə, İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilə (Ombudsmana), Əmək və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyinə, Gənclər və İdman Nazirliyinə qadınlara qarşı zorakılıq, o cümlədən
məişət zorakılığı ilə mübarizənin gücləndirilməsi, bu cür zorakılığın qurbanları üçün hüquqi
müdafiə vasitələrinin, zəruri kompensasiyanın, reabilitasiyanın, tibbi və psixoloji yardımın
təmin olunması, bu sahədə geniş maarifləndirmə işinin təşkil edilməsi, həmçinin mütəmadi
olaraq uşaq əməyinə dair müvafiq beynəlxalq konvensiyalardan, həmçinin BƏT-in sənədlərin -
dən irəli gələn öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üzrə tədbirlərin gücləndirilməsi və yetkinlik
yaşına çatmayanların baxımsızlığı ilə mübarizə və sosial reabilitasiyası sahəsində QHT və
beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq edilməsi tapşırılmışdı. “Fəaliyyət Planı”nda YUNESKO-
nun “Təhsil hamı üçün” prinsipinin təbliği, hüquqi maarifləndirmə işinin genişləndirilməsi
və insan hüquq və azadlıqlarının daha səmərəli müdafiəsi məqsədilə insan hüquqlarının müx -
təlif kateqoriyaları üzrə (mülki, siyasi, iqtisadi, sosial və mədəni hüquqlar) əhalinin müxtəlif
qrupları (qadınlar, uşaqlar, gənclər, əlillər, ahıllar, qaçqın və məcburi köçkünlər, məhkumlar,
hərbi qulluqçular, narkomaniya və HİV/AİDS-ə yoluxmuş insanlar) üçün həmin qrup və yerli
icmaların köməyindən istifadə etməklə hüquqi maarifləndirmə sahəsində müəllimlərin, mə -
ruzəçilərin, təlimatçıların hazırlanması da nəzərdə tutulmuşdu [4].

Ölkədə qadın hüquqlarının müdafiəsi və gender bərabərliyinin inkişafı ilə məşğul olan
qeyri-hökumət təşkilatlarının araşdırmaları da qadın hüquqlarının təbliği ilə bağlı faktiki
situasiyanın təhlil olunmasına kömək edirdi. Azərbaycan Gender Assosiasiyası – “Simmet ri -
ya” ictimai birliyi tərəfindən Açıq Cəmiyyət İnstitutunun Qadın Şəbəkə proqramının dəstəyi
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ilə Azərbaycanın şəhər və regionlarında 16 yaşından 75 yaşınadək olan 1500 qadın arasında
apa rılan sorğuda qadınların 70 faizindən çoxu qadınlara qarşı ayrı-seçkiliyin bütün formala -
rının ləğv edilməsi barədə belə bir hüquqi sənədin olmasından, 38 faizdən çoxu isə ölkə Kon -
stitusiyasında və qanunların qadın və kişilərə bərabər hüquqlar verdiyindən xəbərsiz olduğunu
bildirmişdi. Bu məqsədlə hazırlanan hesabatda Konvensiyanın maddələrinin (de-fakto və de-
yure) yerinə yetirilməsi, onun həyata keçirilməsinə nəzarət, real situasiyanın qiymətləndiril -
məsi, Konvensiya maddələrinin və götürülmüş öhdəliklərin yerinə yetirilməsinin yaxşı laş dırılması
üzrə ehtiyac və boşluqların müəyyən edilməsinin monitorinqi aparılmış və tövsiyələr işlənib
hazırlanmışdı [25, s. 350-362].

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 25 yanvar tarixli Sərəncamı
ilə təsdiq edilmiş “Demoqrafik cəmiyyətdə gündəlik zorakılıqla mübarizə üzrə Respublika
Kompleks Proqramında” cinsi və digər növ qeyri-bərabərsizliyin, ailə zorakılığının, cəmiyyət -
də qəddarlığın qarşısının alınması məqsədilə hər cür strateji planların işlənib hazırlanması,
qadınların onlara qarşı törədilən zorakılıqdan müdafiə edilməsi, o cümlədən BMT-nin “Qadın -
lara qarşı ayrı-seçkiliyin bütün formalarının aradan qaldırılması haqqında Konvensiya”sının
həyata keçirilməsini tənzimləyən qanunların hazırlanması haqqında təkliflərin işlənib hazır -
lanması nəzərdə tutulurdu. Proqramın məqsədi ölkə əhalisinin sosial həyatının müxtəlif sahə -
lərində xüsusi tədbirlər vasitəsilə məişət zorakılığı hallarının azaldılması və zorakı davranış
hallarının azaldılması idi [14, s. 468].

2006-cı ildən başlayaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən bir
sıra normativ hüquqi aktlar qəbul edilmiş və müvafiq dəyişikliklər edilmişdir. Bu sənədlərdən
“İnsan alveri qurbanları üçün xüsusi müəssisələrin yaradılması, maliyyələşdirilməsi, fəaliyyəti,
habelə onların fəaliyyətinə nəzarət qaydaları”; “İnsan alveri qurbanlarının sosial reabilitasiya -
sının həyata keçirilməsi qaydaları”; “İnsan alveri qurbanlarının dərhal və maneəsiz xüsusi
polis qurumuna təhvil verilməsi qaydaları”; “İnsan alverindən zərər çəkmiş şəxslərə reinteq -
rasiya dövründə ödənilən müavinətin məbləğinin müəyyən edilməsi barədə qərar”; “İnsan al -
veri qurbanlarına kömək fondu haqqında Əsasnamə”ni qeyd etmək olar [18, s. 1; 19, s. 1; 17;
20, s. 1; 18, s. 1].

Azərbaycan Respublikası dövlətin maliyyə resurslarının cinslər arasında bərabər bölün -
məsinin təmin edilməsi məqsədilə gender büdcələşməsi sistemini də yaratmışdır. Belə ki,
hökumət gender bərabərliyinin təmin edilməsi və qadınların irəli çəkilməsi sahəsində nəzərdə
tutulan tədbirlər üçün dövlət büdcəsində 2008-ci ildə 100 min AZN, 2009-cu ildə isə 500 min
AZN məbləğində ayırmalar etmişdir [5, s. 4].

2009-2013-cü illər üçün İnsan alverinə qarşı mübarizə üzrə qəbul edilən ikinci və Azər -
baycan Respublikasında insan alverinə qarşı mübarizəyə dair 2014-2018-ci illər üçün Milli
Fəaliyyət Planı” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 24 iyul tarixli Sərəncamı
“Milli Fəaliyyət Planı”nda məqsəd insan alverinin bütün formalarının aşkar edilməsi və
qarşısının alınması, habelə nəticələrinin aradan qaldırılması istiqamətində həyata keçirilən
tədbirlərin davam etdirilməsi idi. Milli Fəaliyyət Planı insan alverinə qarşı mübarizədə digər
ölkələrin təcrübəsindən istifadəni, beynəlxalq təşəbbüslərdə iştirak edilməsini, eləcə də bu
sahədə fəaliyyət göstərən dövlət orqanları və qeyri-hökumət təşkilatları, beynəlxalq qurumlar
və digər tərəfdaşların əməkdaşlığını nəzərdə tuturdu [7, s. 1; 8, s. 3, 7].

Qadın hüquqlarının müdafiəsi, məişətdə, xüsusilə qadınlara qarşı zorakılığın qarşısının
alınması baxımından 22 iyun 2010-cu ildə qəbul edilmiş “Məişət zorakılığının qarşısının
alınması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun mühüm əhəmiyyəti vardır.
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Qanunun preambulasında göstərildiyi kimi, “bu qanun yaxın qohumluq münasibətlərindən,
birgə və ya əvvəllər birgə yaşayışdan sui-istifadə etməklə törədilən zorakılığın, onun doğur -
duğu mənfi hüquqi, tibbi və sosial nəticələrin qarşısının alınması, məişət zorakılığından zərər
çəkmiş şəxslərin sosial müdafiəsi, hüquqi yardımla təmin edilməsi, habelə məişət zorakılığına
səbəb olan halların aradan qaldırılması istiqamətində həyata keçirilən tədbirləri müəyyən edir
və tənzimləyir ” [23, s. 4]. Həmçinin 2010-cu il mayın 11-də Avropa Şurasının “İnsan alverinə
qarşı mübarizə haqqında” 2005-ci il mayın 16-da Varşava şəhərində imzalanmış Konvensiyası
Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə təsdiq edilmişdir [1, s. 2].

2006-cı ildə qəbul edilmiş “Azərbaycan Respublikasında insan hüquqlarının müdafiəsi
üzrə Milli Fəaliyyət Planı” insan hüquqlarının təmin edilməsi prosesinin keyfiyyətcə yeni
müstəviyə keçməsinə, universal və regional səviyyədə yeni əməkdaşlıq strategiyasının qurul -
masına, dövlətlə vətəndaş cəmiyyəti arasında tərəfdaşlıq münasibətlərinin yaradılmasına xid -
mət etmişdir [3].

Azərbaycan Respublikasında İnsan İnkişafı Haqqında 2007-ci ilə aid BMT-nin hesa ba -
tının ön sözündə deyilir: “Azərbaycan fəxr edə bilər ki, cəmiyyətdə qadınlara daha böyük rol
imkanı verməkdə yüksək göstəricilərə malikdir. Tarix göstərir ki, İslam aləmində ilk qızlar
məktəbi Bakıda açılıb. Azərbaycan Demokratik Respublikası qadınlara səsvermə hüququ ve -
rən ilk dövlətlərdən olub. Bu ənənə Azərbaycan yenidən müstəqil olandan sonra da davam
edir. Qadınların və kişilərin hüquqları ölkə Konstitusiyası ilə qorunur və Azərbaycan BMT-
nin Qadınlara Qarşı Ayrı-seçkiliyin bütün Formalarının Aradan Qaldırılmasına dair Kon ven -
siyasını (CEDAW) ratifikasiya edib [9].

2011-ci ilin may ayında müvafiq icraedici orqanlar, digər dövlət strukturları və vətən -
daşlar arasında əlaqələndirmənin və qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş gender bərabərliyinin
təmin edilməsi məqsədilə Milli Məclisin Aparatında “Gender məsələləri” sektoru yaradıl mış -
dır. Sektor gender siyasətinin təhlili ilə məşğul olur və Azərbaycan Respublikasının gender
bərabərliyi sahəsində milli qanunvericiliyin beynəlxalq qanunvericiliyə uyğunlaşdırılması və
icra olunmasında Milli Məclisə dəstək məqsədi ilə Tvinninq layihəsi hazırlamışdır. Layihənin
icrası zamanı bu sahədə milli qanunvericilik BMT-nin Konvensiyası və Avropa İttifaqının
gen der direktivləri baxımından nəzərdən keçirilmişdir. Qeyd edilən sektor fəaliyyət göstərdiyi
müddət ərzində gender sahəsində çalışan müxtəlif beynəlxalq qurumlarla görüşlər keçirmişdir.
Azərbaycanda qadın və kişilər arasında bərabərlik yaradan uzun və qısamüddətli strategiya -
la rın icrası və monitorinqi üzrə effektiv mexanizmlərin işlənməsi, bu sahədə hökumət qurum -
ları və sosial tərəfdaşların potensialının artırılması, gender bərabərliyi qanunvericiliyinin icra
mexanizmlərinin tətbiqi üzrə uğurlu pilot layihələr həyata keçirilmişdir [12, s. 76-77].

“2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı
inkişaf Dövlət Proqramı”, “Azərbaycan Respublikasının Məşğulluq Strategiyasının həyata
keçirilməsi üzrə 2011-2015-ci illər üçün Dövlət Proqramı”, “Azərbaycan Respublikası re -
gionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı” ölkənin siyasi, sosial, iqtisadi, mədəni
həyatında qadınların rolunun artırılmasında mühüm əhəmiyyət daşıyır. “Qadınlara qarşı ayrı-
seçkiliyin bütün formalarının ləğv edilməsi” haqqında konvensiyaya (CEDAW) qoşulması
ilə əlaqədar Azərbaycan hökuməti dövlətlərarası hesabatlar verir. Artıq hər hesabatdan sonra
verilən tövsiyələrin sayının azalması göstərir ki, ölkənin siyasi, sosial, iqtisadi və mədəni
həyatında qadınların rolunu artırmaq, onların  beynəlxalq səviyyədə təmsil olunmalarını təmin
etmək üçün Azərbaycanda qadınlara kişilərlə bərabər imkan və hüquqlar ildən-ilə artırılır.

Xüsusilə, təhsildə gender bərabərliyi təmin olunsa da, bu bərabərliyin ölkədə baş verən
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çevik sosial-iqtisadi dəyişikliklər zamanı qorunub saxlanılması əsas məsələlərdən biridir.
Lakin, araşdırmalar göstərir ki, təhsilin pilləsi artdıqca, təhsil alan qızların say nisbəti azalır.
Xüsusilə kənd yerlərində, qızların təhsilin əsas və orta pillələrində məktəbi tərk etməsi halları
var idi. Buna görə də, “2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azal -
dılması və davamlı inkişaf Dövlət Proqramı”nda mövcud vəziyyəti nəzərə alaraq davamlı mo -
nitorinqlərin keçirilməsi zəruri hesab edilmişdi [15, s.1]. Azərbaycanda 2015-ci ildən sonra
davamlı inkişafa nail olunması üçün 10 əsas prioritet sahə müəyyənləşdirilmiş bu sənəddə
qadınların inkişafı ayrıca prioritet kimi göstərilmişdir:

- birinci prioritet: iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi və inklyuziv artım;
- ikinci prioritet: kənd (rayon) yerlərinin inkişafı və keyfiyyətli infrastruktur;
- üçüncü prioritet: keyfiyyətin artırılması və səhiyyə xidmətlərinə çıxış imkanı;
- dördüncü prioritet: gənclər üçün imkanların genişləndirilməsi;
- beşinci prioritet: gender bərabərliyi və qadınların imkanlarının genişləndirilməsi;
- altıncı prioritet: məcburi köçkünlərdə özünə inamın artırılması;
- yeddinci prioritet: yaxşı idarəçilik və səmərəli institutlaşma;
- səkkizinci prioritet: ərzaq və qida təhlükəsizliyinin təminatı;
- doqquzuncu prioritet: ekoloji dayanıqlıq;
- onuncu prioritet: səmərəli miqrasiya idarəçiliyi [10].
Avropa İttifaqının maliyyələşdirdiyi və BMT-nin İnkişaf Proqramı tərəfindən həyata

keçirilən “Həssas əhali qruplarının sosial-iqtisadi hüquqlarının artırılması üçün vətəndaş
cəmiyyətinin rolunun gücləndirilməsi” layihəsi çərçivəsində hazırlanmış hesabata görə Gender
Bərabərsizliyi İndeksi üzrə Azərbaycan 2015-ci ildə 0,326 balla 188 ölkə arasında 78-ci yeri
tutub. İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı (OECD) tərəfindən tərtib edilən və 160 ölkəni
əhatə edən Sosial İnstitutlar və Gender İndeksi üzrə Azərbaycan 2014-cü ildə 0,2403 balla
yüksək diskriminasiya olan kateqoriyaya daxil edilib. Dünya İqtisadi Forumu tərəfindən 144
ölkə üzrə aparılan Qlobal Gender Fərqi İndeksində ölkəmiz 2017-ci ildə 98-ci yerdə qərarlaşıb.
“Qadınların Səlahiyyətləndirilməsi İndeksinə dair” hesabatda Azərbaycanda qadınların iqtisadi,
siyasi və biznes sahələrində iştirakını və qərar qəbulu prosesinə təsir imkanları, başqa sözlə,
səlahiyyətləndirilmə səviyyəsi qiymətləndirilmişdir. Sonuncu hesabatda təqdim edilən təxmini
hesablamalar 2007-2017-ci illərdə Azərbaycanda gender fərqinin dəyişməsini Qlobal Gender
Fərqinə dair Hesabatların metodologiyasına əsasən dəyərləndirmişdir. 2007-2017-ci illərdə
gender fərqlərinin dinamikası müvafiq olaraq aşağıdakı rəqəmlərlə ifadə olunur: Qlobal Gender
Fərqi İndeksi üzrə Azərbaycanın kişilər və qadınlar üzrə topladığı bal müvafiq olaraq – 0,678
və 0, 676; Azərbaycanın tutduğu yer – 59-cu və 98-ci yer; iqtisadi iştirakçılıq və kar yera im -
kanları subindeksi üzrə topladığı bal – 0,732 və 0,717; iqtisadi iştirakçılıq və karyera imkanları
subindeksi üzrə tutduğu yer – 19-cu və 45-ci; təhsil nailiyyətləri subindeksi üzrə topladığı bal –
0,971 və 0,978; təhsil nailiyyətləri subindeksi üzrə tutduğu yer – 82-ci və 91-ci; sağlamlıq və
sağ qalma subindeksi üzrə topladığı bal – 0,926 və 0,941; sağlamlıq və sağ qalma subindeksi
üzrə tutduğu yer – 127 və 142; siyasi səlahiyyətləndirmə subindeksi üzrə topladığı bal – 0,083
və 0,063; siyasi səlahiyyətləndirmə subindeksi üzrə tutduğu yer – 85 və 131 olmuşdur. Qeyd
edilməlidir ki, “Azərbaycanın bölgələrində hüquqi çərçivə və qadınların sosial-iqtisadi
səlahiyyətlərinin artırılması vasitəsilə gender bərabərliyinin təşviq edilməsi üçün gücləndirilmiş
vətəndaş cəmiyyəti dəstəyi” layihəsi çərçivəsində dərc olunan hesabat heç bir şəkildə Avropa
İttifaqının və BMT-nin İnkişaf Proqramının mövqeyini əks etdirmir [22, s. 4-5, 8, 10, 15].
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Göründüyü kimi, Azərbaycan Respublikasında həyata keçirilən dövlət qadın siyasətinin
prioritet istiqamətlərinin əsasını insan inkişafı və insan resurslarının inkişaf etdirilməsi təşkil
edir. Azərbaycan qadınının həm ailədə, həm işdə, həm də cəmiyyətdəki layiqli mövqeyi döv -
lətimizin uğurlu, xoşbəxt sabahına, xalqımızın firavanlığına ən ciddi təminatlardan biridir.
Respublikamızda bərqərar olan demokratik mühit ölkə qadınlarının zəngin potensialının ger -
çəkləşdirilməsi üçün əlverişli zəmin yaradır. Azərbaycan dövlətinin qadınlarla bağlı həyata
keçirdiyi siyasət hər cür ayrı-seçkiliyi aradan qaldıraraq qadınların bərabər hüquqlarını və im -
kanlarını təmin etməyə yönəlmişdir. Bu siyasət daimi və dönməz mahiyyət daşımaqla bütöv -
lükdə qadınların cəmiyyətdə layiqli mövqeyini zaman-zaman qoruyub saxlamağa və inkişaf
etdir məyə imkan verir.

Nəticə. Dövlət müstəqilliyinin bərpasından sonra dünyəvi, hüquqi və demokratik milli
dövlət quruculuğu yolu ilə irəliləyən Azərbaycan dövlətinin ümumi inkişafının əsasını qəbul
edilən qanunlar çərçivəsində həyata keçirilən islahatlar təşkil edir. Bu islahatların mühüm
hissəsini dövlətin həyata keçirdiyi qadın siyasəti təşkil edir. Bütün bu məsələlər zəngin faktiki
sənədlər və materiallar əsasında təqdim olunan məqalədə öz əksini tapmışdır.
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Tamam Jafarova

REFORMS IMPLEMENTED IN THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN
AND SUCCESSFUL RESULTS OF STATE WOMEN’S POLICY (2003-2017)

The reforms and large-scale measures implemented by President Ilham Aliyev of the
Republic of Azerbaijan in state women’s policy in modern times are analyzed in detail. It is
stated in the article that President Ilham Aliyev pays heed to the role and social status of
women in society, their representation in public administration, and promotion in all areas of
governance. During this period, the legislation of the Republic of Azerbaijan in the field of
women’s rights was harmonized with international standards, the state targeted programs and
national action plans were identified and successfully implemented.

It is stated in the article that many state programs implemented in the country include
gender components aimed at solving women’s social problems. The protection of gender
equality and broadening women’s empowerment are funded annually from the state budget.
The policy of the Azerbaijani state towards women is aimed at eliminating all forms of dis-
crimination and ensuring equal rights and opportunities for women. The author wrote the ar-
ticle based on archival documents of the Milli Majlis and rich factual materials.

Keywords: state independence, women’s politics, women’s movements, gender equality, protection of
women’s rights.

Тамам Джафарова

РЕФОРМЫ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ 
ЖЕНЩИН, ПРОВОДИМЫЕ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

(2003-2017 годы)

В статье подробно проанализированы реформы и масштабные меры, осуществ-
ляемые Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в сфере жен-
ской политики правительства в современное время. Автор подчёркивает, что Президент
Ильхам Алиев уделяет пристальное внимание роли и социальному статусу женщин в
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обществе, представления их в государственном управлении и продвижению во всех
сферах административного управления. За указанный период истории законодательство
Азербайджанской Республики в области защиты прав женщин было урегулировано в
соответствии с международными стандартами. Были определены и успешно внедрены
в жизнь программные цели и национальные планы действий государства. В статье от-
мечается, что ряд государственных программ, реализованный в стране, включает ген-
дерные компоненты, направленные на решение социальных проблем женщин. Защита
гендерного равенства, расширение прав и возможностей женщин ежегодно финанси-
руются из государственного бюджета. Политика, проводимая правительством Азербай-
джанской Республики в отношении женщин, направлена на устранение всех форм
дискриминации и на обеспечение равных прав и возможностей для женщин. Статья на-
писана на основе архивных документов Милли Меджлиса и богатого фактического ма-
териала.

Ключевые слова: государственная независимость, женская политика, женские движения, ген-
дерное равенство, защита прав женщин.

(Akademik İsmayıl Hacıyev tərəfindən təqdim edilmişdir)

Daxilolma tarixi: İlkin variant 21.01 2021
Son variant 22.02.2022
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UOT 94 (479.24)

RƏHİM MƏCNUNOV

TİFLİSDƏ AZƏRBAYCAN MƏKTƏBLƏRİNİN ÜMUMİ SƏCİYYƏSİ
(XIX-XX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİ)

Cənubi Qafqazda kapitalist münasibətlərinin formalaşması prosesinin başlaması, təsərrüfatın müxtəlif
sahələrində ixtisaslaşmanın getdikcə dərinləşməsi, əl əməyinə əsaslanan müəssisələrin fabrik-zavod tipli
müəssisələri ilə əvəz olunması, Rusiya bazarının genişlənməsi və s. səbəblər dövrün tələblərinə cavab verən
ixtisaslı, savadlı insanlara böyük ehtiyac yaradırdı. Məscid və mədrəsələrin nəzdində və kəndlərdə fəaliyyət
göstərən ibtidai məktəblər isə bu tələblərə cavab vermir, müasir təlim metodlarından və tədris proqramlarından
istifadə etmir, tədris prosesinə isə demək olar ki, dünyəvi elmlərə az bələd olan ruhanilər rəhbərlik edirdilər. Bu
tip məktəblərdə tədris prosesi düzgün qurulmur, tərbiyə üsulları isə düzgün tətbiq olunmurdu. Məhz belə bir
tarixi dövrdə Azərbaycan mədəniyyətinin, elm və təhsilinin Cənubi Qafqazda ayrılmaz hissəsi olan Tiflis
şəhərində yaranmaqda və inkişaf etməkdə olan burjua münasibətlərinin və zamanın tələblərinə cavab verən
Azərbaycan məktəblərinin yaradılması və fəaliyyəti diqqətimizi cəlb edir.

Məqalənin yazılmasında əsas məqsəd həmin məktəblərin ümumi səciyyəsini vermək, onların Azərbaycanın
təhsil tarixindəki rolunu araşdırmaqdan ibarətdir.

Açar sözlər: Tiflis, məktəb, dünyəvi təhsil, müsəlman məktəbi, elm.

XIX əsrdə Tiflisdə müsəlman məktəbləri adlanan xüsusi məktəblər formalaşmışdır. Bu
məktəblər mövcud mədrəsə və ənənəvi məktəblərdən, həmçinin qəza məktəblərindən fərq -
lənirdi. Müsəlman məktəbinin ilk layihəsini Azərbaycanın görkəmli elm, mədəniyyət və
maarif xadimi A.A.Bakıxanov vermişdi. O, 1832-ci ildə “Mayor Abbasqulu ağa Bakıxanovun
1832-ci il fevralın 20-də tərtib etdiyi müsəlman məktəbinin təsis edilməsi layihəsi” adlanan
sənədi Qafqazın baş hakimi V.Q.Rozenə təqdim edir. Bakıxanov yaradılacaq üçsinifli məktəb -
də tədris olunacaq fənlər və dillər, müəllim və şagirdlərin qəbul qaydaları və şərtləri, onların
sosial təminatı, təhsil haqqı, məktəbi bitirənlərin Tiflis gimnaziyasına və Rusiyaya təhsillərini
davam etdirmələri üçün göndərilmələri və s. məsələləri əhatə edən 11 maddədən ibarət “Layi -
hə”də yerli xalqların maariflənməsinin əhəmiyyətini, bu işin dövlət maraqlarına xidmət edəcə -
yini və mövcud nöqsanların aradan qaldırılması sahəsində mühüm rol oynayacağını qeyd
edirdi. Bakıxanov bu barədə qeyd edirdi ki: “Maarifə doğru ilk addım məktəb təsis etməkdir.
Mən həmvətənlərimin faydası üçün bütün qabiliyyətimi bu işə həsr edirəm və mənim nəzarə -
tim altında məktəb təsis etmək haqqında fikir irəli sürməyə cəsarət edirəm” [2, s. 55-56].

Lakin təəssüflər olsun ki, baron Rozen başda olmaqla çar administrasiyası dahi mütəfək -
kirin bu böyük arzusunun həyata keçməsinə imkan vermədi və bu uğurlu təşəbbüs həyata keç -
mədi.

Buna baxmayaraq 15 il geciksə də çar məmurları Abbasqulu ağanın müsəlman məktəbi
layihəsini həyata keçirməyin zəruri olduğunu dərk etdilər. Belə ki, çar Rusiyası Cənubi Qaf -
qazda müstəmləkəçilik siyasətini həyata keçirmək üçün türk müsəlman əhalisi arasında nüfuz
sahibi olan ruhanilərin köməyindən faydalanmaq istəyirdi. Həmçinin müsəlman ruhaniliyinə
nəzarət edə bilmək üçün də sədaqətli din xadimlərinə ehtiyac var idi. Məhz bu səbəbləri nəzərə
alan çar hökuməti ruhanilərin hazırlığını həyata keçirə biləcək xüsusi məktəblərin yaradılma -
sına başlayır. Müsəlman məktəblərinin yaradılmasının ən böyük təşəbbüskarı isə Qafqaz cani -
şini knyaz Vorontsov olmuşdur. M.S.Vorontsov Cənubi Qafqazda müsəlman məktəblərinin
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layihəsini hazırlamağı məşhur rus şərqşünası N.V.Xanıkova və Cənubi Qafqaz məktəblərinin
inspektoru İ.V.Roskovşenkoya həvalə edir. Bu layihəni təhlil etdikdə görmək olur ki, N.Xanı -
kov və İ.Roskovşenko bir çox şeyləri Bakıxanovun layihəsindən götürmüşdülər [19, s. 64].

Müsəlman məktəblərinin yaradılması XIX əsrin I yarısında bütün Cənubi Qafqazın
inzibati-siyasi və mədəni mərkəzi olan Tiflis şəhərində planlaşdırılırdı. Qeyd edək ki, Tiflis
uzun bir tarixi dövr ərzində Azərbaycan türklərinin, müsəlmanların yaşadığı, fəaliyyət gös -
tərdiyi, onların elm və sənətlə məşğul olduğu şəhər olmuşdur. Tiflis şəhərində Azərbaycan
türklərinin elm və təhsil ənənələrinin qədim və zəngin tarixi vardır. Qeyd edək ki, Tiflisdə
müsəlman uşaqlarının təhsil aldığı məscid və mədrəsə tipli məktəblər fəaliyyət göstərmişdir.
Hələ 1790-cı ildə Tiflisdə müsəlmanların ayrıca məktəbi olmuşdu [9, s. 8].

Gürcüstan azərbaycanlılarının təhsil tarixinin görkəmli tədqiqatçılarından olan G.Qoca -
yeva-Məmmədovanın verdiyi məlumata görə, hələ 1816-cı ildən Tiflisin real məktəblərində,
xeyriyyə məktəbində azərbaycanlı uşaqlar təhsil almışdılar. Bildiyimiz kimi, çarizm Cənubi
Qafqazı işğal etdikdən sonra hakim təbəqənin uşaqlarını girov qismində Tiflisdə saxlayırdı.
1828-1830-cu illərdə isə Rusiya tərəfindən Azərbaycan torpaqlarının tam istilası başa çat dı -
rıldıqdan sonra məhz bu məqsədlə Tiflisdə girov kimi saxlanılan uşaqlar üçün yaradılmış
“amanat məktəbi”ndə rus və Azərbaycan dillərində tədris aparılmışdır. Tiflis qəza məktəbində,
Nücabə Məktəbində təhsil alan azərbaycanlı uşaqları şəriət və Azərbaycan dilini öyrənirdi.

Tiflisin qəza məktəbində, Tiflis zadəganlar seminariyasında görkəmli Azərbaycan ziya -
lıları A.A.Bakıxanov, M.F.Axundov, M.Ş.Vazeh, Fazil xan Şeyda, M.Babacan, M.M.Ağalarov,
M.A.Vəzirov və digərləri müəllimlik etmişlər. M.F.Axundov maarif sahəsində xüsusilə fəda -
kar lıq nümayiş etdirmişdir. Məktəblərin əksəriyyətində ana dilinə və ədəbiyyata lazımi diqqət
verilmirdi. M.F.Axundovun ilk əsərləri çap olunana qədər doğma Azərbaycan dilində nəşr
olun muş kitablara rast gəlmək çətin idi.

Axundov dövlət qulluğunda çalışsa da, Tiflis məktəblərində tədris fəaliyyəti ilə də məş -
ğul olmuşdur. Bunu Gürcüstan Mərkəzi Tarix Arxivinin sənədlərini tədqiq etdikcə də görmək
mümkündür. Sənədlərdən məlum olur ki, Axundov Tiflis qəza məktəbinin tatar (Azərbaycan
dili – R.M.) dili müəllimi vəzifəsində fəaliyyət göstərmişdir. Axundov 1841-ci ildə öz xahişilə
səhhətində yaranmış problemlərlə əlaqədar olaraq müəllimlik fəaliyyətini müvəqqəti dayan -
dır mışdır. Belə ki, Cənubi Qafqaz məktəbləri direktorunun Tiflis hərbi qubernatoru M.Y.Bray -
koya ünvanladığı 1841-ci il 27 mart tarixli müraciətində M.F.Axundovun Azərbaycan dili və
ilahiyyat müəllimliyi vəzifəsindən azad olunmaq istədiyini və buna etiraz etmədiyini bildirirdi:
“Tiflis qəza məktəbinin tatar (Azərbaycan – R.M.) dili müəllimi Axundov səhhəti ilə əlaqədar
olaraq tədris işləri üzrə qulluqdan azad olmaq istəyini bildirərək artıq dərslərin davamiyyətini
aparmaq iqtidarında olmadığını bildirmişdir. Bütün yuxarıda qeyd olunanları nəzərə alaraq
etiraz etmirəm” [5].

Səhhəti yaxşılaşdıqdan sonra Axundov yenidən tədris sahəsinə üz tutur. O, Tiflis semi -
nariya sında Azərbaycan dilindən dərs demək üçün həmin müəssisəyə müraciət edir. Bununla
bağlı Tiflis seminariyasının inspektoru magistr Kanevskinin Cənubi Qafqaz Diyarı Dəftər xa -
nası rəhbərinə M.F.Axundovun seminariyaya tatar (Azərbaycan – R.M.) dili müəllimi vəzifə -
si nə işə götürülməsinə icazə verilməsi barədə 1841-ci il 8 sentyabr tarixli müraciətində
deyilirdi: “Dəftərxananın yazılı tərcüməçi qulluqçusu M.F.Axundov Gürcüstan ekzarxı cənab -
la rına 3 sənəd təqdim edərək onu seminariyada tatar (Azərbaycan – R.M.) dili müəllimi və -
zifəsinə təyin etmək barədə xahiş etmişdir:
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a) Tiflis qəza məktəbində dörd il tatar (Azərbaycan – R.M.) dilini tədris etməsi barədə; 
b) doğumu və Məhəmməd dini məzhəbinə mənsubluğu barədə;
v) onun və əcdadlarının heç bir vaxt təhkimli halında olmadıqları barədə”. Daha sonra

se minariya rəhbərliyi Dəftərxanadan Mirzə Fətəli Axundovun seminariyaya tatar (Azərbaycan –
R.M.) dili müəllimi təyin olunmasında hər hansı bir maneənin olub-olmaması barədə məlumat
vermələrini xahiş edir və bildirirdi ki, seminariyada və Tiflis ruhani məktəbində tatar (Azər -
baycan – R.M.) dilinin tədrisi cümə və cümə axşamı istisna olmaqla hər gün günortadan sonra
saat 3 və 4-də keçirilir [4].

Axundovun Tiflis seminariyasında Azərbaycan dili müəllimi işləmək arzusuna dövlət
müsbət cavab verir. Belə ki, Cənubi Qafqaz Diyarı Dəftərxanası Baş İdarəsinin direktoru
A.F.Desimonun Strokovun katibliyi ilə Tiflis seminariyasının rəhbərliyinə ünvanladığı 1841-
ci il 12 sentyabr tarixli bildirişdə M.F.Axundovun seminariyaya Azərbaycan dili müəllimi
təyin olunmasına heç bir maneənin olmadığı qeyd olunurdu: “Seminariyanın idarəmizə gön -
dərilən cari ilin 8 sentyabr tarixli №732 müraciətinə cavab olaraq bildiririk ki, yazılı tərcüməçi
M.F.Axundovun seminariyaya tatar (Azərbaycan – R.M.) dili müəllimi vəzifəsinə təyin
olunmasına maneə törədəcək heç bir əsas aşkar olunmamışdır” [4].

Hətta arxiv materiallarının verdiyi məlumata əsasən M.F.Axundov 1855-ci ildə Tiflisin
müsəlman məktəblərinə rəhbərlik də etmişdir [4]. Bütün bu faktlar görkəmli ziyalının yorul -
madan maarifçilik sahəsində çalışdığını sübut edir.

Tiflisdə müsəlman məktəblərini yaratmaqda çar hakim dairələrinin bir neçə məqsədi
var idi: 

1) Bu məktəbləri yaratmaqla Cənubi Qafqaz əhalisi arasında nüfuz sahib olan ruhaniləri
öz tərəfinə çəkmək; 

2) Dini təhsil almaq üçün Şərqin müsəlman ölkələrinə gedən ruhanilərin qarşısını almaq
və onların gələcəkdə həmin ölkələrin təsirinə düşmək ehtimalını birdəfəlik aradan qaldırmaq; 

3) Həmin məktəblərdə çarizmin maraqlarını müdafiə edəcək ruhanilər yetişdirmək; 
4) Əgər bu layihə uğurlu alınarsa Tiflis müsəlman məktəblərinin oxşarında Cənubi

Qafqazın digər bölgələrində də bu tip məktəbləri formalaşdırmaq.
Tiflis müsəlman məktəblərinin yaradılması ilə bağlı – təşkilati məsələlər, proqram,

maliy yə, sosial təminat və s. müzakirələrdə hökumət orqanları ilə yanaşı ruhani idarələrinin
də iştirak etməsi çarizmin din xadimlərini öz tərəfinə çəkmək niyyətində olduğunu açıq-aşkar
sübut edirdi.

Tiflis müsəlman məktəbləri dini və dünyəvi elmlərin vəhdətini əsas götürməli, yəni məs -
cid və mədrəsələrin təcrübəsi dövlət məktəblərinin təcrübəsi ilə eyni dərəcədə götürülməli
idi. Tiflis müsəlman məktəblərinin Nizamnaməsi layihəsi tərtib olunması üçün Cənubi Qafqaz
şiə ruhani idarəsinin başçısı Şeyxülislam Məmməd Əliyə tapşırıldı. Layihə M.F.Axundov
tərəfindən tərcümə olunaraq rəy üçün A.Bakıxanova göndərilmişdi. Abbasqulu ağa bu layihəni
bəyənmiş və ona müsbət rəy vermişdi [6]. N.V.Xanıkov Nizamnamə yenidən işlənərək
hökumətə təqdim olunmuş və 18 aprel 1847-ci ildə iki il müddətinə sınaq məqsədilə təsdiq
olun muşdur [7]. Müsəlman məktəbi Qafqaz Tədris Dairəsinə deyil, birbaşa Qafqaz Canişinliyi
Baş İdarəsinə tabe idi. [2, s. 55-56]. Ali müsəlman silkindən olan nüfuzlu bir şəxs məktəbin
fəxri müdiri seçilirdi və bunda məqsəd məktəbin müvəffəqiyyətli fəaliyyətinə təsir göstərmək
idi. Məsələn, Tiflis Öməriyyə (Sünnü – R.M.) məktəbinin fəxri müdiri Məmmədəlibəy Pala -
vandov 1890-cı ildən etibarən hər il bu təsisat üçün 300 rubl pul köçürürdü [8]. Məktəbdə
tədrisi – biri rus, o biri isə müsəlman kursu üzrə olmaqla iki müəllim aparmalı idi. Dünyəvi
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fənləri – rus dili, müxtəsər coğrafiya, tarix, hesab, rus qanunçuluğuna aid ümumi məlumat və
hüsnxəti rus dili kursu üzrə müəllim, Azərbaycan, ərəb və fars dillərini isə müsəlman kursu
üzrə müəllim tədris etməli idi. Şagirdlərin məktəbə qəbulu üçün yaş senzi 8-12 yaş olmaqla,
qəbul bütün il boyu aparılırdı. Dərslər saat yarım olmaqla, səhər və nahardan sonra keçirilirdi.
Məktəbin tam kursunu bitirənlərə attestat, yarımçıq, ayrı-ayrı siniflər üzrə bitirənlərə isə
şəhadətnamə verilirdi. Təhsilini uğurla başa vuranlar üçün müəyyən imtiyazlar nəzərdə tutul -
muşdu ki, onların sırasında məktəbin Azərbaycan və fars dilini müvəffəqiyyətlə bitirən
məzunlar gimnaziyanın müvafiq sinfinə qəbul ola, dövlət qulluğunda vaxtından bir il əvvəl
rütbə ala bilərdilər və s.

Beləliklə, 1847-ci il dekabrın 12-də Tiflis şəhərində dövlət məmurlarının, ruhanilərin,
ziyalı təbəqədən olan nümayəndələrin və əhalinin iştirakı ilə Əliyyə (şiə) məktəbinin rəsmi
açılış mərasimi baş tutdu. Açılış mərasimi şeyxülislam axund Məhəmmədin xütbəsi və duaları
ilə başlamış, daha sonra isə Qafqaz Canişinliyi siyasi dəftərxanasının tərcüməçisi Fazilxan
Şeyda rus çarına və Qafqaz canişininə həsr etdiyi şeirləri səsləndirmişdi. Şiə məktəbi Şah
Abbas məscidinin qarşısında, məscidin nəzdində olan binada yerləşirdi. Açılış ilində bu
məktəbdə 50 nəfər şagird təhsil alacaqdı. Təhsil haqqı yox idi. Məktəb dövlət tərəfindən deyil,
məscidin hesabına sosial-maddi cəhətdən təmin olunacaqdı və məhz bu cəhət hökumətin
maraqları ilə üst-üstə düşürdü. Məktəbdə müsəlman kursu üzrə Tiflis gimnaziyasının məzunu
Fazil xan Şeyda, rus dili kursu üzrə isə İ.Qriqoryev tədris aparacaqdılar [10, s. 4]. Məktəbin
popeçiteli (hamisi) görkəmli rus diplomatı və şərqşünas alimi N.Xanıkov olacaqdı.

Məktəbin açılışı ilə bağlı Qafqaz canişini M.S.Vorontsov çara göndərdiyi xüsusi
raportunda Qafqaz müsəlmanlarının onlar üçün faydalı olacaq bu məktəbin təsisini böyük
minnətdarlıqla qarşıladıqlarını bildirərək qeyd edirdi: “Tiflisdə şiələrdən ötrü müsəlman
məktəbi açıldı... Bunu yerli müsəlmanlar dərin minnətdarlıqla qəbul etdilər və müsəlmanlar
öz uşaqlarını məktəbdə tərbiyə almağa qoyurlar” [8, s. 116-117]. Bu mühüm hadisə ilə bağlı
“Kavkaz” qəzeti də böyük bir məqalə ilə çıxış etmişdi. Qəzet Cənubi Qafqazda bu ilk dünyəvi
müsəlman məktəbinin xalqa fayda verəcəyini qeyd edərək yazırdı: “Keçən həftə ayın 12-də
gündüz saat 2-də Tiflisdə Qafqaz üzrə ilk müsəlman məktəbinin açılışı oldu. Diyara bu cür
faydalı təsir edəcək bu hadisə tam diqqətəlayiqdir” [10, s. 2].

1848-ci il may ayının 10-da Çarskoye Seloda Əliyyə şiə məktəbinin nümunəsində Tiflis
Öməriyyə məktəbinin nizamnaməsi çar tərəfindən təsdiqlənmişdir. Sünni məzhəbinə aid olan
Öməriyyə məktəbinin 1849-cu il yanvarın ayının 15-də açılışı olmuşdur. Qeyd edək ki, Şimali
Qafqazda Şeyx Şamilin rəhbərliyi altında baş verən müridizm – dağlı hərəkatı ilə əlaqədar
olaraq çarizm sünnilər arasında nüfuz qazanmaq, onları ələ almaq məqsədilə Öməriyyə
məktəbinə “daha çox qayğı” göstərərək bu məktəbin nəzdində əlavə olaraq 10 nəfərlik pansion
da nəzərdə tutmuşdu.

1847-ci il aprel ayının 18-də Tiflis Müsəlman Şiə Məzhəbi məktəbinin, 1848-ci il may
ayının 10-da isə Tiflis Müsəlman Sünni Məzhəbi məktəbinin Çarskoye Seloda knyaz
A.Çernışev, qraf A.Orlov, qraf P.Kiselyov, qraf D.Bludov, F.Vronçenko, A.Perovski və qraf
V.Paninin imzası ilə Qafqaz Komitəsinin İşlər üzrə Müdiri V.Butkov tərəfindən imzalanmış
sənəddə məktəblərin ştatları, onların saxlanması üçün ayrılmış illik xərclər öz əksini tapmışdır. 

Tiflis Müsəlman Sünni Məzhəbi məktəbinin ştat cədvəli [11, s. 166]
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Tiflis Müsəlman Şiə Məzhəbi məktəbinin ştat cədvəli [12, s. 165]

Bundan əlavə, Tiflis Müsəlman Şiə və Sünni Məzhəbi məktəblərinin Ştat cədvəllərinin
əks olunduğu sənəddə əlavə qeyd kimi “Ştatlar üzrə müəllimlərin məvacibi üçün təyin edilmiş
məbləğlərin siniflərin açılması və müəllimlərin təyinatı əsasında buraxılacağı və dövlət hesa -
bına saxlanılan şagirdlərin saxlanması üçün tələb olunan məbləğin Qafqaz Canişininin qəra -
rına əsasən ayrılacağı” göstərilmişdi.

Qeyd edək ki, Tiflis şəhərinə yerləşən hər iki məktəb bilavasitə Qafqaz canişini M.S.Vo -
rontsovun səyləri nəticəsində yaradılmışdı. Çarizm bu məktəbləri təsis etməkdə bir neçə
məqsəd güdürdü:

1) Cənubi Qafqaz müsəlmanları arasında öz nüfuzunu artırmaq;
2) Bu məktəblərdə çarizmin siyasətini müdafiə edəcək ruhanilər yetişdirmək;
3) Tarixən mövcud olmuş sünni – şiə ədavətini yenidən gündəmə gətirməklə müsəl -

manları parçalamaq;
4) Qafqaz müsəlmanlarını – sünniləri Osmanlı və Dağıstan, şiələri isə İran din xadim -

lərinin təsirindən uzaqlaşdırmaq;
5) Hər iki məktəbi şiə və sünni məscidlərinin nəzdində açmaqla və onların təminatını

vəqf hesabından gələn gəlirlərə bağlamaqla əlavə xərclərdən özünü azad etmək.
Azərbaycanın görkəmli maarif xadimi, “mollanəsrəddinçi” publisist Ö.F.Nemanzadə öz

xatirələrində Tiflis müsəlman məktəblərinin bütövlükdə çarizmin siyasi maraqlarına xidmət
etdiyini nəzərdə tutaraq yazırdı: “Məktəblərin biri Əli (şiə), o biri Ömər (sünni) məktəbi idi.
Mək təblərin adlarından çarlığın onları nə məqsədlə açdığını söyləməyə belə ehtiyac yoxdur...
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Şeyxülislam və müftinin türk məktəbləri üstündə boş, quru adları durur. Məktəblərin proqramı,
müəllimlərin təyini, şəhadətnamə verilməsi, nizamnamə tərtibi, büdcəsi – hamısı Qafqaz
maarif müdirliyinin əlində idi” [13, s. 345].

Eyni zamanda Tiflisin müsəlman məktəbinə rəhbərlik və nəzarət çarın Tiflisdəki məmuru
– popeçiteli – hamı tərəfindən həyata keçirilərək, hər iki məktəb birbaşa Qafqaz canişinliyinin
Baş İdarəsinə tabe edilirdi. Əliyyə məktəbinə axund, Öməriyyə məktəbinə isə müfti müdirlik
edirdi.

Rusiya hökumətinin məqsədi “müsəlmanların uşaqlarına islam dininin qanunları sahə -
sində biliklər vermək və onların ictimai yaşayışı üçün lazımlı həcmdə rus dilini öyrətmək”
idi. Tiflisin Əliyyə və Öməriyyə məktəblərində aşağıda göstərilən fənlər tədris olunurdu:

Tatar-Azərbaycan dil, fars dili, ərəb dili, rus dili, müxtəsər coğrafiya, müxtəsər tarix, hesab,
rus qanunçuluğu, məhkəmə qaydası haqqında ümumi anlayış, hüsnxət. Quranın oxunuşunun
öyrədilməsinə və şəriətə də saatlar ayrılmışdı [9, s. 16].

Tədqiqatçı alim G.Məmmədova-Qocayevanın verdiyi məlumata görə, Tiflisin Əliyyə
şiə məktəbində Mirzə Fətəli Axundzadə, Axund Eynulla, şeyxülislam Əhməd Hü seynzadə,
şeyxülislam Mirzə Həsən Tahirzadə, şeyxülislam Əbdüssəlam Axundzadə baxıcı (ştatlı müdir),
İvan Qriqoryev, Fazil xan Şeyda, axund Mehdi İsmayıl oğlu, axund Mustafa Talıbzadə, Qara -
başov, Paşa bəy Həsənbəyov, Baxşəli bəy Məhərrəmbəyov, Qorucubaşov, axund Hüseyn
Qasımov, Təhmas bəy Qulubəyov müəllim kimi fəaliyyət göstərmişlər.

Öməriyyə sünni məscidinin nəzdində olan məktəbdə isə M.F.Axundzadə, müfti M.Müf -
tizadə, H.Qayıbzadə (müdir), M.H.Uteşov, A.Əbdürrəhmanov, A.Qənirəhmətulla oğlu, H.Yu -
sif oğlu, Z.Şərifov, M.Yaqubov, Ə.Sübhanqulov, H.İsmayılov, S.Qayıbov, R.Əfəndiyev,
Y.Məmmədzadə, İ.Qayıbov müəllim vəzifələrini tutmuşdular.

Tiflisin müsəlman məktəblərinin 10 illik fəaliyyətinin təhlilini aparan Dövlət müşaviri
Bulatovun Tiflis müsəlman məktəbləri haqqında 1863-cü ilin may ayına aid qeydlərində çox
maraqlı məlumatlar öz əksini tapmışdır. O, qeyd edirdi: “Tiflis müsəlman məktəblərinin açıl -
dığı dövrdən, daha doğrusu, 1848-ci ildə Şiə məktəbinin və 1849-cu ildə Sünni məktəbinin
yarandığı vaxtdan etibarən keçən onillik ərzində onların fəaliyyətinin 1858-1859-cu təhsil
ilinə qədərki tarixi icmalını təhlil etdikdə, aşağıdakı məlumatları əldə etmək olar: “Tiflis
müsəlman məktəblərinin açılışının ilk illərində təhsil alanların sayı Şiə məktəbində (1848-ci
ildə) 35 nəfər, Sünni məktəbində isə (1849-cu ildə) 22 nəfər təşkil edirdi.

İlk illərdən sonrakı illərdə Şiə məktəbində 1848-ci ildən 1858-1859-cu ilin təhsil ilinə
qədər oxuyanların sayı 84 nəfər idi, onlardan cəmi 14 nəfəri tam tədris kursunu bitirmişdir, 45
nəfər kursu bitirmədən təhsili dayandırmışdılar, 1858-1859-cu tədris ilinin sonuna kimi cəmi
oxuyanların sayı 25-ə çatırdı. Sünni məktəbində 1849-cu ildən 1858-1859-cu tədris ilinə qədər
cəmi 80 şagird olmuşdur, onlardan 11-i kursu bitirmişdir, 32 nəfər kursu bitirməmiş təh sili
saxlamışdır, 1858-1859-cu tədris ilinin sonuna kimi məktəbdə oxuyanların cəmi sayı 34 idi.

Beləliklə, 1858-1859-cu tədris ilinə qədər cəmi təhsil alanların sayı 164 nəfər olmuşdur”.
Daha sonra isə Bulatov məktəblərin məzunlarının sonrakı təhsili, təhsilini yarıda qoyan

şagirdlər, müvəffəqiyyətlə təhsillərini başa vuranların təyinatları, Şiə və Sünni məzhəbli mək -
təblərin şagird sayının müqayisəsi və s. barədə bildirirdi: “Məzunların iş yerləri  sonrakı rəsmi
mənbələrə və digər müxtəlif məlumatlara əsasən, bu məktəblərdə oxuyan 92 nəfərdən ümumi -
likdə 40 nəfəri – 2 nəfəri Tiflis gimnaziyasının şurasında keçirilən imtahanın nəticə lərinə əsa -
sən qəza məktəbi müəllimi dərəcəsi almışdır və hər ikisi təhsillərini davam etdirmək üçün
Tiflis gimnaziyasına göndərilmişdir, 9 nəfər alay məktəbinə daxil olmuşdur, 6 nəfər mülki
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xidmətə başlamış, 5 nəfər hərbi xidmətə qoşulmuş, 18 nəfər ruhani dərəcəsi almışdır. Qalan
52 nəfər müxtəlif səbəblərdən və ya valideynlərinin qərarı ilə təhsili dayandırmış və müxtəlif
sənaye-təsərrüfat, yaxud ticarət işləri ilə məşğul olmuşlar. Eyni zamanda qeyd etmək lazımdır
ki, təhsil müəssisələrində təhsillərini davam etdirən və yaxud müxtəlif sahələrə və peşələrə
işləməyə gedən Tiflis müsəlman məktəblərinin yetirmələrindən daha çoxu şiə məktəbinin
payına düşür. Şiə məktəbindən 24, Sünni məktəbindən isə 16 şagird çıxmışdır.

Bu məktəblərdə 10 il ərzində təhsil alanların sayına dair rəqəm nə qədər kiçik olsa da
və məktəbi vaxtında əvvəl dayandıranların sayına baxdıqda bu rəqəmlər göstərir ki, təxminən
eyni əsasda açılmış bu iki məktəbdən biri digərinə nisbətən daha faydalı olmuşdur, müqayisədə
də üstünlük şiə məktəbinin tərəfindədir.

Dövlət müşaviri Xanıkov hər iki məktəbdə təhsil prosesinin gedişini müşahidə etmiş və
qeyd etmişdir ki, Sünni məktəbinin şagirdlərinin müvəffəqiyyəti daha nəzərə çarpan olmuşdur
və bu barədə 19 yanvar 1853-cü il tarixli məruzəsində məlumat vermişdir.

Ancaq mən 1854-cü ilin may ayından Tiflis Müsəlman məktəblərinə nəzarət etməyə
baş ladıqdan sonra şəxsi müşahidələrim nəticəsində gəldiyim qənaət budur ki, bütün cəhətlər -
dən üstünlük Şiə məktəbinə məxsusdur, onda oxuyanların sayı daha çox idi və artırdı. Həm
də bunun səbəblərindən biri bu idi ki, Tiflisdə müsəlmanların daha çoxusu Şiə məzhəbinə
mənsub idilər...” [14, s. 31].

Dövlət müşaviri Bulatovun Tiflisin Şiə və Sünni məktəblərinin onillik nəticələrinin
təhlilindən də göründüyü kimi, hər iki məktəb Tiflisdə və ümumilikdə Cənubi Qafqazda
yaşayan müsəlmanların maariflənməsində, onların ruhani, müəllim, mülki və hərbi qulluqçu
kimi yetişmələrində mühüm işlər görmüşlər. Lakin təhsilini yarıda qoyanlar və ya həmin
müəssisələri bitirdikdən sonra Tiflis gimnaziyasında təhsillərini davam etdirə bilməyənlər,
Sünni məktəbində daha az sayda şagirdin təhsil alması, bunun səbəbləri və s. məsələlər ətraflı
təhlil olunmuşdur.

1849-cu ildən başlayaraq Cənubi Qafqazın müsəlman – türklər yaşayan digər şəhərlərin -
də də Tiflis Şiə və Sünni məktəblərinin nümunəsində məktəblərin yaradılmasına başlanıldı.
Müsəlman məktəblərindən ilk məktəb 1849-cu il aprelin 10-da Gəncədə [15, s. 353], daha
sonra isə elə həmin ildə Şuşada [16, s. 8], Şamaxıda [2, s. 63], Bakıda [17, s. 307], Dərbənddə
[18, s. 337] (bu məktəb Dərbənddə 8 il fəaliyyət göstərdikdən sonra Teymurxan-Şuraya
köçürüldü), 1850-ci ildə Nuxada, Lənkəranda, Salyanda, 1853-cü ildə Zaqatalada açılmışdı.

Bütün nöqsanlı cəhətlərinə, çatışmazlıqlarına, dövrün müəyyən xüsusiyyətlərini və icti -
mai-siyasi tələblərini əks etdirmələrinə baxmayaraq Tiflisin müsəlman məktəbləri Azərbaycan
xalqının maariflənməsində, onun övladlarının təhsil almasında, ziyalılarının formalaşmasında
böyük rol oynamış, Azərbaycan xalqı üçün Ö.F.Nemanzadə, Y.Talıbzadə, A.Şaiq, H.Minasazlı,
S.Hacıəlizadə, M.Məmmədov, M.Əlizadə, Ə.Hüseynzadə, Ü.Hacıbəyli və digər adlarını qeyd
etmədiyimiz görkəmli şair, ədib, alim, publisist və ictimai-siyasi xadimlər yetişdirmişdir.
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GENERAL CHARACTERISTICS OF AZERBAIJANI SCHOOLS
IN TBILISI (XIX-XX centuries)

The beginning of capitalist relations in the South Caucasus, the deepening of special-
ization in various sectors of the economy, the replacement of manual labor enterprises with
factory-type enterprises, the expansion of the Russian market, and other reasons created a
great need for qualified, educated people who met the requirements of the time. Unfortunately,
primary schools under mosques and madrassas and in rural areas do not meet these require-
ments, do not use modern teaching methods and curricula, and clergy lead the teaching process
with little knowledge of secular sciences. In such schools, the teaching process was not set
up correctly, and the education methods were not applied properly. The establishment and de-
velopment of bourgeois relations and Azerbaijani schools in Tbilisi, an integral part of Azer-
baijan’s culture, science, and education in the South Caucasus, draws our attention in such a
historical period.

The primary purpose of writing the paper is to give a general description of these
schools, to examine their role in the history of education in Azerbaijan.

Keywords: Tbilisi, school, secular education, muslim school, science.
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Рагим Маджнунов

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ 
ШКОЛ В ТБИЛИСИ (XIX-начало XX века)

Начало процесса становления капиталистических отношений на Южном Кавказе,
углубление специализации в различных отраслях экономики, замена предприятий руч-
ного труда предприятиями фабричного типа, расширение российского рынка и другие
причины вызвали большую потребность в квалифицированных, образованных людях,
отвечающих требованиям времени. Начальные школы при мечетях, медресе и в сель-
ской местности не соответствовали этим требованиям, не использовали современные
методы обучения и учебные программы, а учебным процессом руководило духовенство,
мало разбирающееся в светских науках. В таких школах не был налажен учебный про-
цесс, а методы воспитания не применялись должным образом. Именно в такой истори-
ческий период наше внимание привлекают установление и развитие буржуазных
отношений, создание и функционирование азербайджанских школ в городе Тбилиси,
являющихся неотъемлемой частью азербайджанской культуры, науки и образования на
Южном Кавказе.

Основная цель написания статьи – дать общую характеристику этих школ, изучить
их роль в системе образования.

Ключевые слова: Тбилиси, школа, светское образование, мусульманская школа, наука.

(Akademik İsmayıl Hacıyev tərəfindən təqdim edilmişdir)

Daxilolma tarixi: İlkin variant 06.01.2022
Son variant 10.02.2022
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UOT 32

LAMİYƏ AXUNDOVA

AVROPANIN ENERJİ TƏMİNATININ QARANTINA ÇEVRİLƏN
CƏNUBİ QAFQAZ RESPUBLİKASI – AZƏRBAYCAN

Məqalə Cənubi Qafqazın ən inkişaf etmiş respublikası – Azərbaycanın Avropanın enerji təminatının
qarantına çevrilməsindən bəhs edir. Göstərilir ki, “Cənub qaz dəhlizi” layihəsinin bütün istiqamətlər və nəzərdə
tutulan meqalayihələr çərçivəsində reallaşması tranzit ölkə kimi çıxış edən Gürcüstana heç bir maliyyə vəsaiti
sərf etmədən gəlir əldə etməyə, təbii qaza olan ehtiyacını ödəməyə, yeni iş yerləri hesabına sosial problemlərin
həlli sahəsində irəliləyişə nail olmağa imkan yaratdı. Hazırda Azərbaycan dünyada söz sahibi olan ölkə kimi
çıxış edirsə, bunun kökündə düşünülmüş məntiqli siyasət, güclü iqtisadi strategiya və möhkəm iradə dayanır.
Artıq ölkəmiz nəinki enerji təhlükəsizliyi baxımından tranzit ölkə statusunda olan Gürcüstan və Türkiyə, eyni
zamanda enerji ehtiyatlarını nəql etdiyi Avropa və dünya üçün mühüm çəkiyə malik ölkədir. Bu üstünlük,
qazanılmış nüfuz, yaradılmış imic eyni zamanda ona imkan verir ki, Azərbaycan münaqişə mövzusunda olan
məsələlərdə də dünyanı öz təbii həqiqətlərinə diqqət yetirməyə və ona laqeyd qalmamağa məcbur eləsin, tarixini,
ənənələrini və mədəni dəyərlərini nümayiş etdirsin. Bir sözlə, öz varlığını bütün dünyanın diqqətinə çatdırsın.

Açar sözlər: siyasi təhlükəsizlik, enerji təminatı, neft və qaz təminatçısı, enerji resursları, enerji strategiyası.

Bu gün inkişaf yolu üzərində qarşıya çıxan bütün iqtisadi, siyasi və təhlükəsizlik məsə -
lələrini müsbət sonluqla həll edib dünyaya inteqrasiya istiqamətində sanballı addımlar atan
Azərbaycan mövcud yüksəlişə nail olmaq üçün lazım olan vaxtda düzgün siyasət yeritməyi
bacarıb. Geosiyasi qarşıdurmaların pik həddə olduğu bir dövrdə bütün meylləri öz xeyrinə
çevirməyi bacaran ölkəmiz milli təhlükəsizliyin ayrılmaz tərkib hissəsi olan, eyni zamanda həm
qlobal, həm də regional əhəmiyyətə sahib enerji təhlükəsizliyi məsələsində söz sahibi olan bir
faktora çevrilib. Ötən əsrin 90-cı illərinin iqtisadi tənəzzülünü uzun illər öncə geridə qoyan
Azərbaycan güclər nisbətini öz xeyrinə dəyişərək enerji təminatçısı olan ölkə kimi də dünyanın
hesablaşmaq durumunda olduğu bir mərtəbəyə yüksəlib. Uzun illər boyu Sovet hakimiyyətinin
ümumiqtisadi qanunlarına tabe olan, cari və potensial imkanları mənimsənən ölkəmiz bu gün
öz təbii sərvətlərinin müstəqil sahibi statusunda dünya dövlətləri ilə ən yüksək səviyyədə bey -
nəlxalq münasibətlər quran, fikri soruşulan, vacib əlaqələrin formalaşması istiqamətində sonsuz
sayda təkliflər alan və məsləhətləri dinlənilən respublikaya çevrilib. Təbii ki, əsrlər boyu geo -
siyasi mövqeyi, təbii sərvətləri baxımından istismara məruz qalan bu Cənubi Qafqaz ölkəsi indi
həm öz təbii sərvətlərinin Avropaya nəqli sahəsində kifayət qədər uğurlar əldə edib, həm də
regional əhəmiyyətə sahib dostluq, qardaşlıq və əməkdaşlıq əlaqələri formalaşdırmağı bacarıb.

Xəzər dənizindən çıxan neft və qaz ehtiyatlarının xüsusilə Avropa üçün nə qədər əhəmiy -
yətli olduğunu nəzərə alsaq, deməli, Azərbaycan Avropanın neft və qaz təminatçısı kimi ol -
duqca vacib statusa malikdir. Məhz bu amil Cənubi Qafqaz və Xəzər hövzəsinin digər
döv lətləri ilə müqayisədə ölkəmizin beynəlxalq aləm üçün geosiyasi və geoiqtisadi dəyər ölç -
ü lərini xeyli artırıb. Hazırda Avropa İttifaqı neftin 82%, qazın isə 57%-ni idxal edir ki, bu
göstəricilərə görə o, dünyada ilk yeri tutur. Enerji təminatını xarici ölkələrdən idxal hesabına
mümkün edən Avropa qloballaşan dünya dəyərləri çərçivəsində enerji baxımından asılılıq
məsələsini özünün prioritet istiqaməti olaraq müəyyənləşdirib.

Dünya enerji resurslarının mühüm bir hissəsi Rusiya, Xəzər hövzəsi, Orta Şərq və Şimali
Afrikada yerləşir ki, bu regionlar da coğrafi baxımdan Avropa üçün əlçatandır. Faktiki olaraq
Avropa ölkələri bu regionların hamısından enerji qəbul edir. Avropa üçün əsas istiqamət bu
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regionların hər birindən enerji alınmasında tarazlığa nail olmaq və regionların hökumətləri
ilə əlaqələri daha yaxşı idarə etmək imkanlarını müəyyən etməkdir. Xəzər dənizinin gələcək
dünya üçün önəmini illər öncədən təsbit edən Ulu öndər Heydər Əliyevin qətiyyəti sayəsində
1994-cü il sentyabrın 20-də imzalanmış “Əsrin müqaviləsi” və 1996-cı il iyunun 6-da “Şah -
dəniz” qaz yatağının işlənməsinə dair imzalanan müqavilə Azərbaycanın müstəqil enerji diplo -
matiyasının, neft-qaz siyasətinin formalaşmasında həlledici əhəmiyyətə malik oldu. Dünyanın
Sovet İttifaqının 70 illik avtoritar asılılığından yenicə ayrılmış bir dövlət olan Azərbaycanı
tanımaması və Cənubi Qafqazda belə bir dövlətin mövcudluğu ilə bağlı maraqlı olmaması,
dünyaya inteqrasiya məsələsində kifayət qədər əngəllər törədə və ölkənin düşdüyü ağır və
acınacaqlı vəziyyətdən xilasını gecikdirə bilərdi. Lakin “Əsrin müqaviləsi” Xəzər hövzəsində
potensial enerji ehtiyatlarına sahib bir dövlətin mövcudluğunun dünyaya bəyan edilməsi ilə
Avropanın enerji təhlükəsizliyinin qarantı olan Azərbaycan modelinin formalaşmasının
katalizatoruna çevrildi.

Öz daxili tələbatını ödəyən, Avropanın enerji təminatçıları sırasında əhəmiyyətli pay
sahibi olan, tranzit ölkə mövqeyində dayanan, dünyanın hesablaşdığı ölkə statusuna yiyələnən
Azərbaycan enerji təhlükəsizliyinin manifestini yazır və yazmağa davam edir desək, daha
dəqiq olar. Prezident İlham Əliyevin təqdim olunan bu fikirləri isə söylənənlərin sübutu kimi
səslənir: “hər kəs artıq başa düşür ki, enerji təhlükəsizliyi olmadan ölkənin milli təhlükəsizliyi
haqqında danışmaq mümkün deyil. O ölkələr ki, enerji resursları ilə zəngin deyillər, əlbəttə,
onlar digər resurslardan asılıdır. Bizim vəzifəmiz həmişə ondan ibarət olub ki, əməkdaşlığı
dərinləşdirmək üçün enerji amilindən istifadə edək... İstehsalçı ölkənin - Azərbaycanın maraq -
ları, tranzit ölkələrin maraqları və istehlakçı ölkələrin maraqları. Biz ancaq bu maraqların
uzlaşması şəraitində istədiyimizə nail ola bilərik” [1].

Enerji təhlükəsizliyi məsələsində iqtisadi amillər, siyasi gedişatlar, geosiyasi mövqe,
dövlətlərin öz şəxsi mənafeləri üçün həyata keçirdiyi planlar kompleks şəkildə öyrənilməli
və səbəb-nəticə müəyyən edilməlidir. Qeyd edək ki, hazırda Xəzər dənizi dünya xam neft
tələ batının əsas olmasa da, əhəmiyyətli bir hissəsini təmin edir. Xəzərin təsdiqlənmiş ehtiyatla -
rının həcmi 40-50 milyard bareldir. Azərbaycanın neft ehtiyatları 7 milyard bareldir. Xəzərin
təbii qaz ehtiyatları isə 232 trilyon kub fit qiymətləndirilir. Azərbaycanın burdakı payı 48
trilyon kub fitdir. Azərbaycanın qaz ehtiyatlarına gəldikdə isə ölkə Prezidenti İlham Əliyevin
“Bloomberq” xəbər agentliyinə verdiyi 27 yanvar 2010-cu il tarixli müsahibəsində qeyd olu -
nur ki, bizim minimum təsdiqlənmiş qaz ehtiyatımız 2 trilyon kub metrdir. Lakin real situasi -
yaya görə, bu 5 trilyon kub metr ola bilər [2, s. 23].

Bir halda ki tarixin müəyyən dövrlərində öz yeraltı sərvətlərindən istifadə hüququ baş -
qalarının əlində olan, hətta müəyyən bir müddətə kimi başqa ölkələrə qaz nəqlini həyata
keçirmək bir yana qalsın, mövcud daxili tələbatını ödəyə bilməyib, qonşu ölkələrdən qaz
almaq məcburiyyətində qalan Azərbaycan idxalçı ölkədən, ixracatçı ölkəyə çevrilibsə və
yuxarıda göstərilən statistikaya uyğun, hətta göstərilən rəqəmlərdən də artıq ehtiyatlarımız
varsa, o zaman diqqətlər niyə də Rusiyadan Azərbaycana çevrilməsin. Təbii ki, ölkəmiz digər
mövzularda olduğu kimi enerji məsələsində də balanslaşdırılmış və qonşu dövlətlərlə olan
əməkdaşlığa zərər vurmayacaq siyasət yeridir. Ancaq Avropanın Rusiya üçün əsas bazarlardan
olduğunu, paralel olaraq Rusiyanın əsas idxalçılarından biri kimi Avropa ilə münasibətlərində
soyuqluq yaşadığını nəzərə alsaq, Rusiyanın uzaq şərqə meyllənməsi Azərbaycan üçün yeni
imkanlar açdığı kimi, uyğun olaraq Avropa üçün də ölkəmizin daha etibarlı və davamlı enerji
təminatçısı olduğu amilini bir daha təsdiqləmiş olur.



Rusiyanın 2030-cu il Enerji Strategiyası sənədində mühüm bir məqam diqqəti cəlb edir
ki, o da Rusiyanın ümumi enerji ixracında Avropa bazar payının nisbi azalmasıdır. Buna səbəb
isə Uzaq Şərqdə yeni bazarlar olan Çin, Yaponiya və Koreyanın mühüm idxalçılar olaraq orta -
ya çıxması ilə əlaqədardır. Bundan əlavə, sənədin üçüncü mərhələsi üçün aparılan hesabla -
malara görə, Şərq bazarının Rusiyanın ümumi enerji ixracatındakı payının 6 faizdən 22-25
faizə, təbii qaz idxalındakı payının isə 0 faizdən 19-20 faizə qədər yüksəlməsi hədəflənib. Be -
lə liklə, Çin, Yaponiya və Koreya Rusiyanın yeni enerji strategiyasının mərkəzində dayanır
[3, s. 93].

Rusiyanın gələcək hədəfləri sırasında qərb bazarlarına doğru yönəlmə meylləri azalıb.
Uzaq Şərq üçün yeni istiqamətlər müəyyən edildiyinə görə, Azərbaycanın Xəzər hövzəsi öl -
kəsi olaraq Avropa üçün imtinaedilməz neft ixracatçısı statusunu möhkəmləndirməsi isə
dövrün reallığına çevrilir.

Qeyd edək ki, Azərbaycan hətta bir çox Avropa dövlətinin ehtiyat etdiyi və dəfələrlə or -
taq məxrəcə gələ bilmədiyi layihələri uzun illər sonra böyük risklər hesabına yerinə yetirdi.
Gedişat isə onu göstərdi ki, dövrün tələbləri kontekstində ölkəmiz üçün bu cür risklər enerji
təhlükəsizliyi kimi qlobal məsələnin həllində aparıcı mövqeyə sahib olacaq Azərbaycanın
gələcək tərəqqisinin başlanğıcı idi.

Dünyanın əsrlər boyu diqqət mərkəzində olan Azərbaycanın zəngin neft və qaz ehtiyatla -
rının mövcudluğu imkan verdi ki, ölkəmiz Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri və Bakı-Tbilisi-
Ərzurum qaz kəməri kimi qlobal layihələrə imza atdı. Bu layihələr gələcək çoxtərəfli
münasibətlərin carçısı olmaqla yanaşı, dövlətimizin həm iqtisadi baxımdan, həm də enerji
təhlükəsizliyinə töhfə verən ölkə kimi yerini möhkəmləndirməsinin qarantına çevrildi. Təbii
ki, bu və digər meqalayihələrin reallaşmasına qonşu dövlətlər isti münasibət göstərmədilər.
Enerji təhlükəsizliyinin təminatçısı statusuna yiyələnən Azərbaycanın Xəzərin təbii ehtiyat -
larından gələcək inkişaf naminə düşünülmüş iqtisadi və siyasi xətt üzrə istifadə etməsi qonşu
dövlətlərin mövcud maraqlarını qane etmədiyi üçün müəyyən təzyiq mexanizmləri işə düş -
məyə başladı.

Rusiya və İran Azərbaycanın dənizin təbii karbohidrogen resurslarını müstəqil şəkildə
dünya bazarına çıxarmasına mane olmaq üçün Xəzərin statusunu problemə çevirməyə çalışdı.
Azərbaycanın müstəqil neft diplomatiyasından narazı qalan İran 2001-ci il iyulun 21-də
“Alov”, “Şərq” və “Araz” yataqlarının Xəzər dənizinin guya İrana məxsus 20%-lik ərazidə
yerləşdiyini əsas gətirərək etirazını bildirdi və iyulun 25-də Xəzər dənizində münaqişə törətdi.
Belə ki, İran hərbi təyyarə və gəmiləri Azərbaycanın xarici şirkətlər ilə müştərək işlənən
“Alov” və “Şərq” yataqlarına təzyiq etdi, “Geofizik-3” gəmisini atəşə tutdu və iki ölkə
arasında su sərhədini göstərən işarəni dağıtdı. Bu gərginlik pik həddə çatanda Türkiyə
hökuməti Azərbaycanın enerji təhlükəsizliyini təmin etmək işində ona böyük dəstək verdi və
qardaş ölkənin güc nümayişi İranı geri addım atmağa məcbur etdi [4, s. 353].

Ümumiyyətlə, enerji təhlükəsizliyi məsələsində Türkiyə Azərbaycanın beynəlxalq
əlaqələrində müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Qlobal layihələrin Gürcüstan və Türkiyə
üzərindən Avropaya çatdırılması bir tərəfdən ölkəmizin təhlükəsiz enerji nəqli marşrutlarına
sahib olmasının təminatçısı rolunda çıxış edirsə, digər tərəfdən tranzit ölkə mövqeyində olan
bu dövlətlərin iqtisadi və sosial rifah halına da müsbət təsir göstərir. 

Prezident İlham Əliyevin TANAP-ın açılış mərasimində qeyd etdiyi kimi, “Cənubi qaz
dəhlizi”nin tərkib hissəsi hesab edilən TANAP – Trans Anadolu Qaz Boru Kəməri Xəzər
qazının Avropaya nəqlini təmin etməklə, Azərbaycanın beynəlxalq satış bazarlarına çıxışına
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və orada möhkəmlənməsinə şərait yaratdı. Eyni zamanda, layihənin reallaşması Azərbaycanın
və Türkiyənin iqtisadi potensialının, enerji təhlükəsizliyinin və strateji rolunun artmasına
xidmət etdi. Ümumiyyətlə, “Cənub Qaz Dəhlizi” dörd böyük layihədən ibarətdir: “Şahdəniz-
2” qaz yatağının işlənilməsi, hansı ki, o yatağın ehtiyatları 1,2 trilyon kubmetrdir, – Cənubi
Qafqaz Kəməri, TANAP və TAP. TANAP-ın açılış mərasimində TAP layihəsinin 72 faiz icra
olunduğunu diqqətə çatdıran Prezident İlham Əliyev Avropanın 40 milyard dollar sərmayə
tələb edən ən böyük infrastruktur layihəsinin rəsmi açılışını Vətən Müharibəsindən qısa
müddət sonra həyata keçirmiş oldu. 2020-ci ilin dekabrın 31-də Azərbaycan kommersiya
qazının TAP vasitəsilə Avropaya tədarükünə başlanıldı. Təbii ki, bu tarixi nailiyyət bizə imkan
verdi ki, Azərbaycanın zəngin neft və qaz ehtiyatları Türkiyə və Avropa bazarlarına qısa və
təhlükəsiz yolla, şaxələndirilmiş formada çatdırılsın [5].

“Cənub qaz dəhlizi” layihəsinin bütün istiqamətlər və nəzərdə tutulan meqalayihələr
çərçivəsində reallaşması tranzit ölkə kimi çıxış edən Gürcüstana heç bir maliyyə vəsaiti sərf
etmədən gəlir əldə etməyə, təbii qaza olan ehtiyacını ödəməyə, yeni iş yerləri hesabına sosial
problemlərin həlli sahəsində irəliləyişə nail olmağa imkan yaratdı. Hazırda Azərbaycan
dünyada söz sahibi olan ölkə kimi çıxış edirsə, bunun kökündə düşünülmüş məntiqli siyasət,
güclü iqtisadi strategiya və möhkəm iradə dayanır. Artıq ölkəmiz nəinki enerji təhlükəsizliyi
baxımından tranzit ölkə statusunda olan Gürcüstan və Türkiyə, eyni zamanda enerji ehtiyatla -
rını nəql etdiyi Avropa və dünya üçün mühüm çəkiyə malik ölkədir. Bu üstünlük, qazanılmış
nüfuz, yaradılmış imic eyni zamanda ona imkan verir ki, Azərbaycan münaqişə mövzusunda
olan məsələlərdə də dünyanı öz təbii həqiqətlərinə diqqət yetirməyə və ona laqeyd qalmamağa
məcbur eləsin, tarixini, ənənələrini və mədəni dəyərlərini nümayiş etdirsin. Bir sözlə, öz
varlığını bütün dünyanın diqqətinə çatdırsın.
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mentation of the Southern Gas Corridor project in all directions and within the planned mega-
projects will allow Georgia, which is a transit country, to earn money without spending any
money, meet its natural gas needs and make progress in solving social problems through new
jobs created an opportunity. At present, if Azerbaijan acts as a country with a voice in the
world, it is based on a well-thought-out logical policy, solid economic strategy, and strong
will. Therefore, our country is already a country of importance not only for Georgia and
Turkey, which have the status of transit countries in terms of energy security but also for Eu-
rope and the world, which transports energy resources. This advantage, gained prestige, and
created image also allows Azerbaijan to force the world to pay attention to its natural realities
and not be indifferent to them in matters of conflict, demonstrating its history, traditions, and
cultural values. In short, let him bring his existence to the attention of the whole world.

Keywords: political security, power supply, oil and gas supplier, energy resources, energy strategy.

Ламия Аxундова

АЗЕРБАЙДЖАН – ЮЖНОКАВКАЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА, 
СТАВШАЯ ГАРАНТОМ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ЕВРОПЫ

В статье рассматривается превращение Азербайджана, наиболее развитой респуб-
лики Южного Кавказа, в гаранта энергоснабжения Европы. Утверждается, что реали-
зация проекта «Южный газовый коридор» по всем направлениям и в рамках
зап ла  ни рованных мегапроектов позволит Грузии, являющейся транзитной страной, без
финансовых вложений зарабатывать деньги, удовлетворять свои потребности в природ-
ном газе и добиваться прогресса в решении социальных проблем с помощью создания
новых рабочих мест. В настоящее время, если Азербайджан выступает в качестве
страны, с которой считаются в мире, то это основано на продуманной логичной поли-
тике, сильной экономической стратегии и сильной воле. Наша страна уже является стра-
ной, важной не только для Грузии и Турции, имеющих статус транзитных стран с точки
зрения энергетической безопасности, но и для Европы и мира, осуществляющих транс-
портировку энергоресурсов. Это преимущество, завоеванный авторитет, созданный
имидж также позволят Азербайджану заставить мир обратить внимание на свои при-
родные реалии и не быть равнодушным к ним в вопросах конфликтов, демонстрировать
свою историю, традиции и культурные ценности. Одним словом, пусть он доведет до
сведения всего мира свою позицию.

Ключевые слова: политическая безопасность, обеспечение энергией, поставщик нефти и газа,
энергетические ресурсы, энергетическая стратегия.
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ARXEOLOGİYA VƏ ETNOQRAFİYA

UOT 902

VƏLİ BAXŞƏLİYEV

NAXÇIVANTƏPƏ KERAMİKASININ YAXIN ŞƏRQLƏ ƏLAQƏLƏRİ

Azərbaycan Son Neolit və Erkən Eneolit dövrü mədəniyyətlərinin araşdırılması Cənubi Qafqazın xammal
yataqları ilə bağlı olaraq bu bölgələr arasında qarşılıqlı əlaqə yarandığını və bu əlaqələrin Dalmatəpə
mədəniyyətinin formalaşması ilə nəticələndiyini göstərir. Azərbaycanın güneyində yerləşən Naxçıvantəpə yaşayış
yeri hələlik Dalmatəpə mədəniyyətinin ən qədim yaşayış yeridir. Araşdırmalar Mil düzü və Qarabağın basma -
naxışlı keramika ilə xarakterizə olunan mədəniyyətinin Dalmatəpə mədəniyyətinin formalaşmasına təsir etdiyini
göstərir. Naxçıvantəpənin Son Neolit təbəqəsindən götürülən bir kömür nümunəsi e.ə. 5209-4930-cu illəri, digər
bir nümunə isə e.ə. 5038-4799-cu illəri göstərmişdir. Tədqiqatlara əsasən Dalmatəpə mədəniyyətinin e.ə. VI
minilliyin sonu və V minilliyin başlarında formalaşdığını söyləyə bilərik. Fikrimizə görə, Dalmatəpə mədəniyyəti
Naxçıvan və Urmiya hövzəsini əhatə edən bir bölgədə formalaşmış və bu bölgədən güneyə doğru yayılmışdır.

Açar sözlər: Naxçıvantəpə, Dalmatəpə, Urmiya hövzəsi, basmanaxışlı keramika, boyalı keramika.

Araşdırmalar zamanı müəyyən edilmişdir ki, Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində yerləşən
Son Neolit yaşayış yerlərindən əldə edilən keramikanın bir qismi basmanaxışlılardan ibarətdir.
Naxçıvantəpədə aparılan araşdırmalar sırasında bu tip keramikanın Naxçıvantəpənin Son Neo -
lit təbəqəsi üçün də xarakterik olduğunu göstərmişdir. Məlum olduğu kimi, bu tip keramika
Şimali Qərbi İranda yayılan Dalmatəpə mədəniyyəti üçün xarakterikdir. İlk dəfə Urmiya
Gölünün cənub-qərbində yerləşən Dalmatəpə yaşayış yerində aşkar olunan Dalmatəpə mədə -
niyyəti indi bütün Urmiya hövzəsini əhatə etməkdədir (şəkil 1). Buna baxmayaraq Şimali Me -
sopotamiya, Urmiya hövzəsi və Şərqi Anadolu mədəniyyətlərindən fərqli olan bu mədəniy  yətin
mənşəyi, yayılma arealı və xronologiyası tam şəkildə müəyyənləşdirilməmişdir [4, s. 164].

Araşdırmalar Neolitin son mərhələsində Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində və Nax -
çıvanda Neolit mədəniyyətinin özünəməxsus və oxşar xüsusiyyətlərə sahib olduğunu təsdiq
edir. Qazıntılar sırasında ortaya çıxarılan yeni faktlar, Urmiya hövzəsində ortaya çıxan Dalma -
təpə mədəniyyətinin mənşəyi və yayılma arealı ilə bağlı problemləri həll etməyə imkan verir.
Fikrimizə görə, Cənubi Qafqazın zəngin xammal yataqları, digər tərəfdən isə Qarabağ və
Naxçıvanın bir-birinə yaxın coğrafiyada yerləşməsi Azərbaycanın cənub bölgələri ilə Urmiya
hövzəsi arasındakı qarşılıqlı əlaqələr yaratmağa imkan vermiş və bu əlaqələr Azərbaycanda
və Urmiya hövzəsində Eneolit mədəniyyətlərinin formalaşmasında önəmli rol oynamışdır.

Naxçıvantəpə yaşayış yeri. Naxçıvantəpə yaşayış yeri Naxçıvan şəhərinin şərq kəna -
rında, Naxçıvançayın sağ sahilində, dəniz səviyyəsindən 853 m yüksəklikdə yerləşir. Yaşayış
yerində 2017-ci ildən başlayaraq AMEA Naxçıvan Bölməsinin arxeoloji ekspedisiyası tərəfin -
dən tədqiqat aparılır. Tədqiqat zamanı dörd tikinti qatı aşkar olunmuşdur. Bu tikinti qatlarının
üçü Dalmatəpə mədəniyyətinə [2, s. 4-24], dördüncü isə Neolit dövrünə aiddir. Birinci tikinti
qatı təpənin üzərindən 0,8 m dərinlikdə yerləşir (Naxçıvantəpə 1). Bu tikinti qatı dördkünc
formalı arxitektura ilə xarakterizə olunur. Bu təbəqədən kömür analizi yoxdur. Bu təbəqə
keramika məmulatının müqayisəli analizi əsasında e.ə. 4600-4400-cü illərə aid edilmişdir.



İkinci tikinti qatı (Naxçıvantəpə 2) 0,78-2, 10 m dərinlikdə yerləşir və e.ə. 4720-4529-cu illərə
aid edilir (сədvəl 1). Bu tikinti qatı üçün də dördkünc formalı arxitektura xarakterikdir. Üçüncü
tikinti qatı (Naxçıvantəpə 3) 2,10-2,50 m dərinlikdə yerləşir və yarımqazma tipli arxitektura
ilə xarakterizə olunur. Bu tikinti qatından götürülən karbon nümunənin analizi e.ə. 4945-4722-
ci ili göstərmişdir [2, s. 22-25].

Bu tikinti qatlarından aşkar olunan arxeoloji tapıntıların əksəriyyəti keramika məmula -
tından ibarətdir. Yaşayış yerinin stratiqrafiyasına uyğun olaraq keramika məmulatı iki dövrə
bölünmüşdür. Birinci təbəqənin (Naxçıvantəpə 1) keramikası Orta Eneolit dövrünə ikinci
(Naxçıvantəpə 2) və üçüncü (Naxçıvantəpə 3) təbəqənin keramikası isə Erkən Eneolit dövrünə
aid edilmişdir [2, s. 22-23]. Hər üç təbəqə üçün Dalmatəpə mədəniyyətinə xas olan basma -
naxışlı (şəkil 2) və boyalı keramika (şəkil 3) xarakterikdir.

Şəkil 1. Dalmatəpə mədəniyyətinin yayılma arealı.

Naxçıvantəpə yaşayış yerinin Neolit dövrü təbəqəsi. Yaşayış yerində Son Neolit
təbəqəsi 2019-cu ildə aparılan araşdırmalar sırasında aşkar olunmuşdur. Söylədiyimiz kimi,
Naxçıvantəpə yaşayış yerində əldə edilən Neolit dövrü tapıntıları Qarabağ bölgəsinin me mar -
lıq qalıqları və basmanaxışlıları ilə Dalmatəpə mədəniyyəti arasında əlaqə qurmağa imkan
vermişdir.

Naxçıvantəpə yaşayış yerinin A sahəsində Neolit dövrünə aid iki tikintinin qalıqları, B
sahəsində isə bir tikintinin qalıqları araşdırılmışdır. A sahəsində aşkar olunan birinci yarım -
qazma tipli evin iki divarı aşkar olunmuşdur. Dördkünc formalı bu divarlar ana torpaqda
qazılmışdır. Yarımqazmaların dərinliyi 1 metrdir. Yarımqazmanın güney qismində aşkar olu -
nan dairəvi formalı ocağın içərisi qara rəngli küllə dolmuşdu. Ocağın içərisindən keramika,
obsidian parçaları və heyvan sümükləri aşkar olunmuşdur. Bu yarımqazmanın içərisindəki
ocaq dan alınan karbon nümunənin analizi e.ə. 5209-4930-cu illəri göstərmişdir. A sahəsindəki
ikinci yarımqazma da ana torpaqda qazılmışdır. Dairəvi formalı ocaq yarımqazmanın güneyin -
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də yerləşirdi. Evin içərisindən keramika, obsidian parçaları, heyvan sümükləri aşkar olunmuş -
dur. Bu yarımqazmadakı ocaqdan alınan karbon nümunənin analizi e.ə. 4959-4725-ci illəri
göstərmişdir. 

B sahəsində aparılan qazıntı sırasında aşkar olunan yarımqazmanın planı tam olaraq
aşkar olunmuşdur. Evin içərisindən çox sayda keramika, obsidian parçaları, heyvan sümükləri,
alətlər aşkar olunmuşdur. Yarımqazmanın içərində dörd ocaq aşkar olunmuşdur. Onların biri
dördkünc planlı, digərləri isə dairəvi planlıdır. Tikintinin içərisində bir-birinin yanında yerləşən
ocaqlardan götürülən karbon nümunələrin analizi fərqli sonuclar vermişdir. Karbon nümunə -
lər dən birinin C 14 analizi e.ə. 5038-4799-cu illəri, digəri isə e.ə. 4941-4722-ci illəri göstər -
miş  dir. Aparılan qazıntıların nəticələri, o sıradan ocaqların tez-tez yer dəyişməsi yarım qaz maların
təkrar istifadə olunduğunu göstərməkdədir. Ocaqların içərisindən çox sayda obsidian parça -
sının tapılması, fikrimizə görə, obsidianın yaşayış yerində emal edilməsi ilə bağlıdır. Ümumi
olaraq baxıldığında yarımqazmaların iki, bəzən isə üç divarı ana torpaqda qazılmış, digər
tərəfləri açıq buraxılmışdır. Fikrimizə görə, açıq qisimlər yüngül konstruksiyalı olmuş, ya
palçıq dal texnikası ilə, ya da çadırla qapadılmışdır. Naxçıvanın dağ kəndlərində apardığımız
araşdırmalar da bunu təsdiq edir. Karbon analizlərin nəticələrinə baxılarsa yarımqazmalar e.ə.
VI minilliyin son rübündə inşa olunmuş və e.ə. V minilliyin başlarında istifadə olunmuşdur.
Nax çıvantəpə yaşayış yerində çox sayda keramika sobaları da aşkar olunmuşdur.

Cədvəl 1
Naxçıvantəpədən götürülən karbon nümunələrin analizinin nəticələri

Keramika və keramika sobaları. Son Neolit dövrü keramikası əsasən saman qarışıqlı
olub qırmızı rəngin müxtəlif tonlarında bişirilmiş, bəzilərinin üzərinə qırmızı, ya da krem
rəngli boya çəkilmişdir. Az sayda keramika qum qarışığı olan gildən hazırlanmışdır. Boz, ya
da qara rəngdə olan keramika az saydadır. Naxçıvantəpənin Son Neolit dövrü keramikası for -
ma və bəzəmə baxımından çox müxtəlifdir. Keramikanın bir qismi basmanaxışlı, bir qismi
isə sadədir. Basmanaxışlıların müxtəlif tipləri vardır. Basma naxışların bir qismi Qarabağ
nümunələrində olduğu kimi keramikanın cilalanmış səthinə küt uclu alətlə, digərləri isə
Dalmatəpə mədəniyyəti üçin xarakterik olan şəkildə keramikanın mat səthinə vurulmuşdur.
Naxçıvantəpənin Son Neolit dövrü təbəqəsinin basmanaxışlı keramikası Son Neolit dövründən
Erkən Eneolit dövrünə keçidi əks etdirir. Bu xüsusiyyət İlanlı Təpə keramikasında da müşa -
hidə edilmişdir. Boyanaxışlı keramika Naxçıvantəpənin Son Neolit dövrü təbəqəsində az
saydadır. Naxışlar keramikanın birbaşa kirəmiti üzərinə qara rəng ilə çəkilmişdir. Urmiya höv -
zəsinin yaşayış yerləri üçün xarakterik olan boyanaxışlılar Naxçıvantəpədə daha çox e.ə. V



minilliyin birinci yarısında, Erkən Eneolit dövründə çoxalmışdır. Bu tip boyalılar Naxçıvantə -
pənin Dalmatəpə mədəniyyəti ilə çağdaş təbəqələrindən aşkar olunmuşdur. Böyük ehtimalla
bu, Urmiya hövzəsi ilə Naxçıvan arasında əlaqələrin daha da artması ilə bağlı olmuşdur.

Keramika sobaları Naxçıvantəpənin Son Neolit dövrü təbəqəsində aşkar olunmamışdır.
Lakin İlk Eneolit dövrü təbəqəsində keramika sobaları çox sayda aşkar olunmuşdur. Naxçı -
vantəpə tapıntılarına baxılarsa keramikanın bişirilməsi üçün açıq sahədə qurulan ocaqlar və
müx təlif sobalar istifadə olunmuşdur. E sahəsindəki tapıntılara əsaslanaraq keramika sobaları -
nın dördkünc formalı olduğunu və kərpicdən inşa olunduğunu söyləyə bilərik. Sobalarda çox
sayda basmanaxışlıların tapılması onların yerli istehsalının mənimsənildiyini təsdiq edir.
Urmiya hövzəsi abidələrindən aşkar olunan Dalmatəpə keramikasının petroqrafik analizi onla -
rın açıq sobalarda bişirildiyini göstərir.

Dalmatəpə mədəniyyətinin yayılma arealı və xronologiyası. Dalmatəpə mədəniyyəti
Urmiya gölünün şimal, qərb və cənub bölgələrinə yayılmış və tədqiqatçılar tərəfindən Dalma
fenomeni kimi dəyərləndirilmişdir [10, s. 37]. Dalmatəpə mədəniyyəti başlıca olaraq boyalı
və basmanaxışlı keramika ilə xarakterizə edilməkdədir. Dalmatəpə mədəniyyətinə aid kera -
mikanın petroqrafik analizi bunların yerli istehsalın məhsulu olduğunu göstərmişdir [10, s.
37-45]. Həmçinin Luristanın şimali-şərqindəki keramikanın Urmiya hövzəsində yayılan Dal -
matəpə mədəniyyətinin lokal variantı olduğu da təsbit edilmişdir [10, s. 43]. Tədqiqatçıların
fikrinə görə, Dalmatəpə yaşayış yerinin alt təbəqələrində boyalılar, üst təbəqələrində isə bas -
manaxışlılar çoxluq təşkil etmişdir [9, s. 111]. Hacı Firuz yaşayış yerinin Dalma təbəqəsində
basmanaxışlıların çoxluqda olduğu, boyalıların isə çox az tapıldığı söylənmişdir [14, s. 620]. 

Şəkil 2. Naxçıvantəpənin basmanaxışlı keramikası.
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Yanıq təpədə yalnız bir neçə parça Dalmatəpə tipli keramika əldə edilmişdir [7, s. 58]. Urmiya
hövzəsində yayılan Dalmatəpə tipli keramikanın Kangavar vadisindən güneyə doğru irəlilə -
dik cə azaldığı da söylənmişdir [10, s. 39]. Bütöv olaraq baxıldıqda Dalmatəpə mədəniyyətinin
əsas yayılma arealının Urmiya gölünün güneyi, Zaqros dağlarının Şərqi və Dağlıq yolun gü -
neyi olduğu söylənmişdir [10, s. 39]. Tədqiqatçılara görə Dalmatəpə mədəniyyəti Urmiya
höv zəsindən güneyə Kirmanşah-Həmədan bölgəsinə yayılmış və Xürrəmabad vadisi ilə məh -
dudlaşmışdır [15, s. 231; 9, s. 111]. Urmiya hövzəsində aparılan araşdırmalar sırasında Dalma -
təpə mədəniyyətinin Salmas ovasında və Urmiya gölünün şimalında [5, s. 69-87] da yayıldığı
təsbit edilmişdir. Azərbaycanda Naxçıvantəpədə aparılan araşdırmalar Dalmatəpə mədəniy -
yəti nin yayılma arealının daha geniş olduğunu ortaya çıxarmışdır.

Dalmatəpə yaşayış yerindən götürülən kömürün C 14 analizi e.ə. 4215-ci ilini göstər -
mişdir. Ancaq Dalma təpə tipli keramika Hacı Firuz yaşayış yerində Hacı Firuz və Pisdəli
dövrünə aid təbəqələrin arasında [14, s. 20, fiq. 8], Həsənli [13, s. 618-621] yaşayış yerində
isə Həsənli IX təbəqəsində təsbit edilmişdir. Hamlin yaşayış yerlərin təbəqələnməsinə daya -
naraq Həsənli IX (Dalma) təbəqəsini e.ə. 5000-4000 illərinə aid etmişdir [9, s. 120]. Buna
baxmayaraq bəzi tədqiqatçılar tərəfindən Dalmatəpə mədəniyyəti e.ə. V minilliyin ikinci
yarısına aid edilmişdir [16, s. 39]. A.Abedi Dəvə göz və Culfa Kültəpəsində aparılan araşdır -
ma lara dayanaraq Dalmatəpə mədəniyyətini e.ə. V minilliyin birinci yarısına aid etmişdir.
Ümumi olaraq baxıldığında Dalmatəpə mədəniyyətində boyanaxışlı keramikanın basmana -
xışlı lardan daha əvvəl ortaya çıxdığı söylənmişdir. Ancaq Naxçıvantəpənin araşdırılması bu
yaşayış yerində basmanaxışlıların daha əvvəl ortaya çıxdığını göstərir. Araşdırmalar sırasında
bəlli olmuşdur ki, Dalmatəpə tipli boyalılar Şimali Mesopotamiya və Mərkəzi İranda yayılan
boyalılardan fərqli özəllikləri ilə seçilməkdədir. Basmanaxışlı keramika isə İran coğrafiyasında
heç rastlanmadığından bu mədəniyyətin mənşəyi ilə bağlı müxtəlif fikirlər söylənmişdir.
Mellart əvvəlcə bu mədəniyyəti Makedoniya və Balkanlarda aşkar olunan Starçevo kompleks -
ləri ilə, daha sonra isə Mil bozqırlarında yerləşən Şah təpə, Kamil təpə və İlanlı təpə [12, s. 183]
ilə müqayisə etmişdir.

Ümumi şəkildə ələ alındığında bəzi tədqiqatçılar Zaqroslardakı Dalmatəpə yaşayış
yerlərini əkinçiliklə məşğul olan qəbilələrin kiçik yaşayış yeri kimi xarakterizə etmiş, bunların
siyasi və iqtisadi kompleks olmadığı, Mahidaştın basmanaxışlı keramikasının “əsas yer”dən,
yəni Dalmatəpədən yayıldığı fikrinə gəlmişlər (10, s. 43). Dalmatəpə mədəniyyəti üçün xa -
rakterik olan boya bəzəməlilərin istehsalına Ubeyd mədəniyyətinin təsir etdiyi (10, s. 44)
söylənsə də, basmanaxışlıların mənşəyi ilə bağlı aydın bir fikir yoxdur. Bəlli olduğu kimi,
Egey dənizinin hər iki sahilində aşkar olunan 6100-6000-ci illərə (8, s. 9-22), Neolit dövrünə
aid edilən basmanaxışlı keramika ilə Dalmatəpə mədəniyyəti arasında büyük bir xronoloji
kəsinti vardır. Digər yandan Mərmərə hövzəsinin keramikası forma və bəzəmə baxımından
Dal matəpə keramikasından çox fərqlidir. Dalmatəpə mədəniyyəti ilə Azərbaycanda, Mil
düzündə yayılan e.ə. 5600-5200 illər ilə tarixləndirilən Son Neolit mədəniyyətləri [1, s. 160;
11, s. 41] arasında da bəlli bir xronoloji kəsinti vardır. Ancaq Naxçıvantəpədə aparılan araş -
dırmalar sırasında ortaya çıxarılan Son Neolit təbəqəsində basmanaxışlıların tapılması Qara -
bağın Son Neolit mədəniyyəti ilə Dalmatəpə mədəniyyəti arasında əlaqə qurmaq və bu
kə sintini aradan qaldırmaq baxımından önəmlidir.
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Şəkil 3. Naxçıvantəpənin boyalı keramikası.

Cənubi Qafqazın xammal yataqları. Məlum olduğu kimi, Cənubi Qafqaz, o cümlə -
dən Naxçıvanda çox sayda xammal yataqları vardır. Bunlar içərisində obsidian və mis yataq -
ları xüsusilə qeyd edilməlidir. Urmiya hövzəsində obsidian olmadığından bu bölgədə yerləşən
qəbilələr Cənubi Qafqazının obsidian yataqlarından istifadə etmişlər. Obsidian qədim dünya -
nın əkinçilik və heyvandarlıqla məşğul olan qəbilələri üçün olduqca önəmli olduğundan Cə -
nubi Qafqaz ilə Urmiya hövzəsi arasındakı əlaqələrin qurulmasına imkan vermişdir.
Araş  dır malar Urmiya hövzəsində daha çox (95%) Naxçıvantəpədən 45 kilometr şimalda yerlə -
şən Sünik obsidianının istifadə edildiyini göstərmişdir. Araşdırmalar Naxçıvan və Qarabağ
yaşayış yerlərində başlıca olaraq Sünik və Göyhasar obsidianının istifadə olunduğunu göstərir.
Aparılan analizlər göstərmişdir ki, Mil düzü yaşayış yerlərində obsidianın 33%, Muğanda
Əliköməktəpəsində isə 85% Sünikdəndir. Urmiya hövzəsində Xoy ovalığındakı obsidianların
analizi Nemrut dağ (15 adəd) və Sünik (8 ədəd) obsidianının çoxluq təşkil etdiyini göstərmiş -
dir. Dəvə göz yaşayış yerində də Sünik obsidianından istifadə çoxluq təşkil edir [6, s. 756-767].
Naxçıvantəpədəki obsidian alətlərin araşdırılması (Naxçıvantəpə yaşayış yerinin obsidianları
Dr. M.Orange tərəfindən pulsuz araşdırılmışdır) Gökçə (14 ədəd), Sünik (16 ədəd) və Şərqi
Anadolu (5 ədəd) obsidianından istifadə olunduğunu göstərmişdir. Urmiya hövzəsi, Mil düzü
və Naxçıvanın Neolit və Eneolit dövrü yaşayış yerlərindən aşkar olunan obsidianların analizi
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Şərqi Anadoluda yerləşən Meydan dağ yatağından gətirilmiş obsidianların da istifadə olun -
duğunu göstərir. Mil düzündəki İsmayılbəy təpə yaşayış yerində aşkar olunan obsidianların
bir qisminin Sarıqamış yatağından gətirildiyi təsbit edilmişdir. Alınan nəticələrə baxılarsa
Cənubi Qafqazın xammal yataqlarının istifadəsi Urmiya hövzəsi, Qarabağ və Naxçıvanın
qədim cəmiyyətlərinin ortaq nöqtəsidir. Böyük ehtimalla, Naxçıvanın strateji baxımdan əl -
verişli mövqedə yerləşməsi obsidianın Yaxın Şərqin digər yaşayış yerlərinə daşınması üçün önəm -
li olmuşdur. Qarabağla Naxçıvan arasındakı əlaqələr etnoqrafik materiallarla da təsdiq olunur.

Nəticə. Azərbaycan və Urmiya hövzəsinin Son Neolit və Erkən Eneolit dövrü mədə -
niy yət lərinin araşdırılması Cənubi Qafqazın xammal yataqları ilə bağlı olaraq bu bölgələr
arasında qarşılıqlı əlaqə yarandığını və bu əlaqələrin Dalmatəpə mədəniyyətinin formalaşması
ilə nəticələndiyini göstərir. Azərbaycanın güneyində yerləşən Naxçıvantəpə yaşayış yeri
hələlik Dalmatəpə mədəniyyətinin ən qədim yaşayış yeridir. Söylədiyimiz kimi, Naxçıvan -
təpə nin Son Neolit təbəqəsindən götürülən bir kömür nümunəsi e.ə. 5209-4930-cu illəri, digər
bir nümunə isə e.ə. 5038-4799-cu illəri göstərmişdir. Bu faktlara əsasən Dalmatəpə mədəniy -
yətinin e.ə. VI minilliyin sonu və V minilliyin başlarında formalaşdığını söyləyə bilərik. Fikri -
mizə görə, Dalmatəpə mədəniyyəti Naxçıvan və Urmiya hövzəsini əhatə edən bir bölgədə
for malaşmış və bu bölgədən güneyə doğru yayılmışdır. Naxçıvantəpə və Urmiya hövzəsinin
cənub-şərqindəki Dalmatəpə bu mədəniyyətin ən önəmli mərkəzlərindən olmuşdur. Dalmatəpə
üçün xarakterik olan basmanaxışlıların bütün tipləri və Dalmatəpə üçün xarakterik olan geniş
zolaqlı naxışlar da Naxçıvantəpədən məlumdur. Bu baxımdan Urmiya hövzəsində Dalmatəpə
mədəniyyətinin ortaya çıxışının e.ə. V minilliyin ikinci yarısı ilə tarixləndirilməsi mübahisəli -
dir. Bu fikirlər başlıca olaraq köhnə karbon analizlərin nəticələrinə əsaslanır. A.Abedi son
araş dırmalarına əsaslanaraq Dalmatəpə mədəniyyətini e.ə. V minilliyin birinci yarısı ilə
tarixləndirsə də, ancaq hələlik dəqiq bir fakt yoxdur. Urmiya gölünün şimalında yerləşən Dəvə
göz yaşayış yerində Dalma təbəqəsi aşkar olunmamış, Culfa Kültəpəsində Kültəpə VIII-dən
götürülən karbon nümunənin analizi e.ə. 4600-4350-ci illəri göstərmişdir. Həsənli və Hacı
Firuz kimi yaşayış yerlərində Dalma təbəqəsinin Son Neolit və Son Eneolit təbəqələri arasında
yerləşməsi və Naxçıvantəpənin analizləri Urmiya hövzəsində Dalmatəpə mədəniyyətinin e.ə.
V minilliyin birinci yarısında formalaşmasının sübutu sayıla bilər. Dalmatəpə tipli basma -
naxışlı keramikanın xarakterik olduğu yaşayış yerlərin düzülüşünə baxıldıqda, bunların əsasən
Urmiya gölünün qərbində yerləşdiyini görmək olar. Naxçıvandan-Salmas Ovalığına, oradan
da güneyə doğru yönələn bu yaşayış yerləri, fikrimizə görə, bir yolun istiqamətini göstərir. Böyük
ehtimalla, bu yol Cənubi Qafqaz xammalının, xüsusilə obsidianın cənuba  daşınmasında
önəmli yerə sahib olmuşdur.
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Veli Bakhshaliyev

CONNECTIONS OF NAKHCHIVAN TEPE CERAMICS 
WITH THE MIDDLE EAST

Studies of monuments of the Late Neolithic and Early Chalcolithic Age of Azerbaijan
show that the rich natural resources of the South Caucasus contributed to the development of
ties between the cultures of the region and the formation of the Dalma Tepe culture. Based on
studies, we can assume that the Mila steppe and Karabakh cultures, which are characterized
by impression ornaments, contributed to the formation of the culture of Dalma Tepe. An analy-
sis of coal taken from the Neolithic layer of the Nakhchivan Tepe showed 5209-4930 BC.
The second sample showed 5038-4799 BC. Based on studies, we can say that the Dalma Tepe
culture was formed at the end of the VI, beginning the V millennium BC. Therefore, we can
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assume that the range of the formation of the Dalma Tepe culture covered the territories of
Nakhchivan and the Lake Urmia’s basin, and from this region, spread to the south.

Keywords: Nakhchivan Tepe, Dalma Tepe, Urmia basin, embossed ceramics, painted ceramics.

Вели Бахшалиев

СВЯЗИ КЕРАМИКИ НАХЧЫВАН ТЕПЕ С БЛИЖНИМ ВОСТОКОМ

Изучение культур поздненеолитического и раннего энеолитического периодов
Азербайджана показывает, что взаимоотношения между этими регионами возникли в
связи с сырьевыми месторождениями Южного Кавказа, результатом чего стало форми-
рование культуры Далма Тепе. Поселение Нахчыван Тепе, расположенное на юге Азер-
байджана, является древнейшим известным в настоящее время поселением культуры
Далма Тепе. Исследования показывают, что культура Мильской равнины и Карабаха,
характеризующаяся керамикой с тисненым орнаментом, оказала влияние на формиро-
вание культуры Далма Тепе. Один образец угля, взятый из поздненеолитического слоя
Нахчыван Тепе, датируется 5209-4930 гг. до н.э., а другой – 5038-4799 гг. до н.э. На ос-
нове исследований мы можем сказать, что культура Далма Тепе сформировалась в конце
VI и начале V тысячелетий до нашей эры.  По нашему мнению, культура Далма Тепе
сформировалась в районе, включающем бассейны Нахчывана и Урмии, и распростра-
нилась на юг из этого региона.

Ключевые слова: Нахчывантепе, Далматепе, бассейн Урмии, керамика с тисненым орнаментом,
расписная керамика.

Daxil olma tarixi: İlk variant 11.01.2021
Son variant 18.02.2022

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin Elmi əsərləri, 2022, № 1 s. 81-89

ELMİ ƏSƏRLƏR    ●   SCIENTIFIC WORKS ●    НАУЧНЫЕ ТРУДЫ

89



Toğrul Xəlilov

ELMİ ƏSƏRLƏR    ●   SCIENTIFIC WORKS ●    НАУЧНЫЕ ТРУДЫ

90

UOT 902

TОĞRUL XƏLİLOV

NAXÇIVAN BÖLGƏSİNİN TUNC DÖVRÜ ABİDƏLƏRİNDƏ AŞKAR
OLUNAN GİL İNSAN FİQURLARI HAQQINDA

Naxçıvan Muxtar Respublikasının qədim tarixi, zəngin mədəniyyəti var. Muxtar respublika əlverişli təbii-
coğrafi mövqeyə malik olduğu üçün insanlar daş dövründən etibarən bu ərazidə yaşayaraq, müxtəlif dövrlərə
aid maddi-mədəniyyət nümunələri yaratmışlar. Buna görə də, Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisində
aparılan tədqiqatlarda hər zaman yeni abidələr, arxeoloji materiallar qeydə alınır. Onların tədqiqi nəticəsində
elmi nəticələr  əldə olunur. Məqalədə, Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisindəki abidələrdə həm əvvəlki
dövrlərdə, həm də 2021-ci ildə qeydə alınmış gil insan fiqurları tədqiq olunmuşdur. Aparılan tədqiqat zamanı
müəyyən olunmuşdur ki, bu miniatür insan fiqurları Naxçıvanda heykəltəraşlıq və bədii plastika sənətinin
maraqlı və elmi əhəmiyyətli tapıntılarındandır. Dünyanın müxtəlif yerlərində aşkar olunmuş insan fiqurları kimi
bu artefaktlar da təsadüfən düzəldilməmişdir. Onlar “Əcdadlar kultu” ilə bağlılıq təşkil edir. Naxçıvanın qədim
və zəngin tarixini daha dərindən öyrənmək sahəsində mühüm elmi əhəmiyyət daşıyır.

Açar sözlər: Naxçıvan, gil insan fiquru, əcdadlar kultu, ana xaqanlığı, ata xaqanlığı.

Dünyanın ən qədim sivilizasiya mərkəzlərindən biri olan Naxçıvan diyarı zəngin tarixə,
qədim mədəniyyətə malikdir. Qədim daş dövründən (Paleolit dövrü) etibarən insanlar bu əra -
zidə məskunlaşaraq zəngin mədəniyyət yaradıblar. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov 23 avqust 2003-cü ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Naxçıvan Bölməsinin Rəyasət Heyəti və Elmi-Tədqiqat İnstitutları üçün bina istifadəyə
verilərkən demişdir: “Naxçıvan tarixi abidələri özündə birləşdirən qədim Azərbaycanın tor -
pağıdır. Bunların hamısının tədqiqata, araşdırmalara ehtiyacı vardır” [1, s. 33]. Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov tərəfindən 2005-ci il dekabrın 6-da
imzalanmış “Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisindəki tarix və mədəniyyət abidələrinin
qоrunması və paspоrtlaşdırılması işinin təşkili haqqında” sərəncamda tədqiqatçıların qarşısın -
da çox mühüm vəzifələr qoyulub, onların elmi fəaliyyətinin konkret istiqamətləri müəyyən
edilibdir. Hər il olduğu kimi, 2021-ci tədqiqat ilində də, tərəfimizdən bu istiqamətdə araşdırma
aparılıbdır. Aparılan tədqiqat zamanı muxtar respublikamızın ərazisində olan arxeoloji abidələr
qeydiyyata alınıb, onlardan aşkar olunmuş hər bir maddi-mədəniyyət nümunəsi dərindən öyrə -
ni libdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisindəki arxeoloji abidələrdə aşkar olunmuş gil
insan fiquru da belə artefaktlardandır. Onların hər biri maddi və mənəvi mədəniyyətimizi daha
dərindən öyrənmək sahəsində elmi əhəmiyyət daşıyır.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisindəki arxeoloji abidələr içərisində belə arte -
fakt lar 2021-ci ilə qədər yalnız Qızılburun abidəsində aşkar olunmuşdur. 2021-ci tədqiqat ilin -
də bununla bağlı tərəfimizdən aparılan kəşfiyyat xarakterli tədqiqat zamanı yeni bir insan
fiq  uru da tərəfimizdən Şərur Rayon Tarix Diyarşünaslıq Muzeyində qeydə alınmışdır. Bu arte -
fakt Şəhriyar kəndinin ərazisində aşkar olunaraq Şərur Rayon Tarix Diyarşünaslıq Muzeyinə
təhvil verilmişdir. E.ə. II minilliyin sonu-I minilliyin əvvəlinə aid olan bu insan fiqurunun
hündürlüyü 15 sm-dir. Gilinin qalınlığı 0,2 sm-dir. Onun bir hissəsi qırılmış, bir hissəsi isə
nis bətən salamat qalmışdır. Bu artefakt Qızılburun abidəsindən aşkar olunan insan fiqurundan
sonra Naxçıvanda heykəltəraşlığın, bədii plastika sənətinin tarixini öyrənmək sahəsində



mühüm elmi əhəmiyyət daşıyır. Bu arxeoloji materialların təyinatı ilə bağlı araşdırma aparar -
kən ilk öncə belə artefaktların yayılma arealına diqqət yetirmək zəruridir. Bu istiqamətdə araş -
dırma apararkən məlum olur ki, Pireney yarımadasından Sibirə qədər olan geniş bir ərazidə,
dünyanın bir çox yerlərində daşdan, sümükdən və gildən düzəldilmiş insan heykəlləri, insan
fiqurları yayılmışdır. Azərbaycanla yanaşı dünyanın müxtəlif yerlərindəki arxeoloji abidələrdə
daşdan və gildən düzəldilmiş müxtəlif formalı insan fiqurları aşkar edilmişdir. Hələf, Anau,
Cor mo [11, c. 101], Samara, Xatun mədəniyyətinin abidələrini [2, s. 115], Cənubi Azərbaycan -
dakı Təpə-Sərabı, Mərliki [6, s. 115], Şərqi Anadoludakı Çatalhöyükü, Dündartəpəni, Hacıları
[9, s. 154-164] və digər abidələri nümunə göstərmək olar. Daşdan düzəldilmiş insan heykəlləri
forma və xüsusiyyətlərinə görə bir-birindən fərqləndiyi üçün onlara “venera”, “balbal”, “daş -
baba”, “daşnənə”, “bəngüdaş”, “bədiz”, “töz” və s. adlar verilmişdir. Dünyada tapılmış ən qə -
dim insan heykəli qadına məxsus olmuşdur. Onu Avstriyadakı Paleolit dövrünə aid Vil len dorf
abidəsində qeydə almışlar. Bu daş insan heykəli tapıldığı yerin adı ilə “Villendorf venerası”
ad landırılmışdır [6, s. 6].

Azərbaycandakı arxeoloji abidələr içərisində ən qədim nümunəsi Qobustanda Mezolit
dövrünə aid Kənizə yaşayış məskənində, III-II minilliklərə aid Abşeronda, Astarada və Meş -
kində [12, с. 37, 41], Qazax rayonundakı Şomutəpə, Qarğalar təpə, Qarabağdakı İlanlı təpə
abi dələrində [6, s. 10] belə artefaktlar aşkar edilmişdir. Azərbaycanda daşbaba daha çox Şir -
van-Qarabağ və bölgəsi üçün xarakterik olmuşdur [2, s. 116-119]. Qızılburun abidəsində [5,
tab. 19, şəkil 35] və Şəhriyar kəndinin ərazisində qeydə alınmış gil insan fiqurunun yaxın
bən zəri hələlik Cənubi Qafqazın digər yerlərində aşkar olunmamışdır. Qızılburunda aşkar
olunmuş artefakt İrandan tapılan paltarlı insan fiquru ilə bir qədər oxşarlıq təşkil etsə də, ondan
daha qədim olduğu müəyyən edilmişdir [3, s. 61].

Şərur rayonunun Şəhriyar kəndi ərazisində aşkar olunmuş artefaktın (şəkil 1, 1) Qızıl -
burun insan fiquru ilə bənzərlik təşkil edən xüsusiyyəti onların ölçülərinin bir-birinə yaxın
olmasıdır. Qızılburun fiqurunun hündürlüyü 20 sm, Şəhriyar fiqurunun hündürlüyü isə 15 sm-
dir. Hər iki artefaktın sifət quruluşu bir-biri ilə oxşardır. Onları bir-birindən fərqləndirən bir
çox əlamətlər var. Qızılburun fiquru Orta Tunc dövrünə, Şəhriyar fiquru isə Son Tunc-Erkən
Dəmir dövrünə aiddir.

Qızılburun kişi fiqurunda insanın üzü yastı, alnı bir az qabarıq, baş və bədən üzvləri
çox mütənasib şəkildədir, paltarlı, çəkməli və papaqlıdır. Bədəni incə xətlərlə qara və qəhvəyi
rənglə boyanmışdır. İnsanın sol əli kəmərinin üzərinə qoyulmuşdur [3, s. 61-62] (şəkil 1, 2).
Digər insan fiquru da papaqlıdır. Onun sifətinin quruluşu oxşarlıq təşkil edir, papağı isə fərq -
lənir [5, s. 50, 114] (şəkil 1, 3). Şəhriyar kəndindən aşkar olunmuş insan fiquru qulağında dairəvi
formalı sırğa, hörüklü təsvir olunmuşdur. Baş geyimi də, fərqlənir.  Onun gözü, burnu, ağzı
Qızıl burun fiquru kimi qabarıq şəkildə, nisbətən yaxşı formada düzəldilmişdir (şəkil 1, 1).
Bu insan fiqurları ayrı-ayrı dövrə aid olduğu üçün, eyni sənətkarlar tərəfindən düzəldil mə di -
yinə görə bir-birindən fərqlənirlər.

Bu artefaktların təyinatı ilə bağlı araşdırma apararkən məsələyə ümumdünya kontek s -
tində yanaşdıqda məlum olur ki, dünyadakı arxeoloji abidələr içərisində qeydə alınmış ən
qədim insan fiquru qadına məxsus olubdur. Ana xaqanlığı dövründə belə artefaktlar daha çox
yayılıbdır. Ana xaqanlığı dövründə onların daha geniş yayılmasının başlıca səbəbi ondan iba -
rətdir ki, ən qədim dövrlərdə qadınlar nəslin yaradıcısı, tayfa ocağını qoruyub saxlayan, ilahi
qüvvə, bərəkət, firavanlıq mənbəyi, paklıq, müqəddəslik rəmzi hesab edilibdir. İnsanların di -
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ni-ideoloji görüşlərində qadın özünəməxsus yer tutubdur. Ayrı-ayrı sənətkarlar tərəfindən,
müxtəlif formada düzəldilmiş qadın heykəlləri “Ana-Tanrıça”nın simvolu olubdur. Onların
əksəriyyətində qadının əlləri, ayaqları, üzü şərti, sxematik xarakterdə, digər xüsusiyyətləri isə
bir qədər qabarıq şəkildə verilibdir. Erkən Tunc dövründə ana xaqanlığının (matriarxat) ata
xaqanlığı (patriarxat) ilə əvəz olunması bütün sahələrdə olduğu kimi insanların dini-ideoloji
görüşlərinə, mifik düşüncə tərzində də təsir göstərmişdir. Bu dövrdə kişi təsərrüfatda, tayfanın
idarə olunmasında, insanların dini-ideoloji görüşlərinə, mifik düşüncə tərzində əsas yer tutub -
dur. Kişi fiqurları “Ata-Tanrı”nı simvolizə edibdir. Belə heykəllər əyilməzliyi, məğrurluğu,
gücü, qüvvəti bildiribdir. Qadın fiqurlarının “Ana-Tanrıça”nı, kişi fiqurlarının “Ata-Tanrı”nı
simvolizə etməsi “Əcdadlar kultu” ilə bağlılıq təşkil edir.

Şəkil 1. 1 – Şərur Rayon Diyarşünaslıq Muzeyi (inv. 1576); 2, 3 – İsmayılzadə, 
İbrahimli, 2013, s. 50, 114.

“Əcdadlar kultu” haqqında mənbələrdə xeyli məlumatlar var. Tədqiqatçılardan R.Əli -
zadə, N.N.Yefimenko, S.A.Tokarev, A.Şükürov, K.Hüseynoğlu və digərləri bununla bağlı
müxtəlif fikirlər söyləyiblər. S.A.Tokarev “Əcdadlar kultu”nu dinin xüsusi forması hesab et -
miş, “Əcdadlar kultu”nun türklərin dini-ideoloji görüşlərində, mənəvi mədəniyyətində mühüm
yer tutduğunu elmi faktlarla əsaslandırmışdır. Müəllifin fikrinə görə ocaqların ətra fında
tapılmış qadın heykəlləri qadının odun, ocağın qoruyucusu olmasını simvolizə edir [14, c. 255].
S.A.Tokarev kimi digər tədqiqatçılar da qadın heykəllərinin ətrafına təsadüfən qoyul madığını
onların qadının qəbilə başçısı, qəbilə ayinlərinin icraçısı olmasını simvolizə etdiyini bildirər -
mişlər [10, c. 66]. R.Əlizadə “Oğuz Xaqan”, “Yaradılış” və digər qədim türk dastanını nümunə
göstərərək, türklərin dini-ideoloji görüşlərində islamiyyətdən əvvəl də, sonra da “Əcdadlar kul -
tu”nun özünəməxsus yer tutduğunu qeyd etmişdir [4, s. 97]. A.Şükürova [8, s. 45] və S.Rza -
soya görə türklərin mifoloji düşüncəsində, dini-ideoloji görüşlərində özünəməx sus yer tutan
Oğuz xaqan obrazı da bilavasitə “Əcdadlar kultu” ilə bağlılıq təşkil edir [7, s. 183]. L.N.Qu -
milyov qeyd olunan məsələyə münasibət bildirərək “Əcdadlar kultu”nun Altay türk lə rində
əsasən əyanlar, əhalinin varlı təbəqəsi arasında geniş yayıldığını söyləmişdir [13, c. 75-80].

Dünyanın müxtəlif yerlərində belə artefaktların aşkar olunmasına, onlardan əsasən
müəy yən dini ayinlərdə istifadə edilməsinə, müxtəlif dövrlərdə insanların dini-ideoloji görüş -
lərində, düşüncə tərzində qadın fiqurların “Ana-Tanrıça”nı, kişi fiqurları “Ata-Tanrı”nı sim -
volizə etməsinə, “Ana-Tanrıça”nın və “Ata-Tanrı”nın “Əcdadlar kultu”nun tərkib hissəsi
ol ma sına istinad edərək sonda onu qeyd etmək olar ki, dünyanın müxtəlif yerlərində qeydə
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alınmış insan fiqurları kimi bu artefaktlar da, insanların dini-ideoloji görüşləri, düşüncə tərzi
ilə bağlılıq təşkil edərək Naxçıvan diyarının Tunc dövrünün mənəvi mədəniyyətində “Əcdad -
lar”  kultunun olduğunu qeyd etməyə əsas verir.
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Togrul Khalilov

ABOUT CLAY HUMAN FIGURINES DISCOVERED IN BRONZE 
AGE MONUMENTS OF THE NAKHCHIVAN REGION

The Nakhchivan Autonomous Republic has an ancient history and rich culture. Due to
the favorable natural and geographical position of the Autonomous Republic, people have
lived in this territory since the Stone Age and created material and cultural samples dating
back to different periods. Therefore, in the course of the research conducted on the territory
of the Nakhchivan Autonomous Republic, new monuments and archaeological materials are
constantly registered. As a result of their study, scientific results are achieved. The article
deals with clay figurines of people registered in the monuments of the Nakhchivan Au-
tonomous Republic both in previous periods and in 2021. We have found during the study
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that these miniature human figures are one of the exciting and scientifically significant finds
of the art of sculpture and artistic plasticity in Nakhchivan. Like human figurines found world-
wide, these artifacts were not created by chance. They are associated with the “cult of ances-
tors”. Therefore, these finds are of great scientific importance in a deeper study of the ancient
and rich history of Nakhchivan.

Keywords: Nakhchivan, clay human figurine, ancestral cult, Mother khakanate, Father khakanate.

Тогрул Халилов

О ГЛИНЯНЫХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ФИГУРКАХ, НАЙДЕННЫХ В 
ПАМЯТНИКАХ БРОНЗОВОГО ВЕКА НАХЧЫВАНСКОГО РЕГИОНА

Нахчыванская Автономная Республика имеет древнюю историю и богатую куль -
туру. Благодаря выгодному природно-географическому положению автономной респуб -
лики люди жили на этой территории еще с каменного века и создавали материальные
и культурные образцы, относящиеся к разным периодам.  Поэтому в ходе исследований,
проводимых на территории Нахчыванской Автономной Республики, постоянно ре -
гистрируются новые памятники и археологические материалы.  В результате их изуче -
ния достигаются научные результаты.  В статье рассматриваются глиняные фигурки
людей, зарегистрированные в памятниках Нахчыванской Автономной Республики как
в предыдущие периоды, так и в 2021 году. В ходе исследования было установлено, что
эти миниатюрные человеческие фигурки являются одной из интересных и научно
значимых находок искусства скульптуры и художественной пластики в Нахчыване.
Подобно человеческим фигуркам, найденным в разных уголках мира, эти артефакты
созданы не случайно. Они связаны с «культом предков». Эти находки имеют большое
науч ное значение в области более глубокого изучения древней и богатой истории
Нахчывана.

Ключевые слова: Нахчыван, глиняная человеческая фигурка, культ предков, материнское
каганство, отцовское каганство.

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

SADƏ SAXSI QABLARIN İSTEHSALINDA İSTİFADƏ OLUNAN 
XAMMALIN HAZIRLANMASI

Məqalədə keramika istehsalında istifadə olunan gilli torpaqlar, onların yaranma səbəbləri, növləri,
rəngləri,  onlardan istifadə və saxsı düzəltmək üçün onların hazırlanma qaydaları və Naxçıvan ərazisinin gilli
torpaqlarının hərtərəfli öyrənilməsi tədqiqata cəlb edilmişdir. Müxtəlif saxsı qabların istehsalında istifadə olunan
xammal müxtəliflik təşkil etdiyi üçün bu məqalədə sadə saxsı qabların istehsalında istifadə olunan xammal
tədqiqata cəlb olunmuşdur. Qədim və kütləvi sənət sahələrindən biri olan dulusçuluğun öyrənilməsi Azərbaycan
tarixinin, mədəniyyətinin, sənətkarlığının öyrənilməsində mühüm rol oynayır.

Açar sözlər: Naxçıvan, keramika, xammal, gil, hazırlanma texnologiyası.

Keramika dekorativ-tətbiqi sənət nümunələrinin ən mühüm növlərindən biridir. Orta
əsrlərdə respublikamızın müxtəlif yerlərində keramika istehsal edən mərkəzlər olmuşdur ki,
bunu da qazıntılar nəticəsində aşkara çıxarılan materiallar sübut edir. İnsanların tələbatından
irəli gələn saxsı qab istehsalı zaman-zaman təkmilləşmiş daha mükəmməl hal almışdır.
Dulusçuluq sənəti Neolit dövründən etibarən meydana gəlməsinə baxmayaraq [1, s. 335],
erkən orta əsrlər dövründə dərin tənəzzülə uğramış, erkən orta əsrlərin sonlarından başlayaraq
isə ən yüksək inkişaf etdiyi dövrə qədəm qoymuşdur [2, s. 179]. Hansı dövrdə və necə hazır -
lanmasından asılı olmayaraq saxsı qabların formalaşması böyük əmək tələb etmişdir. Gilin
suya doydurulub, müxtəlif şəkillərə salınması ilə əvvəllər qadınlar məşğul olsa da, sonralar
bu iş geniş inkişaf etmiş və xüsusi bir sənət sahəsinə çevrilmişdir [2, s. 178].  Əslində saxsı
qab deyəndə ilk ağıla torpağın su ilə isladılıb, formaya salınıb, alovda bişirilməsi gəlir. Ancaq,
bu düşünüldüyü kimi də sadə bir proses deyil. Düzgün və gözəl saxsı qab əldə etmək üçün
ilk növbədə torpaq düzgün seçilməlidir. Çünki, saxsını əmələ gətirən xam maddə odur. Torpa -
ğın düzgün seçilməsi saxsının dözümlülüyünə, möhkəmliyinə və rənginə təsir edir. Yəni ki,
dulusçuluq sənətində keramika məmulatının rənglərinin və tərkibinin fərqliliyi onun torpaq
seçimindən, keramikanın sobada bişmə dərəcəsindən (8-10 saat, 900, 1100 dərəcədə [3, s.
150]) və sobada oksigenin tədarükündən asılıdır. Dulusçuluq arxeologiya tarixində ən önəmli
tədqiqat obyektlərindən biridir. Qeyd etdiyimiz kimi yaxşı saxsı düzəltməyin ən önəmli
məqamı torpağın yaxşı seçilməyidir. Çünki, torpağın bir neçə növü var. Saxsı palçığı üçün
müx təlif rəng torpaqdan istifadə olunur. Onların bəziləri incə və narın olduğu üçün, digər tor -
paqlar isə tərkibinin yaxşı olması ilə birlikdə rəngi üçün  də istifadə olunur. Onlar saxsıya
yaxşı görünüş verir. Torpağın rənglərindən əlavə onun alova davamlı olub olmaması da önəmli
ayrıntıdır. Keramika məhsulu tərkibində yüksək miqdarda gil olan torpaqdan hazırlanır. Bəs
bu gilli torpaq necə yaranır və onun normal torpaqdan fərqi nədir?

Əslində məhsuldar torpaq dediyimiz çürüntü ilə zəngin olan torpaqdır. Torpaqda humus
qatının yaranması bitki köklərindən, yarpaqlardan, həşərat və heyvanlardan irəli gəlir. Torpağa
nəzər salsaq görərik ki, torpağın alt qatlarına nisbətən üst qatı daha tünd rəngdə olur ki, bu da
həmin o çürüntülərdən irəli gəlir. Alt qatlara yendikcə isə torpağın rəngi onun tərkibində olan
duza, gilə, quma, daşa görə dəyişilir [5]. Demək ki, torpağın rəngi onu tərkibindəki maddə -
lərdən asılıdır. Əslində bütün torpaqların tərkibində qum, gil, çürüntü, su, hava, duz vardır.
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Amma bu müəyyən miqdarla fərqlilik təşkil edir. Torpağın tərkibində bir maddənin həddən
ar tıq olması onun məhsuldarlığına mənfi təsir etsə də, o torpağın bir neçə istisna halın çıxmaq
şərti ilə başqa məqsədlər üçün istifadə edilməsinə yararlı olur.

Tərkibində gilin miqdarı artıq olan torpaqlar gilli torpaqlar adlanır. Onların tərkibi 0,002
mm-dən kiçik olan hissəciklərdən ibarətdir [4]. Bu torpaqlar məhsuldarlıq üçün yararlı deyil.
Çünki, bu torpaqlar su ilə reaksiya yaradanda yapışqan olur və fikrimcə bitkinin qidalanmağı
üçün olan hava axınının qarşısını alır. Torpağın həddən ziyadə gilləşməsinin isə müxtəlif
səbəbləri vardır. Birincisi havanın həddən artıq rütubətli olması. Bu halda torpaq tərkibinin
sıxlığı artır və torpaq ağırlaşır. Beləcə gilləşmə prosesi baş verir. İkinci bir səbəb isə torpağın
həddən çox su ilə təmasda olmasıdır. Gilin təbiətdə sonrakı istifadə qaydalarına baxsaq, gö -
rərik ki, gil sudan başqa heç bir maye ilə birləşmir və qısacası heç bir maye gilə plastiklik və
yapışqanlıq xüsusiyyəti vermir [6]. Məsələyə səthi yanaşıldıqda düşünülür ki, gil su ilə qarışır.
Ancaq, bu belə deyil. Gil suya töküldükdə o sudan keçə bilmir, su ilə yapışıb qalır və müəyyən
bir təbəqə əmələ gətirir. Çünki, gil silikatların bir növüdür (gil silikat mineralının yer səthində
havalanması nəticəsində əmələ gəlir) və silikat maddələri suda həll olunmur. Bu yaranan təbə -
qə  isə bizim bildiyimiz saxsı palçığı adlanır. Gilə təbiətdə müxtəlif rənglərdə rast gəlinib ki
(qara, qırmızı, bənövşəyi, ağ və s.) bu da onun tərkibindəki maddələrlə əlaqədardır. Gilin ən
saf halı ağ gildir. Yəni kaolindir [7]. Kaolin yüksək keyfiyyətli gillər qrupuna aiddir. Susuzlaş -
mış çay kənarlarında ona tez-tez rast gələ bilərik. Ancaq, kvarsit tozu və tabaşir tozu da ağ
olduğu üçün onları ayırd etmək asan deyil. Gil tərkibində çirklər olduqda isə müxtəlif rənglər
alır. Gilin tərkibində dəmirin və alüminiumun olması torpağın bu maddələrə meylliliyindən
irəli gəlir. Gilin tərkibində dəmirin çox olması oksidləşmə yaradır ki, bu zaman da gilin tərkibi
sarı və ya qırmızı rəngə çalır.

Topladığımız etnoqrafik materiallara əsasən deyə bilərik ki, (informator – dulusçu Elnur
Əliyev), Naxçıvan ərazisində saxsı torpağı ən çox Nehrəm ərazisindən, Uzunoba gölü ətrafın -
dakı torpaqlardan və Gilançay hövzəsindən əldə olunur. Doğrudur, bugünkü günümüzdə Nax -
çı van ərazisində saxsı hazırlamaq üçün bu ərazilərin torpaqlarına müraciət olunmasa da, bu
torpaqlar saxsı hazırlamaq üçün hələ də öz keyfiyyətini qoruyub saxlayır. Naxçıvan ərazisində
olan gilli torpaqlar demək olar ki, tərkibində onlara xüsusi rəng verən metallardan başqa, key -
fiyyətinə görə çox da bir-birindən fərqlənmir. Digər bölgələrin torpaqlarına nisbətən muxtar
respublika ərazisində keramika istehsalına yararlı torpaqların tərkibində qumun miqdarı
çoxluq təşkil edir ki, bu da  xammalın hazırlanmasında çətinliklər törədir. Bunun üçün həmin
tor paq lar bir neçə mərhələdən keçirilərək qumdan təmizlənməlidir.

Nehrəm ərazisindən gətirilən gil daha çox qırmızı və sarı rəngdə olur. Bunun səbəbi isə
torpağın tərkibində metalların (dəmirin) çoxluq təşkil etməsidir. Buradan əldə edilmiş gildən
hazırlanan qablar adətən açıq havada qurudulur. Çünki, bu gilin tərkibində qum çoxluq təşkil
edir və açıq havada qalan qabların qırılmasını önləyir.

Uzunoba gölü ətrafından əldə olunan gil daha çox göy rəngdə olur ki, bunun da əsas
sə bə bi bu zonalarda torpağın tərkibində gümüşün çoxluq təşkil etməsidir. Bu gildən hazırlan -
mış qablar qurudulmaq üçün örtülü yerlərdə saxlanılır. Çünki, gilin tərkibində qumun faizi
azlıq təşkil edir və bu halda qabların çatlama ehtimalı artır.

Xammalın hazırlanması. Bildiyimiz kimi, ilk saxsı qablar istehsal olunandan bu günə -
dək onların tərkibi mütəmadi olaraq dəyişilmiş, zaman-zaman daha görkəmli və daha davamlı
hala gəlmişdir. Bu isə onun tərkibində olan xam maddənin dəyişilməyinə səbəb olmuşdur.
Da ha mürəkkəb texnologiya ilə hazırlanan bəzi qablar (farfor, fayans, seladon) dünya miq -



yasında sadə saxsı qabları kölgədə qoymuşdur. Ancaq, bununla bərabər sadə saxsı qablar da
günümüzdə çox-çox istifadə olunan növlərdən biridir. Saxsı qabın hazırlanması üçün istifadə
olunan xammal bir neçə mərhələdən keçirilərək hazır hala gətirilir. Dünyanın müxtəlif
yerlərində bu mərhələlər fərqlilik təşkil edir. Torpağın rəngindən və tərkibinin necəliyindən
asılı olmayaraq onu palçığa çevirmənin ən qədim metodu torpağın su ilə qarışdırılıb, 15-20
gün saxladılıb, bədən gücü ilə tapdalanıb hazır vəziyyətə gətirilməsidir. Zaman keçdikcə,
müasir texnologiyalar inkişaf etdikcə asan və az vaxt aparan yolla keramika əldə etməyin bir
çox yolları tapılırdı. Bu isə keramikanın həm keyfiyyətinə yaxşı təsir edir, həm də keramika
istehsalını artırırdı. Çünki, keçmişdə xammalın hazır vəziyyətə gətirilməsi üçün onu bir neçə
müddət ərzində bədən gücü ilə tapdalamaq lazım gəlirdi. Müasir dövrümüzdə isə bu işi tex -
nikalar görür və buda istehsalçı üçün vaxt qazanımı yaradırdı. Əvvəl torpaq su ilə qarışdırılır,
maye halına salınır, sonra artıq suların getməsi üçün maşınlardan süzülür. Daha sonra isə
sıxılması üçün maşınlara yerləşdirilir ki, buna da biz əvvəlki dövrün bədən gücü ilə tapdalan -
ması deyirik. Məhsul sıxılıb presləndikdən sonra isə istifadəyə hazır hala gəlir. İstər bədən
gücü ilə hazırlanan məhsulun, istərsə də maşınlarla hazırlanan məhsulun son olaraq hava
qabarcıqları çıxarılır, sonra istifadəyə verilirdi. Çünki, palçığın içindəki hava çıxarılmasa qab
sobaya girdiyi zaman istilik havanı partladar və bu da qabın çatlamasına səbəb olar. Palçıqdan
hava qabarcıqlarını sim vasitəsi ilə çıxarırlar. Palçıq dəfələrlə aşağıdan yuxarıya doğru kəsilir
və kəsilən hissə alt hissəyə bərkidilir. Bu proses artıq içəridə boş yerlər qalmayanadək davam
edir. Bu nöqtədə palçığın aşağıdan yuxarıya üçkünc kəsilməsi vacibdir ki, hava asanlıqla
çıxsın. Əks halda hava içəridə qalar. Palçıqdan hava qabarcıqlarının çıxarılmasının başqa bir
yolu isə onun uzun müddət əl ilə yoğurulmasıdır. Xammalın düzgün hazırlanması keramikanın
əsasını təşkil edir.

Nəticə olaraq qeyd edə bilərəm ki, Neolit dövründən etibarən yaranan keramika sənəti
əsrlər boyu inkişaf edərək müasir dövrümüzə qədər gəlib çıxmışdır. Müəyyən dövrlər ərzində
tənəzzülə, dirçəlişə, kəmiyyət və keyfiyyət artım və azalmasına məruz qalan keramikanın
xammalının hazırlanmasında elə də böyük dəyişiklik baş verməmişdir. Sadaladığımız əsrlərdə
Naxçıvanda keramika sənətinin yüksək dərəcədə inkişaf etməsinə baxmayaraq, müasir döv -
rümüzdə keramika istehsalı texniki öyrətmə mərkəzlərini çıxmaq şərti ilə demək olar ki, yox
dərəcəsindədir.

ƏDƏBİYYAT

1. Azərbaycan arxeologiyası: 6 cilddə, I c., Bakı: Şərq-Qərb, 2008, 448 s.
2. Muradov V. Naxçıvan diyarında sənətkarlıq və ticarət (XVIII-XX əsrin əvvəlləri). Bakı: 

Elm, 2017, 264 s.
3. Rzayev B, Qarayev Ə. Naxçıvan Muxtar Respublikasının təbii sərvətləri: hazırkı vəziy-

yəti və perspektivləri. Naxçıvan: Əcəmi, 2013, 408 s.
4. https://az.warbletoncouncil.org/suelos-arcillosos-12824
5. https://az.wikipedia.org/wiki/Torpaq
6. https://tr. wikipedia. org/wiki/Kil
7. https://az.wikipedia.org/wiki/Kaolinit

AMEA Naxçıvan Bölməsi
E-mail: aysel_ismayi@mail.ru

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin Elmi əsərləri, 2022, № 1 s. 95-98

ELMİ ƏSƏRLƏR    ●   SCIENTIFIC WORKS ●    НАУЧНЫЕ ТРУДЫ

97



Aysel Ismayilova

PREPARATION OF RAW MATERIALS USED IN THE
PRODUCTION OF SIMPLE POTTERY

The paper considers clay soils used in the production of ceramics, their causes, types,
colors, rules of their preparation for use and pottery, and a comprehensive study of clay soils
of Nakhchivan. Due to the diversity of raw materials used in the production of various pottery,
in this article, the raw materials used in the production of simple pottery are involved in the
study. The study of pottery, one of the ancient and popular arts, plays an important role in the
study of the history, culture and art of Azerbaijan.

Keywords: Nakhchivan, ceramics, raw materials, clay, production technology.

Айсель Исмаилова

ПОДГОТОВКА СЫРЬЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО В ПРОИЗВОДСТВЕ 
ПРОСТОЙ ФАЯНСОВОЙ ПОСУДЫ

В статье были рассмотрены глинистые почвы, используемые в производстве ке-
рамики, причины их образования, виды, цвета, правила их использования в изготовле-
нии керамики, а также всестороннее изучение глинистых почв Нахчыванской АР. В
связи с разнообразием сырья, используемого для производства различной керамики, в
данной статье исследуется сырье, используемое для производства простой керамики.
Изучение гончарного дела, одного из древних и популярных видов искусства, играет
важную роль в изучении истории, культуры и ремесел Азербайджана.

Ключевые слова: Нахчыван, керамика, сырье, глина, технология производства.
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UOT 39

ASƏF ORUCOV

TÜRK MƏDƏNİYYƏTİNDƏ AT VƏ ONUN NAXÇIVANDA YERİ 

Məqalədə qədim zamanlardan türklərin ata kult kimi baxmasından, onun müqəddəs bilinməsindən geniş
şəkildə bəhs edilmişdir. Aparılan araşdırmalardan məlum olmuşdur ki, əzəli türk yurdu olan Naxçıvan bölgəsində
də ata sitayiş edilmiş, ona müqəddəs baxılmış, həm də təsərrüfat həyatında ondan geniş şəkildə istifadə edilmişdir.
Topladığımız etnoqrafik materiallara görə qeyd edə bilərik ki, bölgədə atla bağlı deyimlər geniş şəkildə yayıl -
mışdır. At demək olar ki, türk etnosu ilə iç-içə olmuşdur. Onun südündən gündəlik və ya müalicə məqsədi ilə
geniş şəkildə istifadə edilmişdir. Məqalədə həmçinin at yəhəri düzəldən ustalar, yəni sərraclar haqqında da geniş
məlumat verilmişdir. Yəhərlərin bir neçə növə ayrıldığına rast gəlinmişdir. Atın saxlanılması, minilməsi, yük
arabalarına və cütə qoşulması və s. kimi məsələlər də məqalədə öz əksini tapmışdır.

Açar sözlər: Naxçıvan, türk, at, yəhər, nal, inam.

Cənubi Qafqazda atçılığın inkişaf tarixi qaramal və qoyunçuluğun tarixinə nisbətən
xeyli cavan olub, əsasən Tunc dövrünün məhsuludur. Cənubi Qafqazda atçılığın yayılma
arealına nəzər salsaq bu sahədə qədim türk yurdu Azərbaycanın daha ön planda durduğunun
şahidi oluruq. Bu baxımdan Azərbaycanın qədim dilbər guşəsi olan Qarabağ çox məşhurdur.
Bir sözlə Qarabağ təkcə mədəniyyəti, incəsənəti və təbiəti ilə deyil, atları ilə də dünyaya səs
salıb. Qarabağ atları Asiya və Qafqazda ən qədim at cinsi hesab edilir. Aparılan araşdırmalar
nəticəsində məlum olmuşdur ki, Naxçıvan bölgəsi də təsərrüfatın bu sahəsində xeyli inkişaf
etmişdir.

Son dövrdə aparılan arxeoloji tədqiqatlar nəticəsində məlum olmuşdur ki, atın əhliləş -
dirildiyi ilk yerlərdən biri Azərbaycanda Muğan düzənliyi olmuşdur. Bu düzənlikdə yerləşən
Əliköməktəpə yaşayış yerində aparılan qazıntılar zamanı aşkar edilmiş at sümüklərinin tədqiqi
m.ö. IV minillikdə burada iki cins əhliləşdirilmiş atdan istifadə edildiyi göstərilir. Bilqamıs
dastanından aydın olur ki, Yaxın Şərqdə qədim şumerlərdə (e.ə. IV-III minilliklərdə) atdan
hələ hind-avropalılar bura gəlməmişdən çox öncə qoşqu və minik vasitəsi kimi istifadə edil -
mişdir. Minik atdan bəhs edərkən İbrahim Kafəsoğlu yazır ki, türklər ata minən ilk insan
olaraq bilinməkdədirlər. Bəşər tarixindəki bu uğur xalqların və mədəniyyətlərin inkişafında
fövqəladə nəticələr vermişdir [8, s. 280]. Bundan başqa, bölgədə mövcud olan qala şəhərlərin -
dən olan II Kültəpədə bir ədəd polixrom boyalı qab qırığı üzərində atlı rəsmi təsvir olunmuşdur
[3, s. 17]. Onu da qeyd edək ki, atla bağlı inamlar və təsəvvürlər çox qədim zamanlardan
türklərə aid olmaqla indi də geniş şəkildə yayılmaqdadır.

Əski türklərin mahir süvari olması haqqında IV yüzilliyə aid Roma qaynaqları “Yenicə
yeriməyə başlayan hun uşaqlarının ayrıca atı olur” yazırdısa, VII yüzillikdə Bizans qaynaq -
larında “türklər sanki at belində doğulmuşlar, onlar sanki yerdə yeriyə bilmirlər” deyilirdi.
Çin qaynaqları isə türklərin ata olan münasibətindən heyrətlənərək yazırdı: “Ən yaxşı at təlim -
çisi olan Asiya hunları heç kəsin toxuna bilmədiyi çöl atlarını tutub əhliləşdirirdi”. Erkən orta
yüzilliklərin qaynaqları çox sürətlə at çapa bilmək yetənəklərini təbiət hadisələri ilə müqayisə
edib, “qasırğa kimi görünüb, quşlar kimi uzaqlaşırlar” sözünü də məhz türk süvariləri haqqında
yazılmış və göründüyü kimi, heyrətlərini gizlədə bilməmişdilər [4]. Avropalı yazarlardan Sido -
nius yazır: “at, başqa bir etnosu sadəcə belində daşıyar, ancaq türklər at belində yurd salarlar”
[12, s. 1827-1830].

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin Elmi əsərləri, 2022, № 1 s. 99-105 

ELMİ ƏSƏRLƏR    ●   SCIENTIFIC WORKS ●    НАУЧНЫЕ ТРУДЫ

99



Qədim türklər at üzərindəki müharibələr bitdiyi zaman atdan bir sıra oyunlar təşkil
etmişdilər. Bu oyunlardan “Çövkən” oyununu xüsusilə qeyd edə bilərik. Onu da vurğulayaq
ki, bu oyun Naxçıvanda geniş şəkildə yayılan oyunlardan biri olmuşdur. Bir haşiyə çıxaraq
qeyd etmək istərdik ki, “Çövkən” oyunu 2013-ci ildə UNESKO-nun Qeyri-maddi Mədəni İrs
üzrə Reprezentativ siyahısına daxil edildi.

Aparılan araşdırmalardan məlum olmuşdur ki, bu təsərrüfat sahəsi demək olar ki, zaman
keçdikcə maldarlıqdan ayrılmış və özü xüsusi bir təsərrüfat sahəsinə çevrilmişdir. Tarixən at -
çı lığın bir çox təsərrüfat və ordu quruculuğu sahələrində özünü köməkçi qüvvə kimi göstər -
məsi faktı tarixi qaynaqlardan və arxeoloji tədqiqatlardan da bəlli olur. Tranzit ticarətindən
tutmuş ölkə daxili ticarətə kimi, minik və qoşqu vasitəsi kimi, müharibələrdə isə süvarinin
əsas döyüş vasitəsi kimi bu heyvanın daha çox lazımlı olması atçılığın inkişafını hər zaman
la büd etmişdir. Təsadüfü deyildir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının dağlıq ərazilərində
atçılığın hələ də təsərrüfatın ayrılmaz sahələrindən biri kimi gündəmdə qalması regionun təbii
qanunauyğunluqlarından irəli gələn amillə əlaqədardır. Aparılan arxeloji tədqiqat işləri zamanı
çoxlu sayda at sümüklərinə Naxçıvan bölgəsinin əsasən dağlıq relyefə malik erkən orta əsr
kəndtipli yaşayış yerlərində – Albantəpə, Qoşatəpə, Havuş, II Boyəhməd, Külüs, Kolasu,
Qızıl tapılan, müdafiə tipli istehkam abidələrindən də rast gəlinmişdir [7, s. 169].

Bundan əlavə I və II Kültəpə abidələrindən çoxlu miqdarda at sümüklərinin aşkar edil -
məsi, yəhərli at fiqurlarının tapılması, I Maxta yaşayış yerindən gildən hazırlanmış at fiquru -
nun əldə edilməsi, e.ə. II minilliyin ikinci yarısına aid edilən Şahtaxtı nekropolundan bütöv
at skeletinin aşkarlanması Naxçıvanda atçılığın tarixinin eneolit və tunc dövründən başlandı -
ğını əyani şəkildə təsdiq edir. Heyvandarlıq təsərrüfatı ilə əlaqəli onu da qeyd edək ki, Naxçı -
vanın qədim qala şəhər tipli yaşayış yerlərindən (II Kültəpə, Oğlanqala, Şahtaxtı-Govurqala
və b.) abidələrindən küllü miqdarda iribuynuzlu heyvan və at sümükləri aşkara çıxarılmışdır.
Şübhəsiz ki, bu heyvanlardan qoşqu qüvvəsi kimi də istifadə edilmişdir. Bunu sübut edən
digər faktiki materiallar təsviri sənət nümunələridir. Belə ki, Xaraba Gilanda atla bağlı maraqlı
tapıntılardan biri də XII-XIV əsrlərə aid edilən üzəngidir [2, s. 138]. Göründüyü kimi Naxçı -
van ərazisində minilliklər boyu atdan istifadə edilmişdir. Topladığımız etnoqrafik-çöl və ədə -
biyyat materialları göstərir ki, əvvəlki minilliklərdə, əsrlərdə olduğu kimi XIX-XX yüzillikdə
də atçılıq inkişaf etmişdir. Bu dövrdə atçılıq fərdi təsərrüfat sahələrində, ya da kolxozlarda
mövcud olmuşdur. İlxı şəklində çox cuzi olaraq mövcud olmuşdur. Toplanmış çöl materialla -
rına görə Naxçıvanda 40 atı olan insana onun ilxısı var demişdilər.

Bəs görəsən müasir at nə zamandan əhliləşdirilmişdir. Bir sıra mənbələr göstərir ki,
müasir ev atının (Equus Caballus) əcdadı təqribən 6000-7000 il əvvəl əhliləşdirilmişdir. “İskit”
nəzəriyyəsinin tərəfdarı İ.Zichyyə görə at Qaradənizdən şimaldakı düzlərlə Şimali Türküstan
torpaqları arasında yerləşən İskitlərin bölgəsində yetişdirilməyə başlanılmışdır. İ.Zichy “at
yetişdiriciliyi və çobanlıq” sənətini ortaya çıxaran və “atlı köçəri mədəniyyəti” olaraq qəbul
edilən bu mədəniyyətin eramızdan əvvəl 5000-4000 illər arasında təşəkkül tapmağa başladı -
ğını və buradan da Avropaya yayılması fikrini irəli sürmüşdür [10, s. 29].

Qədim türklərdə igidin atla bərabər dəfn edilməsinə rast gəlinir. İnanca görə mərhum
cən nətə gedərsə ilk minəcəyi heyvan at olacaqdı. İnanca görə insanlar o biri dünyada atları
ilə görüşəcəklər. Xızır peyğəmbərin boz atının var olduğu və bu atın küləyinin hara toxunursa
orada xoş güzəran olacağı düşünülməkdədir. Hz. Əlinin Düldül adlı bir atının olduğu və onu
heç vaxt darda qoymadığı bilinməkdədir. Qədim mənbələrə görə dövlətlər arası sülh anlaşması
imzalandıqda at qurbanı kəsərdilər. Məsələn: e.ə. 40-cı illərdə Hun xaqanı Kun Kan Çin
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dövləti ilə bir anlaşma sırasında ağ bir at kəsdirdiyinə rast gəlirik [13, s. 824]. Onu da qeyd
edək ki, çox əski zamanlarda türklərin istifadə etdikləri 12 heyvanlı türk təqvimi olmuşdur
ki, bu 12 heyvanın biri də məhz at olmuşdur.

At 12 ay ərzində, yəni bir ilə doğar. Əgər atın balası 11 aya doğularsa, onun balası dişi
oldu ğuna inanardılar. Bu yüzilliklərlə sınanmış, xalq təcrübəsindən çıxmışdır. Məlumatçımız
qeyd edir ki, atın qarnında balasının olub-olmamasını bilmək üçün onun böyrünə baxardılar.
Böyür tərəfindən, ayağa yaxın yerdən tükləri qıvrım, dairəvi halda olur. Bu vəziyyətə xalq
arasında atın böyrü elə bil gül açıb deyilir. Yəni böyür tərəfində bu hala rast gəldikdə atın
balalı olduğu bilinir. Atın balasının yaşına gəldikdə isə muxtar respublikada atın balasına 6
aylığına qədər qulun və ya qulan, bəzi yerlərdə kurik deyərlər. Altı aydan bir yaşına qədər
dayça, bir yaşından sonrakı dövr day adlanır. İki yaşlı at şilxor və ya şiləxor, 3 yaşlı at isə
ürgə, 4 yaşına isə minək at deyilir. Ancaq bəzi bölgələrdən topladığımız materiallara görə isə
şilxor at həm də yaxşı olmayan ata, yəni pis ata (zəif qaçan, yeriyən) deyərdilər. Bundan əlavə
pis yeriyən, yeriyə bilməyən ata alaca at da deyilir. Bu haqda “Kitabi-Dədə Qorqud”
dastanında da bəhs edilir. Kafirlərin atları alaca olaraq göstərilir [5, s. 74].

Cinsinə görə atın dişisinə madyan, xüsusi erkəyinə isə ayğır deyərdilər. Ayğır at ilxını
bir sözlə idarə edir, vəhşi heyvanlardan, başqa atlardan belə qoruyur. 

At adətən 3 yaşından sonra minilməyə başlayır. Atı minəyə alışdırmaq üçün xüsusi üsul -
lardan istifadə edilir. İlk öncə xurcunun içinə müəyyən miqdarda bir şeylər yığıb atın üstünə
bağlayarlar ki, o alışsın. Sonra yavaş-yavaş usta at minənlər tərəfindən minilməyə başlayır
və beləliklə at alışdırılır.

Atlar rənglərinə görə də fərqlənir. Etnoqrafik materiallara görə narıncı və göy madyanlar
daha yaxşı olardılar. Qırmızı atlara kəhər at deyərdilər. Belə atlar da güclü olardılar. Formasına
da görə atlar bir-birindən fərqlənir. Boynu və ayaqları uzun olan atlar daha sürətə qaçarlar.

Atın nallanmasına gəldikdə isə onu qeyd edə bilərik ki, atlar nalbəndlər və ya bu işi
bac a ran insanlar tərəfindən nallanır. Atın nalsız minilməsi, demək olar ki, qeyri-mümkündür.
Bu vəziyyətdə atın ayağı zədə alır və nəticədə xəstəliyə düçar olur. Ona görə də nallanmamış
atı minmək qəbahət sayılır. Tədqiqatçı alim A.Mustafayev yazır ki, at “dizləmə” və “çarmıx”
vasitəsi ilə olmaqla, iki üsulla nallanırdı. Dəlisov və ürkək atlar bədnal olduğundan, adətən,
çarmıx vasitəsilə nallanırdı [9, s. 203].

Atı nallayan nalbəndin əsas alətləri kəndir, çəkic, kəlbətin, yiyə və dartıdan ibarətdir.
Kəndir atın ayağını tutmaqdan, çəkic nalın mıxını döyüb bərkitməkdən, kəlbətin atın dırnağına
əyri gedən mıxı çıxartmaqdan, yiyə mıxı itiləməkdən, dartı atın dırnağını yonub düzəltməkdən
ötrü işlədilir. At iki qaydada nallanır. Onlardan biri sadə və daha geniş yayılmışdır. Bu qaydada
atın ayağının buğumuna möhkəm kəndir keçirilərək qaldırılıb diz üstündə saxlanır. Nalbənd
atın dırnağının artıq və çürümüş hissələrini dartı ilə təmizləyib düzəldir. Nal atın ayağına ifcin
geyindirilərək mıxlar aşağıdan yuxarıya vurulur. Digər at nallama qaydası çarmıx adlanır. Bu
qayda xüsusi hazırlanmış qurğuda icra olunur.

Ta qədimlərdən Şərq aləmində bir sıra xəstəliklərin müalicəsində at minmək əsas metod -
lardan sayılıb. Məsələn, müasir tibb aləminə də məlumdur ki, prostat xəstəliklərinin müalicə -
sində, böyrək və öd kisələrində olan daşların təbii üsulla salınmasında at minməyin böyük
əhəmiyyəti var. Belə ki, atı öz istədiyi kimi deyil, xüsusi üsulla yeridirdilər. Belə atların xüsusi
yerişləri olurdu ki, ona da yorqa yeriş deyərdilər. Yorqa yeriş yəni yaxşı, atın üstündə oturanı
silkələməyən yerişdir. At yerişlərindən biri də qurd yerişidir. Bu da yaxşı, iti yerişlərdən biridir.
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Atın quyruğunun kəsilməsi namusa sataşmaq kimi qəbul edilirdi. Quyruğu kəsilmiş atı
minməyi namussuzluq sayır və az qala onunla danışırmış kimi, atından dönə-dönə üzr istəyən -
dən sonra çox sevdiyi atı öldürmək zorunda qalınırdı. Cahandar ağanın sevimli atı Qəmərə
xitab etdiyi son sözlər: “İndi mən nə edim, Qəmər? Axı, sən mənim sirdaşım, dar günümdə
harayçım idin. Sən məni çox dardan çıxartmısan. Sən mənim ürəyimdən keçənləri balaca bir
işarədən başa düşürdün. Sən quşdan ayıq və ehtiyatlı bir atsan, Qəmər. Çox qaranlıq gecələrdə,
məndən qabaq, yolda təhlükə olduğunu sən başa düşübsən. Qulağını yapıxdırıb sakitcə dayan -
mısan və məni başa salmısan ki, irəli getmək olmaz. Məndən qabaq özün yolu dəyişmisən,
Qəmər. Bir toyda, bir nişanda geri qalmamısan, hələ indiyəcən cıdırlarda səni keçən olmayıb.
Məni utandırmamısan, həmişə başımı uca eləmisən. Neçə dəfə sənin yalına yatıb, gözlərinə
qurban, Qəmər, əlac sənə qalıb demişəm. Sən quş kimi qanad açıb məni güllənin altından
çıxartmısan. Mən səni özümə qardaş, sirdaş bilirdim, Qəmər, sən kişnəyəndə ürəyim dağa dö -
nürdü. Şahə qalxıb fırlananda elə bilirdim yeri, göyü mənə bağışlayırlar, Qəmər, indi mən
neyləyim, sənin rüsvayçılığına necə dözüm?” [8, s. 88]. Daha əski çağlarda atın quyruğunun,
yalının qırxmaq sahibinin ölümü ilə də bağlı olurdu.

Atı ram etmək üçün başına noxta, ağzına isə cilov taxardılar. Məlumatçımız Mahmudo -
ba kənd sakini Abbasov Teymur qeyd edirdi ki, əgər “atın başı bərk” olarsa, onda atın ağzına
təhnəli cilov salardılar. Bundan əlavə muxtar respublikanın bəzi bölgələrində cilova suluxlux
da deyərlər. Atı minmək üçün üstünə qoyulan alət yəhər adlanır. Yəhər düzəldən ustalar sərrac
adlanırdı. Bu sənətin nə zamandan yaranmasına nəzər salaq. Azərbaycanda sərraclıq sənətinin
təşəkkül tarixinin aydınlaşdırılmasında arxeoloji materiallar müstəsna əhəmiyyətə malikdir.
Bu cəhətdən Şahtaxtı kəndi yaxınlığında e.ə. II minilliyin sonralarına aid qəbirdən tapılmış
at skeleti üzərindəki tunc pilək diqqəti cəlb edir. Piləyin qızıl suyuna çəkilməsi onun dekorativ
bəzək məqsədi güddüyünü və qayışlı yüyənlə əlaqədar olduğunu göstərir. Bu fakt Azərbaycan -
da minik ləvazimatı istehsalının e.ə. II minilliyin sonralarından gec olmayaraq inkişaf etməyə
başladığını göstərir. Minik ləvazimatının hazırlanması ilk vaxtlar ev peşəsi səciyyəsi daşımış -
dır. Lakin sonralar qaltaqlı yəhər və onun əlavə ləvazimatının hazırlanması xüsusi istehsal sə -
riş təsinə malik ixtisaslı usta əməyi tələb etdiyindən tədricən yeni bir sənət növü – sərraclıq
formalaşmağa başlamışdır [1, s. 420].

Yəhər ləvazimatının tikilməsində cəldə, iynə, biz, sap və mumdan istifadə olunurdu.
Sər raclar formasına görə iki cür yəhər hazırlayardı. Onlardan biri “buyurtma”,  ikincisi isə
“bazarı” adlanırdı. “Buyurtma” yəhər həm daha möhkəm materialdan, həm də çox bəzəkli
hazır lanırdı. Yəhər quşqunu, bir qayda olaraq, dünkah və yan qayışlarından ibarət düzəldilirdi.
İ.Zeynalova görə qayışları düzəltmək üçün gönləri dabbağlardan alırdılar. Eyni zamanda iplik
və kəndirləri də satın alma yolu ilə əldə edirdilər [11, s. 91]. Bundan əlavə yəhərə tapqır,
qıçaltı, üzəngi qayışı və s. düzəldilib əlavə olunurdu. Minik yəhərinin əlavə ləvazimatı arasın -
da başlıca yeri yüyən tuturdu. Yerli yüyənlər çoxtoqqalı olması ilə səciyyələnirdi. İkitoqqalı
kazak və ingilis yüyənlərindən fərqli olaraq, yerli yəhərlərin yüyənində 6 toqqa işlənirdi.
Bunlardan ikisi cilov, ikisi kəlləlik, biri qulaqardı, biri isə boğazaltı üçün nəzərdə tutulurdu.
Yüyən qayışları, bir qayda olaraq, aşılanmış göndən düzəldilirdi. Yüyənin metal hissələri
(toqqa, gəm, qaytarğan və s.) sifarişlə dəmirçiyə düzəltdirilirdi. Hakim zümrələrə məxsus
sifa rişlər əsasında hazırlanan yəhər dəstinin metal hissələri çox vaxt gümüşbənd tərəfindən
hazırlanırdı. Yəhər quşqunu bir qayda olaraq, toqqa vasitəsilə qaltağa birləşdirilirdi. Sinəbənd
bir cüt döş qayışından və onları atın sinəsinin tən ortasında birləşdirən paxlavaşəkilli “gül”dən
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ibarət hazırlanırdı. Atın belinə qalxmaq üçün yəhər dəstinə bir cüt üzəngi qayışı düzəldilib
əla və edilirdi. Yarım arşın uzununda olan bu qayışların bir ucu üzəngiyə, digər ucu toqqalı
qayış vasitəsilə yəhərin qaltağına bənd edilirdi.

Atı yəhərləmək üçün əvvəlcə onun belinə tərlik, onun üstündən təkaltı, onun üstünə qal -
taq, qaltağın üstünə isə yəhər döşəkcəsi qoyulurdu. Yəhər, adətən, atın belinə tapqır, sinəbənd
və quşqun vasitəsilə bərkidilirdi. Ata minmək üçün yəhərin qaltağına ucu üzəngili qoşa qayış -
lar bərkidilirdi [9, s. 203].

Türklərin, atı müqəddəs olaraq görməsi, özlərinə çox doğma və əziz bilməsi onların atla
bağlı inanclarında da özünü göstərir:

– At bir evin önündə başı evə doğru bağlanarsa, o evə bərəkət və uğur gətirər.
– At olan evə cin, şeytan girməz.
– Atın gözünün yaşarması, ya sahibi, ya da sahibinə yaxın olan insanlardan biri öləcək

deməkdir.
– At başı suya salınarsa, yağış yağar.
– Nəzərdən qorunmaq üçün evə at başı asılar.
Xalqımız atı həmişə şərəf, qəhrəmanlıq, müdriklik rəmzi kimi qəbul etmiş ona olan

sevgisini deyimlərdə ortaya qoymuşdur.
Tüfəngini yaxşı at
Yaxşı doldur, yaxşı at
Mərdin başın ucaldır
Yaxşı arvad, yaxşı at.

Dastan və nağıllarımızda, el deyimlərimizdə də at qardaşdan yoldaşdan əziz, yaxın hesab
edilir. Koroğlu dastanında bu motivə rast gəlirik. Dastanda atın candan əziz olduğuna belə
rast gəlirik. 

Başına döndüyüm naxırçı qardaş,
Mənim Ərəb atımı gördünmü ola?
Mərd igidin atı candan əzizdir,
Mənim Ərəb atımı gördünmü ola? [6, s. 117].

Dilimizdə bu günün özündə belə atla bağlı atalar sözləri, zərb məsəlləri mövcuddur.
“At ver dost ol, qız ver düşmən ol”, “At bazarında eşşək anqırmaz”, “Yaxşı at özünə

qamçı vurdurmaz”, “At muraddır”, “At qol-qanaddır” və sair.
Türklər tarix boyu ata minmiş, ətindən yemiş, südündən qımız düzəltmiş, quyruğunun

tü kün dən qopuz, yalının tükündən ələk düzəltmişdir. Naxçıvan da ulu türk yurdu olaraq təsər -
rüfatın bu sahəsi inkişaf etmiş, yaşadılaraq günümüzədək gətirilib çıxarılmışdır.
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HORSE IN TURKIC CULTURE AND ITS PLACE IN NAKHCHIVAN

The paper discusses the cult of the horse, which existed among the Turks since ancient
times. In the course of the research, it was revealed that in the Nakhchivan region, the pri-
mordially Turkic land, the horse was worshiped, considered a sacred animal, and widely used
in economic life. According to the ethnographic materials we have collected, we can say that
sayings about horses are widespread in the region. Therefore, it can be said that the horse was
the center of the Turkic ethnos everyday life. Its milk was widely used for daily or medicinal
purposes. The paper also provides detailed information about horse saddle makers. It was re-
vealed that the saddles were divided into several types. The paper also reflects such issues as
keeping horses, riding, cargo and pair teams, etc.

Keywords: Nakhchivan, Turk, horse, saddle, horseshoe, belief.

Асеф Оруджев

ЛОШАДЬ В ТЮРКСКОЙ КУЛЬТУРЕ И ЕЕ МЕСТО В НАХЧЫВАНЕ

В статье подробно рассматривается культ лошади, существовавший у тюрков с
древних времен. В ходе проведенных исследований выявлено, что и в Нахчыванском
регионе, исконно тюркской земле, поклонялись лошади, считали ее священным живот-
ным, а также широко использовали в хозяйственной жизни. По собранным нами этно-
графическим материалам можно сказать, что в регионе широко распространены
по го  ворки о лошадях. Можно сказать, что лошадь являлась центром жизни тюркского
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этноса. Ее молоко широко использовалось в повседневных или лечебных целях. В
статье также представлена подробная информация о мастерах-изготовителях седел для
ло шадей. Выявлено, что седла делились на несколько типов. В статье также отражены такие
вопросы, как содержание лошадей, верховая езда, грузовые и парные упряжки и т. д.

Ключевые слова: Нахчыван, тюркский, лошадь, седло, подкова, вера.

(Tarix elmləri doktoru Şirin Bünyadova tərəfindən təqdim edilmişdir)

Daxil olma tarixi: İlkin variant 04.02.2022
Son variant: 04.03.2022
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UOT 39

AYTƏKİN QƏHRƏMANOVA

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASININ KƏNDLƏRİNDƏ AİLƏ
TƏSƏRRÜFATLARININ YARANMASI VƏ ONLARA DÖVLƏT 

DƏSTƏYİNİN GÖSTƏRİLMƏSİ

Məqalədə müstəqillik illərində Naxçıvan Muxtar Respublikasının kəndlərində ailə təsərrüfatlarının
yaradılması və onlara göstərilən dövlət dəstəyindən bəhs edilmişdir.

Araşdırmalar nəticəsində aydın olmuşdur ki, ölkəmizdə ailə-kəndli təsərrüfatları haqqında hüquqi baza
2005-ci ildə yaradılmışdır. Dövlətin ailə təsərrüfatçılarına göstərdiyi dəstək nəticəsində ölkəmizin hər yerində
olduğu kimi, muxtar respublikada da kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçıları torpaq vergisi istisna olmaqla,
digər vergilərdən azad olmaqla yanaşı, ailə-kəndli təsərrüfatları dövlət tərəfindən güzəştli maliyyə-kredit dəstəyi
ilə təmin olunur, subsidiyalar verilir. Eyni zamanda dövlət tərəfindən ailə təsərrüfatlarında istehsal olunan
məhsulların tədarükü, daşınması, saxlanılması və satışını həyata keçirən müasir bazar infrastrukturlarının
yaradılması təmin edilib.

Naxçıvan Muxtar Respublikasında zəngin xalq təcrübəsinə əsaslanan ailə təsərrüfatlarının yaradılması
kənd əhalisinin məşğulluq problemini həll edib həyat səviyyəsini yüksəltməklə yanaşı, eyni zamanda muxtar
respublika əhalisinin zəruri ərzaq məhsulları ilə təmin olunması sahəsində mühüm əhəmiyyət kəsb etməsi
tədqiqata cəlb edilmişdir.

Açar sözlər: Naxçıvan Muxtar Respublikası, ailə təsərrüfatları, dövlət dəstəyi, kənd əhalisi, məşğulluq.

Naxçıvanda ailə əməyinə əsaslanan müxtəlif təsərrüfat sahələri min illər ərzində ya -
ranmış, böyük inkişaf yolu keçərək bugünkü səviyyəsinə çatmışdır. Hələ qədim dövrlərdən
etibarən Naxçıvan ərazisində əkinçilik, heyvandarlıq, quşçuluq, arıçılıq, üzümçülük və digər
təsərrüfat sahələri mövcud olmuşdur [8, s. 18]. Bu gün də muxtar respublikada kənd əhalisi
bu ənənəni bu və digər istiqamətdə davam etdirir.

Sovet hakimiyyəti illərində Azərbaycan kəndlisi uzun müddət iri ictimai təsərrüfatlarda
kolxozçu və sovxoz fəhləsi kimi fəaliyyət göstərərək torpağa sahib deyildi. Xalqımız müstə -
qillik əldə etdikdən və ümummilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişindən sonra ulu
öndərin təşəbbüsü ilə Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasında aqrar
islahatların həyata keçirilməsi, kolxoz və sovxozların ləğv edilməsi, onların torpaq və əmlak -
larının kəndlilərə paylanması  kəndliləri min illərlə arzusunda olduğu torpağa sahibləndirmişdir.

1992-ci ilin əvvəllərində muxtar respublikanın Culfa rayonunun Şurut və Gal kənd lə -
rində torpaq islahatları həyata keçirilmişdir. İctimai təsərrüfat ləğv olunmuş, Culfa rayonunda
yerləşən təsərrüfatın bazasında 4 kəndli-fermer təsərrüfatı, 10 şəxsi təsərrüfat yaradılmışdır,
onun tabeliyində olan əkin sahələri, mal-qara və digər əmlak özəlləşdirilmişdir [9, s. 182].
Ölkədə özəlləşdirmə prosesi başa çatdıqdan sonra kəndlinin özünün torpağı olduğundan,
ondan məqsədyönlü şəkildə istifadə edə bilərdi. Yəni, kəndli öz ailə üzvləri ilə birlikdə mal-
qara saxlaya bilər, heyvandarlıq məhsulları istehsal edə bilər, əkinçiliklə və digər təsərrüfat
sahələri ilə məşğul olub həmin sahələrdən qazanc əldə edib ailəsinin güzəranını təmin etməklə,
özünün ailə təsərrüfatını yarada bilərdi.

İlk növbədə onu qeyd edək ki, ölkəmizdə ailə-kəndli təsərrüfatları haqqında hüquqi ba -
zanın yaradılması 2005-ci ilə təsadüf edir. Belə ki, “Ailə kəndli təsərrüfatı haqqında Azərbay -
can Respublikasının Qanunu”nda (14 iyun 2005-ci il) göstərilir ki, ailə-kəndli təsərrüfatı ailə
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üzvlərinin və onlarla birgə fəaliyyət göstərən şəxslərin fərdi əməyi və mülkiyyətində və ya
icarəsində olan əmlak əsasında hüquqi şəxs yaratmadan kənd yerlərində istehsal və digər
təsərrüfat fəaliyyətinin (məhsulların istehsalının, emalının, saxlanmasının, daşınmasının və
satılmasının) birgə həyata keçirilməsidir [13].

Azərbaycan Respublikası Nazirlər kabinetinin 16 yanvar 2016-cı il tarixli 11 №-li qərarı
ilə ailə-kəndli təsərrüfatlarının illik dövriyyəsinin yuxarı həddi bu təsərrüfatın hər bir üzvü
üçün 5000 manat miqdarında müəyyən edilib. Əgər ailə təsərrüfatının hər bir üzvü üçün
müəyyən edilən 5000 manat illik dövriyyə həddi aşılarsa, artıq bu zaman həmin təsərrüfat
sahibkarlıq fəaliyyətinə keçir [4].

“Ailə-kəndli təsərrüfatının uçotunun aparılması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarına (26 yanvar 2006-cı il) əsasən həyata
keçirilir. Qərarın 2-ci maddəsində göstərilir ki, ailə kəndli təsərrüfatının uçotunu müvafiq
ərazilər üzrə bələdiyyə orqanları həyata keçirir [5]. Göründüyü kimi, ailə təsərrüfatını yarat -
maq istəyən kəndli yaşadığı kənddə bələdiyyə orqanından qeydiyyatdan keçməlidir. Qeyd et -
mək lazımdır ki, ailə təsərrüfatlarını torpaq payı olan şəxslərlə yanaşı, müvafiq yaşayış
məntəqəsində daimi yaşayan və qeydiyyatda olan torpaq payı almamış adamlar və istefaya
çıxmış hərbi qulluqçular da dövlət və bələdiyyə torpaqlarından qanunvericiliyə uyğun qaydada
istifadə etməklə, torpağı icarəyə götürməklə və ya satın almaqla ailə təsərrüfatlarını yarada
bilərlər. Uçotu aparan bələdiyyə orqanı ailə təsərrüfatını yaradan təsərrüfat başçısına və ailə
üzvlərinə rəsmi sənəd-vəsiqə verir.

Ailə təsərrüfatları bu gün muxtar respublikada geniş vüsət almış və milli adət-ənənələrə
əsaslanan, varlığımızın tarixən yaşatdığı və təşəkkül tapdığı, maddi rifahın yüksəldilməsini
təmin edən kiçik təsərrüfat birliyidir. Ailə-kəndli təsərrüfatının tərkibi bir nəfərdən, onun
işqabiliyyəti olan ailə üzvlərindən və onlarla qohumluq və ya digər münasibətlər əsasında bir -
gə fəaliyyət göstərən şəxslərdən ibarət ola bilər. Ailə təsərrüfatı yaradılarkən ailə başçısının
əsas iş yeri həmin təsərrüfat hesab olunur. Ailə başçısı kənarda çalışarsa, həmin təsərrüfat
ailə-kəndli təsərrüfatı hesab olunmur və öz statusunu itirir.

Muxtar respublika ailə təsərrüfatlarının inkişafı üçün hərtərəfli şəraitə malik coğrafi
məkanda yerləşir. Heyvandarlığın inkişafı üçün həmişəyaşıl səfalı yaylaqlar, əkinçilik və bağ -
çılıq üçün ucsuz-bucaqsız düzən və bərəkətli torpaqlar ailə təsərrüfatlarının inkişafına töhfə
verən mühüm amillərdəndir.

Məlumdur ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının əhalisinin əksəriyyəti (təxminən 70
faizi) kəndlərdə yaşayır və kənd təsərrüfatı ilə məşğul olur. Ailə təsərrüfatlarının yaradılması
kənd əhalisinin məşğulluq problemini həll edib həyat səviyyəsini yüksəltməklə yanaşı, eyni
zamanda muxtar respublika əhalisinin zəruri ərzaq məhsulları ilə təmin olunması sahəsində
də mühüm rol oynayır.

Ailə təsərrüfatlarının yaradılmasına və onların fəaliyyətlərinin genişləndirilməsinə döv -
lətin himayəsinin və dəstəyinin böyük əhəmiyyəti var. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisi Sədrinin müvafiq fərman və sərəncamları ilə təsdiq edilmiş və icrası uğurla başa
çatdırılmış “Naxçıvan Muxtar Respublikasında kartofçuluğun inkişafı üzrə Dövlət Proqramı
(2005-2010-cu illər)”, “2008-2015-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin ərzaq
məhsulları ilə etibarlı təminatına dair Dövlət Proqramı”, “2012-2015-ci illərdə Naxçıvan
Muxtar Respublikasında meyvəçiliyin və tərəvəzçiliyin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”,
“Naxçıvan Muxtar Respublikasının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət
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Proqramı”, icrası uğurla davam etdirilən “2016-2020-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respub -
likasında meyvəçiliyin və tərəvəzçiliyin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”, “2017-2022-ci illərdə
Naxçıvan Muxtar Respublikasında arıçılığın inkişafı üzrə Dövlət Proqramı” və “Naxçıvan
Muxtar Respublikasının 2019-2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı” ailə
təsərrüfatlarının yaranmasına və inkişafına ciddi təkan verib. 

Bununla yanaşı, beşinci çağırış Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin doqqu -
zuncu sessiyasında Ali Məclisin Sədri Vasif Talıbov tərəfindən 2019-cu ilin muxtar respub -
likada “Ailə təsərrüfatları ili” elan olunması ailə təsərrüfatlarının yeni inkişaf mərhələsinə
qədəm qoymasına şərait yaratmış, eyni zamanda 2019-cu il 18 yanvar tarixli Sərəncamla
“Nax çıvan Muxtar Respublikasında ailə təsərrüfatlarının inkişafı ilə bağlı Tədbirlər Planı”
təsdiq edilmişdir. Tədbirlər planına əsasən ailə təsərrüfatları ilində ailə təsərrüfatlarının sahələr
üzrə ixtisaslaşması və yeni ailə təsərrüfatlarının yaradılması, ailə təsərrüfatlarının stimullaş -
dırılması, həmçinin qabaqcıl ailə təsərrüfatlarının təcrübələrinin yayılması əsas vəzifə kimi
müəyyənləşdirilmişdir. Görülən tədbirlər nəticəsində muxtar respublikanın rayonlarında təkcə
emal fəaliyyəti ilə məşğul olan ailə təsərrüfatlarının sayı hazırda 1040-a çatmışdır [14]. Bu
ailə təsərrüfatlarından 200-dən çoxu iri təsərrüfatçı sayılır və müəyyən sahələr üzrə ixtisaslaşır.
Onu da qeyd edək ki, bu gün muxtar respublikada ailə təsərrüfatları sahəsində maldarlıq,
arıçılıq, quşçuluq öndə olan sahələrdəndir.

Dövlət dəstəyinin bariz nümunəsidir ki, hazırda ölkəmizin hər yerində olduğu kimi,
mux tar respublikada da kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçıları torpaq vergisi istisna
olmaqla, digər vergilərdən azaddırlar. 2001-ci ildən 5 il müddətinə tətbiq edilən və indiyədək
4 dəfə müddəti uzadılan bu güzəştlər 2024-cü ilə qədər davam edəcək [11].

Bununla yanaşı, ailə-kəndli təsərrüfatları dövlət tərəfindən güzəştli maliyyə-kredit
dəstəyi ilə təmin olunur, subsidiyalar (subsidiya-kömək dəstək deməkdir-dövlət büdcəsindən
yerli büdcələrə və ailə təsərrüfatı sahiblərinə qarşılıqsız verilən maliyyə vəsaiti – A.Q.) verilir.
Eyni zamanda dövlət tərəfindən ailə təsərrüfatlarında istehsal olunan məhsulların tədarükü,
daşınması, saxlanılması və satışını həyata keçirən müasir bazar infrastrukturlarının yaradılması
təmin edilib.

Ailə təsərrüfatlarında istehsal olunan məhsulların satışının necə həyata keçirildiyinə
nəzər yetirsək görərik ki, muxtar respublikada keçirilən silsilə festivallar, bayram yarmarkaları,
həftənin şənbə və bazar günləri Naxçıvan Şəhər Ticarət və Xidmət Departamenti tərəfindən
Mərkəzi Bazarda təşkil edilən kənd təsərrüfatı məhsulları yarmarkaları keçirilir. Həmçinin
mağaza və marketlərdə ailə təsərrüfatı məhsulları üçün yaradılmış xüsusi bölmələr, ictimai
iaşə obyektləri, restoranlar, kafelər, otel və mehmanxanalarda və s. ailə təsərrüfatı məhsulları -
nın satışının təşkili, eyni zamanda qapalı tipli müəssisələrdə, uşaq bağçalarında bu məhsulların
istifadəyə verilməsi, habelə muxtar respublikanın rayon və kənd mərkəzlərində yaradılan
müasir tipli infrastrukturlar ailə təsərrüfatlarının inkişaf etdirilməsi sahəsində atılan əhəmiy -
yətli addımlardandır. Bütün bunlarla yanaşı, “Naxçıvan Məhsulları” publik hüquqi şəxs tə -
rəfindən sözügedən məhsullar xarici ölkələrə də ixrac olunur.

Həyata keçirilən tədbirlərin nəticəsində muxtar respublikanın kəndlərində müəyyən
sahələr üzrə yaradılan ailə təsərrüfatlarının sayı ildən-ilə artır. Bunu ailə təsərrüfatlarının in -
kişafı nəticəsində heyvandarlıq sahəsi üzrə təsərrüfatlarda iribuynuzlu mal-qara, qoyun və
keçilərin, quşların  sayını 2000-ci illə müqayisə etdikdə aydın müşahidə etmək olar. Statistik
məlumatlara görə 2000-ci ildə muxtar respublikanın rayonları üzrə iribuynuzlu mal-qaranın
sayı 73570 baş olduğu halda, 2020-ci ildə bu rəqəm 113637 başa çatmışdır. Qoyun və keçilərin
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sayı 2000-ci ildə muxtar respublikanın rayonlarında 420251 baş olduğu halda, 2020-ci ildə
697353 baş olmuşdur. 2000-ci illə müqayisədə iribuynuzlu mal-qara 40067 baş, qoyun və
keçilər 277102 baş artmışdır. Muxtar respublika üzrə quşların sayı 2000-ci ildə 435498 baş
olduğu halda, 2020-ci ildə bu rəqəm 1323908-ə çatmış və bu illər ərzində artım 888410 baş
olmuşdur [15]. Araşdırmalar zamanı aydın olur ki, hazırda muxtar respublikada heyvandarlıqla
məşğul olan 716 sahibkar 10-100 baş iribuynuzlu, 527 sahibkar isə 1000-5 min başdan çox
xırdabuynuzlu heyvan saxlayır. Arı ailələrinin sayı isə 2020-ci ildə 12 min 620 olduğu halda,
2021-ci ilin əvvəlində 98 min 400 arı ailəsinə qatmışdır [16].

Muxtar respublikanın kəndlərində adları qeyd olunan təsərrüfat sahələri ilə yanaşı,
bostan və tərəvəz bitkilərinin emalı sahəsində, meyvələrin qurudulması, onlardan müxtəlif
növ məhsulların hazırlanması, həmçinin yabanı dərman bitkilərinin toplanıb, qurudulması və
emal edilməsi sahəsində də yeni ailə təsərrüfatları yaranır və müəyyən sahələr üzrə ixtisaslaşır.

Naxçıvan bölgəsində bağçılıq hələ qədim dövrlərdən etibarən kəndlərdə məskun olan
əhalinin məşğul olduğu əsas sahələrdən biri idi. Mənbələrdən aydın olur ki, Azərbaycan
meyvəçiliyində Naxçıvan və Ordubadın xüsusi yeri olmuşdur. Öz dadlı meyvələri və meyvə
məhsullarının hazırlanmasına görə Ordubad yalnız Azərbaycanda deyil, Cənubu Qafqazda
birinci yeri tuturdu [1, s. 177].

XIX əsrdə bağçılıq təkcə Ordubadda və Şərurda deyil, Naxçıvan bölgəsinin bir çox
kəndlərində sürətlə inkişaf edirdi. Məsələn, hələ XIX əsrin sonlarında Kərbalayı Oruc Dizə
kəndində olan 4 bağdan 13 gün ərzində 500 batman (“batman” ölçüsü müasir sorğu kitabların -
da bir qayda olaraq 20 girvənkəyə və ya 8 kiloqrama bərabər tutulur – A.Q.) meyvə yığılmışdır
[10, s. 128].

Onu da qeyd edək ki, Şahbuz rayonunun Kükü, Biçənək, Keçili və digər kəndlərində
də bağçılığın qədim tarixi var. Keçili kənd sakini Heydər Babayev deyir ki, vaxtilə kəndin
şimal-şərqində 15-20 hektarlıq bir sahədə böyük meyvə bağları olub. Oradakı meyvə ağac -
larının çoxunun 200-dən yuxarı yaşı var. Bu bağı Hacı Əli adlı bir şəxs salıb ki, o da bu kəndin
ən böyük tayfalarından olan “Alməmmədli” tayfasının ulu babalarından olub və 130 il yaşayıb.

Bu kəndin yaşlıları deyirlər ki, vaxtilə Babək rayonunun Hacıniyyət tinglik təcrübə
təsər rüfatı muxtar respublikanı alma tingləri ilə təmin edərkən keçmiş ittifaqın müxtəlif re -
gionlarından alma toxumları alaraq ting yetişdirirdi. Həmin təsərrüfatda yerli alma növlərindən
əlavə Avropa ölkələrindən, Meksikadan, Kanadadan, Baltikyanı ölkələrdən, Moldovadan və
digər ölkələrdən Azərbaycana, o cümlədən Naxçıvana gətirilən çox qarışıq alma sortları
artırılmışdır. Qonşu İran, Türkiyə və digər ölkələrdən də müxtəlif alma sortu tingləri gətirilərək
bağa salınmışdır. Hacıniyyətdən isə Naxçıvanın bir çox kəndlərinə, o cümlədən Keçili
kəndinin bağlarına da bu cür sortlardan salınmışdır. Keçilinin ən qiymətli alma növü olan
yerli “qış qızılı” indinin özündə də bütün gətirilmə alma sortlarına meydan oxuyur. Qış qızılı
alması yaşıl rəngdədir. Mart, aprel, hətta may aylarınadək öz keyfiyyətini saxlayır. Bu sortun
vətəni Naxçıvan iqlimi kimi sərt Sibir torpağıdır. İki əsr əvvəl seleksiya yolu ilə yaradılaraq
yayılmışdır. Yayın sərin mehində ağaclar olduqca yaxşı inkişaf edir. Soyuğa, istiliyə, zərər -
verici və xəstəliyə ən dözümlü sort kimi yaxşı qulluq edildikdə bol məhsul verir. Sonra məlu -
matçılar qeyd edirlər ki, Keçilidə qırmızı və sarı Amerika sortları, xumar alma, çil-çil alma,
qızıl Əhmədi (Quba sortu), cır Hacı, əyyubi (Ordubad sortu), rəcəbi, darağı və s. alma növləri
var. Keçilidə “kətan köynək”, “qırğıburnu”, “dığal” (kənd əhalisi dığal cəvizin içi çıxmadığına
görə ona bəzən cığal cəviz də deyirlər), seyfi, suğra, araz, vənənəd və s. cəviz növləri yetiş -
dirilir. Bəzilərinin yaşı iki əsrə yaxındır. Bol meyvələri olur. Meyvənin yaz vaxtı yaşından
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mürəbbə bişirilər. Payızda isə onu ağacdan çırpıb yaş və quru halda öz istifadələrindən başqa
bazara çıxarırlar. Keçili cəvizi ağlığına və yağlılığına görə fərqlənir.

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Keçili kəndində göbək armud, abbasbəyi armud, şəkər
armud, əbutalibi əriyi, bal ərik, qığ ərik, badam əriyi, peyvəst əriyi, şirin heyva, turş heyva və
s. meyvələr öz dadı və ləzzətinə görə şöhrət tapmışdır. Məhz elə bu səbəbdən meyvəçilik
sahəsində zəngin təcrübəsi olan Naxçıvanın kənd əhalisi meyvəqurutma sahəsində də əldə
etdikləri xalq təcrübəsi günümüzədək gəlib çatmışdır. Xalq təcrübəsinə əsaslanaraq yerli
meyvələrin qurudulması, onlardan müxtəlif mürəbbə və şirələrin hazırlanması ənənəsi bu gün
də yaşadılır və bu ənənə muxtar respublikanın kəndlərində ailə təsərrüfatlarının  ya ra  dıl  masında
özünü  aydın göstərir.

Bostançılığın Naxçıvan əhalisinin təsərrüfat həyatında özünəməxsus yeri var. Kənd
təsərrüfatının bu sahəsi ilə hələ vaxtilə Didivar, Yamxana, Qulubəydizə, Orucdizə, Həsənağa -
dizə, Nehrəm, Culfa istiqamətində olan bir neçə kənd məşğul olurdu [7, s. 89]. Muxtar res -
publikanın əksər kəndlərində bostançılıq sahəsi  bu gün də inkişaf etdirilir.

Təbiət ölkəmizin ərazisinə zəngin yabanı tərəvəz və dərman bitkiləri bəxş etmişdir. Xal -
qımız  həmin sərvətlərdən məişətdə və xalq təbabətində geniş istifadə etmişdir. Hətta, keçmiş -
də müxtəlif dərman bitkilərindən istifadə etməklə özlərini müalicə edir, təbii ot, bitki, mineral
su və s.-dən istifadə edərək bir sıra xəstəliklərin qarşısını alırdılar. Sonralar ot və bitkiləri
yığıb toplamaqla, onların müalicə xüsusiyyətlərini öyrənməklə məşğul olan, satışını təşkil
edən xüsusi peşəkar təbabət biliciləri-əttarlar meydana gəlmişdir [2, s. 343]. Xalq təbabəti
sahəsində böyük empirik təcrübəyə malik olan xalqımız bu sahədə öz təcrübələrindən günü -
müzdə də istifadə edirlər. Məsələn, 2010-cu ildə Şahbuz rayonunda yaradılan “Farma Şah”
müəs sisəsi Şahbuz dağlarında yabanı halda bitən qiymətli dərman bitkilərinin emalı və paket -
lənməsi ilə məşğuldur. Onların toplanması, emalı, qurudulması, paketlənməsi və satışına döv -
lət tərəfindən dəstək verilir.

Ailə təsərrüfatçılarına göstərilən diqqət və qayğının bariz nümunələrindən biri də 2019-
cu ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ailə təsərrüfatları İctimai Birliyinin yaradılmasıdır.
Birliyin yaradılmasında məqsəd isə təsərrüfatlarda mövcud olan problemlərin həll edilməsi,
ailə təsərrüfatlarının planlı fəaliyyətinin təmin edilməsi, qabaqcıl təcrübələrin digər ailə
təsərrüfatlarında yayılması və s. ibarətdir. Ailə təsərrüfatlarının fəaliyyətində yaranan çətinlik -
lərin aradan qaldırılması, onlara metodik köməkliklərin göstərilməsi, maliyyə dəstəyinin təmin
edilməsi, ailə təsərrüfatlarının məhsullarının təbliği və satışı üçün məqsədyönlü tədbirlərin
keçirilməsində ”Ailə təsərrüfatları məhsulları” festivallarının mühüm rolu var. Bunun ifadə -
sidir ki, 2017-ci il noyabr ayının 18-də ilk dəfə olaraq Naxçıvan şəhərindəki Naxçıvanqalada
“Ailə təsərrüfatları məhsulları” festivalı keçirilib və festivala 201 ailə təsərrüfatı məhsulları
satışa çıxarılmışdır. 2019-cu il noyabr ayında keçirilən ailə təsərrüfatları festivalında isə mux -
tar respublika üzrə 408 ailə təsərrüfatı üzrə 556 növdə məhsul çıxarılmış, 150 min manat
dəyərində məhsul satılmışdır. “Göycə”, “Arıçılıq məhsulları-bal”, “Kətə” festivalları da daxil
olmaqla, ümumilikdə, il ərzində keçirilən festivallarda 765 min manatdan artıq ailə təsər -
rüfatları məhsullarının satışı təmin edilmişdir [17].

Həyata keçirilən tədbirlərin ifadəsi kimi qeyd etmək yerinə düşər ki, 2021-ci ilin ilk
rübündə muxtar respublikada 31 milyon 270 min 400 manatlıq kənd təsərrüfatı məhsulları
istehsal olunub. Bu isə əvvəlki illə müqayisədə 4,2 faiz çox deməkdir. Bəhs olunan dövrdə
kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan təsərrüfat sahiblərinə dövlət qayğısı
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davam etdirilib, onlara, ümumilikdə 4 milyon 156 min 800 manat məbləğində kredit verilib.
Bu da 2020-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 15,7 faiz çox deməkdir [12].

Ölkəmizdə insan amilinə verilən dəyərin əsas təzahürlərindən biri aztəminatlı ailələrin
xüsusi dövlət qayğısı ilə əhatə olunmasıdır. Bu istiqamətdə görülən işlər bir tərəfdən, həmin
ailələrin məşğulluğunun təmin olunması ilə maddi rifahının yüksəldilməsinə, digər tərəfdən
isə, bu ailələrdə istehsal olunan məhsulların daxili bazarın tələbatının ödənilməsində xüsusi
yer tutmasına səbəb olur. Qeyd etmək olar ki, 2021-ci ilin ikinci rübündə muxtar respublikada
85 ailə özünüməşğulluq proqramına cəlb olunub. Onlardan kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə
fəaliyyət göstərənlərə, ümumilikdə, 96 baş iribuynuzlu, 320 baş xırdabuynuzlu heyvan, 40
arı ailəsi, 10 miniyerşumlayan aqreqat və 2 inkubator aparatı verilib. Bununla yanaşı, bu dövr
ərzində xidmət sahələri ilə ailə təsərrüfatları arasında əlaqələri güclənib. Belə ki, bu dövr
ərzində Babək rayonunun hər biri üzrə 11, Ordubad və Culfa rayonlarının hər biri üzrə 53,
Şərur rayonu üzrə 5, Kəngərli rayonu üzrə 2 ticarət obyektində ailə təsərrüfatçılarının təqdim
etdiyi məhsullardan ibarət bölmələrin ön sıralarda yerləşdirilməsi və istehlakçılara təklif
edilməsi istiqamətində maarifləndirmə işi aparılıb [6].

Ailə təsərrüfatlarının inkişaf etdirilməsinə, xüsusi ilə meyvəçilik və əkinçilik üzrə lizinq
xətti ilə gətirilən yeni texnikalar həm meyvəçilik, həm də əkinçilikdə öz səmərəsini verir.
2021-ci ilin ilk yarım ilində 177 ədədi 2020-ci ilin ötən dövründə olmaqla 2 min 916 ədəd
müxtəlif təyinatlı kənd təsərrüfatı texnikası və texnoloji avadanlıq muxtar respublikaya
gətirilərək təsərrüfatçıların istifadəsinə verilib. 2019-cu illə müqayisədə muxtar respublikanın
kəndlərində əkin sahələri 3 min 571 hektardan artaraq 36 min 879 hektar olub. Ailə
təsərrüfatlarının sayı isə 44 minə çatdırılıb [16].

Deyilənlərdən belə nəticəyə gəlmək olar ki, dövlətin dəstəyi ilə kəndlərdə yaradılan ailə
təsərrüfatları kənd əhalisinin kənddə məskunlaşmasına, məşğulluq sahələrinin artmasına, həyat
səviyyəsinin yüksəlməsinə, eyni zamanda muxtar respublika əhalisinin yerli ərzaqlarla təmin
olunmasına xidmət edir və aqrar sahənin inkişafına müsbət təsir göstərir.
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THE ESTABLISHMENT AND DEVELOPMENT OF FAMILY FARMS 
IN THE VILLAGES OF THE NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC

AND PROVIDED STATE SUPPORT

The apaper discusses the establishment of family farms in the villages of the Nakhchivan
Autonomous Republic during the years of independence and the state support provided to
them. As a result of the research, it became clear that the legal framework for family farms in
our country was established in 2005.

As a result of the state’s support to family farmers, as in other parts of the country, agri-
cultural producers in the autonomous republic are exempt from other taxes, except land tax,
and family farms are provided with preferential financial and credit support and subsidies. At
the same time, the state has provided the creation of modern market infrastructures that carry
out procurement, transportation, storage and sale of products produced in family farms.

The research shows that the establishment of family farms in the Nakhchivan Au-
tonomous Republic based on rich folk experience is important not only in solving the problem
of employment and improving the living standards of the rural population, but also in provid-
ing the population of the autonomous republic with necessary food products.

Keywords: Nakhchivan Autonomous Republic, family farms, state care, rural population, employment.

Айтакин Гахраманова

СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ ХОЗЯЙСТВ В ДЕРЕВНЯХ 
НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ И ОКАЗАНИЕ 

ИМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

В статье говорится о создании семейных хозяйств в селах Нахчыванской Авто-
номной Республики в годы независимости и оказанной им государственной поддержке.

В результате исследований стало ясно, что правовая база для семейно-крестьян-
ских хозяйств в нашей стране была создана в 2005 году.

В результате поддержки, оказываемой государством семейным фермерам, как и
везде в нашей стране, в Автономной Республике производители сельскохозяйственной
продукции освобождаются от других налогов, за исключением земельного налога, а се-
мейно-крестьянским хозяйствам государством предоставляется льготная финансово-
кредитная поддержка, предоставляются субсидии. В то же время государством
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обеспечено создание современных рыночных инфраструктур, осуществляющих по-
ставку, транспортировку, хранение и продажу продукции, производимой в семейных
хозяйствах.

Было привлечено внимание к тому, что создание семейных хозяйств на основе бо-
гатого народного опыта в Нахчыванской Автономной республике, наряду с решением
проблемы занятости и повышения уровня жизни сельского населения, имеет большое
значение в обеспечении населения автономной республики необходимыми продуктами
питания.

Ключевые слова: Нахчыванская Автономная Республика, семейные хозяйства, государственная
забота, сельское население, занятость.

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

ŞƏHLA NURUZADƏ

AZƏRBAYCANLILARIN MİLLİ GEYİMLƏRİ XALQIN ETNOMƏDƏNİ
İRSİ KİMİ (NAXÇIVAN VƏ AZƏRBAYCANIN DİGƏR BÖLGƏLƏRİNİN

MATERİALLARI ƏSASINDA)

Məqalədə Naxçıvan və Azərbaycanın digər bölgələrinin materialları əsasında azərbaycanlıların milli
geyimləri xalqın etnomədəni irsi kimi araşdırılmışdır. Milli geyimlər maddi mədəniyyət nümunəsi kimi
Azərbaycan xalqının etnik özünəməxsusluğunun göstəricilərindən biridir. Azərbaycanlıların ənənəvi geyim
bəzəklərində xalqın dini baxışlarının rəngarəngliyi qorunub saxlanmışdır. Naxçıvan və Azərbaycanın digər
bölgələrinin materialları əsasında aparılan tədqiqat belə bir nəticəyə gəlməyə imkan verir ki, milli geyimlər və
bəzəklər ilk növbədə xalqın səciyyəvi xarakteri, həyat tərzi, məişət və təsərrüfat həyatı, dini baxışları kimi
etnomədəni dəyərlərini tədqiq etmək üçün zəngin mənbədir.

Açar sözlər: milli geyim və bəzəklər, dini inanclar, islami dəyərlər, qoruyucu vasitə, milli-mənəvi dəyərlər,
toponimlər, etnotarix.

Azərbaycanlıların milli geyimləri onun maddi və mənəvi mədəniyyət nümunəsi kimi
Azərbaycan xalqının etnik özünəməxsusluğunun göstəricilərindən biridir. Milli geyimlər və
bəzəklər ilk növbədə xalqın səciyyəvi xarakteri, həyat tərzi, məişət və təsərrüfat həyatı, dini
baxışları və s. etnomədəni dəyərlərini tədqiq etmək üçün zəngin mənbədir. Qeyd etmək lazım -
dır ki, milli geyim və bəzək əşyalarının müasir azərbaycanlıların mənəvi dəyərlər sistemində
mühüm yer tutması onun tarixi və milli mədəniyyəti, eləcə də etnogenezi ilə sıx bağlılığı ilə
əlaqədardır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycanın ayrılmaz parçasıdır və Azərbaycanın digər
bölgələrində olduğu kimi, zəngin mədəniyyətə və dəyərlər sisteminə malikdir. Azərbaycanın
maddi mədəniyyət nümunəsi olan geyim və bəzəklər də bu baxımdan istisna təşkil etmir.
Azərbaycanın tarixi-etnoqrafik bölgələrində milli geyim və bəzəklərdə olan lokallıq ilk
növbədə təbii iqlimlə əlaqələndirilə bilər. Bunu Naxçıvanda və Azərbaycanın digər bölgə -
lərində arxeoloji qazıntılar zamanı əldə edilmiş materiallar da sübut edir. Azərbaycanın zəngin
florası parçalarda və milli geyimlərdə zəngin tikmə sənətinin inkişafı üçün şərait yaratmışdır.
“Tikmələrdə gül motivlərindən xüsusilə qızıl gülün, süsənin, nərgizin, zanbağın, lalənin,
qərənfilin, alça gülünün və digərlərinin müxtəlif variantları daha çox rast gəlinir. Bu bitki
mo tivləri digər ornamental motivlərlə birləşərək XVIII-XIX əsrlərə aid Nuxa, Şuşa, Quba,
Gəncə və Ordubad şəhərlərinin divar bəzəklərinə (rəsmlərinə) yaxın olan mürəkkəb kompo -
zisiyalar yaradılmışdır” [14, s. 114].

Naxçıvanda və eləcə də, Azərbaycanın digər bölgələrində aparılmış arxeoloji qazıntılar
nəticəsində əldə olunan maddi mədəniyyət nümunələri (daş və sümük bizlər, iynələr, sümük -
dən və gildən hazırlanmış əyirici alətlər, sümükdən dəri pardaqlayıcıları və s.) Eneolit və Tunc
dövrlərində toxuculuq sənətinin inkişaf etdiyini göstərir [4, s. 31]. Naxçıvanın Giran şəhərində
(Xaraba Giran) aparılmış arxeoloji qazıntılar nəticəsində aşkar edilən geyim və bəzək
əşyalarının Azərbaycanın geyim və bəzəklərinin tərkib hissəsi olduğunu bir daha sübut edir.

Gəncə, Şəki, Naxçıvan, Marağa, Mərənd, Ərəş və Ordubad mühüm toxuculuq mərkəz -
ləri olmuşlar. XIX əsrdə Azərbaycanın ənənəvi pambıq parça istehsalında tarixən olduğu kimi,
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yenə də Gəncə, Naxçıvan və Ordubad görkəmli yer tuturdu. Qeyd etmək lazımdır ki, “XIX
əsrin ikinci yarısından etibarən ölkəyə Avropa və Rusiyadan ixrac olunan ucuz manufaktura
mallarının idxalı ilə əlaqədar olaraq, Azərbaycanda ümumən pambıq parça istehsalı tənəzzülə
uğramışdır. Bununla belə, həmin əsrin sonlarına doğru Naxçıvan qəzasında hələ də pambıq
becərilir və evdar qadınlar ondan parça toxuyurdular. Bu dövrdə bez və ağ istehsalı Şamaxı
və Şuşa şəhərlərində də davam etdirilməkdə idi” [8, s. 58].

Azərbaycanda tarixən yun, ipək, kətan, pambıq, gön, keçə və s. yerli xammalın istehsal
olunması xalq geyimlərinin çeşidinin zənginliyinə, növ müxtəlifliyinə imkan yaratmışdır.
Ənənəvi xalq geyim kompleksinin meydana gəlməsi uzun sürən tarixi inkişaf prosesinin
nəticəsidir.

Mingəçevirdə, eləcə də Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində aparılmış arxeoloji qazın -
tılar nəticəsində əldə edilmiş parça fraqmentləri, bəzək əşyaları hələ eramızdan əvvəl bu
ərazidə yaşayan xalqların zəngin geyim mədəniyyətinə malik olduğunu göstərir. Arxeoloji
qa zıntılarda kəmərlər və digər bəzək əşyalarının aşkar olunması azərbaycanlıların zərgərlik
sənətinin və digər sənətkarlıq növlərinin xalqın mədəni irsi kimi formalaşmasının tarixinin
qədim dövrlərə gedib çıxdığını deməyə imkan verir. Arxeoloji qazıntılar zamanı aşkar olunmuş
materiallar – parça hissələri, kəmərlər, bəzək əşyaları, onların üzərindəki bəzəklər həmin
dövrlərin təbiəti, təsərrüfat həyatı, flora və faunası, onların yaradıcısı olan insanların estetik
zövqü, mifik təfəkkürü və s. haqqında məlumat verir. Məsələn, “tunc kəmərlər üzərində aypa -
ra buynuzlu öküz, keçi, at, it-canavar, quş, balıq, ilan, maral və s. təsvirlər insanların dini
inancları ilə – günəşlə, astral inanclarla” bağlı olduğunu demək olar [3, s. 134-140]. Ümu -
miyyətlə, arxeoloji materiallar göstərir ki, bəzək əşyalarının, kəmərlərin, geyim qalıqlarının,
eləcə də digər maddi mədəniyyət nümunələrinin üzərindəki naxışlar, heyvan, günəş və aypara
təsvirləri xalqın təbiət haqqında təsəvvürləri, bundan da irəli gələrək dini inancları və təsərrüfat
həyatı ilə sıx bağlıdır. Sonrakı dövrlərdə, eləcə də XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərinədək
gəlib çıxmış ənənəvi geyim və bəzəklərdə rast gəlinən bu təsvirlərin, bəzək məmulatlarının
da xalqın tarixən formalaşmış dünyabaxışını, dini inanclarını əks etdiyini demək olar. Azər -
baycanlıların ənənəvi geyim bəzəklərində xalqın dini baxışlarının rəngarəngliyi qorunub
saxlanmışdır. Məsələn, xalqın islamaqədərki dini inanclarını özündə əks etdirən buta, quş,
aypara və s. ornamentlərə, sikkələrə və düymələrə ənənəvi geyimlərdə, baş ortüklərində, bəzək
əşyalarında və kəmərlərdə rast gəlinir.

Geyim və bəzəklər ilkin olaraq insanları soyuqdan qorumaq funksiyasını yerinə yetir -
məklə yanaşı onun zövqünü və mədəni üstünlüklərini, yəni dini baxışlarını və adət-ənənələrini
əks etdirir. Geyim və bəzəklərin üzərindəki naxışların, təbii daşların ibtidai insanların şər qüv -
vələrdən qorunmaq üçün boyunlarına asdıqları heyvan sümüklərini, bədənlərinə vurduqları
döymələrin ilkin variantı olduğunu demək olar. N.Y.Marr “mülkiyyət hüququ haqqında
təsəvvürün yaranmasından əvvəl, eləcə də ondan sonra, əvvəlcə təbii olsa da, zamanla süni
surətdə çoxaldılmış (rəng, yandırma, tikmə və s.) “işarə” bir tərəfdən “rəsm”, digər tərəfdən
də “məktub”, “hərf” təbiətin qorxulu sirli qüvvələrindən, pis gözdən, sehrdən qoruyucu vasitə
ki mi xidmət edirdi, döymə də bu rolu oynayırdı” [17, s. 221-222]. Beləliklə, geyimin üzə rin -
dəki ornamentlər və bəzək əşyaları magik xarakter daşıyır və qadını şər qüvvələrdən qorumaq
haqqında inanc azərbaycanlılar arasında da geniş yayılmışdır. Müasir dövrdə də azərbay can -
lıların əsasən uşaqların boyunlarına, biləklərinə gözmuncuğunun taxılması adətinin bu fikri
təsdiqlədiyini deyə bilərik.  Müxtəlif qədim xalqlarda paltarın çiyinlərinə və arxa tərəfinə
tikilmiş zınqırovların, qırmızı və sarı muncuqların, sikkələrin tikilməsi adəti də bu məqsədi
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güdürdü. Məsələn, qırğızların və türkmənlərin də ənənəvi geyimlərində bu tip qoruyucu vasi -
tələrdən istifadə edilməsi adəti var idi [16, s. 278].

Maraqlıdır ki, Azərbaycanda “üstündə müxtəlif təyinatlı dualar, gözmuncuğu, göyərtmə
muncuğu və s. olanların qırxı çıxmamış uşaq yatan otağa girməsinə qətiyyən icazə verməz -
dilər. “Naxçıvan bölgəsində göyərtmə muncuğu “babaoğlu” adı ilə məlum idi. Xalq inamına
görə qırxlı uşağı babaoğlu muncuğunun üstünə aparardılar. Bununla muncuq kəsərdən dü -
şürdü. Burada geniş işlədilən: “Mənim üstümdə babaoğlum yoxdur ki, məndən niyə qaçır -
san?” – ifadəsi də məhz həmin muncuğun sehrli, dini-mistik qüdrətini ifadə edir” [11, s. 64].

Ənənəvi qadın geyim və bəzəklərindəki müxtəlif tikmələrin, zınqırovların və sikkələrin
də vaxtilə yuxarıda qeyd olunan funksiyanı yerinə yetirdiyi haqqında inancın olmasını göstərir.
Məsələn, Azərbaycanın bölgələrində, eləcə də Naxçıvanda geniş yayılmış üst geyim ele ment -
lərindən biri olan arxalığın yaxasına “midaxıl”, “həbbabi qızıl”, nazik uzunsov gümüş mun -
cuqlardan ibarət “gümüş sərmə”, qızıl və gümüş pullar, qızıl qozalardan ibarət “yaxalıq” və s.
taxmaq dəb idi. “Kübar qadınların arxalıqlarının yaxasına, bir qayda olaraq, qızıl və ya gü -
müşdən “qoza” düymələr tikilərdi” [8, s. 136]. Qadın üst geyimləri arasında çəpkənlə tipoloji
oxşarlıq təşkil edən küləcənin yaxasına, bel kəsiyinə, ətəyinə və qollarının ağzına çox vaxt
güləbətin, muncuq, pilək və məlilə ilə tikmə tikilərdi. Küləcənin digər bir variantı Azərbayca -
nın Gəncə-Qarabağ, Lənkəran-Astara, Bakı və digər bölgələrində “baharı” adı ilə məlum olan
geyim tipi olmuşdur. Naxçıvanda da bu arxalığı da zəngin sinəbəndlər, sərmələr, gərdənliklər
və s. ilə tamamlayır, zəngin xanımların sinə bəzəkləri çənədən belə qədər düzülürdü. Onun
yaxa və ətəyinin kənarları boyunca tikiş xətlərinin üzəri məxmər və ya tafta parçadan kəsilmiş
haşiyə ilə örtülürdü. Küləcə adətən, güləbətin tikmə, məlilə, bafta, zəncirə, qaragöz, sərmə,
muncuqlu tikmə, piləkli doldurma və s. dekorativ vasitələrlə bəzədilərdi. Etnoqraf H.Quliyev
Naxçıvanda XIX əsrə aid üst qadın geyimi olan küləcənin muncuqlarla bəzədildiyi haqqında
məlumat verir [14, s. 113-119].

Azərbaycanlıların ənənəvi qadın baş geyimlərində, məsələn, təsək (çəpçi çutqu, araqçın
və dingənin) üzərində tikmələr və bəzək əşyaları da görünür qoruyucu funksiya daşıyırdı. Bu
günədək gəlib çıxmış XIX əsrə aid araqçının (Ordubad), kişi baş geyimi fəsin (Naxçıvan) orta
hissəsində səkkizguşəli təsvirin üzərində gül şəklində dairəvi formaların [10, s. 30-31] da ilkin
olaraq qoruyucu vasitə rolunu oynadığını demək olar. 

Etnoqraflar F.Vəliyev və G.Abdulova “Azərbaycanın hər yerində olduğu kimi, Qarabağ -
da da qadın araqçınının yüksək zövqlə işləndiyi, üzəri müxtəlif asma və tikmə bəzəklərlə zəngin
olduğu, qadın gözəlliyini bir qədər də tamamladığı”, Naxçıvan və Qarabağ bölgələrində “ay -
gün”, “ulduz”, “buta”, “qönçəçiçək”, “zəncirə” və s. bəzəklər salınmış araqçınlara üstünlük
verildiyini” yazırlar [12, s. 47-48]. Araqçınların üzərindəki bəzəklərin adlarına diqqət versək,
onların astral inanclarla bağlı olduğu nəticəsinə gələ bilərik. 

Qeyd etmək lazımdır ki, türk mədəniyyətlərində xalq inanclarına görə saç mühüm yer
tutur və “saçla cadu etmək, saçın köklərində insanın “kut”unun olması haqqında inanc var.
Buna görə də baş geyimi insanın, xüsusilə də gənc gəlinlərin pis ruhlardan qorunması” məq -
sədi daşıyırdı [13, s. 88].

Əgər islam dinin yayılmasınadək azərbaycanlıların baş geyimlərində şər qüvvələrdən
qoruyucu vasitə kimi müxtəlif naxış və bəzək məmulatlarına rast gəlinirdisə, artıq islamın
qəbul edilməsi ilə kişi papaqlarına islamla əlaqədar sözlərin yazılması və yaxalarına müxtəlif
dualar asılması hallarına rast gəlinirdi. Eləcə də qadınlar da bu məqsədlə üstlərində Qurandan
surələr yazılmış dualar gəzdirər və əsasən imkanlı qadınlar boyunlarına içində kiçik həcmdə
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quran qoyulan “Quranqabı” adlanan medalyon taxardılar. Burada azərbaycanlıların dünya
baxışlarında ibtidai dini inanclarla islam dininin sinkretikliyini görə bilərik. XIX-XX əsrin
əvvəllərində Azərbaycanda da din xadimlərinin (dərviş, seyid və s.) gündəlik geydikləri
“külah” və “çəltari” papaq növü olmuşdur. Biçim üsulu və tikiş texnikası cəhətdən şəb kü -
lahdan fərqlənməyən külahın bəzəkli naxışlarının arasına əski əlifba ilə “Əli” və başqa dini
sözlər yazılardı. Məsələn, üzərində dini məna daşıyan sözlər yazılmış “şəbkülah” Naxçıvanda
da [10, s. 32-33] geniş yayılmışdır.

Azərbaycanlıların geyim mədəniyyətində rast gəlinən qoruyucu vasitələrindən biri də
quş fiqurudur. V.Baxşəliyev Naxçıvanda arxeoloji qazıntılarda tunc dövrünə aid aşkar edilmiş
qəbir abidələrində rast gəlinən quş fiqurlarının dini inanclarla bağlı olduğunu göstərir: “Arxa
hissəsində halqaşəkilli asqı dəlikləri olan quş fiqurlarının üzəri dördbucaq və üçbucaqşəkilli
şəbəkələrlə naxışlanmışdır... Qızlıburun, Şahtaxlı, Sarıdərədə rastlanan quş fiqurları şübhəsiz
ki, quş inancı ilə bağlı olmuşdur. Sarıdərə nekropolundakı daş qutu tipli qəbirlərdən birinin
qapaq daşları üzərində rastlanan quş rəsmləri də bununla bağlıdır” [2, s. 143-144]. Azərbay -
canlıların ənənəvi qadın geyim və bəzəklərində rast gəlinən quş fiqurunu quş ayini ilə əlaqə -
ləndirmək olar. Məsələn, Kitabi-Dədə Qorqud dastanlarında “çiyni quşlu cübbə-don” haqqında
məlumat verilir. Bununla da, həmin geyimdəki quş təsvirinin qoruyucu vasitə olduğunu demək
olar. Kitabi-Dədə Qorqud dastanlarında Dədə Qorqud buğaya qalib gələn oğlanın atasına onu
igidliyinə görə mükafatlandırmağı məsləhət görmüşdür:

“Hey Dirsə xan! Oğlana bəylik ver,
Təxt ver, – güclüdür, ərdəmmlidir!...
Çiyni quşlu cübbə-don ver sən bu oğlana,
Qoy geyinsin, hünərlidir!” [5, s. 179].

Göründüyü kimi, igidlik, mərdlik göstərən qadın və ya kişiyə cübbə-don (xalat) verilər -
di, onun şər qüvvələrdən qorunması, döyüşdə Tanrı tərəfindən qorunması üçün həmin geyim
quş naxışı ilə bəzədilərdi.

Qadın bəzək əşyalarında üstünlük təşkil edən təbii daşların da qoruyucu funksiyası haq -
qında inanc bu gün də öz aktuallığını itirməmişdir. Xalq arasında qalxanvarı vəzdə olan prob -
lemi kəhrəbanın müalicə etməsi haqqında inam bu günədək qalmaqdadır. “Qalxanabənzər
vəzinin sahəsini “qorumaq” ənənəsi Qədim Misirdən başlayaraq demək olar ki, bütün xalq -
lar da mövcuddur. Xalq inanclarına görə insanın qəlbi boyun və qalxanabənzər vəz nahiyə -
sində yerləşir, bu yerlər ən azı muncuqlarla və digər boyunbağlarla örtülərdi” [15, s. 71].
Gəncə və Naxçıvan üçün xarakterik olan “xirtdəklik” bəzək əşyasının da onu daşıyan insanın
“ruhunu qoruması” mənasını daşıdığını demək olar.

Ənənəvi geyim mədəniyyətinin xalqın qədim tarixə malik olması və onun etnogenezi ilə
sıx bağlı olmasını Azərbaycanın tarixi ərazilərində rast gəlinən toponimlər də sübut edir.
Görkəmli etnoqraf Q.Qeybullayev geyim bildirən sözlərdən etnonimlərin yaranmasını qədim
türklər üçün səciyyəvi hal olduğunu yazır: “Qaradonlu, Ağköynəkli, Şişpapaxlar” və s. [6, s.
103]. İndiki Ermənistandakı türk mənşəli geyim adları ilə bağlı toponimlər bu torpaqların
ermənilərə aid olmadığını sübut edən mənbələrdən biri hesab etmək olar. Məsələn, Q.Qeybul -
layev yazır: “Maraqlıdır ki, Alagöz (ermənicə Araqadz) dağının ayrı-ayrı hissələrinin adları
da yaxınlara qədər türk-azərbaycanca idi: ...Qaraköynək, Börklü. Bu onunla əlaqədardır ki,
Alagöz qədim zamanlardan Ermənistan azərbaycanlılarının yaylaq yerləri idi” [7, s. 26]. Qeyd
etmək lazımdır ki, “XX əsrin əvvəllərinədək Azərbaycanın Abşeron etnoqrafik bölgə sində “don”
adlandırılan arxalıq eyni adla, bəzən də “beşmet”, “zepun” adı ilə Şərqi Avropa da, Volqaboyu,



Qafqaz, Sibir tatarları, Ön və Orta Asiya xalqları arasında da geniş ya yılmışdır” [1, s. 25].
Təsadüfi deyil ki, “İrəvan və Naxçıvan bölgələrində, habelə Şimal-Şərqi Azərbaycanda dizlik
“işdan” adı ilə qeydə alınmışdır. Bu sözün etimoloji mənası mənşə eti barı ilə qədim türkcə “iç
don”, “iş ton” sözlərindən olub, rusların “ştanı” sözü ilə oxşarlıq təş kil edir” [9, s. 11].

Kitabi-Dədə Qorqud dastanlarında da adı çəkilən “çəpkən”  erkən orta əsrlərdə “qaftan”
adı ilə tanınırdı və bu geyim növü biçim üsuluna və tipoloji xüsusiyyətinə görə, Azərbaycan
qadın üst geyimlərinin əsasını təşkil edirdi. Qarabağda “pullu çəpkən” adı ilə geniş yayılmışdı.
Bakı, Naxçıvan, Qarabağ, Şamaxıda qadın geyim dəstində mühüm yer tutmuşdur.

Azərbaycan ərazisində islamın yayılması ilə geyim dəsti üzərində, bəzək məmulat la -
rında yeni semantika daxil edildi. Lakin bu yeniliklə bərabər ibtidai dini inanclarla əlaqəli se -
mantika sonrakı dövrdə də öz aktuallığını itirmədi. Burada artıq islamaqədərki semantika
sadəcə xalqın mədəni irsi rolunu oynamağa başladı. Bu proses xalqın mənəvi dəyərlərinin
for malaşması prosesini göstərir.

Belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, insanların etnotarixin müəyyən dövrlərindəki dünya -
görüşü sonrakı inkişaf mərhələlərində öz aktuallığını itirsə də xalqın soykökünü, tarixini əks
etdirən mədəni irs kimi dəyərlər sistemində qorunub saxlanır. Beləliklə, ənənəvi geyim xalqın
etnotarixini, dünyagörüşünü, dini təsəvvürlərini özündə əks etdirən etnomədəni irsidir. Zəngin
və peşəkar sənətkarlıq nümunəsi olan ənənəvi geyimlər xalqın estetik zövqü ilə yanaşı onun
xarakterinin göstəricisidir.
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Shahla Nuruzadeh

NATIONAL COSTUMES OF AZERBAIJANIS AS AN ETHNOCULTURAL
HERITAGE OF THE PEOPLE (BASED ON MATERIALS FROM

NAKHCHIVAN AND OTHER REGIONS OF AZERBAIJAN)

The paper examines the national costumes of Azerbaijanis as an ethnocultural heritage
of the people based on materials from Nakhchivan and other regions of Azerbaijan. National
costumes as an example of material culture are one of the indicators of the ethnic identity of
the Azerbaijani people. Furthermore, the diversity of religious views of the people is preserved
in the traditional costumes of Azerbaijanis. Therefore, the research is based on the materials
of Nakhchivan and other regions of Azerbaijan, allowing us to conclude that national costumes
and ornaments are a rich source for studying the ethnocultural values of the people, such as
their character, lifestyle, household, and economic life, religious views.

Keywords: national costumes and decorations, religious beliefs, Islamic values, means of protection,
national-moral values, toponyms, ethnohistory.

Шахла Нурузаде

НАЦИОНАЛЬНЫЕ КОСТЮМЫ АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ КАК 
ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ НАРОДА (ПО МАТЕРИАЛАМ 

НАХЧЫВАНА И ДРУГИХ РЕГИОНОВ АЗЕРБАЙДЖАНА)

В статье рассматриваются национальные костюмы азербайджанцев как этнокуль-
турное наследие народа на основе материалов из Нахчывана и других регионов Азер-
байджана. Национальные костюмы как образец материальной культуры являются одним
из показателей этнической идентичности азербайджанского народа. Многообразие ре-
лигиозных взглядов народа сохраняется и в традиционных костюмах азербайджанцев.
Исследования на материалах Нахчывана и других регионов Азербайджана позволяют
сделать вывод о том, что национальные костюмы и украшения являются богатым ис-
точником для изучения этнокультурных ценностей народа, таких как его характер, образ
жизни, бытовая и хозяйственная жизнь, религиозные взгляды.

Ключевые слова: национальные костюмы и украшения, религиозные верования, исламские цен-
ности, средства защиты, национально-духовные ценности, топонимы, этноистория.

(Tarix elmləri doktoru, professor Habil Məmmədov tərəfindən təqdim edilmişdir)

Daxil olma tarixi: İlk variant 11.02.2021
Son variant 15.03.2022
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AZƏRBAYCAN DİLİ

UOT 81 41; 801. 7
FİRUDİN RZAYEV

NAXÇIVANIN MİLADİ ÖNCƏ MİNİLLİKLƏRƏ AİD
ETNOOYKONİMLƏRİNDƏ AMORF-KÖK DİLİ FORMALARI

Məqalədə m.ö. minilliklərə aid Naxçıvan ərazisi oykonimlərində öz izlərini saxlamış qədim dövr Azər -
baycan dilinin quruluş formalarından bəhs olunur. Bu mövzu dövrümüzə qədər tədqiq olunmamış, bəzi tədqiqat -
larda səthi yer almışdır. Məqalədə m.ö. minilliklərə aid oykonimlərdəki türk sözlərinin mənaları qədim türk
dilinə aid sözlüklərə istinadən araşdırılmışdır. Burada dilimizin tarixi təkamülünün izləri, oykonimləri for -
malaşdıran söz köklərinin daşıdığı mənalarla adların ifadəsi müqayisəli təhlil olunur. Bu qədim oykonimik
adların türk dilində olduğu, onların quruluş formalarının ilkin amorf-kök dili formasında olduğu elmi baxımdan
sübut edilir. Tədqiqatda bu quruluşda olan sözlərin müasir dilimizdə arxaizm kimi təkrarı da nümunələrlə
əsaslandırılır.

Məqalədə Naxçıvan toponimik sistemindəki bu quruluş formalarının qədim türklər tərəfindən yarandığı
tarix və dil faktları ilə əsaslandırılır. Müqayisəli təhlillərdə yeni elmi nəticələr əldə edilir.

Açar sözlər: Naxçıvan, oykonimlər, amorf dil quruluşu, ak/ağ, bat/mat, berd, tur/tura.

İstənilən bir xalq dilinin meydana gəlməsi, onun ümumxalq ünsiyyət vasitəsinə çevril -
mə si ibtidaidən, primitiv ilkin səs-fonem formasından aliyə doğru, leksik vahid şəklinə düş -
məsi kimi tarixi bir yol keçmişdir. Minilliklərin qovşağından ortaya çıxan sözlər ilkin formada
bir səslə daha sonra iki səs və hərflə ifadə formasında olmuş, sonralar isə sözlər xalqın tə ka -
mü lü, dilinin inkişafı yeni səslər və hərflər çoxluğu vəhdətində ortaya çıxmışdır. Biz mən bə -
lərə diqqət etdikdə, bütün dilçi alimlərin dilçiliyin inkişafı ilə bağlı gəldiyi ümumi nəticədə
bu prosesi izləyirik və bu yazılarda sözün formalaşmasının üç mərhələni adlamaqdan ibarət
ol duğu özünü təsdiq edir. Dilçilik yönlü tədqiqatlarda öncə səsin, bundan sonra səslər komp -
leksinin, daha sonra işarə və onun daşıdığı mənanın sözün ilkin quruluşu və mənasında sabit -
ləşdiyi nəticə olaraq verilsə də, amorf-kök dillər, flektiv dillər və iltisaqi dillərin müqayisəsi,
quruluş ları onların hansı birinin ilkin dil olması haqqında hər hansı bir fikrə təsadüf edilmir.

A.Axundovun yazılarında da fonem-səslər (tək hərfi) dilin ən kiçik vahidi hesab edilib,
onun söz və morfem şəklində təzahür etdiyinə dair xeyli mənbə göstərilsə də, lakin, bir səs-
fonemin bu gün də mübahisəli olduğunu qeyd edir [1, s. 31, 118]. Eyni fikrə biz Ə.Dəmir çi -
za dənin də dilçiliyə dair tədqiqatlarında rast gəlirik. O, fonemlərin səslənməsinin dilin
in  ki  şafın da hərfə, işarələrə çevrilərək sabitləşməsinə dair xeyli nümunələr göstərir, lakin,
burada ümumtürk arealında m.ö. minilliklərə aid toponimik adlarda yer alan dil əlamətləri
məsələsinə toxunmur [2, s. 10-12].

Bu tədqiqatlara diqqət etdikdə burada istər dil və tarix, istərsə də etnogenez və coğrafiya
üçün əsl mənbə olan toponimikanın oykonimlər sistemindəki dil quruluşları haqda hər hansı
bir məlumata rast gəlmirik. Ümumilikdə dilçiliyə dair müraciət etdiyimiz xeyli sayda tədqiqat
əsərlərində fonetik səslərin hərflərə çevrilməsindən sonra hərflərin tək halda hər hansı bir
sözü ifadə etdiyi, leksik məna daşıdığı və hansı dil quruluşunda olduğu qeyd edilmir.

Qeyd edək ki, istər antik yazı nümunələri, istər daş yazılar, istərsə də qədim türk dili
sözlüklərində əski dövrlər toponimlərin oykonim, oronim hidronim və s. formalarında mövcud



dilçilikdə yer alan amorf-kök dillər, flektiv dillər və iltisaqi dil quruluşları ilə rastlaşırıq. Bu
dil quruluşlarına diqqət etdikdə, əsasən m.ö. yarandığı sübut olunan oykonimlərə təsadüf
edirik ki, burada bu dil quruluşları özünü göstərir. Qeyd edək ki, adlarda ilkin tək hərflər belə
leksik məna daşıyır ki, bu dilin ibtidaidən aliyə doğru keçdiyi tarixi dil prosesinin danılmaz
sü butlarıdır. Biz Kassi türklərində A səsi və hərfinin “baba” [6, s. 39, 246-297], M.Kaşğari
divanı və qədim türk sözlüklərində biz səs və hərflərin leksik mənalarına da təsadüf edirik ki,
burada D – “dağ”, İ – “iç”, E – “ev”, O – “olmaq”, U – “uyğu” “daşımaq”, “on”, “gecikdir -
mək” , “qüdrətli”, “güclü” mənalarında bu gün də Altay, Teleut, Şor, Koman, Cağatay, Uyğur
dillərində fel və sifət kimi işlənməkdədir [3, s. 38, 603; 5, s. 167, 448, 681].

Naxçıvan yer adlarının formalaşmasında iştirak etmiş bu səslərlə yanaşı biz ak/ağ,
bat/mat, berd, tur/tura və s. leksik elementlərinin iki, üç və digər saylı hərf birləşmələri ilə
qədim dövr prototürk tayfa dillərində işləndiyini görürük. Bu hərf birləşmələri tayfa adlı, eləcə
də digər quruluşlu oykonimlərin formalaşmasında xüsusi yer almışdır ki, biz bu cür sözlərlə
oykonimlərin hansı dil əlamətləri daşıdığına nəzər salmaq istərdik.

Naxçıvan oykonimlərində m.ö. VI-V minilliklərdə tarix səhnəsində olmuş As, Naxər,
Kuti, Hürrü və s. türklərlə bağlı xeyli sayda etnooykonimdə biz amorf kök dilləri əlamətləri
ilə rastlaşırıq ki, burada heç bir şəkilçi yoxdur, adlar sadəcə köklər vasitəsi ilə formalaşmışlar.
Bu yöndən adlara yanaşıldıqda onlar mənaca tam izah olunmurlar.

Naxçıvanın m.ö. VI-V minilliklərinə aid adlar sistemində biz As türkləri ilə bağlı Aza -
dək, Aza, Asni, Üstüpü, Akaras, Astafna kimi 55 məntəqə adı etnooykonimə rast gəlirik ki,
1590-cı ildə adı siyahıda bu adların bir qismi passiv, bir qismi isə günümüzdə də aktiv fondda
yer almış kənd kimi verilmişdir. Burada Az+ad+ak etnooykoniminə rast gəlirik və bu ad ilkin
variantda As tayfa adı, at – “məkan” və ya “cəmlik” ifadə edən şəkilçi, ak – “uca” qədim
türk sözü ilə “As+məkan+uca” mənasında tam məna izah etmir. Ak+ar+as oykonimində isə,
ak – “uca”, ər – “igid, ər” sözü ilə “Uca ər As” mənalarında yenə də tam anlaşılmır [6, s. 75,
83, 124]. Əgər diqqət etsək bu quruluşda adlar amorf-kök dilləri quruluşunu təkrarlayır.
Müasir dil imkanları ilə isə bu adlar “Uca As məkanı”, “Uca As əri” mənalarında izah olunur.
Bu formada adlanma quruluşuna Astafna etnooykonimində də rast gəlirik. Burada ad öz
quruluş formasına görə As+taf+na şəklində qədim As tayfa adı və tap – “azad”, “hörmətli”,
na – “verdi, bağışladı” və “mənim” qədim türk sözləri ilə omonim olaraq adda yer almaqla
onu formalaşdırmışlar [3, s. 533; 4, s. 80]. Qarşılaşdığımız bu komponentlərin əski türk dilində
işlənmiş mənalarına gəldikdə isə, bu addakı sözlər də Naxçıvan qəzası daxilindəki nahiyələrdə
xeyli sayda etnooykonimdə təkrarlanır. 1728-ci ilin məlumatında isə Astafna/İstəfna yazılışında
təhrif edilmişdir. Adlardakı a≈ü, a≈i, f≈p səsəvəzlənmələri ilə etnooykonim As etnos adı, tap –
“azad” və na – “mən” morfemlərinin iştirakı ilə “As azad mən” mənasında tam olaraq anla -
şılmır və kök dilləri quruluşunu təkrarlayır. Etnooykonimin mənasına müasir dil formasında
yanaşdıqda isə, bu sözlərlə adı “Mən azad As” mənasında tam açıqlanır.

Naxçıvan oykonimlərində bat – “bölgə”, “ölkə”, “yurd”, berd – “qala”, tur – “duracaq”,
“düşərgə” sözlərindən formalaşmış adlarda da yuxarıda göstərilən quruluş formalarını izləyirik
As+ta+bad şəhər adına Naxçıvan şəhərindən 12 km cənub-şərqdə Araz çayı sahilində orta
əsrə aid şəhər kimi rast gəlirik ki, burada “bad/bat” leksemi “ölkə, yurd”, ta/ti qədim türk -
lərdə “tikmək” mənalarında işlənməklə “As tikmək yurd”, Kuti tayfaları ilə bağlı Kuti+bat
məntəqə adında da “Kuti yurd” formalarında ilkin oxunuşda yenə də müasir dilimizdə tam
izah olunmur. Müasir dil qanunlarında isə adlar “As quran ölkə, yurd”, məntəqə adı isə “Kuti
ölkəsi, yurdu” mənalarında izah olunur. Bura Berd “qala” mənalı türk sözündən yaranmış
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Xan+berd – “Tanrı qalası”, Anu+berd – “Anu qalası”, eləcə də Aran+berd – “Ərən qalası”,
Berd+ik toponimlərini də misal göstərə bilərik. İlkin quruluş formasında bu adlar da “Tanrı
qala”, “Anu qala”, “Ərən qala”, “Qala varis” mənalarındadır. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki,
berd-“qala” qədim türk sözü sonralar eyni mənada türklər tərəfindən assimilyasiya olunan
er mənilərin də dilinə adlamışdır. Biz hələ m.ö. VIII əsrdə Midiyada Badr/Bard, Partagen
tay falarının adlarını, bu sözlə tayfa adının da olduğunu görürük. Eranın I-II əsrlərində Peçeneq
türklərində Bartolmat tayfa adı da bu komponentdən yaranmışdır. XIII əsr Gəncəli Kirakosun
yazılarında, Azərbaycan adlar sistemindəki Bərd+ə adı da “Uca qala” mənasındadır. Biz XIX
əsrdə İrəvan xanlığı ərazisində As türklərinin adını daşıyan və əhalisi azərbaycanlılardan ibarət
olan Bart+az məntəqə adı ilə rastlaşırıq və bu “As qalası” mənasındadır. Ümumən berd-qala
sözünün erməni dili ilə heç bir bağlılığı yoxdur və bu söz Azərbaycan türklərindən onların
dilinə adlamışdır (F.R.).

Eyni hal Tur/tura – “duracaq”, “düşərgə”, “sürətli atlı tayfalar” mənalı qədim türk sözü
ilə formalaşmış oykonimlərdə də müşahidə olunur. Qədim mənbələrdə “tur” komponenti
həm də “əbədi”, “durmaq, qalxmaq, toplanmaq”, “tayfa”, “möhkəm qala” mənalarını daşı -
mışdır (DTS, s. 586). Biz arxiv sənədlərində Saxa+turi – “Sak tayfa” və ya “Sak düşərgə”,
Şu+tura – “Şu tayfa” və ya “Şu düşərgə” sözləri də ilkin mənada tam anlaşılmır, lakin müasir
dil qanunlarına görə “Sak tayfası”, “Şu tayfası” mənalarında tam izah olunur. Ümumilikdə
bu dil forması m.ö. tayfa birliklərinin ilkin dil formalarını ortaya qoyur ki, bu dilimizin ilkin
dövr lər amorf – kök dillər quruluşunda olub bu mərhələni adladığını göstərir.

Biz Naxər türkləri ilə bağlı Göynük, Nəhəcir, Naxçıvan, Nahadək, Naxçıvancıq, Bornax
kimi 15 məntəqə adında da amorf-kök dillər quruluş formalarının özünü əks etdirdiyini
görürük. Bu adların da bir qismi passiv, bir qismi isə günümüzdə də aktiv fondda yer almış
məntəqə adı, etnooykonim kimi mövcuddur. Bu adlardan Nəh+ad+ək etnooykonimin tərki -
bin dəki qədim türk sözləri ümumtürk dilləri üçün xarakterik olan ə≈a, h≈x fonetik əvəzlənməsi
ilə də müşahidə olunur. Bu səsəvəzlənmələr nəzərə alınmaqla məntəqə adı Nəh – “nax” sözü
ilə qədim türk Naxər tayfasının adı at – “yer, məkan” və ak – “uca” komponentləri ilə forma -
laşmışdır. Adı yaradan bu leksik vahidlər “Nax+məkan+uca” quruluş formasında yenə də
amorf kök dilləri formasında tam olaraq anlaşılmır. Lakin müasir dil qanunlarına uyğun adın
“Uca Nax məkanı” mənasında qədim türk dili elementləri ilə formalaşdığı özünü göstərir.

Bəzi etnooykonimlərdə isə ilkin quruluş müasir dilimizin I növ təyini söz birləşməsi
şək lində özünü təqdim edir ki, buna Bornax məntəqə adı misal ola bilər. Biz sözün ilkin
variantda Börinax olması qənaətindəyik. Burada o≈ö fonetik əvəzlənmə ilə bərabər “i”
saitinin də eleziyası-səsdüşümü olduğunu görürük. Bu halda Böri tərkibi qədim türk mifində
“qurd” sözü olmaqla ad Böri+nax şəklində “Qurd Nax” mənasında izah olunur. İlk dəfə olaraq
etimoloji izahı verilən bu etnooykonimin quruluş forması heç bir şəkilçi olmadan müasir
dilimizin I növ təyini söz birləşməsini təkrarlayır. Bu məntəqə adındakı böri – “qurd” morfemi
qədim türk oğuz dastanında “Oğuznamə”də dəfələrlə təkrarlanır [7, s. 37]. Bu qədim türk
mən təqə adı həm tayfa adını, həm də qədim türk Qurd mifinə mənsub leksik vahidi özündə
birləşdirməklə məntəqə adının nominasiyasında-adlanmasında iştirak etmişdir. Göynük mən -
təqə adı da eyni yazılışla və məna ifadəsinə görə müasir dilimizin I növ təyini söz birləşməsi
quruluşunu təkrarlayır ki, bu tədqiqata cəlb etdiyimiz 645 məntəqə adından 50-dən yuxarı
adın quruluşunda özünü göstərir. Nax tayfa adı və “göy-gök” sözündən formalaşan etnooy -
konim “Göy nax” mənasında “On As”, “Gök türk”, kimi adlanmalarla eynilik təşkil edir [6,
s. 72, 126].
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Ümumilikdə VI-V minilliklərdə tarix səhnəsində olmuş prototürklərə aid bu adlarda
qeydə alınan quruluş formaları qədim türk Azərbaycan dilinin etnooykonimlərdə ilkin yazılış
formaları ilə amorf kök dilləri quruluşunu təkrarlamaqla bu mərhələni adlayaraq günümüzdə
sabitləşməklə, amorf dillərindən qədim bir dil olduğunu tam sübut edir.

Bununla bərabər hazırda Çin, Vyetnam dili sözdəyişdirici şəkilçiləri olmayan dillərdir
ki, belə dillərdə qrammatik mənalar, ya yanaşma əlaqəsi, ya da köməkçi sözlər vasitəsi ilə
ifadə olunur. Burada cümlənin adi, kanonik (müəyyən dil üçün məqbul sayılan) üzvlərinə
görə bölünə bilmir, yalnız köklər vasitəsi ilə ifadə olunur ki, bu ərazi xalqlarının tarixi, türk
tarixindən sonrakı dövrlərə aid edilir. Çin tarixşünaslıq ənənəsində ilk sülalə m.ö. III minilliyin
sonlarına (m.ö. 2205-m.ö. 1766-cı illər) aiddir ki, bu sülalə Sya adlanır [8]. Müasir Vyetnamın
şimalında yaranmış ən qədim dövlət qurumu olan Vanlanqın adı dövrümüzə qədər gəlib çatan
ilk hökmdarıdır. O, e.ə. VII əsrdə hakimiyyətdə olmuşdur [9]. Bu tarixi faktları nəzərə alsaq
As, Türükkü, Naxər, Hürrü türkləri onlardan 5 min il qabaq tarix səhnəsində olmuşdur ki,
qədim Azərbaycan türklərinin dili də tarixən onlardan əvvələ gedir. Bütün bunlar isə, iltisaqi
dillərin amorf kök dillərdən qədim olduğunu tam sübut edir.
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AMORPHOUS-ROOT LANGUAGE FORMS IN THE ETHNIC-OIKONYMS OF
NAKHCHIVAN DATING BACK MILLENNIA BC

The papere considers the structural forms of the ancient Azerbaijani language, which
left traces in the oikonyms of the Nakhchivan territory dating back millennia BC. This topic
has not yet been studied; it has only been touched upon superficially in some studies. In the
article, the meanings of Turkic words in ancient oikonyms are studied regarding the diction-
aries of the ancient Turkic language. Here, a comparative analysis of the expression in the
names of the word root meanings that form oikonyms, which are traces of the evolution of
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our language, is carried out. It has been scientifically proven that these ancient place names
are the words of the Turkic language, and their structural forms are the original amorphous-
root language forms. The work also confirms with examples the existence of words with a
similar structure as archaisms in our modern language.

The paper confirms with the help of historical and linguistic facts that the ancient Turks
created these structural forms in the Nakhchivan toponymic system. Furthermore, in compar-
ative analysis, new scientific results were obtained.

Keywords: Nakhchivan, oikonyms, amorphous structure of the language, ak/ag, bat/mat, berd, tur/tur.

Фирудин Рзаев

АМОРФНО-КОРНЕВЫЕ ЯЗЫКОВЫЕ ФОРМЫ В ЭТНООЙКОНИМАХ 
НАХЧЫВАНА, ДАТИРУЕМЫХ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯМИ ДО НАШЕЙ ЭРЫ

В статье рассмотрены структурные формы древнеазербайджанского языка, оста-
вившие следы в ойконимах Нахчыванской территории, датируемых тысячелетиями до
н.э. Эта тема до сих пор не изучена, в некоторых исследованиях она затронута лишь
поверхностно. В статье значения тюркских слов в древних ойконимах изучены со ссыл-
кой на словари древнетюркского языка. Здесь проведен сравнительный анализ выраже-
ния в названиях значений корней слов, формирующих ойконимы, которые являются
следами эволюции нашего языка. Научно доказано, что эти древние ойкономические
названия представляют собой слова тюркского языка, а их структурные формы – это
исходные аморфно-корневые языковые формы. В работе также подтверждается приме-
рами существование в качестве архаизмов слов с такой структурой в нашем современ-
ном языке.

В статье с помощью историко-лингвистических фактов подтверждается, что эти
структурные формы в нахчыванской топонимической системе были созданы древними
тюрками. В процессе сравнительного анализа получены новые научные результаты.

Ключевые слова: Нахчыван, ойконимы, аморфная структура языка, ак/аг, бат/мат, берд,
тур/тура.

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

Daxilolma tarixi: İkin variant 28.02.2022
Son variant 18.03.2022
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UOT 81`28

RƏŞAD ZÜLFÜQAROV

ORTAQ TÜRK LEKSİKASINDA NAXÇIVAN DİALEKT VƏ ŞİVƏLƏRİ

Məqalə Naxçıvan dialekt və şivələrinə məxsus bir sıra sözlərin linqvistik təhlilinə həsr olunub. Həmin
söz lər qədim türk dilli yazılı abidələr, dilimizin tədqiq edilmiş digər dialekt və şivələri, türk dilləri, onların dialekt
və şivələri ilə müqayisəli araşdırılmışdır. Tədqiq və təhlillər sübut edir ki, Naxçıvan dialekt və şivələri öz zən -
ginliyi ilə diqqəti cəlb edir. Burada xeyli leksik vahidlər mövcuddur ki, onlar yerli əhalinin həyat və məişəti ilə
sıx bağlıdır. Həmin leksik vahidlərin dilçilik kontekstində tədqiqi bir sıra maraqlı faktların əldə edilməsinə imkan
vermişdir.

Açar sözlər: Naxçıvan, dialekt, şivə, leksik vahid, urvat.

Dil hər hansı bir xalqın milli kimliyini, onun dünyada mövcudluğunu, qədim tarix və
mədəniyyətini özündə yaşadan ən əsas mənbələrdən biridir. Bu mənbənin zənginliyi isə həmin
xalqın ulu keçmişinə, qədim ənənələrinə işıq tutur. Heç şübhə yoxdur ki, hər hansı bir ədəbi
dilin formalaşmasında onun ümumxalq danışıq dili, başqa sözlə dialekt leksikası əhəmiyyətli
yerə və rola malikdir. Bu baxımdan yanaşdıqda Naxçıvan dialekt və şivələri leksik fondunun
zənginliyi ilə Azərbaycan dilinin dialekt və şivələri içərisində özünəməxsus yer tutur. Həmin
dialekt və şivələrdə işlədilən leksik vahidlər bölgə əhalisinin məşğuliyyəti, təsərrüfat həyatı,
məişəti ilə sıx bağlıdır. Məqaləmizdə bəhs etdiyimiz dialekt və şivələrdən toplanan bir sıra
lek sik vahidlərin təhlilinə yer veriləcəkdir. Bir faktı qeyd etmək lazımdır ki, belə leksik vahid -
lərin etnolinqvistik təhlili olduqca maraqlı məsələlərin ortaya çıxarılmasına imkan verir.
Araşdırmaya cəlb etdiyimiz leksik vahidlərin dilimizin tədqiq olunan digər dialekt və şivələri,
qohum dillər, onların dialektləri, qədim yazılı mənbə və abidələrdəki nümunələrlə müqayisəli
linqvistik təhlili bəzi maraqlı faktların ortaya çıxarılmasına imkan verir.

Naxçıvan dialekt və şivələrində “hər hansı bir şeyə nəfsi düşmək” anlamında işlənən
umsuğ olmax//umsux lekseminin linqvistik təhlili də diqqəti cəlb edir. Məs.: Xörəyin qoxsu
day mə: illap umsux e:li:b e. Düşünürük ki, umsux//umsuğ sözü quruluşca düzəltmədir. Yəni
bu leksem dilimizin dialekt və şivələrində, folklorunda, bir sıra türk dillərində işlənən um+maq
“istəmək, arzulamaq” feil kökünə yalnız dialekt və şivələrimiz üçün xarakterik olan sux//suğ
leksik şəkilçisinin artırılması yolu ilə düzəlmişdir. Təsadüfi deyil ki, müasir folklorumuzda
“Uman yerdən küsəllər” və ya “Qonaq umduğun yox, tapdığın yeyər” atalar sözlərində, xalq
arasında geniş yayılan “Bayram günlərində gərək adamlar arasında umu-küsü olmasın” ina -
mında, dilimizin dialekt və şivələrində işlənən “umsuğ olmax” frazeoloji birləşməsində söz
öz ilkin mənasını yaşatmaqdadır. Müasir Türk dilində də “Ummadık taş baş yararmış” və ya
“Misafir umduğun değil bulduğun yer” atalar sözlərində bu leksik vahidin işləndiyini müşahi -
də edirik. Ummaq sözü qədim türkmənşəli leksik vahidlərimizdən biri olmaqla “Kitabi-Dədə
Qorqud” dastanlarında da eyni anlamı bildirmişdir. Fikirlərimizə bir qədər də aydınlıq gətir -
mək üçün aşağıdakı nümunəyə diqqət yetirək: “...Karılar dört dürlüdür... Şabadança yirindən
örü turur, elin yüzün yumadan tokuz bazlammaç ilen bir külek yoğurd gözlər, toyunça tıka
basa yir, elin böğrüne urur aydur: Bu ivi harab olası ere varaldan berü dahı karnum doymadı,
yüzüm gülmədi, yayağum paşmak, yüzüm yaşmak görmedi..... ah nola-y-idi, bu öle-y-idi, birine
dahı vara-y-idüm umarumdan yahşı uyar ola-y-idi” [6, s. 76]. M.Kaşğarinin “Divani-lüğət-
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it türk” əsərində də söz um şəklində, eyni mənada işlənmişdir. Lüğətdə həmçinin bu feil kö -
künə umdu, umdur, umun, umunç kimi sözlərdə də rast gəlinir [6, s. 76].

Müasir Naxçıvan dialekt və şivələrində ədəbi dildəki çörək sözünə paralel olaraq işlə -
dilən əppəx’/əpbəx’ sözünün linqvistik təhlili olduqca maraq doğurur. Məs.: Bala, gəl otur
əp bə yi ye so:ra işdərsən. Bu sözün türk dillərində, həmçinin qədim yazılı mənbə və abidələ -
rimizdə işlənmə arealı olduqca genişdir. Belə ki, sözə müasir Türkiyə türkcəsində əkmək,
Azərbaycan dilinin Dərbənd dialektində əpbeg, “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında ətmək//
əkmək şəklində eyni mənada rast gəlinir [10]. Qıpçaq qrupu türk dillərinin səciyyələndirən
iki mühüm səsəvəzlənməsini əpbəx’ sözündə müşahidə etmək mümkündür. Bu qrupa aid türk
dillərində söz ortasında k fonemi yerinə p, m fonemi yerinə b foneminin işlənməsi xarakterik -
dir. Əgər sözün ilkin formada əkmək şəklində olduğunu nəzərə alsaq, onda tərəddüdsüz deyə
bilərik ki, müasir Naxçıvan dialekt və şivələrində işlənən əpbəx’ sözündə qıpçaq qrupu türk
dillərinin təsiri aydın şəkildə hiss olunmaqdadır.

Müasir Naxçıvan dialekt və şivələrində işlənən urvat//urvət, urvatdı//urvətdi sözlərinin
linqvistiq təhlili olduqca maraqlıdır. Belə ki, urvat sözü tədqiq edilən dialekt və şivələrdə
“hörmət, dəyər, bərəkət”, urvatdı leksemi isə “hörmətli, dəyərli, bərəkətli” anlamlarını ifadə
edir. Xalq arasından toplanmış aşağıdakı nümunələrə diqqət yetirək: Məs.: 1.U:n day cama -
hatın ya:nda urvatı qalmı:b. 2. Həmməşən xe:rxa olan adamnar urvatdı o:r.

Yuxarıdakı hər iki nümunə də urvat və urvatdı sözlərinin “hörmət, dəyər” anlamlarında
işlədildiyini görürük. Bununla yanaşı, xalq arasında bu leksik vahidlərin hər ikisi omonimlik
xüsusiyyəti daşımaqla “bərəkət” və “bərəkətli” mənalarını bildirir. Məs.: 1. Sə: görüm evinnən
urvat əysilməsin; 2. Dəsdərxa:n həmməşən urvatdı ossun.

Bir faktı da unutmayaq ki, urvatdı sözü quruluşca düzəltmə olub urvat isminə adlardan
sifət düzəldən -dı (-lı4) leksik şəkilçisinin artırılması yolu ilə yaranmışdır. Bu leksik vahidlər
eyni fonetik tərkib və mənalarda Azərbaycan dilinin Şəki, Laçın, Şuşa, Gədəbəy dialekt və
şivələrində də işlənir [1].

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ordubad dialektində yəyəx gəzməx’ – piyada gəzmək
leksik vahidi mövcuddur. Məs.: Bı yerrərdə o xəttən yəyəx gəzmişix’. Müasir ədəbi dilimiz
üçün arxaikləşən bu söz qədim abidələrimizdən olan “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarında
yayaq//yayan şəklində, eyni mənada işlənmişdir. Məs.: Dirsə xan yayan, bunlar atlu yüridilər
[10]. Azərbaycan ədəbi dilindən fərqli olaraq bu söz Türkiyə türkcəsinin Ərzurum şivələrində
yaya//yayan, Aydın şivəsində yayah//yayak şəklində, eyni anlamda işlədilməkdədir. Məs.:
Yaya geçidine (piyada keçidi-R.Z) dikkat etmemiz gerekir [8, s. 321].

Naxçıvan dialekt və şivələrində arabanın təkəri ilə çarxını birləşdirən hissəyə ulama
deyilir. Uləmə təkərnən onun çərxin bəğliyən dəmirdi. Ulama sözü “ula” kök və “ma” şəkilçi
morfemlərindən yaranmışdır. “Ula” feli qədim türk dilində “birləşmək, birləşdirmək, çatdır -
maq, xəbər etmək” mənasını ifadə etmişdir. E.İbrahimova bu sözün Orxon-Yenisey abidələrin -
də daha çox “ulayı” formasında feli-bağlama kimi işləndiyini qeyd edir. Söz Azərbaycan
di linin keçid şivələrində “uluyurduğ” (birləşdirirdik) felinin kökündə də eyni mənada iştirak
edir. Eyni zamanda müasir Türkiyə türkcəsində “ulaşmaq-çatmaq, birləşmək” felinin kökü
də “ula” arxaik felindən ibarətdir. Məs.: Sana ulaşamıyoruz. Həmçinin Ərzurum şivələrində
ulah-xəbərçi sözü işlədilir ki, bu sözün də “ula” kökündən yaranması şübhə doğurmur.

Deməli, “ulama” sözü “ula” arxaik feil kökünə “ma” feillərdən isim düzəldən leksik şə -
 kil çinin artırılması ilə yaranmışdır. Bu arxaik feil müasir Azərbaycan dilində öz mənasını də -
yişərək “qışqırmaq, bağırmaq” anlayışını ifadə edir. Təbii dilimizdə bir sıra sözlər var ki,
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onların arxaik mənası müasir mənasından tamamilə fərqlənir. Bu sırada biz arı-həşərat adı
(arxaik söz kimi təmiz, pak, saf), uçmaq-uçub getmək, uçub tökülmək (arxaik söz kimi cən -
nət), ayaq-insanın bədən üzvü, müxtəlif əşyaların bir hissəsi (arxaik söz kimi qədəh) və s.
göstərə bilərik.

Yavıx gəlməx-yaxın gəlmək feli birləşməsi də Naxçıvan dialekt və şivələrində işlənən
qədim arxaik leksik vahidlərimizdən biridir. Söz “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarında yamaca
gəlmək [10], Orxon-Yenisey abidələrində yağuk [12], M.Kaşğarlının “Divani-lüğət it türk”
əsərində “yagru//yakru-ətraf, yaxın, çevrə” şəklində, eyni mənada işlənir [9]. Hazırda Nax -
çıvanın Ordubad dialektində “yəvıməx”, Culfa şivələrində “yavımax” feli işlədilir ki, həmin
felində leksik-semantik məzmunu əslində “yaxınlaşmaq, uyğunlaşmaq” mənaları ilə səsləşir.
Məs.: Bı uşəx yəmən kürdi heş kimə yəvımır (Ord.). Fikrimizcə, “yavı” feli “yaxın, doğma
əziz” mənalarında işlənən ən qədim leksik vahidlərimizdəndir. Təsadüfi deyil ki, “Kitabi-
Dədə Qorqud” dastanlarında “nişanlı qız və ya oğlan” mənasında “yavuklu” sözü işlədilir.
Biz cə, bu arxaik sözün kökündə də “yavı” arxaik feli dayanmışdır və “bir-birinə doğma, əziz,
ya xın olan” mənasını ifadə edir. Bu gün Türkiyə türkcəsinin Kastamonu və Aydın şivələrində
“yavuğ-yakın, nişanlı” sözü işlədilir ki, bu da qeyd etdiyimiz fikri bir qədər də əsaslandırmağa
imkan verir. Qeyd edək ki, tədqiqatçılar yağuk//yağru//yağut – yaxın sözünə Orxon-Yenisey
yazılı abidələrində, əsasən üç formada rast gəlindiyini qeyd edir: yağuk/yağru/yağut (icbar
növdə). Məs: Yağru kontukda kisrə ayığ bilig anta ögür ermis – Yaxın yerləşdikdən sonra pis
əməlləri eləcə öyrədilmiş. Yağuk ersər edkü ağı berür – Yaxında yerləşən xalqlara hədiyyə
ve rir. Süçik sabım, yımşak ağın arıp bodunığ ança yağutır ermis – Şirin sözü ilə yumşaq hə -
diyyəsi ilə aldadıb uzaq xalqı eləcə yaxınlaşdırmış. Aparılan araşdırmalarda qeyd olunur ki,
yağru sözü yağ kökündən və -ru istiqamət hal şəkilçisindən ibarətdir. S.Əlizədənin gös tərdiyi
kimi “Azərbaycan dilində -rı ünsürü ilə bitən on-on beş söz var ki, sinxron planda onlar sadə
hesab edilməlidir. Əslində isə onlar struktural inkişafına görə düzəltmədir, ikinci sözlərdir”.
Türk dillərində -rı şəkilçisi yoxdur və heç bir zaman olmamışdır: sözün həmin – tərkib his -
səsinə, iki şəkilçinin (-ır + -ıq) birləşməsindən, “reaksiyasından” alınan qalıq kimi baxılma -
lı dır. Buradan da belə qənaətə gəlirik ki, bu söz ikiqat sadələşməyə uğramışdır. Şübhəsiz,
yağuk//yağru – yaxın sözü Azərbaycan dili dialekt və şivələrində öz izini saxla mışdır. Belə
ki, həmin sözə bəzi fonetik dəyişməyə uğramış halda rast gəlirik, lakin semantik cəhətdən
heç bir fərq yoxdur. Qeyd edək ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının bir sıra dialekt və şivə -
lərində bu sözə yavıx//youx şəklində rast gəlinir.

Müasir Naxçıvan Muxtar Respublikasının bir sıra dialekt və şivələrində işlənən xıt//qıt
arxaik leksik vahidinin linqvistik təhlili də maraq doğurur. Qeyd edək ki, bu söz bəhs olunan
dialekt və şivələrdə “güc, qüvvət, dözüm, taqət” mənalarını ifadə edir. Məs.: Dizzərimdə xıt
qəl  miyib əz qə:rəm yıxlım. Tə bındə həl qəlmiyib mətı-qıtı kutərib.

Fikrimizcə, “xıt” sözü q-x samit, u-ı sait səslərin əvəzlənməsi ilə türk dillərində, həm -
çinin dilimizin müxtəlif dialekt və şivələrində, bir sıra qədim yazılı mənbə abidələrimizdə
işlədilən “qut//kut-qüvvət, sevinc, şadlıq” sözünün fonetik variantıdır. “Qut” sözü qədim türk
lüğə tində güc//qüvvət, “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarında “qutlu” sözünün kökündə, Qor qud
(“Qor+qud”) sözünün ikinci komponentində, Y.Balasaqunlunun “Qutaqdu bilik” əsərinin adında
da eyni mənalarda işlənmişdir. S.Malov türk dillərinə aid qədim yazılı abidələrdə “qut” sözünün
“bəxt, tale, xoşbəxt, həzz” və s. mənalarda işləndiyini qeyd edir [11]. Bir məsələni də qeyd
etmək yerinə düşər ki, qut/kut/kutlu sözü müasir Türkiyə türkcəsində bir sıra sifət və feillərin
tərkibində öz ilkin mənasını yaşadır. Məs.: Kutlu-sevincli, şad, xoşbəxt, kutlamaq-təbrik etmək.
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Naxçıvan Muxtar Respublikasının bəzi dialekt və şivələrində işlənən maraqlı arxaik
leksik vahidlərdən biri də şorulləməx//şurulləməx-axmaq, tökülmək felidir. Məs.: Bırnınnən
qən şorulləyib yəxəsinə tökü:rdü. Bundan başqa Azərbaycan dilinin Culfa şivələrində “şor -
haşor axmax-güclü, səs-küylü axmaq” ifadəsi işlədilir. Məs.: Bi vaxdar bı çeşmə:n suyu şor -
haşor axırdı, ama indi quryub.

Şorulləməx//şurulləməx sözü Azərbaycan dilinin Yevlax rayon şivələrində şoralamax-
axmaq, tökülmək [1], Borçalı şivəsində eyni fonetik tərkibdə, güclü axmaq, hündürlükdən
şırıldayaraq axmaq mənalarında işlənir. Bu söz “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarında da “şor -
lamaq” şəklində mövcuddur [10]. Fikrimizcə, Ordubad dialektində işlədilən “şorul ləməx”
sözü quruluşca düzəltmə feildir. Söz “şor” kök morfeminə dilimizdə təqlidi sözlərdən feil
ya rat maqda iştirak edən -ılla, -ılda şəkilçisinin artırılması ilə düzəlmişdir (Məs.: guruldamaq
[gurullamax’], nərildəmək [nərilləməx’] və s.). Konkret dil faktına əsaslanaraq deyə bilərik
ki, məhz Yevlax şivələrində işlənən “şorala” sözü də “şor” və “ala” şəkilçisi ilə yaranıb. Bu
şə kilçiyə dilimizin bəzi şivələrində işlənən “qov+ala+maq, eş+ələ+mək” feillərində də rast
gəlinir. “Yeni doğulan quzu və ya yenicə cücərən ot” anlamında Culfa şivələrində işlənən tür -
fəndə//türvəndi sözü də maraq doğurur. Məs.: Bı quzu hələm türfəndədi. Türfəndə pencərnən
yumurtadan yaxçı kükü olar. Türfəndə sözü Naxçıvan qrupuna daxil olan bəzi şivələr üçün
xarakterik olub Nehrəm şivəsində də işlənir. Söz Şahbuz rayonun Nursu və Babək rayonun
Sirab kənd şivələrində türvəndi şəklində “aradüzəldən qarı” mənasını ifadə edir. Dilimizin
tədqiq olunan digər dialekt və şivələrində bu sözlə qarşılaşmırıq. Söz “Kitabi-Dədə Qorqud”
dastanında “Basat Təpəgözi öldürdiki boyı bəyan edər xanım hey” boyunda da eyni anlamda
işlənmişdir. “...Dəpəgöz sıçradı baqdı, Basat gördi, əlin-əlinə çaldı qas-qas güldi. Qocalara
aydır: “Oğuzdan yenə bizə bir türfəndə quzı gəldi”, – dedi”.

Yekun olaraq qeyd etmək lazımdır ki, Naxçıvan dialekt və şivələrində işlənən leksik
vahidlərin mütləq əksəriyyəti türk mənşəli olmaqla nəinki Azərbaycan dilinin digər dialekt
və şivələrində, həmçinin türk dilləri, onların dialekt və şivələrində geniş işlənmə arealına
malikdir. Bu ortaqlıq türk dillərinin eyni bir ailəyə mənsub olması, eyni kökdən törəməsi faktı
ilə xarakterizə olunur. Belə ortaq sözlərin müasir dilçilik kontekstində linqvistik təhlilinin
aparılması onların etimoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi baxımından olduqca əhəmiyyətlidir.
Düşünürük ki, türkmənşəli həmin leksik vahidlər xalqımızın bu torpaqlarda tarixən yaşadığını
təsdiq etməklə bərabər, dünya elm və mədəniyyətinə görkəmli simalar bəxş etməsinə, milli-
mənəvi dəyərlərimizin, adət-ənənələrimizin digər qonşu xalqlara təsir etməsinə də səbəb
olmuşdur. 
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NAKHCHIVAN DIALECTS AND ACCENTS IN 
COMMON TURKIC VOCABULARY

The paper has been devoted to the linguistics investigation of some words that belong
to the vocabulary of Nakhchivan dialects and accents. Those lexical units have been compar-
atively investigated with the ancient written monuments and different dialects and accents of
our language. The investigation results prove that Nakhchivan dialects and accents attract at-
tention for their rich lexicon. Many interesting lexical units exist here that are connected with
the life of the region’s people. Learning of those lexical units by linguistics aspect gives op-
portunity to get some exciting results.

Keywords: Nakhchivan, dialect, accent, lexical units, respect.

Рашад Зульфугаров

НАХЧЫВАНСКИЕ ДИАЛЕКТЫ И ГОВОРЫ В ОБЩЕТЮРКСКОЙ ЛЕКСИКЕ

Статья посвящена лингвистическому анализу ряда общих слов, принадлежащих
нахчыванским диалектам и говорам. Данные слова были изучены в сравнении с древ-
нетюркскими надписями, с другими ранее изученными диалектами и говорами нашего
языка, тюркскими языками, их диалектами и говорами. Исследование и анализ подтвер-
ждают, что нахчыванские диалекты и говоры привлекают внимание своим богатством.
Здесь существует значительное количество лексических единиц, которые тесно связаны
с жизнью и бытом местного населения. Изучение данных лексических единиц в кон-
тексте языковедения позволило выявить некоторые интересные факты.

Ключевые слова: Нахчыван, диалект, говор, лексическая единица, уважение.

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

Daxilolma tarixi: İkin variant 26.01.2022
Son variant 17.02.2022
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UOT 81’28;81’286

NURAY ƏLİYEVA

NAXÇIVAN DİALEKT VƏ ŞİVƏLƏRİNDƏ SAMİT SƏSLƏRİN
SƏCİYYƏVİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Məqalədə Naxçıvan dialekt və şivələrinin samitlər sistemi haqqında məlumat verilir. Burada göstərilir
ki, Naxçıvan dialekt və şivələrini dilimizin digər dialekt və şivələrindən, o cümlədən aid olduğu cənub qrupu
şivələrindən fərqləndirən bir çox spesifik xüsusiyyətləri vardır. Bu xüsusiyyətlər içərisində fonetik fərqlər daha
çox nəzərə çarpır. Azərbaycan ədəbi dilinin qədim, müəyyən inkişaf yolu keçərək sabitləşmiş fonetik sistemi
vardır. Dialekt və şivələrimiz isə özündə dil tariximizi, dilimizin qədim vəziyyətini əks etdirən ədəbi dildən fərqli
fonetik faktlar mühafizə edir. Bu baxımdan Naxçıvan dialekt və şivələrinin samitlər sistemi də maraqlı dil faktları
verir. Burada 26 samit səs var. Onlardan 23-ü ədəbi dildəki səslərlə eynidir. x’ səsi Azərbaycan dilinin dialekt
və şivələrində, o cümlədən Naxçıvan dialekt və şivələrində ən çox işlənən səslərdən biridir. Daha çox sözlərin
ortasında və sonunda incə saitlərdən sonra özünü göstərir. ŋ səsi dilçilik ədəbiyyatlarında sağır nun və yaxud
da velyar n adlandırılır və dilimiz üçün, o cümlədən türk dilləri üçün xarakterik səslərdən olub, çox qədim tarixə
malikdir. Dil tariximizin bütün mərhələlərində bu səs mövcud olmuşdur. ц səsi ədəbi dilimizdəki kar ç samitinin
yerində işlənir. Son dövrə kimi tədqiq olunmuş Azərbaycan dilinin dialekt və şivələrində ц səsinə çox məhdud
ərazidə təsadüf olunmuşdur. Samit səslərin bu variantlarının öyrənilməsi türk dillərinin tarixi üçün olduqca
əhəmiyyətlidir. 

Açar sözlər: dialekt, fonetika, samit səslər, x’ səsi, ŋ səsi, ц səsi.

Azərbaycan dilinin dialekt və şivələri samitlər baxımından da olduqca maraqlı dil fakt -
ları verir. Bu faktların bir çoxu ədəbi dilimizdə müşahidə olunmur və dil tariximizin öyrənil -
məsində çox əhəmiyyətlidir. Ədəbi dilimizdə olan samitlər eynilə şivələrimizdə də mövcuddur.
Bundan başqa şivələrimizdə samit səslərin müxtəlif variantları da özünü göstərir. Dialekt və
şivələrdə özünü göstərən məhəlli xüsusiyyətlər fonetik cəhətdən daha tez nəzərə çarpır. Fone -
tik fərq sözün nə leksik, nə də qrammatik mənasına təsir etmir. Lakin bu fonetik fərqlər hər
hansı bir dialekt və şivənin tarixən necə formalaşması, hansı xalqların dialekt və şivələri ilə
əlaqəsi baxımından çox faydalıdır.

Ona görə də dialekt və şivələr dil tariximizin qədim mənzərəsini özündə yaşadan ən
qiy mətli mənbədir. Xalqın tarixi, onun yaşadığı hadisələr, məruz qaldığı işğallar və bu hadi -
sələr nəticəsində ünsiyyətdə olduğu digər xalqlar onun dilinə də bilavasitə təsir göstərir, on -
ların izləri əsrlər boyu dildə yaşayır və günümüzə qədər gəlib çatır. Bu yad təsirlər nəticə sində
bəzi hallarda dilin özünə məxsus olan qədim dil hadisələri sıxışdırılaraq ədəbi dildən çıxır.
Lakin bu faktlar dialekt və şivələrdə yaşadılaraq günümüzə daşınır. Bu baxımdan şivələ rin
fonetikası ədəbi dilin fonetikasından fərqli xüsusiyyətlərə malikdir ki, bunlar da özünü daha
çox səslərin variantlarında, səs əvəzlənmələrində, fonetik hadisə və qanunlarda göstərir.

Naxçıvan dialekt və şivələrinin fonetikasında müşahidə etdiyimiz xarakterik xüsusiyyət -
ləri dilimizin digər dialekt və şivələrində olduğu kimi bir neçə başlıq altında qruplaşdırmaq
mümkündür: “1. Şivələrdə danışıq səsləri ədəbi dildən çoxdur; 2. Şivələrdə sait və samit səs -
lərin variantları var; 3. Şivələrdə uzun, qısa, burun saitləri və diftonqlar mövcuddur; 4. Şivə -
lər də səs əvəzlənmələri ədəbi dildən fərqlənir” [3, s. 6]. Ədəbi dillə şivələr arasında özünü
gös  tə rən fоnеtik fərqlər hər hаnsı bir diаlеkt və şivənin tаriхən nеcə fоrmаlаşmаsı, digər хаlq -
ların diаlеkt və şivələri ilə əlаqəsinin öyrənilməsi bахımındаn çох fаydаlıdır. Bu zaman dialekt
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materiallarının yazılı abidələrimizlə, qohum dillərin ədəbi dil və şivə materialları ilə, qədim
lüğətlərlə müqayisəli tədqiqi çox maraqlı məqamların üzə çıxarılmasına imkan verir və Azər -
baycan dilinin tarixi fonetikasının bəzi mürəkkəb məsələlərinin aydınlaşdırılmasına da kömək
edir.

Naxçıvan dialekt və şivələrinin samitlər sistemi özünəməxsus xüsusiyyətlərə malikdir.
Bu xüsusiyyətlərin bir qismi dilimizin digər dialekt və şivələri ilə ortaqlıq təşkil etsə də, böyük
bir qismi bölgə şivələrinə xasdır və bu şivələrin özünəməxsusluğunu xarakterizə edir. Naxçı -
van dialekt və şivələrində 26 samit səs var. Bu səslər tədqiqatçılar tərəfindən əmələgəlmə ye -
rinə, əmələgəlmə üsuluna və səs tellərinin iştirakına görə qruplaşdırılır. Təfsilata varmamaq
üçün burada ədəbi dildə də olan samit səsləri şərh etməyə ehtiyac duymuruq. Ona görə də
Nax çıvan dialekt və şivələrində özünü göstərən və onun xarakterik fonetik xüsusiyyətlərindən
hesab olunan x’, ŋ, ц səsləri haqqında məlumat verməyi məqsədəuyğun hesab edirik.

x’ – dilortası, sürtünən, kar səsdir. Azərbaycan dilinin dialekt və şivələrində, o cümlədən
Naxçıvan dialekt və şivələrində ən çox işlənən səslərdən biridir. Naxçıvan dialekt və şivələrin -
də təkhecalı sözlərin sonunda və çoxhecalı sözlərin ortasında və sonunda incə saitlərdən sonra
özünü göstərir. Bu zaman k və bəzi hallarda h səsi x’ səsi kimi tələffüz olunur. Sözün ortasında:
təx’cə “təkcə”, cəx’rə “cəhrə”, çəx’mə “çəkmə”, köx’nə “köhnə”, məx’lə “məhlə”, məx’dəp
“mək təb”, zəx’lə “zəhlə”, ləx’liyə-ləx’liyə “ləhləyə-ləhləyə”, Səx’nə “Səkinə” (əksər şivə lərdə).

Sözün sonunda. Təkhecalı sözlərdə: irəx’ “rəng”, təx’ “tək”, tix’ “tik”, püx’ “bük”, çəx’
“çək”, ləx’ “lək”, əx’ “ək” (əksər şivələrdə).

Çoxhecalı sözlərdə: fələx’ “fələk”, nəzix’ “nazik”, kətənköynəx’ “kətanköynək”, kö -
məx’lix’ “köməklik”, fələx’ “fələk”, gərəx’ “gərək”, üzümçülüx’ “üzümçülük”, xorəx’ “xörək”,
qonaxpərvərrix’ “qonaqpərvərlik”, pişməx’ “biçmək”, çətinnix’ “çətinlik” (əksər şivələrdə).
Sözün əvvəlində isə bu səsə rast gəlmədik.

x’ səsi haqqında ilk dəfə fikir söyləyən, onun məxrəcini müəyyən edən professor N.İ.Aş -
marin olmuşdur. N.İ.Aşmarin “Общий обзор народных тюркских говоров гор. Нухи” əsə -
rində x’ səsinin fonetik xüsusiyyəti haqqında göstərir ki, x səsi rus tələffüzündə “xитёp”
sö zündə “x” səsinə və almanca “ich” sözündə “ch” səsinə uyğun gəlir. Ümumiyyətlə, bu səsə
onsıra səsli (saitli) sözlərin axırında təsadüf edilir. Başqa vəziyyətlərdə isə x’ əhə miyyətini
itirmiş və bununla yanaşı olaraq yumşalmış h səsi meydana gəlmişdir [9, s. 41]. A.Hüseynov
x’ (-:k) h prosesini məxrəcdə kipləşmə ünsürünün zəifləməsi və süzgünlüyün artması ad lan -
dırır və fikrini belə izah edir: “Söz ortasında x’ (-:k) özündən sonra gələn l, m, d, v kimi
samitlərin qarşısında h səsinə çevrilir. Burada süzülmə (novluluq) əlaməti zəifləyərək nəfəs -
verməyə bənzər zəif h səsinə keçir: kəklik – kəx’lix’ – kəhlix’, əkdim – əx’dim – əhdim [6, s.
26]. A.Hüseynovun qərb ləhcəsinə xas olan bir hadisə kimi qeyd etdiyi bu dəyişmə Naxçıvan
dialekt və şivələrində də özünü göstərir. Sözə samitlə başlanan şəkilçi artırıldıqda x’ səsi bəzi
hallarda dəyişmir, bəzən isə h səsinə çevrilir: irəhmətdix’ – irəhmədix’lər, xodəx’ – xodəx’də,
başıkəsix’ – başıkəsihlix’, çörəx’ – çörəx’siz – çörəhsiz, pulgirrix’ – pulgirrihnən – pul girrix’nən.

ŋ – dilarxası, partlayan, cingiltili səsdir. Bu səs dilin arxa tərəfinin arxa damağa yaxın -
laşması ilə tələffüz olunur. Dilçilik ədəbiyyatlarında sağır nun və yaxud da velyar n adlan -
dırılan bu səs dilimiz üçün, o cümlədən türk dilləri üçün xarakterik səslərdən olub, çox qədim
tarixə malikdir. Dil tariximizin bütün mərhələlərində bu səs mövcud olmuşdur.

Məlum olduğu kimi, Azərbaycan dilinin dialekt və şivələrini velyar n samitini işlədib-
işlətməməsinə görə üç qrupa bölürlər. Birinci qrupa şərq qrupu dialekt və şivələri daxildir ki,
burada ŋ səsi işlənmir. İkinci qrupa qərb qrupu dialekt və şivələri daxildir ki, burada ŋ səsi



həm söz köklərində, həm də şəkilçilərdə (yiyəlik hal, II şəxs mənsubiyyət və xəbərlik şəkil -
çilərində) özünü göstərir. Üçüncü qrupa Nuxa (Şəki), Zaqatala, Qax, Naxçıvan, Ordubad
dialekt və şivələri daxildir ki, burada ŋ səsi tədriclə çıxaraq, öz burun xüsusiyyətini özündən
əvvəl və sonrakı səsliyə (saitə) vermişdir [11, s.76-77].

Məhz ŋ səsin tədricən zəifləməsi səbəbindəndir ki, Naxçıvan dialekt və şivələrində onu
çox geniş müşahidə edə bilmirik. Lakin bəzi söz köklərində və şəkilçilərdə bu qədim dil faktı
qorunub saxlanmışdır. “Velyar n səsi müasir türk dillərinin əksəriyyətində işlənsə də, Azər -
baycan türkcəsində ədəbi dil baxımından arxaik samit hesab olunur. XX əsrin otuzuncu illə -
rinədək yazıda imlasını saxlasa da, yeni əlifbanın qəbulundan sonra əlifbadan çıxarılmışdır”
[13, s. 143]. Dilimizin daha çox qərb qrupu şivələri üçün xarakterik olan ŋ səsi Naxçıvanın
daha çox Babək, Şahbuz və Ordubad rayonunun şivələrində yaşamaqdadır. Velyar n səsi söz
köklərində çox az hallarda Babək rayonunun Buzqov, Şıxmahmud, Kəngərli rayonunun Xok,
Çalxanqala, Şahbuz rayonunun Keçili, Külüs kənd şivələrində: zehiŋivi, həfsələŋ, doŋuyur
“donur” kimi sözlərdə müşahidə olunur. Söz köklərinə nisbətən şəkilçilərdə ŋ səsi daha çox
işlənir və əsasən II şəxsin tək və cəmində ismin mənsubiyyət, xəbərlik, hal və fellərin zaman
şəkil çilərində aşağıdakı hallarda özünü göstərir: ismin yönlük halında: məŋə “mənə”, səŋə
“sənə”.

II şəxs tək və cəm mənsubiyyət şəkilçisində: əlıŋa “əlinə”, təqayıtıŋı “təqaüdünü”, yerıŋa
“yerinə”, başıŋa “başına”, devlətiŋizə “dövlətinizə”, millətiŋizə “millətinizə”. “Kitabi-Dədə
Qor  qud” dastanında da müxtəlif məqamlarla yanaşı II şəxsin təki və cəmini ifadə edən mən -
subiyyət şəkilçilərinin tərkibində velyar n səsi vardır: Səniŋ oğlıŋ kür qopdı, ərcəl qopdı; Ba -
baŋı ol qırq namərddən qurtarğıl [13, s. 145].

II şəxsin tək və cəmində şəxs şəkilçilərində: olsaŋız “olasınız”, kimsıŋız “kimsiniz”,
gö rəsıŋız “görəsiniz”, bilsaŋız “bilsəniz”, diyəcaxsıŋız “deyəcəksiniz”.

ŋ səsi ilə bağlı A.Axundov yazır: Azərbaycan dilinin fonetik quruluşuna həsr edilmiş
əsərlərdə adı çəkilməyən bu fonem dilimizin özünəməxsus samitlərindən biri olmasına və eti -
moloji cəhətdən yalnız türk mənbəyinə mənsubluğuna baxmayaraq dilimizin tarixi inkişafı
prosesində uğursuz bir yol keçmişdir [1, s. 175]. Ədəbi dildən tədricən çıxan bu səs dialekt
və şivələrimizdə, o cümlədən Naxçıvan dialekt və şivələrində müəyyən fonetik mövqelərdə
mühafizə olunaraq günümüzdə də işlənməkdədir.

ц – dilönü, qovuşuq, kar səsdir. Ədəbi dilimizdəki dil-yuvaq, kar ç samitinin yerində
işlənir. Son dövrə kimi tədqiq olunmuş Azərbaycan dilinin dialekt və şivələrində ц səsinə çox
məhdud ərazidə təsadüf olunmuşdur. Naxçıvanda isə bu səs ancaq Ordubad dialektinin Aza,
Vələvir və Sabirkənd şivələrində və Şahbuz şivələrindən Keçili kəndində цay “çay”, цox
“çox”, цöp “çöp”, цul “çul”, цırax, цəltix’ “çəltik”, цimməx’ “çimmək” [9, s. 68, 77] sözlərində
qeydə alınmışdır.

Qeyd edək ki, nümunə verilmiş sözlərin ilk səsləri həm T.Həmzəyevin “Ordubad rayonu
şivələrinin fonetik xüsusiyyətləri” [5, s. 103] məqaləsində, həm də akademik M.Şirəliyevin
“Şahbuz şivələrinin fonetikası” [12, s. 141] əsərində ц ilə deyil, qovuşuq ts səs birləşməsi ilə
verilmişdir. M.Məmmədli Təbrizin Qərə Kəmər şivəsində цay, цimən, цarx, цilo: sözlərində
[18, s. 46] bu səsi qeydə almışdır.

E.Əzizov yazır: “Dialekt fonetikasında bəzən elə fərqləndirici əlamətlər də olur ki,
bunların izahı xalqın etnik tarixi ilə əlaqələnir. Belə dil xüsusiyyətləri etnolinqvistik səciyyəli
olur. Buna görə də onları xalq dilinin formalaşmasında iştirak etmiş tayfa dili elementləri kimi
qiymətləndirmək mümkündür. Azərbaycan dili şivələrində samitlər sistemində özünü göstərən
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belə əlamətlərdən biri ц-laşmadır. ...цay, цox, цöp, цırax, цəmən (Nax.qr.), цay, цarx (Təb.),
цay, цörəx’, sığırцın (Cəb), цırpı, цiцəx (Gəd.-ayrım), qılцıx, qoцax (Qarakilsə), цay, alцa
(Zəngibasar)” [4, s. 91].

Dialektoloji ədəbiyyatlardan görünür ki, ц səsi türk dilinin Trabzon və Rizə əyalətlərin -
dəki şivələrdə, karaim dilinin cənub dialektində, Tacikistan və Qırğızıstan dağlarında yaşayan
Çayırçı adlı qırğız tayfalarının dilində özünü göstərir. Türk dillərində ц səsinin olması səbəbini
türkoloqlar müxtəlif şəkildə izah edirlər: akdemik M.Şirəliyev qovuşuq ц səsinin Ordubad və
Şahbuz şivələrində işlənməsini əvvəlcə İber-Qafqaz dillərinin təsiri ilə izah etmiş [12, s. 14],
sonralar isə bu hadisəni Azərbaycan dilində qıpçaq elementi hesab etmişdir, A.Hüseynov isə
Ordubad şivəsindəki qovuşuq ts  samitini alınma səs deyil, ц foneminin variantı hesab edir
[6, s. 22-23].

Bu məsələ ilə bağlı olaraq L.T.Maxmutova yazır: “ц-laşmanın və əks hallarda ona
paralel dz-ləşmənin belə yayılması ehtimal etməyə əsas verir ki, ц-dz affrikatları bir vaxtlar
türk tayfalarının müəyyən hissəsi üçün səciyyəvi olmuşdur ki, bir sıra tarixi səbəblər üzündən
müxtəlif ərazilərə düşmüşlər” [7, s. 66]. N.A.Baskakova görə xəzər dilində “ч” (ç) dialekti
ilə yanaşı “ц” dialekti də var idi: пaцинак, akацup (tayfa adları), цицакион (qədim türkcədə:
чечек) [2, s. 110-111].

E.Əzizov yazır: “Bütün bunlar Azərbaycan dili şivələrindəki ц-laşmanın sabir-xəzər
ittifaqına daxil olmuş tayfaların dil vahidlərinin qalığı olduğunu söyləməyə əsas verir” [4, s.
95]. Deməli, Naxçıvan dialekt və şivələrində təsadüf olunan ц səsi Azərbaycan dilinin çox-
çox qədim formalarının bu günümüzə gəlib çatan əlamətlərindən biridir.

Azərbaycan ədəbi dilinin, dil tarixinin öyrənilməsində mühüm mənbələrdən biri də
dialekt və şivələrimizdir. Tədqiqat göstərir ki, Naxçıvan dialekt və şivələri maraqlı və zəngin
səs sisteminə malikdir. Burada səslərin tələffüzündə müşahidə olunan səciyyəvi xüsusiyyətlər
onu dilimizin digər dialekt və şivələrindən fərqləndirir. Bu xarakterik səslərin araşdırılması
onu deməyə əsas verir ki, dilimizin çox qədim tarixə malik mükəmməl fonetik sistemi var.
Burada olan bəzi faktlar bu gün müasir dilimiz üçün işləkliyini itirsə də, dialekt və şivələrimiz -
də yaşamaqdadır. Onların tədqiqindən əldə etdiyimiz nəticələr bunu deməyə əsas verir ki,
Naxçıvan dialekt və şivələrində müşahidə etdiyimiz dil faktları türk dillərinin qədim dövrlərinə
aiddir. Bu isə dilimizin tarixi haqqında müəyyən fikirlər söyləməyə imkan verir.
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CHARACTERISTICS OF CONSONANTS IN NAKHCHIVAN 
DIALECTS AND ACCENTS

The paper provides information about the consonant system of Nakhchivan dialects and
accents. It is shown here that many specific features distinguish Nakhchivan dialects and
accents from other dialects and accents of our language, including the dialects of the southern
group to which it belongs. Phonetic differences within these features are more noticeable. The
Azerbaijani literary language has an ancient, well-established phonetic system. Our dialects
and accents preserve phonetic facts that differ from the literary language, reflecting the history
of our language and the ancient state of our language. From this point of view, the consonant
system of Nakhchivan dialects and accents also gives interesting linguistic facts. There are
26 consonant sounds. 23 of them are the same sounds in literary language. The sound x’ is
one of the most widely used sounds in dialects and accents of the Azerbaijani language, inc -
luding Nakhchivan dialects and accents. appears in the middle and at the end of words after
subtle vowels. The sound ŋ is called a deaf nun or velyar n in linguistic literature and is one
of the characteristic sounds for our language, including Turkic languages, and has a very an -
cient history. This sound has existed in all stages of our language history. The sound ц is used
instead of the deaf consonant ç. In the dialects and accents of the Azerbaijani language studied
until recently, the sound ц was found in a limited area. Studying these variants of consonant
sounds is very important for the history of Turkic languages.

Keywords: dialect, phonetics, variants of consonants, the sound x’, the sound ŋ, the sound ц.

Нурай Алиева

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОГЛАСНЫХ ЗВУКОВ 
НАХЧЫВАНСКИХ ДИАЛЕКТОВ И ГОВОРОВ

В статье представлена информация о системе согласных нахчыванских диалектов
и говоров. Здесь показано, что есть много особенностей, которые отличают нахчыван-
ские диалекты и говоры от других диалектов и говоров нашего языка, включая диалекты
южной группы, к которой они принадлежат. Фонетические различия внутри этих при-
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знаков более заметны. Азербайджанский литературный язык имеет древнюю, усто-
явшуюся фонетическую систему. Наши диалекты и говоры сохраняют фонетические
факты, которые отличаются от литературного языка, отражая историю нашего языка и
его древнее состояние. С этой точки зрения система согласных звуков нахчыванских
диалектов и говоров также дает интересные лингвистические факты. Здесь имеется 26
согласных звуков. 23 из них – это звуки, общие с литературным языком. Звук х’ является
одним из наиболее широко употребляемых звуков в диалектах и говорах азербайджан-
ского языка, в том числе в нахчыванских диалектах и говорах. Чаще всего он появляется
в середине и в конце слов после тонких гласных. Звук ŋ в лингвистической литературе
называется глухим нун или велярным н и является одним из характерных звуков для
нашего языка, а также для других тюркских языков, он имеет очень древнюю историю.
Этот звук существовал на всех этапах истории нашего языка. Звук ц употребляется вме-
сто глухого согласного ч в нашем литературном языке. В изученных до недавнего вре-
мени диалектах и говорах азербайджанского языка звук ц встречался на очень
ог  рани  ченном ареале. Изучение этих вариантов согласных звуков очень важно для ис-
тории тюркских языков.

Ключевые слова: диалект, фонетика, согласные звуки, звук хʹ, звук ŋ, звук ц.

AMEA-nın müxbir üzvü Əbülfəz Quliyev tərəfindən təqdim edilmişdir)

Daxilolma tarixi: İlkin variant 25.01.2022
Son variant 25.03.2022
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UOT 81

ZÜLFİYYƏ İSMAYIL

YUSİF SEYİDOVUN TƏDQİQATLARINDA SÖZYARADICILIĞI MƏSƏLƏLƏRİ

Məqalədə professor Yusif Seyidovun tədqiqatlarında sözyaradıcılığı məsələləri geniş şəkildə araşdırılır.
Morfologiyada sözyaradıcılığına yer verilməlidir, ya yox? probleminin əməli cəhətinə və ya həllinə səy göstərən
alimin  məsələyə münasibəti, sözyaradıcılığı probleminin leksikologiyaya aid edilməsi və ya müstəqil bir şöbə
kimi götürülməsi məsələsindən çox, onun morfologiya və sözyaradıcılığına münasibəti təhlil olunur. Həmçinin,
Yusif Seyidovun sözlərin əksinə oxunuşu və bunun yeni leksik vahidə münasibəti, Azərbaycan dilində hər iki
tərəfdən oxunanda eyni cür səslənən sözlərə əks sözyaradıcılığı kimi baxması məsələsi araşdırılır. Əks söz -
yaradıcılığının əmələ gəlmə yolları, forma və modelləri haqqında geniş şəkildə bəhs edilir.

Açar sözlər: Yusif  Seyidov, sözyaradıcılığı, dilçilik, morfologiya.

Azərbaycan dilçilik elminin inkişafında müstəsna xidmətləri olan dilçi alimlərimizdən
biri Azərbaycan Dövlət Mükafatı laureatı, Əməkdar elm xadimi, filologiya üzrə elmlər
doktoru, professor Yusif Mirəhməd oğlu Seyidovdur. Həm dilçilik, həm də ədəbiyyatşünaslıq
sahəsində  tədqiqatlarının genişliyi ilə seçilən görkəmli alim müraciət etdiyi hər bir mövzunu
zəngin faktlarla, inandırıcı mühakimələrlə, mükəmməl nəticələrlə tamamlamış, bir sıra prob -
lemlərin araşdırılmasında son və konkret fikir yürütmüşdür. O, sistemli şəkildə qramma tika
ilə məşğul olsa da, dilçiliyimizin elə bir sahəsi və qaranlıq məqamı yoxdur ki, ora müraciət
etməsin və həlli yollarını göstərməsin. Elmi yaradıcılığı Azərbaycan dilçiliyinin böyük bir
mərhələsini təşkil edən professor Yusif Seyidov dilçilik sahəsində məktəb yaratmış alim -
lərimizdən biri olmaqla yanaşı, dilimizin qorunması, onun saflığının qayğısına qalan və bu
sahədə təbliğat aparan böyük vətəndaş-şəxsiyyət olmuşdur. Azərbaycanda ədəbiyyatşünaslıq
və dilçilik problemlərini müntəzəm olaraq vəhdətdə tədqiq edən alim ömrünün 60 ildən
çoxunu dilçiliyin nəzəri və tətbiqi problemlərinin araşdırılmasına həsr etmişdir. Alimin bu sa -
hə dəki tədqiqatlarının nəticəsi olaraq 300-dən çox elmi əsəri, o cümlədən 30-dan çox mo -
noqrafiya, kitab, dərslik və dərs vəsaitləri [Azərbaycan və rus dillərində] işıq üzü gör müş dür.
Bu korifey dilçinin, azman şəxsiyyət və ustad müəllimin yaradıcılığı kifayət qədər monoq -
rafik material verir. Bu məqalədə professor Yusif Seyidovun zəngin və çoxşaxəli elmi ya ra -
dı cılığının kiçik bir istiqamətinə – sözyaradıcılığı məsələlərinə toxunacağıq.

Professor Yusif Seyidov sözyaradıcılığı haqqında yazır: “Sözyaradıcılığı dilin lüğət
tərki binin inkişafını şərtləndirən, onun zənginləşməsini, daim yeniləşməsini, dövrlə səsləşə
bilməsini təmin edən yeganə amildir” [6, s. 160]. Professor Yusif Seyidov lüğət tərkibinin in -
kişafını zənginləşdirən yeganə amilin sözyaradıcılığı olduğunu qəti şəkildə qeyd edir. Dilçi -
liyin çətin və mübahisəli problemlərindən olan “Morfologiya və sözyaradıcılığı” məsələsi ilə
bağlı müntəzəm yazılar yazır. Məlumdur ki, ənənəvi olaraq, sözyaradıcılığı leksikolo giyanın
mövzusu kimi qəbul edilib və dilin lüğət tərkibinin zənginləşməsinin üsulları kimi, sözyara -
dıcılığı formalarından bəhs edilib. Hər bir leksikologiya kitabında “sözyaradıcılığı” və “lüğət
tərkibinin zənginləşməsi yolları” eyni adlı bölmələrdə rastlaşmaq olar. Hər bir “Müasir Azər -
bay can dili” əsərində “Leksika” bölməsi var və sözyaradıcılığı haqqında da həmin bölmələrdə
məlumat verilir.

Professor Yusif Seyidov Azərbaycan EA-nın nəşri olan “Müasir Azərbaycan dili” [4, s.

Zülfiyyə İsmayıl

ELMİ ƏSƏRLƏR    ●   SCIENTIFIC WORKS ●    НАУЧНЫЕ ТРУДЫ

136



230-245], H.Ə.Həsənovun “Müasir Azərbaycan dilinin leksikası” [2, s. 278-304] əsərində
sözyaradıcılığının leksikologiyanın tərkib hissəsi kimi təqdim edilməsini müzakirə müstəvi -
sinə gətirir. Yusif Seyidov digər dilçilik ədəbiyyatlarında isə sözyaradıcılığını ayrıca bir bölmə
kimi müstəqilləşdirmək, leksikadan ayırmaq meyllərini 1950-ci illərdə rus dilçiliyində for -
malaşan modellə əlaqələndirirdi. Rus dilçiliyini Azərbaycan dilçiliyinə  öz təsirini göstərdiyini
faktlarla sübut edir və yazırdı: “...məsələn, S.Cəfərovun “Müasir Azərbaycan dili” Leksika
adlı dərsliyi iki hissədən ibarətdir: “Leksikologiya” [1, s. 10], “Sözyaradıcılığı” [1, s. 134].
Göründüyü kimi, kitabın adında “Leksika” gedir və mənası belə çıxır ki, leksika leksikaya və
leksikologiyaya aid məsələdir, kitabın içində isə “Leksikologiya” ilə “sözyaradıcılığı” bərabər
hüquqlu bölmələr kimi verilir [5, s. 24]. Deməli, necə olur-olsun, sözyaradıcılığının mor fo -
logiyadan kənarda tədqiqi və təqdimi var. Bu hamı tərəfindən qəbul olunur və buna etiraz
etmək olmur. Yusif Seyidov bir məqama da diqqət yetirməyi vacib sayaraq yazır: “Morfologi -
yada da sözyaradıcılığı ilə bağlı məsələlərdən bəhs olunması ənənəvi hal almışdır. Morfologi -
yaya aid elə bir əsər yoxdur ki, orda sözyaradıcılığından bəhs edilməsin. Məsələn, rus dilinin
akademik qrammatikasının birinci cildində hər bir nitq hissəsi dairəsində həmin nitq hissəsinə
uyğun sözyaradıcılığından ətraflı danışılır. Bu kitabda belə başlıqlar var: “словооб разова ние
имен существительных”, “Общие сведения о классах и словооб разова тельных группах
глаголов”, “Образование наречий”. Yaxud Azərbaycan dilinə aid qrammatikalara, məsələn,
M.Hüseynzadənin “Müasir Azərbaycan dili. Morfologiya” adlı dərsliyinə nəzər salaq və
sərlövhələrə baxaq. Bu kitabda [digər kitablarda] nitq hissələri üzrə sözyaradıcılığı belə
başlıqlarla verilir: “İsmin quruluşca növləri” [3, s. 27], “Sifətin quruluşca növləri” [3, s. 75],
“Felin quruluşca növləri” [3, s. 134]. Nəzərə almaq lazımdır ki, bu əsər dörd cildlik “Müasir
Azərbaycan dili” dərsliyinin üçüncü cildidir və həmin dərsliyin leksi kologiyaya aid ikinci
cildində də, yuxarıda dediyimiz kimi, sözyaradıcılığına aid bəhs var. Eləcə də, Azərbaycan
EA-nın nəşr etdirdiyi və yuxarıda adını çəkdiyimiz “Müasir Azərbaycan dili” adlı üç cildliyin
birinci cildində “Leksikologiya” bölməsində sözyaradıcılığından bəhs edildiyi kimi, həmin
üç cildliyin morfologiyaya aid ikinci cildində də nitq hissələri üzrə həmin məsələ verilir:
“İsimlərin quruluşca növləri” [4, s. 69], “Sifətin quruluşca növləri” [4, s. 102], “Felin qu -
ruluşca növləri” [4, s. 207], “Zərfin quruluşca və əmələ gəlmə yollarına görə növləri” [4, s.
388]. Bu tutuşdurmanı bir qədər də konkretləşdirərək, yenə eyni buraxılışa, eyni əsərin
cildlərinə müraciət edərək yazır: “Birinci cilddə oxuyuruq: “Azərbaycan dilində söz düzəltmə
üsulları, əsasən, aşağıdakılardır: 1) Morfoloji üsul; 2) Sintaktik üsul” [4, 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) leksik-sin -
taktik-morfoloji üsul [substantivləşmə]” [4, s. 71]. Alim eyni paraleli “Müasir Azərbaycan
dili” dərsliyi əsasında da aparır. Dərsliyin ikinci cildində yazılır: “Azərbaycan dilinin sözya -
ra dı cılığı qaydaları əsasında yaranan yeni leksik vahidlər [sözlər] onun öz daxili inkişaf qanun -
larına görə əsasən aşağıdakı üç prosesdə olur: 1) Sözlərin leksik yolla əmələ gəlməsi prosesi;
2) Sözlərin morfoloji yolla əmələ gəlməsi prosesi; 3) Sözlərin sintaktik yolla əmələ gəlməsi
prosesi” [1, s. 135]. Həmin dərsliyin üçüncü cildində yazılır: “Düzəltmə isimlər xarici əla -
mətlərlə, yəni sadə sözlərin şəklini dəyişməklə əmələ gələn isimlərdir. Belə isimlərə morfoloji
yolla düzələn isimlər deyilir” [3, s. 27]. Mürəkkəb isimlər sintaktik yolla düzələn isimlərdir
[3, s. 39]. Bu faktlar arasında düşündürücü müqayisə aparan alim yazır: “Bütün bunlar belə
təsəvvür yaradır ki, dildə sözyaradıcılığı prosesi haqqında məlumatlar dilçiliyin hissələrində
təkrar edilir. Eyni adlar, eyni yaranma üsulları, sözyaradıcılığının nəticəsində meydana gələn
leksik vahidlərin quruluşca növləri [düzəltmə söz – düzəltmə isim, düzəltmə sifət, mürəkkəb
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söz – mürəkkəb isim, mürəkkəb sifət...] və digər oxşarlıqlar. Hələ nəzərə alanda ki, morfolo -
giyadan kənar sözyaradıcılığı izahatlarından da nitq hissələrinin adları çəkilir, bu halda təkrara
bənzərlik daha da artır” [5, s. 28].

Morfologiyada sözyaradıcılığına yer verilməlidir, ya yox? problemin əməli cəhətinə və
ya həllinə səy göstərən alim məsələyə həll olunmuş aksiom kimi yanaşır. Professor Yusif
Seyidov sözyaradıcılığı probleminin Leksikologiyaya aid edilməsi və ya müstəqil bir şöbə
kimi götürülməsi məsələsindən çox, onu morfologiya və sözyaradıcılığı münasibəti və bu
münasibətin elmi faktlarla aydınlaşdırılması maraqlandırırdı. O yazırdı: “Morfologiyada veri -
lib-verilməməsindən, yaxud necə verilməsindən asılı olmayaraq, dilçilik aləmi inkar etmir ki,
daha doğrusu qəbul edir ki, sözyaradıcılığı bilavasitə qrammatika problemi deyil. O, leksikolo -
giyaya aid məsələ olub, lüğət tərkibinin inkişafını təmin və tənzim edən vasitə və üsulların
məcmusudur. Sözyaradıcılığı nəzəriyyəsi də onun qayda-qanunları da, prinsipləri də bu fonda
hazırlanır. Sözyaradıcılığı bütün aspektləri və təfərrüatı ilə burada öz ifadəsini tapmalıdır” [5,
s. 29]. Yusif Seyidovun fikirlərindən belə aydın olur ki, bu hissədə nitq hissələri yoxdur və
on ların adları çəkilməməlidir. Əgər şəkilçilər vasitəsi ilə və ya sözlərin birləşməsi yolu ilə
yeni sözlər əmələ gəlirsə və ya əmələ gətirilirsə, müvafiq olaraq onların yaranma yolu morfo -
loji üsul və sintaktik üsul adlanırsa bu qrammatika deyil, şərti adlardır, oxşadılma yolu ilə
pro sesin adlandırılmasıdır. Beləliklə, alim o qənaətə gəlirdi ki,  sözyaradıcılığı nəticə etibarı
ilə leksikologiya problemidir. Sözyaradıcılığının müstəqil bir bölmə kimi verilməsi də onu
leksikologiyadan ayırmır. Bir başa qeyd edirdi ki, sözyaradıcılığı qrammatikanın [morfologi -
yanın] problemi deyil. Lakin onun qrammatik [morfoloji] aspekti var. Sözyaradıcılığı bütün
aspektləri ilə morfologiyaya sığışa bilməz. Sözyaradıcılığı, bir problem kimi, morfologiyadan
kənarda müəyyənləşir və həll edilir. O, hazır bir məsələ kimi [həm də tam halda yox] morfolo -
giyaya gətirilir. Burada o, xeyli məhdudlaşır, həm də baxış bucaqları müxtəlifləşir. Burada
sözyaradıcılığına lüğət tərkibinin inkişafının təminatçısı kimi baxılmır. Burada ona qrammatik
kateqoriyaların tərkib hissəsi kimi baxılır, sözdüzəldici şəkilçilər bir növ qrammatik əlamətlər
kimi qəbul edilir.

Ənənəvi dilçilikdən bizə aydındır ki, Morfologiyanın ilkin mövzusu sözün qrammatik-
morfoloji tərkibi – sözün morfem tərkibi məsələsidir. Söz müstəqil və qeyri-müstəqil mor -
femlərə bölünür, ikincilər şəkilçi morfemlərdir. Bu halda qrammatik şəkilçilərlə leksik
şə  kil çilər fərqləndirilmir. Bu halda sözyaradıcılığı deyil, bu prosesdə iştirak edən vasitələr
tədqiqata cəlb edilir, sözün hərəkətsiz olan bir ünsürü kimi təhlilə gəlir. Bu kimi bir çox məsə -
ləyə aydınlıq gətirən alim yazır: “Sözyaradıcılığı, nitq hissələri əhatəsində yeni çalarlarla
meydana çıxır; nitq hissələri probleminə tabe şəkildə fəaliyyət göstərir, nitq hissələrinin əla -
qələrinə xidmət edir, nitq hissələri arasında keçid proseslərini tənzimləyir, nitq hissələrinin
daxili imkanlarının da inkişafında rol oynayır” [5, s. 29]. Həqiqətən də, dilçilik ədəbiyyatlarına
nəzər yetirdikdə sözyaradıcılığında sözlərin növləri “sadə sözlər”, “düzəltmə sözlər”, “mü -
rəkkəb sözlər” adları ilə, morfologiyada isə “sadə isimlər”, “düzəltmə isimlər”, sadə sifət lər,
düzəltmə sifətlər və s. adlarla qeyd olduğunu müşahidə edirik.

Yusif Seyidov sözyaradıcılığı və morfologiya məsələsində yekun qənaəti ondan ibarətdir
ki, bu problemin leksikologiyada nitq hissələri üzrə təhlilini qəbul etmir və yazır: “...morfo -
logiyanın yeganə mövzusu olan nitq hissələri sözlərin leksik-semantik deyil, leksik-qrammatik
bölgüsüdür, bu halda leksikologiyada sözyaradıcılığından məhz nitq hissələri üzrə bəhs etmək
üçün heç bir elmi əsas qalmır [6, s. 176].

Professor Səlim Cəfərova həsr edilən “Professor Səlim Cəfərov”, “İstedadlı alim” adlı
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[6, s. 158-164] məqalələrində leksika sahəsində genişmiqyaslı işlərin XX əsrin 50-ci illərindən
başladığını qeyd edir və 1960-cı ildə S.Cəfərovun “Azərbaycan dilində sözyaradıcılığı” adlı
irihəcmli və sanballı monoqrafiyasını Azərbaycan dilinin inkişaf tarixini, xüsusən də dilimizin
lüğət tərkibinin təkamül yolunu müəyyənləşdirmək, sözyaradıcılığı prosesini tam ardıcıllıqla
izləmək, sözyaratma yollarını izah etmək baxımından çox dəyərli bir əsər olduğunu məxsusi
diqqətə çatdırır.

Yusif Seyidovun “Sözlərin əksinə oxunuşu və bunun yeni leksik vahidə münasibəti”
[Əks sözyaradıcılığı] və “Azərbaycan dilində hər iki tərəfdən oxunanda eyni cür səslənən
sözlər” adlı məqalələrində əks sözyaradıcılığının əmələ gəlmə yolları, forma və modelləri
haqqında geniş şəkildə bəhs edir. O, Azərbaycan dilinin lüğəvi fondunda rast gəlinən bu cür
dil faktları ilə bağlı yazır: “Dilin lüğət tərkibini təşkil edən on minlərlə sözlər arasında belə
uyğunluğu olan sözlər çox azdır” [6, s. 11]. Yusif Seyidov Azərbaycan dilində hər iki tərəfdən
oxunanda eyni cür səslənən sözlərin dilimizdə çox olmadığını və onların, əsasən, üç səsdən,
bir qapalı hecadan ibarət olduğunu qeyd edərək yazır: “...bunların hamısında ya saitlər, ya da
samitlər təkrarlanır. Söz hansı samitlə başlanırsa, həmin samitlə də bitir” [6, s. 4]. Məsələn:
ata, yay, səs, bab, tut və s. kimi sözləri nümunə göstərmək olar. Alim fikrinə davam edərək, hər
iki tərəfdən oxunanda eyni cür səslənən sözlər içərisində üçdən artıq səsə malik “amma”,
“nalan”, qapaq kimi sözlərin də olduğunu qeyd edir.

Yusif Seyidov sözlərin əksinə oxuyaraq yeni söz yaratmasını dildə təsadüfi hadisə hesab
edir və bu prosesin qanunauyğun hadisə olmadığını göstərir. Alim sözlərin tərsinə deyilişini
söz yaradıcılığının üsulu hesab etməyin obyektiv səbəbləri haqqında yazır: “Dildaxili oxşarlıq -
larla dillərarası oxşarlıqları bir-birindən ayırmaq vacibdir. Dildaxili oxşarlıqlarda təsadüfləri
inkar etmək olmaz, lakin qədim zamanlarda sözlərin tərsinə deyilişindən yeni söz kimi istifadə
etmək, bu yolla da yeni anlayışlara ad vermək hallarını da güman etmək olar. Belə olduqda,
söz lərin tərsinə deyilişi sözyaradıcılığı üsulu kimi qeyd edilə bilər. Dillərarası oxşarlıqların
isə təsadüfiliyi şübhə doğurmur” [6, s. 11]. Onun fikrincə, mümkün sözlərin tərsinə deyilişi
yeni sözyaratma üsulu olmuşdur. O, bu tip sözlərin morfoloji mənsubiyyətinin təsnifatını
aparmış və onları iki qrupa ayıraraq təhlil etmiş, forma və modellərini müəyyənləşdirmişdir:

Qarşı-qarşıya duran hər iki söz eyni nitq hissəsinə aiddir, yəni hər iki tərəf isimdir.
Nümunələrə diqqət edək: ayaq-qaya, yal-lay, yük-küy, kəl-lək, kətə-ətək, dədə-ədəd, yem-mey,
sim-mis və s.

Qarşı-qarşıya duran sözün biri bu, digəri başqa nitq hissəsinə aiddir. Məsələn: sifət-
isim: yad-day, şad-daş, lax-xal, əvəzlik-sifət: mən-nəm, sən-nəs, isim-fel: pay-yap, əvəzlik-
ədat: nə-ən, say-isim: yüz-züy və s.

Yusif Seyidov digər dillərdən sözalmanın qanunauyğunluqlarını, tarixən qədimliyini
elmi və tutarlı dil faktları ilə əsaslandırır. Alimin tədqiqatlarından aydın olur ki, o, milli və
alın ma söz münasibətlərində milli sözlərdən istifadəyə üstünlük vermiş, amma alınma sözləri
də bütövlükdə dildən çıxarmağın əleyhinə çıxmışdır. İstifadə etdiyimiz bütün əcnəbi sözləri
ana dilinə tərcümə etmək və ya əvəzinə yeni söz yaratmağın doğru olmadığını, lazım olmadığı
halda və süni surətdə yaranan sözlər dildə ağırlıq yaratdığını qeyd edir [7, s. 106]. Alimin
araş dırmalarından aydın olur ki, o, Xalq yazıçısı Mirzə İbrahimovun sözyaradıcılığı məsə -
ləsinə həssas münasibətini daima müdafiə etmişdir. Başqa dillərdən alınan sözlərin hazır
şəkildə dilimizə gətirilməsinə, dildə purizm məsələlərinə vətəndaş mövqeyi nümayiş etdirmişdir.
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Zulfiya Ismayil

ISSUES OF WORD-FORMATION IN YUSIF SEYIDOV’S RESEARCHES

In the paper, Prof. Yusif Seyidov’s research of word-formation issues is widely investigated. Is
Morphology should include word creation or not? The scientist’s attitude who strives to solve the
problem or the problem is analyzed concerning morphology and word creation, rather than the question
of word creationism’s relevance to Lexicology or as an independent division. Also, Yusif Seyidov’s
interpretation of contradictory words and their relation to the new lexical unit is studied. The opinion
is investigated that words that sound the same when read from two sides in the Azerbaijani language
are a phenomenon of reverse word formation. The ways, shapes, and patterns of reverse word-forma-
tion are widely discussed.

Keywords: Yusif Seyidov, word creativity, linguistics, morphology.

Зульфия Исмаил

ВОПРОСЫ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ В ИССЛЕДОВАНИЯХ ЮСИФА СЕИДОВА

В статье рассматриваются вопросы словообразования в исследованиях профессора
Юсифа Сеидова. Следует включать словообразование в морфологию или нет? Анализи руется
отношение ученого, пытающегося решить практическую проблему или ее ре шение, к проблеме,
а не отнесение проблемы словообразования к лексикологии или выделение ее в самостоятель -
ный отдел. Также исследуется взгляд Юсифа Сеидова на обратное прочтение слов и отношение
этого явления к новой лексической единице, исследуется мнение, что слова, одинаково звучащие
при чтении с двух сторон в азер байджанском языке, – это феномен обратного словообразования.
Широко обсуждаются способы, формы и модели обратного словообразования.

Ключевые слова: Юсиф Сеидов, словообразование, языкознание, морфология.
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UOT 81/28; 81/286

LEYLA SƏFƏROVA

CULFA ŞİVƏLƏRİNDƏ TÜRK MƏNŞƏLİ SÖZLƏRİN
TƏDQİQİNƏ DAİR

Məqalədə Azərbaycan dilinin Culfa şivələrində mənşəyinə görə türk sözləri olan leksik vahidlər araş -
dırılmışdır. Qeyd olunur ki, müxtəlif zaman və məkan amillərindən asılı olaraq dialekt və şivələrimizə davamlı
surətdə sözlər daxil olur və bir müddətdən sonra onlar öz işləkliyini itirərək passiv fonda daxil olub arxaikləşir.
Lakin elə sözlər də var ki, onlar əsil türk mənşəli olub, hələ də öz varlığını dialekt və şivələrdə mühafizə etmək -
dədir. Təbii ki, zaman keçdikcə dildə baş verən müəyyən dəyişikliklərlə əlaqədar olaraq, bu sözlərdən bəziləri
müasir Culfa şivələrində ilkin mənasını və fonetik tərkibini saxlamış, bəziləri ilkin mənasını saxlamaqla fonetik
dəyişikliyə uğramış, bir qismi isə ilkin mənasına yaxın şəkildə işlənir. Burada maraqlı məqam ondan ibarətdir
ki, bu qəbildən olan sözlər nəinki qədim türk leksik qatının ümumişlək qolunda, eləcə də ədəbi qolunda rast
gəlinir. Günümüzdə Culfa şivələrində hələ də öz mövcudiyyətini qoruyub saxlayan araşdırmaya cəlb etdiyimiz
bu sözlərin qədim yazılı abidələrdə, o cümlədən klassiklərin dilində rast gəlinməsi faktı dilimizin köklərinin
qədimliyinə dəlalət edir.

Açar sözlər: Culfa, şivə, leksik qat, qədim türk sözləri, yazılı abidələr.

Zəngin dialekt leksikasına malik olan Azərbaycan dilinin Culfa şivələrinin leksikasında
xalqın həyatında, məişətində özünü göstərən məfhumlar əks olunmaqdadır. Cəmiyyətin və
dilin inkişafı ilə əlaqədar olaraq bu şivələrin leksikasına müxtəlif sözlər daxil olmuş, sonradan
bu sözlərin bir hissəsi işləkliyini saxlasa da, bir hissəsi, ümumiyyətlə ünsiyyətdən çıxmışdır.
Ədəbi dilin lüğət tərkibi ilə müqayisədə dialekt leksikası daha mühafizəkardır. Çünki dilin
qədim leksik qatına aid olan sözlər şivələrin lüğət tərkibində daha çox qorunub saxlanılır.
Azərbaycan dilinin Culfa şivələrini nəzərdən keçirərkən ədəbi dilimizdən fərqli olaraq bu
şivələrin lüğət tərkibində qədim türk leksikasının mühüm bir hissəsinin qorunub-saxlanıldığını
müşahidə etmək olar. XIX əsrədək fars ədəbi dilinin, eləcə də bu dilin vasitəsilə ərəb dilinin
güc lü təsirinə məruz qalmış dilimizin dialekt və şivələri əsas etibarilə türk leksikasını, o
cümlədən türk abidələri və başqa türk dilləri üçün səciyyəvi olan sözləri qoruyub saxlamışdır
[11, s. 189]. Azərbaycan dilinin dialekt leksikasının, eləcə də onun Culfa şivələrinin mühüm
bir hissəsini arxaik sözlər təşkil edir. Arxaik sözlər deyərkən biz vaxtilə Azərbaycan yazılı
abidələrində işlənmiş, sonradan isə ədəbi dilimiz üçün arxaikləşmiş sözləri nəzərdə tuturuq.

Azərbaycan dilinin dialekt leksikasının inkişafında qədim türk sözləri mühüm yer tutur.
Dilin inkişafı ilə əlaqədar olaraq qədim türk sözləri müəyyən dəyişikliklərə uğramışdır. Həmin
dəyişikliyin xarakterindən asılı olaraq Culfa şivələrindəki qədim türk leksik qatına aid olan
sözləri 3 qrupa bölmək olar: 1) İlkin mənasını və fonetik tərkibini saxlayan sözlər; 2) İlkin
mə na sını saxlamaqla fonetik dəyişikliyə uğrayan sözlər; 3) İlkin mənasına yaxın olan sözlər.

İlk növbədə Culfa şivələrində mövcud olan ilkin mənasını və fonetik tərkibini saxlayan
sözlərdən bəhs edəcəyik.

Qədim təbəqəyə aid olan sözlərin müəyyən hissəsi Azərbaycanda yaşamış oğuzların
dili üçün səciyyəvi olmuşdur. Bu sözlər “Kitabi-Dədə Qorqud” abidəsinin dilində də işlənmişdir. 

Aba – sözü qədim yazılı abidələrdə həm “ana”, həm də “ata” [3, s. 11] mənasında işlə -
dilir. Lakin müasir Culfa şivələrində, xüsusilə yaşlı insanların nitqində qismən qalmış bu söz
“ata” mənasını ifadə etməkdədir.
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Ağırla – sözü qiymətləndirmək, mükafatlandırmaq, mərhəmət göstərmək, ucaltmaq,
saymaq, hörmət etmək mənasında müasir Culfa şivələrində ağırra şəklində təzahür etmək -
də dir və hörmət etmək mənasında işlədilməkdədir. Məsələn: Qızı ər evində ağırradılar-əziz -
dədilər, ta nə isdiyir?!

Aş – yemək, xörək, qonaqlıq mənasında Türkiyənin Arpaçay kəndlərinin şivələrində
işlədilir. Lakin bu sözə Culfa şivələrində də Müasir Azərbaycan dilindəki “plov” mənasından
əlavə yemək mənasında da rast gəlinir. Məsələn: Onnan aşım gəlmir, suyum gəlmir, özü bilər.

Baba – ilkin mənasında ata mənasını verir və müasir Culfa şivələrində atanın atasına
deyilir. Lakin ulu babalar, əcdadlarımızın atası mənasında da işlədilməkdədir. Məsələn: Dədə-
babadan biz belə görmüşüx’ da...

Endirmək – “saymaq, hörmət etmək” mənasında Azərbaycan dilinin Qazax və Şəmkir
şivələrində işlədilsə də, müasir Culfa şivələrində bu sözə yendirməx’ şəklində “özünə sığış -
dırmax, saymax” kimi işlədilir.

Gillətmək – yəni diyirlətmək sözü müasir Culfa şivələrində də rast gəlinir: hellət -
məx’/gil lətməx’. Bu sözə həm də içki içmək mənasında da rast gəlinir. Məsələn: Yüz qramı
gillətdim getdi (Yüz qram içkini içdim getdi).

Ocaq – yəni nəsil sözü Qərbi Azərbaycan [4, s. 187], Göyçay şivələrində eyni mənada
işlənməkdədir. Müasir Culfa şivələrində də bu sözə nəsil mənasında rast gəlinir. Məsələn:
Allah bu ocaxdan köçənnərə rəhmət eləsin!

Kurut – qurudulmuş kəsmik mənasındadır. Müasir Culfa şivələrində qurut şəklində
“qurudulmuş qatıq” mənasında işlədilməkdədir. Qeyd edək ki, bu söz İbn Mühənna lüğətində
“üzsüz pendir, sıxılmış və qurudulmuş qatıq” kimi izah olunmuşdur.

Sayradı – ötdü, oxudu anlamında quş haqqında işlədilmişdir. Qazax, Şəmkir şivələrində
vurnuxmaq mənasında bu sözə səyrimək şəklində rast gəlinir. Culfa şivələrində də səyrimək
şəklində bu sözə “atmaq”, “tərpənmək” kimi rast gəlinir. Məsələn: Gözüm yaman səyriyir,
Allah xeyir eləsin!

Şorlamaq – şiddətlə axmaq sözü Culfa şivələrində də eyni mənada, şorramax/şo rul -
damax şəklində işlədilməkdədir.

Şülən – Xalq şivələrinin lüğət tərkibinin ən qədim qatlarına aid olan leksik vahidlərdən
biri də qədim oğuzların dili və etnoqrafiyası ilə bağlı olan şülən sözüdür. Həmid Araslı “Kitabi-
Dədə Qorqud”un dilində həmin sözün “böyük qonaqlıq” mənasında işləndiyini göstərmişdir.
Əslində isə abidədə şülən sözü hər cür qonaqlıq mənasında yox, müəyyən məqsədlə, niyyətlə
xalq üçün verilən ümumi ziyafət mənasında işlənmişdir.

Şülən, şülən eləmək sözü Qarabağ şivələrində “müftə bol yemək”, “malını dağıtmaq,
malını paylayıb dağıtmaq” mənalarını ifadə edir.

Gədəbəy rayonunun Şınıx zonasında şülən, şülən çəkmək “müftə yemək, yeyib dağıt -
maq” mənasında işlədilir.

Göyçayın Bığır kəndində şilan sözü bol, bolluq mənasında qeydə alınmışdır.
Müasir Türkiyə türkcəsində şölen sözü ziyafət mənasında işlədilir. Şölen çekmek ifadəsi

“ziyafət vermək” anlamında müşahidə edilir.
Bütün bunlardan nəticəyə gələrək qeyd etmək istərdik ki, müasir şivələrimizdə, o cüm -

lədən Culfa şivələrində bir qədər kobud şəkildə işlədilən keyflə, bol-bol istirahət etmək məna -
sında şellənmək kəlməsinin də şülən sözü ilə əlaqəli olduğunu güman etmək olar.

Taraqqa – fişəng mənasındadır. Eyni mənada Culfa şivələrində də rast gəlinən kəlmədir
ki, əsasən Novruz bayramında yandırılardı.

Leyla Səfərova
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Y.V.Çəmənzəminli “Həyatımın 20 ili” əsərində Novruz bayramını təsvir edərkən taraqqa
sözünü işlətmişdir. “Sonra tonqal qalayıb üzərindən atılardıq, fişəng-taraqqa atardıq, toran
qo  vuşanda da anam kiçicik piy şamlar yandırıb evin iç və dış divarlarına yapışdırar, işıq aləmə
ya yılardı” [11, s. 253].

Yengə – ilkin mənada böyük qardaşın və əminin arvadı mənasındadır. Bu söz Azər -
baycan dilinin şivələrində “toy günü gəlini ər evinə aparan qadın” mənasında başa düşü lür,
la kin Böyük Qarakilsə, Basarkeçər, Şəki, Zaqatala şivələrində “qardaşın/əminin/dayının
arvadı”, Tovuz, Qazax, Borçalı şivələrində isə “qardaşın və əmioğlunun arvadı” mənasında
mü şahidə olunmaqdadır.

Türk dilində “qardaşın arvadı” mənasında işlənən yengə sözü Barabin tatarlarının di -
lin də “gəlin”, uyğur dilində “qardaş arvadı” deməkdir.

İbn Mühənna lüğətində də bu söz “böyük qardaşın arvadı” kimi verilmişdir.
Yengə sözü “Kitabi-Dədə Qorqud”un da dilində qardaşın arvadı mənasında işlənmişdir.

Dilin inkişafının sonrakı mərhələsində bu söz mənasını genişləndirərək toy günü gəlini oğlanın
evinə aparan qadın mənasında işlənməyə başlamışdır. Toy zamanı, əsasən, həmin vəzifəni
böyük gəlin, böyük qardaşın, əminin və ya dayının arvadı icra etdiyinə görə yengə sözü yeni
məna qazanmışdır.

Elə Culfa şivələrində də yengə sözü “toy günü gəlini oğlan evinə aparan qadın” məna -
sında işlənməkdədir.

Yüklü – hamilə sözü Culfa şivələrində, əsasən yaşlı nəslin nitqində yaşadılmaqdadır.
Bu sözə Qax şivələrində rast gəlinir [1, s. 394; 2, s. 602].

Tülə – tükünü tökmək sözü dialekt leksikasında tükünü dəyişmək mənasında Culfa
şivələri ilə bərabər Quba, Şamaxı, Cəbrayıl, Şəmkir və s. şivələrdə rast gəlinir [7, s. 256].

İkinci növbədə isə ilkin mənasını saxlayaraq fonetik tərkibini dəyişən sözlərdən bəhs
edəcəyik.

Arıq – təmiz sözü müasir Azərbaycan dilinin şivələrində arı şəklində rast gəlinir. Çünki
söz sonunda q samitinin düşməsi türk dillərinin tarixində özünü göstərən bir xüsusiyyətdir.
Məsələn: Aydan arı, sudan duru.

Lakin Naxçıvan dialekt və şivələrində, o cümlədən Culfa şivələrində arıtlamaq, yəni
təmizləmək sözü işlədilir ki, bu söz Türkiyə türkcəsindəki təmizləmək anlamında işlədilən
ayık lamaq sözü ilə eyni mənadadır.

Belgü – nişan, əlamət sözü müasir Culfa şivələrində “oğlan tərəfindən qız evinə
göndərilən birinci nişan” anlamında bəlgə şəklində işlənməkdədir. Bəlgə sözü Gəncə, Ağdaş,
Bakı bölgələrində də işlədilir. Şəki şivələrində isə bəlyə [14, s. 23] şəklində təzahür edir.

Esür – sərxoş olmaq sözü Bərdə, İmişli şivələrində “qızmaq/coşa gəlmək, həyəcanlan -
maq” mənasında əsrimək şəklində işlənir. Folklor materiallarında da bu söz əsrimək kimi qey -
də alınmışdır.

Lakin Naxçıvan dialekt və şivələrində, həmçinin Culfa şivələrində mövcud olan yesir
elementi də maraqlıdır ki, bəzi hallarda əsir-yesir formasında da rast gəlinir və coşmaq, özünü
həlak (məcazi mənada) eləmək anlamında e<ə sait əvəzlənməsi, yaxud y samit artımına
uğramaqla esür sözünə yaxın məna ifadə etməkdədir.

Katun – xanım, kübar qadın, əsil-nəcabətli, hökmdar arvadı mənalarındadır. Bu söz
Müasir Azərbaycan dilinin şivələrində qadın, xanım, arvad mənalarında xatın/xatun şəklində
işlənməkdədir. “Kitabi-Dədə Qorqud”un dilində də bu söz xanım, arvad, qadın mənalarında
işlənmişdir. Hazırda Culfa şivələrində qadın/kadın şəklində işlənən bu söz Xatın/Xatun şək -
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lində qadın adı kimi də istifadə olunur.
Xatun sözünə qadın mənasında İraq-türkman ləhcəsində [13, s. 284], Təbriz dialektində

[16, s. 156] də rast gəlinir.
Kirit – açar sözü Azərbaycan dilində fonetik dəyişikliyə uğrayaraq kilid şəklində işlənən

bu söz fars mənşəli hesab olunsa da, kilit sözünün açar mənasında işlənməsi Dərbənd, Cəbrayıl
və Culfa şivələrinə, eləcə də Ordubad dialektinə xasdır.

Qədim kilit sözü r>l, t>d səs dəyişmələrinə uğrayaraq kilid şəklini almışdır və Azərbay -
can ədəbi dilinin nümunələrində, Nəsiminin dilində işlənmişdir.

Ütrük – hiyləgər sözü r səsinin düşməsi hadisəsinə uğrayaraq müasir Azərbaycan dilinin
dialekt və şivələrində, xüsusilə Culfa şivələrində ütüx’ yəni “hiyləgər, bacarıqlı, çoxbilmiş”
mənalarında işlədilməkdədir.

Çözmək – sözü açmaq mənasında Azərbaycan dilinin dialekt leksikasında işlədilir.
Çözdəməx’/çözələməx’ şəklində Ağdam, Bərdə, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Şahbuz [10, s. 131] şivə -
lərində, çözələmək şəklində Şamaxı, Sabirabad şivələrində işlədilir.

Culfa şivələrində isə çözməx’, çözələməx’ kimi açmaq mənasında rast gəlinir. Məsələn:
A bala, o ipi heylə çözələmə!

Çözmək sözünə açmaq mənasında Nəsiminin və Xətainin dilində də rast gəlirik.
Üçüncü növbədə isə ilkin mənasına yaxın olan sözlər haqqında araşdırma etmək məqsə -

dəuyğun olardı. Araşdırma zamanı Culfa şivələrində ilkin mənasına yaxın olan çox az sayda
əsil Azərbaycan sözləri ilə rastlaşırıq.

Eke – böyük qohum mənasında olan bu söz Culfa şivələrində böyük mənasında işlənir.
Məsələn: Əkə-bükə arvad kimi danışma!

Erdəm – ləyaqət, şücaət anlamındadır. Göyçay şivəsində “qüvvətli, hünərli” mənasında
işlədilən bu söz Naxçıvan dialekt və şivələrində, həmçinin Culfa şivələrində də işlədilmək -
dədir. Məsələn: Bu heş sənin ərdəmıa yaraşır? Eyni zamanda bu sözdən düzəlmiş qüvvətli,
hünərli mənasında ərdəmli və tənbəl, zəif, qüvvəsiz mənasında ərdəmsiz sözləri də tədqiq et -
diyimiz şivələrdə geniş işlədilməkdədir. Ərdəmli sözünə Azərbaycan dilinin Lerik rayonu
şivələrində də rast gəlinir [6, s. 114].

Yazılı abidələrə nəzər saldıqda görürük ki, hünərli mənasında ərdəmli sözü “Kitabi-
Dədə Qorqud”da da işlənmişdir.

Kırt – sözü iki mənadadır: qısa və xəsis. Birinci mənada bu söz xırt və ya xırp şəklində
Culfa şivələrində işlənməkdədir. Məsələn: Bu otu dəmlə, iç, ağrını xırt/xırp kəsəcəx’. Bu
cümlədə qısa müddətdə mənasında işlənmişdir. Bu nədi? Saçıı xırtdıyıb qoymusan yerə? Bu
nümunədə isə qısa kəsmək mənasında xırtdamaq kimi ifadə olunmuşdur. İkinci mənada bu
söz Culfa şivələrində qır kimi ifadə edilir. Məsələn: O kişi yaman qırçı adamdır ey!

Kut – can, ruh, həyat gücü mənasında və xoşbəxtlik, səadət, uğur mənasında işlədilir.
Məsələn: Elə sözlər dedi ki, matım-qutum qurudu.

Qut sözü Azərbaycan ədəbi dili nümunələrində “mübarək, xeyirli-uğurlu” mənasında
işlədilmişdir.

Nəticə olaraq qeyd etmək olar ki, mənşəcə türk sözləri olan istər ilkin mənasını və
fonetik tərkibini saxlayan sözlər, istər ilkin mənasını saxlamaqla fonetik dəyişikliyə uğrayan
sözlər, istərsə də ilkin mənasına yaxın olan sözlərin əsrlər keçməsinə baxmayaraq Culfa
şivələrində hələ də mövcudiyyətini qoruması dialekt və şivələrimizin milli dəyərimiz olan
ana dilimizin qədim köklərinin etibarlı saxlanc yeri olduğuna işarədir.

Leyla Səfərova

ELMİ ƏSƏRLƏR    ●   SCIENTIFIC WORKS ●    НАУЧНЫЕ ТРУДЫ

144



ƏDƏBİYYAT

1. Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti. Bakı: Azərb. SSR EA nəşri, 1964, 480 s.
2. Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti: 2 cilddə/ I c.: A-L, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayın- 

ları, 1999, 661 s.
3. Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti / A.Axundovun redaktəsi ilə. Bakı: Şərq-Qərb, 2007, 

568 s.
4. Azərbaycan dilinin qərb qrupu dialekt və şivələri: 2 cilddə, I c., Bakı: Azərb. SSR EA nəş- 

riyyatı, 1967, 283 s.
5. Cəfərov S. Müasir Azərbaycan dili. II hissə, Leksika. Bakı: Şərq-Qərb, 2007, 192 s.
6. Əliyeva N. Azərbaycan dilinin Şahbuz şivələri. Bakı: Elm və təhsil, 2012, 192 s.
7. Əzizov E. Azərbaycan dilinin tarixi dialektologiyası. Bakı: Bakı Universiteti, 1999, 354 s.
8. İraq-Türkman ləhcəsi. A.Axundovun redaktəsi ilə. Bakı: Elm, 2004, 422 s.
9. İslamov M. Azərbaycan dilinin Nuxa dialekti. Bakı: Azərb. SSR EA nəşriyyatı, 1968, 276 s.
10. Məmmədli M. Azərbaycan dilinin Təbriz dialekti. Bakı: Azərb. SSR EA nəşriyyatı, 1955, 

264 s.

AMEA Naxçıvan Bölməsi 
E-mail: Leyla-or@mail.ru

Leyla Safarova

ON STUDY OF TURKISH ORIGIN WORDS IN JULFA ACCENTS

The lexical units of Turkish origin words in Julfa accents of the Azerbaijanian language
have been studied in the paper. It is noted that depending on various time and space factors,
a significant number of words flow to our dialects and accents constantly, and as some time
progresses, losing their expressiveness activity, they transfer to passive fund and become ar-
chaized. However, there are some words that are of pure Turkish origin and still preserve their
existence in dialects and accents. As a matter of course, Of course, due to certain changes in
the language over time, some of these words have retained their original meaning and phonetic
structure, some have undergone phonetic changes while retaining their original meaning, and
some have been used close to their original meanings. An interesting point here is that words
of this kind are found not only in the general branch of the ancient Turkish lexical layer but
also in the literary branch. The fact of coming across the very words we search staying on
hold in written monuments, including the language of the classics, connotes the ancientness
of corns of our language.

Keywords: Julfa, dialect, lexical layer, ancient Turkish words, written monuments.
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Лейла Сафарова

ОБ ИЗУЧЕНИИ СЛОВ ТЮРКСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В 
ДЖУЛЬФИНСКИХ ГОВОРАХ

В статье изучены лексические единицы слов тюркского происхождения в Джуль-
финском говоре азербайджанского языка. Отмечается, что в зависимости от различных
временных и пространственных факторов большое количество слов перетекает в наши
диалекты и акценты постоянно и с течением времени, теряя свою экспрессивную актив -
ность, переходят в пассивный фонд и архаизируются. Однако есть некоторые слова, ко-
торые имеют чисто тюркское происхождение и до сих пор сохраняют свое су щест во ва ние
в диалектах и говорах. Само собой разумеется, конечно, из-за определенных изменений
в языке с течением времени, некоторые из этих слов сохранили свое перво на чаль ное
зна чение и фонетический строй, некоторые претерпели фонетические изменения, со-
хранив при этом свое первоначальное значение, а некоторые употребляются близко к
своему оригинальному значению. Интересным моментом здесь является то, что слова
такого рода встречаются не только в общей ветви древнетюркского лексического пласта,
но и в литературной ветви. Сам факт нахождения в письменных памятниках, в том числе
и в языке классиков, тех самых слов, которые мы привлекли к исследованию, свиде-
тельствует о древности корней нашего языка.

Ключевые слова: Джульфа, диалект, лексический пласт, древнетюркские слова, письменные па-
мятники.

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

Daxilolma tarixi: İlkin variant 23.02.2022
Son variant 16.03.2022

Leyla Səfərova
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UOT 81’ 41; 801.7

AYSEL EMİNOVA

ŞƏRUR RAYONU ORONİMLƏRİNDƏ RƏNG 
KOMPONENTİNİN MƏNALARI

Dilimizdə aktuallığını itirməyən məsələlərdən biri də onomastik vahidlərin bölgələr üzrə öyrənilməsidir.
Onomastik tədqiqatlar genişləndikcə yeni-yeni istiqamətlər meydana çıxır və bu baxımdan Naxçıvan onomasti -
kasının öyrənilməsi mühüm elmi  əhəmiyyət kəsb edir. Toponimlərin geniş yayılmış növlərindən biri də oronimlər -
dir. Qeyd edək ki, Azərbaycan və bütün türk dünyası ölkələrində rəng komponentinin iştirakı ilə düzələn yüzlərlə
etnonim, oykonim, antroponim, oronim və s. onomastik vahidlər mövcuddur. Bu sözlərin  müxtəlif semantik
variantlarına “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında, Orxon-Yenisey abidələrində, Azərbaycan dilinə aid folklor
nü munə lərində, xüsusilə də sayaçı nəğmələrində daha çox təsadüf olunur. Rəng bildirən “qara” komponenti bir
çox mənbələrdə 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, gün batan
(qərb), aydınlıq, yaxşı, uğurlu, pis, çay, keyfiyyətli, istehza kimi mənalarda işlənmişdir. Məqalədə Şərur rayon
oronimlərində rənglərin müxtəlif mənaları etimoloji baxımdan izah olunmuşdur.

Açar sözlər: Şərur, toponim, rəng,  türkçülük, tayfa.

Dilimizdə aktuallığını itirməyən məsələlərdən biri də onomastik vahidlərin bölgələr
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. Toponim yunan sözü olub to -
pos və onom (ad) sözlərindən əmələ gəlib, şəhər, kənd, dağ, dərə, təpə, göl, çay, arx, kanal
və s. kimi coğrafi obyekt adı bildirir. Toponimlərin geniş yayılmış növlərindən biri də oro -
nim lər dir. Oronimlər toponimlərin çox zəngin və maraqlı bir bölümünü təşkil edir. Yunanca
oros-dağ və onim-ad sözlərinin birləşməsindən əmələ gələn oronim yer səthinin relyef quru -
luşu ilə bağlı bir-birindən fərqlənən dağ, daş, dərə, təpə, qaya, düz, dik, aşırım, gədik, sahə,
örüş, otlaq, çəmən və s. kimi oroqrafik obyekt adlarını bildirir. Təbii ki, Naxçıvan MR əra -
zisində də hər bir coğrafi obyektin öz adı, əmələgəlmə, yaranma yolu və mənşəyi vardır. Bu
adların toplanması, fonetik variantlarının və areallarının müəyyənləşdirilməsi, mənşəyi, tarixi-
linqvistik təhlili elmi və ictimai-siyasi əhəmiyyət kəsb edir. Yaşayış məntəqələrinin birinin
digərlərindən fərqləndirilməsi, ictimai-siyasi və iqtisadi həyat,  yerləşdiyi ərazinin relyef qu -
ruluşu, bitki və heyvanat aləminin zənginliyi ilə əlaqədardır. Buna görə də Naxçıvan oronim -
lərinin leksik tərkibi müxtəlif etnonim, antroponim, hidronim, zoonim, fitonim kimi onomastik
adlara bölünür. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisindəki onomastik adları Azərbaycan
dilinə mənsub olan sözlərdir. Bölgədə kənardan gəlmə, süni adlar, demək olar ki, yoxdur. Bu
adlar Azərbaycan dilinin ifadə imkanları əsasında yaranmış, tarixin müxtəlif dövrlərində icti -
mai, siyasi hadisələrlə bağlı formalaşmışdır. Naxçıvan oronimlərinin xeyli hissəsinin məna
qatını açmaq, dil mənsubiyyətini müəyyənləşdirmək asandır, lakin bir qisminin yaranma və
formalaşma tarixi müxtəlif olduğundan, zaman-zaman fonetik dəyişmələrə uğradığından onla -
rın ilk variantını bərpa etmək bəzən uğurlu nəticə vermir. Tədqiqata cəlb etdiyimiz mövzu
Şə rur rayonundakı oronimlərin rəng komponentlərinin məna çalarları ilə bağlıdır.

Naxçıvan dağlarının, eləcə də Şərur rayonu dağlarının rəngi təbiətin öz rəngidir. Bu
rənglərin hər birinin öz çaları, öz mənası vardır. Odur ki, insanlar dağlara, daşlara ad verəndə
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əvvəlcə, ərazinin torpaq qatının rəng və tərkibinə çox diqqət yetirmişdir. Elə buna görə də
dünyanın əksər  yerlərində olduğu kimi muxtar respublika ərazisində də dağların rənginə və
sü xur ların tərkibinə görə verilən adlar müxtəlif mənalara malikdir. Rəng bildirən ağ, qara,
sarı, qırmızı, göy, boz sözləri çoxmənalı olmaları ilə fərqlənir və toponim yaradıcılığında
geniş yer tutur. Şərur rayonundakı Qara təpə, Qara yer, Qara yoxuş, Ağ dərə, Ağsal dağı, Sarı
dağ, Sarıquş sahəsi, Sarı dərə, Qızıllar yurdu, Qırmızı dərə, Qırmızı demi, Qırmızı qaya,
Göydaş dağı kimi toponimləri buna misal göstərə bilərik.

Bu məqalədə tədqiqata cəlb etdiyimiz toponimlərdən biri də “ağ və qara” komponentli
oronimlərdir. Dildə işlənən oronimlərin yaranmasında rənglərin xüsusi rolu olmuşdur. Azər -
baycan 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 dilinə aid folklor nümunələrində, xüsusilə də, sayaçı
nəğmələrində daha çox təsadüf olunur. “Qara” çoxmənalı sözdür. B.Budaqov “Qara” sözünün
14 mənasının izahı vermişdir: 1) bədbəxtlik, 2) pəhləvan, 3) cəhənnəm, 4) şirin, 5) yaxşı, 6)
çirkin, 7) şər, 8) zülmət, 9) keyfiyyət, 10) yararsız, 11) güclü, 12) qaraltı, 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 müəyyənləşdirmək çətindir. Türk xalqlarının ən
qədim tarixindən, soy kökündən xəbər verən Orxan-Yenisey abidələrində də geniş səkildə
işlənən “qara” sözü müxtəlif mənalara malik olub, bir çox coğrafi obyektlərin adını bildir -
mək lə bərabər rəng anlamını verir. “Qara göl yanında vuruşduq” [11, s. 237] “Qara yol
tanrısıyam”, “Yırtıcı qara quşam” [9, s. 199] kimi adlar buna misal ola bilər.

Qara sözünün müxtəlif məna çalarları “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının boylarında da
öz əksini tapmışdır: Qara – rəng, qara – ucalıq, böyüklük, genişlik, qara – bədbəxtlik. Məsə -
lən, “qara-qara tağlardan hənir aşdı” və ya “ala yatan qara tağları aşdım” cümlələrindəki
qa ra sözü “uca” məna çaları ifadə edirsə, “qara yerdə ağ otlaqlı çadırlar qurdurdum” və ya
“qara bağrı sarsıldı” “cümlələrindəki qara sözü geniş anlamında 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” cümlə -
sin də isə bədbəxtlik anlamını ifadə edir [8, 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 əhəmiyyət daşıyır.

Qaratəpə dağı. Şərur rayonunun Oğlanqala kəndi ərazisində, Arpaçayın sağ sahilində -
dir. Məşhur Oğlanqala bu dağın üzərində yerləşir. Dağda aparılan arxeoloji qazıntılar 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
möv qedə yerləşməsi, dağdan istehkam kimi istifadə olunması adın mənasına “böyük tərə”,
“nəhəng qala” mənasını da izah edir. Bu hal Qaraburun dağı (Sədərək rayonu), Qara dağ (Kü -
lüs kəndi, Şahbuz), Qaraqaya dağı, Qaraqut dağı, Qarapir dağı (Şərur) oronimləri üçün də
səciyyəvidir. Qeyd edək ki, bu toponim qədim türk dillərindəki qara (köhnə) və təpə sözlə -
rindən ibarətdir. Türkmənistanın cənubunda eneolit dövrünə (m.ö. V-III minilliklər) aid yaşayış
yeri, Türkiyənin Qədirli şəhərində Ceyhan çayı sahilindəki təpə də Qaratəpə adlanır [1, s. 36].

Qaraqut dağı. Şərur rayonu ərazisindədir. Adın qara hissəsi “böyük, iri, nəhəng”, qut
hissəsi isə “qala, şəhər” anlamında işlənir və “iri qala, istehkam, sığınacaq” mənasını bildirir.
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F.Rzayevin izahlarında qut sözü “qüvvə”, “güc” anlamında izah olunmuşdur [12, s. 396].
Qeyd edək ki, Şərurda yerləşən Qaradaş oronimində olan qara sözünün anlamı da yuxarıda
verdiyimiz izahla eynilik təşkil edir.

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, məsum, dürüst,
doğru, gözəl, möhtəşəm, 3) boz (at cinsi); 4) günbatan (qərb); 5) ələsalma 6) pis 7) çay 8)
istehza [6, 210-218]. B.Ögəl ağ sözünün Altay türkcəsində cənnət mənasında işləndiyini yazır.
Onun fikrincə, Cənnətdə yaşayan tanrılara “qatu”, yəni “ağlılar”, rəngi və ruhu ağappaq olan
deyirdilər [4, s. 123.]. F.Rzayevin tədqiqatlarında isə sözün qədim hunlarda Sol+ak, göy -
türklərdə 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 izahlarında ak sözü “uca”,
“yüksək” mənasında izah olunmuşdur. Müasir dilimizdə “Üzümə ağ olma”, “ağ elədin”, “çox
ağartma” ifadələri bu qədimliyi özündə qorumaqdadır [12, s. 385].

“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında ağ sözünün müasir ədəbi dilimizdə rəng mənasında
iş lənməsi 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” [7, s. 18]. Burada da ağlıq; təmizlik, təmizlik və gözəllik sim -
voludur” E.Q.Mehrəliyev hesab edir ki, ağ apelyativli hidronimlər suyun şəffaflığını bildirir
[2, 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 coğrafi
adlar Naxçıvan oronimiyası üçün səciyyəvidir. Tədqiqata cəlb etdiyimiz bu dağ Şərur rayo -
nunda yerləşir. Şahbulaq kəndinin ərazisində yerləşən bu dağın adının “ağ” komponenti rəng
mənasında, “sal” komponenti  isə “yastı, düz, hamar” mənalarında işlənərək sözə “ağ sal, yas tı
dağ, hamar daş” anlamı vermişdir [6, s. 27]. Ə.Rəcəbli “Qədim Türkcə-Azərbaycanca lü -
ğət”in də ağ sözünün ucalmaq, yüksəlmək, çıxmaq, dırmaşmaq [10, s. 30], həmin lüğətin “Qə -
dim Uyğurca-Azərbaycanca lüğət” bölməsində isə “ağ” sözünü ağ rəng və iki ayaq arasında
genişlik kimi qeyd etmişdir [10, 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 qaya ayağının
aşağı hissəsi”, “dağın dibinə yaxın yer” mənalarında işlənir. “Daban” sözü yakut, tuva, altay,
öz bək, uyğur və monqol dillərində də “dağ aşırımı” deməkdir. Ağdaban adı “böyük dağ aşırı -
mının dibinə yaxın ərazidə süxurları ağ rəngdə olan dağ” mənasında işlənir [5, s. 26]. Daban
sözü qədim uyğur dilində “dağ keçidi” kimi öz əksini tapıb [10, s. 143]. Ağ sözü isə ağ rəng
mənası daşıdığına görə dağın adını “ağ dağ keçidi” kimi səciyyələndirmək olar. Ümumiyyətlə,
ağ sifətinin köməyi ilə yaranan oronimlər Cənubi Azərbaycan, Əfqanıstan ərazisində də geniş
yayılmışdır [1, s. 18].

Ağ qaya dağı. Ağ qaya oroniminə Şərur rayonunun Axura kəndində, eləcə də respub -
lika mızın əksər bölgələrində həmçinin, Naxçıvan Muxtar Respublikası rayonlarında da (Babək
rayonunun Cəhri kəndində, Şahbuz rayonunun Aşağı Qışlaq, Biçənək, Keçili, Şərur rayonunun
Axura, Ordubad rayonunun Biləv kəndlərində) rast gəlinir. S.Babayev Çalxandağ üzərində
(Babək rayonu) yerləşən Ağ qayanın “Dədə Qorqud dastanı”nda adı çəkilən Ağ qaya olduğunu
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hesab edərək yazır: “Əvvəla, bu Ağ qaya hələ eramızdan əvvəl II-I minilliklərdə məşhur olan,
yəqin ki, Dədə Qorqud dövründə öz möhtəşəmliyini və məşhurluğunu itirməyən Çalxanqa -
lada-Çalxandağın üzərində yerləşir. İkincisi, bu Ağ qaya “Kitabi-Dədə Qorqud” boyları ilə
əla qədar olan bir çox coğrafi obyektin qonşuluğunda, bir növ, onların əhatəsində yerləşir” [3,
s. 86]. Bu dağ adları farsca “bəyaz dağ keçidi” mənasında olub, obyektin torpaq süxurlarının
rənginə və qayanın ucalığına, böyüklüyünə görə verilmişdir [5, s. 26].

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

Qırmızı dərə. Şərur rayonun Havuş kəndinin ərazisində yerləşir. Ərazinin torpaq qatı
və süxurların rəngi qırmızı olduğu üçün obyektə belə ad verilmişdir.

Qızıl qaya. Əksər türk dillərində olduğu kimi Azərbaycan dilində də “qızıl” sözü qırmızı
sözünün sinonimi yerində işlənir və “qırmızı”, “parlaq”, “sarı”, “qızılı” anlamları yaradır. Qeyd
edək ki, Naxçıvan MR toponimiyasında qızıl topoformantı ilə başlayan bir çox oronim möv -
cuddur.

Göydaş dağı. Bu dağ Şərur rayonunun Axura kəndində yerləşir. Qeyd edək ki, Naxçıvan
toponimiyasında göy sözünün iştirakı ilə bir çox toponimlər vardır. Bu adlar “uca”, “hündür”,
“yuxarı”, “göyümtül” mənalarında işlənir. S.Babayev dağ adındakı göy sözünü dağın “göylərə
baş vurmasına, yüksəkliyinə, onu təşkil edən süxurların göy rəngə çalmasına” işarə kimi mə -
nalandırır və belə ehtimal edir ki, “bəlkə də Göy türklərlə əlaqədar olub, onlardan bir nişa -
nədir” [3, s. 284].

Vurğulayaq ki, XX əsrdə milli adlarımızın dəyişdirilməsi Qərbi Azərbaycan ərazisində
daha geniş yayılmışdır. Fitnəkar erməni millətçiləri Azərbaycan mənşəli adların izlərini itirmək
və bu adları erməniləşdirmək məqsədilə onomastik vahidlərə qarşı qərəzli soyqırımı 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 ünva -
nını dəqiqləşdirən milli-mənəvi abidələrimizdir. 

Nəticə olaraq qeyd edək ki, rəng bildirən oronimlər, əsasən də “qara”, “ağ” komponent -
ləri hələ e.ə. minilliklərdən ümumtürk arealında, eləcə də Azərbaycan və onun bir parçası
Naxçıvan toponimik sistemində coğrafi adlanmalarda-nominasiyalarda iştirak etmişdir. Ad -
ların daşıdığı mənalar bu komponentlərin çoxmənalılığını sübut etməklə dilimizi ifadə imkan -
larının zənginliyini ortalığa qoyur.

ƏDƏBİYYAT

1. Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti. II c., Bakı: Şərq-Qərb, 2007, 303 s.
2. Azərbaycan toponimiyasının öyrənilməsinə həsr edilmiş elmi konfransın materialları. Bakı: 

Elm, 1973, 10 s.
3 .Babayev S. Naxçıvanda “Kitabi Dədə Qorqud” toponimləri. Bakı: Yeni nəşrlər evi, 1999, 

224 s.
4. Ögəl B. Türk mifologiyası. I c., Bakı: Elm və Təhsil, 2006, 626 s.
5. Bağırov A. Oronimlərin linqvistik xüsusiyyətləri. Bakı: Elm və Təhsil, 2011, 219 s.

Aysel Eminova

ELMİ ƏSƏRLƏR    ●   SCIENTIFIC WORKS ●    НАУЧНЫЕ ТРУДЫ

150



Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin Elmi əsərləri,  2022, № 1, s. 147-152

ELMİ ƏSƏRLƏR    ●   SCIENTIFIC WORKS ●    НАУЧНЫЕ ТРУДЫ

151

6. Budaqov B. Türk uluslarının yer yaddaşı. Bakı: Elm, 1994, 272 s.
7. Kitabi-Dədə-Qorqud. II c., Bakı: Yazıçı, 1987, 168 s.
8. Kitabi-Dədə Qorqud dastanları. Bakı: Yazıçı, 1988, 265 s.
9. Rəcəbov Ə.Ə., Məmmədov Y.Q. Orxan-Yenisey abidələri. Bakı: Yazıçı, 1993, 207 s.
10. Rəcəbli Ə.Ə. Qədim Türkcə-Azərbaycanca lüğət. Bakı: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, 

2001, 190 s.
11. Şükürov Ə.C., Məhərrəmov A.M. Qədim türk yazılı abidələrinin dili. Bakı: Maarif, 1976, 

336 s.
12. Rzayev F.H. Naxçıvan əhalisinin etnogenezi tarixindən. I c., Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2014, 

447 s.

AMEA Naxçıvan Bölməsi
E-mail: ayselmetinoguz@gmail.com

Aysel Eminova

MEANINGS OF THE COLOR COMPONENT IN ORONYMS
OF THE SHARUR DISTRICT

One of the relevant issues in our language is the study of onomastic units by region. As
onomastic research expands, new directions appear, and in this regard, the study of Nakhc -
hivan onomastics is of great scientific importance. One of the most common types of to-
ponyms is oronyms. It should be noted that there are hundreds of ethnonyms, oikonyms,
anth roponyms, oronyms and other onomastic units created with the participation of the color
component in Azerbaijan and all Turkic countries. Various semantic variants of these words
are more common in the epos “Kitabi-Dada Gorgud,” Orkhon Yenisei inscriptions, folklore
samples related to the Azerbaijani language, especially in the sayachi songs (shepherds’
songs). The “black” component of color is found in many sources as color, volume, size, dark-
ness, lightlessness, large, giant, grief, sadness, unhappiness, fear, joy, gladness, beauty, mag-
nificent, strong, great, ancient. “White” component is in the sense of happiness, brightness,
sunset (west), derision, clarity, good, successful, bad, tea, quality, mockery. The paper explains
the different meanings of these colors in the oronyms of Sharur district from an etymological
point of view.

Keywords: Sharur, toponym, color, turkism, tribe.

Айсель Эминова

ЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТОВЫХ КОМПОНЕНТОВ В ОРОНИМАХ
ШАРУРСКОГО РАЙОНА

Одним из вопросов, не потерявших своей актуальности в нашем языке, является
изучение ономастических единиц по регионам. По мере расширения ономастических
исследований появляются новые направления, и в связи с этим изучение ономастики
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Нахчывана имеет большое научное значение. Одним из наиболее распространенных
видов топонимов являются оронимы. Следует отметить, что в Азербайджане и во всех
странах тюркского мира имеются ономастические единицы с участием цветового ком-
понента, существуют сотни этнонимов, ойконимов, антропонимов, оронимов и т.д. Раз-
ные семантические варианты этих слов встречаются в эпосе «Китаби-Деде Горгуд», в
орхон-енисейских памятниках, в образцах фольклора азербайджанского языка, осо-
бенно в песнях саячи. «Черная» составляющая цвета встречается во многих источниках
как цвет, объем, размерность, мрак, сумрак, величие, печаль, несчастье, страх, радость,
очарование, красота, величественный, сильный, высокий, высокий. «Белый» цветовой
компонент означает великий, древний, светлый, закат (запад), ясность, хороший, удач-
ный, плохой, чай, качество, а также иногда насмешку. В статье с этимологической точки
зрения объясняются различные значения этих цветов в оронимах Шарурского района.

Ключевые слова: Шарур, топоним, цвет, тюркизм, племя.

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

Daxilolma tarixi: İlkin variant 24.02.2022
Son variant 17.03.2022



UOT 81:002

KÜBRA VƏLİYEVA

QRAMMATİK ALİM RADİUDDİN MƏHƏMMƏD BİN HƏSƏN RAZİ
ƏL-ASTARABADİ VƏ “ƏL-KAFİYYƏ” ƏSƏRİNƏ YAZILAN ŞƏRHLƏR

Müasir dövrdə ərəb dilinin öyrənilməsi üçün klassik ərəb dilində çox mühüm əsərlər mövcuddur. Orta
əsrlər dövründə bu əsərlərə ərəb dilində yazılan təlif, şərh, haşiyə, taliqlər də daxil olmaqla onların tədqiqi va -
cibdir. XIII əsrdə yazılan belə əsərlərdən biri də İbn Hacibin “əl-Kafiyyə” (sintaksis) adlı əsəridir. “Əl-Kafiyyə”
əsəri ərəb dilçiliyində Sibəveyhinin (767-809) “əl-Kitab”, Zəməxşərinin (1074-1144) “əl-Mufassal” əsərindən
sonra üçüncü əsas kitabdır. Əsər elm dünyasında çox bəyənilmiş və ona alimin özü də daxil olmaqla ərəb, fars,
türk və s. dillərdə çoxlu şərhlər yazılmışdır. Əsərə yazılan  məşhur şərhlərdən biri Razi Astrabadinin “Şərhul
Radi alə əl-Kafiyyə fi ilmin nəhv va irab” (“Razinin “kafiyyə”yə sintaktik baxımdan şərhi”) adlı əsəridir. 

Məqalədə İbn Hacibin əsərləri, “əl-Kafiyyə” əsərinə yazılan şərhlər haqqında bəhs olunur və bu mühüm
şərhlərdən birinin müəllifi olan Radiuddin Məhəmməd bin Həsən Razi əl-Astarabadinin həyatı, şəxsiyyəti və
həmçinin bir qrup alimin Razi Astarabadinin biliyi, əxlaqi keyfiyyəti haqqında görüşləri dəyərləndirilir.

Radiuddin Məhəmməd bin Həsən Razi əl-Astarabadi nəhv elmində xüsusi bir iz qoymaqla özündən sonra
gələn qrammatiklərin daima onun mülahizələrinə müraciət edəcək bir nəhv dühasıdır. 

Açar sözlər: şərh, kafiyyə, nəhv, ərəb dili, İbn Hacib, Razi Astarabadi.

İbn Hacib (1175-1249) XIII əsr Misir qrammatika məktəbinin ən böyük nümayəndə -
lərin dən biridir. Onun müxtəlif elm sahələrinə aid dəyərli əsərləri vardır. Xüsusilə ərəb dilinin
qrammatikasından bəhs edən “Kafiyyə” (sintaksis) və “Şafiyyə” (morfologiya) əsərləri nəhv -
çilər, qrammatiklər tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir. O bu əsərlərinə görə “ən-Nəhvi”
ləqəbi ilə məşhurlaşmışdır.

İbn Hacib dövrünün bir çox məşhur alimindən fiqh dərsi almışdır. Bunlara Əbu Məhəm -
məd Qasım bin Firru (1143-1194), Hibətullah bin Əli əl-Busiri (1112-1202), Məhəmməd bin
Yusif əl-Qəznəvi (1128-1202) və Əbul-Həsən əl-Əbyari (1161-1221) kimi alimləri göstərmək
olar. İbn Hacib fiqh, üsuli-fiqh və nəhv elminə dair biliklərə sahib olmaqla bu sahələrdə dəyərli
əsərlər meydana gətirmişdir. Onun məşhur elm insanlarının yetişməsində də xüsusi rolu vardır.
Alimin özündən “Kafiyyə” oxumuş və bu əsərə şərh də yazmış Əbu Bəkr ər-Razi Qustantini
(1210-1295), Müvəffəq Məhəmməd ibn Əbi Alə Nissibi, Malik ən-Nasiri (1206-1257), Cəma -
ləddin bin Malik (1203-1273) və İbnul-İmad Zeynəddin və başqa belə tələbələr yetişdirmişdir.

İbn Hacib nəhv, sərf, fiqh və s. sahələrdə əsərlər yaratmışdır. Alimin əsərlərinin bir qismi
nəşr olunmuş, digərləri isə əlyazma şəklində saxlanılmışdır. İbn Hacibin islam elmləri ilə
yanaşı nəhv və sərflə əlaqəli “əl-Kafiyyə”, “şərhul-Kafiyyə”, “əl-Vafiyyə”, “Şarhul-Vafiyə”,
“əl-İdah fi Şərhil-Mufassal” (əz-Zəməxşərinin əl-Mufassal adlı əsərinin şərhidir), “əş-
Şafiyyə”, “Şarhuş-Şafiyyə”, “əl-Əməli nəhviyyə”, “Risalətun fi şeir”, “Mənzumə fi l-muən -
nəsətis-səmaiyyəti”, “İrabu bəad əyətil-Quranil-Kərim”, “Şərhu Kitəbi Sibəveyhi”, “əl-Muk təfi
lil-mubtədi (Şərhu idah əl-Farisi)”, “Şarhul-muqaddimətil-cəzuliyyə”, “əl-Məsailud-Dimaş -
qiyyə”,  “əl-Əməlin-nəhviyyə”, “Risalətun fil-aşr”, “Kafiyyə Zəvil-Ərəb fi Məarifəti Kəlamil-
Arab”, “Əqidətu İbni Hacib”, “Camiul-umməhati fil-fiqhil-Maliki”, “Cəmalul-Arab fi
il mil-ədəb”, “Mucəmuş-şuyux”, “əl-Maqsadul-Cəlil fi ilmil-Xəlil”, “Zeyl alə li ibn Asakir”,
“Şərhul-hadi”, “Muntəhas-suli vəl-əməli fi ilmeyil-usul vəl-cədəl” kimi dəyərli əsərlər yaz -
mışdır. “Bundan başqa Misir kitab evində onun nəhvə dair oxuduğu mühazirələrin 650 səhi -
fəlik əlyazması saxlanılır” [2, s. 261].
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Ona geniş nüfuz qazandıran əsərləri içərisində “əl-Kafiyyə” və “əş-Şafiyyə” əsərlərinin
xüsusi yeri vardır. “Bu əsərləri onun yazma səbəbi isə tələbələrinə dərs deyərkən nəhvin əsas
mövzularını bir yerə yığaraq təqdim etmək və Əmir başda olmaqla, cəmiyyət başçılarının
istə yinə görə olmuşdur” [4, s. 18].

İbn Hacib “əl-Kafiyyə” adlı müxtəsər əsərinin ən mühüm xüsusiyyətlərindən biri odur
ki, bundan əvvəl birgə yazılan nəhv və sərf mövzularını o bir-birindən ayıraraq bu əsərini sa -
dəcə olaraq nəhv mövzularına həsr etməsidir. Alim əsərini yazanda bir neçə qrammatikin
kitabından yararlanmışdır. Ən çox isə əz-Zəməxşərinin “əl-Mufassal” kitabından istifadə et -
mişdir. “Əsərdə iyirmi dörd ayət, on üç şeir və səkkiz atalar sözündən istifadə olunmuşdur”
[3, s. 18].

“Kafiyyə” əsərinə alimin özü də daxil olmaqla yüzdən artıq şərh yazılmışdır. Bunların
bir neçəsinə nəzər salaq:
1. Şərhul-Kafiyyə – İbn Hacib
2. Şərhul-Kafiyyə – Radiuddin əl-Astarabadi
3. Şərhul-Kafiyyə – Həsən bin Məhəmməd əş-Şami
4. Şərhul-Kafiyyə əl-Mutavassit – Ruknuddin Həsən bin Məhəmməd əl-Astarabadi
5. Şərhul-Kafiyyə əl-Vafiyyə – Ruknuddin Həsən bin Məhəmməd əl-Astarabadi
6. Tuhfətul-Talib – Nəcməddin Əhməd bin Məhəmməd
7. Şərhul-Kafiyyə – Tacəddin Əhməd bin Əbdilqadir
8. Şərhul-Kafiyyə – İsmayıl bin Əli
9. Şərhul-Kafiyyə – Siracəddin Məhəmməd bin Ömər əl-Hələbi
10. Şərhul-Kafiyyə – Mahmud bin Əbdürrəhman əl-İsfəhani
11. Şərhul-Kafiyyə – Əhməd bin Məhəmməd əl-İsfəndəri
12. Şərhul-Kafiyyə – Fazil Əhməd əl-Hindi Bəşir Ağa
13. əl-Fəvaidud-Diyaiyyə – Nurəddin Əbdürrəhman əl-Cami
14. Şərhul-Kafiyyə – İsa bin Məhəmməd əs-Safədi
15. Şərhul-Kafiyyə – İbrahim bin Məhəmməd bin Arab əl-İsfərayini
16. Şərhul-Kafiyyə – Əhməd bin Ömər Dövlətəbadi
17. Şərhul-Kafiyyə – Səid Sarif əl-Cürcani
18. Şərhul-Kafiyyə – Saffiddin Əbdül Əziz
19. Şərhul-Kafiyyə – Ğucdivani

Şərhlər içərisində Radiuddin əl-Astarabadinin “Şərhur-Radi aləl-Kafiyyə” şərhi və Mol -
la Caminin “əl-Fəvaidud-Diyaiyyə” şərhi daha çox məşhurdur.

Məhəmməd bin Həsən əl-Astarabadi Səmnai (Səmnaki) Nəcəfi (?-1287) daha çox şeyx
Razi kimi tanınsa da, “Nəcmul-əimmə”, “Radiuddin”, “Şərhul-Kafiyyə” sahibi, “Nəcmuddin”,
“Nəcmul-millə” kimi ləqəblərə də malik olmuşdur. O şiə alimlərinin iftixarıdır. Ərəb qram -
ma ti kasının sərf, nəhv və bəlağət sahəsində dəyərli əsərlər yazmışdır. Bunlardan “Şərhul-
kafiyyə” və “Şərhul-şafiyyə”ni göstərmək olar.

Əl-Astarabadinin atasının adının Həsən olmasından başqa onun anadanolma tarixi, yeri
və ailəsi ilə bağlı məlumatlara qaynaqlarda rast gəlinmir. Onun tərcümeyi-halının qeyd olun -
maması, vəfat və anadanolma tarixləri alimlər arasında mübahisəyə səbəb olmuşdur. Belə ki,
Suyuti “Buğyətul-Vuat” əsərində onun h.q. 684-cü ildə (miladi 1285), ya da 686-cı ildə (miladi
1287) vəfat etdiyini bildirmişdir.

Alimlərin bir qrupu onun h.q. 686-cı ildə (miladi 1287), digər qrupu isə 688-ci ildə
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(miladi 1289) vəfat etdiyi fikrindədirlər. Bu fikirlər bir daha isbat edir ki, alim bu illərə qədər
(h.q. 684, h.q. 686 və h.q. 688) yaşamışdır.

Ona verilən nisbətən anlaşılır ki, Astarabadda doğulub, ya da yaşayıbdır. Əl-Astarabadi
nisbəsi bir sıra mənbələrdə əl-Astarabazi kimi xatırladılmışdır. Hər iki variant alimin nisbə -
sində işlənmişdir. Astarabad hal-hazırda Xəzər dənizinin cənub-şərqində, İran İslam Respub -
lika sının ərazisində yerləşən Gürgan (Qorqan) adlı tarixi şəhərdir.

“Astarabad adı Zərdüşt dinində ulduzların müqəddəs hesab edilməsinə görə “ulduz”
mənasına gələn “Sitarə”dən və ya “Qatır” mənasına gələn “Əstər”dən, yaxud Sasani hökmdar -
larından Ərdəşiri Dirazdestin həyat yoldaşı Əstərin adından qaynaqlandığı rəvayət edilir” [3,
s. 9]. Mənbələrdə Əl-Astarabadinin əs-Simnai və ya əs-Simnaki, əl-Ğaravi, ən-Nəcəfi nəsəb -
lərindən başqa onun nəhv, sərf və məntiq sahələrindəki elminə görə Nəhvi, Sərfi və Məntiqi
kimi nəsəbləri də keçməkdədir.

Radiuddin Məhəmməd bin Həsən Razi əl-Astarabadi öz dövrünün elm mərkəzi olan
İraqa səfər etmiş və “Nəcəfi-Əşrəfdə” yaşayıb-yaratmışdır. O, “Şərhul-kafiyyə” əsərinin mü -
qəddiməsində qeyd edir ki: “Əgər şərhimiz məmnunluqverici şəkildə ərsəyə gələrsə, bu mü -
qəd dəs, təmiz Ğaravinin bərəkətlərindən qaynaqlanır. Məni müvəffəq etdiyinə görə Allahın
salamı bu yeri şərəfləndirənə olsun. Şayət bunun əksinə bir vəziyyət ortaya çıxarsa, bu da
müəl lifin çalışmasında etdiyi xətaya görədir. Doğru yola irşad edən sadəcə Allahdır. O, bizə
bəsdir. O, nə gözəl vəkildir” [1, s. 1].

Bir qrup alim “Ğaravi” sözünü Hz. peyğəmbərin qəbri və ya Nəcəfdə yerləşən Hz.
Əlinin qəbri olaraq şərh etmişlər. “Ravdatul-cənnət” əsərinin müəllifi Əl-İsbəhani isə qeyd
olunan nisbənin Hz. Əlinin qəbri olaraq dəyərləndirərək kitabı Hz. Əlinin məqbərəsinin ətra -
fındakı eyvanda yazıb tamamladığını irəli sürmüşdür. Bu iddiaya səbəb isə əl-Astarabadinin
şiə məzhəbinə məxsusluğundan qaynaqlanmaqdadır.

Radiuddin Məhəmməd bin Həsən Razi əl-Astarabadi kamil elmi biliyə, dövrünün ən
yax şı mütəxəssislərindən biri olmaqla yanaşı o həmçinin çoxlu tələbələr də yetişdirmişdir.
Hic ri-qəməri VII əsrin sonlarında İbn Hacibin “əl-Kafiyyə” əsərinə ərəb dilində şərh yazıl -
mış dır. Ərəb və fars dilçiləri tərəfindən daha çox müraciət olunan əsərdə nəhv elmi asan və
sadə bir dillə izah edilmişdir. Alim əsərin müqəddiməsində “bu şərhi yazması üçün bəzi şəxs -
lərin ondan xahiş etməsini vurğulayır” [1, s. 1].

Lakin həmin adamların kim olduqları haqqında məlumat verməmişdir. “Əl-Bağdadi isə
əl-Astarabadinin “Şərhul-kafiyyə”ni yazdırdığını qeyd edir, kimə yazdırdığı haqqında isə
ətraflı məlumat vermir” [3, s. 15].

Mənbələrdə Razinin əsərlərinin sayı 6-ya qədər göstərilir. Lakin ona daha çox şöhrət
gətirən əsəri “Şərhul-Kafiyyə”dir. Qeyd olunan əsərin nüsxələrindən biri də AMEA Naxçıvan
Bölməsinin Əlyazmalar Fondunda D-44/264 şifrəsi altında qədim kitab və əlyazmalar arasında
qorunub saxlanılır.

Bir sıra məşhur alimlər əl-Astarabadinin biliyini, əxlaqi keyfiyyəti haqqında dəyərli
fikirlər səsləndirmişlər:

Seyyid Şərif əl-Cürcani: “Kamil alim, imamların ulduzu və ümmətin fəzilətlisi”.



Məhəmməd bin əl-Həsən əl-İsfəhani: “Şərhuş-şafiyyə” – millət, haqq, həqiqət və dinin
ulduzu Şeyx ər-Razi əl-Mardi əl-Astarabadinin əsəridir. O, kəlamını səma ulduzlarından daha
parlaq olaraq düzər. Əgər bir şey tələffüz edərsə, buna bütün mizac sarsılır, əgər bir şey ifadə
edərsə, qulaqlar onu dinləməklə parçalanır. O, elmi müzakirələrdə iştirak edənlər üçün imam -
ların arasında özünə məxsus itaət ediləcək məlikdir”.

Seyyid Muhsin: “Ərəb dilində bütün əsrlərdə tayı-bərabəri olmayan bir alim və fəqihdir.
Ərəb dili fəlsəfəsində və baxışlarında öndər olan dəyərli bir elm adamıdır”.

Əl-Bağdadi: “Alim imam, əllamə, fəzilətlilərin başı, böyük fəqih, din və millətin ul -
duzu”.

Tariq əl-Cənnəbi: “Razinin bu şərhi təqdimata ehtiyac hiss etməyəcək dərəcədə, həqiqi
bir şöhrətə malikdir. Bu şərh nəhvin məsələlərini özündə ehtiva etməkdə və onları ətraflı bir
formada izah etməkdədir. Nəhv sahəsində öndə gələn heç bir alim yoxdur ki, əl-Astarabadi
onların mühüm görüşlərinə işarə eləməsin və bunları müzakirə eləməsin. Bu istiqaməti ilə ki -
tab ər-Razinin fikrinin dərinliyinə, bu sənətdə məharət sahibi olduğuna, üsul və fiqhi əhatə
edəcək şəkildə məsələləri özündə ehtiva edən bir nəhv ensiklopediyasıdır. Əl-Astarabadi bu
mövzuların hamısında irəli bir mövqe tutmaqdadır”.

Taşköprüzadə: “Sonrakı alimlər arasında Sibəveyhinin əl-Kitab adlı əsərinin incəliklərini
onun qədər bilən kimsə yoxdur”.

Əl-İsbəhani: “Dəniz kimi dərin elm sahibi əl-Astarabadi əsrin nadirlərindən və zamanın
möhtəşəmlərindəndir. Ərəb olmayanlar ərəblərə qarşı, şiə də sünnilərə qarşı onunla öyün mək -
dədir”.

Məşhur qrammatik alim Radiuddin Məhəmməd bin Həsən Razi əl-Astarabadi nəhv
elmində mühüm bir şöhrətə sahib alimdir. Onun həyatını və həmçinin ona məxsus mülahizələri
tədqiq edib öyrənmək nəhv elminin öyrənmə yolunda böyük bir vəsilədir.
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GRAMMAR SCIENTIST RADIUDDIN MUHAMMAD BIN HASAN RAZI
AL-ASTARABADI AND COMMENTS TO THE WORK “AL-KAFIYA”

There are many essential works in classical Arabic to study Arabic in modern times.
Stud ying these works during the Middle Ages is important, including the authorship, com-
ments, margins, and taligs written in Arabic. One of such works written in the 13th century is
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Ibn Hajib’s “Al-Kafiya” (syntax). “Al-Kafiyya” is the third major book in Arabic linguistics
after Sibawayhi’s (767-809) “Al-Kitab” and Zamakhshari’s (1074-1144) “Al-Mufassal”. The
work is trendy in science and has been translated into Arabic, Persian, Turkish and other lan-
guages, including by the scientist himself. In addition, many commentaries have been written
in different languages. One of the most famous commentaries on the work is Razi Astrabadi’s
“Sharhul-Radi al-Kafiya fi ilmin nahw wa irab”.

The paper discusses the works of Ibn Hajib, the commentaries on “Al-Kafiya” and the
life and personality of Radiuddin Muhammad bin Hassan Razi al-Astarabadi, the author of
one of these crucial commentaries, as well as the views of a group of scholars on Razi Astara -
badi’s knowledge and moral qualities are evaluated.

Radiuddin Muhammad bin Hasan Razi al-Astarabadi is a grammatical genius who will
always appeal to his contemporaries, leaving a unique mark on the science of grammar.

Keywords: comment, rhyme, syntax, Arabic, Ibn Hajib, Razi Astarabadi.

Кубра Валиева

УЧЕНЫЙ-ГРАММАТИК РАДИУДДИН МУХАММАД БИН ХАСАН РАЗИ АЛЬ-
АСТАРАБАДИ И КОММЕНТАРИИ К ТРУДУ «АЛЬ-КАФИЯ»

Есть много важных работ на классическом арабском языке для изучения арабского
языка в наше время. Изучение этих произведений, написанных в средние века, имеет
значение, поскольку они включают комментарии автора на полях, разъяснения и до-
полнения, написанные на арабском языке. Одним из таких произведений, написанных
в 13 веке, является «Аль-Кафия» Ибн Хаджиба (синтаксис). «Аль-Кафия» – третья
крупная книга по арабскому языкознанию после «Аль-Китаб» Сибавейхи (767–809) и
«Аль-Муфассал» Замахшари (1074–1144). Работа пользуется большой популярностью
в мире науки и переведена на арабский, персидский, турецкий и другие языки, в том
числе и самим ученым. Многие комментарии были написаны на разных языках. Одним
из самых известных комментариев к произведению является «Шарх аль-Ради аль-Кафия
фи ильмин нахв ва ираб» Рази Астрабади.

В статье рассматриваются труды Ибн Хаджиба, комментарии к аль-Кафии, жизнь
и личность Радиуддина Мухаммада бин Хасана Рази аль-Астарабади, автора одного из
этих важных комментариев, а также взгляды группы ученых на знания и моральные
качества Рази Астарабади.

Радиуддин Мухаммад бин Хасан Рази аль-Астарабади – гениальный ученый,
который был известен в свое время и оставил особый след в науке грамматики.

Ключевые слова: комментарий, рифма, синтаксис, арабский язык, Ибн Хаджиб, Рази Астара -
бади.

(Filologiya elmləri doktoru Fərman Xəlilov tərəfindən təqdim edilmişdir)
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UOT 81.28

BİBİXANIM NAĞDƏLİYEVA

NAXÇIVAN DİALEKTİNDƏ İDİOMLARIN LEKSİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Məqalədə Naxçıvanın dialektinin tərkibində olan bəzi idiomatik birləşmələr növ baxımından qruplaş -
dırılır və təhlil olunur.

İdiom – idioma yunan mənşəli söz olub, mənası məxsus xüsusiyyətə malik olan ifadə deməkdir. Həqiqi
mənalı sözlərin qarşılığı olub, onu məcazi məna ilə bildirən sabit söz birləşmələrdir. Konkretlik, obrazlılıq, təsir -
lilik , həmçinin millilik idiomlara xas olan xarakterik cəhətlərdəndir ki, bu da onu digər söz birləşmələrindən
fərqləndirir.

Burada Azərbaycan ədəbi dili və onun dialekt və şivələri arasında olan fərqlərdən söz açılır, eyni zamanda
frazeologiya bölməsi və onun tərkibində öyrənilən sabit söz birləşmələrinin bir növü olan idiomların bəzi
xüsusiyyətləri haqqında mülahizələr bildirilir.

Açar sözlər: Naxçıvan dialektləri, ədəbi dil, frazeoloji birləşmələr, idiomlar, həqiqi və məcazi məna.

Ədəbi dil xalq danışıq dilinin cilalanmış formasıdır. O, bir çox xüsusiyyətləri ilə dialekt -
lərdən fərqlənir. Ədəbi dil müəyyən normalara tabe olan, qanuniləşdirilmiş, eyni zamanda
subyektiv ünsiyyət formasıdır. Vəzifəsinə görə o, geniş, ümumi və çoxşaxəli dil mövcudluğu -
dur. Lakin dialektlər ərazi baxımından məhdud çərçivədə işlənir, yəni təkcə o bölgəyə məxsus
olan, orada yaşayan insanlar üçün anlaşıqlıdır. Burada daha çox sadəlik, təbiilik, obyektivlik
nəzərə çarpır. O cümlədən ədəbi dildən fərqli olaraq dialektlərin qrammatik xüsusiyyətləri
baxımından özünəməxsus sərbəstliyi vardır. Yəni onlarda söz sırasında yerdəyişmə, cümlələrin
quruluşunda fərqlilik özünü göstərir. Azərbaycan dialektlərinin cənub qolu olan, dialektoloji
cəhətdən zəngin bölgələrdən biri Naxçıvan dialektləridir ki, onun lüğət tərkibində bir çox
frazeoloji birləşmələr vardır. Onlar öz müxtəlifliyi ilə digər söz birləşmələrdən seçilir.

Dilimizin lüğət tərkibində bir qrup birləşmələr vardır ki, onlar öz xüsusiyyətlərinə görə
dildə hazır şəkildə mövcud olur. Bu cür birləşmələr öz həqiqi semantikasından uzaq olub,
mə cazi məna bildirirlər və üzvi halda elə sıx birləşirlər ki, onları bir-birindən ayırmaq, parçala -
maq, birini digəri ilə əvəz etmək və yaxud da birləşmənin hər bir sözünü müstəqil və təklikdə
işlətmək mümkün olmur. Daha aydın şəkildə desək, ayrılıqda müstəqil cümlə üzvü və nitq
hissəsi olmaq kimi bir bacarığını itirir. Həmçinin o qədər bölünməz, sabit birləşmələrdir ki,
on ları başqa bir dilə hərfi tərcümə etmək mümkün deyil. Haqqında danışdığımız bu birləşmə -
lər dilçilikdə sabit və ya qeyri-sərbəst söz birləşmələri adlanır. Dildə olan bütün sabit söz
birləşmələrinin, bölünməz ifadə və ibarələrin ümumi halda məcmusuna isə frazeologiya deyi -
lir. Frazeologiya dilçiliyin ən gənc şöbələrindən biridir. Frazemlərin – frazeoloji vahidlərin
əsas məqsədi onun dilçilikdəki mövqeyinə aydınlıq gətirməkdən, yaranma və inkişaf yollarını,
eyni zamanda üslubi imkanlarını öyrənməkdən ibarətdir. Dilçiliyin bu sahəsinin öyrənilmə -
sində və araşdırılmasında bir çox alimlərin əvəzsiz xidmətləri olmuşdur. Dilə möhkəm surətdə
daxil olan birləşmələrin zəruriliyini ilk dəfə Ş.Balli əsaslandırmışdır [1, s. 185]. Daha sonra
isə bir sıra rus dilçilərindən F.F.Fortunatov, S.İ.Avakumov, A.A.Potebnya, Y.D.Polivanov,
A.A.Şaxmatov və başqaları frazeologiyanın elmi təhlili ilə geniş şəkildə məşğul olmuşlar.
F.F.For tunatov və onun davamçıları frazeoloji vahidləri həm məna, həm də qrammatik baxım -
dan aydınlaşdırmışlar. S.İ.Avakumova görə bu məcazi mənalı birləşmələr iki qrupa – idioma -
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tika və frazeologiyaya ayrılmışdır. S.Cəfərovun fikrincə isə frazeologiya bəhsində öyrənilən
bir sıra sabit söz birləşmələri vardır ki, bunlardan biri də idiomlardır. Biz onun fikrinə əsaslanıb
idiomları aşağıdakı şəkildə qruplaşdıra bilərik.

İdiomlar həqiqi mənalı sözlərin qarşılığı olub, onu məcazi məna ilə bildirən sabit söz
bir ləşmələrdir. Bu termin həddindən artıq çoxmənalılıq bildirir. Bir sıra dilçilər bu termini
çox müxtəlif mənalarda işlətmişlər [4, s. 89]. İdiomlar digər birləşmələrdən özünəməxsus spe -
sifik xüsusiyyəti ilə seçilir ki, bu da onun digər sabit söz birləşmələrinə nisbətən daha konkret
şəkildə formalaşması və mövcudluğudur. Bir sıra dilçi alimlər idiomların növlərə bölünməsi
barədə öz fikir və mülahizələrini irəli sürmüşlər. Bunlardan böyük rus dilçisi V.V.Vinoqradov
frazeologiyanı leksikologiyanın tərkibindən çıxarmış və onun müstəqil bir sahə kimi öyrən -
mə yi məqsədəuyğun hesab etmişdir. Onun fikrincə frazeoloji vahidlər üç qrupa (frazeoloji
uyuş malar, frazeoloji birləşmələr, frazeoloji qovuşmalar) bölünür. Akademik A.Qurbanova
görə isə frazeoloji söz birləşmələri üç tipə (frazeoloji qovuşma, frazeoloji birlik, frazeoloji
birləşmə) ayrılır. Azərbaycan dilçisi S.Cəfərov V.V.Vinoqradovdan fərqli olaraq frazeologiyanı
dilçiliyin müstəqil sahəsi kimi deyil, leksikologiyanın tərkib hissələrindən biri olduğunu
əsaslandırmışdır. Alimin fikrincə, frazeologiya bəhsində öyrənilən bir sıra sabit söz birləşmə -
ləri vardır ki, bunlardan biri də idiomdur. Biz onun fikrini əsas tutaraq idiomları aşağıdakı şə -
kildə növlərə bölüb, qruplaşdıra bilərik:

1. qovuşma idiomlar
2. birləşmə idiomlar
3. uyuşma idiomlar.
Qovuşma idiomlar – idiomun bu növündə söz tamamilə məcazi mənada işlənir, sabit

və bölünməz olur, yəni birləşmənin tərkibində olan sözlərin həqiqi mənası ilə heç bir müstəqim
münasibəti olmur [4, s. 89]. Eyni zamanda qovuşma idiomlar idiomun digər növlərindən
onunla fərqlənir ki, tərkibindəki sözlərdən birincisi qrammatik dəyişikliyə uğramır, eləcə də,
arasına əlavə bir söz girə bilmir. Məsələn: can atmaq – davamlı səy göstərmək, cəhd etmək
mə nasında. Birləşmədə olan can və atmaq sözləri öz həqiqi mənası ilə heç bir əlaqəsi qalma -
mışdır və bütöv bir mənanı ifadə edir. Həmçinin əl açmaq – kömək diləmək, maddi yardım
istəmək mənasında. Bu birləşmədə də əl və açmaq öz həqiqi semantikasından tamamilə uzaq -
laşaraq məcazilik bildirmiş, bütövlükdə tək bir məna ifadə etmişdir. Həmçinin bu birləşmələrin
arasına söz daxil edilmir və tərkibindəki sözlər qrammatik dəyişikliyə məruz qalmır.

Aşağıda Naxçıvan dialektində olan bir neçə qovuşma idiomlarına nəzər salaq. 
Axtux çəhməx` – dərd, qəm çəkmək – Axtux çəhməx`dən halım-hərəkətim qalmıyıb ta

(Naxçıvan). Bu birləşmə qovuşma idiomlarına aiddir. Nə birləşmənin birinci tərəfi şəkilçi
qəbul edərək dəyişib, nə də arasına söz daxil olub. Həmçinin asılı tərəfdən fərqli olaraq əsas
tərəf ümumişlək sözdür, yəni hamı tərəfdən başa düşülür.

Çul tüşməx` – yorulub əldən düşmək, taqətdən düşmək – Nək’qədə işləmşəmsə, lap çul
tüş müşəm (Naxçıvan). Nə qrammatik şəkilçi qəbul etmiş, nə də arasına söz daxil olmuşdur
və burada bir sabitlik, bölünməzlik vardır. Buna görə də bu birləşmə qovuşma idiomlarına
aiddir. Çul sözü ədəbi dilə xas olmayan sözdür, dialekt səciyyəlidir.

Dombalağ aşmax – dığırlanmaq, başı üstə aşmaq – Özünü saxlaya bilməyip, dombalağ
aşdı arxa (Naxçıvan). Bu birləşmə qovuşma idiomuna aiddir. İkinci tərəfdə olan aşmax feli
ədəbi dildə istifadə olunur.

Xox gəlməx` – qorxutmaq – Guya emmizə gələnnən öz aləmində bizə xox gəlməx` is diyir -
di (Naxçıvan). Qovuşma idiomuna aiddir. Əsas tərəf ədəbi dildə işlək olan sözlərdən biridir.
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Qanıx verməx` – doyurmaq, susuzluğunu yatırmaq – Həvix` dəyil kəndin suyuna, bı
sudan ha içirəm, bi qıram qanıx vermirda (Naxçıvan). Birləşmədə sabitlik, bütövlük və bölün -
məzlik vardır. Buna görə də qovuşma idiomuna aiddir.

Lələx` qoşmax – ələ salmaq, lağ etmək – Az camahata lələx` qoşda, axrı pis olar sə:nçün
(Naxçıvan). Bu birləşmə də qovuşma idiomuna aiddir.

Pəl vırmax – işi pozmaq, mane olmaq – O ayiləmizə girənnən işimizə pəl vırır (Naxçı -
van). Qovuşma idiomuna aiddir.

Zoğal oxumax – lazımsız, boş sözlər danışmax – Mənə az zoğal oxu, sözü:n canın de
(Naxçıvan). Bu birləşmədə heç bir dəyişiklik olmadığına görə qovuşma idiomuna aid edirik.

Birləşmə idiomlar – birləşmə idiomlar bir sıra xüsusiyyətlərinə görə qovuşma idiom -
larına bənzəyir. Lakin onlardan əsaslı şəkildə fərqlənir. Qovuşma idiomların tərkibindəki
sözlərdən birincisi dəyişmədiyi təqdirdə, birləşmə idiomların tərkibində olan sözlərdən birin -
cisi mənsubiyyətə görə dəyişə bilir. Məsələn: qanı qaynamaq, rəngi qaçmaq, acığı gəlmək
birləşmələrində qanı, rəngi və acığı sözləri mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etdiyinə və məcazi
məna daşıdığına görə birləşmə idiomları adlanır. Bəzən yalnız mənsubiyyət şəkilçisi deyil,
bununla bərabər hal şəkilçisi də qəbul edə bilər. Məsələn: ürəyindən keçmək, gözə dəymək,
başını itirmək. Birləşmələrdəki ürəyindən, gözə, başını sözləri həm mənsubiyyət, həm də hal
şəkilçisi qəbul edərək birləşmə idiomlarına aid edilir.

Naxçıvan dialektində olan bir neçə birləşmə idiomları aşağıda göstərilmişdir.
Ağız-ağıza gəlməx` – mübahisə etmək – Onnan ağız-ağıza gəlmə, yoxsa amanın

günüdü, səni günahkar çıxarar (Naxçıvan). Bu idiom birləşmə idiomudur. Çünki tərəflərdən
birincisində hal kateqoriyasını görürük və arasına söz daxil ola bilmir. Həmçinin birləşmənin
birinci tərəfi mürəkkəb isimdir və yönlük hal şəkilçisi qəbul edərək dəyişmişdir.

Cıbırığı çıxmax – yanmaq – Qəynər su tökülüp təmmiz cıbırığı çıxmışdı (Naxçıvan).
Birləşmə idiomlara aiddir. Çünki birinci tərəf mənsubiyyətə görə dəyişmişdir, ümumişlək
olmayan sözlər sırasına daxildir.

Çörəznəyi çıxmax – açılıb tökülmək – Ok’qədə götür-qoy eliyip ki, az qala çörəznəyi
çıxacaydı ( Naxçıvan ). Birləşmənin birinci tərəfi mənsubiyyətə görə dəyişdiyi üçün birləşmə
idio muna aid edilir. Eləcə də əsas tərəfdən fərqli olaraq asılı tərəf ədəbi dildə işlədilmir və
hamıya məlum olan söz deyil.

Əməli azmax – özünü yaxşı aparmamaq – Sənə də üz verdix`cə lap əməlivi azırsan
(Naxçıvan). Əməli azmax birləşmə idiomuna aiddir. Asılı tərəf mənsubiyyətə görə dəyişmişdir.

Hoydu-hoyduya götürmək – ələ salmaq, oynatmaq – Mən sözmü deyənnən so:ra
hammı məni hoydu-hoyduya götdü (Naxçıvan). Bu idiom birləşmə idiomudur. Birinci tərəfdə
mürəkkəblik özünü göstərmişdir, eyni zamanda yönlük hal şəkilçisini də görə bilirik.

İslahatdan salmax – köhnəltmək, bir şeyi çox işlətmək – Mamam pıçağı nə çox işlədip -
sə islahatdan salmışdı (Naxçıvan). Bu birləşmə idiomuna aiddir. Asılı tərəf çıxışlıq hal şəkil -
çisi qəbul etmişdir.

İt qıçı yeməx` – çox gəzmək, bir yerdə dura bilməmək – Deyrəm görünür, Zəhranın anası
innən it qıçı yeyir (Naxçıvan). Bu da birləşmə idiomuna aiddir. Çünki birləşmənin birinci tərəfi
mənsubiyyətə görə dəyişibdir, həmçinin burada ikinci növ təyini söz birləşməsini görürük.

Küşdüyə çıxmax – savaşmax – Vallah onun iş-gücü yoxdu, ancax mənnən küşdüyə çıxır
(Naxçıvan). Burada isə birləşmənin birinci hissəsi qrammatik dəyişikliyə, yəni yönlük hal
şəkilçisi qəbul edib dəyişdiyi üçün birləşmə idiomuna aiddir.
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Uyuşma idiomlar – idiomun bu növündə birləşmənin tərkibinə daxil olan sözlərdən
birincisi mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etməklə bərabər, arasına başqa sözlər də daxil ola bilir.
Bu, uyuşma idiomunu birləşmə idiomundan fərqləndirən əsas xüsusiyyətdir. Məsələn: baş
girləmək – başını girləmək – başını birtəhər girləmək və ya başını çox çətin girləmək; gözünə
dəymək – gözünə birşey dəymək.

Küpü süzməx` – şübhələnmək, duyuq düşmək – Nəbi küpünü elə süzdü ki, çünki artığ
o yalan danışmağı adət etmişdi (Naxçıvan). Burada birləşmənin birinci hissəsi mənsubiyyət
şəkilçisi qəbul etmiş və tərəflər arasına əvəzlik daxil olmuşdur. Buna görə də uyuşma idio -
mu na aiddir.

Tözərəyin götürməx` – hirslənmək, danlamaq, qorxutmaq – İrza bəy gördü ki, bı çox
boş danışır, başdadı tözərəyin necə götürdüsə, ta onun cınqırı çıxmadı (Naxçıvan). Birləşmə
uyuşma idiomuna aiddir. Çünki birinci tərəf mənsubiyyətə görə dəyişmiş və sözlər arasına
əlavə bir söz (əvəzlik) daxil olmuşdur.

Beləliklə, araşdırmalardan aydın olur ki, Naxçıvan dialektlərinin hansı yollarla yaran -
mağı məqalədə aydın şəkildə izah edilmişdir. Onlar özünəməxsus xüsusiyyətlərə malikdir və
bu xüsusiyyətlər Naxçıvan dialektlərinin növlər üzrə qruplaşdırılmasında hökmən nəzərə
alınmalıdır.
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Bibikhanim Nagdaliyeva

LEXICAL FEATURES OF IDIOMS IN THE NAKHCHIVAN DIALECT

The paper groups and analyzes some idiomatic compounds in the Nakhchivan dialect
in terms of species.

Idiom – the idiom is a word of Greek origin, meaning an expression with a specific
meaning. Actual words have a counterpart, and regular expressions are figurative expressions.
Specificity, imagery, effectiveness, and national features are characteristic idioms, distinguish-
ing them from other word combinations.
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It discusses the differences between the Azerbaijani literary language and its dialects
and dialects and the section of phraseology and some features of idioms, which are a type of
fixed word combinations studied in it.

Keywords: Nakhchivan dialects, literary language, phraseological units, idioms, real and figurative
meaning.

Бибиханум Нагдалиева

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ
В НАХЧЫВАНСКОМ ДИАЛЕКТЕ

В статье сгруппированы и проанализированы некоторые идиоматические слово-
сочетания в нахчыванском диалекте с точки зрения видов.

Идиома – слово греческого происхождения, означающее выражение с определен-
ным значением. Слова с прямым значением имеют аналог, а устойчивое их сочетание
прив носит переносное значение. Специфичность, образность, результативность, а так -
же национальные особенности являются характерными чертами фразеологизмов, от-
личающими их от других словосочетаний.

В ней рассматриваются различия между азербайджанским литературным языком
и его диалектами и говорами, а также раздел фразеологии и некоторые особенности
идиом, являющихся разновидностью изучаемых в нем устойчивых словосочетаний.

Ключевые слова: нахчыванские диалекты, литературный язык, фразеологические сочетания,
идиомы, действительное и переносное значение.

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

Daxilolma tarixi: İlkin variant 24.02.2022
Son variant 14.03.2022

Bibixanım Nağdəliyeva
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ƏDƏBİYYAT VƏ FOLKLOR

UOT 81’28

ƏBÜLFƏZ QULİYEV

NAXÇIVAN ƏDƏBİ MÜHİTİ: MƏMMƏDƏLİ TARVERDİYEV (1910-1985)

Naxçıvan ədəbi mühitinin tanınmış nümayəndələrindən biri də nasir və jurnalist Məmmədəli Tarverdiyev -
dir. Ömrünün 45 ilini mətbuat və ədəbiyyata xidmətə həsr edən Məmmədəli Hüseyn oğlu Tarverdiyev maraqlı
hekayə və oçerkləri ilə Muxtar Respublikada yaşamış əməkçi insanların ümumiləşdirilmiş bədii obrazını yaratmış,
diyarımızın təbii gözəlliklərini bədii boyalarla təsvir etmişdir. Bunlara baxmayaraq böyük qələm ustasının bədii
yaradıcılığı kifayət qədər öyrənilməmişdir. Məqalədə sənətkarın pyesləri, “Naxçıvanın mayakları”, ”Mehriban
in sanlar” kitablarındakı hekayə və oçerkləri tədqiqata cəlb olunmuşdur. Bu yazıda daha çox həmin əsərlərin
bədii-sənətkarlıq xüsusiyyətləri geniş şəkildə təhlil olunmuşdur.

Açar sözlər: Naxçıvan, ədəbi mühit, ədəbiyyat, hekayə, oçerk.

Hər bir xalqın həyatında ədəbiyyatın, bədii söz sənətinin mühüm yeri vardır. Ulu öndər
Heydər Əliyev göstərmişdir ki, bizim ədəbiyyatımızın xalqımıza etdiyi ən böyük xidmət ondan
ibarətdir ki, şairlərimiz, yazıçılarımız öz əsərləri ilə Azərbaycanda, xalqımızda, millətimizdə
daim milli hissiyyatları oyatmağa, xalqı irəli aparmağa çalışmışlar. Milli özünüdərk, milli
dirçəliş prosesləri xalqımıza birinci növbədə ədəbiyyatdan keçib.

Böyük və qüdrətli Azərbaycan ədəbiyyatının Naxçıvan məktəbi də bu baxımdan diqqəti
cəlb edir. Bu məktəbin görkəmli nümayəndələri; orta əsrlərdə Hinduşah Naxçıvani, Məhəm -
məd Naxçıvani, Nemətullah Naxçıvani, Hatif Ordubadi, Heyran xanım, XX əsrdə Cəlil
Məmmədquluzadə, Hüseyn Cavid, Məmməd Səid Ordubadi və s. kimi ədəbi şəxsiyyətlər xal -
qa, bu müqəddəs amala vicdan və namusla xidmət göstərmişlər. Belə ədəbi şəxsiyyətlərdən
biri də XX əsr Naxçıvan ədəbi mühitinin yetirməsi yazıçı-jurnalist Məmmədəli Tarverdiyev
olmuşdur.

Ömrünün 45 ilini mətbuat və ədəbiyyata xidmətə həsr edən Məmmədəli Hüseyn oğlu
Tarverdiyev 1910-cu ildə Ordubadın Dəstə kəndində yoxsul kəndli ailəsində doğulmuşdur.
Eh tiyac hələ uşaq ikən  onu  Naxçıvana gətirmiş, 15 yaşında ikən  öz müstəqil əməyi ilə yaşa -
maq la bərabər, ədəbi yaradıcılığa da meyl etmişdir. Məmmədəli Tarveriyev 1927-ci ildə Nax -
çıvandakı Pedaqoji Texnikumu bitirmiş, müəllimlik fəaliyyəti ilə məşğul olmuş, 1930-ci illərin
əvvəlində “Şərq qapısı” qəzetində məsul katib olmuşdur. O, burada işləyərkən, qəzetin mət -
bəə sində məşhur “Zəngəzur” romanının müəllifi Əyyub Abbasovun 1931-ci ildə nəşr olunmuş
“Mübarizə” adlı ilk kitabının redaktoru olmuşdur. Yazdığı şeirlərdə “İstedadlı” təxəllüsündən
istifadə etmişdir. 1934-38-ci illərdə Bakıda “Gənc işçi” qəzetində şöbə müdiri olmuş, 1938-
40-cı illərdə Naxçıvan şəhər İcraiyyə Komitəsinin sədri işləmişdir. 1940-41-ci illərdə “Şərq
qapısı” qəzetinin redaktoru olmuşdur. Daha sonra M.Tarverdiyev Naxçıvan Vilayət Partiya
Ko mitəsinin təlimat-təşviqat şöbəsinin müdiri, 1947-49-cu illərdə Naxçıvan Tibb Texniku -
munun direktoru və şəhər səhiyyə şöbəsinin müdiri işləmişdir. O, 1949-51-ci illərdə Naxçıvan
Rayon (indiki Babək rayonu) Partiya Komitəsinin birinci katibi işləmişdir. Zəhmətkeş yazıçı
1958-ci ildə SSRİ Yazıçılar İttifaqına üzv qəbul olunmuş, “Şərəf nişanı” ordeni ilə təltif olun -
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muşdur. M.Tarverdiyev 1972-ci ildə təqaüdə çıxmış, 1985-ci il 24 sentyabr tarixdə Naxçı van
şə hərində vəfat etmişdir.

1926-cı ildə ilk oçerk və hekayələri “Şərq qapısı”, “Kəndli”, “Gənc işçi” qəzetlərində
çap olunmuşdur. Naxçıvan ədəbi mühitinin görkəmli nümayəndəsi şair Müzəffər Nəsirli xa -
tirələrindən birində yazır: “Bir hadisə heç yadımdan çıxmır. 1927-ci ilin qış fəslində komso -
mol klubunda ədəbi gecə keçirirdik. Əyyub Abbasov gecəni aparırdı, həmin gecəyə şəhərin
çox lu ədəbiyyat həvəskarları toplanmışdı. Gecədə Əsgər Kəngərli, Məmmədəli İstedadlı, Əli
Zəbun, Nuru Axundov, Müzəffər Nəsirli yeni şeirlərlə çıxış etdi” [7, s. 72].

Şair M.Nəsirlinin göstərdiyi kimi, M.Tarverdiyev o zamandan yazıçı və jurnalist kimi
fəaliyyət göstərir. Xüsusən ədəbiyyatın ən maraqlı, həyatla sıx surətdə bağlı olan sahəsi-oçerk
onun ən çox sevdiyi ədəbi janr olmuşdur. Təsadüfi deyildir ki, onun nəşr olunan ilk kitabı da
oçerklərdən ibarət olmuşdur [6, s. 27].

M.Tarverdiyevin ilk oçerkləri Naxçıvanda mədəni inqilaba, kənd təsərrüfatının inkişa -
fına həsr olunmuşdu. Bu baxımdan onun 1926-27-ci illərdə yazdığı “Yenilikçi qız”, “Tökülən
gözlər”  oçerkləri öz dövrünə görə mühüm məfkurəvi əhəmiyyətə malik olmuş, gənclərimizin
tərbiyəsində mühüm rol oynamışdır. M.Tarverdiyev məsul vəzifələrdə çalışmasına baxmaya -
raq, öz ədəbi-jurnalistlik fəaliyyətindən qətiyyən ayrılmamışdır.

Böyük Vətən Müharibəsinə kimi Naxçıvanda bədii nəsr hələ lazımınca inkişaf etmə -
mişdi. Ayrı-ayrı qələm sahiblərinin ötəri hekayələrini nəzərə almasaq, nəsr sahəsində qələmini
sınayıb, bir yazıçı kimi oxucuların rəğbətini qazananlar yox idi. Böyük Vətən müharibəsindən
sonra ədəbiyyatda nəsr sahəsində M.Tarverdiyev, Nağı Nağıyev, Hüseyn İbrahimov kimi
istedadlı yazıçılar yetişməyə başladı. Artıq qədim torpağın özünəməxsus həyatı ilə bağlı olan
hekayə və  povestlər də meydana çıxdı.

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, mətbuat sahəsindəki çoxillik qələm təcrübəsi əsasında
1963-cü ildə onun “Naxçıvan mayakları” adlı oçerkləri kitabı nəşr olunmuşdur. Yazıçı bu
oçerk  lərdə muxtar respublikamızın pambıq tarlalarında çalışan əmək adamları Bahar Talıbova,
Adcoş Əliyeva və başqalarının fədakar əməyini təsvir etmişdir. Oçerklərdə mədəniyyət və
səhiyyə sahəsində çalışan qabaqcılların da portreti verilmişdi. “Dağlar qoynunda”, “Şairin
dost ları”, “Cavahir”, “Qanla yoğurulmuş dostluq” və sair oçerkləri müxtəlif mövzulara həsr
olun muş və maraqla oxunmuşdur.

M.Tarverdiyevin dram yaradıcılığı onun ədəbi irsində mühüm yer tutur. O hələ keçən
əsrin 40-cı illərində dram janrına müraciət edərək “Zaman” pyesini yazmışdır. “Müharibə
dövründə arxa cəbhə ilə arasındakı sarsılmaz əlaqəni əks etdirən “Zaman” pyesi “Şərq qapısı”
qəzetinin 1945-ci ili iyul ayı nömrələrində hissə-hissə oxuculara təqdim olunmuşdur” [5, s.
104]. Yazıçı Zamanın simasında müharibədə rəşadətlə döyüşən və qayıtdıqdan sonra da əmək
cəbhəsində qəhrəmanlıq göstərən, nailiyyətlər əldə edən onlarla Azərbaycan gəncinin ümu -
miləş dirilmiş obrazını, surətini yaratmışdır.

Görkəmli dramaturq 1961-ci ildə müasir həyatdan bəhs edən “Kölgəli dağlar” adlı pye -
sini qələmə almışdır. Bu dram əsəri 1962-ci ilin 25 iyun tarixində  Naxçıvan Dövlət Dram
Teat rı nın səhnəsində müvəffəqiyyətlə tamaşaya qoyulmuşdur. Bu səhnə əsərinin quruluşçu
rejis soru Bakıdan dəvət olunmuş görkəmli sənətkar Tofiq Kazımov olmuşdur. Pyesdə Azər -
bay canın füsunkar guşələrindən birində, Qafqaz sıra dağlarının ətəyində, yenicə kəşf olunmuş
bir filizçıxarma mədənində əmək adamlarının fəaliyyəti və kamal attestatı ilə istehsalata gəl -
miş çoban qızı Hicranla (Zəroş Həmzəyevanın ifasında), mədənin baş mühəndisi Şücaətin
(Əyyub Məmmədovun ifasında) sevgisi təsvir olunur. Pyesin təqdirəlayiq cəhətlərindən biri



ondan ibarətdir ki, burda adamların əmək cəbhəsində yekdilliyi, əzmkarlığı öz poetik ifadəsini
tapmışdır.

Bu pyesdən sonra 1973-cü ildə qocaman yazıçı Naxçıvanın tarixi keçmişinə müraciət
edərək, böyük satirik şair Əliqulu Qəmküsarın həyat və fəaliyyətini əks etdirən “Qəmküsar”
pyesini yazmışdır. Bu əsər 14 dekabr 1974-cü ildə görkəmli rejissor Baxşı Qələndərlinin quru -
luşunda Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında tamaşaya qoyulmuşdur. Burada Əliqulu
Qəmküsar (Nazir Əliyev) başda olmaqla Naxçıvan ziyalılarının Tiflisdə, Naxçıvanda cəhalət
və nadanlığa, ingilis qəsbkarlarına qarşı apardıqları mübarizə başlıca ideya istiqaməti idi.
Əsərdə Əliqulu Qəmküsarla böyük satira ustası Cəlil Məmmədquluzadənin (Yusif Haqver -
diyev) münasibətləri geniş planda işıqlandırılmış, eyni zamanda sənətkarın tarixi şəxsiyyətlər -
dən böyük maarif xadimi Məhəmmədtağı Sidqinin böyük oğlu Məmmədəli Sidqi(İsgəndər
Ab dul layev), Nəsrulla Şeyxov (Aydın Şahsuvarov), Mirzalı Bəktaşi (İsa Musayev) kimi
müasirlərinə də yer verilmişdir. Bu əsər Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında böyük
uğurla tamaşaya qoyulmuş və tamaşaçılar tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılanmışdır.

M.Nəsirli “Sovet hakimiyyəti illərində Naxçıvan ədəbi mühiti” kitabında (1973-1974)
yazır: “Qocaman jurnalist yazıçı bu gün də yeni-yeni oçerklər, hekayələr yazır. 1973-cü ildə
onun “Mehriban insanlar” hekayə və oçerklər kitabı “Azərnəşr” tərəfindən oxuculara təqdim
olunmuşdur. Yazıçı kitaba daxil olmuş oçerklərində muxtar respublikamızın yeni əmək adam -
la rının fədakarlığının, pambıq tarlalarında çalışan Azərbaycan qadınlarının bədii portretlərini
verməyə müyəssər olmuşdur. M.Tarverdiyevin bu kitabında xalqlar dostluğu, sovet adam -
larının mənəvi siması da real səhnələrlə təsvir edilmişdir. Bu baxımdan onun “Mehribanlıq”
hekayəsi diqqətəlayiqdir. Hekayədə Urfan adlı gəncin Moskvada rus alimlərinin rəhbərliyi
ilə beyin iltihabını müalicə etməsi və bu mövzuda müdafiə günü təsvir edilmişdir. Onu da qeyd
edək ki, bu hekayə rus dilinə tərcümə edilərək Naxçıvan yazıçılarının almanaxında nəşr olun -
muşdur. M.Tarverdiyev son illərdə Sosialist Əməyi Qəhrəmanı Bahar Talıbovaya həsr olun -
muş povest üzərində işləməklə müxtəlif mövzulardan ibarət oçerklərlə mətbuatda da çıxış edir”.

İkinci Dünya müharibəsindən sonra Naxçıvan ədəbi mühitində publisistikanın güclən -
məsi meyli də müşahidə olunur. Akademik İsa Həbibbəylinin qeyd etdiyi kimi, bu, muxtar
respublikada “Şərq qapısı” qəzetinin rolunun və imkanlarının artması ilə əlaqədardır. M.Tar -
ver diyevin “Naxçıvanın mayakları” və “Mehriban insanlar” kimi oçerklər və publisistik mə -
qa lələr kitablarının meydana çıxması ədəbi mühitdə yeni istiqamət idi [3, s. 443].

Bu baxımdan görkəmli sənətkar Məmmədəli Tarverdiyevin 1963-cü ildə nəşr olunmuş
“Naxçıvanın mayakları” adlı kitabı diqqəti cəlb edir. Burada sənətkarın 12 oçerki toplanmışdır.
Bu əsərlərdə doğma diyarın misilsiz gözəllikləri, təbii yeraltı və yerüstü sərvətləri tərənnüm
olunmuş, sovet hakimiyyəti illərində istehsal və kommunal təsərrüfat sahəsində gecəsini
gündüzünə qataraq çalışan əməksevər, halal insanların işi və qüdrəti bədii dilin imkanları ilə
təsvir olunmuşdur. XX əsrin 50-60-cı illərində qələmə alınmış “Dağlar qoynunda”, “Şairin
dostları” və s. oçerklər müəllifin səfər təəssüratlarının lirik ifadəsi kimi, təbiət mənzərələrinin
– peyzajların bədii ifadəsi kimi, həm də adi insanların işinə sevgi ilə yanaşdıqda göstərdikləri
möcüzələrin təsviri kimi diqqətəlayiqdir. Müəllif, demək olar ki, hər oçerkində qədim diyarın
dağlar qoynunda yerləşən və əsrarəngiz gözəllikləri ilə göz oxşayan bir kəndin bədii dillə
çəkilmiş tablosunu təsəvvürümüzdə canlandıra və sevdirə bilmişdir. Mineral suyu ilə dünyada
məşhur olan Badamlı, Azərbaycanın Xalq şairi Səməd Vurğunun adını daşıyan kolxozun
yerləşdiyi Yaycı, Arpaçay vadisində – Ermənistanla Naxçıvanın sərhədində yerləşən Danzik,
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Naxçıvan çayının sağ sahilindəki Vayxır və s. kəndlər və onlarda həyata keçirilən abadlıq və
quruculuq, nümunəvi istehsal müəllifə ilham verir. Müəllifin həcmcə kiçik hekayəyə yaxın
olan oçerkləri hekayədən fərqli olaraq, faktiki həyat materialı, sənədlilik əsasında yazılsa da,
burada tipikləşdirmə və ümumiləşdirmə aparılmış, bədii təsvir və ifadə vasitələrindən istifadə
edilmiş, nəticə etibarilə bədiiliyin bir sıra elementlərinə əməl olunmuşdur.

Yazıçı Sosialist Əməyi Qəhrəmanı Bahar Talıbova, ferma müdiri Ağca, çoban Fəzan,
Naxçıvan MSSR Ali Məclisinin deputatı Şahnaz Ələkbərova, manqabaşçısı, Naxçıvan MSSR
Ali Sovetinin (Məclisinin) deputatı Tərlan Hüseynova, Azərbaycan SSR-in Əməkdar həkimi,
istedadlı və vətənpərvər cərrah Mehdi Bağırov və s. qəhrəmanların adını, tərcümeyi-halının
səciy yəvi faktlarını real həyatda necə varsa, o şəkildə də saxlayıb əks etdirir. “Kolxozun Ba -
harı” (1963) oçerkinin qəhrəmanı 1927-ci ilin güllü-çiçəkli bahar fəslində dünyaya göz aç -
dığından belə də adlandırılan, Böyük Vətən müharibəsi illərində atası Məhərrəmi erkən itirən
evin böyük qızı Bahar adlı qoçaq bir qızdır. Cəldliyi, əməksevərliyi və işgüzarlığı ilə se çilən,
“yeddiillik məktəbi qurtaranda xeyli təcrübə toplayan” [5, s. 3] gənc Baharın manqa başçısı
seçilməyindən ictimai işlərdə fəal iştirakı nəticəsində 1958-ci ildə SSRİ Ali Sovetinə deputat
seçilməyinə və 1959-cu ildə yüksək iş göstəricilərinə görə Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adına
layiq görülməyinə qədər keçdiyi şərəfli yola nəzər salınmışdır. Təbii ki, bu yolda zərif cinsin
nümayəndəsi olan Baharın qarşısında çətinliklər də olmuş, təbii hadisələr, sel, daşqın nəti -
cəsin də məhsuldarlığa ziyan da dəymiş, lakin böyük iradə və əzmlə çalışan manqa bütün bu
maneələri dəf edərək uğur qazanmağa nail olmuşdur. Hamının barmaqla və böyük sevgi ilə
göstərdiyi Bahar Talıbovanı müəllif başçılıq etdiyi manqanın əkin sahələrində çiyid səpi ninə
son hazırlıq işləri aparılan zaman təsvir və tərənnüm edir: “Ucaboylu, qarayanız bir qız olan
Baharın əmək qüdrəti onun geniş alnında, şimşək kimi çaxan gözlərində, hər hərəkətində, da -
nı şığında aydın görünürdü” [5, s. 5-6]. Oçerkin ikinci hissəsinin son abzasları müəllifin Nax -
çıvan MSSR-in pambıq ustası adına layiq görülmüş bu əməksevər qadına xalqın sevgisini
təzahür etdirən müraciətdən ibarətdir: “Bahar! Bu ad sənə nə gözəl yaraşır, mənim sevimli
bacım! Sən ölkəmizdə əbədi çiçək açmış əbədi bir bahara bənzəyirsən! Sən indi artıq müharibə
zamanı atanı itirərkən başsız qalmış bir ailənin möhnətini çəkmirsən. Nə sənin, nə də sənə
halal süd vermiş anan Xədicənin əməyi hədər getməmişdir. Ağır zəhmətlə böyütdüyünüz uşaq -
ların hər biri – bacın Əzət, qardaşın Əyyub və Teymur yaxşı güzəran keçirir, onlar da ev-eşik,
oğul-uşaq sahibi olmuşlar. İndi kolxoz kəndi sənin və ailənin üzünə gülür. ...Elin qəhrəman
qızı, sən əməyə həmişə yaradıcılıqla, açıq gözlə baxır və daha yüksək sentnerlər uğrunda mü -
barizə edirsən. Qoy bundan sonra da sənin əməyin parlasın, qoluna yeni qüvvət gəlsin, bərə -
kət li Noraşen (Şərur – Ə.Q.) torpağından daha çox məhsul götürəsən! Zəfər sənə yar olsun!”
[5, s. 6-7]. Göründüyü kimi, oçerkdə epik növün əsas xüsusiyyətləri, hadisə, təsvirlə yanaşı,
əməkçi insana olan sonsuz hörmət, ehtiram və sevgi hisslərinin lirik tərənnümü də diqqəti
cəlb edir. Digər bir oçerkdə şanlı qəhrəmanlıq tariximizdən bəhs edən “Kitabi-Dədə Qorqud”
dastanlarından milli yaddaşımıza həkk olunan əməkçi, cəsur qəhrəmanımız Qaraca Çoban
kimi igid və qorxmaz çoban surəti – çoban Fəzanı müəllif oxucularına tanıdır. Ayıdərəsi
yaylağında sürüyə təpilmiş böyük bir ayıya adi bir çobanın necə qalib gəldiyini ifadə edən
sətirlərə nəzər yetirək: “Biz haraya gedə-gedə hadisəni izləyirdik. Fəzan yapıncını qoluna
dolayıb arxadan ayının üstünə cumdu. Ayı ona tərəf çönəndə Fəzan yapıncısını ayının başına
atıb onu gücü gəldikcə itələyib dərin dərənin dibinə saldı. Biz Fəzana çatanda o, ayının dərisini
soyurdu” [5, s. 9]. “Dağlar qoynunda” adlı oçerkdə (1959) Naxçıvanın Şahbuz bölgəsində
Sələsüz körpüsündən bir az yuxarıda yerləşən Badamlı mədən suları zavodunda istehsal və
işinə böyük məsuliyyət və diqqətlə yanaşan istehsalat qabaqcılı, zavodun fəxri Naxçıvan
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MSSR-in o zamankı Ali Məclisinin deputatı Şahnaz Ələkbərova təsvir edilir. Ən adi bir proses
– şüşə butulkalara mineral suyun doldurulması böyük heyranlıqla və sevgiylə, bədii təsvir və
ifadə vasitələrinin köməyilə ifadə olunmuşdur: “Baş sexə – mədən suyunun butulkalara
doldurulduğu yerə çatanda şüşələrin cingiltisi eşidilir, xüsusi dəzgahın – transportyorun üzəri
ilə uzanan yolda boş butulkalar durna qatarı kimi düzülüb mexaniki surətdə hərəkət edirlər.
Maşınlar onları əvvəlcə təmiz yuyur, sonra butulkalar yenidən yol alıb yuxarı başa axışırlar”
[5, s. 12]. M.Tarverdiyev oçerklərini quruluş baxımından bir neçə hissəyə ayırmaq olar,
bunların demək olar ki, hamısında giriş hissədə müəyyən bir coğrafi regionun, kənd və ya qə -
səbənin təbii gözəlliklərindən bəhs edilir, əsas hissədə əmək və ya başqa sahənin qəhrə manın -
dan söz açılır, sonda isə onun əldə etdiyi nailiyyətlər öz bədii ifadəsini tapır. “Şərəfli yolda”
adlı (1963) oçerkdə Azərbaycan SSR Ali Sovetinin deputatı, “Lenin” ordenli Rübabə Məm -
mədovanın anadan olduğu və əmək fəaliyyətində uğur qazandığı Vayxır kəndinin bədii sözlə
çəkilmiş tablosuna nəzər salaq: “Döşündən axan şır-şır bulaqları, “Qızılboğaz” deyilən yerdə
qaynayan Vayxır suyu, Xalxaladək uzanıb gedən məhsuldar tarlaları və üzüm bağları ilə
məşhur olan bu kənd hər baxışda insanı valeh edir. Naxçıvan – Şahbuz yolu ilə ötənlər bu
kən din söyüdlər altındakı bulağından sərin su içməmiş, çaykənarı qalın meşəsində dincəl -
məmiş,  dadlı, şirin qarpızından yeməmiş və “Vayxır suyunun” qaynar təndirində çimməmiş
çox çətin ki, burdan ayrılsın” [5, s. 52]. Müəllif ancaq təbiət mənzərələri yaratmaqla qalmayıb
hansısa toponim, etnonimdən danışarkən onunla bağlı tarixi həqiqətləri, sözün etimologiyasını,
habelə şahidi olduğu müharibə və savaşları da xatırlatmağı vacib hesab edir. Məsələn, uca
dağlar qoynundan baş alıb gələn, özü də çox qanlar etmiş və sevgililəri ayırmış Arpaçayı
(haqqında yaranmış “Apardı sellər Saranı” xalq mahnısı da xatırladılmaqla – Ə.Q.) haqqında
danışarkən yazır: “Əsrlər boyu kükrəyib gedən həmin çay, çox qanlı hadisələrin şahididir.
Belə nağıl edirlər ki, bu çayın vadisində yerləşən Azərbaycan və erməni kəndlərində vaxtilə
qan su yerinə axmışdır” [5, s. 38].

M.Tarverdiyevin “Mehriban insanlar” kitabında “Çəlik və şəkil”, “Kötək” adlı iki he -
kayəsi və müxtəlif məzmunlu altı oçerki toplanmışdır. “Çəlik və şəkil” hekayəsi müharibə və
repressiya mövzusundadır. Bir ailənin timsalında xalqın açıqfikirli ziyalılarına və ədiblərinə
qarşı rus və ermənilərin yeritdiyi amansız siyasət və onun acı nəticələri ümumiləşdirilmişdir.
Başçısı istedadlı bir şair olan ailənin oğlu Tərxan Böyük Vətən müharibəsində ön cəbhədə
vuruş mağa göndərilmiş, orada igidlik göstərmiş, hətta ağır yaralanmışdır. Müharibə qurtarıb
cəbhədən qayıtdıqda Tərxan atasının günahsız yerə həbs olunması, “xalq düşməni” adlandırıl -
ması, min cür yalan, böhtanlar atılması və elə dustaqxanada da həlak olması xəbərini almışdır.
Bu ədalətsizliyə dözə bilməyib vaxtsız həyatdan köçən bu gəncin divardan asılan şəklini və
incəqəlbli şair olan atanın hər zaman istifadə etdiyi çəliyin ailədə hər dəfə süfrə arxasına
keçərkən böyük ehtiramla gətirilib süfrənin başında yerləşdirilməsi də ailənin və xalqın nəzə -
rində onların, fiziki cəhətdən məhv edilsələr də, ölümsüzlük qazandıqlarını, əbədi həyat yaşa -
yacaqlarının göstəricisidir. Fikrimizcə, bu hekayədəki repressiyaya uğrayan şair Naxçıvan
ədəbi mühitinin Azərbaycan və dünya romantizminə bəxş etdiyi nadir sima olan Hüseyn Cavid,
onun oğlu Tərxan müharibə zamanı cəbhəyə göndərilən və çox gənc yaşlarında ölümə tərk
edilən dahi ədibin istedadlı oğlu Ərtoğrul Cavid, həyatda sağ qalan qızı Lalə və həyat yoldaşı
Mərifət xanımın prototipləri isə Turan Cavid və Müşkünaz Caviddir. Hekayənin adına çıxarı -
lan və əsərdə obraz səviyyəsinə qaldırılan çəlik detalı və digər uyğun məqamlar bu fikrə
gəlməyimizə əsas verir. Kitabdakı “Badam bağı” oçerkində Badamlı kəndində salınan badam
bağları və əməkçi insanların onların sahəsini daha da genişləndirmək planları, bu kəndin
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tarixən özünün badam bağları ilə şöhrət tapması, “Arazın sinəsində” oçerkində Araz su qovşa -
ğının tikintisi, bu nəhəng tikintidə insanların göstərdikləri xariqələr, yeni doğulan uşaqlara
Araz adının verilməsi, bu sevincli hadisənin tərənnümü olan lirik parçalardan istifadə olunması
M.Tarverdiyevin oçerklərinin bədiiliyi haqqında qətiyyətlə danışmağa əsas verir. “Arazın
sinəsində” oçerkinin sonluğunda verilmiş şeir parçasında doğma vətənimizi iki yerə ayıran
Araz çayının qəm-qüssəsindən bəhs etməyi M.Tarverdiyevin Azərbaycanın sağalmaz yarasını
qəlbində daşıdığını bir daha sübut edir:

Ay ellər, Arazda büsata baxın!
Gəlintək özünə verir yaraşıq.
Elə bil, toydur, başlanıb axın
Sədəfli saz alıb söyləyir aşıq:
Bu mənim Arazım, xan Arazımdır,
Həm qüssə-qəmim, həm işvə-nazımdır,
Bundan belə deyib-gülmək lazımdır,
Anam Araz, canım Araz, ay Araz! [7, s. 33]

Yuxarıda qeyd etdiklərimizdən belə nəticəyə gəlmək olar ki, “qızıl qələmçilər”in
sıralarında böyük ədəbiyyata can atan yeni ədəbi nəslin nümayəndələrindən” [3, s. 436] olan
M.Tarverdiyevin bədii yaradıcılığında epik növün əsasən, iki janrında – hekayə və oçerk janr -
larında yaşadığı dövrün tələbləri və sosialist realizmi ədəbi cərəyanının şərtləri daxilində,
məh dud imkanlar çərçivəsində olsa da, bədiilik baxımından dəyərli nümunələr diqqəti cəlb
edir. Bu əsərlərdə müəllif “hər gün rastlaşdığı insanları, müşahidə etdiyi hadisələri, ailə və
məi şət məsələlərini səmimi bir dillə təsvir edir, insanları saflığa, mənəvi təmizliyə səsləyir”
[2, s. 98]. M.Tarverdiyevin “hekayə və oçerklərində sadə insanlar, onların əməklə bağlı fəaliy -
yəti, məişəti ilk planda verilmişdir” [1, s. 106]. Bu nümunələrdəki ilk növbədə maraqlı süjet,
hər oçerkin fərqli, bir-birini təkrarlamayan quruluşu, hər bir əsərdə bir mövzuda hadisənin
təsviri və tərənnümü, bir qəhrəmanın tanıdılması və təbliği, əsrarəngiz təbiət mənzərələrinin
sözlə təsviri – peyzajlar, bədii təsvir və ifadə vasitələri, zəngin şifahi xalq ədəbiyyatından,
Azər  baycan ədəbiyyatı klassiklərinin məşhur şeirlərindən yerli-yerində istifadə, lirizm, axı -
cılıq, son dərəcə səmimi sevinc hisslərinin tərənnümü onların əsas məziyyətlərindəndir.

Naxçıvan ədəbi mühitinin görkəmli nümayəndəsi nasir və jurnalist Məmmədəli Tarver -
diyevin bədii irsinin öyrənilməsinə ciddi ehtiyac vardır.
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Abulfaz Guliyev

NAKHCHIVAN LITERARY ENVIRONMENT: 
MAMMADALI TARVERDIYEV (1910-1985)

One of the well-known representatives of the Nakhchivan literary milieu is the writer
and journalist Mammadali Tarverdiyev. Dedicating 45 years of his life to the press and liter-
ature, Mammadali Hussein oglu Tarverdiyev created a generalized artistic image of working
people living in the Autonomous Republic with exciting stories and essays depicting the nat-
ural beauties of our country with artistic paints. The paper includes the writer’s plays, novels,
and reports from the books “Beacons of Nakhchivan” and “Dear People.” In addition, the
paper analyzes the artistic features of these works in detail.

Keywords: Nakhchivan, literary environment, literature, story, essay.

Абульфаз Гулиев

ЛИТЕРАТУРНАЯ СРЕДА НАХЧЫВАНА: 
МАМЕДАЛИ ТАРВЕРДИЕВ (1910-1985)

Одним из известных представителей нахчыванской литературной среды является
писатель и журналист Мамедали Тарвердиев. Посвятив печати и литературе 45 лет
своей жизни, Мамедали Гусейн оглы Тарвердиев создал интересными рассказами и
очерками обобщенный художественный образ трудящихся, проживающих в автономной
республике, изобразив художественными красками природные красоты нашей страны.
Несмотря на это, художественное творчество великого мастера пера изучено недос -
таточ но. В статью включены пьесы художника, рассказы и очерки из книг «Маяки
Нахчывана», «Дорогие люди». В данной статье подробно анализируются художест вен -
ные особенности этих произведений.

Ключевые слова: Нахчыван, литературная среда, литература, рассказ, очерк.

Daxilolma tarixi: İlkin variant 26.01.2022
Son variant 17.02.2022
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UOT 002.2

FƏRMAN XƏLİLOV

“MOLLA NƏSRƏDDİN” JURNALI VƏ “ŞƏRQ QAPISI” QƏZETİ

“Molla Nəsrəddin” jurnalının (1906-1931) mövzu dairəsi çox geniş olmuşdur. Jurnalın səhifələrində
Nax çıvanla bağlı yazılara da geniş yer verilmişdir. 

Araşdırmalardan aydın olur ki, “Molla Nəsrəddin” Naxçıvanda nəşr olunan “Şərq qapısı” qə zetini ardı -
cıl olaraq izləmiş, onun səhifələrində dərc olunan materiallarla yaxından tanış olmuşdur. Jurnal “Şərq qapısı”na
mötəbər bir mətbuat orqanı kimi baxdığından onun səhifələrində dərc olunan məqalələrə istinadlar edir və bu
yazılardan sitatlar gətirməyə də diqqət yetirirdi.

Məqalədə ilk dəfə olaraq “Molla Nəsrəddin” jurnalının “Şərq qapısı” ilə əlaqələri tədqiqat predmetinə
çevril mişdir. Bu istiqamətdə ciddi araşdırmalar aparan müəllif belə qənaətə gəlmişdir ki, “Molla Nəsrəddin”
jurnalının  Azərbaycan və bəzi Yaxın Şərq ölkələrinin mətbuatına müsbət təsiri Naxçıvanda nəşr olunan “Şərq
qapısı” qəzeti üzərində də özünü göstərir.

Açar sözlər: “Molla Nəsrəddin” jurnalı, “Şərq qapısı” qəzeti, Naxçıvan, karikatura, felyeton, məqalə.

“Molla Nəsrəddin” jurnalının nəşrə başladığı 1906-cı ildən qapandığı 1931-ci ilədək
çap olunan nömrələrində Naxçıvan mövzusu çox geniş şəkildə öz əksini tapmışdır. Həm çar
Rusiyası, həm də sovet dönəmində Naxçıvana dair jurnalda dərc olunan materiallar vasitəsilə
XX əsrin ilk 30 ilində bu qədim diyarda baş verən bir çox neqativ halların ifşası ilə yanaşı,
onun ictimai-siyasi və mədəni mühiti ilə də tanış olmaq mümkündür. Jurnalın Naxçıvanda
nəşr olunan “Şərq qapısı” qəzetinə münasibəti və həmin qəzetin fəaliyyətini həmişə  diqqətdə
sax lamasının isə özünəməxsus tarixçəsi vardır. “Molla Nəsrəddin”in 1923-1930-cu il nöm -
rələrində “Şərq qapısı” ilə bağlı 10-dək yazı dərc olunmuşdur. “Şərq qapısı”nın adına ilk dəfə
jurnalın 18 fevral 1923-cü il tarixli 13-cü nömrəsində rast gəlirik. Həmin nömrədə “Cırcırama”
imzası ilə dərc olunan “Əslinə mütabiqdir. Naxçıvanda çıxan “Şərq qapısı” qəzetində” sər -
löv həli yazı belə başlayır: “Maarif komissarı Həmid bəy Mahmudov bir gün gedir Naxçı van -
dakı bir dərəcəli məktəbi təftiş edir və görür ki, müəllimlər dərsləri saat doqquzdan yarım
saat gec başladılar. Bunu gördükdə komissar müəllimləri nəinki bir töhmət verməklə qurtarır,
hələ bəlkə bunları haman günkü zəhmət maaşlarından məhrum edir. Bunnan işimiz yoxdur.
Amma bunu edəndən sonra haman verdiyi hökmü “Şərq qapısı” qəzetində də çapa verdirir.
Bu ilə də işimiz yoxdur. Ancaq haman hökmün axırında yazılıb “əslinə mütabiqdir”.

Sonra müəllif rişxənd obyektinə çevirdiyi “əslinə mütabiqdir” ifadəsinə belə bir izah
verir ki, çar Rusiyası dövründə müfəttişlər müəllimləri “zəhmət maaşından məhrum qılarmış”,
bu vaxt “maarif vəzirlərinin belə-belə çürük-mürük hökmləri doxsan doqquz kitaba girərdi
və rəsmi cəridələrdə nomerli və təfsilli dərc olunardı”, bəzən isə “müəllimlərdə tənbəllik gö -
rəndə bunları atalıq nəsihəti ilə düzənə salıb gedərdilər”.

Müəllif yazını bu sözlərlə bitirir: “Biz müntəzir idik ki, indi gərək işlər köhnə işlərə
bən zəməyə və azad məmləkətdə azad maarifin komissarı müəllim yoldaşları tənbəl gördükdə
onları yoldaşlıq nəsihəti ilə düzəldəydi, nəinki töhmət və cərimə ilə”.

Yazıda tənqid olunan Həmid Mahmudov Naxçıvanın xalq maarif komissarı olmaqla
yanaşı, həm də “Şərq qapısı” qəzetinin redaktoru idi. “Molla Nəsrəddin”in onu müəllimləri
ki çik bir nöqsana görə töhmətləndirməsi üçün tənqid etməsi haqlı görünür. Lakin aşağısında
“əslinə mütabiqdir” yazmaqla həmin töhməti qəzetdə dərc etdirməsində H.Mahmudovun
günahı yox idi. Çünki sovet hakimiyyətinin ilk illərində kommunist ideologiyasını əhalinin
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beyninə yeritmək üçün hər vasitədən istifadə olunurdu. “Əslinə mütabiqdir” tipli yazıların
qəzetlərdə dərc olunmasına yuxarılardan verilən göstərişlər də belə təsiredici vasitələrdən biri
idi. Ona görə təsadüfi deyil ki, “Şərq qapısı” “Molla Nəsrəddin”in bu istiqamətdəki tənqidini
qəbul edə bilməmişdir.

Əslində o vaxt “Molla Nəsrəddin”in özü də müəyyən hallarda yuxarı dairələrin təsi rin -
dən yaxa qurtara bilmirdi. 

“Molla Nəsrəddin” “Şərq qapısı”na mötəbər bir mətbuat orqanı kimi baxdığından ara-
sıra onun səhifələrində dərc olunan məqalələrə istinadlar edir və bu yazılardan sitatlar gətirmə -
yə də diqqət yetirirdi. Məsələn, jurnalın 1926-cı il 18-ci nömrəsində “Lağlağı” imzalı müəllifin
“Əmmalar” adlı yazısında belə bir yer vardır: “Deyirlər ki, Eçmiyadzin qəzasının Hacı Bayram
kəndində bir nəfər yaxşı molla var ki, adı Molla Səfərəlidir və çox böyük kitablar oxuyubdur...
Amma, amma bunun bircə eybi budur ki, arvadlara yalandan dua yazır ki, uşağı olsun və belə
duaya 15 manat pul alır “Şərq qapısı”.

Jurnalın 1927-ci il 27-ci nömrəsində isə “Xəstə” imzalı müəllif “Şərq qapısı”na istinadən
yazır ki, 1927-ci ilin iyun ayının 14-də Naxçıvanda “Əsli və Kərəm” operasının tamaşası za -
manı “sabiq müəllimlərdən biri arvadlar oturan tərəfə hücum edib arvadını və bacısını teatr
salo nun dan çıxarıb “Mənim arvadım və bacım teatra gəlməz”, – deyə bar-bar bağırıb söyüşlərə
başlar... Milislər tərəfindən böyük bir çalışmadan sonra teatr salonundan çıxarılıb milis idarə -
sinə aparırlar”.

“Yazan deyiləm” imzalı müəllifin “Noraşendən” başlıqlı yazısında da “Şərq qapısı”na
istinad olunur. Jurnalın 11 avqust 1927-ci il tarixli 33-cü nömrəsində dərc olunan həmin yazı
belə başlayır: “Ay Molla Əmi! Noraşen poçta xidmətçiləri gündə gəlib mənə deyirlər ki, nə
üçün poçta müdirini “Molla Nəsrəddin” jurnalına yazmayırsan ki, posta xidmətçilərilə yaxşı
rəftar etməyir?” Sonra müəllif müxtəlif yaramazlıqlar haqqında yazan müxbirlərin təqib
olunduğundan həyəcanlandığını bildirir və fikrini belə yekunlaşdırır: “O gün posta xidmətçilə -
rindən birini “Şərq qapısı”na vermişdilər. O saat qəzeti götürüb müxbirlərin adını-zadını bil -
miş, məhkəməyə verdi. Mən də gördüyümdən qorxuram, ona görə yazmayacağam”.

Yazıda müxbirlərin təqib edilməsi haqqındakı məlumat həqiqətə uyğun idi. Tənqid
hədəfləri olan adi şəxslərdən tutmuş vəzifə sahiblərinədək bütün mənfi tiplər müxbirlərə qarşı
səlib yürüşünə keçməsi haqqında keçən əsrin 30-cu illərində fəaliyyət göstərən mətbuat orqan -
larında istənilən qədər fakt və məlumatlara rast gəlmək olur. Bu barədə 5-7 oktyabr 1930-cu
ildə keçirilən IV Naxçıvan ölkə müxbirlər konfransına aid “Şərq qapısı”nda dərc olunan
materiallarda daha ətraflı və dəqiq məlumatlar vardır. Konfransda çıxış edən müxbirlər və
mətbuat sahəsində çalışan vəzifəli şəxslər yekdilliklə belə bir fikir ifadə etmişlər: “Müxbirlərə
canlı rəhbərlik olmaması üzündən onlar çox təqiblərə uğrayırlar... şəxsi tənqidi boğan və müx -
birləri həyasızcasına təqib edən məsul işçilər vardır”.

Müxbirləri təqib edənlər özlərini müdafiə etmək üçün o qədər saxtakarlıqlara əl atırdılar
ki, kimin haqlı, kimin haqsız olduğunu müəyyən etmək bəzən çox çətin olurdu. “Molla Nəs -
rəd din”in redaktoru C.Məmmədquluzadənin ilk dəfə bizim tərəfimizdən aşkara çıxarılan bir
məktubu göstərir ki, o da belə bir çətinliklə rastlaşmışdır. Həmin məktub “Şərq qapısı”nın 30
oktyabr 1930-cu il tarixli 57-ci nömrəsində dərc edilmişdir. Bu, C.Məmmədquluzadənin “Şərq
qapısı”nda çap olunan ilk və son yazısıdır. Məktubun tam mətni belədir: “Sizin teleqrammanın
məzmununa bütünlüklə şərikəm. Jurnalımızda sizin haqqınızda dərc olunmuş məqalənin haq -
sız və mənasızlığına hər kəsdən artıq mən özüm mütəəssüf oluram. Redaksiya namından ən
səmimi qəlbdən olaraq sizdən üzr istəyərək təmin edirəm ki, bu işi hər hansı orqana gön dər -
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miş olsanız belə bizim öhdəmizə düşən yalnız öz əfvedilməz günahımızı boynumuza almaqdır.
Redaktor Cəlil Məmmədquluyev”.

Araşdırmalar nəticəsində C.Məmmədquluzadənin bu üzrxahlıq məktubunu məhz “Şərq
qapısı” qəzeti vasitəsilə lazımi ünvanına çatdırmasının səbəbini aydınlaşdırmaq mümkün
olmuşdur. Məsələnin təfsilatı belədir: “Şərq qapısı”nın “Bisavad” imzası ilə yazan müxbirinin
“Molla Nəsrəddin”in 1930-cu il tarixli 28-ci nömrəsində dərc olunan “Xəstə müdir” adlı kiçik
həcmli yazısında Naxçıvan Firqə Komitəsi təşkilat şöbə müdirinin (o vaxt bu vəzifədə milliy -
yətcə erməni olan Danelyan işləyirdi) 12 gün işə getməyərək evində eyş-işrət məclisi qurması
tənqid olunur. Jurnalın növbəti nömrəsində isə Danelyanın eyş-işrət məclisində karikaturası
verilir. İki nömrə sonra jurnalda dərc olunan “Təhqiqat nəticəsi” başlıqlı məlumatda gözlənil -
mə dən “Xəstə müdir” yazısındakı faktlar və bu faktlar əsasında çəkilən karikaturanın doğru
olmadığı bildirilir.

Heç vaxt ağa qara deməyən “Molla Nəsrəddin”in bu məsələyə münasibətindəki “ehtiyat -
sızlığının” səbəbini müəyyən etmək üçün digər mənbələrə də müraciət etdik. AMEA M.Füzuli
adına Əlyazmalar İnstitutunda qorunan C.Məmmədquluzadənin şəxsi arxivindən tapdığımız
“Şərq qapısı” qəzetinin müxbirləri M.Ə.Əsədullazadə, R.Babayev, N.Əlizadə, M.Ə.Seyidov,
X.Abbasov, K.Tağıyev, İ.İmanzadə və N.Hacılının C.Məmmədquluzadəyə ünvanladığı bir
məktub kimin haqlı, kimin haqsız olduğunu aşkara çıxardı. Məktubda həyəcanla bildirilir ki,
Naxçıvanda müxbirləri təqib etmək işləri sizə aşkardır, bunu Zaqafqaziya Kontrol Komisyonu
da təsdiq etmişdir. Xüsusi komissiya ayrılmışdır ki, ali idarələr vasitəsi ilə “Xəstə müdir”
yazısının müəllifini müəyyən etsinlər. “Xahiş edirik onun imzasını heç bir təşkilata verməməli
və gizlin saxlamalı. Çünki məqaləni yalana çıxarmağa çalışırlar” [2].

Deyilənlərdən belə nəticə çıxarmaq olar: “Bisavad” imzalı müəllif vəzifəsinə məhəl
qoymadan Danelyanı tənqid etdiyi üçün təqibə məruz qalmışdır; Səkkiz nəfər müxbirin imza -
la dığı 7 oktyabr 1930-cu il tarixli məktubla vaxtında tanış ola bilməyən C.Məmmədquluzadə
Da nel yanın daha əvvəl göndərdiyi və indi mətni əlimizdə olmayan teleqramına inanmış və
re dak siya adından ondan üzr istəmişdir.

Vaxtilə baş vermiş bu əhvalat “Molla Nəsrəddin”lə “Şərq qapısı”nın münasibətlərinə
heç bir xələl gətirməmişdir.

Araşdırmalardan aydın olur ki, “Molla Nəsrəddin” həmişə “Şərq qapısı”nı izləmiş, onun
səhifələrində dərc olunan materiallarla yaxından tanış olmuşdur. Zəngin təcrübəyə malik olan
bu jurnal yeri gəldikcə “Şərq qapısı”nın daha mükəmməl tərtibatla çap olunması üçün ona
bəzi məsləhətlər verməyi də məqsədəuyğun hesab etmişdir. Bu baxımdan jurnalın 1925-ci il
4-cü nömrəsində dərc olunan və bir qədər yumoristik xarakter daşıyan yazıya diqqət etmək
kifa yətdir: “Ordubadda bir komissiyon təyin olunubdur ki, gedib “Şərq qapısı” qəzetinin 3-
cü sayında Ordubaddan yazılan doqquz məktubları bir sərlövhə altına toplasın”.

“Şərq qapısı” qəzetinin 1925-ci il tarixli 3-cü nömrəsini nəzərdən keçirərkən “Molla
Nəs rəddin”in haqlı olduğu aşkara çıxır. Yəni qəzetin həmin nömrəsinin 2, 3 və 4-cü səhifə -
lərində 8 dəfə “Ordubaddan”, 1 dəfə isə “Əylisdən” sərlövhəsi ilə müxtəlif başlıqlı yazılar dərc
olunmuşdur.

Əvvəla, qəzetin bir nömrəsində respublikanın eyni regionu haqqında bu sayda yazının
verilməsi nöqsanlı idi, ikincisi,

“Molla Nəsrəddin”in tövsiyə etdiyi kimi bunlar bir sərlövhə – “Ordubaddan” sərlövhəsi
altında verilsə idi, tərtibat baxımından daha mükəmməl olardı.
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“Molla Nəsrəddin” jurnalı “Şərq qapısı”na abunə kompaniyasının təşkili və onun  vaxtlı-
vaxtında oxuculara çatdırılması məsələlərinə də qayğı ilə yanaşırdı. Məsələn, jurnalın 1928-
ci il 6-cı nömrəsində belə bir elan verilmişdir: “Naxçıvan şəhərində nəşr olunan “Şərq qapısı”
qəzetinə abunə dəftəri açıqdır...”

Jurnalın 1928-ci il 14-cü nömrəsində isə “Cücə” imzalı müəllif yazır: “Naxçıvanda yan -
varın 12-də çıxan “Şərq qapısı” qəzeti Ordubada yanvarın 22-də ancaq gəlib çıxır. Bakıda
çıxan “Molla Nəsrəddin” jurnalı ayın 12-də Bakıda çap olunur, ayın 16-da Ordubadda olur.
O, yaxında, bu, uzaqda, bəs bunun səbəbi nədir?”

Onu da qeyd edək ki, Naxçıvanda “Molla Nəsrəddin”ə abunə yazdırılması və onun
yayılması işlərində də “Şərq qapısı”nın müxbirləri fəallıq göstərirdilər. Bu işlərdə Azərbay -
canın Naxçıvandakı mətbuat müvəkkili və “Şərq qapısı”nın ən fəal müxbiri M.Ə.Əsə dul -
lazadənin xüsusi xidməti olmuşdur. Bu barədə “Molla Nəsrəddin”in 1930-cu il tarixli 7-ci
nöm rəsindən də məlumat almaq olar: “Çağırış. “Molla Nəsrəddin” məcmuəsini geniş kütlə
içərisinə, ələlxüsus qəza və dairə mərkəzindən uzaq kəndlərinə yaymaq məqsədi ilə üç ayda
bir ilə qədər yüz nüsxə abunə (yüz nəfərə) toplayaraq aşağıdakı yoldaşları da dəvət edirəm:
Gəncədən Abbas Rəcəblini, Qubadan Münəvvər Mirzəyevanı, Naxçıvandan Abbas Əliyevi.
Naxçıvan mətbuat müvəkkili M.Ə.Əsədullazadə”.

“Molla Nəsrəddin” jurnalı yaradıcılıq təcrübəsi keçməkdə şərqqapısıçılar üçün həm də
bir məktəb idi. Onların qəzetdə çap olunan “Balaca felyeton”larında “Molla Nəsrəddin”in tə -
siri açıq-aşkar hiss olunur. Bu təsir həmin felyetonların nəzm və nəsrin növbələşməsi ilə yazıl -
ması, ifadə tərzi, birinci şəxsin dilindən xüsusi əda və ironiya ilə təhkiyə olunması, tənqid və
gülüş hədəflərinin ifşa üsullarında daha çox özünü büruzə verirdi. “Şərq qapısı”nın yazarları
mol lanəsrəddinçilərin müxtəlif gizli imza tapmaq təcrübəsindən də faydalanırdılar. Qəzetin
səhifələrində rast gəlinən “Kefli”, “Ətcə bülbül”, “Köhnə rövzəxan”, “Müxlis”, “Həkimbaşı”,
“Arıx”, “Meymun”, “Pinəçi”, “Abdal”, “Kölgə”, “Avara”, “Əntər” və başqa gizli imzalar bu -
nun əyani nümunələridir.

“Şərq qapısı” “Molla Nəsrəddin”in “Poçta qutusu” rubrikasının ənənələrindən də mə -
harətlə istifadə etmişdir. Bir neçə nümunəyə diqqət edək.

“Molla Nəsrəddin” – “Şair”ə: Mətləbini nəsr ilə yazmış olsaydın, daha da məsləhət olar -
dı [2, 1922, № 5].

“Şərq qapısı” – “Əli qabarlı”ya: nəsr yazmağınız nəzmdən gözəldir [1, 1924, № 50].
“Molla Nəsrəddin” – “Hərdəmfikir”ə: Yazdığınız şeir getmədi. Hələ bir az da fikirləş -

məlisən [2, 1924, № 15].
“Şərq qapısı” – “Xəbərçi müxbir” imzalıya: Yazanda yaxşı fikir elə [1, 1924, № 46].
“Şərq qapısı” qəzet olduğu üçün “Molla Nəsrəddin” qədər imkanı yox idi ki, öz səhi -

fələrində karikaturalara geniş yer versin. Lakin buna baxmayaraq o, “Molla Nəsrəddin”in bu
ənə nə sindən istifadəyə də biganə qalmamışdır. Qəzetin təkcə 1925-ci il nömrələrində 13
karikatura dərc olunmuşdur ki, bunları “Molla Nəsrəddin”in karikaturalarından ayırmaq çox
çətindir.

“Molla Nəsrəddin” jurnalının məşhur rəssamı Oskar İvanoviç Şmerlinqin ilk dəfə olaraq
aşkara çıxardığımız “Şərq qapısı”nda çap olunan iki karikaturası isə mətbuat tariximizdə
maraqlı faktlardan biri hesab oluna bilər.

Karikaturalardan biri qəzetin 1925-ci il 25-ci, digəri isə 33-cü nömrəsində çap olunmuş -
dur. Hər iki karikaturanın aşağısından sol küncdə O.Şmerlinqin ənənəvi imzası – “O.Şlinq”
qoyulub. Karikaturanın biri “Əhya gecəsi” adlanır. İkinci karikaturanın altında isə yazılıb:
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“Naxçıvanın Tunbul kəndində Seyid Xəlil şahtaxtılı kəndliləri dua yazmaqla və qeyri möv -
humat ilə aldadıb ciblərini soyur”.

O.Şmerlinqin bu karikaturalarının heç biri “Molla Nəsrəddin” jurnalında yoxdur. 1925-
ci ildə o, Tiflisdə çıxan “Yeni fikir” qəzetinin rəssamı vəzifəsində işləyirdi. Həmin karikatura -
ların “Yeni fikir”də çap olunub-olunmamasını hələlik müəyyənləşdirə bilməmişik. Çox
ehti mal ki, “Şərq qapısı” bu karikaturaları ya “Yeni fikir”dən  götürmüş, ya da sifariş yolu ilə
O.Şmerlinqin özündən almışdır. Bu ehtimalların hansının həqiqət olub-olmamasından asılı
olmayaraq hər halda qəzet həmin karikaturalara öz səhifələrində yer verməklə “Molla Nəsrəd -
din” ənənlərinə bağlılığını bir daha nümayiş etdirmişdir. 

Nəticə olaraq belə qənaətə gəlmək olar ki, “Molla Nəsrəddin” jurnalının  Azərbaycan
və bəzi Yaxın Şərq ölkələrinin mətbuatına müsbət təsiri Naxçıvanda nəşr olunan “Şərq qapısı”
qəzeti üzərində də özünü göstərir.

ƏDƏBİYYAT

1. “Şərq qapısı” qəzeti.
2. “Molla Nəsrəddin” jurnalı.
3. “Molla Nəsrəddin” idarəsinə (məktub). AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu.
C.Məmmədquluzadənin şəxsi arxivi: F. 6, Q-9 (315).

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

Farman Khalilov

“MOLLA NASREDDIN” MAGAZINE AND “SHARG QAPISI” NEWSPAPER

The scope of the magazine “Molla Nasreddin” (1906-1931) was extensive. The ma -
gazine’s pages also covered a wide range of articles related to Nakhchivan.

It was clear from the research that “Molla Nasreddin” always followed the “Sharg
Qapisi” newspaper published in Nakhchivan and got acquainted with the materials published
in it. As the magazine considered the “Sharg Qapisi” a reliable media outlet, it referred to the
articles published and paid attention to quoting from these articles.

For the first time in the article, the relations of “Molla Nasreddin” magazine with
newspaper “Sharg Qapisi” became the research subject. The author, who conducted thorough
research in this direction, concluded that the positive influence of the magazine “Molla
Nasreddin” on the media of Azerbaijan and some Middle Eastern countries was also reflected
in the newspaper “Sharg Qapisi” published in Nakhchivan.

Keywords: “Molla Nasreddin” magazine, “Sharg Qapisi” newspaper, Nakhchivan, cartoon, topical
satire, article.



Фарман Халилов

ЖУРНАЛ «МОЛЛА НАСРЕДДИН» И ГАЗЕТА «ШАРГ ГАПЫСЫ»

Тематика журнала «Молла Насреддин» (1906-1931) была очень широкой. На стра -
ни цах журнала большое место уделено и статьям, связанным с Нахчываном.

Из исследования видно, что «Молла Насреддин» всегда отслеживал газету «Шарг
гапысы», издаваемую в Нахчыване, близко знакомился с материалами, опубликован -
ными на ее страницах. Поскольку журнал считал «Шарг гапысы» надежным средством
массовой информации, он ссылался на статьи, опубликованные на его страницах, а
также обращал внимание на цитирование этих статей.

Впервые в статье предметом исследования стали отношения журнала «Молла
Насреддин» с газетой «Шарг гапысы». Автор, проводящий серьезные исследования в
этом направлении, пришел к выводу, что положительное влияние журнала «Молла
Насреддин» на СМИ Азербайджана и некоторых стран Ближнего Востока отражается
и в газете «Шарг гапысы», издаваемой в Нахчыване.

Ключевые слова: журнал «Молла Насреддин», газета «Шарг гапысы», Нахчыван, карикатура,
фельетон, статья.
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UOT 82.02

RAMİZ QASIMOV

MİRZƏ ƏLƏKBƏR SABİRİN YARADICILIĞINDA TƏNQİDİ REALİZM

Məqalədə böyük Azərbaycan satirik şairi M.Ə.Sabirin realizmindən bəhs olunur. Qeyd edilir ki, Sabir
bəzi əsərlərində maarifçi realist, bir çoxunda isə tənqidi realistdir. Sabirin “Molla Nəsrəddin” jurnalında çap
etdirdiyi əsərləri tənqidi realizmin ən gözəl örnəklərini təşkil edir. Belə ki, Sabir özünün yenitipli şeir yaradıcılığı
ilə tənqidi realist şeirin zirvəsini yaratmışdır. Sabir Azərbaycan tənqidi realizmində həm yeni şeir məktəbi
yaratmış, həm də tənqidi realizm ədəbi cərəyanının bədii-estetik cəhətdən zənginləşməsinə xidmətlər
göstərmişdir. M.Ə.Sabir öz yaradıcılığında yaddaqalan tiplər, xarakterlər yaratmış, ciddi ictimai problemlər
ortaya qoy muşdur. Sabirin yaratdığı satirik poetik portretlər də ədəbiyyatımız üçün tamamilə yeni idi. Qadın
azadlığı, sadə insanların taleyi, sahibkarların istismarı, mədəni gerilik, savadsızlıq və s. Sabir realizminin başlıca
mövzu və problemlərini təşkil edirdi.

Açar sözlər: M.Ə.Sabir, tənqidi realizm, ədəbi cərəyan, satirik şeir məktəbi.

Məlumdur ki, XX əsrin ədəbi cərəyanlarından olan Azərbaycan milli tənqidi realizminin
yaranmasında görkəmli ədib Cəlil Məmmədquluzadənin rolu müstəsnalıq təşkil etdir. Cəlil
Məmmədquluzadə tənqidi realizm ədəbi cərəyanının banisi və başçısı, onun ideoloqu və
bayraqdarıdır. Azərbaycan tənqidi realizminin nəzəri-estetik səciyyəsi böyük ustad Cəlil
Məmmədquluzadənin fikirləri, bədii-publisistik əsərlərinin tezisləri ilə müəyyənləşmiş və for -
ma laş mışdır. Əlbəttə, “Molla Nəsrəddin” jurnalı Azərbaycan tənqidi realizm ədəbi cərəyanının
“cəbhəsi və cəbbəxanası olmuşdur” [2, s. 178]. “Molla Nəsrəddin” jurnalının bir amal, bir
ide ya, həm də eyni üslub, eyni metod ətrafında birləşərək Mirzə Ələkbər Sabir, Əbdürrə him -
bəy Haqverdiyev, Əliqulu Qəmküsar, Məmməd Səid Ordubadi, Əli Nəzmi və başqaları tənqidi
realizmə qüvvət qatmışlar. Əlbəttə, bu sahədə böyük satirik kimi tanınan Mirzə Ələk bər
Sabirin xidmətləri misilsiz idi.

XX əsrin əvvəllərində yaranan romantizmə cavab olaraq yaranan tənqidi realizm ədəbi
cərəyanının ədəbi-nəzəri platformasını, etik-estetik səciyyəsini öz əsərlərilə ortaya qoyan
böyük Azərbaycan yazıçısı Cəlil Məmmədquluzadə idi. Cəlil Məmmədquluzadənin “Çay dəs -
gahı” mənzum pyesində Nökər Əlinin obrazı ilə ədəbi problematikaya gətirdiyi “sadə, ki çik”
adam problemi, ictimai reallıqda müşahidə edilən ictimai problemlərin real təsviri, şirin, sadə
xalq, ana dilində yazdığı satirik-yumoristik şeriyyət tərzi, maraqlı təhkiyə üslubu başqa sənət -
karlar tərəfindən davam etdirilərək dövrün ən fəal ədəbi cərəyanlarından birinə çevrilmişdi.
Tənqidi realizmi XX əsrin ədəbiyyatında ən etibarlı ədəbi cərəyana çevrilməyinə xidmət gös -
tərən sənətkarlardan biri öz satirları ilə poeziyada Günəş kimi doğan Mirzə Ələkbər Sabir
(1862-1911) idi.

Mirzə Ələkbər Sabir Cəlil Məmmədquluzadənin hələ 1883-ci ildən “Çay dəsgahı”
mənzum alleqorik pyesi, 1906-cı ildən “Molla Nəsrəddin” jurnalının ilk nömrəsindən çap et -
dirdiyi “Lisan bəlası” satirik şeirilə başlatdığı şeir üslubu, sənət dilinə yazdığı ardıcıl satiraları
ilə qüvvət verdi. “Necə ki məlumdur, bu şeiri yazan əsla şair deyildi. Bu bir nümunə idi ki,
bunu birinci nömrədə dərc etməkdə biz həqiqi “Molla Nəsrəddin” şairini axtarırdıq. Biz Sabiri
və Məşədi Sijimqulunu axtarırdıq” [5, s. 257] deyən C.Məmmədquluzadə Sabirin və Əli Nəz -
minin sənətkarlığına və ədəbi cərəyandakı yerinə dəqiq münasibət ifadə edirdi. Böyük sati -



riki ölümündən sonra dəfələrlə xatırlayan ideya və əməl dostu Cəlil Məmmədquluzadənin
yaz dığı bu fikirlər də Sabirin tənqidi realizm ədəbi cərəyanı və “Molla Nəsrəddin” jurnalındakı
yerini aydın müəyyənləşdirməyə imkan verir: “Əgər bizim şivəmizə yaraşan belə bir ləzzətli
şairin dünyada olduğunu zənn etsə idik, birinci nömrəmizi onun qələmi ilə bəzənməmiş mey -
dana qədəm qoymazdıq” [5, s. 285]. Tənqidi realizmin banisi, böyük yazıçı C.Məmməd -
quluzadə ilk növbədə Sabirin şairlik istedadına yüksək qiymət verərək onun dili, üslubu,
ideya-estetik uyğunluğu ilə bütün məharətini qiymətləndirmiş, vazkeçilməzliyini ifadə etmiş -
dir. Bundan başqa, fikrimizcə, böyük yazıçı “şivəmizə yaraşan” ifadəsini işlətməklə tənqidi
realizm üslubuna işarə etmişdir. “Sabir mərdi-mərdanə özünü tulladı “Molla Nəsrəddin”
meydanına və elə bir nərilti, elə bir gurultu ilə dalbadal yazmaqda davam etdi...” [5, s. 258],
hətta “Sabir əfəndi köhnə şeirlə yeni şeir arasında bir əsrlik qədər uçurum açdı ki, bir daha
geri dönüb də o uçurumu geri adlamağa kimsədə cürət qalmadı” [8, s. 247].

M.Ə.Sabir Cəlil Məmmədquluzadənin “Lisan bəlası”, “Xoş ol zaman ki...”, “Lay-lay”,
“Ey axund” və b. kimi ilk qələm nümunələrinə cavab olaraq satirik poeziyanın ən sanballı
örnək lərini yaratdı. M.Ə.Sabir satirik şeirin dil və üslub, forma, məzmun və janr, ideya-bədii
və estetik cəhətdən kamilləşməsinə özünün töhfələrilə xidmət etdi. Sabir C.Məmməd qu -
luzadənin hələ yetkinləşməmiş şeir üslubunu davam etdirərək idealı daha açıq, konkret və
dəqiq ifadə edən satirik şeir örnəkləri ortaya qoydu. Sabir C.Məmmədquluzadənin yaratdığı
ənənələri daha da kamilləşdirərək tənqidi realizmin ədəbi-estetik səciyyəsinə zənginlik qatdı.
İctimai gerçəkliyə sadiq olmaqla bərabər ictimai nöqsan və problemləri, ictimai tipləri daha
müxtəlif, əlvan janr və dildə ifadə etməyə nail oldu. Sabir “Millət necə tarac olur, olsun” şei -
rin dən başlayaraq Azərbaycan satirik şeirinin şedevrlərini yaratdı. Sabir C.Məmməd qu -
luzadənin xüsusilə bədii nəsr və dramaturgiyada, publisistikada yaratdığı ictimai tipləri,
prob lem və janr müxtəlifliyini satirik poeziyada həyata keçirməklə tənqidi realist poeziyanın
inkişafına, ümumən Azərbycan tənqidi realizminin müxtəlif növlü inkişafına kamillik gətirmiş
oldu. Bu sahədə onunla bərabər Ə.Nəzmi, Ə.Qəmküsar, M.S.Ordubadi, M.Ə.Möcüz, Şamçı
və başqaları da mühüm xidmətlər göstərmişdilər. Lakin Sabir yenitipli – satirik şeirin banisi
olmaqla bərabər, həm də bir məktəb formalaşdırdı.

Sabir tənqidi realizmin real həyata sədaqət nümayiş etdirməsinə əməl etməklə bərabər
həm də ictimai problemlər cəhətdən ciddi ümumiləşdirmələr, tipik hadisə, problem və insan
tipləri ortaya qoymağa müvəffəq oldu. Sabir həyat həqiqətlərini satirik poeziyanın gülüş me -
todu ilə təcəssümünü ənənəyə çevirdi. Lakin bunu da qeyd etməliyik ki, M.Ə.Sabir yaradıcı -
lığının bəzi nümunələrində klassik ənənəçi, bir qismində isə maarifçi realistdir. “...fərqli
me todlarda yazmış M.Ə.Sabirin əsərlərində də bu fərqlilik özünü göstərir. ...Sabirin “Məktəb
şərqisi”, “Elmə təğrib” və b. əsərlərilə “Oxutmuram əl çəkin”, “Dinmə uşaqdır uşağım” və b.
əsər ləri arasında məzmun-metod fərqi olduğu kimi, dil-üslub fərqi də vardır. Sabirin
mənzumələri, xüsusilə də “Molla Nəsrəddin”də çap edilən əsərləri, əlbəttə, “Dinmə, uşaqdır
uşağım”, “Oxutmuram, əl çəkin”, “Nə görübdür bizim oğlan oxumaqdan”, “Təhsilü-ülum”,
“Ata nəsihəti”, “Bilməm nə görübdür bizim oğlan oxumaqdan”, “Ol gün ki sənə xaliq edər
lütf bir övlad” və s. çoxsaylı əsərlərinin dili digərlərindən fərqli olaraq tənqidi realizm cərəya -
nına uyğun olaraq sadəliyi, xalq danışıq dilinə yaxınlığı və texnikası etibarilə seçilir. ...Bir
sıra digər əsərlərində sosial təhlil, tipik təqdim, ifşa və tənqid özünü göstərir. Tənqidi realizm
cərəyanının prinsipinə uyğun olaraq tip bütün mənəvi psixoloji keyfiyyətlərilə özünün port -
retini yaradır” [4, s. 89-90].
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M.Ə.Sabir C.Məmmədquluzadə kimi ictimai eyibləri və tipləri həcv etmədi, onların di -
lindən monoloq və dialoqlar vermək, danışmaqla daha kamil estetik tərz nümayiş etdirdi. Hələ
“Bir məclisdə on iki kişinin söhbəti” adlı şeirindən Sabir bu üsluba bələdliyini nümayiş etdirdi.
Lakin “Molla Nəsrəddin” jurnalı öz üslubunu yaratmaqla öz təsiri altında Sabiri Sabir səviyyə -
sində tanıtmağa müvəffəq oldu. “Millət necə tarac olur olsun, nə işim var”, “Ol gün ki xaliq
edər lütf bir övlad”, “Bilməm nə görübdür bizim oğlan oxumaqdan”, “Qocalıqdan şikayət”,
“Tərpənmə amandır, bala, qəflətdən ayılma”, “Bakı pəhləvanlarına”, “Ah eylədiyim nəşeyi-
qəlyanım üçündür”, “Ey fələk, zülmün əyandır”, “Nolur şirin məzaq etsə məni həlvayi-
hürriyyət”, “Amalımız-əfkarimiz əfnayi vətəndir”, “Fəhlə, sən də özünü bir insanmı
sa nırsan?”, “Təraneyi-əsilanə”, “Qorxuram”, “Mən belə əsrari qana bilmirəm” və çoxsaylı
baş qa nümunələrlə Azərbaycan tənqidi realizminin poeziya sahəsinə yeni bir sənətkarlıq bəxş
etdi. Sabir ustad Cəlil Məmmədquluzadənin və ardıcılları Ə.Haqverdiyev, M.S.Ordubadi və
Y.V.Çəmənzəminlinin nəsr sahəsindəki xidmətləri yanında bir az sönük qalan şeir sahəsinə
yeni bir atəş, qol-qüvvət verdi və onu XX əsr Azərbaycan şeirinin zirvəsinə qaldırdı. M.Ə.Sa -
bir həm də onu özünün nadir istedad və sənətkarlıq qüdrəti, vətəndaşlıq cəsarəti, milli hünəri
və heysiyyəti ilə yeni bədii-estetik xüsusiyyətlərlə daha da zənginləşdirdi. O, Azərbaycan
tənqidi-realist, satirik poeziyasına yeni ruh, təntənə və ciddiyyət gətirdi. Bu barədə şairin
silahdaşlarından olan Ə.Haqverdiyev yazırdı: “Molla Nəsrəddin”n rövnəqinə və rəvacına
səbəb olan amillərdən biri də Sabirin əşarı idi. ...Sabirin təbinə, qafiyəpərdazlığına, bədahətən
şeir söyləməsinə heç bir söz olmazdı. Sabir həqiqət, şeirdə çox böyük məharət yetirmiş bir
şair idi” [1, s. 374].

Sabir Azərbaycan milli tənqidi realist şeirində monoloq və dialoqlar üzərində qurulan
şeir şəkillərini, satirik ifadə tərzini, ictimai eyib, nöqsan və problemləri ciddi tənqid və ifşa
üs lubu və yaradıcılıq ənənəsini, portret şeir formasını və s. əsaslandırdı. Azərbaycan tənqidi
realizminin ağır basan nəsr qoluna Sabir ona tay-bərabər şeir qolunu bəxş etdi və iki qanad
ola raq Azərbaycan milli tənqidi realizminin nüvəsini meydana qoydular. M.Ə.Sabir Azərbay -
can tənqidi realizminə daha cəsarətli və açıq ifşa, tənqid ruhunu gətirməklə onu bədii-estetik
cəhətdən zənginləşdirdi.

Böyük satirik M.Ə.Sabir Azərbaycan tənqidi realist poeziyasının mövzu-məzmun,
ideya-problem, sənətkarlıq və estetik baxımdan zənginləşməsində mühüm xidmətlər göstər -
miş dir. Sadə xalqın ümumiləşmiş obrazı olan “kiçik adam” problemi və onun qayğıları, ictimai
inkişaf və tərəqqiyə mane olan avamlıq, savadsızlıq, mövhumat və xurafat, ictimai təbəqə -
ləşmənin gətirdiyi istismar və yoxsullaşma, din xadimləri, məmurlar və ağaların zülmü,
dolandırıcılıq və fırıldaqçılığı,  övlad tərbiyəsi, köhnə düşüncə və yaşayış qaydalarının he ge -
mon luğu, qadın azadlığı və hüquqları məsələsi və b. bu kimi məsələlər həm mövzu, həm də
ideya-problem olaraq Sabirin poeziyasında özünə əsaslı yer almışdır.

Böyük şair M.Ə.Sabir özünəməxsus istedadla, daha böyük məharət və yaradıcılıq təbilə
ictimai inkişafın açarı, hərəkətverici qüvvəsi olan insanı bütün real təbiətilə canlandırmağa,
onu özünün tipik xarakteri və xüsusiyyətlərilə, hətta özünəməxsus, tipik danışıq ədası, dili,
üslubu ilə birgə təcəssüm etdirməyə nail oldu. Şairin ilk satirik şeiri kimi təhlil edilən “Bir
məclisdə on iki kişinin söhbəti” adlı satirasında ictimai təbəqələşmənin tipik xarakterik ideya-
amalı, niyyəti və s. əks olunmuşdur. Burada Vəkil, Həkim, Tacir, Rövzəxan, Dərviş, Sofi,
Molla, Elm, Cəhl, Şair, Əvam və Qəzetəçi kimi obrazların dilindən ictimai həyatın ən müxtəlif
sahələrinin sanki mövcud vəziyyəti ideya-fəaliyyət amalı kontekstində tipikləşdirilərək təqdim
edilmişdir. Bu şeirdə on iki ictimai peşə adamı tipikləşdirilib göstərilsə də, fikrimizcə, əsərin
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ideya-estetik mehvərində dayanan başlıca fikir Əvamın dilindən deyilən sözlərdə gizlidir:
Anlamam, hərgiz, cəhalət bəstərində yatmışam [7, s. 38]. Əsərdən ideya olaraq bu anlaşılır
ki, əslində digər bütün obrazların – ictimai peşə sahiblərinin əyri-dolan əməllərinin birbaşa
səbəbi məhz Əvamda, onun “cəhalət bəstərində yatmasındadır”. Cəhalət içərisində haqsız-
hüquqsuz yaşayan sadə, avam kütlənin qətiyyətsizliyi üzündən başqa peşə sahibləri onları
dolandıraraq öz yaşayışlarını təmin edir, xalqı səfalət və zülmət içərisində buraxırlar. Digər
bir məntiq də bu ideyanı tamamlayır ki, bir tərəfdən də Əvamın cəhalət içərisində qalmasının
səbəbkarları da elə onu və onun kimi geniş, sadə xalq kütlələrini istismar içərisində saxlamaq
istəyən xalqın inkişafına, taleyinə birbaşa məsuliyyət daşıyan müxtəlif peşə adamlarının
cəhalət yayması, xalqı elm və təhsildən, haqq və hüquqdan xali tutmasındadır. Bu mənada
tənqidi realizmin ictimai hadisələrin səbəb-nəticə əlaqəsinə dayanan məntiqi mühakiməsi
Sabirin yaradıcılığında da çox aydın nəzərə çarpır. Xalqın hesabına yaşasa da, xalqın taleyini
düşünməyən ictimai qüvvələrin ən sanballı, tipik obrazlarından biri məhz şairin “Nə işim var”
adlı şeirinin qəhrəmanıdır.

Millət necə tarac olur-olsun, nə işim var,
Düşmənlərə möhtac olur-olsun, nə işim var?!
Qoy mən tox olum, özgələr ilə nədir karim,
Dünyavü cahan ac olur-olsun, nə işim var?! [7, s. 39]
Özündən başqa kimsəni düşünməyən, vecsiz, heysiyyətsiz, milli duyğusuz, ictimai

idealı və məsuliyyəti olmayan bir adamın tipik xarakteri öz əksini tapmışdır. Əlbəttə, bu tip,
bu xarakter sahibi bir ağadır, bir mülkədardır. Əsərdə onun ağayana, özündən razı, zəhmətkeş
insanları aşağılayan diksiyası onun ictimai statusuna uyğun xarakterinin tipik təcəssümü kimi
çıxış edir. Hüdudsuz səlahiyyət, var-dövlət amalı olan ağanın başlıca arzusu xalqın avam lı -
ğıdır. Ac olsun, səfalət içərisində yaşasın, zəhmətdən əli qabar-qabar olsun, amma dinməsin,
danışmasın:

Səs salma, yatanlar ayılar, qoy hələ yatsın,
Yatmışları razı deyiləm kimsə oyatsın [7, s. 39];
Salma yadıma söhbəti-tarixi-cahani,
Əyyami-sələfdən demə söz, bir də filani [7, s. 39];
Övladi vətən qoy hələ avarə dolansın,
Çirkabi-səfalətlə əli, başı bulansın [7, s. 39];
Biz də edərik aləmi-röyada tərəqqi [7, s. 39] və s.

Tək bu əsərdən də aydın görünür ki, xalqın ağır güzəranı, səfalət içərisində qalmasının,
avamlıq, cəhalət içərisində uyumasının, başqalarına möhtac duruma düşməsinin, gözü yaşlı,
dili naləli olmasının birbaşa səbəbkarı məhz onun taleyinə cavabdeh olan, onun sayəsində
dolanışıq sürən ağalar, mülkədarlardır. Çünki xalqın avamlığı mülkədar və ağaların hakimiyyət
və sərvətinin təməlidir. Həkimin də, Qəzetəçinin də, Şairin də, Vəkilin də, Sahibkarın da,
Mollanın da və başqalarının da qazanc mənbəyi xalqın avamlığında, cəhalətindədir.

Fikrimizcə, Sabir “Nə işim var” şeirində “Salma yadıma söhbəti-tarixi-cahani, Əyyami-
sələfdən demə söz, bir də filani” [7, s. 39] deməklə dövrün aparıcı ictimai ideyası olan milli
həm rəylik və türk birliyi məsələsində özünün tənqidi realist kimi fikir və mövqeyini bildir -
mişdir. Ümumiyyətlə, “romantizmə reaksiya olaraq yaranan” [10; 11] tənqidi realizm Azərbay -
can ədəbi fikrində romantizmi tamamilə inkar etmirdi. Hətta romantiklər bir çox hallarda
tənqidi realistlərin satirik ifadə tərzində əsərlər yazdıqları kimi, Azərbaycan tənqidi realistləri
də ümumi türk birliyi, qardaşlığı məsələsində də həmrəylik nümayiş etdirirdilər. Hətta Sabirin
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“Beynəlmiləl”, “Ruhum” kimi şeirləri də romantizmə uyğun əsərlər idilər. Romantiklər öz
üs lub larına uyğun olaraq ortaq miras və keçmiş mövzusuna əhəmiyyətlə yanaşıb ümumtürk
düşüncə birliyi ehtiva edirdilərsə, tənqidi realistlər bu ortaq tarixə, milli mirasa, keçmişə, ortaq
gələcəyə biganə yanaşan insanların əməlləri, bivecliyi qarşılığında bu ideyaya nail olmanın
çətinliyindən, ümidsizliyindən bəhs edirdilər. Bu baxımdan, biz bu fikirdəyik ki, Azərbaycan
tənqidi realizmi müəyyən mənada romantizmin ideya yolunda əməli boşluqlarını doldurmağa
yardım edən bir ədəbi cərəyan kimi fəaliyyət izi buraxmışdır. Qeyd etdiyimiz kimi, M.Ə.Sa -
birin də yaradıcılığında bu fikirlər özünü aydın nümayiş etdirməkdədir.

Sabirin “Nə işim var” satirasının ardınca ərsəyə gətirdiyi “Bakı fəhlələrinə”, “Hər nə
versən, ver, vermə bir dirhəm zəkat”, “Fəhlə, özünü sən də bir insanmı sanırsan?”, “Təraneyi-
əsilanə (Nə soxulmusan arayə, a başı bəlalı fəhlə)”, “Məzlumluq edib başlama fəryadə əkinçi”,
“Bizə nə” və başqa bu kimi şeirlərində ağa və mülkədarların tipik ədası, düşüncəsi, danışıq
tərzi, yaşayış idealı və mənəviyyatı əks edilmişdir. Özündən razı ağalıq xarakteri Sabirin rea -
liz mi ilə olduqca dəqiq, tipik çizgilərlə göstərilmişdir. “Tipin həm daxili, həm də xarici port -
retini çəkmək üçün şair böyük klassiklər kimi sözdən məharətlə istifadə edir” [3, s. 12].
Özündən başqa heç kimi düşünməyən hissiz-duyğusuz ağa düşüncəsi bütün tipik-səciyyəvi
xüsu siyyətlərilə öz poetik əksini tapmışdır. Sabir öz qələminin poetik ustalığı ilə monoloji
nitqin imkanları daxilində tipik bir ağanın, mülkədarın və habelə ağalığın portret-xəritəsini
cız mışdır. Əsərin ilk cümlələrindən ağaların kin-küdurət, öz təbəəsinə qəzəb və nifrət, aşağı -
lama və alçaltma duyğuları açıq-aydın öz ifadəsini tapmışdır. Sabir realizmi məhz bu kimi
ağa-mülkədar xarakterinin işığında bütövlükdə varlı-sahibkar təbəqənin ictimai düşüncəsi və
mənəvi heysiyyətini ümumiləşdirmişdir.

Sabir realizminin mühüm mövzu-problemlərindən biri də tərbiyə məsələsidir. Cəhalətin
geniş yayılma və ictimai doqma təşkil etməsinin, hakimiyyət sürməsinin səbəbi kimi xalqın
maarif, elm və təhsildən uzaq düşməsi məsələsi təşkil edirdi. Ümumiyyətlə, “pozitivizm fəl -
səfəsi realist ədəbi cərəyanın (tənqidi realizmin – R.Q.) doğmasına səbəb” olduğu kimi [11,
s. 85], maarifçi ideyalar, cəmiyyətin maariflənməsi amalı, insanların savadlanması tələbi
tənqidi realistlərin başlıca yaradıcılıq prinsipinə çevrilmişdir. Bu baxımdan Sabirin həm
maarifçi realist, həm də tənqidi realizm etibarilə ərsəyə gətirdiyi çoxsaylı əsərləri xüsusi ağırlıq
təşkil etməklə şairin ictimai inkişaf haqqında ideallarını ifadə etmişdir. “Ol gün ki sənə xaliq
edər lütf bir övlad”, “Bilməm nə görübdür bizim oğlan oxumaqdan”, “Tərpənmə, amandır,
bala qəflətdən oyanma”, “Təhsili-elm (Təhsilü-ülum etmə ki, elm afəti-candır)”, “Ata nəsihəti
(Bəsdir, ey oğul, boş yerə bu elmə çalışma)”, “Cavablar cavabı (Elm ayineyi-surəti-hal idi
nə dən bəs?)”, “Pah atonnan, nə ağır yatdı bu oğlan, ölüb ə!” və başqa bu kimi şeirlərində oxu -
mağa, təhsilə, savada təbliğ, övladları maarifdən uzaq salan səbəblər, köhnə düşüncə tərzinin
tənqidi və s. başlıca yeri tutmuşdur. Böyük satirik şairin dövrün ümumtərbiyə sistemini tənqid
hədəfinə alan “Ol gün ki sənə xaliq edər lütf bir övlad” şeiri, fikrimizcə, həm janr etibarilə
ye ni yaradıcılıq epoxası və ədəbi cərəyanının özünəməxsus forma və məzmun xüsusiy yət lə -
rinə malik tam yeni bir janrı, həm də tənqidi-realist şeirin ictimai düşüncə tərzi və tərbiyə
sistemi mövzusunda ortaya qoyulan manifesti kimi çıxış edirdi. Şair oğlan uşaqlarının ictimai
düşüncədə üstünlük qazandığı bir xalq tərbiyəsi nümunəsində məhz dövrün aktuallıq qazanmış
“cindar yanına aparmaq”, “boynundan dua-fiqurlar asmaq”, “damdabaca ilə qorxutmaq”,
“möv hum öyrətmək”, “hədyan təlim etmək” və s. “təlim-tərbiyə” ənənələrini ifşa və tənqidə
məruz qoymaqla tənqidi realizmin prinsiplərinə uyğun olaraq onun tərsini, yəni müasir döv -
rün tələblərinə müvafiq yaşamaq qaydaları, maarif, elm, təhsil kimi vacib şeyləri təlim etməyi



məqsədəmüvafiq bilmişdir:
Ol gün ki sənə xaliq edər lütf bir övlad,
Olsun ürəyin şad.
Təyin elə cindarı ki, etsin ona imdad,
Ta dəyməyə həmzad.
Sağdan sola, soldan sağa sal boynuna heykəl,
Qoy cinni məəttəl [7, s. 40].

Sabir tənqidi realizmin ilk dəfə böyük planda ədəbiyyata daxil edərək təsvir və təqdim
etdiyi, taleyini xalqın taleyi olaraq göstərdiyi “kiçik” adamları da məharətlə poeziyanın
müstəvisinə daxil etdi. Onun əsərlərində “kiçik” adamlar danışmasa da, onlara zülm edən,
haqlarını tapdayan, əyri yola dəvət edən, müasir inkişafın tələblərindən geri salan, cəhalət və
mövhumat içərisində çürüdən qüvvələrin dilindən verilən monoloji şeirlər daxilində çox
mükəmməl obrazını – mənəvi aləmini, ictimai çəkisini, sosial qayğı və problemlərini
ədəbiyyatın mərkəzinə gətirmişdir. Onun əsərlərində bütün ağrı-acısı, qayğıları və sosial-
mənəvi problemlərilə təcəssüm tapan “əkinçi”, “fəhlə”, “Tükəzban” kimi “kiçik” adamların
taleyi ictimai ideallar baxımından tənqidi realist poeziyanın konsepsiyasının ehtivasıdır. “Bakı
fəhlələrinə”, “Hər nə versən, ver, vermə bir dirhəm zəkat”, “Fəhlə, özünü sən də bir insanmı
sanırsan?”, “Təraneyi-əsilanə”, “Məzlumluq edib başlama fəryadə əkinçi”, “Bizə nə” və başqa
şeirlərdə məhz sadə, “kiçik” adamların – fəhlə, əkinçi kimi zəhmətkeş qüvvələrin həyat və
taleyi məsələləri, qayğı və problemləri, məruz qaldıqları zülmün və düçar olduqları ağır həyat-
güzəran tərzinin ictimai səbəbləri tənqidi realist ədəbi üslubunca əks edilmişdir. Fikrimizcə,
erkən-seyirçi və maarifçi realistlərin ictimai varlığa sədaqətindən fərqli olaraq Azərbaycan
tənqidi realistləri ədəbi cərəyanın Sokrat metodunun təliminə müvafiq şəkildə mükəmməl
talelərini yaratdıqları və ictimai inkişafın, xoşbəxt milli gələcəyin açarı hesab etdikləri “kiçik”
adamları, eləcə də ümumi ictimai varlıqda təmsil olunan bütün qüvvələri həm də
maarifləndirmək, milli inkişafa töhfə vermək sahəsində vətəndaşlıq məsuliyyətinə dəvət
edirdilər. Ümumiyyətlə, XX əsrin əvvəlləri ictimai inkişafda bir çox ziyalılar, xüsusilə
maarifçilər və tənqidi realistlər ictimai oyanışı daha fəal dəstəkləyirdilər. Tənqidi realistlər
ədəbiyyatın vəzifəsini də məhz bu yöndən qiymətləndirərək yeni tipli ədəbiyyat yaratmaq
istiqamətində müzakirə və mücadilə aparırdılar. Bu baxımdan tənqidi realistlər bütün ictimai-
hüquqi, dini-şəri doqmalara artıq başqa nəzərdən baxmağın zərurətini ifadə edərək satirik-
yumoristik tərzdə təsvir və təqdim edilən bədii fakt və hadisələrin əksini düşünməklə dövrün
adamlarını oyanışa dəvət edirdilər. Çünki tənqidi realizm özü də aydınlanma-oyanış dövrünün
hadisəsi və onun yeni əsrdə, yeni dövrdə davamı idi: “Belə ki, mərhələli olaraq qadağaların
ortadan qaldırılması, zehinlərin açılması, fikirlərin sərbəst olaraq ifadə edilməsi “oyanışı”
gətirir. Oyanış (maariflənmə) fəlsəfəsi sənaye inqilabının (1789-cu il Fransa burjua inqilabı –
R.Q.) arxasındakı əsas hərəkətverici qüvvədir. ...Elmilik, obyektivlik və qanunun aliliyinə
inam fərdi və ictimai qərarlarda ağıl və zəkanın uzantısı kimi əvəzolunmaz ifadələrə çevrilir”
[10, s. 173]. Bu da qətidir ki, Azərbaycan tənqidi realizm ədəbi cərəyanının başçısı və
bayraqdarı C.Məmmədquluzadə özü də öz yaradıcılıq prinsipləri və üslublarını “milli intibah
dövrünün” bilavasitə nəticəsi və məntiqi zərurəti hesab edirdi [5, s. 63]. Buna görə də Sabirin
tənqidi realist şeirlərinin bir çoxunda dövrün maariflənmə ehtiyacı və onun əleyhdarlarının
tənqidi başlıcalıq təşkil edirdi. Yuxarıda qeyd etdiyimiz bir sıra maarifçi fikirlərlə bağlı
şeirlərində, o cümlədən “Nolur şirinməzaq etsə məni həlvayi-hürriyyət”, “Amalımız, əfkarımız
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ifnayi vətəndir”, “Fəxriyyə”, “Sual-cavab”, “Daş qəlbli insanları neylərdin, ilahi!”, “İstiq ba -
lımız lağlağdır”, “Zahida, gəl soyunaq bir kərə paltarımızı”, “Arzu”, “İstiqbal bizimdir”, “Mən
belə əsrarı qana bilmirəm”, “Kim nə deyər bizdə olan qeyrətə” və başqa şeirlərində qüdrətli
sənətkar milli oyanış və intibah dövrünün zəruri qayğılarını dilə gətirmiş, ictimai status fərqi
qoymadan ümumictimai vəzifələri satirik şeirin qüdrətilə ədəbi düşüncəyə daşımışdır. Maarif -
lənmək, köhnə yaşayış və düşüncə tərzindən qurtularaq müasir dövrün ehtiyaclarına uyğun
əqli inkişaf etmək, azadlıq və istiqlaliyyət kimi ümummilli ideyalara rəğbət göstərmək poetik
qüdrətlə zehinlərə mənimsədilməyə çalışılmışdır. Bu mənada “M.Ə.Sabirin satirik şeirləri hər
şeydən əvvəl Azərbaycan xalqının konkret tarixi şəraitdəki ərzi-halının bədii ifadəsindən
ibarətdir” [2, s. 213]. Belə ki, böyük sənətkarın məşhur “Sual-cavab” şeirində:

– Görmə! – Baş üstə, yumaram gözlərim.
– Dinmə! – Mütiyəm, kəsərəm sözlərim.
– Bir söz eşitmə: – Qulağım bağlaram.
– Gülmə! – Pəkey, şamü-səhər ağlaram.
– Qanma! – Bacarmaram! Məni məzur tut,
Böyləcə təklifi-məhalı unut!
Qabili-imkanmı olur qanmamaq?!
Məcməri-nar içrə olub yanmamaq? [7, s. 137] – 

kimi misralarında ictimai-tarixi şəraitin istismarçı, istilaçı və doqmatik şəraitinin mənəvi-əqli
ehtiyac xəritəsi poetik məharətlə əks edilmişdir. Sənətkar istiqlaliyyət üçün mücadilə gərəkdi -
yini və bu mücadilənin eşitmək, görmək və dərk etmədən keçərək ictimai oyanışa, maarif -
lən  məyə, dərkə yönləndirilmək zərurətini ifadə etmişdir. Qeyd edək ki, şeirin ruhundakı
ictimai-psixoloji mənzərənin təhlili olaraq yaradılması şairin “Mən belə əsrarı qana bilmirəm”
şeirində də uğurla yer almış, ictimai-tarixi şəraitin təhlili, insanların sosial-psixoloji durumu
ilə bağlı mükəmməl təqdim ortaya qoyulmuşdur.

Sabir böyük ustalıqla dövrün bir sıra vacib ictimai problem və qayğılarını poeziyada
tənqidi realistcə əks olunmasına, ədəbi düşüncənin hədəfinə çevrilməsinə nail olur, hətta nəsr -
dən fərqli olaraq daha sürətlə, çevik surətdə kütlələr arasında yayılmasına müvəffəq olurdu.
Bu baxımdan Sabir C.Məmmədquluzadənin “Şərqin böyük dərdi” [5, s. 246] kimi xarakterizə
etdiyi qadın problemindən də çox böyük məharətlə bəhs etmişdir. Qadınların hüquqsuzluğu,
təhsilsizliyi, ev dustağına çevrilməsi, zorakılıq və hökm altında saxlanılması, siğə hədəfinə
çevril məsi, qadınların erkən yaşda zorla ərə verilməsi, hətta mədəni geriliyi və s. Sabirin
poetik qüvvəsilə satirik poeziyanın mərkəzinə çəkilmiş, problemin bütün ağırlığı və ağrılığı
ilə təq dim edilmişdir. “Küpəgirən qarının qızlara nəsihəti”, “Məsləhət”, “Ay nənə, bu qırmızı
saqqal kişi”, “Qoyma gəldi”, “Çatlayır, Xanbcı, qəmdən ürəyim” və başqa şeirlərdə köhnə
dü şün cə və yaşayış tərzinin hakim olduğu, dini-şəriət qaydaların doqma təşkil etdiyi, uydurma
tələblərin qanunlaşdığı bir ictimai şəraitdə qadınların həyatı və taleyinə biçilmiş problemlər
özünəməxsus poetik-ədəbi üslubla anladılır.

Böyük satira ustası Sabirin bir özünəməxsusluğu da yaradıcılığında yaratdıqları tiplərin,
xarakterlərin psixologiyasına dərindən nüfuz etmək, beləliklə də, tənqidi realizmin bu özünə -
məx sus prinsipinə də zənginlik qatmaq və oxucuya da psixoloji təsir etmək imkanındadır. Bu
barədə prof. A.Zamanov da yazır ki: “Sabir gülə-gülə ağlayır, ağlaya-ağlaya gülür. ...Sabirin
elə satiraları vardır ki, ...bu satiralardakı yanıqlı gülüş oxucunun hissinə, duyğusuna, əsəblərinə
dəhşətli bir faciə kimi təsir edir” [9, s. 18]. Hətta “Onun bir sıra şeirlərində satira ilə lirika,
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gü lüş ilə gözyaşı, tənqid ilə tərənnüm bir-birinə qarışmış, üzvi vəhdət halında meydana çıxmış -
dır ki, bəzən oxucu lirikanın satiraya necə keçdiyini, tənqidin harada qurtarıb tərənnümün
necə başladığını qətiyyən hiss etmir” [6, s. 16].

Beləliklə, Azərbaycan tənqidi-realist şeiri, satirik poeziyasının “hünərvər şair”i Mirzə
Ələkbər Sabir öz istedadlı təbilə Azərbaycan tənqidi realizm ədəbi cərəyanına böyük qüvvə
qatmış, onun qüdrətlənməsi, ədəbi-estetik cəhətdən zənginləşməsinə böyük xidmətlər göstər -
miş dir. Sabirin yeni şeir tərzi, satirik üslubu, orijinal dil, forma və janr poetikası Azərbaycan
poeziyasını yeni əsrdə yeni zirvələrə daşımış, milli oyanış, istiqlaliyyət və maariflənmə,
ictimai inkişaf və müasirləşmədə mühüm rol oynamışdır.
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CRITICAL REALISM IN THE WORKS OF MIRZA ALAKBAR SABIR

The paper discusses the realism of the great Azerbaijani satirist M.A.Sabir. It is noted
that Sabir is an enlightened realist in some of his works and a critical realist in others. Sabir’s
works published in “Molla Nasreddin” magazine are the best examples of critical realism.
Thus, Sabir created the peak of critical realist poetry with his new type of poetry. Sabir created
a new school of poetry in Azerbaijan’s critical realism and contributed to the artistic and aes-
thetic enrichment of the literary trend of critical realism. M.A.Sabir created memorable types
and characters and revealed severe social problems in his work. The satirical poetic portraits
created by Sabir were also completely new to our literature. Women’s freedoms, the fate of
ordinary people, the exploitation of entrepreneurs, cultural backwardness, illiteracy, et cetera
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were the basic themes of his works. Patience was the central theme and problem of realism.

Keywords: M.A.Sabir, critical realism, literary trend, school of satirical poetry.

Рамиз Гасымов

КРИТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ В ТВОРЧЕСТВЕ МИРЗЫ АЛЕКПЕРА САБИРА

В статье рассматривается реализм великого азербайджанского сатирика М.А.Са -
бира. Отмечается, что Сабир в некоторых своих произведениях является просветленным
реалистом, а в других – критическим реалистом. Работы Сабира, опубликованные в
журнале «Молла Насреддин», – лучшие образцы критического реализма. Таким обра -
зом, Сабир создал вершину поэзии критического реализма своим новым типом поэзии.
Сабир создал новую школу поэзии в критическом реализме Азербайджана, а также
способствовал художественному и эстетическому обогащению литературного направле -
ния критического реализма. В своем творчестве М.А.Сабир создал запоминающиеся
типы и персонажей, выявил серьезные социальные проблемы. Сатирические поэтичес -
кие портреты, созданные Сабиром, также были совершенно новыми для нашей литера -
туры. Свобода женщин, судьба простых людей, эксплуатация предпринимателей,
куль тур ная отсталость, неграмотность и так далее. Терпение было главной темой и
проблемой реализма.

Ключевые слова: М.А.Сабир, критический реализм, литературное направление, школа сатири -
ческой поэзии.

(Akademik İsa Həbibbəyli tərəfindən təqdim edilmişdir)
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UOT 82-3.512.162

AYGÜN ORUCOVA

ULU ÖNDƏRƏ ÜMUMXALQ MƏHƏBBƏTİNİN BƏDİİ İFADƏSİ

Qədim tarixə malik Azərbaycan ədəbiyyatının çoxəsrlik inkişafında Naxçıvan ədəbi mühitinin özünəməx -
sus yeri vardır. Naxçıvanda yaranan ədəbiyyatın əsas xüsusiyyətləri millilik, xəlqilik, bəşərilik, ana mövzular
isə ana dilinin təmizliyinin qorunması, vətənpərvərlik, sərhədlərimizin qorunması və s. ictimai xarakterli, dövlət
əhəmiyyətli mövzular olmuşdur. Bu məqalədə isə dövlət müstəqilliyimizin əsasını qoymuş ulu öndər Heydər
Əliyevə ümumxalq məhəbbətinin bədii ifadəsi olan ədəbi nümunələrdən bəhs edəcəyik. Həm ədəbi növ və janr,
həm də mövzunun təqdimi baxımından zəngin, rəngarəng bu nümunələr xalqı mürəkkəb, çıxılmaz vəziyyətdən
böyük müdrikliklə çıxarmağı bacaran siyasi lider axtarışlarından başlamışdır. Müstəqil dövlətçiliyimiz tarixində
ümummilli liderin saymaqla tükənməyən xidmətləri bədii əsərlərin ana mövzusuna çevrilərək xalqın ədəbi yad -
daşına həkk olunmuşdur.

Açar sözlər: ümummilli lider, şeir, tarixi dram, poema, xaos.

Naxçıvan ədəbi mühiti nümayəndələri hər zaman Azərbaycanın müstəqilliyi, mədəni
inkişafı, tərəqqisi üçün çalışmış, Naxçıvan ədəbiyyatının region ədəbiyyatı hüdudlarına
sığmadığını təsdiq etmişlər. Bunun nəticəsi olaraq bu zəngin ədəbi mühitin ayrı-ayrı nümayən -
dələrinin həyatı və ədəbi irsi bir çox kitab və monoqrafiyaların mövzusunu təşkil etmiş, ətraflı
tədqiq olunmuşdur. Akademik İsa Həbibbəylinin “Ədəbi yüksəliş”, “Xalq şairi Məmməd Araz”,
“Cəlil Məmmədquluzadə: mühiti və müasirləri”, “Böyük ədəbiyyat nəhəngi”, “Ədəbi-tarixi
yaddaş və müasirlik”, professor Yavuz Axundlunun “Məmməd Səid Ordubadi”, “Tarixi roman
yeni mərhələdə”, “Ədəbi mühit və sənətkar”, “Ədəbi yaddaşdan səhifələr”, professor Hüseyn
Həşimlinin “Hüseyn Cavidin lirikası və Avropa poetik ənənələri”, professor Əsgər Qədimovun
“Əli Məhbus və əsərləri”, Sevindik Vəliyev və Akif Axundovun “Naxçıvan ədəbi mühiti”,
“Naxçıvanın şair və yazıçıları” və digər əsərlər bu baxımdan diqqəti cəlb edir. AMEA-nın
vitse-prezidenti, akademik İsa Həbibbəylinin “Nuhçıxandan Naxçıvana” kitabının “Cəhalət
dərdinin dərmanı: maarifçilik”, “Naxçıvan ədəbi mühiti” bölmələri Azərbaycan ədəbiyyatının
çoxəsrlik inkişafında Naxçıvandan çıxmış tanınmış yazıçıların xidmətlərindən, muxtar
respublikadakı müasir ədəbi prosesdən bəhs edilir.

XX əsrin 90-cı illərində müstəqillik Azərbaycan tarixinə 1990-cı ilin Qanlı yanvarı,
azad lıq uğrunda heç düşünmədən canını qurban verən şəhidlərimizin al qanlarıyla yazıldı.
1990-cı ilin 18-19 yanvarında Naxçıvan Muxtar Respublikası Şərur rayonunun Kərki kəndi
SSRİ Müdafiə Nazirliyi 7-ci ordusunun köməyilə ermənilər tərəfindən işğal olundu. Ulu öndər
Heydər Əliyev 1990-cı il iyun ayının 20-də Bakıya, sonra isə Naxçıvana gəldi. Hələ SSRİ
döv lə tinin mövcud olduğu və Azərbaycanın öz müstəqilliyini elan etmədiyi bir zamanda 1990-
cı ilin 17 noyabrında Naxçıvan MSSR Ali Sovetinin birinci ses siyası H.Ə.Əliyevin sədrliyi
ilə “Naxçıvan MSSR-in adının dəyişdirilməsi haqqında”, dövlət hakimiyyəti orqanı, dövlət
rəmzləri haqqında tarixi qərarlar qəbul etmişdir. Həmin ilin 21 noyabrında Naxçıvan MR Ali
Məclisi ulu öndərin işləyib hazırladığı “1990-cı ilin yanvar ayında Bakı hadisələrinə siyasi
qiymət verilməsi haqqında” qərar qəbul etmişdir. 1991-ci il oktyabrın 18-də Azərbaycan Res -
publikası Ali Sovetinin sessiyasında “Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya
Aktı” qəbul olundu. Bu mühüm tarixi sənədlə xalqımız uzun illərdən bəri həsrətində olduğu
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azadlığına qovuşdu. Azərbaycan Respublikasında 1991-ci il dekabrın 29-da ümumxalq səsver -
məsi keçirildi. Azərbaycan yekdilliklə respublikanın dövlət müstəqilliyinə tərəfdar çıxdı.
Müstə qilliyini elan etmiş Azərbaycan Respublikası çox mürəkkəb tarixi şəraitdə fəaliyyət
gös tərməyə başlamış, müstəqilliyin ilk illərində xalqımız yenidən onu itirmək təhlükəsi ilə
üzləşmişdi. Bir tərəfdən Ermənistan silahlı qüvvələrinin təcavüzü nəticəsində geniş miqyas
almış Qarabağ müharibəsi, digər tərəfdən daxildə gedən siyasi çəkişmələr, Azərbaycanı par -
çalamaq cəhdləri müstəqilliyin qorunub saxlana biləcəyini sual altında qoymuşdu. Lakin bö -
yük siyasi təcrübəyə malik olan Heydər Əlirza oğlu Əliyevin 15 iyun 1993-cü ildən ölkədə
haki miyyətə qayıdışı ilə bu təhlükə sovuşdu. Azərbaycanın siyasi tarixində özünə parlaq iz
qoy muş bu böyük şəxsiyyətin Naxçıvanda deputat, sonralar Naxçıvan Muxtar Respublikasının
rəhbəri kimi fəaliyyət göstərməsi Naxçıvandan başlanan müstəqillik yolunun bütün Azərbay -
can siyasi mühitində aparıcı qüvvəyə çevrilməsinə, milli dövlətçiliyin bərpası istiqamətində
qəti addımların atılmasına gətirib çıxartdı.

Bütün bu hadisələr, qanlı faciələr, SSRİ-nin məkrli siyasəti öz bədii təcəssümünü ədə -
biyyatda tapırdı. Ədəbiyyat Sovet anti-Azərbaycan siyasətinə qarşı açıq mübarizəyə, üsyana
qalxmışdı. Müstəqilliyin ədəbiyyat xadimlərinə açdığı geniş imkanlarla – söz, mətbuat azadlığı
ilə yanaşı ədəbiyyatın ana mövzuları olaraq “xalqın, cəmiyyətin qarşısında duran problemləri
düzgün müəyyənləşdirmək” [8, s. 13] kimi bir müqəddəs vəzifə qoyuldu. Müstəqil dövlət -
çiliyimiz tarixində ümummilli liderin saymaqla tükənməyən xidmətləri bədii əsərlərin də ana
mövzusuna çevrilərək xalqın bədii yaddaşına da həkk olunmuşdur. Müstəqillik illərində
yaşayan şairlərin təcrübəli, istedadlı nümayəndələrindən biri şair, publisist, dramaturq Hüseyn
Razinin “Minacat” adlı on altı hecalı, yeddilik formasında yazılmış şeirində 1990-cı illərin
xaos dövrü, xalqın “Olum ya ölüm?” təhlükəsi ilə üzləşməsi, siyasi lider, öndər, peyğəmbər,
za manın sahibi axtarışları və s. bədii əksini tapmışdır. Şeirdə klassik minacatlardan fərqli ola -
raq yaradanı vəsf etmək məqsədilə deyil, xalqı çətin, çıxılmaz vəziyyətdən xilas etmək üçün
tanrıya müraciət olunmuşdur:

Cəhənnəm yerdədir, ya rəb, bəşər qıl körpünün üstə,
Mələklər qəhr olunmaqda, həyatın hökmü iblisdə –
Bütün haqqa tapınmışlar dəmir qarmaqlı məhbəsdə,
Bizə bəxş etdiyin dünya əcəllə çarpışan xəstə,
Baxışlar yol çəkir, ya rəb, göz həsrətdə, qulaq səsdə,
Bütün sözlərdə, ahlarda – bizə qeyrətli bir öndər,
İlahi, qalmışıq darda, zamanın sahibin göndər! [9, s. 124-125].

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi, Naxçıvan Yazıçılar
Birliyinin sədri Asim Yadigarın ümummilli lider Heydər Əliyevin məşhur kəlamına yazılmış
“Azərbaycan dünyaya Günəş kimi doğacaq” şeirində həm “hər sınaqdan üzüağ” çıxan, “əda -
ləti bayraq tək başı üstə” qaldıran ulu öndərə, həm də doğma vətənə sonsuz məhəbbət, dövlə -
timizin gələcəyinə inam ifadə olunmuşdur:

Yollarında min tufan, yüz külək əssə belə,
Yağılar yolu üstə min silah düzsə belə,
Şərin qara əlləri yolunu kəssə belə,
Onu tanrı qoruyur, o zülməti boğacaq.
“Azərbaycan dünyaya günəş kimi doğacaq!” [2, s. 4].

Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda mübarizənin də şeirdə əsl sənət səviyyəsində
mənalandırılması yolunda ürəklə danışan şair “Dədə Heydərim mənim”, “Heydər zirvəsi”,



“Bir bayraq altında”, “Bir nurlu heykəl yarat” kimi şeirlərində qüdrətli dövlət başçısı, güclü
dövlət və milli birlik ideyalarını poeziyanın ilhamlı və kəsərli sözü ilə mənalandırır:

Parçaladın, dağıtdın
qatı zülməti, sağ ol!
Oyandırdın damarda 
yatan qeyrəti, sağ ol!
İşıqlığa çıxartdın
xalqı, milləti, sağ ol!
Ulu öndərim mənim,
Dədə Heydərim mənim! [3, s. 43].

Müxtəlif illərdə Azərbaycanın bölünməsi, vətən həsrəti Naxçıvan MR-in Əməkdar
mədəniyyət işçisi, şair-dramaturq Həsənəli Eyvazlının həm lirik, həm də dramatik növdə
yazılmış əsərlərindən qırmızı xətt kimi keçir. Vətənin şanlı tarixindən, müharibə və mübari -
zələ rindən qürurla söz açılmış “Naxçıvan haqqında ballada” poemasının 1990-cı illərdən bəhs
olunan hissəsində “xalqının ümidgahı”, “nicat işığı”, “vətən aşiqi”, “tanrının vergisi”, “siyasət
aləminin sərkərdəsi” adlandırılan ulu öndərin Naxçıvanda böyük sevinclə qarşılanması, bu
günün Azərbaycanın tarixində yeni bir mərhələnin başlanğıcı olması son dərəcə səmimi şəkil -
də ifadə olunmuşdur:

Gəlirdi xalqa sarı,
O öz dağ gövdəsiylə.
Gəlirdi xalqa sarı,
Gülümsər çöhrəsiylə.
Siyasət aləminin
Sərkərdəsi gəlirdi.
Xalqımın ümidgahı,
Haqqın səsi gəlirdi [4, s. 118].

Poemada Ümummilli liderin xalqımız qarşısındakı xidmətləri də lazımınca işıqlan dı -
rılmışdır. Heydər Əliyev siyasi kursunun layiqli davamçılarının – Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev və Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif
Talıbovun yeritdiyi siyasət və görülmüş abadlaşdırma, quruculuq islahatlarının nəticəsində
Naxçıvanın gülzarlığa çevrilməsi şairi qürurlandırır.

Azərbaycan Respublikasının Əməkdar incəsənət xadimi, “Şöhrət” ordenli şair Elman
Həbibin 1998-ci ildə qələmə aldığı “Həqiqət günəşi” poeması ulu öndər Heydər Əliyevə
ümum xalq məhəbbətinin, inamının bədii ifadəsidir. Şairin 1999-cu ildə nəşr olunmuş “Hərənin
öz işi” adlı kitabına ön söz yazmış professor İsa Həbibbəyli bu əsəri yüksək qiymətlən -
dirmişdir: “Elman Həbib Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, görkəmli dövlət xadimi
Heydər Əliyevin çətin və mənalı həyat yolu və mübarizəsinə, böyük milli və dövlətçilik amal -
larına həsr olunmuş “Həqiqət günəşi” poeması ilə ölkədə gedən ictimai-siyasi və tarixi-mədəni
prosesləri bütün dolğunluğu və realizmi ilə əks etdirmək bacarığını nümayiş etdirmişdir” [5, s. 5].
Poema klassik məhəbbət poemaları kimi əvvəldə ulu yaradana müraciətlə başlayır. Şair
“həqiqət günəşi” adlandırdığı, xalqın məhəbbətini qazanmış, arxa-dayağı da xalq olan, bütün
arzusu, diləyi xalqının azadlığı, xoşbəxtliyi olan, xalqın döyünən ürəyi, haqq-ədalət carçısı
olan bu dahi şəxsiyyət haqqında dastan yaratmaq üçün, onun Vətən qarşısındakı xidmətlərini
əbədi olaraq tarixə bədii dillə yazdırmaq üçün Tanrıdan xeyir-dua, qələminə qüvvət verməsini
istəyir. Poemanın “Portret” adlanan hissəsində ulu öndərin bədii sözlə çəkilmiş portreti göz -
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lərimiz qarşısında günəş kimi nur saçan, qamətində dağlar vüqarı, yerişində əzəmət, gözlərində
şəfəq, hər sözündə, kəlməsində insanlara məhəbbətlə dolu, əzmli, qorxmaz, cəsur bir sülh car -
çısını canlandırır. Elman Həbibin “Heydərnamə” poeması bu poemanın da daxil olduğu, həm
də yeni hissələrin də əlavə olunduğu təkmilləşdirilmiş son variantdır. Bir-birini izləyən “Ulu
öndərdən” və “Xalqın səsi” adlı hissələr poema daxilində dialoqlar kimi müəllifin özünə -
məxsusluğunu ifadə edir [6]. Akademik İsa Həbibbəyli “Heydərnamə” və “Naxçıvannamə”
poemalarını, şairin həyatının son dövrlərini “Elman Həbib yaradıcılığının ən məhsuldar
mərhələsi” [7, s. 559] adlandırmışdır.

Şair Zeyqəm Vüqarın vətənpərvərlik mövzusunda yazılmış “Naxçıvanım – doğma
yurdum” poemasında hər yerində bir gözəllik, bir təntənə, yaşıllıq, çiçəklik, yeni salınan bina -
larla diqqəti cəlb edən, gözəlləşən Naxçıvanın bu gününü quran əllər alqışlanır. Bu xalqı yaşa -
dan, intibaha aparan əllərdən bəhs edən zaman “zülmətdə Vətənə mayak olmuş” [11, s. 150]
ümummilli liderə şairin səmimi hisslərinin – minnətdarlığının bədii ifadəsi olan misralar
müstəqilliyə qovuşmuş bir xalqın ürəyinin arzuları təsiri bağışlayır:

Ziyarət et ordaca böyük öndəri bir an,
Bu bəşəri dahini unutmaz Azərbaycan.
O Heydərdi, zülmətdə Vətənə mayak oldu,
Doğma Naxçıvanıma çətində dayaq oldu [11, s. 150-151].                                      

Ümummilli liderə həsr olunmuş poema janrında yazılmış irihəcmli bədii nümunələrə
Elman Həbibin “Həqiqət günəşi”, “Heydərnamə”, Rəhilə Elçinin, Həmid Arzulunun “Heydər -
namə”, Kəmalə Ağayevanın “Nurun yayılıbdır bütün dünyaya” [1, s. 109-117], Elxan Yur doğ -
lunun “Yolu var olanların özü daim var olur” [12, s. 17-27] və s. müstəqilliyin müxtəlif illərində
yazılmış poemalar daxildir. Rəhilə Elçin, Kəmalə Ağayeva və Elxan Yurdoğlunun əsər ləri ulu
öndərin həyatının bütün mərhələlərini əhatə edir. Kəmalə Ağayevanın poeması bu nəticəyə
gəlməyə əsas verir ki, “bütün bu ağlagəlməz xoş əməlləri həyata keçirən, Azərbay canı zirvələrə
qaldıran ulu öndər hələ sağlığında xalqın qəlbində özünə heykəl ucaltmışdır [10, s. 47].

Qeyd etdiyimiz əsərlərdə hərbi, siyasi, iqtisadi, elm, təhsil, mədəniyyət və s. sahələrdə
qazanılmış uğurlar, böyük siyasi uzaqgörənliklə imzalanmış layihələr oxucunun gözləri qarşı -
sında fenomenal dahi şəxsiyyəti canlandırmağa imkan verir. Son olaraq onu nəzərə çatdırmaq
istərdim ki, xalqın və müstəqil dövlətimizin xilaskarı və hamisi, ümummilli lider Heydər
Əliyevdən bəhs edən əsərlər dünyamiqyaslı dövlət xadiminə ümumxalq məhəbbətini ifadə
edir. Bu əsərlər müstəqil dövlətimiz və xalqımız yaşadığı müddətdə bundan sonra da qələmə
alınacaqdır və daim müraciət olunan ədəbi nümunələrdən olaraq qalacaqdır.

ƏDƏBİYYAT

1. Ağayeva K. Ay-ulduzlu gülüstanım. Bakı: Elm və təhsil, 2014, 332 s.
2. Yadigar A. Hər şeyin sonu var. Naxçıvan: Qızıldağ, 2007, 290 s.
3. Yadigar A. Seçilmiş əsərləri: 4 cilddə. I c., Naxçıvan: Əcəmi, 2016, 360 s.
4. Eyvazlı H. Ömür yarpaqları. Naxçıvan: Məktəb, 2010, 150 s.
5. Həbib E. Hərənin öz işi. Bakı: Yurd, 1999, 188 s.
6. Həbib E. Heydərnamə. Naxçıvan: Əcəmi, 2013, 464 s.
7. Həbibbəyli İ. Nuhçıxandan Naxçıvana. Bakı: Elm və təhsil, 2015, 846 s.
8. Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı: 2 cilddə / AMEA Nizami adına Ədəbiyyat 

İnstitutu. I c., Bakı: Elm və təhsil, 2016, 800 s.

Aygün Orucova

ELMİ ƏSƏRLƏR    ●   SCIENTIFIC WORKS ●    НАУЧНЫЕ ТРУДЫ

188



9. Razi H. Gözün aydın. Bakı: Azərnəşr, 1996, 232 s.
10. Səfərli Ə., Ağaqızı A. Nuh yurdunun heyranı. Naxçıvan: Əcəmi, 2015, 256 s.
11. Vüqar Z. Vətən dərdi olmaya. Naxçıvan: Qızıldağ, 2009, 160 s.
12. Yurdoğlu E. Gündüzləri sübh şəfəqli, gecələri nur çələngli Naxçıvanım. Naxçıvan: Əcəmi, 

2015, 104 s.

AMEA Naxçıvan Bölməsi
E-mail: orujovaaygun82@gmail.com

Aygun Orujova

POETIC EXPRESSION OF NATIONWIDE LOVE TO THE NATIONAL LEADER

Nakhchivan’s literary environment has a special place in the centuries-old development of an-
cient Azerbaijani literature. The main features of the literature in Nakhchivan were nationality, national
roots, humanity and the main subjects were protection of clearness of mother tongue, patriotism, pro-
tection of our borders, other social issues, and issues of state importance. This paper considers literary
examples of poetic expressions of nationwide love to the national leader Heydar Aliyev, who founded
our state independence. These rich and colorful examples, both in terms of a literary type, genre, and
theme introduction, have begun from the search for a political leader capable of bringing people out
of a complicated, desperate situation with his great wisdom. The endless services by the national leader
in the history of our independent statehood left an indelible impression on the literary memory of the
people by becoming the main subject of literary works.

Keywords: national leader, poetry, historical dram, poem, chaos.

Айгюн Оруджева

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВЫРАЖЕНИЕ ВСЕНАРОДНОЙ ЛЮБВИ К
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОМУ ЛИДЕРУ

Нахчыванское литературное общество имеет своеобразное место в многовековом разви-
тии древней азербайджанской литературы. Основными качествами литературы, возникшей в
Азербайджане, были национальность, народность, человечество, главными темами были сбе-
режение чистоты родного языка, патриотизм, защита наших границ и другие государственно-
полезные и общественно-характерные темы. В этой статье будут рассматриваться литературные
образцы художественного выражения всенародной любви к общенациональному лидеру Гей-
дару Алиеву, возложившему основу государственной демократии. Эти богатые, яркие примеры
как литературного вида и жанра, а также представленной темы начались с поиска политического
лидера, который с большой мудростью сумел вывести людей из сложной, отчаянной ситуации.
В истории нашей независимой государственности, бесчисленные заслуги общенационального
лидера считались основной темой художественной литературы и врезались в художественную
память народа.

Ключевые слова: общенациональный лидер, стих, историческая драма, поэма, хаос.

(Akademik İsa Həbibbəyli tərəfindən təqdim edilmişdir)

Daxilolma tarixi: İlkin variant 19.01.2022
Son variant 22.02.2022
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UOT 801. 73

SƏBUHİ İBRAHİMOV

HACI MOLLA MƏHƏMMƏD NAXÇIVANİNİN “KƏŞKÜLÜN-NUR”
ƏSƏRİNİN MƏZMUNU VƏ İDEYASI

Məqalədə zəngin və çoxşaxəli yaradıcılığa malik olan görkəmli Hacı Molla Məhəmməd Naxçıvaninin
“Kəşkülün-Nur” əsərinin məzmunu və ideyası haqqında araşdırmalar aparılmış və müəyyən elmi nəticələr əldə
edilmişdir. Aparılan elmi araşdırmalar nəticəsində məlum olmuşdur ki, müəllifin dərin istedad gücünə malik
olması əsərin həm məntiq, həm də mahiyyət baxımından ərsəyə gəlməsinə böyük bir təkan vermişdir. Belə ki,
əsərdə səsləşən məzmun və ideya xüsusiyyətləri elmi yanaşmalarla izah edilmiş və məntiqi baxımdan dəyər lən -
diril mişdir. Əsərdə verilən hər bir mövzu öz aktuallığı ilə seçilir və yeni-yeni elmi fikirlərin yaranmasına imkan
yaradır.

Ümumiyyətlə aparılan araşdırmalarda Hacı Molla Məhəmməd Naxçıvaninin “Kəşkülün-Nur” əsərinin
geniş şəkildə tədqiq edilməsi müasir dövr üçün əhəmiyyətli və zəruri olduğu vurğulanmışdır.

Açar sözlər: Hacı Molla Məhəmməd Naxçıvani, əsər, ideya, əlyazma, mətn, elm, məzmun.

Hacı Molla Məhəmməd Naxçıvaninin “Kəşkülün-Nur” əsərinin məzmunu və ideyası
haq qında elmi araşdırmalar apararkən bir çox zəruri amillərə rast gəlinir. Hər bir əsərin məz -
munu, o əsərin bədii mahiyyətinin poetik mündəricəsidir. Bu mahiyyət təsvir olunan hadisə
və əhvalatdan, obrazların hiss, duyğu, fikir, münasibət, əlaqə və mübarizələrindən yaranır,
hə  min bədii əsərin mövzusunu açan həyat hadisələrindən, fikir və hisslərindən ibarət olur.
Varlığın müxtəlifliyi, insanın ümumi və fərdi xüsusiyyətləri, onun portretinin və daxili alə -
minin özünəməxsusluğu müşahidə ilə seçilir, dünyagörüşü ilə qiymətləndirilir, obrazlarda
konkret, hissi-emosional ifadə olunur, belə məzmun daxili birliyə, daxili harmonikliyə tabe
olur. Aristotelin anlamında “Təqlid” – məzmun sadəcə predmet, “surət çıxarmaq” natura de -
yildir; varlığın fantaziya ilə yaradılan bədii modelidir, ona ədəbi şəxsiyyətin fikri-mənəvi zən -
ginliyinin hopması, daxil olmasıdır. Çünki obrazın və bədii məzmunun “tikinti material”
gerçəkliklə bərabər sənətkarın şəxsiyyətidir, emosiyaları, fikir və düşüncəsi, meyl və münasi -
bətidir. Hər bir müəllif obrazı yaradarkən onun daxili və xarici görünüşünü, xüsusiyyət lərini
əha tə etməyi diqqət mərkəzində saxlayır və buna nail olmaq üçün məzmuna müvafiq forma
vermək haqqında düşünür. Beləliklə, hər hansı əsərin məzmunu ilə formasının bir-biri ilə əla -
qəsi mühüm qaydalardan biri kimi ədəbiyyat nəzəriyyəsinin əsas problemlərindən hesab olunur.

Məzmun və forma çoxdan bəri fəlsəfi düşüncə ilə təsbit edilmiş, yalnız sənət əsərlərində
deyil, bütün həyat hadisələrində mövcudluğunun iki tərəfə ayrılan anlayışlardır: ən ümumi
mənada isə onların fəaliyyəti və quruluşudur. Əsərin məzmunu həmişə müəllifin təsvir etdiyi
və ifadə etdiyi bir qaynaşma şəklindədir. Ədəbi əsərin məzmunu isə, müəllifin başa düşdüyü
və onun gözəllik idealı ideyası ilə əlaqəli olduğu həyatdır. İdeya isə hər hansı bir əsərdə müəl -
lifin oxucuya çatdırmaq istədiyi əsas fikirdir.

Şifahi xalq ədəbiyyatında, xüsusilə ilk dövrlərdə, fərdi yaradıcılıq təşəbbüsləri məhdud
olduğundan, sonrakı nəsillər istər ideya və məzmun, istərsə də bədii və sənətkarlıq baxımın -
dan, əsasən, öz sələflərinin sənət əsərlərinə arxalanmış, yaradıcılıq prosesində onları davam
və inkişaf etdirmişdir. Orta əsrlər yazılı ədəbiyyatı da, əsasən, normativ xarakter daşıyırdı.
Sa də dildə yazmaq, adi danışıq sözləri işlətmək, bədii əsərlərdə gündəlik həyat məsələlərindən
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bəhs etmək o zamankı dövrün söz sənətinə yüksək münasibət ilə bir araya sığmırdı. Ədəbiy -
yata, sənətə belə münasibət əsərin “ciddi” məzmunu ilə yanaşı, hər bir sözün ənənəvi poetika
qayda-qanunları əsasında dəqiq seçilib, yerli-yerində işlədilməsini də nəzərdə tuturdu. Orta
əsrlər yazılı poeziyasında yüksək forma kamilliyi tələb edən normativ qanunlar həmin dövr
şeirində yüksək, romantik səciyyəli xüsusi poetik dilin yaranmasına səbəb olmuşdu. Yalnız
XIX əsrdə bədii nəsrin xüsusi bir janr kimi formalaşmasından və həyatla daha yaxından bağlı
olan realist poeziyanın güclənməsindən sonra aydın oldu ki, poetik məqsədlər üçün “xüsusi”
nitq üslubundan istifadə etmək heç də məcburi deyildir, geniş ümumxalq dilinin başqa üslub
növlərindən və leksik qatlarından istifadə etməklə də yüksək sənət əsərləri yaratmaq müm -
kündür.

Belə ki, Hacı Molla Məhəmməd Naxçıvaninin “Kəşkülün-Nur” əsərinin məzmunu və
ideyası nədir? Hər bir əsərin, xüsusilə aparılan araşdırmalar nəticəsində “Kəşkülün-Nur” kita -
bının məzmunu və ideyası, əsərin semantik və obrazlı-emosional məzmununu ümumiləş dirən
əsas fikir mənbəyinə söykənmişdir. Bu ədəbi əsər mətninin fikri nədir sualının cavabı belə
ola bilər. Bu, başqa sənətlər vasitəsi ilə yenidən yaradıla bilməyən bir fikirdir. Yalnız bir ədəbi
əsə rin quruluşunu təşkil edən bütün komponentlərin qarşılıqlı əlaqəsi və birliyi ilə ifadə edilə
bilər. Çünki, əsərin ideyasını ifadə etmə yollarından danışarkən pafos doktrinasını da qeyd
etməmək olmaz. V.Belinskinin sözləri ilə desək “poetik ideya sillogizm deyil, doğma deyil,
qayda deyil, canlı həvəsdir, pafosdur”. Və buna görə də əsərin ideyası “mücərrəd düşüncə deyil,
ölü forma deyil, canlı varlıqdır”. Bu dərin bir həqiqətdir. Sadəcə, ideyanın pafosdan nə ilə
fərq ləndiyini aydınlaşdırmaq lazımdır. Pafos hər şeydən əvvəl ehtirasdır və o, bədii ifadə for -
ması ilə əlaqələndirilir. Pafosla qırılmaz şəkildə bağlı olan ideya yenə də əsərin məzmunu
deyi lən şeylə daha çox bağlıdır, xüsusən də “ideoloji məzmun”dan. Burada  ideya ilə pafos
birləşir.

İdeya sözü əsasən yunan dilində (idea) “anlayış, təsəvvür, fikir, ideya” anlamlarında
işlədilir.

İnsan şüurunda reallığı əks etdirən təsəvvür və anlayışların məcmusu; insanın reallığa
onun dünyaya baxışının əsasını təşkil edən münasibəti;

hər hansı bir şeyin məzmununu müəyyənləşdirən fikir, mahiyyət;
istək, fikir, plan; “məna”, “mahiyyət” bildirən, həmçinin şüur və təfəkkürün kateqori -

ya ları ilə sıx bağlı olan fəlsəfi termin;
insan şüurunda varlığı (həqiqi və ya yanlış şəkildə) əks etdirən və onun bizi əhatə edən

mühitə münasibətini ifadə edən anlayış, təsəvvür;
dünyagörüşünün əsas və ən mühüm prinsipi; məfkurə, məslək, əqidə. Məsələn, ideya

mübarizəsi, ideya silahı;
fikir, qayə, məqsəd. Məsələn, [sülh]ü qorumaq və möhkəmləndirmək ideyası.
Belə ki, hər bir sənət əsərinin ideyası bütün elementləri, qarşılıqlı təsiri və onun bütün

komponentlərinin birliyi ilə ifadə olunur. Hər bir elmi araşdırıcının isə bədii mətndən götürdü -
yü və çəkdiyi, məzmunu ilə tanış olduğu, müəllifin düşüncələri və hissləri ilə qarışdığı bir
nəticə, bir növ “həyat dərsi” sayıla bilər. Müəllif ruhunun yalnız müsbət deyil, mənfi obrazlar -
da da olduğunu anlamaq vacibdir. Bu baxımdan F.M.Dostoyevski çox yaxşı demişdir: “Hər
birimizdə “Sodom idealı”, “Madonna idealı”, “Tanrı şeytanla” mübarizə aparır və bu döyüş
meydanı insan ürəyidir” [6].

Bu baxımdan Hacı Molla Məhəmməd Naxçıvaninin “Kəşkülün-Nur” əsəri həm məzmun
baxımından, həm də ideya baxımından çox dəyərli tədqiqat əsəridir. Əsərin məzmunu hər
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hansı bir hadisə və hərəkətin məzmununu açıqlayır, onun məntiqi idealı kimi çıxış edir. Əsər
əsasən islam fəlsəfəsinin yaratdığı amillərlə sıx bağlıdır. Bu baxımdan da müəllif üstünlüyü
bu prizmadan ifadə etməyə çalışmışdır. Bu da əsərin zənginliyindən xəbər verir. Çünki əsərdə
verilən hər hansı bir epizod və məntiqi fikir müasir reallıqlar üçün, mənəvi dəyərlərimiz və
onların inkişafı üçün zəruridir. Müəllif əsərdə nəinki Naxçıvan ictimai mühitinin, bütövlükdə
bəşəri ideyaların insani prinsiplərinin saf və sağlam tərzdə formalaşmasını, elmi idraka söy -
kənərək davranış tərzinin, təfəkkür metodunun zəruri sahələrinin, mənəvi-ruhi sferanın, fəlsəfi
dünyagörüşü funksiyasının və s. inkişaf etdirilməsi baxımından bir çox zəngin mənbələrə mü -
raciət etmişdir. Əsərdə ilk növbədə yaranan məzmun və ideya prinsipləri, elmi-fəlsəfi hisslər,
ağlın və təfəkkürün təzahürü sarsılmaz olaraq qeyd edilir. H.M.Naxçıvani Şərq təfək kürünün
elmi-fəlsəfi müxtəlifliyini zənginləşdirən əsaslı iddialar irəli sürmüşdür. Belə ki, o, əsərdə öz
fəlsəfi dünyagörüşünü ifadə edərək mövzuların məzmununu və ideya prinsiplərini belə qeyd
etmişdir: “Allah-Təala Musa əleyhissəlama vəhy eylədi ki, ya Musa dörd zad sənə vəsiyyət
edirəm, onları hifz eylə! Birincisi, nə qədər ki, bilmirsən günahların bağışlanıb, özgələrin ey -
binə məşğul olma. İkincisi, ta bilmirsən ki, mənim xəzinələrim tamam olub ruzidən ötrü qəm
etmə. Üçüncüsü, ta bilmirsən ki, mənim padşahlığım zail olub məndən qeyrisinə ümidvar ol -
ma. Dördüncüsü, ta bilmirsən ki, şeytan ölüb onun məkrindən (hiyləsindən) xatircəmə olma”
[1, s. 181].

Müəllif əsərin məzmununu və ideya baxışlarını dünya mənzərəsinin idealı olan insan
varlığının əsas xüsusi cəhətlərini qiymətləndirərək onun cənnət və cəhənnəm məkanları ilə
xə bər dar edir. Müəllif əsərdə Həzrət Məhəmməd əleyhissəlamın mübarək kəlamı ilə nəql
olunan behiştin Uca Allah tərəfindən yaradılması anlayışı haqqında yazır: “Allah-Təala behişti
yaratdıqdan sonra buyurdu: Danış! Behişt belə dedi: Hər kim mənə daxil olarsa, xoşbəxtdir.
Sonra Allah-Təala buyurdu: And olsun izzət və cəlalıma! Sakin olmaz səndə səkkiz taifeyi-
xəlq dən. Birinci, haram içki aludəçisi. İkinci, zinaya israr edən. Üçüncü, süxənçin (sözgəz -
dirən). Dördüncü, dəyyus (namussuz). Beşinci, əyalini xəyanətilən aciz qoyan. Altıncı,
məf-uli-vaqie olan. Yeddinci, sileyi-rəhmi qəte edən (qohum-əqraba ilə əlaqəni kəsən). Sək -
kizinci, o kəsi ki Allahdan əhd edə ki, filan əməl, filan qərarilən olsa, filan əməli filan edərəm.
Ondan sonra əhdinə vəfa etməyə” [1, s. 224].

Müəllif əsərin məzmun müxtəlifliyini və ideya gözəlliyini nəzərə alaraq Şərq fəlsəfi
fikir dünyasının mənalı baxışlarını həyatın örnək alacaq sahələrini müasir nəsillərə çatdırmaq
üçün “Fütuhat əl-Qüddüs” kitabından bir rəvayəti nəql etməklə canlandırır: “Cənabi Musa
əleyhissəlama cənabi Əzrayil nazil oldu. Eylə ki, cənabi Əzrayili gördü mübarək bədəni
lərzəyə düşdü. Buyurdu, ya Əzrayil aya mənim ziyarətimə gəlibsən, ya məni qəbzi-ruh etməyə
gəlibsən? Ərz eylədi, qəbzi-ruh etməyə gəlmişəm. Həzrəti Musa buyurdu, ya Əzrayil mənə o
qədər möhlət ver ki, əhli-əyalimlə bir vida eyləyim. Ərz eylədi, təxirə məmur deyiləm və
möhlət verməyə də məzun deyiləm. Buyurdu, onda o qədər möhlət ver ki, öz Pərvərdigarıma
bir səcdə eyləyim. Möhlət verdi. Sonra həzrəti Musa səcdəyə düşdü və səcdəsində minacat
eylədi ki, ey mənim Məbudum! Pərvərdigara, buyur Əzrayilə mənə o qədər möhlət versin ki,
əhli-əyalım, övladım və əqrəbam ilə vida eyləyim. Bəs əmr eylədi Allah-Təala Məlikil-mövtə
(ölüm mələyinə) ki, möhlət ver Musaya! Möhlət veriləndən sonra həzrəti Musa birinci gəldi
anasının yanına və dedi: Ana qabaqda bir uzaq səfərim var, öz həqqivi mənə halal eylə. Anası
dedi, oğul necə səfərdi ki, bu qədər vəhşət edirsən? Dedi: Ana axirət səfəridi. Bəs anası ağladı
və anasını vida eyləyib gəldi əyalının yanına. Əyal və övladını vida eylədi. Onlar da nohə və
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nalə eylədilər. Həzrəti Musanın bir səğir uşağı var idi ki, şiddətilən onu dost tutardı və məhəb -
bət eylərdi. Eylə ki, o, səğir uşaq atasının vidasını gördü, çıxdı qucağına, qolların doladı cənabi
Musanın mübarək boynuna və çox şiddətilən iztirabə düşüb ağladı. Belə ki, həzrəti Musa
özünü saxlaşdırammadı bi-ixtiyar ağladı. Bəs Allah-Təala tərəfindən həzrəti Musa əla nəbiy -
yina və aleh əleyhissəlama vəhy oldu ki, ey İmranın oğlu Mənim yanıma gəlirsən, ağlamağının
və iztirabıvın səbəbi nədir? Ərz eylədi, Pərvərdigara mənim iztirabım və ağlamağım uşaqla -
rımın səbəbinədir ki, mən onlara çox mehribanam. Sonra Xudavəndi-Aləm buyurdu: Ya Musa,
əsavı vurgilən dəryayə! Bəs həzrəti Musa əsanı vurdu dəryayə. Dərya şekafte oldu (yarıldı).
Bir böyük ağ daş dəryanın qərində (içində, dibində) zahir oldu. Sonra vəhy oldu ki, ya Musa
əsavı vur daşa. Bəs həzrəti Musa əsasını vurdu o daşa. Daş şekafte oldu. O daşın cövfündən
(içindən) bir zəif qurd çıxdı ki, ağzında bir yaşıl yarpaq vardı ki, yeyirdi. Bəs Allah-Təala bu -
yurdu, ya Musa Mən bu dəryanın içində məstur olan (gizli olan, qapalı qalan) zəif qurda ruzi
verərəm və fəramuş eyləmirəm (yaddan çıxarmayıram). Aya, sənin uşaqlarıvı fəramuş edə -
cəyəm? Bəs xoşhal olgilən və qəm eyləmə ki, Mən sənin uşaqlarıvı yaxşı hifz və himayət ey -
lərəm. Cəza (mükafat) əta eylərəm onlara yaxşı niyyətləri səbəbinə” [1, s. 300-301].

Müəllifin bu əsəri digər “Məzahir əl-Ənvar” [3], “Səhabəd-Dümu” [4], “Qürrətül-
Əbsar” [5] və “Dürrətül-Əbrar” [2] əsərlərindən fərqli olaraq həm məzmun baxımından, həm
də ideya baxımından öz xüsusiyyətlərinə görə xeyli fərqlənir.

Ümumiyyətlə Hacı Molla Məhəmməd Naxçıvaninin “Kəşkülün-Nur” əsərinin məzmun
və ideya xüsusiyyətləri universal xarakter daşıyır və onun məna çalarları bir-birindən fərqli
olaraq seçilir. Əsər əsasən Şərq aləminin aparıcı sahəsi olan islam fəlsəfəsinin ideya və gözəl -
liklərini həyata keçirən Məhəmməd əleyhissəlam və onun əhli-beytinin şəninə həsr edilmiş
dəyərli hədislər və hikmətli kəlamlarla əhatə olunmuşdur. Aparılan araşdırmaların məntiqi
nə ticəsi olaraq belə nəticəyə gəlmək olar ki, Hacı Molla Məhəmməd Naxçıvaninin zəngin
yaradıcılığı və onun “Kəşkülün-Nur” əsərinin məzmunu elmi baxımdan böyük əhəmiy yət
daşıması, həmçinin kitabın ideya xüsusiyyətlərinin müxtəlifliyi öz aktuallığı ilə seçilir. Əsərin
tədqiqi Azərbaycan mətnşünaslıq elminin inkişafı üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir.

Güman edirik Hacı Molla Məhəmməd Naxçıvaninin “Kəşkülün-Nur” əsərinin məzmun
və ideya xüsusiyyətləri haqqında danışdığımız bu əlyazma əsərinin elmi araşdırılması Nax -
çıvan mədəniyyət və ədəbiyyat tarixinin fəlsəfi nailiyyətlərindən biri kimi qiymətləndirilə -
cək dir.
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Sabuhi Ibrahimov

CONTENT AND IDEA OF HADJI MOLLA MOHAMMAD NAKHCHIVANI’S
WORK “KASHKULUN-NUR”

The paper researches the content and idea of the work “Kashkulun-Nur” by the promi-
nent religious figure, Hadji Molla Mohammad Nakhchivani, who has rich and multifaceted
creativity, and specific scientific results are obtained. As a result of scientific research, it be-
came clear that the author’s deep talent gave a great impetus to creating the work, both in
terms of logic and essence. Thus, content features and ideas that resonate in this work are ex-
plained by scientific approaches and evaluated logically. Each topic here is distinguished by
its relevance and allows the emergence of new scientific ideas.

In general, the researches emphasized that the extensive study of Haji Molla Mohammad
Nakhchivani’s work “Kashkulun-Nur” is necessary for the modern period.

Keywords: Hadji Molla Mohammad Nakhchivani, work, idea, manuscript, text, science, content.

Сабухи Ибрагимов

СОДЕРЖАНИЕ И ИДЕЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ХАДЖИ МОЛЛЫ МОХАММАДА
НАХЧИВАНИ «КАШКУЛУН-НУР»

В статье исследуется содержание и идея произведения «Кашкулун-Нур» выдаю -
ще гося религиозного деятеля, хаджи Моллы Мохаммада Нахчивани, обладавшего
богатым и многогранным творчеством, и получены определенные научные результаты.
В результате научных изысканий стало ясно, что большой толчок к созданию произве -
дения, как по логике, так и по существу, дал глубокий талант автора. Таким образом,
особенности содержания и идеи, которые находят отклик в произведении, объясняются
научными подходами и оцениваются с логической точки зрения. Каждая тема в работе
отличается своей актуальностью и позволяет появляться новым научным идеям.

В целом исследования подчеркивают, что широкое изучение произведения хаджи
Моллы Мохаммада Нахчивани «Кашкулун-Нур» важно и необходимо для современного
периода.

Ключевые слова: хаджи Молла Мохаммад Нахчивани, произведение, идея, рукопись, текст,
наука, содержание.

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

Daxilolma tarixi: İlkin variant 12.01.2022
Son variant 18.03.2022
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UOT 82

GÜNEL ƏSGƏROVA

“MOLLA NƏSRƏDDİN” KARİKATURALARINDA NAXÇIVAN

“Molla Nəsrəddin” jurnalı Azərbaycanda satirik qrafikanın, karikatura sənətinin, mətbuat rəssamlığının,
kitab qrafikasının yaradılmasında silinməz izlər buraxmışdır. Jurnalın geniş miqyasda tanınmasının əsas cəhət -
lərin dən biri də İ.Rotter, O.Şmerlinq, Ə.Əzimzadə, S.Ə.Behzad, Q.Xalıqov, İ.Axundov, Ə.Hacıyev, H.Əliyev kimi
rəssamların fırçasının məhsulu olan rəngli satirik-karikaturalar idi. Bu karikaturalar jurnalın əsas məqsəd və
məramını tam ifadə etməyə imkan verirdi.

Məqalədə “Molla Nəsrəddin” jurnalında dərc olunmuş Naxçıvana aid karikaturalar mövzular üzrə
qruplaşdırılmış və təhlil edilmişdir.

Açar sözlər: “Molla Nəsrəddin” jurnalı, Naxçıvan mühiti, mollanəsrəddinçi rəssamlar, karikatura,  sa -
tirik mətbuat, satirik qrafika.

Azərbaycanda karikatura məktəbinin əsası 1906-cı il 7 aprel tarixində “Molla Nəsrəd -
din” jurnalının nəşri ilə qoyulmuşdur. “Molla Nəsrəddin” jurnalı satirik yazıları ilə bərabər
rəngli karikaturaları ilə də oxucuların diqqətini cəlb etmişdir. Mirzə Cəlil az zaman kəsiyində
jurnalın qayəsinə uyğun rəssamları öz ətrafına cəlb etməyi bacarmışdı. Jurnalın qısa müddət
ərzində populyarlıq qazanmasında, xalq tərəfindən sevilməsində mollanəsrəddinçi rəssamların
(İ.Rotter, O.İ.Şmerlinq, Ə.Əzimzadə, Q.Xalıqov, İ.Axundov, Ə.Hacıyev, H.Əliyev – G.Ə.) fırça -
sının məhsulu olan rəngli-satirik rəsmlərin böyük rolu olmuşdur.

“Molla Nəsrəddin”in səhifələrində çap olunan kəskin ifşa gücünə malik rəsmlərin təsir
qüvvəsi xəbər, elan, məktub və felyetonlardan geri qalmırdı. Əksinə, onun gülüş hədəfi daha
əyani, daha konkret və təsiri daha güclü idi” [3, s. 5].

Mollanəsrəddinçi rəssamlar çəkdikləri karikaturalar ilə jurnalın məqsəd və məramını
gözəl ifadə etməyi bacarırdılar. Naxçıvan mühitində cərəyan edən şəriət və din xadimlərinin
çirkin əməlləri, dövlət idarəçiliyinin olmaması, qiraətxanaların acınacaqlı vəziyyəti, Naxçıvan
əhalisinin avamlığı, qadın əsarəti, savadsızlıq və s. problemləri özündə əks etdirən karikatu -
ralar bu baxımdan mənalı və əhəmiyyətli rəsmlər idi.

Jurnalda Naxçıvanla bağlı dərc edilən karikaturaları bir neçə mövzu üzrə qruplaşdırmaq
olar: dini fanatizm, avamlıq və köhnə adət-ənənələrin tənqidinə həsr olunmuş karikaturalar;
qadın azadlığı mövzusunda çəkilən karikaturalar; xalqın maariflənməsi yolunda çəkilən
karikaturalar və idarəetmədə süründürməçilik, dövlət məmurlarının özbaşınalığını tənqid edən
karikaturalar. Qeyd etdiyimiz bu məsələlər “Molla Nəsrəddin”in daim diqqət mərkəzində
olmuş və öz satirik üslubu ilə bu problemlərə öz tənqidi münasibətini bildirmişdir.

Dini fanatizm zülməti, Şərq ətaləti və nadanlıq, maarifsizlik “Molla Nəsrəddin”in baş -
lıca tənqid hədəfləri idi. Mirzə Cəlil “Xatiratım” əsərində jurnalın əsas məqsəd və məramından
bəhs edərkən qeyd etmişdir: “Bizim qabağımızda dağ kimi duran istibdad, Şərq istibdadı və
Şərq qaranlığı idi, şah və sultan istibdadı idi və şəriət zülməti idi, xəlvət dərədə növ-növ
tülkülərin bəyliyi idi” [4, s. 104].

“Molla Nəsrəddin” jurnalının ilk mahir karikatura ustası Oskar Şmerlinq olmuşdur.
Onun jurnalın üslubu və ideyasını mükəmməl mənimsədiyi çəkdiyi rəsm əsərlərindən aydın
görünür. Jurnalın 1909-cu il tarixli sayında Şmerlinq imzalı əsərdə Naxçıvanda dindən,
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islamdan başı çıxmayan mollarının tənqidinə yönəlmiş mənalı bir karikatura verilmişdir.
“Naxçıvanda hamamda ibadət” adlı karikaturada naxçıvanlı möminlərin hamamda ibadəti
təsvir olunmuşdur. Bu karikaturada göstərilir ki, hamamda bir neçə mömin natəmiz yerdə
islamın şərtlərinə uyğun olmayan hallarda namaz qılır [5, 1909, №21, s. 12].

Karikaturalarda çox vaxt mollanəsrəddinçilərin təhsilin və dünyəvi cəmiyyətin düşmən -
ləri adlandırdığı din xadimləri təsvir olunurdu. Jurnalın 23-cü nömrəsində verilən karikaturada
başı yekə bir molla təsvir edilmiş və altında isə Şahtaxtından gələn məktubun məzmunu
verilmişdir: “Bizim molla Nəcəfül-əşrəfdə Ümumilyəhyayi-şəriə, fiqhiyyə, üsul-hökmiyyə,
coğrafiya, hesabiyyə, tarixiyyə, tibbiyə və dünyanın hamı elmlərini mükəmməl bir surətdə
təhsil eliyib: Əhməd Qazizadə. Molla Nəsrəddin: Əgər bu rəvayət doğru olsa, gərək mollanın
başı da belə yekə ola” [5, 1909, №23, s. 13].

Belə mollaların əməllərini ən dəhşətli formada göstərmək üçün həmin ilin 39-cu nömrə -
sində əks olunmuş karikaturada mərsiyəxanada molla Mahmud və molla Əhməd adlı iki
mollanın pul qarşılığında mərsiyə söyləmək üstündə dalaşmaları O.Şmerlinq tərəfindən usta -
lıqla təsvir edilmişdir [5, 1909, №39, s. 1].

Başqa bir karikaturada Naxçıvanda şeyx cənablarının “Musa peyğəmbərlə balıqlar
arasında söhbət” hədisini rəvayət etməsi satirik üslubda göstərilmişdir. Həmin karikaturada
balıqlar Musa peyğəmbərə binamaz birinin dişinin çəkib dəryaya atması və nəticədə su zə -
hərləndiyi üçün balıqların həlak olmasından gileylənirlər. Musa peyğəmbərdən xahiş edirlər
ki, Tura gedəndə Allahdan istixarə et, bizə rəhmi gəlsin [5, 1910, №19, s. 4].

1910-1914-cü illərdə “Molla Nəsrəddin” jurnalının populyarlıq qazanmasında böyük
xidmətləri olmuş rəssamlardan biri də İosif Rotter olmuşdur. Həmin ilin 42-ci nömrəsində
“Naxçıvanda tasua gecəsi” Rotter tərəfindən rəngli boyalarla rəsm edilmişdir. Rəsmin aşağı
hissəsində isə “Mərsiyəxan: Tez-tez gəlin, qardaşlar, gecə keçir, dadaşım tərlidir” sözləri veril -
mişdir [5, 1910, №42, s. 4].

Biəməl mollaları cəsarətlə ifşa edən “Naxçıvanda bir hacı” adlı karikaturada isə bir hacı
Məkkədən gəldiyi zaman çadralı qadını görür, gözlərini əli ilə qapayır. Bir həftə sonra bir göz
ilə baxır və bir aydan sonra isə həmin qadına kəbin kəsdirməsi ustalıqla təsvir edilmişdir [5,
1913, №7, s. 5].

1917-ci ildən jurnalın baş rəssamı kimi çalışan Əzim Əzimzadə imzalı “Nəxli tuba”
adlı rəsmdə sifarişlə heyvanların behiştə qəbul olunması satirik boyalarla tənqid hədəfinə
çevrilmişdir.

Mollanəsrəddinçi rəssamların yaratdığı obrazlar və süjetlər elə dolğun təsvir edilirdi ki,
oxucu hədəfdə nəyə işarə edildiyini dərhal başa düşürdü. Sovet hakimiyyəti illərində dərc
edil miş “Dini söhbətlər” adlı satirik karikaturada Ordubadda Kərbəladan yeni gəlmiş kərbə -
layilərin gördükləri doğru möcüzələrdən söhbəti belə aydın, başa düşülən təsvir edilmişdir
[5, 1927, №3, s. 8].

Məcmuədə din xadimlərinin acgözlüyünü, qara camaatın qolçomaqlar tərəfindən necə
insafsızlıqla soyulub-talan edildiyini göstərən “Odlu müxbir” imzalı “Son peşmançılıq fayda
verməz” başlıqlı xəbər dərc edilmişdir. Xəbərdə Şərur qəzasında torpaq bölgüsü zamanı bəzi
kəndlərin torpağı başqa kəndlərin payına düşmüş, amma bu torpaq sahibləri paylarına düşən
torpağa görə peşmandırlar. Çünki şəriət özgə torpaqlarını haram buyurmuşdur [5, 1927, №36, s. 4].

Bu xəbəri karikatura şəklinə salan jurnal avam xalqın mülkədarlar və mollalar tərəfindən
soyulub-talan edildiyini “Baş Noraşendə torpaq bölgüsü” adlı karikaturada satirik şəkildə belə
canlandırmışdır. “Kəndli qolçomağa: Bölgüdə sənin torpağından mənə yer veriblər, ona da
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ki, molla deyir haramdır. Təvəqqe edirəm bu qəndi, çayı götürüb mənə halallıq verəsən. Qol -
çomaq kəndliyə və mollaya: canım, bu qənd, çay azdır, buna halallıq vermək olurmu? [5, 1928,
№ 4, s. 8].

“Molla Nəsrəddin” jurnalının sonuncu illərində nəşr olunmuş “Namaz ilə aldadılmışdır”
adlı karikaturada Naxçıvandan Bakıya gələn bir müsafiri qırmızısaqqal bir mömin onun ye -
rində namaz qılmaq bəhanəsi ilə aldadıb namaz qılandan sonra pud yarım soğan toxumunu
oğurlayıb qaçmışdır. 1-ci şəkildə müsafir gedir, 2-ci şəkildə oğru müsafirin yerində namaz
qı lır, namaz qılan oğru soğan toxumunu oğurlayıb qaçır, 3-cü şəkildə müsafir özünün aldan -
dığını görüb heyran qalır. Şəklin aşağısında isə yazılıb: “Müsafir: Evin yıxılsın namaz! Evimi
yaxşı yıxdın” [5, 1930, №10, s. 8].

Bu ilin 20-ci sayında verilmiş “Hacı Mir Yusif öləndən sonra” adlı karikatura da dini
fanatizmin ifşasına həsr edilmişdir. Böyük ustalıqla çəkilən həmin rəsmdə rəssam göstərir ki,
“Mir Yusifin cənazəsi arxasınca Ordubad möminləri əllərində yağ, süd, qoyun, toyuq-cücə,
yumurta Yusif ağaya: “Sən öldün! Bəs bundan sonra biz bu peşkəşləri kimə verəcəyik?” –
deyirlər. Mir Yusif isə tabutdan qalxıb camaata: Aparın Naxçıvanda Şeyx Kərim imam Hüseyn
təziyəsində sərf edin,” – deyir [5, 1930, №20, s. 1]. Karikaturada din xadimlərinin avam xalqı
necə istismar etdiyi əks olunmuşdur.

“Naxçıvan mömünləri” adlı ikinci karikaturada isə iki məşədi yolda qarşılaşır. Məşədi
so ruşur: “Kəblə Məhəmməd, qoltuğundakı nədir? Kəlbeyi-Məşədi, məhərrəmlikdir, tövbə
qüslü tökmək üçün hamama gedirəm” [5, 1930, №20, s. 8].

“Molla Nəsrəddin” məcmuəsini bəzəyən bu rəngli satirik karikaturalar jurnalın əsas
məq səd və məramını həyata keçirməyə xidmət edirdi. Mollanəsrəddinçi karikaturaçılar ya -
şadıqları dövrün eybəcərliklərini, Azərbaycanın bütün bölgələrində, xüsusən də Naxçıvanda
hökm sürən gerilik, avvamlıq, cəhaləti cəsarətlə tənqid atəşinə tuturdular. Mollanəsrəddinçi
karikaturaçılardan O.Şmerlinqin jurnalın 1909-cu ilində dərc edilmiş “Naxçıvan” adlı kari -
katu rası bu cəhətdən xarakterikdir. “Məşədi, tək səbir gəldi, indi getməyək, qalaq sabaha” bu
karikaturada vağzalda 3 nəfər kişi qatara minmək istəyərkən tək səbir gəlir və onların qatara
minməkdən imtina etmələri təsvir edilmişdir. 38-ci nömrədə isə yenə avvamlıq məsələsinə to -
xunulmuş, ordubadlı Ağ Seyidin uşaqlarının Qarabağ yaylağında qoyunları kökəltməkdən ötrü
bir-bir öz mübarək şalının altından keçirmələri ustalıqla təsvir edilmişdir [5, 1909, №38, s. 11].

“Molla Nəsrəddin” jurnalında qadın azadlığı, qadının kölə halına salınması, çoxarvad -
lı lıq, azyaşlı qızların özlərindən yaşca böyük kişilərə zorla ərə verilməsi ilə bağlı çoxlu karika -
turalar verilmişdir. Bu karikaturaların hər birində qadınları əsarət altında saxlamağa çalışan
fırıldaqçı din xadimləri, ruhanilər və mollaların çirkin əməlləri ifşa edilir, qadın hü quqsuzluğu
tənqid olunurdu. “Qadının maariflənməsi, örtükdən azad edilməsi, ictimai həyata atılması və
s. məsələlər mətbuat səhifələrində geniş işıqlandırılır, qızğın müzakirə və mübahisələr gedirdi.
“Molla Nəsrəddin” jurnalında bu məsələ daha qabarıq, inqilabi-demok ratik mövqedən işıqlan -
dırılırdı. Onun hər bir yazısındakı, karikaturasındakı cəsarət, kəsərli tənqid, öldürücü həcv
mü səl man aləmində, məişətdə bir vəlvələ salmışdır. Mollanəsrəddinçilər heç nədən, heç kim -
dən qorxmadan qadın azadlığı ideyasını geniş yayırdılar” [2, s. 10].

Jurnal nəşrə başladığı gündən qadın hüququnu müdafiə etmiş və bu yolda yorulmadan
mübarizə aparmışdır. Jurnalın 1909-cu il 10-cu nömrəsində qadın hüquqsuzluğu O.Şmerlinq
fır çasında böyük ustalıqla öz əksini tapmışdır. Həmin karikaturanın mövzusu məcburi nikah -
dır. Birinci şəkildə kişi bir qızın saçından tutub çəkir və deyir: “Öz xoşunla gəlməzsən zorla
apararam”. İkinci şəkildə isə əlində xəncər tutmuş kişi çadralı qızı qazının yanına gətirir və
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cibindən pul çıxarıb qazıya verir. Pulu görən qazı deyir: “A qız səsin ki, çıxmır, görünür, razı -
san. Allahın əmri ilə səni bu oğlana nikah elədim” [5, 1909, №10, s. 12].

Naxçıvanda qadın hüquqsuzluğunu əks etdirən “Naxçıvanda kükülü molla Fərəc” adlı
karikaturada Molla Fərəc üzünü tutub yanındakı əli təsbehli iki kişiyə deyir: “Siz Allah, bir
insaf ediniz. Şeyxülislam yazır ki, 9 yaşında qıza kəbin verilməsin. İndi baxın görək, məgər
bu qıza, ərə getməli deyil?” [5, 1910, №18, s. 5]. Mollanəsrəddinçilər bu karikaturalarla o za -
mankı Şərq cəmiyyətində qadının sözünü deməyə haqqı olmaması, məcbur edilərək istəmədiyi
birinə ərə verilməsini qabarıq şəkildə göstərməyə çalışırdılar.

Jurnalın 1911-ci il tarixli ilk nömrəsindəki karikatura da bu baxımdan çox təsirlidir.
Günəşin parlaq şüaları altında “məktəb” sözü yazılmışdır. Bu maarif işığının qarşısında isə
bay quş şəkilli molla dayanmışdır. Mollanın kölgəsi altında 14 yaşında iki müsəlman uşağı
biri çadraya bürünmüş qız və gəlin qapısı ağzında dayanmış oğlan uşağı, şəklin sol tərəfində
isə 14 yaşında məktəbli iki erməni uşağına əli ilə məktəbi göstərən müəllim təsvir edilmişdir
[5, 1911, №4, s. 7]. Müqayisəli şəkildə verilmiş bu şəkildə müsəlman uşaqların erkən yaşda
məcburi nikahlanması və onların maariflənməsinə mane olan cəhalətpərəst mollalar, ruhanilər
mollanəsrəddinçilər tərəfindən acı təəssüflə ifşa olunur.

“Mədəni inqilab nümunələrindən” adlı karikaturada isə göstərilir ki, balaca Ordubad
qəsəbəsində 78 məscid vardır, burada bircə nəfər üzüaçıq arvad yoxdur. Ordubad qırmızı saq -
qallı: “Təsbeh ilə elədiyim istixarə (məşvərət) bəd gəldiyinə görə Ordubad firqəçi və məsul
işçilərinin arvadları çadranı atası olmadılar” [5, 1929, №17, s. 1].

Başqa bir nömrədə verilmiş “Məktəblilər üçün tapmaca” adlı karikatura da çox mənalı -
dır. “Yazda məktəblər tətil etməzdən Naxçıvan pedtexnikumunda qızların sayı çox idi. Tətildən
qayıtdıqda isə  iki cüt bir tək qız gəlmişdir. Gələnlər də nişanlanmışlar. İndi bu məktəbə qayıt -
mayan qızların necə olduqlarını kim tapıb 60 qəpik para ilə bərabər idarəmizə göndərsə, ha -
man adam bir ay müftə məcmuə və haman qızların toy aşından bir qab göndəriləcəkdir [5,
1929, №44, s. 8].

Jurnalda dərc edilmiş “Cənnətdədəmi bu miqdar olacaq” adlı karikaturada Ordubadda
təzəlikdə vəfat etmiş Hacı Mir Yusif ağanın təziyəsində tamam 52 dul arvadı iştirak edir. Bun -
lar hamısı ağaya siğə olmaq üçün növbəyə durmuşdular, o da ki, qismət olmadı. Şəklin altında
isə yazılıb ki, ağanın alıb-boşadığı iki bacı olan arvadları burada iştirak etmirlər [5, 1930, №
21, s. 1]. Göründüyü kimi, bu rəsmdə də çoxarvadlılığa işarə edilir və mollaların yalançı, riya -
karlığı öldürücü satira atəşinə tutulur.

“Molla Nəsrəddin”də gənc nəslin təhsildən, elmdən uzaq düşməsinə dair karikaturaların
da özünəməxsus yeri vardır. Bu karikaturalardan birində Naxçıvan əhalisinin günahı üzündən
boş qalan “Səadət” qiraətxanasının acınacaqlı vəziyyəti təsvir edilmişdir. O.Şmerlinqin müəl -
lifi olduğu həmin karikaturada içki içənlər, çalğıçılar və azyaşlı qızların rəqsi təsvir edilərək
qiraətxanada keyf məclisi qurulduğu göstərilir [5, 1906, № 40, s. 1]. Jurnalın 1909-cu ilə aid bir
nömrəsində isə müsəlmanların “Ordubad” şəhər əhalisinin küçədə oturub Quran oxuması,
tütək çalması ilə “Akulisi” kəndinin erməni sakinlərinin kitabxanaya getməsi müqayisəli şə kil -
 də verilmişdir. Karikaturada dərin məna kəsb edən belə bir cümlə yazılmışdır: “Allah-taala in -
sa nı bir cür yaradıb, lakin məlun şeytan xalqı aldadıb hərəni bir yola çəkir” [5, 1909, № 23, s. 12].

Növbəti ilin müxtəlif nömrələrində mollanəsrədinçi rəssamlar maarif düşmənlərini hədəf
almaqda davam edirdilər. “Bir qəzetin bağlanmağının şadlıq xəbəri” karikaturasında Naxçıvan
məhkəməsində “nürgüd”lü Mir İsanın “tans” edərkən təsvir olunmasında böyük bir məna, güc -
lü satira atəşi vardır [5, 1910, № 27, s. 5].
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Jurnalın başqa nömrəsində isə Naxçıvanda məktəb binalarının, təhsil sisteminin bərbad
vəziyyət olduğunu göstərən “Şərur qəzasının Baş Noraşen dairəsində Mahmud kəndində” adlı
bir karikatura verilmişdir. Bu karikaturada məktəbin ümumi görünüşü və onun pilləkənin
xarab olduğu üçün şagirdlərin bir-birlərini yuxarı mərtəbəyə dolmaçarxla çəkdikləri təsvir
edilmişdir [5, 1926, № 1, s. 6].

“Naxçıvan ölkəsi Yaycı kəndində” başlıqlı şəkildə isə müəllim şagirdlərə bilik, təhsil
aşılamaq əvəzinə, sinif otağında onları namaza düzməyi göstərilərək hələ də Naxçıvan mək -
təb lərində təhsilin lazımi səviyyədə olmadığı diqqətə çatdırılır [5, 1927, № 15, s. 8].

Naxçıvan ölkəsində maarif işlərinin necə bərbad vəziyyətdə olduğunu göstərən “Naxçı -
van ölkəsində” adlı karikaturada isə bir mollanın əlində kitab təsvir olunub. Kitabın sol səhi -
fəsində Naxçıvanda maarif işlərinə buraxılan puldan ikiatlı bir faytonun alınması satirik
şəkil də oxucuya təqdim edilir [5, 1928, № 28, s. 1].

“Ehtiyat yaxşı şeydir” adlı karikaturada isə Naxçıvan məktəbində təhsil alan oğlan və
qızlar məhərrəmlikdə ehtiyat üçün sandıqda saxladıqları çadra və papaqlarını tasua və aşura
günü hörmətinə eşələyib çıxarırlar. Şəklin aşağı hissəsində isə yazılıb. Adam odur ki, iki
dünyanı da əlində saxlasın [5, 1930, № 21, s. 8].

“Yeni radiolar” karikaturasında göstərilir ki, Əbrəqunus (Naxçıvan) dairəsində siyasi
maarif şöbəsinin klubu, qiraətxana və radiosu olmadığından kəndlilər mədəni işlərdən kənarda
qalır və boş vaxtlarını çayçı dükanlarının qabağında qurbağaların nəğməsinə qulaq asmaqla
keçirirlər [5, 1930, № 26, s. 8].

Jurnalın 1928-ci il tarixli nömrəsinin birində dərc olunan “Naxçıvanda Gənc qızıl
qələmlər ədəbiyyat cəmiyyətində” adlı karikaturada Molla Mahmud Cakər və Balabəyin si -
masında köhnə şeir ənənələrindən yaxa qurtara bilməyənlər tənqid hədəfinə çevrilmişdir [5,
1928, № 9, s. 1].

Mollanəsrəddinçilərin əsas mübarizə hədəflərindən biri də Naxçıvanda dövlət məmur -
ları nın, idarə rəhbərlərinin, xüsusən də rus məmurlarının özbaşınalığı idi. Dünyada cərəyan
edən siyasi özbaşınalıq, məmurların acgözlüyü nəinki lətifələr, məzəli şeirlər, atmacalar ilə,
həm də güclü karikatura və illüstrasiyalar yolu ilə jurnalda satira atəşinə tutulurdu.

“Jurnalın tənqid və ifşa etdiyi hakim sinfin nümayəndələri bütün karikaturalarda son
dərəcə gülünc formalarda, heyvan və şeytan şəkillərində təsvir olunurdu” [3, s. 5].

Mollanəsrəddinçi rəssamlar karikaturalarında özgə millətin nümayəndələrinin yerli
idarələrdəki özbaşınalığını yaradıcılıqla təsvir ediblər. Məcmuə Culfa gömrük məntəqəsindəki
nöqsanlardan istər xəbər, poçta qutusu, elan, istərsə də karikaturalar vasitəsilə iradlarını bildir -
mişdir. 1909-cu ildə jurnalda çap olunan “Məclis vükəlası Culfa gömrükxanada” karikaturada
Urus gömrükxanada mollaların sandığından 12 arşın uzunluğunda bir təsbeh, 10 girvənkə
vəz nində bir möhür çıxarır və bunlar məclisdə nəyə lazım olacaq deyə soruşur. Molla vəkillər
isə urusa: “Çox danışma qoy yerinə, murdar əlini vurub murdarlama,” – deyə cavab verir [5,
1909, № 50, s. 12].

Bu mövzu jurnalın növbəti nömrəsində də davam etdirilmişdir. Məsələn, naxçıvanlı
mömin tacirlərlə əcnəbi dövlət məmurlarının iş birliyi, həmçinin içki məclisi təşkil edib bu
yeni vəzifəni qeyd etmələri İ.Rotterin ustalıqla çəkdiyi karikaturada acı kinayə ilə göstərilir
[5, 1911, № 40, s. 4].

Digər karikaturada isə Naxçıvan Firqə Komitəsi təşkilat şöbəsi müdiri xumar olduğun -
dan 12 gün idarəni buraxıb evdə istirahət edir. Altda yazıb: “Dostum! Bax, cücə supu, yağlı
bozbaş, quzu plovu və sərin şərab da var. Daha könlün nə istəyir?! Biz də ki, qulluğunda varıq

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin Elmi əsərləri,  2022, № 1, s. 195-201

ELMİ ƏSƏRLƏR    ●   SCIENTIFIC WORKS ●    НАУЧНЫЕ ТРУДЫ

199



[5, 1930, № 29, s. 8]. Karikaturada dırnaqarası xəstə olan bu müdirin əslində evdə keyf məclisi
qurub əylənməsi təsvir edilmişdir. Filologiya elmləri doktoru Fərman Xəlilov müəyyən et -
miş dir ki, karikaturada ifşa edilən şəxs o vaxt Naxçıvan Firqə Komitəsinin şöbə müdiri vəzifə -
sində işləyən milliyətcə erməni Danelyan soyadlı birisi imiş [1, s. 59].

Jurnalda dərc olunan karikaturalarda bank rəislərinin, kooperativ qulluqçuların, idarə
mə murlarının dövlət pulunu yeyib talan etməsi də satirik kinayə və qəzəblə ifşa edilmişdir.

Sovet hakimiyyətinin ilk illərində Naxçıvanda səhiyyə sistemi heç də ürəkaçan vəziyyət -
də deyildi. Maddi-texniki bazanın olmaması, həkim çatışmazlığı və s. ciddi problemlər idi.
Naxçıvanda səhiyyə sisteminin belə vəziyyəti təbii ki, jurnalın diqqətindən yayına bilməzdi.
Mollanəsrəddinçilər bu məsələyə öz münasibətlərini jurnalda “Doktor gəldi” adlı bir xəbər
dərc etdirərək bildirir: “Naxçıvan qəzasında göz həkimi olmadığından gözləri ağrıyanların
kor olanı kor olurdu, Xədiceyi-Kubra pirinin kəramətindən şəfa tapanların gözləri açılırdı.
An caq səhiyyə idarəsinin təlaşı nəticəsində bu günlərdə Naxçıvana bir göz həkimi varid oldu.
Göz xəstələri toy-bayram edir. “Heç olmaqdansa, gec olmağı yaxşıdır. Lənət heçə” [5, 1926,
№ 26, s. 6] Səhiyyə problemlərinə dair jurnalda dərc olunan digər bir karikatura da maraqlıdır.
“Ordubad səhiyyə işçiləri” başlıqlı karikaturada səhiyyə işçilərinin dörd ay maaş almadıqları
üçün oruc tutduqlarını təsvir edilir, şəhərdə xəstəxana və həkimlərin fəaliyyət göstərmədikləri
vurğulanır [5, 1929, № 45, s. 8].

“Rotter” imzalı karikaturada təsvir olunan hadisə belədir: xəstənin başı üstə vəfat etmə -
sini gözləyən qadınlar və qapı arxasında “bu rəhmətliyin oğlu da ölmək bilməyəcək” deyən
bir dəstə kişi təsvir edilmişdir [5, 1910, №10, s. 8]. Bu rəsmlər şəhərdə həmin illərdə xəstəxana
binalarının, həkim kadrlarının çatışmazlığında ciddi problemlər olduğunu göstərirdi.

“Molla Nəsrəddin” jurnalının Naxçıvana aid olan karikaturalarında adi məişət problem -
lərin dən tutmuş şəriət və din xadimləri, dövlət məmurlarının pis əməlləri, qiraətxanalardakı
acı nacaqlı vəziyyət və s. məsələlər əsas tənqid hədəfi idi.

Jurnalda dərc edilən bu karikaturlar təkcə sadə rəsmdən ibarət deyildi. Onların hər biri
dərin məna kəsb edən, xalqın, millətin qəflət yuxusundan oyanışı, tərəqqisi və ictimai həyata
atılması yolunda mübarizə məşəlini yandıran kəsərli silah idi.

“Molla Nəsrəddin” jurnalı bu karikaturalarla nə qədər sevilib, məşhurluq qazansa da,
həmin karikaturalar məcmuənin 1907-1914-cü illərdə bağlanmasına da səbəb olmuşdur. Bəzi
məqalə və karikaturaların çapına senzura tərəfindən icazə verilmədikdə C.Məmmədquluzadə
həmin şəkil və materialların yerini boş saxlayır və “Bizdən asılı olmayan səbəblərə görə bu
yer ağ qaldı” deyə yazıb, jurnalı bu qaydada nəşr edirdi. Bütün bu qadağa və təzyiqlərə bax -
ma yaraq jurnal Azərbaycan mətbuatının inkişafında və formalaşmasında mühüm rol oynadı,
satirik yazıları, məzhəki elanları, felyetonları və rəngli-satirik karikatur və illüstrasiyaları ilə
yuxarıda qeyd edilən problemlərin həll edilməsinə böyük təsir göstərdi.
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NAKHCHIVAN IN THE CARICATURES
OF THE “MOLLA NASREDDIN” MAGAZINE

The magazine “Molla Nasreddin” left an indelible mark in satirical graphics, cartoons,
press painting, book graphics in Azerbaijan. One of the main features of the wide recognition
of the magazine is the color satirical cartoons created by such artists as I.Rotter, O.Shmerling,
A.Azimzadeh, S.A.Behzad, G.Khaligov, I.Akhundov, A.Hajiyev, G.Aliyev.

These cartoons made it possible to express the main goal and interests of the magazine
entirely.

The paper has grouped and analyzed cartoons about Nakhchivan published in the “Molla
Nasreddin” magazine.

Keywords: “Molla Nasreddin” magazine, Nakhchivan environment, artists of “Molla Nasreddin”, car-
icature, satirical press, satirical graphics.

Гюнель Аскерова

НАХЧЫВАН В КАРИКАТУРАХ ЖУРНАЛА «МОЛЛА НАСРЕДДИН»

Журнал «Молла Насреддин» оставил неизгладимый след в области сатирической
графики, карикатуры, живописи прессы, книжной графики в Азербайджане. Одна из
главных особенностей широкого признания журнала – это цветные сатирические кари -
катуры, созданные такими художниками, как И. Роттер, О. Шмерлинг, А. Азимзаде, С.
А. Бехзад, Г. Халигов, И. Ахундов, А. Гаджиев, Г. Алиев.

Эти карикатуры позволили в полной мере выразить главную цель и интересы
журнала.

В статье были сгруппированы и проанализированы карикатуры о Нахчыване,
опубликованные в журнале «Молла Насреддин».

Ключевые слова: журнал «Молла Насреддин», нахчыванская среда, художники-молланасреддин -
цы, карикатура, сатирическая пресса, сатирическая графика.

(Filologiya elmləri doktoru Fərman Xəlilov tərəfindən tədim edilmişdir)
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Son variant 15.03.2022

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin Elmi əsərləri,  2022, № 1, s. 195-201

ELMİ ƏSƏRLƏR    ●   SCIENTIFIC WORKS ●    НАУЧНЫЕ ТРУДЫ

201



UOT 801.73

FƏXRƏDDİN EYLAZOV

BABA NEMƏTULLAH NAXÇIVANİNİN HƏYATININ ANADOLU
MƏRHƏLƏSİNDƏ ELMİ VƏ DİNİ XİDMƏTLƏRİ

Məqalədə qədim Naxçıvan torpağının yetişdirməsi olan böyük mütəfəkkir, elm və din xadimi Baba Nemə -
tul lah Naxçıvaninin elmi və dini fəaliyyətindən bəhs olunur. Araşdırmalar zamanı məlum olmuşdur ki, Nax çı -
vanda dünyaya göz açan Baba Nemətullah Naxçıvani doğulduğu şəhərdə mükəmməl təhsil almış, oradan Təbrizə
gedərək sufilik baxımından təkmilləşmiş və elmi həyatını davam etdirmişdir. Baba Nemətullah Naxçıvani öz təf -
sirlərində dini mövzularla yanaşı elmi mövzulara da yer vermişdir. Xüsusilə təfsirində astronomiya və coğ rafiya
haqqında məlumatlar var. Hicri-qəməri tarixi ilə 905-ci ildə (miladi 1499-cu il) Osmanlı dövlətinə – Ağşəhərə
mühacirət etmişdir. Azərbaycanda ilk dəfə XV əsrdə görünməyə başlayan “Nəqşibəndiyyə” (“naxış vu ran” de -
mək dir) təriqətinin ilk nümayəndələrindən olan Nemətullah Naxçıvani bu təriqəti Anadoluya gətirmiş və onun
təbliğində böyük rol oynamışdır.

Osmanlı dövlətində 15 il yaşayan alim Sultan Səlimin hakimiyyəti dövründə, hicri-qəməri 920-ci ildə
(miladi 1514-cü il) orada vəfat etmiş, Ağşəhərin Çəmənli (Köyceyiz) məhəlləsində, Təkkə kəndinə gedən yolun
solunda dəfn edilmişdir.

Açar sözlər: mütəsəvvif, mütəfəkkir, Nemətullah Naxçıvani, Ağşəhər, Nəqşibəndiyyə, sufilik.

Tarix boyu Naxçıvan, günümüzdə də olduğu kimi siyasi maraqların hakim olduğu, sül -
hün və sakitliyin risk altında olduğu bir bölgə olaraq yadda qalmışdır. Böyük mütəsəvvif və
müfəssir Baba Nemətullah Naxçıvaninin yaşadığı dövrlərdə də eyni hərəkətlilik diqqəti cəlb
edirdi, şübhəsiz bu mürəkkəb mühit onun dünyagörüşündə və gələcək elmi fəaliyyətinin əsas
rüşeymlərini formalaşmasında təsirsiz deyildi.

XIV əsrin ortalarından siyasi hakimiyyət uğrunda mübarizəyə başlayan Ağqoyunlular
XV əsrin ikinci yarısında öz dövlətlərini qura bildilər. [6, s. 37]. 

Osmanlı dövlətinin taxtında isə savaşdan xoşu gəlməyən, məmləkətini inşa etdirərək
hər tərəfli böyük şəhər olmasına çalışan, xalqı rifah içində görmək istəyən, son dövrlərdəki
na  rahatlığı səbəbiylə idarəçiliyi vəzirlərinə həvalə edən II Bəyazid oturmaqda idi. Ancaq
idarəçilikdəki boşluqlar Anadolunun qarışıqlığa sürüklənməsinə səbəb oldu. Bu vəziyyət
üsyankarların, məzhəb qızışdıranların, siyasi gələcək axtaranların işinə yaradı. Nəticədə Şah
İsmayılın Şiə təəssübü ilə yaratdığı Səfəvi dövlətinin, Anadolu ilə Türküstan arasında bir divar
halına gəlməsi ilə Orta Asiyadan Anadoluya və Anadoludan Orta Asiyaya davam edən Türk
boy və oymaqlarının köç hərəkətlərinin sona çatmasına [12, s. 205]. və o dövrə qədər bir arada
yaşayan şiə-sünni kütlələrinin bir-birinə düşmən olmalarına səbəb oldu. Bununla birlikdə Şah
İsmayıl bu məzhəb təəsübü ilə Teymurdan daha güclü bir silaha sahib olduğuna və bunun
sayəsində Anadolunu əldə edəcəyinə inanırdı.

Tarixi qaynaqlardan da anlaşıldığı kimi, Nemətullah Naxçıvaninin yaşadığı dövrdə və
ölkələrdə dini, siyasi və mədəni yöndən böyük hərəkətlilik və dəyişiklik hökm sürməkdə idi.
Xüsusilə Səfəvi dövlətinin Ağqoyunluları tarix səhnəsindən silməsi ilə inkişaf edən hadisələr
İran və Anadoluya birbaşa təsir etmişdi.

Naxçıvanlı böyük mütəsəvvif və müfəssir Baba Nemətullah Naxçıvaninin yaşadığı
dövr dəki elmi mühit haqqında məlumat verməzdən əvvəl, onun təhsil həyatını keçirdiyi ölkə
olan Ağqoyunlulardan başlamağımız daha yaxşı olardı. Lakin bu dövrün mədəni həyatı haq -

Fəxrəddin Eylazov
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qında kifayət qədər məlumat yoxdur. Çünki dövrün siyasi vəziyyətini izah etdiyimiz kimi
Ağqoyunlular hakimiyyətdə olduqları yerlərdə əmin-amanlığı təmin edə bilmədiklərindən öz
dövrlərində elm və mədəniyyət baxımından diqqəti cəlb edən bir uğura nail ola bilməmişdir
[15, s. 281].

Ağqoyunlu sultanları Uzun Həsən və Yaqub dövründə elm adamları və şairlərin qorun -
ması məlumdur. Uzun Həsən İraq, İran, Mavərünnəhr və Türküstanın alim və ədiblərini dəvət
edərək ətrafına toplayırdı. O dövrdə Tehranlı Mövlanə Əbu Bəkir, böyük riyaziyyatçı Mahmud
Can (v. 879/1474), alim və ədib Qazi Muslihiddin İsa Savcı (v. 926/1520), Cəlaləddin Dəvvani
(v. 908/1502), Əli Quşçu (v. 879/1474) və İdrisi Bitlisi (v. 926/1520) Uzun Həsənin sarayının
müdavimlərindən idilər.

Uzun Həsənin oğlu Yaqub xan dövrü də elmə verilən dəyərin ən parlaq olduğu bir dövr -
dür. Yuxarıda saydığımız alimlərdən başqa Nəcmüddin Məsud, Fəzlullah Ruzbahan, Əbu
Bəkir Tehraninin oğlu Mövlanə Şah Mahmud, şairlərdən Hurrəmi və Əmir Hümayun, Ənisi,
Hə bibi Şərqi və Dərviş Dihki kimi bir çox ədib və şair bu dövrdə şöhrət qazanmış və özlərini
tanıtmışdılar [13, s. 139].

Bu alimlərin çoxu sonrakı dövrlərdə meydana gələn qarışıqlıqlardan qaçaraq Osmanlı
ölkəsinə köçmüşdülər. Fateh Sultan Məhmət (v. 886/1481) və II Bəyazid (v. 918/1512) dövrlə -
rində fərqli xüsusiyyətlərə malik olan xeyli elm adamı yetişmişdir. II Bəyazid atasının zama -
nın da İstanbulda başlayan elmi istiqamətləri və inkişafa dəstək olmuş alim, şair və ədibləri
hi ma yə etmiş, onları müəyyən maddi baza ilə təmin etmiş və bununla da İstanbulu İslam alə -
minin elm mərkəzi halına gətirmişdir [12, s. 247].

Orta əsr islam coğrafiyasına nəzər saldıqda Naxçıvan ərazisinin siyasi və coğrafi baxım -
dan çox mürəkkəb mərhələlər keçdiyinin şahidi oluruq. Təbii ki, bu mühit həmin dövrdə ya -
şamış insanların xüsusilə alimlərin həyat və məişətinə ciddi təsir göstərmişdir. Elm sahibləri üçün
Naxçıvan mühiti müxtəlif dövrlərdə əsas mərhələ olmuşdur. Tarixdən məlumdur ki, müxtəlif
dövrlərdə ilk təhsilini Naxçıvanda alan bir sıra insanlar təhsilini davam etdirmək üçün müsəl -
man Şərqinin məşhur elm və təhsil mərkəzlərinə (Təbriz, Bağdad, Xorasan, Nəcəf, Qahirə və
s.) getmiş, orada təhsil almış, yüksək ixtisaslı alim və mütəxəssis kimi yetişmişlər. Bun lardan
bəziləri öz doğma vətəninə qayıtmış bəziləri isə müsəlman Şərqinin müxtəlif elm və təhsil
müəs sisələrində fəaliyyət göstərmişlər. Onlar öz adlarına Naxçıvan, Ordubad və s. nisbələr
artıraraq Naxçıvana böyük şöhrət gətirərək onu daha da tanıda bilmişlər [9, s. 73]. Belə şəx -
siyyətlərdən biri də tam adı Şeyx Baba Nemətullah ibn Əbül-Fəzl Mahmud Naxçıvani olan,
zahir və batin elmləri özündə cəmləşdirən, əhali arasında “Əlvan əl-Ağşəhri” (“Ağşəhə rin qü -
ruru”) ləqəbi ilə tanınan, təzkirələrdə və biblioqrafik məlumatlı kitablarda Şeyx Əlvan, Əlvan
əl-Ağşəhri, Baba Nemətullah, Nemətullah Sultan, Baba Naxçıvani, Nemətullah Əlvan Baba,
Naxçuvani, Nəxçıvani, Naxçıvani ... və daha sonra isə Şeyx Ülvan (Alvan) tərəfindən Ər-Rumi
ləqəbi ilə tanınmış, böyük mütəsəvvif və müfəssir Baba Nemətullah Naxçıvanidir [11, s. 2].

XV əsrin görkəmli sufi alimi Baba Nemətullah Naxçıvani (1452(54)-1514). Naxçıvan
mənşəli digər alimlərimizlə müqayisədə həyat və yaradıcılığı haqda məlumatlar çox azdır.

Baba Nemətullah Naxçıvaninin həyat və yaradıcılığının çox hissəsinin Naxçıvandan
kə  narda (Təbriz, Konya və s.) cərəyan etməsi, eyni zamanda əsərlərinin ərəb və fars dilində
nəşr olunması böyük mütəfəkkirin öz vətənində az tanınmasına zəmin yaratmışdır. Böyük
sufi alimi, mütəfəkkir, təfsir ustadı, Baba Nemətullah Naxçıvani hələ gəncliyində yaxşı təhsil
almış və öz dövrünün görkəmli alimləri tərəfindən yaxşı biliklər əldə etmişdir. Gəncliyində
təsəvvüf və hikmət elminin sirlərini öyrənmiş, dünyəvi, dini və mənəvi elmlərə dərindən yiyə -
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lən mişdir. O, 1478-1490-ci illərdə Naxçıvan mədrəsələrində müəllimlik etmişdir. Nemətullah
Naxçıvaninin elmi dünyagörüşünün formalaşmasında və kamilləşməsində Naxçıvan ictimai-
mədəni və elmi mühitinin mühüm təsiri olmuş, ona “Baba” titulu burada yaşadığı illərdə sufi
təriqəti şeyxləri tərəfindən rütbə kimi verilmişdir...” [7, s. 117].

Tarixi faktlardan məlumdur ki, Nemətullah Naxçıvaninin anadan olduğu Naxçıvan şə -
həri “Bəktaşiyyə” sufi təriqətinin geniş yayıldığı ərazilərdən biri olmuşdur [10, s. 2].

Baba Nemətullah Naxçıvaninin Bektaşi olduğu və Bektaşiyə təriqətinə mənsub olduğu
fərz edilə bilər. Digər tərəfdən onun “baba” ləqəbi ilə şöhrət qazanması bektaşi təriqətinə mən -
sub olduğuna bir işarədir. Çünki baba ləqəbi adətən Bektaşi dərvişləri adlanırdı. Bektaşi dər -
vişləri təriqətlərindən beş mərhələ keçirmişlər: 1 – Aşiq, 2 – Mühib, 3 – Dərviş, 4 – Baba, 5
– Xəlifə.

Aşiq təriqətə daxil olmaq istəyəndir. Təriqətə girənə mühib deyilir. Sonra dərvişlik gəlir.
Dərvişin başına xəlifə tərəfindən sarıq sarılar, ona “baba” rütbəsi verilirdi. Xəlifə Bektaşilərin
ən yüksək nöqtəsidir. Bu məzmunda nəticə olaraq bunu deyə bilərik: Baba Nemətullah Naxçı -
vani Naxçıvanda yaşadığı dövrdə əvvəllər Bektaşiyə təriqətinə mənsub olmuş və “baba” rüt -
bəsinə qədər yüksəlmiş, sonralar Naxçıvanda yayılan Nəqşibəndiyyə təriqətinə daxil olmuşdur
[10]. Qeyd etmək lazımdır ki, sufiliyin nəqşibəndlik təriqəti xüsusən XV əsrdə Azərbaycanda
daha geniş şəkildə yayılmağa başlamışdır. Bu təriqətin Azərbaycanda, xüsusən Naxçıvanda
yayılmasında Baba Nemətullah Naxçıvaninin də mühüm rolu olmuşdur. Elmi ədəbiyyatda
qeyd olunur ki, bu “təriqət Azərbaycanda XV əsrdə yayılmağa başlamışdır. Naxçıvanda Nemə -
tullah Naxçıvani (ö. 1497), İrəvan və Urmiya ətrafında Əziz Mahmud Urməvi (ö. 1974) və
Təb rizdə isə Nəcməddin Bərqbafdər (ö. 1506) və Əbu Səid ibn Sünillah (ö. 1572) bu təriqəti
təbliğ etmiş, xeyli tərəfdar toplamışdır. Lakin XVI əsrdən sonra Azərbaycanda təsəvvüf cərə -
yanları dini-siyasi təzyiqlər nəticəsində, həmçinin meydana güclü təmsilçilərin çıxmadığı
üçün zəifləmişdir” [2, s. 62]. Mənbədə qeyd olunmuşdur ki, təsəvvüf cərəyanların nüma yən -
dələri “...məmurların və mollaların təhdidlərinə məruz qalaraq Hindistan, Anadolu, Misir və
Türküstana köçməyə məcbur olmuşlar” [2, s. 66]. Məhz bu hadisələrdən sonra Baba Nemətul -
lah da öz doğma yurdu Naxçıvanı tərk edərək Mövlana Cəlaləddin Ruminin məmləkəti olan
Konyada yerləşən Ağşəhər qəsəbəsinə gedərək orada məskunlaşmışdır. Azərbaycanlı tədqi -
qatçı, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Əkbər Nəcəf Baba Naxçıvaninin sufiliyin Nəxşbəndi təriqətinə
aid olduğunu qeyd edərək yazmışdır: “Baba Naxçıvani nəqşibəndi təriqətinin xəlvətiyyə qo -
luna mənsubdur. Xəlvətiliyin xüsusiyyəti “cəmiyyət içində xəlvətdə” yaşamaq olduğundan,
Baba Naxçıvani də həyatının çoxunu tənhalıqda keçirmişdir. Onun haqqında məlumatların
azlığı da bununla əlaqədardır” [8, s. 11].

Məşhur sufi alimimiz Baba Nemətullah Naxçıvani həm Azərbaycanda, həm də Türkiyə -
də nəqşibəndi təriqətinin əhali arasında təbliğ edilməsində mühüm rol oynamışdır. Akademik
Vasim Məmmədəliyev Nemətullah Naxçıvaninin Nəqşibəndi təriqətinin nəinki Azərbaycanda,
eyni zamanda Türkiyədə yayılmasındakı rolundan bəhs edərək yazmışdır: “Nemətullah Naxçı -
vani dövrünün məşhur sufilərindən olub Nəqşibəndi təriqətinə mənsubdur... Nemətullah Nax -
çıvani Anadoluda Nəqşibəndi təriqətinin yayılmasında mühüm xidmət göstərmiş, geniş xalq
kütlələrinin rəğbətini nəqşibəndliyə yönəltmək sahəsində fəal rol oynamışdır. [5, s. 11].

Nemətullah Naxçıvani hicri 904-cü miladi 1498-ci ildə Təbrizə gəlmiş, burada xəlvətiy -
yə şeyxi Dədə Ömər Ruşənini ziyarət etmişdir Ömər Ruşəni ilə görüşləri və söhbətləri onun
elmi dünyagörüşünə və sufilik baxımından daha da kamilləşməsinə böyük təsir göstərmişdir.
Nemətullah Naxçıvani öz dövrünün və sonrakı dövrlərin böyük nəqşibəndi şeyxi olaraq zikr
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olunur. Türkiyəli alim Nəcdət Tosuna görə, Baba Naxçıvani Təbrizdə olarkən nəqşibəndi şeyxi
Sunullah Kuzəkünani və onun xəlifəsi Dərviş Əxi Hüsrəvşahi vasitəsi ilə nəqşibəndi təriqətinə
daxil olmuşdur. Ona şeyxlik məqamını Dərviş Əxi Hüsrəvşahi vermişdir [8].

Qeyd etmək lazımdır ki, Nemətullah Naxçıvani təsəvvüf sahəsində yaradıcılığı ilə ya -
naşı Quran təfsiri ilə də bağlı xeyli işlər görmüşdür. Bununla əlaqədar Vasim Məmmədəliyev
böyük mütəfəkkir Neymətullah Naxçıvaninin Quranın təfsiri sahəsində mühüm işlər gördüyü -
nü xüsusi qeyd edərək yazmışdır: “orta çağ və sonrakı dövr Azərbaycan alimləri də öz
növbələrində Allah kəlamının təfsiri ilə ciddi məşğul olmuş, onun çətin anlaşılan surə və ayə -
lə rini Peyğəmbər əleyhissəlamın hədisləri və öz dövrlərinin elmi nailiyyətləri əsasında ümmətə
izah etmək üçün əllərindən gələni etmişlər [1, s. 106].

Məşhur sufi alimi Naxçıvaninin Qurani-Kərimin təfsiri ilə bağlı əsərləri də o dövrün
tədqiqatçılarının diqqətini cəlb etmişdir. Təfsirlə bağlı onun birinci kitabı “Quranın kəlmə və
hik mət lərini açıqlayan qeybin açarı və ilahi fəthi” adlanır. Təfsirlə bağlı ikinci kitab – “Şərhi
əsrarın – nöqtə”, üçüncü kitab isə “Hidayətül-ixvan” adlanır. Naxçıvani öz təfsirlərində dini
mövzularla yanaşı elmi mövzulara da yer vermişdir. Xüsusilə təfsirində astronomiya və coğ -
rafiya haqqında məlumatlar var. Naxçıvaninin astronomiya haqqında verdiyi məlumat elmə
məlumdur. Məsələn, Bəqərə surəsinin 189-cu ayəsi ilə bağlı bunu belə ifadə edir: “(Ya Rəsu -
lum!) Yeni doğan aylar (hilal) barəsində səndən sual edildikdə, söylə ki, bunlar insanların
istifadəsi və həcc üçün vaxt ölçüləridir. Evlərinizə (Cahiliyyət dövründə olduğu kimi) arxa
tərəfdən girməniz yaxşı iş deyildir. Yaxşı iş (pis əməllərdən) çəkinən kimsənin əməlidir. Evlərə
qapılarından daxil olun və Allahdan qorxun ki, nicat tapasınız!” [7]. Müasir elm tərəfindən
göstərildiyi kimi, Əshabi-Kəhf mağarasında neçə il qaldıqları barədə aşağıdakı məlumatları
verir. Onlar üç yüz il mağaralarında qaldılar. Onlar doqquz (il) əlavə etdi. Əshabi-Kəhf
mağarada qaldıqları müddəti üzərindəki ixtilaf barəsində Quranda verilən bu rəqəmlərlə
əlaqəli olaraq Naxçıvani “Birinci il (üç yüz il) dən günəş təqvimi, ikincisindən (üç yüz doqquz
il) də ay təqvimi nəzərdə tutulmuşdur. Hər ikisi birdir və bir-birinə uyğundur. Bu ikisi arasın -
dakı fərq üç ildir (əslində). Buna görə Qəməri təqviminə görə artım üç yüz il əlavə doqquz il
olacaq. Göy cisimləri və təbiətdə baş verən hadisələri elmi cəhətdən şərh edən Naxçıvani qeyd
edir ki, buludlar küləyin köməyi ilə yığılan buxarlardan ibarətdir. (O ki, küləkləri Öz mər -
həməti önündə yağışdan qabaq müjdəçi göndərir. Nəhayət onlar yüklənincə...) ayəsində Alla -
hın “küləkləri Öz mərhəməti önündə yağışdan qabaq müjdəçi olaraq göndərdiyini” ifadə
etdikdən sonra buludların daşınmasından bəhs edər. Ayənin şərhində isə “yəni sıxlaşmış
buxardan ibarət, bir araya gələn və yaxşıca ağırlaşan buludların (küləklər tərəfindən) daşındı -
ğını bildirir” deyir. Müasir elm də deyir ki, su buxarı ilə doymuş bir bulud qatının üstündə
ası lıdır. Buna görə yəni yağış yağacağı yağış yaxşı konsentrə olmalıdır deməkdir. Burada
Nax çıvani də eyni şey deyir [8, s. 11]. Naxçıvani Yasin surəsinin 38 və 39-cu ayələrində
günəşin öz mənzili olduğu kimi, həmçinin ayın da eyni günəşdəki kimi dəyişkən mənzillərinin
olduğunu bildirir. Bununla da orta əsrlərdəki Avropalı elm adamlarının əksinə olaraq dünyanın
fırlandığını bildirir [11, s. 56].

Azərbaycanda ilk dəfə XV əsrdə görünməyə başlayan “Nəqşibəndiyyə” (“naxış vuran”
deməkdir) təriqətinin ilk nümayəndələrindən olan Nemətullah Naxçıvani bu təriqəti Anado -
luya yayanlardan biri olmuş və onun təbliğində böyük rol oynamışdır. Qurani-Kərimin bütün
ayələrinin ilk təsəvvüf təfsirinin müəlliflərindən biri böyük ədib Nemətullah Naxçıvani olmuş -
dur. Böyük sufi alim və təfsirçi Nemətullah Əlvan Babanın Agşəhərdə 15 il qalmış və Osmanlı
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Sultanı Səlimin hakimiyyəti dövründə, hicri-qəməri 920-ci ildə (miladi 1514-cü il) orada vəfat
etmişdir. Tədqiqatçılar ölüm tarixinin (h.q. 920) 1514-cü il olması ilə həm-fikirdirlər [11, s.
132-133]. Ömrünün son illərini Ağşəhərdə yaşayan Nemətullah Naxçıvani öz zahiri və batini
elmləri, təsəvvüf və irfan yolu ilə yerli əhalinin könlündə özünə taxt qura bilmişdir.

Baba Nemətullah yaradıcılığında qeydə alınan iki əsərini Osmanlı türkcəsi ilə qələmə
almış və digər bütün əsərlərini fars dilində yazmışdır. Bu əsərlərdə o, bəzən ərəb dilindən
istifadə etsə də, əsas üstünlüyü fars dilinə vermişdir. Əsərlərin əksəriyyətinin təsəvvüfə dair
ol masına rəğmən, onların arasında fiqh, hədis, hikmətli kəlam və fəlsəfə kimi fərqli elm sa -
hələri ilə əlaqədar mövzulardan da geniş, ətraflı şəkildə bəhs edilir.
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Fakhraddin Eylazov

SCIENTIFIC AND RELIGIOUS SERVICES OF BABA NEMATULLAH
NAKHCHIVANI IN THE ANATOLY PERIOD OF HIS LIFE

The paper discusses the scientific and religious activities of the great thinker, scientist,
and religious figure Baba Nematullah Nakhchivani, who cultivated the land of ancient Nakhc -
hivan. During the research, we found out that Baba Nematullah Nakhchivani, born in Nakhc -
hivan, received an excellent education in his hometown. He went to Tabriz, improved Sufism,
and continued his scientific life. Baba Nematullah Nakhchivani, in his commentaries, along
with religious topics, also included scientific topics. In particular, the commentary contains
information about astronomy and geography. He emigrated to the Ottoman state – Agshahar
in 905 AH (1499 AD). Nematullah Nakhchivani, one of the first representatives of the “Nags -
hibandiyya” (meaning “pattern-maker”) sect, which first appeared in Azerbaijan in the 15th
century, brought this sect to Anatolia and played a significant role in its propagation.

The scholar lived in the Ottoman state during Sultan Salim’s reign, for 15 years; he died
there in 920 AH (1514 CE) and was buried in the Chamenli (Koyceyiz) neighborhood Agsha-
har, on the left side of the road to the village of Tekka.

Keywords: mystic, thinker, Nematullah Nakhchivani, Agshahar, Nagshibandiyya, Sufism.

Фахреддин Эйлазов

НАУЧНЫЕ И РЕЛИГИОЗНЫЕ ЗАСЛУГИ БАБЫ НЕМАТУЛЛЫ
НАХЧЫВАНИ НА АНАТОЛИЙСКОМ ЭТАПЕ ЕГО ЖИЗНИ

В статье рассматривается научная и религиозная деятельность великого мысли -
теля, ученого и религиозного деятеля, воспитанника древней Нахчыванской земли,
Бабы Нематуллы Нахчывани. В ходе исследований выяснилось, что Баба Нематулла
Нах чывани родился в Нахчыване, получил прекрасное образование в родном городе,
оттуда отправился в Тебриз, где совершенствовался в суфизме и продолжил научную
жизнь. Баба Нематулла Нахчывани, в своих тафсирах, помимо религиозных тем, зат ра -
гивал и научные темы. Он эмигрировал в Османское государство в город Агшехер в
905 г. по лунному календарю Хиджры-Гамари (1499 г.). Нематулла Нахчывани, один из
первых представителей учения «Накшибендийя» (что означает «наносить узор»), впер -
вые появившегося в Азербайджане в XV веке, распространил его в Анатолию и сыграл
важную роль в его развитии.

Ученый, проживший в Османском государстве 15 лет во времена правления сул -
тана Селима I, умер здесь в 920-м году по календарю Хиджры-Гамари (1514 год) и был
похоронен в квартале Чаменли (Койкейиз) Агшехера, слева от дороги к селу Такка.

Ключевые слова: мистик, мыслитель, Нематулла Нахчывани, Агшехер, Накшибендийя, суфизм.

(Filologiya elimlər doktoru Fərman Xəlilov tərəfindən təqdim edilmişdir)

Daxilolma tarixi: İlkin variant 03.02.2022
Son variant 17.03.2022
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UOT 82

GÜLNAR QƏMBƏROVA

İBRAHİM YUSİFOĞLU YARADICILIĞINDA UŞAQ 
ƏDƏBİYYATI MƏSƏLƏLƏRİ

Naxçıvan ədəbi mühiti Azərbaycan ədəbiyyatının ayrılmaz qolu olmuş, özünəməxsus zəngin inkişaf yolu
keçmiş, müstəqillik illərində həm mövzu, həm də ideya cəhətdən  yeniliklər qazanmışdır. Müstəqillik illərində
ya ra nan siyasi vəziyyətlə bağlı əsərlərin çoxluğu, yaranmış prosesi ehtiva edən mövzuların önə çıxması, müstəqil
Azərbaycan ideyasının qabardılması diqqəti çəkən problemlərdəndir.

Məqalədə çağdaş dövrün yazarlarından olan İbrahim Yusifoğlunun uşaqlar üçün yazdığı şeirlər, poemalar
tədqiqata cəlb edilir, onların ideyası və bədii xüsusiyyətləri araşdırılaraq təhlil predmetinə çevrilir. 

Açar sözlər: İbrahim Yuidoğlu, müstəqillik dövrü, uşaq ədəbiyyatı, yaradıcılıq, problem.

Naxçıvan ədəbi mühitində yazıb yaradan qələm sahiblərini əsərlərində  Vətən mövzusu,
işğal olunmuş torpaqlarımızın tezliklə geri qaytarılmasına inam hissi əks olunur. İbrahim Yu -
sifoğlu, Zaur Vedili, Budaq Təhməz, Sabir İbrahimoğlu, Zeynalabdin Novruzov, Asim Yadigar,
Elmira qasımova, Vaqif Məmmədov, Səyyad Əzizoğlu, Qafar Qərib, Muxtar Qasım zadə və
bir çoxları çağdaş dövrdə bədii yaradıcılıqla məşğul olaraq bir-birindən maraqlı əsərlər yarat -
maqla ədəbi prosesin canlanmasında müstəsna rol oynayırlar. Gənc qələm sahiblərindən Elxan
Yurdoğlu, Tural Həsənli, Nərgiz İsmayılova, Günay Məmmədova, Fərid Rəfibəyli və başqa -
 larının mətbuatda tez-tez bir-birindən maraqlı əsərlərlə çıxışını görürük.

Ramiz Qasımov bu barədə “Naxçıvan ədəbi mühiti: Problemlər, perspektivlər” kitabında
yazır: “Naxçıvanda baş verən yenilənmə və quruculuq gerçəkliyi Naxçıvanda yaranan ədəbiy -
yat üçün əsas predmetdir, mövzudur. Əgər ədəbiyyat bu prosesi düzgün əks etdirə bilmirsə,
gerçəkliyə çata bilmir deməkdir. Sənətkarların bu prosesi bədii dərk sayəsində oxuculara qav -
ratması, doğrudan da, sənət üçün, sənətkar üçün xalq qarşısında böyük xidmətdir. Əlbəttə,
hər şeydən əvvəl düzgün bədii təqdim üçün sənətkar tərəfindən doğru, qərəzsiz obyektivliyi
dərk gərəkdir. Millətə, insanlara xidmət üçün yaradılan bu yenilikləri oxuculara təqdim etmək
sözün əsl mənasında, ədəbiyyatın məqsədi və vəzifəsi olduğu kimi, həm də onun vətənpərvər -
liyi və milliliyi deməkdir” [2, s. 163].

İbrahim Yusifoğlu çağdaş dövrdə müxtəlif mövzuda yazıb-yaradan yazıçılardandı. Onun
şeirlərinin mövzusu bir-birindən fərqli və rəngarəngdir. İnsanın öz daxili aləmi ilə söhbəti,
ətraf mühiti dərk etməsi, həyat, varlıq haqqında düşüncələr, yaşadığı məhəbbət duyğuları şeir -
lərinin əsas qayəsidir. 

Azərbaycanın qədim diyarı olan Naxçıvanda doğulub yaşamış şairin şeirlərində Vətən
sevgisi, onun təbiətinin gözəlliyi, uca dağları, dəyişkən iqlimi vəsf olunur, bu diyarın təbiətinin
gözəlliyinə olan məftunluq, məhəbbət hissi qələmin gücü ilə oxucuya çatdırılır. Naxçıvan
ərazisində yerləşən bir çox qədimi kəndlər, tarixi qalalar, çaylar İbrahim Yusifoğlu şeirlərinin
əsas ilham qaynağıdır desək yanılmarıq.

Naxçıvanın Şərur rayonundan axan, öz mənbəyini Basarkeçər dağ silsiləsindən götürən
Arpaçay çayı şairin bir çox şeirlərinin mövzusudur. “Arpaçayın selləri”, “Arpaçayın sahilin -
də”, “Arpaçaya gedən yol”, “Arpaçay”, “Arpaçayın uşaqları” bu qəbildən olan şeirlərdəndir.
“Ar paçayın selləri” şeirinin lirik qəhrəmanı olan Sara çayın dəliqanlılığından çəkinmədən,
qorxmadan güllərini sulayır. Fikrimizcə, müəllif məşhur xalq mahnısının qəhrəmanı olan
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Saranı buradakı Sara ilə müqayisə edir, fərqləndirir:
Bir mahnı haray kimi,
Dolaşsa da elləri,
Saranı qorxutmayır,
Arpaçayın selləri [5, s. 37].

İbrahim Yusifoğlunun şeirlərində təbiət təsviri qabarıq şəkidə gözə çarpır. Düşünürük
ki, bunlar boşuna deyil. Təbiətin bir hissəsi olan insan onun ən ali məhsuludur. Con Abamson
qeyd edir ki, təxminən beş min il öncə insan onu milyon ildən artıq yaşadan, yedirən, içirən
tə biətə qarşı çıxmışdır. İbrahim müəllimin şeirlərində isə təbiətə bağlılıq, ona qarşı doğmalıq
hissi o qədər güclüdür ki, hətta bu sevgi pərəstiş səviyyəsinə qədər çatır. Akademik İsa Hə -
bibbəyli şairin şeirlərini şərh edərkən yazır: “Adama elə gəlir ki, İbrahim Yusifoğlu Şərurun
qonur, çılpaq dağlarını və Arpaçay vadisini alaseyrək çiçəkli badam ağacı sifətində görür.
Həyatı barmaqları bənövşəyi mürəkkəbli şagirdlərin və müəllimlərin arasında keçən İbrahim
Yusifoğlunun bir çox misraları isə həm rəng çalarlarına, həm də poetik mənasına görə bənövşə
çiçəyinə həsr edilmiş ən yaxşı şeirlərin müəllifi olaraq da fərqlənir, yadda qalır” [5, s. 4]. Hə -
qiqətən də, “Payızda üşüyən çiçək”, “Şapur bulağı”, “Dağ havası”, “Badam ağacı”, “Nar çi -
çə yi”, “Yağış yağır”, “Payızda” və sair şeirlərində təbiət gözəllikləri, ona məftunluq,
qut  sal lıqdan zövq alan şairin duyğularının əksini görə bilirik.

İbrahim Yusifoğlunun şeirlərində bütöv Azərbaycançılıq ideyası, milli bərabərlik, Qara -
bağ mövzusu aparıcı mövqe tutur. Xocalı faciəsi, bu faciədən doğan nisgil şairin “Xocalım,
hey...” şeirində öz bədii ifadəsini tapmışdır. Bu şeir acıdan doğan kədər, hüzn əhval-ruhiyyə -
sində yazılsa da, sonu nikbin sonluqla bitir, torpaqlarımızın yadelli tapdağından qurtulmasına
inam öz əksini tapmışdır:

Qoynundakı yadlar qovulacaqdır,
Şişmiş burunları ovulacaqdır.
Bu dərd içimizdə qovrulacaqdır,
Sinəyə çəkilən sağalmaz dağım,
Xocalım hey, Xocalım... [4, s. 52]

İbrahim Yusifoğlunun 90-cı illərdə baş vermiş siyasi hadisələrlə bağlı yazdığı əsərlər
çoxdur. Cəfər Əliyev şairlə bağlı yazdığı məqaləsində bu əsərlərin poetik çəkisini yüksək
qiymətləndirərək yazır: “Mənim inamımı güllələdilər” poetik nalədirsə, “Ölümü Tanrıdan
gələn lər” publisistik ağrıdır, yanğıdır. Şairin qəlbində “qardaşlıq beşiyi” sovet elinə olan inamı
güllələnsə də, müstəqil respublikamızın sabahına, xoşbəxt gələcəyinə ümidləri sonsuzdur:

Axır ki ayırıb düşməni dostdan,
Tanıdın ən qəddar yağını, Vətən!
Qoynun uzaq olsun alovdan, oddan,
Yaşa müstəqillik çağını, Vətən!

“Qorxu” şeiri İ.Yusifoğlu şeirinin əsas xarakteristikasını müəyyənləşdirir desək, yanıl -
marıq. Qızlarına müraciətlə yazılmış bu şeirində şair uşaqlar üçün uydurulmuş fantastik nağıl
qəhrəmanları – xoxan, böv, div və s. adlarını çəkir. Şeir ilk baxışdan uşaqlar üçün yazıl mış kimi
görünsə də, əslində şairin daxilindəki narahatlığı əks etdirir. O, bu nağıl qəhrəman larını bəzi
insan adı daşıyan, əslində isə xortdandan, ilandan fərqlənməyən varlıqlara bənzədir.

20 yanvar faciəsi, Bakının 90-cı illərdə baş vermiş siyasi hadisələrlə əlaqədar olaraq ba -
şına gətirilən fəlakət, insanların acı taleyi, anaların oğul dərdi, millətin acınacaqlı günləri
şairin bir çox şeirlərinin əsas qayəsidir.
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İbrahim Yusifoğlu yaradıcılığında uşaq şeirləri də mühüm yer tutur. Bu şeirlərin dili rə -
van, ahəngdar və sadədir, ancaq bununla belə bu şeirlərdə incə bir yumor, oynaq ritm hakimdir:

Siz bir baxın Araza,
Elə deyir topçudu.
Çox güclü futbolçudu,
Ancaq hamı bilir ki,
Bir balaca gopçudu [4, s. 66].

İbrahim Yusifoğlunun uşaq şeirləri içərisində sual-cavab xarakterli olanlar da var. Bu
şeirlər uşaqların zehni qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsi üçün xüsusi əhəmiyyətə malikdir.

– Aydan, nə vaxt
Açır lalə,
Yanağına
Qonur jalə?
– Yazda.
– Aşıq əmi
Hey səs salır,
Mahnıları nədə çalır?
– Sazda [3, s. 75].

Yazdığımız nümunədən də müşahidə etmək olar ki, şeirin dili sadə və rəvandır qısa, dilə
rahat uyğunlaşan sözlərdən, sadə cümlələrdən istifadə olunmuşdur. Bu da həm şeirin rahat
əz  bərlənməsi üçün şərait yaradır, həm də uşaqların dil və nitq qabiliyyətinin inkişaf etdiril -
mə  sinə yardımçı olur.

Şair şeirlərinin çoxunu elə yazır ki, bunları oxuyan uşaqlar mütləq yeni biliklər mənim -
səməyə nail olurlar. Məsələn, “Badam ağacı”, “Nar çiçəyi”, “Şaftalı”, “Alma”, “Tut ağacı”
və sair şeirlərində İ.Yusifoğlu uşaqlara təbiət gözəlliklərini, təbii varlıqları təlqin etsə də,
əslində həm də onlar həmin bitkilər haqqında müəyyən məlumat əldə etmiş olurlar. Bu barədə
Həsənəli Eyvazlı yazır: “İbrahim Yusifoğlu uşaqların dili ilə təbiətin ecazkar gözəlliyini, in -
san larla təbiət arasındakı bağlılığı məharətlə əlaqələndirməyi, onun tərbiyəedici xüsusiyyət -
lərini önə çəkməyi, vətənpərvərlik duyğularını aşılamağı bacaran şairlərimizdəndir” [1, s. 16].

Şairin uşaqlar üçün yazdığı əsərlərin toplusu “Göy Yerə zəng eyləyir” adlanır. Bu ad
seçimi təsadüfi deyil. Şairin bu sərlövhəli şeiri var. Həmin şeirdə yağışlı, buludlu hava, narın
damcılar, onların əks-sədası müəllif tərəfindən Yerin Göyə zəngi kimi mənalandırılır.

“İydəli dərənin uşaqları” poeması avtobioqrafik zəmində yazılmış poemadır. Əsər 4 his -
sədən ibarətdir. Birinci hissədə şairin doğulub boya başa çatdığı kəndin təbiət mənzərəsi təsvir
olunur. Kəndin aydın səması, ucu şiş qayaları, lalələrlə zəngin tarlaları, meyvəli bağları müəllif
tərəfindən böyük şövqlə təsvir olunur. Şairin poetik nümunələrində olduğu kimi burada da uşaq -
 lara təbiətin gözəlliyini mənimsətmək, onu sevmək, qorumaq kimi məziyyətlər təlqin olunur:

Bizim məhəllə
Kəndin başıdı.
“İydəli dərə”
Onun qaşıdı.
Nura bələnir,
Söküləndə dan.
Hər yan yaşyaşıl,
Ormandı orman [5, s. 163].
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Poemanın ikinci hissəsində müəllif uşaqlıq dostları haqqında danışır, onlarla birlikdə
yaşadıqları macəralarından bəhs edir. Yaşadığımız zaman yeni texnologiyalar əsri olduğundan
uşaqlar bu oyunlardan uzaq düşüb, bu isə öz yaşıdları ilə ünsiyyətin zəifləməsinə gətirib çıxa -
rıb. İbrahim Yusifoğlunun burda müxtəlif oyun adlarını çəkməsi əbəs yerə deyildir. Bu oyun
növləri hələ qədim zamanlardan mövcud olmuşdur. Müəllif bunları sadalamaqla fikri mizcə,
gənc nəslə keçmiş adət-ənənələrimizi, dəyərlərimizi, xalq oyunlarını xatırlatmaq istəyir:

Həvəslə oynayardıq,
“Top cızığa girmə”ni.
Ovuc boyda top ilə
Qorxudardıq “düşməni” [5, s. 167].
Hamı deyib-gülərdi,
“Çilingağac” olanda.
İsa bərk pərt olardı,
Səmədə uduzanda.
“Qayışagirmə” oyunu
Yaman çılğın keçərdi.
Kapitanlar özünə
Beş oyunçu seçərdi [4, s. 168].

Üçüncü hissədə “İydəli dərə”nin uşaqlarının kitaba, oxumağa, şeirə, sözə, sənətə olan
həvəsi vəsf olunur. Onlar müxtəlif şeirlər əzbərləyir, nağıllar, dastanlar oxuyurlar. Gecələr
bü  tün kənd əhli aşığın sözünün, sazının sehrinə bir yerə toplaşar, sevinclə, maraqla onu dinlə -
yərdilər.

Dördüncü hissədə isə uşaqların qoyun-quzu otarması, birlikdə kəndi, dərəni, düzü, bulağı
gəzməsi, bir-birinə danışdıqları duzlu-məzəli əhvalatlar yer alır. Poema sonda müəllifin uşaq -
lara müraciət ilə bitir: 

Hə... uşaqlar, ta bəsdi..
Çox çağladım, çox daşdım.
Görün sizə nə qədər,
Xatirələr danışdım.

Son istəyim budur, bu,
Tezcə yaşa dolasız.
El-obanı sevməkdə
Bizim kimi olasız [3, s. 188].

Poemanın dil üslub xüsusiyyətlərinə nəzər yetirəndə müəyyən maraqlı məqamlar diqqə -
timizi çəkdi. Belə ki, dördlük şəklində olan bu poemada bəzən altı misranın olduğunu da
görmək mümkündür. Bu, adətən, dialoq formasında olan hissələrdə müşayiət olunur. Diqqət -
çəkən digər maraqlı cəhət ondan ibarətdir ki, ayrı-ayrı hissələrin hərəsində misralarda heca
sayında fərqliliklər mövcuddur. Məsələn, birinci hissədə bir misrada 5 heca olduğu halda,
ikinci hissədə 7 heca, üçüncü hissədə 11 heca, dördüncü hissədə isə 7 heca istifadə olunmuş -
dur. Nümunələrə diqqət yetirək:

I hissə:
Dəli dalğalar
Hədd gözləməzdi.
Yarıb yarğanı,

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin Elmi əsərləri, 2022, № 1, s. 208-214

ELMİ ƏSƏRLƏR    ●   SCIENTIFIC WORKS ●    НАУЧНЫЕ ТРУДЫ

211



Sədd gözləməzdi.
II hissə:
Yuxarı məhəllənin
Uşaqları mərd olub.
Kövrək, həlim, xeyirxah,
Haqsızlığa sərt olub [3, s. 167].

İbrahim Yusifoğlunun “Novruz adətləri” poeması özünəməxsus xüsusiyyətləri ilə di -
gərlərindən seçilir. Şair burada Novruza xas adət-ənənələrimizi sanki nəzmə çəkir. Səməni
cü  cərdilməsindən tutmuş təbiətin canlanması, insanların yeni qiyafə geyinməsi, süfrələrin
rən  garəng şirniyyatlarla bəzədilməsi, tonqaldan tullanma, papaq atma, bu sözlər, demək olar
ki, bu bayramın heç bir elementi şairin diqqətindən kənarda qalmır. Bu poemanın uşaqlar üçün
əhəmiyyəti böyükdür. Belə ki, poemanı oxuyan uşaqlar Novruz bayramına xas milliliyi, xalqın
ruhunu, onun tarixi keçmişini, bu gününü sanki bir daha təxəyyül süzgəcindən keçirmiş olur:

İlaxır gecəsində
Obaşdan oyanırıq.
Axar çayın önündə
Cərgəylə dayanırıq.

Salamlayıb lal suyu,
Qəlbimizi açırıq.
Sonra çay üzərindən
Üç dəfə adlayırıq [5, s. 193-194].

Şairin kiçik həcmli nağıl əsasında qələmə aldığı “Nəzakət, hörmət, dostluq” poeması
isə uşaqlara səmimiliyi, mehribanlığı, dostluğu, nəcib insani xüsusiyyətləri aşılayır. Külək və
Günəşin timsalında balaca oxucu xeyir və şəri bir-birindən fərqləndirməyi öyrənir. Eyni za -
man da, insanlara pislik etməyin onlara heç bir xeyir gətirmədiyini, əksinə, nüfuzdan düşməyə
səbəb olduğunu görür.

Poemanın qısa məzmunu belədir ki, Külək və Günəş bir-biri ilə dost olublar, daim meh -
riban, xoş güzəran keçiriblər. Bir gün Külək öz gücü ilə Günəşə meydan oxuyur:

Mən hamıdan güclüyəm,
Harda gəlir əsərəm. 
Ən dözümlü adamın
Lap səbrini kəsərəm.

Lovğalandı: “Bax, Günəş,
Möcüzələr yaxacam.
Qocanın pencəyini
Əynindən çıxaracam” [5, s. 195].

Lakin Külək elə əsir ki, yol ilə gedən qocanı bərk-bərk pencəyinə bürünməyə vadar edir.
Bundan sonra bulud arxasından çıxan günəş öz al şəfəqləri, hərarəti ilə hər yeri isidir. Ətraf
aləmə nur saçır, qoca istidən pencəyini soyunub qolları üstünə atmalı olur. İbrahim Yusifoğlu
poemanın sonunda Günəşin vasitəsilə kiçikyaşlı oxucularına öz ideyasını çatdırır, onları insan -
lara qarşı mehriban davranmağa, xoş münasibət göstərməyə səsləyir, əxlaqi-didaktik fikirlərini
onlara ötürür: 

Gülnar Qəmbərova

ELMİ ƏSƏRLƏR    ●   SCIENTIFIC WORKS ●    НАУЧНЫЕ ТРУДЫ

212



Unutma ki, rəngin də 
Bozarıbdı pərtlikdən.
Nəzakət, hörmət, dostluq,
Çox güclüdü sərtlikdən [5, s. 197].

İbrahim Yusifoğlu yaradıcılığında diqqət çəkmək istədiyimiz məqamlardan biri də odur
ki, şair nəzm şəklində uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş pyeslər də qələmə almışdır. Bu missiyanı
təqdirəlayiq addım kimi dəyərləndirirəm. Çünki çağdaş dövr uşaq yazıçılarının əksəriyyəti
demək olar ki, dram əsərləri yazmırlar. Hətta ötən ili ədəbi yekunları ilə bağlı araşdırma apa -
rarkən, uşaqlarla bağlı heç bir pyesə rast gəlmədik. Fikrimizcə, uşaq pyeslərinin yazılması
va  cib əhəmiyyət daşıyır. Bu baxımdan yazıçının bu janra müraciəti, oxucuya çatdırmaq istə -
diyi ideyanı ona rahat şəkildə ötürməsi diqqət çəkən məqamlardandır.

İbrahim Yusifoğlu yaradıcılığını incələyərkən bir-birindən fərqli, maraqlı mövzulara
müraciət etdiyinin şahidi olduq. Bu da təsadüfi deyildir. Şairin kövrək qəlbi, insanlara, ətraf
alə mə qarşı həssas münasibəti onun ətrafında baş verən hadisələrə biganə qalmamasına, öz
duy ğularını emosiyalarını qələmin köməyilə dilə gətirməsinə vəsilə olmuşdur.
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ISSUES OF CHILDREN’S LITERATURE IN THE WORKS
OF IBRAHIM YUSIFOGLU

Nakhchivan’s literary environment has been an integral part of Azerbaijani literature,
has undergone a uniquely rich path of development, and has gained innovations in terms of
both themes and ideas during the years of independence. The large number of works on the
po litical situation during the years of independence, the emergence of topics related to the
process, the rise of the idea of an independent Azerbaijan are among the notable problems.

Poems written by Ibrahim Yusifoglu, one of the writers of the modern period, for child -
ren are involved in research, their ideas and artistic features are studied and analyzed.

Keywords: Ibrahim Yuidoglu, independence period, children’s literature, creativity, problem.
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Гюльнар Гамбарова

ВОПРОСЫ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
ИБРАГИМА ЮСИФОГЛУ

Литературная среда Нахчывана была неотъемлемой частью азербайджанской лите -
ратуры, прошла уникальный богатый путь развития и за годы независимости приобрела
нововведения как в тематике, так и в идеях. Среди заметных проблем – боль шое коли -
чест во работ, посвященных политической ситуации за годы независимости, появление
тем, связанных с этим процессом, зарождение идеи независимого Азербайд жана.

Стихи, написанные для детей Ибрагимом Юсифоглу, исследуются, изучаются, а
также анализируются их идеи и художественные особенности.

Ключевые слова: Ибрагим Юсифоглу, период независимости, детская литература, творчество,
проблема.

(Filologiya elmləri doktoru Fərman Xəlilov tərəfindən tədim edilmişdir)

Daxilolma tarixi: İlkin variant 25.02.2022
Son variant 09.03.2022
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UOT 82-03; 82:81`255.2; 82.0:001.92; 82.0:061.22

ELXAN MƏMMƏDOV

CƏLİL MƏMMƏDQULUZADƏ ŞEİRLƏRİNDƏ
XALQ LİRİKASINDAN DOĞAN OBRAZLAR

Məqalədə Azərbaycan nəsrinin böyük ustası olmaqla yanaşı, yaradıcılığında müəyyən məqsədlər üçün
şeirə də yer verən Cəlil Məmmədquluzadənin şeirlərində rast gəldiyimiz daha çox folklorun lirik janrlarında is -
tifadə edilən obrazlara diqqət ayrılmışdır.

Ümumiyyətlə folklor hər zaman yazılı ədəbiyyat üçün bir qaynaq, mənbə rolunu oynamışdır. Bu mənada
şair və yazıçıların yaradıcılığında biz folklordan təsirlənməni, yaradıcı istifadəni, imitasiyanı davamlı müşahidə
edirik. Cəlil Məmmədquluzadə də bu baxımdan istisna təşkil etmir. O, “Molla Nəsrəddin” jurnalına rəhbərlik
et diyi dövrlərdə xalqı nəsrlə yanaşı, nəzmlə də ayıltmağa, maarifləndirməyə hesablanan ideyasını ortaya qoymaq
üçün şeirlər yazmış, bu zaman folklor obrazlarından da istifadə etmişdir. Xüsusilə xalq poeziyasında qarşımıza
çıxan bir çox obrazları yazıçının həmin bədii nümunələrində müşahidə etmək mümkündür.

Məqalədə də biz məhz bu amilə diqqət çəkərək, xalq lirikasından doğan obrazların Cəlil Məmmədqu -
luzadə şeirlərindəki bədii əksi, həmin obrazlardan fikrinin ifadəsi zamanı hansı səviyyədə yararlanması mə -
sələsinə aydınlıq gətirməyə çalışmışıq.

Açar sözlər: Cəlil Məmmədquluzadə, yazıçı və folklor, şair, şeir, nəzm, xalq lirikası, obraz.

Folklordan yaradıcı istifadə tarixən bütün yazıçı və şairlərin əsərlərində özünü büruzə
vermişdir. Bəzisi az, bəzisi çox yararlanmasına baxmayaraq, folklor yazılı ədəbiyyat üçün bir
qaynaq rolunu oynamışdır. Yazıçı və şairlər folklor mövzularından, süjetlərindən, motivlərin -
dən, obrazlarından öz bədii əsərləri üçün yeri gəldikcə istifadə etmişlər.

Xalqımızın yetirdiyi böyük yazıçılardan biri Cəlil Məmmədquluzadənin yaradıcılığında
da yuxarıda qeyd etdiyimiz məqamlar öz əksini tapmışdır. Bu mənada daha çox yazıçı-pub -
lisist kimi tanıdığımız ədibin şeirlərinə müraciət etdik. Həmin şeirlərdə xüsusilə Azərbay can
şifahi xalq ədəbiyyatının lirik janrlarından, xalq poeziyasından doğan obrazların istifadəsinə
diqqət çəkməyə çalışdıq.

Azərbaycan demokratik mətbuatına “Molla Nəsrəddin” kimi satirik bir jurnalı bəxş edən
Cəlil Məmmədquluzadə öz əsərləri ilə yanaşı həmin jurnal vasitəsi ilə də xalqının maariflən -
mə si, ziyalılanması uğrunda öz ömrünü fəda etmişdir. Bu zaman müxtəlif karikaturalar, fel -
yeton lar, tənqidi-realist hekayələr və digər janrda əsərlər təqdim etməklə yanaşı satirik üslubda
qələmə alınan şeirlər də az olmamışdır. Məhz həmin şeirlərdə xalq poeziyasında qarşımıza
çı xan obrazların Mirzə Cəlil tərəfindən müxtəlif şəkildə istifadəsi ilə qarşılaşırıq. Belə ki,
böyük ədib nəğmə, layla və digər janrlara satirik don geyindirərək fələk, mələk, huri, qılman,
gül, bül bül, könül, dost, qız, keçəl, nənə, dərviş, molla, sultan, xan, quzu, yar, əğyar və s.
obrazların da yer aldığı şeirləri ilə sadə xalqa öz üslubunda, öz dilində üz tutaraq tənqidi
fikirlərini ifadə etmiş, onları maarif aləminə çağırmışdır. Həmin obrazların Mirzə Cəlil
şeirlərindəki yaradıcı istifadəsi kortəbii xarakterdən uzaqdır, onlar birbaşa müəllifin həm xalq
lirikasına, xalq şeirinə bələdliyindən xəbər verir, həm də böyük demokrat yazıçı – şairin
obrazları satiraya gətirmə məharətini ortaya qoyur. Bu həm də özünə xalqın məşhur gülüş
obrazı olan “Molla Nəsrəd din”i imza kimi götürən Mirzə Cəlilin Azərbaycan şifahi xalq
ədəbiyyatına sevgisindən doğurdu. Bu yolla o, xalq üçün can yandırmağa hazır idi. Həmin
məqama diqqət çəkən mirzə cəlil şünaslardan Ramiz Qasımov məqalələrinin birində haqlı
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olaraq qeyd edir ki, “Azərbaycan tənqidi realizminin portret yaratmaq, tənqid və ifşa etmək
üsulunun mənbəyində şifahi söz sənətindən gələn ənənələrin, xüsusilə Molla Nəsrəddin
lətifələrindən gələn ənənələrin xüsusi rol oynadığını qətiyyətlə deyə bilərik.

Xüsusilə bir az əvvəl deyilən kimi, obrazlar sistemi və xarakterlər aləmi, süjet, hadisə
və kompozisiya, dil və bədii konfiqurasiyalar hər iki Molla Nəsrəddini və mollanəsrəddinçiliyi –
şifahi və yazılı bədii realist tənqidi varisləşdirir və bir-biriylə qırılmaz bağlılıqda olduğunu,
biri digərinin davamçısı olduğunu açıq şəkildə göstərir, həm də ideya-problem cəhətdən tam
bir məntiqlə birləşdirir” [2, s. 20].

Mirzə Cəlilin şeir yaradıcılığı o qədər də geniş deyil. Cəmi 30-35 şeir yazıb. Lakin bu,
şair olma iddiasından daha çox, nəşrinə nail olduğu “Molla Nəsrəddin” jurnalına satirik tərzdə
şairlər lazımdır mesajı vermək üçün qələmi poeziya, xüsusilə satirik şeir üslubunda sınamaq
idi. Baxmayaraq ki, böyük istedadların istənilən sahədə uğur qazanmaq kimi bir xarakterləri
vardır. Lakin Mirzə Cəlil dramaturq, nasir və naşir kimi daha böyük işlərə imza atmağı bacar -
mışdı. Yazdığı satirik şeirlər də istedadının başqa bir cəhətini üzə çıxarmışdır.

Qeyd edək ki, bu barədə filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Aygün Orucova özünün
“Cəlil Məmmədquluzadənin şeir yaradıcılığı” monoqrafiyasında ətraflı bəhs edib. Həmin
tədqiqat əsərində Aygün xanım ədibin xalq ədəbiyyatından, folklor janrlarından yaradıcı isti -
fadə məsələsinə də toxunub. Düzdü, burada xalq poeziyasında kök atmış obrazlar ətraflı şə -
kildə şərh olunmayıb, lakin ümumiyyətlə folklor obrazlarının Mirzə Cəlil şeirlərindəki yeri nə
tədqiqatın imkan verdiyi şəkildə toxunulub. A.Orucova bununla bağlı olaraq yazır: “Böyük
sa tirik simvolik obrazlar arxasında gizlənərək öz fikir və mülahizələrini irəli sürmüş, lazım
gələndə simvollar vasitəsilə ictimai-siyasi quruluşa, yaramazlığa qarşı etirazını bildirmişdir”
[5, s. 124].

Yuxarıdakı fikri nümunələr əsasında daha da qüvvətləndirmək olar. Lakin ilk olaraq
ədi bin şeirlərinə yox, onun “Anamın kitabı” pyesindəki Çoban Qənbərin dilindən verilən şeirə
diqqəti çəkmək istərdik:

“Biz çobanıq, dağdı-daşdı yerimiz,
Yoldaşımız qoyun-quzu sürümüz.
Dərs almayıb, haqdı ki, heç birimiz,
Amma zövqü səfalıdır çobanlar,
Qardaşlıqda vəfalıdır çobanlar.

Gözəl olur çöldə çəmənlər, çaylar,
Qışda arandayıq, dağda da yaylar.
Çoban südü sağar, hamıya paylar,
Niyyəti çünki alidir çobanlar,
Qardaşlıqda vəfalıdır çobanlar.

Sürü kəndə dönəndə axşam-səhər,
Qoyun mələr, quzu mələr, hey mələr.
Səsə-küyə düşər köpəklər, hürər,
Vallah zövqü səfalıdır, çobanlar.
Qardaşlıqda vəfalıdır çobanlar” [3, s. 471].

Bu şeirdəki çoban obrazına biz Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatının bir çox epik janr -
larında – dastan, nağıl, əfsanələrdə rast gəlirik. Bununla belə folklorun lirik janrlarında, xalq
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poeziyasında da çoban obrazı bayatı, sayaçı sözlər, holavarlar, aşıq yaradıcılığının ayrı-ayrı
nümunələrində qarşımıza çıxır. C.Məmmədquluzadənin yuxarıdakı şeiri isə bizə xalq arasında
məşhur olan çoban nəğməsini xatırladır. Bu nəğmə Azərbaycanın bir çox yerində toplama
zamanı qeydə alınmışdır. Həmçinin Naxçıvan regionunda da sayaçı sözlər arasında bu nəğmə
folklor toplayıcıları tərəfindən toplanmışdır:

Göydəki ağ buludlar,
Yorğanıdır çobanın.
Yastı-yastı təpələr,
Yastığıdır çobanın. 
Yumru-yumru qayalar,
Yumruğudur çobanın.
Əlindəki dəyənək
Qalxanıdır çobanın.
Yanındakı boz köpək,
Yoldaşıdır çobanın.
Ağzı qara canavar,
Düşmənidir çobanın [7].

Qeyd edək ki, bu nəğmə barədəki mövzuya biz bundan əvvəlki tədqiqatlarımız zamanı –
“Eynəli bəy Sultanov və folklor” monoqrafiyamızda da toxunmuşduq [Bax: 6, s. 142]. Öz
“huşyar dostu” Eynəli bəy Sultanov kimi Cəlil Məmmədquluzadə də sadə xalq obrazlarına
diqqətlə yanaşmış və onu “Anamın kitabı” dramında özünəməxsus şəkildə şeirə çevirərək
ver mişdir. İstər xalq tərəfindən yaradılan, istərsə də görkəmli ədib tərəfindən yaradılan çoban
obrazı sadəliyi, xalqa yaxınlığı və bu kimi xarakterləri ilə bir-birinə olduqca oxşarlıq təşkil
edirlər. Mirzə Cəlilin “çoban” obrazına tədqiqatçı Aygün xanımın yanaşması da yerində və
tu tarlıdır: “Həm fiziki, həm də mənəvi cəhətdən güclü, dürüst, mərd, namuslu, elin-obanın
qey rə tini çəkən, vətənpərvər bu obrazların dastan və nağıllarımızda xanlardan, bəylərdən,
hökm darlardan üstün tutulması, onlara olan ümumxalq sevgi də şifahi xalq ədəbiyyatından
qaynaqlanır. Böyük novator şair əməkçi insanın zahiri portretini yaradan və onu vəsf edən
nəğmələrdən sadə insanın tək xarici yox, həm də daxili keyfiyyətlərini, müsbət insani xüsu -
siyyətlərini bir-bir sadalayaraq şeirə keçid etmişdir” [5, s. 137-138].

Yuxarıda Cəlil Məmmədquluzadənin şeir yazmaqla nəşr etdirdiyi “Molla Nəsrəddin”ə
bu tipli şeirlər axtardığını vurğulamışdıq. Məhz bundan sonra jurnalda “Hop-hop” imzası
görünməyə başladı və beləliklə Mirzə Cəlilin şeir yaradıcılığı öz missiyasını başa vurmuş
oldu. Bu mənada Sabirin tədqiqatçılarından olan A.Hacıyevin Sabir şeirlərindəki xarakterlər
haqqında söylədiyi aşağıdakı fikri birbaşa Cəlil Məmmədquluzadə şeirlərindəki tiplərə də aid
edə bilərik: “Tiplərin daxili aləmini açmaq işində Sabir mükalimələrindən də geniş miqyasda
istifadə edir. Ata ilə oğlu, qarı nənə ilə avam qız, ziyalı ilə köhnəpərəst, xalq ilə sultan, dövlətli
ilə kasıb, mülkədar ilə kəndli arasında olan mükalimələr təkcə tipin deyil, onu əhatə edən
ictimai mühit və obyektiv aləmin də çox canlı mənzərəsini yaradır” [1, s. 16].

Cəlil Məmmədquluzadənin ən böyük nəzm nümunəsi gənclik illərində qələmə aldığı
“Çay dəsgahı” alleqorik pyesidir. Burada birbaşa folklordan olmasa da, həyatdan alınan
obrazlar diqqətimizi çəkir ki, bunlar da bir mənada həm də folklor mətnlərində obraz kimi iş -
ti rak edirlər. Samovarın dilindən verilən bu beytdə dediyimiz obrazları görə bilirik:

Günü keçməz, mən olmasam, xanın,
Nə gədanın, şəhin və dehqanın [3, s. 359].
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Həmçinin samovarın özünü vəsf etdiyi sətirlərdə biz folklordakı ağsaqqal obrazını
müşahidə edirik ki, pyesdə də məhz samovar digər məişət əşyalarını ağsaqqal kimi başına
yığır:

Ağarıb saqqalım, özüm ahıl,
Ağamın mən evindəyəm on üç il [3, s. 359].

Yaxud çaynikin samovara müraciətlə dediyi bu misralara baxaq:
Xoş gedərmi görüm, xudaya, babam,
Ağamın qeyzinə səbəb mən olam?

Bunun cavabında Samovarın Çaynikə müraciət edərkən, ona “oğu”l deyə səslənməsi
də folklor şeirindən gələn üslub təsiri bağışlayır:

Ağlama, ağlama, oğul, Çaynik,
Hamımız biz, bunu yəqin bilirik [3, s. 361].

Yenə Samovarın İstəkanın izahından sonra ona “oğlum” deyə müraciəti pyesdə diqqəti
cəlb edir:

“Sənin əslin, nəcabətin, oğlum,
Və sifətin bizə olub məlum” [3, s. 363].

Pyesdə Qaşıq da özünü irəli sürülmüş ittihamdan müdafiə edərkən maraqlı obraz yaradır.
Bu obrazı biz xalq şeirində də görmüşük:

Mən cəvanəm, adım gümüş Qaşıq,
Cəmi məxluq olub mənə aşiq [3, s. 364].

Bütün bu nümunələrdən görürük ki, Mirzə Cəlil öz pyesində xalq poeziyasından doğan
obrazlardan, həmin obrazların xarakterindən, təsvirindən istifadə edərək maraqlı bir səhnə
əsəri yarada bilmişdir.

Cəlil Məmmədquluzadənin ayrı-ayrı şeirlərində də şifahi xalq ədəbiyyatının lirik
janrlarındakı obrazlar sisteminin müxtəlif xarakterlərindən istifadəyə rast gəlirik. Bunun üçün
həmin şeirləri nəzərdən keçirək. Ədibin ən son nəşr olunmuş dörd cildlik əsərlərinin birinci
cildində satirik üslubda qələmə aldığı şeirləri də toplanmışdır. Həmin şeirlərdən olan “Xoş ol
zaman ki, xalq yatıb bizəban idi” [3, s. 612] şeirində Sultan, “Dedilər” şeirində dərviş, Molla
Nəsrəddin, “Görəndə” şeirində xan, “Ey axund” şeirində padşah, “Nə bilim” şeirində qardaş,
əğyar, “Lazımdır utanmaq” şeirində gül, “Ey yazıq” şeirində yar, “Nədir” şeirində qılman,
huri, “Ağarıbdır” şeirində könül, Loğman, “Gərək” şeirində padşah, yetim, “Yorğan” şeirində
gül, bülbül, “Mürəbbe” şeirində sevdiyim, mələk kimi obrazlar diqqəti cəlb edir.

Ədibin bir neçə şeiri var ki, mövzumuzla bağlı onlar üzərində daha çox dayanmağa eh -
tiyac var. Bunlardan biri “Qız və nənə” şeiridir. Şeirin ilk bəndində:

“Qız nənəsinə deyir:
Həmişə sən mürgülüyürsən, nənə,
Yırğalayırsan başını, gəlsənə.
Yuxlamayıb qulaq verəsən mənə,
Söhbət edək sən mənə, həm mən sənə” [3, s. 613].

Qızın suallarından sonra nənə “Molla Nəsrəddin”dən təvəqqe edir ki, qıza cavab versin.
Və “Molla Nəsrəddinin qıza cavabı”nda da maraqlı obraz yaradıcılığı özünü göstərir. Qız və
nənə dialoqu, söhbəti, suala cavabı zamanı yaşanan həyatın gətirdiyi nəticələrin açıqlan ma -
sında biz həm folklor motivlərini, həm də xalq yaradıcılığındakı obraz örnəyini görürük.
Yazıçının şeir yaradıcılığının tədqiqatçısı A.Orucovanın dediyi fikirləri bu mənada xatırlayaq:
“Dramaturq əsərlərdə surət və xarakter yaradılması üçün əsas bədii vasitələrdən olan monoloq
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və dialoqlar satirik üslubda da çox mühüm əhəmiyyətə malik olmuşdur. Bu vasitələrlə böyük
sənətkar satirik tipin daxili aləminin bütün mürəkkəbliyini aça bilmişdir” [5, s. 136].

C.Məmmədquluzadənin “Lay-lay” şeiri adından da göründüyü kimi folklor janrından
istifadə ilə, ona perifraz şəklində, həmin üslubda yazılmış maraqlı nümunədir və laylaları -
mız dakı övlad, qız, oğlan obrazları bu şeirdə də aktualdır. Bundan əlavə şifahi xalq ədəbiyya -
tında qarşılaşdığımız yel, falçı, dərviş kimi obrazlar bu şeirdə də qarşımıza çıxır. Şeirin ilk
bən dinə nəzər salaq:

Kəndirbazdan etgilən kəsbi-ədəb,
Bəxtini falçıdan etgilən tələb,
Dərviş olsan, olar dəxi çox əcəb!
Lay-lay, quzum, lay-lay, gözüm, yatgilən,
Əfsunları müsəlmanə satgilən [3, s. 616].

“Dedilər” qəzəlində də xalqı oyatmağa çalışan “Molla Nəsrəddin”in laylasını və bu za -
man lətifələri ilə tanıdığımız yumor qəhrəmanını görürük. Bu şeirdə Mollanın məşhur lətifələ -
rindən birinə işarə edilir və əhvalatdan gələn motivlə müəllif fikrini izhar edir:

Ta ki, Molla Nəsrəddini görüb annadılar,
Qalmayıbdır dəxi indi bizə bir pay dedilər [3, s. 617].

Yazıçının şairliyi nəticəsində ortaya qoyduğu bədii nümunələrdən ikisi haqqında ayrıca
danışmaq istərdik. Bunlardan biri “A gülüm, nanay” adlı satirik məzmunlu gəraylısıdır. Xalq
mahnılarındakı rədifi həm şeirin sərlövhəsinə çıxaran, həm də gəraylısının hər bəndinin dör -
düncü misrasında rədif misra kimi işlədən müəllif mətləbi çatdırmağa nail olur. “Gülüm”
müraciəti ilə həm obrazı yada salır, həm də, belə demək mümkünsə, xalq mahnılarındakı obraz
M.Cəlilin satirik mətləbində lirik ovqatdan daha çox, epik ricət təsiri bağışlayır.

Digər bir şeiri isə “Qafqaz xəbərləri” adlı nümunədir ki, burada “Şairlərimiz şəhərlərdən
belə xəbər verirlər” epiqrafı verilib. Şeirdə məkan olaraq Gəncə, Şuşa, Xivə, Cəbrayıl, Zaqa -
tala, Bakı, Naxçıvan obraz kimi iştirak edir. Ən sonda Naxçıvan obrazı xalq bayatısını, hətta
daha dəqiq desək, “haxışta”sını söyləyir. Sadəcə burada xor təkrarı olan haxışta sözləri yazıl -
mayıb. Hər şəhərdə baş verən hadisələrin dörd misrada ifadə olunduğu bu şeirdə Naxçıvan
obrazı özündə xalqın daha çox nə ilə məşğul olduğundan xəbər verir. Burdan belə başa düşülür
ki, naxçıvanlıların toy-düyünə başları qarışıb. Ancaq əylənirlər, oynamaqdan dünya-aləmdən
bixəbər qalırlar. Həmin bənd belədir:

Dur ayağa, qız, gəlin,
Tellərini düzgilən.
Toyçulara gəl yaxın,
Düş oyuna süzgilən [3, s. 634].

Məqalə boyu qeyd etdiyimiz məqamlara və görkəmli yazıçının şeir yaradıcılığından
gətirdiyimiz nümunələrə, həmçinin bizim ortaya qoyduğumuz şərhlərə dayanaraq deyə bilərik
ki, böyük yazıçı, naşir, dramaturq, publisist olması ilə yanaşı Cəlil Məmmədquluzadə həm
də gözəl şeirlər müəllifidir.

Və bu şeirlərdə onun xalq lirikasından qaynaqlanan, şifahi xalq şeirindən bəhrələnməklə
ortaya qoyduğu nümunələr də çoxdur. Həmin şeirlərdə xalq lirikasından doğan obrazlardan
istifadə özünü göstərir. Aygün Orucovanın da dediyi kimi “O, şeirlərində canlı tiplər yaratmaq
üçün idiomatik ifadələrdən, xalq dilinin zəngin xəzinəsindən, folklordan, aforizmlərdən geniş
istifadə etmiş, yığcamlıq və konkretliyi gözləmişdir” [5, s. 145]

Mirzə Cəlil satiranın gücü ilə demək istədiyi mətləbləri izhar edərkən xalqın öz poetik
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yaradıcılığından gələn nümunələrə və xalq şeirində yer alan obrazlara da yer vermiş, həmin
obrazlardan yeri gəldikcə bəhrələnmişdir.
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Elkhan Mammadov

IMAGES OF FOLK LYRICS IN THE POEMS
OF JALIL MAMMADGULUZADEH

In addition to being a great master of Azerbaijani prose, the article focuses on the images
used in the lyrical folklore genres, which we find in the poems of Jalil Mammadguluzadeh,
who also included poetry in his work for specific purposes.

In general, folklore has always played the role of a source for written literature. In this
sense, in the works of poets and writers, we constantly observe the influence, creative use,
imitation of folklore. Jalil Mammadguluzadeh is no exception. During his tenure as head of
Molla Nasreddin magazine, he wrote poems and used folklore images to express his idea to
awake and enlighten the people with prose and poetry. Many images, especially in folk poetry,
can be seen in these artistic examples of the writer.

In the paper, we have paid attention to this factor and tried to clarify the artistic reflection
of folk lyric poetry images in the poems of Jalil Mammadguluzadeh and how much he used
these images in the expression of ideas.

Keywords: Jalil Mammadguluzadeh, writer and folklore, poet, poem, verse, folk lyric, image.

Эльхан Мамедов

ОБРАЗЫ, РОЖДЕННЫЕ НАРОДНОЙ ЛИРИКОЙ,
В СТИХОТВОРЕНИЯХ ДЖАЛИЛА МАМЕДКУЛИЗАДЕ

В статье акцентируется внимание на образах, используемых в лирических жанрах
фольклора, которые часто встречаются в стихотворениях Джалила Мамедгулузаде,
который, несмотря на то, что являлся большим мастером азербайджанской прозы, также
для определенных целей включал поэзию в свое творчество.
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В целом, фольклор всегда играл роль источника для письменной литературы. В
этом смысле в произведениях поэтов и писателей мы постоянно наблюдаем влияние,
творческое использование, подражание фольклору. Джалил Мамедкулизаде не исклю -
чение. Во время работы в журнале «Молла Насреддин» он писал стихи и использовал
фольклорные образы, чтобы выразить свою идею пробуждения и просвещения народа
как в прозе, так и в поэзии. Многие образы, особенно в народной поэзии, можно увидеть
в этих художественных примерах писателя.

В статье мы обращаем внимание на этот фактор и пытаемся выяснить художест -
венное отражение образов народной лирики в стихотворениях Джалила Мамедкулизаде,
уровень использования этих образов в выражении мысли.

Ключевые слова: Джалил Мамедгулузаде, писатель-фольклор, поэт, стихотворение, поэзия,
народная лирика, образ.

(Akademik İsa Həbibbəyli tərəfindən təqdim edilmişdir)

Daxilolma tarixi: İlkin variant 23.02.2022
Son variant 18.03.2022
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UOT 388:801.6; 398:82.0; 801.8

AYTƏN CƏFƏROVA

MÜASİR FOLKLOR VƏ YA KOVİD-19 PANDEMİYASINA XALQ
MÜNASİBƏTİNİN SÖZLÜ YARADICILIQDA İFADƏSİ

Folklor örnəkləri xalqın milli-mənəvi dəyərləri olaraq yarandığı hər hansı bir tarixi dönəmlə əlaqəli
hadisələri də özündə əks etdirmək baxımından əhəmiyyətlidir. Bir-birilə hiss olunmaz şəkildə bağlı olan ciz -
gilərdən ibarət bu örnəklərin hər biri dünyanı və hadisələri xalq təfəkkürünə uyğun şəkildə obrazlaşdırır. Milli
yaddaşında qoruduğu və müasir dövrdəki hadisələrə də öz münasibətini bildirmək üçün yaratdığı örnəkləri ilə
xalq təkcə lirik duyğularını deyil, özünüifadə və özünümüdafiə kimi hisslərini də obrazlaşdıraraq folklor dili ilə
təqdim edir. Odur ki, müasir günümüzdə də folklor örnəklərinin yaranmasını müşahidə edirik. Və xalq hər dövrdə
özünün folklor dili ilə mövcud hadisələrə münasibətini daha səmimi şəkildə ifadə edə bilmişdir. Bu baxımdan
xalqın köməyinə şifahi söz yaradıcılığının ən aktiv janrlarından olan lətifə, bayatı, atalar sözləri, məsəllər,
tapmacalar, xalq deyim və ifadələri gəlmişdir. Bütün dünyanı bürüyən Kovid-19 pandemiyası şəraitində xal -
qımızın bu bəla ilə “savaşında” təkcə tibbi və digər vasitələrlə mübarizəsi deyil, həm də mənəvi-ruh aləmini
sağ lam saxlamaq məqsədilə yaratdığı folklor örnəkləri belə bir dövrdə yüksək əhval-ruhiyyəni mühafizə edir.
Məqalədə bu münasibətlə yaranan örnəklər araşdırmaya cəlb olunmuşdur.

Açar sözlər: Kovid-19, folklor, örnək, obraz, xalq, tarix.

Yaşanılan həyat boyunca insanlar hadisələrə reaksiyasını müxtəlif tərzdə göstərmişlər.
Yeri gələndə fiziki güc vasitəsilə yaşadığı ağrılara sinə gərməyə çalışmış, vətənini, elini,
xalqını, ailəsini qorumuş, ya da eşitdiyi, duyduğu xoşagəlməz kəskin sözə və ya ürəkoxşayan
kəlməyə sözlə cavab vermişdir. Və ya müxtəlif vəziyyətlərdə sevincini, kədərini ağlamaqla,
gülməklə, duyğularını müxtəlif şəkildə ifadə etməklə göstərmişdir. İstər sevincli, istər kədərli
hadisələr insanların həyata reaksiyasının əsas səbəbi, kökü olmuşdur. Və bu sevinc-kədəri
insan təkcə hisslərini, duyğularını “işə salmaqla” deyil, həm də poetikləşdirərək cavablandır -
mışdır. Bu baxımdan yazılı ədəbiyyatın qaynağı, şifahi yaradıcılıq forması olan folklor hissi
düşüncənin ən qabarıq əks olunduğu sahədir.  Belə ki, xalq ağrısını da, acısını da, fəryadını,
zülmdən ərşə qalxan naləsini də folklorla – sözlü sənətlə aydın şəkildə əks etdirmişdir. Qo -
vuş duğu arzusundan doğan ürək dolusu sevincini də, həyatdan aldığı zövqünü də poetik
formada ifadə edən xalq bayatı, layla, əfsanə, rəvayət, nağıl, dastan, lətifə, hikmətli sözlər və
s. yaratmışdır. Bu örnəklərin hər biri xalq təfəkkürünün, dünyaya baxışının açıq-aydın nü -
munəsidir. Buna görə də hər nümunəyə xalqın dünyaya baxışının dəyərli ifadəsi kimi ya -
naşmaq lazımdır. Yeri gəlmişkən, mərhum folklorşünas alim Azad Nəbiyev haqlı olaraq
söy  ləmişdir ki, Azərbaycan xalqının ictimai fikir tarixi folklordan başlamışdır. Dünyanın,
insanın yaranması, ictimai münasibətlərin formalaşması və ümumilikdə, dünyanın dərk
olunması barədəki miflərdə, əfsanələrdə, əski türk dastanları və oğuznamələrdə əks olunan
dün yagörüşü Azərbaycan ictimai fikrinin  erkən qaynaqlarıdır [2, s. 39].

Ümumiyyətlə, folklorda, geniş nəzər salsaq, sadə, əməkçi xalqın fəlsəfəsini müşahidə
etmək mümkündür. Xalqın folklor yaradıcılığı dünyadakı baş verən müharibələrin, ictimai-
siyasi münasibətlərin gözə görünməyən tərəflərini də xarakterizə etmək bacarığına malikdir.

Hazırda dünyanı bürümüş olan “Kovid-19” pandemiyası insanlara fiziki zərbə vurmaqla
yanaşı, ruhi sarsıntılara da səbəb olmuşdur. Bu dəhşətli bəladan qorunmağa çalışan dünya
döv lətləri pandemiyanın əvvəllərində evdə qalmaqla, cəmiyyətdən müvəqqəti olaraq izol -
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yasiya olunmaqla, həm də gələcəyə ümid formalaşdıran tədbirlər həyata keçirirdi. Xalq isə
ruh aləminin bərpası üçün öz yaradıcılığına tez-tez müraciət edirdi: mahnısını, nəğməsini,
deyimini, bayatısını, türkəçarəsini, hətta gerçəkliyə kəskin gülüşü ifadə edən lətifəsini yaradır.
Əslində, hadisələrə folklor dili ilə reaksiya ifadə etməklə xalq özünün xeyrin qələbəsi ilə
qurtuluşunu ifadə edir, o cümlədən yaranmış vəziyyətdən qələbə ilə qurtulmaq üçün ruh
aləmini möhkəmləndirməyin vacib olduğunu dərk edirdi. Virus təhlükəsindən qorunmaq üçün
xalq folklor dünyasının əyani tərəfinə – türkəçarəyə də böyük önəm verirdi: buraya immun
sisteminin gücləndirilməsi ilə bağlı türkəçarə vasitələrindən istifadə, dərman tərkibli otlardan
hazırlanan dəmləmələr, güclü enerji daşıyıcıları olan meyvə və tərəvəzlərdən istifadə edərək
pandemiyaya qalib gəlmək yolunda mübarizə daxildir. Pandemiya dövründə ən çox qəbul
olunan təbii türkəçarə vasitələri – zəncəfilli, darçınlı çaylar, kəklikotu və çobanyastığı ilə
dəmləmələr, sarımsaqlı yeməklərdən və s. istifadə etmək də bu mübarizənin göstəricilərindən
hesab oluna bilər. Folklorun kiçik janrlarından olan ovsunlar və dualardan da istifadə bu dövr -
də aktual işlənmə dairəsində idi və hazırda da belədir. Məsələn: üzərlik yandırmaqla şər ruhlar -
dan, bəd nəzərdən qorunmaqla yanaşı virus bakteriyalarını da öldürmək mümkün olduğunu
nəzərə alaraq insanların üzərlikdən mütəmadi istifadəsini müşahidə edirik. Və ya bir çox türk
xalqlarında üzərlik dəmləməsindən istifadə də virusəleyhinə mübarizələr içərisindədir.

Problemin Çində 2019-cu ilin dekabr ayından başlandığına baxmayaraq, Azərbaycan
üçün bu problem 2020-ci il mart ayından öz təsirini göstərməyə başladı. Elə lap qədimlərdən
mart ayında insanlar arasında immun sisteminin zəifləməsi, xəstəliklərin baş qaldırması ilə
bağlı deyimlər mövcuddur. Ulularımız “mart ayı – dərd ayı” deyib, bu ayda sağlamlıqla bağlı
ehtiyatlı olmağı tövsiyə ediblər. Hətta xalq arasında “Qarı ilə martın deyişməsi” adlı bir nəğmə
yaranıb. Bu nəğmə qışın çıxıb yazın gəlməsinin arzulanmasını özündə əks etdirsə də mart
ayının, doğrudan da, xəstəliklərdən xali olmadığını açıq-aydın ifadə etməkdədir:

Mart çıxdı, dərd çıxdı.
Hamı yaza mərd çıxdı [2, s. 85].

Və ya:
Mart çıxdı, mart çıxdı,
Yaman qart çıxdı, qart çıxdı [2, s. 285].

Xalq arasında belə bir rəvayət də dolaşmaqdadır ki, qışın çıxmasına sevinən qarı mart
ayı çıxan kimi çırtma çalıb oynaya-oynaya oxuyur:

Mart gözünə barmağım,
Yaza çıxdı oğlağım [2, s. 285].

“Kovid-19” adlı məşhur pandemiyanın ölkəmizə “qədəm qoyduğu” vaxtdan, 2020-ci
ilin mart ayından etibarən xalq yenə öz yaradıcılığını “işə salmışdır”. Yaranan nümunələr
mövcud hadisələrlə əlaqələndirilmiş, onlar, əsasən, xalqın daxili kədərini, qorxusunu ifadə
et mişdir. Öz qorxusunu pərdələmək üçün xalq çox vaxt kəskin gülüşlə acı həqiqəti ifadə edən
lətifələr də yaratmaqdan yan keçməmişdir. “Kovid-19” virusunun aid olduğu xəstəlik ailəsi
“koronavirusun” şəklinin altından yazılan sözlər xalqın bu təhlükənin tezliklə sovuşacağı
ümidini gülüş altında aydınca ifadə etməkdədir:

“Şirinliyimi verin, çıxım gedim” – məlumdur ki, “şirinlikvermə” xalq arasında hansısa
xeyir işin, uğurun sevincini bölüşmək məqsədi ilə icra olunan adətdir. İnsanlar onlara xoş
xəbər çatdırana şirinlik verməklə ona təşəkkürünü ifadə edir. Və ya nişanlı qızların “şirinlik”,
“şirincəlik” dağıtması, paylaması hazırda da icra olunan ənənələrdəndir. Bəzən isə hər hansı
məmur öz işini yerinə yetirməyib, problemləri ört-basdır edəcəyini qarşıdakı – ona problemi
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üçün müraciət edən insana söz verir. Lakin qarşılığında alacağı rüşvəti “şirinlik” adlandıraraq,
vəziyyəti sanki “məhrəmləşdirir”. Yeni vəziyyətlə əlaqəli yaranan “koronovirusun “dilindən
söylənilən” “şirinliyimi verin, çıxım gedim” ifadəsi ilə xalq həm bu təhlükənin vuracağı zərəri
ifadə edir, həm də tezliklə bu təh lü kənin sovuşacağına, necə deyərlər, çıxıb gedəcəyinə ümid
edir.

Pandemiyanın başladığı dövrün ilkin mərhələlərində bir çox dövlət və səhiyyə müəs -
sisələri tərəfindən xalqa müx təlif müraciətlər olunurdu ki, bütün bunlar əhalinin sağlamlığının
qorunmasına xidmət edirdi. “Evdə qal!” şüarı hər bir vətəndaşa ünvanlanaraq onları pandemi -
ya caynağından uzaq laş dı rırdı. Əlavə olaraq, şüarın poetik şəkildə xalqa çatdırılmasına xidmət
edən elə xalq tərəfindən də maraqlı, məzəli nəğmələr yaranırdı:

Bürüyübdür acı virus dünyanı,
Bilirsən ki, hələ yoxdur dərmanı.
Dövlət sənə yaradıbdır imkanı,
İşə getmə, ye, iç, dincəl, kefdə qal,
Ağrın alım, bircə aylıq evdə qal!

Səbirli ol, dözüm göstər, tab eylə,
Ciddi yanaş arvad yazan tabelə,
Çölə çıxma, bizi salma zibilə,
Müvəqqəti küncə qısıl, dibdə qal,
Ağrın alım, bircə aylıq evdə qal!

Şükür eylə, bu ölkədə, bu bağda,
Bilirsənmi nə baş verir qıraqda?!
Görürsənki darıxırsan otaqda
Aşağı düş, yuxarı çıx, liftdə qal,
Ağrın alım, bircə aylıq evdə qal!

Acgöz imiş o Çindəki qurumsaq,
Quşdan yeyib camaata çəkdi dağ.
Bahalaşıb maska, spirt, sarımsaq,
Beş-üç manat pul da qalsın cibdə, qal,
Ağrın alım, bircə aylıq evdə qal! [3].

Xalq “Evdə qal!” şüarına poetik yanaşması ilə vəziyyətin doğurduğu çətinlikləri yum -
şaltmağa çalışmaqla yanaşı, xoş gələcəyə ümidini də ifadə edir.

Məlum olduğu kimi, “koronavirus” Çində yayıldıqdan sonra qonşu dövlət İran İslam
Respublikasında da öz dəhşətli fəsadlarını göstərməyə başladı. Azərbaycanlıların yaşadığı
qon şu İran ərazisində pandemiyanın yayılması bu tayda böyük narahatlığa səbəb olurdu. Həm
də virusun bu tərəfə adlayacağı artıq hər kəsi ciddi təşvişə salırdı. Dövlətimiz hər nə qədər
çə tin olsa da ciddə tədbirlər görməyə başladı. Öncə İran sərhədinin bağlanması ilə təhlükədən
qorunmağın yollarından birini – xariclə sərhədlərin bağlanması addımını atdı. O tay azərbay -
can lıların pandemiya ilə üz-üzə qalması və  sərhədlərin bağlanması bu tərəfdəki təşvişin səbəb -
lərindən olsa da, xalqımız mövcud vəziyyətdən doğan xoşagəlməzliklərin psixoloji duruma
qalib gəlməməsi üçün gülüşə “əl atdı”. Gülməli, məzəli əhvalatlarla, gülüş doğuran deyimlərlə
gələcəyə ümidinin var olduğunu ifadə etdi. “Elə xalq arasında “Koronavirus Çin dən gəlib
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İrana, olub Məşədi Korona” kimi məzəli ifadələrdə virusun yayılma arealı da öz ardıcıllığını
qoruyur: Çində yaranan virus sonra İrana ayaq açdı... Qeyd etdiyimiz örnəkdə xalq təfək -
kürünə uyğun olan ritm, ahəng də öz ardıcıllığın qoruyur. Bu da öz növbəsində xalq yaradıcı -
lığında ritm və ahəngin də aparıcı mövqe daşıdığını təsdiqləyir.

İndi gələk, dünyanı başına alan bu qlobal pandemiyanın adının – “Kovid-19”-un xalq
arasında yaranmış “etimologiyasına”. Yeni növ korona virusun bir növü olan “Kovid-19” niyə
belə adlanır? – sual edənlərə xalq öz “etimologiyasını”, “etimoloji açıqlamasını” lətifə şəklində
təqdim edir. İki qadının telefon söhbəti şəklində verilən bu nümunədə vəziyyətdən narahat
olan qadının söhbəti gülüş doğurur. Monoloqla müşahidə edilən bu lətifədə qadın öz-özlü -
yündə hal-əhval tutduqdan sonra soruşur:

– A bajı, sən bilərsən, balnisədə işdeersən dana, gələn-gedən oloor, iynədən-dərmənnən
eleersən, ay yetim, deellər, təzə bir vürüs yayıleef, hər yerəmi yayıleef, yoxsa təhcə bizəmi
yayıleef? Deyir, orda nədisə də, Cavid 19 deyeellər adına. Bu nədi, sən bilərsən, bu nə məsə -
lədi? Nədi bu, ağrın aleem? Həə, bir dərdin aleem, onu orgən bir mana de görüm, o nəədi?
Narahatam, bileersən, deyirəm, gədiyi gəlif evdən götürüf aparallar Cavidiii. Özü də yaşı da
düz gəleer – Cavid 19. Elə harıya baxeersan, hamısı heelə deyeer. Tilvizerə baxeersən, orda
da deer Cavid-19. A ağrın aleem, gör bu nə məsələdi. Uşaxdan qorxooram eee....))))).

Xalqı sonrakı vəziyyətdən nigaran qoyan bu virus pandemiyasının necə yarandığından,
harada meydana gəldiyindən xalq ümumi məlumatlar əsasında xəbərdar olsa da, öz yaradıcılıq
dünyasında buna daha “tutarlı” cavab axtarır. Mövcud məlumatlarda virusun Çində meydana
gəldiyi və oradan da dünyaya “inteqrasiya etdiyi” haqda olan məlumatlara rəğmən xalq hərdən
virusun  “tarixi” haqqında məzəli əhvalatlar yaradaraq hadisələrə faciəvi yanaşmanın qarşısını
al mış olur: “Türkiyənin Çorum şəhərində yaşayan gözləri kor bir yaşlı qadın olur... otla ölüm -
dən başqa bütün xəstəlikləri müalicə edir... çinlilər Çoruma gəlir. Kor anaya nə qədər pul təklif
edirlərsə, kor ana bunlara rədd cavabı verir... Günlərin bir günü oğlu Cavidlə bitki toplamağa
gedən ananı  çinlilər oğurlayır və Vuhan şəhərinə gətirir. Anaya onlarla işləmədiyi üçün işgən -
cələr edilir. Ana bunların əlindən qurtara bilməyəcəyini anlayır. Otlardan bir dərman hazırlayır.
Hazırlanan dərman bunları əvvəl boğur, sonra öldürür. Beləliklə, virus yayılır. Kor ana və Ço -
rumun maşın nömrə kodu 19 olduğuna görə virusa Kor ana – Korona, oğlunun adına görə də
Cavid – Covid olur. Beləliklə, Covid-19 yaranır”. Mövzusu pandemiya dövrünün əvvəllə rini
ifa də edən bu lətifə-əhvalat müasir vəziyyətin meydana gətirdiyi fikir ayrılığından irəliyə
gələrək yaranmışdır. Və xalqımız tərəfindən yaradılan örnəklər tədricən türkçülüyü, milliliyi
dərk  baxımından formalaşır. Lətifələr də folklor örnəyi olaraq bu baxımdan aktivdir. Və
lətifələrə diqqətəlayiq tərif verən folklorşünas alim Füzuli Bayat haqlı və uyğun olaraq yazır
ki: ”Lətifələrin mövzusu həyat hadisələrindən götürülmüşdür və qəhrəmanı da insandır. Həm
yaranmasında, həm mövzusunda, həm də söylənməsində heç bir məhdudiyyət tanımayan
lətifələr hadisələrə canlılıq qatır, düşüncə və fikrin daha açıq bir biçimdə çatdırılmasına yardım
edir, insanları güldürməklə əhval-ruhiyyəsini təzələyir” [1, s. 205].

Bəli, dünyanı bürümüş, eləcə də Azərbaycana öz mənfi təsirini yaymış bu pandemiya
zamanı insanların ruh aləminin təzələmək, ciddi durumu azacıq da olsa yumşaltmaq üçün
lətifələrə, gülüşə, yumora ehtiyac var. Bu baxımdan növbəti nümunə də gülüş dolu məzmunu
ilə yanaşı mövcud durumu anlatmaqdadır: “Səyahətdən qayıdan bir adam hava limanından
fermasındakı işçisinə zəng eləyir:

– Nə xəbər var? Hər şey qaydasındadırmı?
– Bəli, müəllim, hər şey qaydasındadır, amma belin sapı qırıldı... indi onu təmir edirəm.
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– Bel niyə qırılıb ki?
– İtinizə məzar qazarkən qırıldı...
– Nə? İtim ölüb???
– Təəssüf! Hovuza düşdü, müəllim...
– Necə ola bilər bu?! Mənim itim çox yaxşı üzürdü axı...
– Hovuzun suyu boşalmışdı, o da ora tullandı, öldü...
– Hovuzu təzəcə doldurmuşdular axı, niyə boşaltmısınız?
– Yanğınsöndürənlər evdəki yanğını söndürərkən əlavə su lazım oldu, hovuzdan 

istifadə etdilər...
– Nə?? Evdə yanğın olub?
– Bəli, müəllim, ananızın vəfatı səbəbilə başsağlığı verməyə gələnlərdən biri 

siqareti söndürməmiş qoyub...
– Anam ölüb??? Axı o keçən gün sapsağlam idi!!!
– Haqlısınız! Amma həyat yoldaşınızın sizə xəyanət etdiyini bilib, ürəyi partlayıb...
– Ay nainsaf, səndə bir dənə də olsun pozitiv xəbər yoxdumu?!
– Var, müəllim!
– Nədir?
– Siz səyahətdən əvvəl koronavirus testi etdirmişdiniz haaaa...
– Ahaaaa... Nə?
– Onun nəticəsi gəlib: pozitiv!”
Müasir günümüzdə xalqımız müxtəlif yollarla bir-birlərinə mənəvi dəstək olmaq üçün

üsullar axtarılır ki, onlardan biri də məhz, xalq həyatını olduğu kimi, incəliklərinə qədər əks
etdirməyi bacaran atalar sözü və məsəllərdir. Bu hikmətli nümunələr bu gün insanların gələ -
cəyə ümidini kökləmək, mövcud vəziyyətdə mətin, iradəli, dözümlü olmağı tövsiyə edən
kəlmələrə, ifadələrə tutarlı yekun vurmaq xarakterinə malikdir. Xalqı “Evdə qalın!” şüarı ilə
pandemiya təhlükəsindən qorumağa çağıran dövlətimizə xalq öz kəlamları ilə dəstək olur.
“Evdə qalaq, təhsildən qalmayaq”, “Evdə qalsaq da, dövlətimizə sadiq qalaq” ifadələrini xalq
sevə-sevə söyləyir, sosial şəbəkələrdə özünə şüar edir. Hazırda tarixin süzgəcindən keçib gələn
qədim el kəlamlarından, atalar sözlərindən də yeri gəldikcə istifadə olunur. Möhtərəm
Prezidentimiz tərəfindən xalqımıza müraciət edilən “Biz birlikdə güclüyük!” şüarının əsasında
“Güc birlikdədir” atalar sözü dayanır. Və ya böyük iradə nümayiş etdirərək özünüizolyasiya
yolu ilə qələbəyə çağırışı, qorxub depressiyaya düşməməyi, təhlükədən sarsıntı keçirməməyi
tövsiyə edən gərəkli fikirlərə indi məhz bu atalar sözü yekun vurur: “Qorxan gözə çöp düşər!”

Xalq mövcud vəziyyətdə yarana biləcək depressiya, ruh sarsıntısı və bu kimi əhval-
ruhiyyə düşkünlüyünə qalib gəlmək, həm özünü bəladan sanki sığortalamaq üçün maraqlı
poetik, folklorik nümunələr yaratmaqda davam etməkdədir:

Əvvəl Çini qoydu viranə virus,
Ordan ayaq açdı İranə virus.
İndi gözünü dikib arana virus,
Sənə and verirəm Qurana virus,
Gəlmə Ordubada, koronavirus!

Bəli, bütün bu nümunələrdə içində yaşadığımız durum, dünyanı bürüyən kəskin pande -
miya şəraiti, ondan doğan problemlər və bu problemlərə insanların gülüşlə yanaşmaqla fiziki
və cismani rahatlığını qorumaq  istəyi öz aydın ifadəsini tapır. Durum nə qədər çətin olsa da,
onun öhdəsindən böyük iradə və əzmlə gələ bilmək mümkündür. Yaranan folklor örnəklərin -
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dən görünür ki, müasir insan möhkəm iradə, tükənməz əzm, ruh yüksəkliyi sayəsində ayaqda
qalır. Məhz belə ruh yüksəkliyinin qarşısında sözügedən mübarizədə qalibiyyət əldə etmək
olar. Bunu duyan, dərk edən xalq təfəkkürü də vəziyyətə biganə qalmır, öz yaradıcılığı ilə
sağ  lam gələcəyə ümidini formalaşdırır.

Nəticə olaraq, deyə bilərik ki, folklor hər dövrdə aktualdır. Təkcə məlum örnəklərlə de -
yil, xalq təfəkkürü həm də yeni yaranan örnəklərlə mövcud durumu, vəziyyəti özünəməxsus
tərzdə ifadə etmək bacarığına malikdir. Ona görə də yaranan hər bir örnək xalqın mövcud və -
ziy yətlə bağlı münasibətini əks etdirməsilə yanaşı tarixi, siyasi, mədəni və s. baxımından baş
verən məsələlərə də biganə qalmamağını, hətta bu məsələlərdə ən aktiv iştirakçı missiya sını
daşıdığını göstərir.
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Ayten Jafarova

MODERN FOLKLORE OR PEOPLE’S ATTITUDE TO THE 
COVID-19 PANDEMIC

As national and moral values, folklore samples are essential in reflecting the events re-
lated to any historical period of the nation. Each of these samples consisting of lines that are
intangibly connected depicts the world and events corresponding to the people’s minds. The
people introduce their lyrical feelings and their feelings of self-expression and self-defense
with the samples created and preserved in the nation’s memory to express their attitude to
current events by the language of folklore. That is why we observe the existence of folklore
samples today. The people have always expressed their attitude to the events in much more
sincere ways with the folklore language. From this point of view, the most active genres of
oral literature such as anecdotes, bayatys, proverbs and sayings, riddles, folk tales, folksongs
help the people. In the context of the worldwide Covid-19 pandemic, the samples of folklore
created by the people preserve the people’s mood highly in the “war” against this calamity
and keep the spiritual world healthy in this period. The article involves studying the samples
created by the people in this regard.

Keywords: Covid-19, folklore, example, image, people, history.
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Айтан Джафарова

СОВРЕМЕННЫЙ ФОЛЬКЛОР ИЛИ ВЫРАЖЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ ЛЮДЕЙ 
К ПАНДЕМИИ KOВИД-19 В УСТНОМ НАРОДНОМ ТВОРЧЕСТВЕ

Образцы фольклора важны с точки зрения отражения событий любого историчес -
кого периода, в котором они возникли, как национально-нравственные ценности народа.
Своими образцами, сохранившимися в национальной памяти и созданными для выра -
же ния своего отношения к событиям современности, народ передает языком фольклора
не только свои лирические чувства, но и такие чувства, как самообладание и самоо -
борона. Поэтому и в наши дни мы наблюдаем появление фольклорных образцов. Народ
в каждый период мог на языке фольклора более искренне выразить свое отношение к
текущим событиям. С этой точки зрения на помощь народу приходят анекдоты, баяты,
пословицы, притчи, загадки, народные поговорки и выражения, являющиеся наиболее
активными жанрами устного народного творчества. В условиях пандемии Koвид-19,
ох ватившей весь мир, не только борьба нашего народа с этой бедой медицинскими и
дру  гими средствами, но и фольклорные образцы, созданные с целью сохранения ду -
ховно-нравственного здоровья, сохраняют высокое настроение в такой период. В статье
рассмотрены образцы, возникшие в связи с этим.

Ключевые слова: Koвид-19, фольклор, пример, образ, народ, исторический.

(Akademik Muxtar İmanov tərəfindən təqdim edilmişdir)

Daxilolma tarixi: İlkin variant 28.01.2022
Son variant 15.02.2022
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İNCƏSƏNƏT

UOT 792.03
ƏLİ QƏHRƏMANOV

BƏHRUZ KƏNGƏRLİ İRSİNİN DAVAMÇILARI:
ADİL QAZIYEV VƏ ŞAMİL QAZIYEV

Məqalədə Azərbaycan təsviri sənət sahəsində professional rəssamlıq ənənələri yaradan Bəhruz Kən -
gərlinin yetirməsi olan rəssam, sənətşünaslıq doktoru Adil Qazıyevin və rəssam Şamil Qazıyevin sənət yoluna
nəzər salınır. Hər iki rəssamın fəaliyyətlərinin özünəməxsus nüansları vurğulanır. Həmçinin, tarixi mənbələr
əsasında hazırlanan məqalədə rəssam, alim, sənətşünas, redaktor, tərcüməçi olan professor Adil Qazıyevin
Azərbaycan dekorativ – tətbiqi və təsviri sənəti ilə əlaqədar kitab, monoqrafiya, məqalələrindən, tərcüməçilik
fəa liyyətindən söz açılır. Teatr rəssamı kimi Naxçıvan Teatrında 1922-1929-cu illərdə tamaşaya qoyulan əsərlərə
verdiyi uğurlu bədii quruluşlardan bəhs olunur.

Bununla yanaşı rəssam Şamil Qazıyevin həyat və yaradıcılığı arxiv və dövri mətbuat sənədlərinə istinad
edilərək işıqlandırılır. Onun Naxçıvan Teatrında səhnəqrafiyanın inkişafındakı (1932-1948) səmərəli fəaliyyəti
diqqətə çatdırılır.

Açar sözlər: Qazıyev, irs, davamçı, sənətşünas alim, rəssam, səhnəqrafiya, tamaşa.

Tarixən formalaşan milli-mənəvi dəyərlərimiz arasında təsviri sənət, xüsusilə də rəs -
samlıq sənətinin kökləri çox qədim dövrlərə təsadüf edir. Bu dəyərli inciləri ilə zənginləşən
Azərbaycan dünya mədəniyyətinə mühüm töhfələr bəxş etmış və özünəməxsusluğu ilə seçil -
mişdir. Bu baxımdan son illər ölkəmizdə təsviri sənətin tarixinin öyrənilməsi, onun gələcək
nəsillərə çatdırılması istiqamətində davamlı iş aparılır. Yaradılmış muzeylərimiz sənət əsərlə -
rinin saxlanılmasında və nəsillərdən-nəsillərə ötürülməsində əhəmiyyətli rol oynamışdır. Bu
gün müasir mədəniyyətşünaslıq elmi təsviri sənətimizin tarixinin öyrənilməsinə, onun gələcək
inkişafının istiqamətləndirilməsinə öz töhfələrini verməkdədir.

Estetik tərbiyə vasitələrindən olan təsviri sənət incəsənətin ən qədim növlərindən biri
olmaqla müstəvi üzərində, yaxud sahədə ətraf aləmin təsvirini, habelə insanın məişətini bəzə -
mək üçün zəruri olan əşyaların təsvirini yaradır. Təsviri sənətin rəngkarlıq, qrafika, heykəl tə -
raşlıq, dekorativ-tətbiqi və teatr-dekorasiya növləri də vardır.

Təsviri sənət görmə vasitəsilə qavranılan hadisələri, prosesləri təcəssüm etdirir. Onun
əsas əlaməti ideallılıq, bədiilik və obrazlılıqdır. Vaxtilə bunları nəzərə alan alman mütəfəkkiri
İ.V.Qote yazırdı: “Təsviri incəsənət məhz ona görə incəsənətdir ki, o, təbiətin özü deyildir”.
İtalyan rəssamı və mütəfəkkiri Leonardo da Vinçi demişdir: “Rəssamlıq tamaşa etməklə anla -
şılan poeziyadır, poeziya isə dinləməklə anlaşılan rəssamlıqdır”. XVIII əsrin fransız materialist
filosofu D.Didro isə demişdir: “Rəsm çəkməyin əhəmiyyətini savad öyrətmək qədər vacib
səviyyəyə qaldıra bilən ölkə incəsənətin bütün növləri üzrə əksər məmləkətləri ötüb keçə
bilər”. Mütəfəkkirlərin bu fikirlərini əsas tutaraq deyə bilərik ki, rəssamlıq sənəti güclü ideya-
bədii vasitələrə və təsir qüvvəsinə malikdir. Rəssamın yaratdığı əsər həyatın sadəcə, kor-
koranə köçürülmüş surəti olmayıb, bədii ümumiləşdirmənin təzahürüdür. Tabloda verilən
bədii surətlər vasitəsilə rəssam özünün həyata, cəmiyyətə, insanın fərdi aləminə, arzu və əməl -
lərinə münasibətini ifadə edir. İncəsənətin bütün növləri həyatın dərk olunmasının və adam -
ların tərbiyəsinin qüdrətli vasitəsi olmuşdur. İdrakın gücü, böyüklüyü və tərbiyəvi əhəmiyyəti
onun insana verdiyi estetik təsirindən, bədiiliyindən asılıdır.
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Təsviri sənət çoxmillətli incəsənət kimi təşəkkül tapmışdır. Vətənin tərənnümü, dostluq,
sülh, xalqların azadlıq uğrunda mübarizəsi, bu mübarizədə zəhmətkeşlərin beynəlmiləl həm -
rəy liyi kimi mühüm mövzular rəssamların həmişə ilham mənbəyi olmuş, onların yaradıcılıq -
larında geniş bədii ifadəsini tapmışdır.

XX əsrin əvvəlləri Azərbaycan tarixinin ağrılı-acılı, taleyüklü səhifəsi olsa da, ölkəmizdə
maarif, mədəniyyət və incəsənətlə bağlı mənzərə tamamilə fərqli idi. Bu dövrdə incəsənətimiz,
xüsusilə təsviri sənət sahəsi ənənəvi çalarlarla inkişafını davam etdirir, professional rəssamlıq
ənənələri yaranırdı. Azərbaycan rəngkarlıq sənətində ilk akademik rəsm üslubunda realist
əsərləri ilə novatorluğa yol açan Bəhruz Kəngərli (1892-1922) zəngin bədii irsi ilə Azərbaycan
təsviri sənətində bu ənənələrin yaranmasına yeni nəfəs gətirmiş, ölkəmizdə bu sənətin
bir çox janrlarının inkişafına mühüm töhfələr vermişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında
unudulmaz fırça ustası Bəhruz Kəngərlinin yaradıcılığından bir çox rəssamlar zaman-zaman
bəhrələnmiş, onun davamçıları kimi yaşayıb-yaratmış və Azərbaycanda təsviri sənətin in ki -
şafında öz sözlərini deyən sənətkarlardan olmuşlar. Bu ənənə bu gün də davam etdirilir.

Bu yazımızda Bəhruz Kəngərli irsinin davamçıları Adil Qazıyev və Şamil Qazıyev haq -
qında söhbət açacağıq.

XX əsr Azərbaycan sənətşünaslıq elminin ən istedadlı simalarından biri, təsviri sənəti -
mizin görkəmli nümayəndəsi, sənətşünas-alim, rəssam Adil Qazıyevdir. O, sənətşünaslıq elmi -
nin formalaşması və inkişafında müstəsna xidmətlər göstərmiş, təsviri sənət sahəsi üzrə bir
çox mövzularda elmi mülahizə və monoqrafiyalar, sanballı elmi məqalələr müəllifi kimi Azər -
baycan incəsənəti tarixində silinməz iz qoymuşdur.

Bu gün adı sənətşünasların yaşlı nəsli arasında hörmətlə çəkilən sənətşünas-alim, rəssam
Adil Qazıyev də Bəhruz Kəngərli yaradıcılığından ilham alan sənətkarlardandır. “Onun ya -
radıcılığı ilə başqa sahələrdə çalışan insanların çoxu, yəqin ki, tanış deyildir. İlk rəssamlıq sə -
nətinin sirlərini B.Kəngərlidən öyrənən və taleyini təsviri sənətə bağlayan Adil Qazıyev
müəl   limi kimi tanınmış rəssam ola bilməsə də, Azərbaycan təsviri və dekorativ-tətbiqi sənə -
tinin tarixinə və inkişaf problemlərinə, o cümlədən miniatür, xəttatlıq sənəti və əlyazmaların
bədii tərtibatına dair apardığı elmi tədqiqatlarla məşhurdur” [1].

Adil Yusif oğlu Qazıyev 1906-cı ilin mart ayının 24-də Naxçıvan şəhərində dünyaya
göz açıb. İlk təhsilini “Məktəbi-tərbiyə”də alıb. Tale yolunun müəyyənləşməsində realist rəs -
sam B.Kəngərlinin böyük rolu olub. A.Qazıyev 1922-ci ildə Naxçıvan Teatrında rəssam kimi
fəaliyyətə başlayır. Rəssamlıq sənətinə olan həvəs onu Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Tex ni -
ku munda təhsilini davam etdirməyə sövq edir və 1925-ci ildə bu təhsil ocağının ilk mə zun -
larından olur.

Məlum olduğu kimi, 1920-ci ildən başlayaraq Azərbaycanda digər sahələrlə yanaşı, rəs -
samlıq sənəti də inkişaf etməyə başlayır. Bu dövrdə, Azərbaycan SSR Xalq Komissarlar
Sovetinin sədri Nəriman Nərimanovun təşəbbüsü ilə Azərbaycan Xalq Maarif Komissarı
Dadaş Bün yadzadə Bakıda azad rəssamlıq emalatxanasının əsasında Azərbaycan Rəssamlıq
Studiyası təşkil edir. Tezliklə bu studiya Ali Bədii Emalatxanalar, sonra isə Ali Azərbaycan
Rəssamlıq Məktəbi adlandırılır. Məktəbdə rəssamlıq, heykəltəraşlıq, qrafik sənət və bədii tikiş
ixtisasları tədris olunurdu. 1923-cü ildə Ali Azərbaycan Rəssamlıq Məktəbinin nəzdində
Tətbiqi sənət şö  bəsi də yaradılır və 1924-cü ildə bu məktəb Azərbaycan Pedaqoji Rəssamlıq
Texnikumu adlan dırılır. Həmin il texnikumun rəngkar, qrafik və teatr tərtibatçısı rəssamlarının
ilk bura xılışı olur. “Buna baxmayaraq, məktəbdə milli pedaqoji kadrlara ehtiyac
duyulduğundan, Azərbaycan  Pedaqoji Rəssamlıq Texnikumunun məzunları və azərbaycanlı

Əli Qəhrəmanov

ELMİ ƏSƏRLƏR    ●   SCIENTIFIC WORKS ●    НАУЧНЫЕ ТРУДЫ

230



tələbələrin böyük bir qrupu təhsil almaq üçün Moskva, Kiyev Rəssamlıq İnstitutlarına,
Leninqrad (Sankt-Peter burq) və Tiflis Rəssamlıq Akademiyalarına göndərilir” [2, s. 47; 8, s.
266].

Təhsilini davam etdirmək üçün A.Qazıyev də Moskvaya gedir və 1927-1931-ci illərdə
Moskva Dövlət Tekstil (Toxuculuq) Universitetinin Rəssamlıq fakültəsində Rusiyanın tanın -
mış sənətkarları Sergey Gerasimov və Aleksandr Kuprinin sinfində təhsil alır. Bilik və bacarığı
ilə seçilən A.Qazıyev universiteti bitirdikdən sonra müəllimlərinin zəmanəti ilə 1932-1936
illərdə universitetin aspiranturasında oxuyur və eyni zamanda universitetin sənətşünaslıq fa -
kültəsində (1932-1941) müəllim işləyir. 1938-ci ildə elmi işini müdafiə edərək texniki elmlər
namizədi alimlik dərəcəsini alır.

O, 1941-ci ildə Bakıya qayıdır. Bakı Kinostudiyasında quruluşçu rəssam işləyir, eyni
za manda 1945-ci ilədək Azərbaycan Rəssamlıq Texnikumunda müəllimlik edir. Azərbaycanda
Elmlər Akademiyası yaradılanda (1945) taleyini Memarlıq və İncəsənət İnstitutu ilə bağlayır.
1945-1972-ci illərdə institutda Təsviri sənət şöbəsinin müdiri, eyni zamanda (1946-1952)
Azərbaycan Dövlət Universitetində İncəsənət kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışır. 1958-
ci ildə müdafiə edərək sənətşünaslıq elmləri doktoru elmi dərəcəsini alır. 1972-ci ildə professor
adına layiq görülür [9, s. 332]. O, Azərbaycan təsviri və dekorativ-tətbiqi sənətlərinin tarixi
və inkişaf problemlərinə, o cümlədən xəttatlıq sənəti və əlyazmaların bədii tərtibatına dair
elmi tədqiqatların müəllifidir.

Əməkdar incəsənət xadimi Ziyadxan Əliyev yazır: “Onun elmi fəaliyyətində müasirlə -
rinin çoxundan fərqli olaraq bir dəfə də olsun əhəmiyyətsiz mövzuya müraciət etdiyinə rast
gəl mək mümkün deyil. Xalqımızın uzaq-yaxın keçmişdə yaratdığı bədii irsə çox fərqli və də -
rindən elmi münasibət bildirən Adil Qazıyev müxtəlif illərdə qədim kitab mədəniyyətimizə
və xəttatlıq sənətinə, üslubların şahı kimi dəyərləndirilən miniatürə, dekorativ-tətbiqi sənətə
həsr olunmuş tədqiqatları ilə sənətşünaslıq elmimizi zənginləşdirdi” [1]. Onun miniatür sənəti
ilə bağlı araşdırmaları haqqında isə sənətşünaslıq doktoru Cəmilə Həsənzadə yazır: “O vaxt
miniatürlə məşğul olan yox idi. Adil Qazıyev özünü fəda elədi, şəhid oldu bu yolda. O qədər
iş lə di ki, sözün həqiqi mənasında kor oldu. Sonra ona laborant verdilər. Bu laborant faktiki
onun gözü idi. Necə ki, kəpənək şamın həndəvərində fırlanır ha... Adil Qazıyev kəpənək idi,
şam da miniatür. O, hər şeyini, canını, ömrünü, gözlərini bu sənətə qurban verdi...” [11]. Adil
Qazıyevin öz araşdırma və tədqiqatları ilə əldə etmiş olduğu nəticələr bu gün də sənətşünaslıq
elmində elmi aktuallığını qoruyur və mütəxəssislər tərəfindən yüksək qiymətləndirilir.

Onun Moskvada nəşr olunan “XIII-XVII əsrlər Azərbaycan əlyazmalarının bədii tər -
tibatı” (1977) kitabını qətiyyətlə XX əsr Azərbaycan sənətşünaslığının yaddaqalan uğuru
saymaq olar. Əminliklə demək olar ki, alimin təsviri və tətbiqi sənəti yüksək professionallıqla
dəyərləndirə bilməsinin kökündə onun həm də rəssam olması durur. Bəhruz Kəngərli ilə ta -
nışlıqdan sonra Adil Qazıyev davamlı olaraq dünyamıza cizgi və rənglərlə münasibətini bil -
dirməkdə davam etsə də, təsadüfi hallarda onları sərgilərdə nümayiş etdirmişdir... Adil
Qa zı yev sonralar öz müəllimi haqqında xatirələrində yazırdı: “Bəhruz mənim çəkdiyim şəkil -
lərə diqqətlə baxdıqdan sonra: “Sən şəkil böyütməkdən əl çək, naturadan baxıb çəkməsən,
bir şey öyrənə bilməzsən...” – dedi. Mən tez-tez Bəhruzun evinə gedirdim, onun işlərinə ba -
xırdım, o mənə məşhur rəssamların həyatından, əsərlərindən maraqlı söhbətlər edər, rəs sam -
lığın nəzəri cəhətlərindən və texniki vərdişlərindən məlumat verərdi... Mənim rəssam
ol ma ğıma, xüsusi rəssamlıq təhsili almağıma Bəhruz səbəb oldu...” [4].

A.Qazıyev səhnəqrafiya sahəsində də mühüm xidmətlər göstərmişdir. Naxçıvan teat -
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rında (1922-1929) tamaşaya qoyulan müxtəlif janrlı əsərlərə bədii tərtibat vermişdir. Onun
bədii tərtibatında “Məşədi İbad”, “Şah Abbas və Xurşidbanu”, “Aşıq Qərib”, “Leyli və Məc -
nun”, “Əsli və Kərəm”, “Arşın mal alan” (Ü.Hacıbəyov), “Əlli yaşında cavan” (Z.Hacıbəyov),
“Ağac kölgəsində”, “Pəri cadu”, “Ağa Məhəmməd şah Qacar” (Ə.Haqverdiyev), “Pəhləvani-
zəmanə” (N.Vəzirov), “Laçın yuvası” (S.S.Axundov), “Hacı Qara” (M.F.Axundov), “Dəmirçi
Gavə” (Ş.Sami), “Ölülər”, “Anamın kitabı” (C.Məmmədquluzadə), “Oqtay Eloğlu”, “Aydın”,
“Sevil” (C.Cabbarlı), “Şeyda”, “Şeyx Sənan” (H.Cavid), “Azadlıq günəşi” (M.Nəsirli), “Nadir
şah” (N.Nərimanov), “Hind ixtilaçıları” (H.Fitrət), “Evlənmə”, “Müfəttiş” (N.Qoqol), “Otel -
lo”, “Hamlet” (V.Şekspir), “Tələbələrin kələyi” (B.Tomas), “Qanlı qala” (A.Düma), “İki ye -
timə” (K.Qoldoni), “Məkr və məhəbbət”, “Qaçaqlar” (F.Şiller), “Jorj Danden” (J.Molyer) və
s. müxtəlif rejissorların quruluşlarında səhnəyə qoyulmuşdur [10, s. 541-546].

Rəssam, sənətşünas-alim, redaktor, tərcüməçi, professor Adil Qazıyev Azərbaycan
dekorativ tətbiqi və təsviri sənəti ilə bağlı “Rəng nəzəriyyəsinin əsasları” (Bakı, 1951), “Xalq
rəssamı Əzim Əzimzadə” (Bakı, 1953), “Rəsmin tədris üsulu I-VI siniflər” (Bakı, 1954), “Me -
marlıq, inşaat və təsviri incəsənət terminləri lüğəti” (Bakı, 1956, Q.M.Əlizadə, Ə.M.Qasımov
ilə birgə), “Qayçının möcüzələri” bədii kəsmə (Bakı, 1970); rus dilində yazdığı “Nizami
“Xəmsə”si 1539-1543-cü illər əlyazmasının miniatürləri” (Bakı, 1964), “Orta əsr kitab boya -
karlığı, xəttatlığı və cild sənətinin bədii-texniki materialları və terminologiyası” (Bakı, 1966),
“XIII-XVII əsrlər Azərbaycan əlyazmalarının bədii tərtibatı” (Moskva, 1977) və s. kitab və
monoqrafiyaları fundamental elmi əhəmiyyətə malikdir və sənətşünaslıq elminin ən layiqli
nümunələrindən hesab olunur.

Sənətşünas-rəssam Əsəd Quliyev “İşıqlı ömür yolu” adlı məqaləsində çox təəssüf hissi
ilə qeyd edir ki, hələ də bu cür elmi əhəmiyyətə malik, incəsənət tariximizin miniatür və əl -
yaz malarla bağlı sahəsini özündə əks etdirən qiymətli monoqrafiyalar doğma ana dilimizə
tər cümə edilməyib. Alimin ölümündən sonra Moskvada nəfis şəkildə nəşr olunan “XIII-XVII
əsrlər Azərbaycan əlyazmalarının bədii tərtibatı” adlı kitabı dünya sənətşünaslıq elmində şərq
incəsənəti ilə məşğul olan tədqiqatçı alimlərin istinad etdikləri elmi mənbələr sırasındadır” [6].

Sənətşünaslıq elmində bir çox ilklərə imza atan Adil Qazıyev təsviri sənət üzrə ilk sənət -
şünas, rəssam Sadiq bəy Əfşarın həyatı və yaradıcılığı haqqında ilk dəfə araşdırma apa raraq
“Qanun-üs-süvər” adlı traktatını ana dilimizə tərcümə edib və nəşr etdirib. Adil Qazıye vin
AMEA-nın elmi nəşrlərində, elmi toplu, jurnal və qəzetlərdə dekorativ tətbiqi incəsənət və
təsviri sənətin müxtəlif sahələrinə dair çoxsaylı elmi məqalələri dərc olunub.

Sənətşünas alim XX əsr sənətşünaslıq elmimizin ilk nümayəndələrindən olub, bir çox
sənətşünas alimlərimizin yetişməsində misilsiz xidmətlər göstərib. O, həmçinin, gənc sənət -
şünas alimlərin elmi rəhbəri olmaqla yanaşı, sənətşünaslıq üzrə nəşr edilmiş kitablara elmi
redaktorluq da etmişdir.

Adil Qazıyev sonralar öz müəllimi B.Kəngərli haqqında “Qobustan” jurnalında  xatirə -
lərin də yazırdı: “Bəhruz Kəngərli portret və mənzərə əsərlərinin bir çoxunu mənimlə birgə
etüdə getdiyimiz zaman (1919-1920) çəkmişdir. Mən də ona baxaraq işləyir və öyrənirdim.
La kin Bəhruzla işlərkən mən bir sıra müvəffəqiyyətli akvarel də çəkmişdim. Kəngərli 1921-
ci ildə öz əsərlərindən ibarət üçüncü sərgisinin ekspozisiyasına mənim də işlərimdən bəzilərini
daxil etmişdi. Bir gün sərgiyə gəldiyim zaman Bəhruz mənə dedi ki, sənin işlərindən bir neçə -
sini tamaşaçılar bəyənib alıblar. Bir dəfə o, mənə dedi: hər ölkənin keçmişdə sənət ustaları
ol muşdur: onlar haqqında kitablar da yazılıb. İndi biz ikimiz də Naxçıvan rəssamıyıq. Hansı -
mız bu dünyadan əvvəl gedərsə, digəri onun adını gərəkdir ki, əbədiləşdirsin. Onun bu

Əli Qəhrəmanov

ELMİ ƏSƏRLƏR    ●   SCIENTIFIC WORKS ●    НАУЧНЫЕ ТРУДЫ

232



arzusunu yad edərək mən 1942-ci ildə Bəhruzun surətini yaddaşımın köməyilə işlədim. Bu,
rəssamın 1921-ci ildəki simasını təsviri bir sənəd kimi əks etdirir” [4]. Bu xatirəni oxuyarkən
məlum olur ki, Adil Qazıyev təsviri sənətə xüsusi məhəbbət göstərmiş və ömrünü incəsənətə
bağla mışdır. Azərbaycanda realist rəssamlıq sənətinin banisi, ustad sənətkar – Bəhruz
Kəngərlinin iki portretini yağlı və sulu boya ilə işləmişdir. O, Bəhruz Kəngərlini dövrümüzə
gəlib çatan bütün təsvirlərdəki görünüşündən fərqli olaraq milli papaqda yaratmışdır.

Yaradıcılığının ilk illərində rəssamlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan Adil Qazıyev “Avtoport -
ret” (1923), “İki dəmirçi” (1928-1930), “Bəhruz Kəngərlinin portreti” (1931-1942),
“M.F.Axun dovun portreti” (1939), “Naxçıvan mənzərələri” (1938, silsilə, pastel), həmçinin,
“Azərbaycan SSR 10 il” (1930, tempera) xalça, eskiz layihə və başqalarını yüksək peşəkarlıqla
yaratmışdır. Onun əsərləri Milli İncəsənət Muzeyi, Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat Muzeyi
və Milli Azərbaycan Tarixi Muzeylərində mühafizə olunur.

Rəssamın qrafik lövhələri demək olar ki, təsviri sənətin bütün janrlarını əhatə edir.
Əməkdar incəsənət xadimi, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Ziyadxan Əliyev “Mədəniyyət”
qəzetində dərc olunan “Sənətşünas-rəssam taleyi” məqaləsində yazır: “Onun Bakı Rəssamlıq
Məktəbində oxuduğu dövrdə ərsəyə gətirdiyi nümunələr yüksək professionallığı ilə seçilir.
Bir vaxtlar Naxçıvanda Bəhruz Kəngərlidən aldığı sənət vərdişlərini yeni məkanda kamilləş -
dirən gənc rəssamın çəkdiyi portretlər obrazların mənəvi-psixoloji tutumunun yaddaqalan
ifadəsi ilə diqqət çəkir. Bu mənada 1923-cü ildə çəkilmiş “Qoca” və “Uşaq” portretlərini qeyd
etmək istərdik. Bu iki qrafik əsərdə geyimləri kifayət qədər bədii ümumiləşdirmələrlə təqdim
edən rəssam obrazların üz cizgilərinin bədii şərhində yüksək sənətkarlıq nümunəsi sərgilə -
mişdir... Adil Qazıyevin elmi-yaradıcı fəaliyyəti milli-mənəvi dəyərlərimizin tədqiqinə və təb -
liğinə xidmət etməklə, bütünlükdə, daşıdığı yüksək dəyərə görə zamansızlığa qovuşmuş
tu tum dadır” [1].

Doğma yurda, onun mənzərələrinə ürəkdən bağlı olan Adil Qazıyevi Vətən sevgisi
ömrünün sonunadək tərk etmir. Onun müxtəlif illərdə yaratdığı “Möminə xatun türbəsi”, “Yu -
sif Küseyiroğlu türbəsi”, “Əshabü-Kəhf dağı”, “Nəhəcir dağı”, “Naxçıvan şəlaləsi”, “İlandağ”
və digər əsərlərinin təsvirində doğma Naxçıvana olan sonsuz məhəbbəti qabarıq şəkildə
duyulmaqdadır.

Görkəmli rəssam, sənətşünaslıq elmlər doktoru, professor Adil Qazıyev 66 yaşında,
1972-ci ilin dekabr ayının 31-də Bakı şəhərində vəfat etmişdir.

Şamil Qazıyev Azərbaycanın zəngin mədəniyyət mərkəzlərindən biri olan İrəvanda
1908-ci ilin 30 martında ziyalı ailəsində anadan olub. Şamili atası yeddi yaşında ikən biliklərə
hərtərəfli yiyələnməsi üçün İrəvan şəhərindəki özəl rus məktəbinə təhsil almağa göndərir. O
dövrdə İrəvanda  baş verən siyasi hadisələr səbəbindən Şamil həmin məktəbdə təhsilini davam
et dirə bilmir, məktəbdə cəmi üç il təhsil alır. Daşnakların İrəvanda  müsəlmanlara qarşı törət -
dikləri soyqırımı (1917-1920) Həsən bəy Qazıyevin də ailəsindən yan keçmir. Uzun illər
İrəvan qəzasının şəhər və kəndlərində müəllimlik edən Həsən bəy ermənilərin təzyiqi ilə
üzləşərək 1920-ci ildə ailəsi ilə birlikdə Naxçıvana köçür. Beləliklə, Şamilin həyatında Nax -
çıvan dövrü başlayır. 12 yaşlı Şamil təhsilini Naxçıvan Beynəlmiləl Pedaqoji Məktəbdə davam
etdirir. 1922-ci ildə məktəbi bitirir. Həmin il Naxçıvan Pedaqoji Texnikumuna daxil olur.
1924-cü ildə Naxçıvan Xalq Maarif Komissarlığı onun qəlbinə hakim kəsilmiş rəng və fırça
ilə işləmək arzusunu nəzərə alaraq Bakıya Rəssamlıq Məktəbinə göndərir. Şamil yay tətili
gün lərini Naxçıvanda keçirər, çox sevdiyi teatra gedərdi. Rəssam həmin dövrü xatırlayaraq
deyirdi: “1927-ci ildə teatrın direktoru Əli Xəlilovun tapşırığı ilə böyük bir pərdədə dəniz
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çəkdim. Bu, Əli Xəlilovun və Səməd Mövləvinin çox xoşuna gəldi...” [4; 6]. Şamil Qazıyev
1929-cu ildə həmin məktəbi bitirir. Azərbaycan Maarif Komissarlığı Naxçıvanda rəsm müəl -
lim lərinə olan ehtiyacı nəzərə alaraq onu Naxçıvan Pedaqoji Texnikumuna rəsm müəllimi
vəzifəsinə göndərir. Filologiya elmləri doktoru Fərman Xəlilov yazır: “O zaman bu məktəbdə
rəsm müəllimi işləyən atası Həsənlə birlikdə 1932-ci ilədək burada fəaliyyət göstərir” [3].
Texnikumda işlədiyi müddətdə “Şərq qapısı” qəzetində rəssam kimi fəaliyyət göstərir, Naxçı -
van Teatrında həvəskar rəssam kimi tamaşaya qoyulan bir neçə əsərə bədii tərtibat verir.

1931-1933-cü ildə Naxçıvan Teatrının bədii rəhbəri və rejissoru vəzifəsində işləyən
Sidqi Ruhulla onun qabiliyyətini nəzərə alaraq teatra rəssam vəzifəsinə dəvət edir. Onun
yaradıcı lığına, fırça ilə işləmək qabiliyyətinə, öz fantaziyası ilə rənglərin vəhdətindən orijinal
əsərlər yaratmaq istedadına yaxından bələd olan məşhur karikaturaçı rəssam Əzim Əzimzadə
1934-cü ildə Şamil Qazıyevi “Kommunist” qəzetində işləməyə dəvət edir (O zaman Əzim
Əzim zadə qəzetin redaksiyasında baş rəssam vəzifəsində çalışırdı). Bir müddət “Kommunist”
qə  ze tinin rəssamı olan Şamil Qazıyev qaynar paytaxt həyatında fəaliyyət göstərir. Lakin onun
Bakıda işləməsi uzun çəkmir. Yenidən Naxçıvana qayıdır. Naxçıvan Teatrında rəssam, sonralar
isə baş rəssam vəzifəsində çalışır. Tamaşalara verdiyi bədii tərtibatla səhnə əsərlərinin məzmu -
nu nu açmağa, hər bir detalın, rəngin, görüntünün sayəsində yaradıcı kollektivin arzu və məra -
mını bədii şəkildə dolğun ifadə etməyə nail olur.

Şamil Qazıyev Naxçıvan Teatrında fəaliyyət göstərdiyi müddətdə Azərbaycan və dünya
dramaturqlarının əsərlərinə: “Od gəlini”, “Almaz”, “Solğun çiçəklər” (C.Cabbarlı), “Şeyx Sə -
nan” (H.Cavid), “Həyat”, “Məhəbbət” (M.İbrahimov), “Vaqif”, “Fərhad və Şirin” (S.Vurğun),
“Xos rov və Şirin” (Q.Qurbanov), “Bahar”, “Aslan yatağı” (M.Təhmasib), “Şərqin qalası”
(Q.Musayev), “Nizami” (M.Hüseyn), “Vəfa” (R.Rza), “Vətən”, “Fitnə” (A.Şaiq), “Torpaq
təslim olur” (H.İbrahimov), “Məlik Məmməd” (Ə.Abbasov), “Günəş doğur” (Ə.Abbas -
quliyev), “Qız qalası” (R.Şahvələd), “Toy” (S.Rəhman), “Nərgiz” (M.Seyidzadə), “50 yaşında
cavan” (Ü.Hacıbəyov), “Aşıq Qərib” (Z.Hacıbəyov), “Qaçaqlar”, “Məkr və məhəbbət”
(F.Şiller), “Otello”, “Hamlet”, “Gü nah sız müqəssirlər” (A.Ostrovski), “Praqanın şabalıd
ağacları altında”, “Rus məsələsi” (K.Si monov), “Vətən namusu” (G.Mdivani) və s. uğurlu bədii
quruluşlar vermişdir [10, s. 547-562]. Ümumiyyətlə, Naxçıvan Teatrında 60-dan çox əsər
Ş.Qazıyevin bədii tərtibatında tamaşaya qoyulmuşdur.

Bu tamaşaların ərsəyə gəlməsi o zaman Şamil Qazıyevin gəncliyinin, yaradıcılıq enerji -
sinin qaynadığı bir dövrdə olub. Şamil Qazıyev Naxçıvanda teatr tərtibatı sahəsində öz vəzi -
fəsini layiqincə yerinə yetirmiş, teatrın inkişafında fədakarlıq göstərmişdir. Naxçıvan teatrının
tarixində uğur qazanan Şamil Qazıyevin teatr rəssamı kimi xidmətləri unudulmazdır. Şamil
Qa zıyev teatrda yeni rəssam kadrları yetişənədək Naxçıvanı tərk etməyib, yalnız öz yerini tu -
tacaq rəssamları gördükdən sonra Bakıya köçüb və burada fəaliyyətini davam etdirib. Bütün
bunlar da rəssamı xeyirxah qəlbli və sənətə bağlı bir insan kimi xəyalımızda canlandırır.

Ş.Qazıyevin yaradıcılığı teatr rəssamlığı ilə məhdudlaşmır. Onun yaradıcılığı geniş və
hərtərəfli olmaqla janr müxtəlifliyi ilə də seçilir. Yaradıcılığının ilk illərində o, portret janrına
xüsusi əhəmiyyət vermişdir. Onun yağlı boya ilə çəkdiyi “Avtoportret”lərini nəzərdən keçi -
rəndə çox maraqlı boyalara rast gəlmək mümkündür. Rəssam müxtəlif rəng çalarlarından
məharətlə istifadə edərək öz portretini orijinal üslubda yaratmışdır. Onun müxtəlif illərdə
çəkdiyi “Qardaşımın portreti”, “Qadın rəsmi”, “Ata”, “110 yaşlı qoca” kimi əsərləri  rəssamın
port ret janrında yaratdığı uğurlu və özünəməxsus işlərindəndir.
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O, Naxçıvanın tarixi, təbiəti, həyat və məişəti ilə bağlı tablolar da yaratmış, gənc rəssam -
lara qayğı göstərmiş, onlara təsviri sənətin sirlərini öyrətmişdir. Rəssam bir sıra qrafika, natür -
mort, peyzaj, portret janrında yaradılmış maraqlı rəsm əsərinin də müəllifidir. 1931-ci ildə
Tiflisdə keçirilən səyyar sərgidə Şamil Qazıyevin nümayiş etdirilən “Çoban” portreti hazırda
dünyanın nüfüzlü qalereyasından sayılan Moskvadakı Tretyakov Qalereyasında mühafizə
olunur (Tretyakov qalereyasında Azərbaycanı təmsil edən ilk azərbaycanlı rəssam Şamil Qazı -
yev olmuşdur) [7, s. 31]. Sənətşünaslıq doktoru, professor Mürsəl Nəcəfov Şamil Qazıyevlə
tanışlığı haqqında yazırdı ki, mən Şamil Qazıyevlə 40 il bundan əvvəl Naxçıvan şəhərində
görüşdüm. Həmin vaxt o, Naxçıvan Dövlət Dram Teatrında tərtibatçı rəssam işləyirdi. Bundan
əvvəl qərara əsasən Naxçıvanda ibtidai rəssamlıq məktəbi yaradılmışdı. Ş.Qazıyev teatrda
işləməklə yanaşı, həmin məktəbə direktor təyin edilmişdi. Həmin məktəb müharibə ilə əlaqə -
dar çox da fəaliyyət göstərmədi, amma Naxçıvan teatrı yaşadı və fəaliyyət göstərdi. Əvvəllər
olduğu kimi Şamil Qazıyev yenə də teatrda çalışdı, tamaşalara tərtibat verdi. Sonra onun sənət
yolunu davam etdirməyə qərar verən övladları – Arif və Vaqifə görə Bakıya gəldi. Beləliklə,
həmin vaxtdan teatr rəssamı olan Şamil Qazıyev qəzet rəssamı oldu. “Azərbaycan gəncləri”
qəzetində ömrünün sonunadək fəaliyyət göstərdi.

O, Naxçıvan Teatrında fəaliyyət göstərməklə kifayətlənmirdi. Ən böyük arzusu doğma
yurdda yeni Bəhruz Kəngərlilər yetişdirmək idi. Məhz onun təşəbbüsü ilə 1939-cu ildə Nax -
çıvan şəhərində rəssamlıq məktəbi açılır. O, teatrda işləməklə yanaşı həmin məktəbə 1939-
1940-cı illərdə rəhbərlik edir. Onun rəssamlıq sənətinin inkişafındakı xidmətləri nəzərə
alı na raq 1944-cü ildə ”Naxçıvan MSSR Əməkdar incəsənət xadimi” fəxri adına layiq görülür,
1946-cı ildə isə “Əməkdə rəşadətə görə” döş ordeni ilə təltif olunur. 1948-ci ildə Şamil Qa -
zıyev yenidən Bakıya qayıdır, ömrünün sonunadək “Azərbaycan gəncləri” qəzetində rəssam
vəzifəsində çalışır. Şamil Qazıyev 1980-ci ildə Bakı şəhərində əbədiyyətə qovuşur.

2021-ci ildə sənətşünaslıq doktoru, professor Adil Qazıyevin anadan olmasından 115 il
ötür. Ümid edirik ki, sənətşünas-alimin monoqrafiyaları doğma ana dilimizə tərcümə edilərək
nəşr olunacaqdır. Bu, görkəmli alimin yaradıcılığına verilən ən layiqli töhfə olardı.

Görkəmli rəssam Şamil Qazıyevin 70 illik yubileyi 1978-ci ildə qeyd edilib. 2018-ci
ildə anadan olmasının 110 illiyi ilə bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədri Sə -
rən cam imzalayır. Sərəncamın işığında sərgisi təşkil olunur, kataloq hazırlanır. Onun haqqında
kitablar, monoqrafiyalar nəşr olunur, çox sayda məqalələr yazılır və respublika mətbuatında
dərc olunur.

Şamil Qazıyev xalqının sevincini də, kədərini də tablolarında təsirli və canlı şəkildə
yarat mağa nail olub. O, Azərbaycanın təbiətini, insanını, faciəsini, qürurunu rənglər vasitəsilə
gələcək nəslə elə çatdırıb ki, onları bəzən sözlə də ifadə etmək mümkün olmur. Onun mədəni
irsi xalqımızın incəsənətinin, təsviri sənətinin, boyakarlığının nadir incisidir. Xalq şairi Rəsul
Rzanın görkəmli rəssam Mikayıl Abdullayevə həsr etdiyi:

Məndə bir can var, səndə bir can,
Mənim qələmim var,
sənin fırçan.
Mənimki sözdür,
Səninki rəng,
Mən yazım qardaşım, sən çək, ...
Ancaq hər ikimiz
Yarada bilmərik ürəksiz.
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Mənimki sözdür, səninki rəng,
Var olsun ürək!

şeirini görkəmli sənətkarlar Adil Qazıyevə və Şamil Qazıyevə də şamil etmək olar. Xalq şairi
bu şeiri yazanda nə qədər də haqlı idi. İllər ötdükcə qəlbinizin hərarəti ilə yaratdığınız əsər -
lərinizə bax  dıqca tamaşaçılar sizləri xatırlayacaqdır.

Əminliklə deyə bilərik ki, müstəqillik illərində də hər iki görkəmli sənətkarın elmi və
ya radıcı fəaliyyəti milli-mənəvi dəyərlərimizin tədqiqinə və təbliğinə xidmət etdiyi üçün
yüksək dəyərləndirilmişdir. Onların sənətşünaslıq və rəssamlıq sahəsindəki işləri bu gün də
aktuallığını itirməmiş, yaradıcılıq irsləri sənətşünas-alim və rəssamların ərsəyə gəlməsində
əsaslı mənbə rolunu oynamış, yetişdirdikləri sənətşünaslar, yeni nəsil tədqiqatçılar və rəssam -
lar tərəfindən layiqincə davam etdirilir. Yaradıcılıqları ilə bağlı yeni-yeni dissertasiya, monoq -
rafiya, kitab və elmi məqalələr yazılmış və yazılmaqdadır.

ƏDƏBİYYAT

1. Əliyev Z. Sənətşünas-rəssam taleyi. “Mədəniyyət” qəz., 2020, 21 fevral.
2. Əsgərova N. Görkəmli rəssam Əzim Əzimzadənin əsərləri tarixi mənbə kimi. Milli Azər -

baycan Tarixi Muzeyi. Bakı: Elm, 2017, 368 s, s. 45-52.
3. Xəlilov F. Naxçıvan rəssamlıq məktəbinin görkəmli nümayəndəsi. “Şərq qapısı” qəz., 2018, 

6 fevral.
4. Qazıyev A.B. Kəngərli haqqında xatirələrim // Qobustan, 1971, № 2.
5. Quliyev Ə. Qısa və mənalı ömür yolu. “Xalq qəzeti”, 2011, 31 iyul.
6. Quliyev Ə. İşıqlı ömür yolu. “525-ci qəzet”, 2021, 4 avqust.
7. Quliyeva F. Şamil Qazıyevin həyatı və yaradıcılığı. Naxçıvan: Əcəmi, 2018, 144 s., s. 31.
8. Mərdanov M. Azərbaycan Təhsil Tarixi: 2 cilddə, II c., Bakı, 2011, 548 s, s. 266.
9. Naxçıvan ensiklopediyası: 2 cilddə, 1 c., Naxçıvan, 2005, 360 s, s. 332.
10. Naxçıvan Teatrının salnaməsi. Naxçıvan: Əcəmi, 2010, 739 s.
11. Sənətşünaslıq doktoru Cəmilə Həsənzadə ilə müsahibəsi. https://kulis.az›

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

Ali Gahramanov

SUCCESSORS OF BAHRUZ KANGARLI:
ADIL GAZIYEV AND SHAMIL GAZIYEV

The paper considers the career of the artist, Doctor of Arts Adil Gaziyev, and artist
Shamil Gaziyev, the son of Bahruz Kangarli, who created professional artistic traditions in
the field of fine arts in Azerbaijan. The nuances of the activities of both artists are emphasized.
Based on historical sources, the article also mentions books, monographs, articles, and trans-
lation activities of Professor Adil Gaziyev, an artist, scientist, art critic, editor, translator, in
connection with the decorative applied and fine arts of Azerbaijan. As a theater artist, he talks
about the successful artistic structures he gave to the works staged at the Nakhchivan Theater
in 1922-1929.
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At the same time, the life and work of the artist Shamil Gaziyev are covered concerning
archival and periodical documents. In addition, his productive activity in developing stage
design in the Nakhchivan Theater (1932-1948) is brought to attention.

Keywords: Gaziyev, heritage, successor, art critic, artist, stage design, play.

Али Гахраманов

ПРЕЕМНИКИ БАХРУЗА КЕНГЕРЛИ:
АДИЛЬ ГАЗЫЕВ И ШАМИЛЬ ГАЗЫЕВ

В статье рассматривается творческий путь художника, доктора искусствоведения
Адиля Газыева и художника Шамиля Газыева, создателя профессиональных художест -
вен ных традиций в области изобразительного искусства Азербайджана. Выделяются
своеобразные нюансы деятельности обоих художников. Также в статье, подготовленной
на основе исторических источников, рассказывается о книгах, монографиях, статьях,
переводческой деятельности художника, ученого, искусствоведа, редактора, перевод -
чика, профессора Адиля Газыева, связанных с азербайджанским декоративно-приклад -
ным и изобразительным искусством. Речь идет об успешных художественных
пос  та  нов ках в 1922-1929 годах в Нахчыванском театре.

Наряду с этим жизнь и творчество художника Шамиля Газыева освещаются в ар -
хив ных и периодических изданиях. Заслуживает внимания его плодотворная дея -
тельность в развитии сценографии в Нахчыванском театре в 1932-1948 годах.

Ключевые слова: Газыев, наследие, преемственность, искусствовед, художник, сценография,
спектакль.
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UOT 792.03

ƏLƏKBƏR QASIMOV

KAZIM QARABƏKİR PAŞA VƏ NAXÇIVAN TEATRI

Məqalədə Xalq Cümhuriyyəti dövründə Azərbaycanın qədim sənət ocaqlarından biri olan Naxçıvan
Teatrının inkişafı və çiçəklənməsindən geniş bəhs edilir.

Burada eyni zamanda 1918-ci ildə Naxçıvanda olan Türk Ordusunun əfsanəvi komandanı Kazım Qarabə -
kir paşanın yerli teatra qarşı marağı və qayğısı, onun yaradıcı heyətilə sıx əməkdaşlığı da hərtərəfli qeyd olun -
muşdur.

Bu tədqiqat işində teatrın o dövrdəki repertuarı öyrənilərək, hazırlanmış tamaşalar haqqında ətraflı
məlumat verilir, o illərdə Hüseyn Cavidin də Naxçıvan Teatrı ilə yaradıcılıq əlaqələri işıqlandırılır.

Açar sözlər: Kazım Qarabəkir paşa, ordu, Naxçıvan Teatrı, tamaşa, Araz-Türk Respublikası.

1918-ci il Azərbaycanın tarixinə qara və qırmızı rəqəmlərlə yazıldı. Həmin ilin əvvəl -
lərində Bakıda və Azərbaycanın digər bölgələrində, o cümlədən Naxçıvanda ermənilərin və
rusların daşnak-bolşevik birləşmələri tərəfindən həyata keçirilən soyqırımı, talan və dağıntılar,
qarət və yanğınlar nəticəsində xalq görülməmiş dəhşətlərlə, faciələrlə üzləşdi. O zaman Bakıda
yaşayan və burada müəllimlik edən Hüseyn Cavid 1918-ci ilin məlum mart hadisələri zamanı
daşnaklar tərəfindən həbs edilmiş və bir müddətdən sonra xoşbəxt bir təsadüf nəticəsində azad
olunub, İrandan keçərək Naxçıvana gəlmişdi.

1918-ci ilin iyununda daşnak Andranikin başçılığı ilə erməni quldurlarının Naxçıvan
torpaqlarına vəhşicəsinə hücumları başlandı. Onlarla kəndi dağıdıb talan edən, yandırıb viranə
qoyan daşnaklar görünməmiş vəhşiliklə qadınlara, qızlara, körpələrə və südəmərlərə belə
acımadan bütün kənd əhalisini qılıncdan keçirir, güllələyir, diri-diri yandırırdılar.

Belə bir vəziyyətdə Naxçıvan şəhərində də normal həyat pozuldu və şübhəsiz ki, bir
sıra təşkilatlar kimi, teatr da öz fəaliyyətini dayandırmaq məcburiyyətində qaldı. Naxçıvan Milli
Komitəsi Türkiyə ilə əlaqələri daha da genişləndirməyə qərar verdi.

Demək olar ki, Şərurdan Ordubadadək bütün Naxçıvan ərazisinin işğala, əhalinin isə
küt ləvi soyqırımına məruz qalması təhlükəsi yaranmışdı. “Bununla belə bütün xalq öz torpaq -
larının müdafiəsi üçün ayağa qalxmışdı. Nehrəm kəndində qonşu kəndlərin nümayəndələrinin
fəal iştirakı ilə xalq qoşunu dəstələri yaradıldı. Xalq qoşunu 1918-ci il iyunun axırlarında,
Neh rəm kəndi yaxınlığında Andranikin quldur dəstəsilə qarşılaşaraq onu əzdi. Andranik
rüsvayçılıqla Qarabağ dağlarına qaçmağa məcbur oldu” [2, s. 7].

Yerli camaatın qəhrəmancasına müqavimətinin tükənmək üzrə olduğu bir məqamda
komandan Kazım Qarabəkir paşanın başçılığı altında şanlı Türk Ordusu sərhəddi keçərək
Nax çıvan əhalisinə yardıma yetişdi. Xilaskar ordu qısa bir zamanda quldur daşnak dəstələrini
darmadağın edərək Naxçıvan ərazisini onlardan təmizlədi. Xalq rahat nəfəs aldı və öz dinc
yaşayışını bərpa etdi.

O dövrdə ziyalılar arasında böyük nüfuza malik olan və artıq görkəmli şair və dramaturq
kimi tanınan Hüseyn Cavidin gəlişi xüsusilə Naxçıvan Teatrının və “Rüşdiyyə Məktəbi”nin
kollektivləri tərəfindən böyük sevinclə qarşılandı. Cavid əfəndinin təşəbbüsü ilə məktəbin
nəz dində “Ədəbi məclis” təşkil olundu. Yerli şairlər, ziyalılar vaxtaşırı bu məclisdə toplaşaraq
Naxçıvanın ağır vəziyyətini, ermənilərin kəndlərə basqınlarını müzakirə edir, bu şəraitdə
qurtuluş yollarını arayır, yeni yazılmış və baş verən hadisələri əks etdirən şeir və məqalələri
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təhlil edir, teatrın gələcək işlərindən söhbət açırdılar. Rza Təhmasib, Bəhruz Kəngərli, Əli
Xə  lilov, Həsən Səfərli, Rza İsfəndiyarlı və teatrın truppasına yenicə qəbul olunmuş Mirhəsən
Mirişli də bu məclisin fəal üzvlərindən idilər.

Hüseyn Cavid “El güzgüsü”nün üzvlərilə, yəni Naxçıvan Teatrının yaradıcı heyətilə
tez-tez xüsusi görüşlər keçirir, milli ruhlu pyeslərin tamaşaya hazırlanmasını tövsiyə edirdi;
belə pyeslərin əldə olunmasında onlara lazımi köməklik göstərirdi. Məhz onun məsləhətilə
Əbdülhaq Hamidin “Hind qızı” əsəri teatrın kollektivi tərəfindən tamaşaya hazırlanır. Hind
xalqının müstəmləkəçiliyə qarşı mübarizəsindən bəhs edən bu tamaşanın quruluşunu Rza
Təhmasib vermiş, bədii tərtibatını rəssam Bəhruz Kəngərli hazırlamış, baş rollarda Mirhəsən
Mirişli, Həsən Səfərli və Rza İsfəndiyarlı çıxış etmişlər. İlk tamaşadan toplanan pul qaçqınlara
və yoxsul şagirdlərə paylanmışdı.

Həyat öz axarı ilə davam etməyə başladı. O dövrdə Araz-Türk Cümhuriyyətinin qurul -
masında böyük xidmətləri olan Kazım Qarabəkir paşa Naxçıvanda mədəniyyətin, maarifin
də çiçəklənməsinə öz töhfəsini verməyə çalışırdı.

Bacarıqlı bir sərkərdə və təşkilatçı olmaqla yanaşı istedadlı bir şair, skripkaçı və rəssam
olan K.Qarabəkir paşa Naxçıvanda teatr olduğunu bilən kimi Hüseyn Cavidin bilavasitə yar -
dımı ilə yenicə fəaliyyətini bərpa eləyən “El güzgüsü”nün üzvlərilə tanış olur.

“El güzgüsü”ndəki növbəti ədəbi yığıncaqda Kazım bəy tərəfindən Naxçıvan Teatrının
fəaliyyətini yenidən canlandırmaq təklifi irəli sürülür. Bu təklif böyük sevinc və rəğbətlə qar -
şılanır. K.Qarabəkir paşa türk ordusunun tarixi qəhrəmanlığından bəhs edən Namiq Kamalın
“Vətən və ya Silistrə” əsərinin tamaşaya qoyulmasını tövsiyə edir və teatrın rejissoru Rza
Təh  masibdən, rəssamı Bəhruz Kəngərlidən razılıq alaraq həmin tamaşanın hazırlanmasına
köməkliyi öz öhdəsinə götürür. Tamaşanın ərsəyə gəlməsində Hüseyn Cavid də yaxından iş -
tirak edir.

XIX əsrdə Krım müharibəsi zamanı Türkiyə üçün mühüm strateji əhəmiyyət daşıyan
Si listrə qalasının qəhrəmancasına müdafiəsini əks etdirən bu tamaşa ilk dəfə Naxçıvan
Teatrında 1918-ci il sentyabrın 25-də nümayiş etdirilir” [4, s. 25]

Tamaşadan əvvəl Rza Təhmasib pərdə önünə çıxaraq Naxçıvanın xilası, burada maarif
və mədəniyyətin dirçəlişi, xüsusilə də Naxçıvan Teatrının bərpası üçün Kazım Qarabəkir pa -
şaya bütün naxçıvanlılar adından dərin minnətdarlığını bildirmiş “Vətən və ya Silistrə” tama -
şasının ərsəyə gəlməsində paşanın yorulmaz fəaliyyətindən söhbət açmışdır. Sonra “Rüşdiyyə
Məktəbi”nin şagirdləri səhnəyə çıxmış, həzin türk musiqisinin müşayiətilə paşanın şeirlərini
söyləmişlər. 

“Şagirdlərdən Lətif Hüseynzadə dəstədən irəli çıxıb yoldaşları adından məktəblərinə
Kazım Qarabəkir paşanın adının verilməsini təklif etmişdir. Bundan sonra bütün salondakılar
ayağa qalxaraq bu təklifi sürəkli alqışlarla qarşılamışlar. Birinci sırada, Hüseyn Cavid, Rəhim
xan, Cəfərqulu xan və digər rəsmi şəxslərlə əyləşmiş Kazım bəy üzünü salona çevirərək
hamıya dərin təşəkkürünü bildirmişdir” [6, s. 330].

Sonra “Vətən və ya Silistrə” tamaşası göstərilmişdir. Çox uğurla keçən ilk tamaşa dəfə -
lərlə alqışlanmış, tamaşaçılar böyük ruh yüksəkliyi və xoş təəssüratla teatrdan ayrılmışlar. İlk
tamaşada əsas rolları Həsən Səfərli, Mirhəsən Mirişli, Rza İsfəndiyarlı, Əli Xəlilov ifa etmiş -
lər. Yaradıcı heyəti böyük sevinclə təbrik edən Hüseyn Cavid “Vətən və ya Silistrə” tamaşa -
sının gənclərin vətənpərvərlik tərbiyəsində böyük əhəmiyyət daşıyacağını qeyd etmişdir.

Müvəffəqiyyətlə keçən ilk tamaşadan sonra teatrın bütün kollektivinin, Hüseyn Cavid
başda olmaqla ziyalıların və teatrsevər gənclərin də iştirak etdikləri müzakirə zamanı K.Qa -
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rabəkir paşa çıxış edərək bildirmişdir ki, bir hərbçi kimi o, müharibənin nə demək olduğunu
çox gözəl bilir və müharibələrə kəskin nifrət bəsləyir, eyni zamanda müharibə əleyhinə yeni-
yeni əsərlərin yazılmasını və imkan daxilində səhnəyə qoyulmasını istəyir. Paşa burada qeyd
etmişdir ki, Cavid əfəndi hazırda bu mövzuda “İblis” adlı yeni pyes üzərində işləyir və bu
mənzum əsərin bəzi parçaları ilə müəllif onu tanış etmişdir. Kazım bəy bu əsərə tezliklə səhnə
həyatı verilməsi arzusunda olduğunu da bildirib öz köməyini əsirgəməyəcəyini açıqlamışdır.

Bu tamaşadan sonra yenə də K.Qarabəkir paşanın təşəbbüsü ilə Namiq Kamalın “Zavallı
çocuq” əsəri tamaşaya qoyulmuşdur. Az sonra Naxçıvan Teatrında H.Cavidin təşəbbüsü ilə
Ə.Ha midin “Əşbər” adlı mənzum əsəri tamaşaya qoyulur. Əsərdə Hindistanın Pəncab vila -
yə tinin hökmdarı olan Əşbərin öz xalqı ilə birgə Makedoniyalı İsgəndərin işğalçı yürüşünə
qarşı apardığı müharibədən bəhs edilir [3, s. 44].

1919-cu ilin yayında hamının intizarla gözlədiyi “İblis” pyesini yenicə tamamlayan
H.Cavid əsərin ilk oxunuşunu Naxçıvan Teatrında keçirir. Kollektiv tərəfindən böyük ruh
yük səkliyi və rəğbətlə qarşılanan bu pyesin müzakirəsindən sonra Hüseyn Cavid əsər üzərində
bir daha işləyəcəyini, bəzi əlavə və düzəlişlər edərək onu yenidən məhz bu kollektivə təqdim
edəcəyini bildirmiş, pyesə ilk səhnə həyatının da Naxçıvanda verilməsini arzulamışdır. Lakin
əsərin ilk dəfə səhnəyə qoyulması Azərbaycanda deyil, Aşqabadda, 1920-ci il oktyabr ayının
7-də gerçəkləşmişdir [1, s. 19].

Birinci Dünya Müharibəsindən sonra imzalanmış “Mudros müqaviləsi”nin şərtlərinə
əsasən ölkədən kənarda olan Türkiyə qoşunlarının geri çağırılması səbəbindən Kazım Qara -
bəkir paşanın da İstanbula getmək məcburiyyətində qalması onun Naxçıvan Teatrında gələcək
planlarının gerçəkləşməsinə imkan vermədi. 1918-ci il noyabrın 1-də bütün Naxçıvan əhli, o
cümlədən teatrın kollektivi böyük türk oğlunu, görkəmli sərkərdə və ziyalını Şəhər Dəmiryol
Vağzalından böyük bir məhəbbət və nisgillə yola saldı. Qatar onu həmişəlik olaraq Naxçıvan -
dan aparsa da, Kazım bəy ömrünün sonuna kimi bu torpağı daim xoş xatirələrlə anmışdır.

1918-ci il noyabrın əvvəllərində Türkiyənin ordu hissələrinin çıxmasından istifadə et -
mək istəyən daşnak quldurları yenidən Naxçıvan ərazisinə soxulmağa cəhdlər göstərməyə
başladılar. Lakin yenicə yararadılmış Araz-Türk Cümhuriyyətinin ordusu düşmənə layiqli
cavab verdi. Dekabr ayının ortalarında qərb istiqamətindən Naxçıvana hücuma keçən ermə -
ni lərlə əsl müharibə başlandı. Bir neçə gün davam edən bu vuruşmada daşnak dəstələri darma -
dağın edilərək geri oturduldu və Araz-Türk Cümhuriyyətinin sərhədlərindən xeyli uzağa
qo vuldu.

Bu böyük və şanlı qələbə münasibətilə Naxçıvan Teatrının binasında dekabr ayının 17-
də möhtəşəm konsert təşkil olunmuş və həmin gecədə vətənpərvər ruhlu şeirlər səslənmiş,
səh  nəciklər göstərilmiş, nəğmələr oxunmuş, rəqslər və xalq mahnıları ifa olunmuşdur. Bu
konsertdən toplanan vəsaitdən əsgər və zabitlərə pul paylanmış, hədiyyələr alınmış, onlar
üçün ziyafətlər təşkil olunmuşdur.

Azərbaycanda artıq möhkəm addımlarını atan demokratik respublikanın müstəqillik,
vətənpərvərlik və millilik ab-havası Naxçıvanda da hiss olunurdu. 1919-cu ildən başlayaraq
burada maarif və mədəniyyət demək olar ki, yeni bir mərhələyə qədəm qoyur, bu tipli müəs -
sisələrin sayı get-gedə artmağa başlayır. Müxtəlif məktəblərin nəzdində olan dram dərnəkləri
öz fəaliyyətlərini genişləndirir, Naxçıvan Teatrı isə vətənpərvər ruhda əsərlərin sayını artır -
maqla, milli vətənpərvərlik şüurunun formalaşması naminə belə pyeslər üzərində işi daha da
gücləndirirdi. 1919-cu ildə Naxçıvan Teatrı Kazım Qarabəkir paşanın “Türk yılmaz” adlı şeir -
lər toplusu əsasında müxtəlif səhnəciklərdən ibarət eyniadlı tamaşa hazırlamışdır.
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Sonralar Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Sədri olan görkəmli siyasi xadim, igid sərkər -
də, istedadlı şair, musiqiçi və teatr fədaisinin qızı Timsal xanımla Naxçıvana növbəti səfər -
lərindən birində – 2012-ci il may ayının 29-da görüşüb tanış olarkən mənə “İnsan və əsgər –
Kazım Qarabəkir” adlı kitabı imzalayıb hədiyyə etdi və vurğuladı ki, atası daim özünün
maraqlı söhbətlərilə Naxçıvanı xatırlamış, buranın həyatı, mədəniyyəti, xüsusən də qocaman
teatrının fəaliyyəti barədə imkan düşdükcə məlumat əldə etməyə çalışmışdır. Həmin kitabdan
mənə məlum oldu ki, “Qarabəkir paşanın almanca, fransızca, rusca. ərəbcə biliyi sayəsində
bir çox dillərdə əsərin yer aldığı zəngin kitabxanası bu gün hələ də qorunmaqdadır” [7, s. 9].

2017-ci ilin aprelində yenidən muxtar respublikaya gələn Timsal Qarabəkir Naxçıvan
Dövlət Universitetində olmuş, burada Tələbə Teatr Studiyasının hazırladığı “Türklərin Ata -
tür kü” tamaşasına baxarkən atasının obrazını səhnədə görüb xeyli duyğulanmışdır. “T.Qara -
bəkir sonda öz minnətdarlığını və məmnunluğunu bildirərək yaradıcı heyəti, xüsusən də
tələbə-aktyor Sənan Hüseynovu böyük sevinclə təbrik etmiş, Tələbə Teatr Studiyasına yeni
uğurlar diləmişdir” [5, s. 55].
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KAZIM GARABAKIR PASHA AND THE NAKHCHIVAN THEATRE

The paper tells that during the People’s Republic, one of the oldest centers of art in
Azerbaijan, the Nakhchivan theater, developed and flourished.

At the same time, there is a broad interest and concern for the local theater and close
cooperation with its creative staff of the legendary army commander of the Turkic Army,
Kazim Garabekir pasha, who was in Nakhchivan in 1918.

In this research work, the then repertoire was studied, detailed information about the
prepared performances was given, and Hussein Javid’s creative ties with the Nakhchivan
theater in those years were highlighted.

Keywords: Kazim Garabakir pasha, army, Nakhchivan Theatre, spectacle, Araz-Turk Republic.
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Алекбер Гасымов

КЯЗЫМ ГАРАБЕКИР ПАША И НАХЧЫВАНСКИЙ ТЕАТР

В статье рассказывается о том, что во времена народной республики развивался
и процветал один из древнейших очагов искусства Азербайджана, которым является
Нахчыванский театр.

В то же время здесь отмечается всесторонний интерес и забота о местном театре
и тесное сотрудничество с его творческим составом легендарного командарма Тюркской
Армии Кязыма Гарабекир паши, находившегося в 1918 году в Нахчыване.

В этой исследовательской работе изучен тогдашний репертуар, дана подробная
информация о подготовленных спектаклях, а также освещаются творческие связи Гу -
сейна Джавида с Нахчыванским театром в те годы.

Ключевые слова: Кязым Гарабекир паша, Нахчыванский театр, спекталь, Аразско-Тюркская
Республика.

(AMEA-nın müxbir üzvü Ərtegin Salamzadə tərəfindən təqdim edilmişdir)
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UOT 745/749

MİRSƏLİM EMİNOV

MİS ƏŞYALAR ÜZƏRİNDƏKİ ANTROPOMORF VƏ ZOOMORF TƏSVİRLƏR

XIX əsrin ikinci yarısından etibarən Naxçıvan diyarında misgərlik sənətinin yenidən canlanması mis
əşyaların daha səliqəli və çox çeşidli naxışlarla bəzədilməsinə şərait yaratmışdır. Dövrün misgərləri mis əşyaları
bəzəyərkən həndəsi, nəbati naxışlarla yanaşı canlı aləmin təsvirlərindən istifadə etmişdirlər. Canlı aləmin
təsvirlərinə antromorf və zoomorf təsvirlər aiddir. Antropomorf təsvirlərdə əsasən bəy, xan, zoomorf təsvirlərdə
isə uzaq keçmişdə türklərin inamları ilə bağlı olan və Naxçıvanın təbiətində, dağlarında yaşayan heyvanların
təsviri daxildir.

Açar söz: Naxçıvan, misgərlik, naxış, tovuz quşu, bəbir.

Misgərlik sənəti orta əsrlərdə Azərbaycan şəhərlərində öz inkişafının ən yüksək səviyyə -
sinə çatır. Bu şəhərlər sırasında Naxçıvan şəhərinin də adı göstərilir. Azərbaycan torpaqlarına
sahiblənmək üçün XIX əsrdə gedən Rus-İran müharibəsi misgərlik sənətinə mənfi təsir gös -
tərir və bu illərdə nisbətən zəifləyir. Lakin, 1828-ci ildə Türkmənçay müqaviləsi ilə mühari -
bənin bitməsindən sonra misgərlik sənətində yenidən canlanma başlayır. Bu dövrdə Naxçıvan
diyarında sənətkarlıq mərkəzi Naxçıvan və Ordubad şəhərləri idi. XIX əsrin birinci yarısında
bu şəhərlərdə fəaliyyət göstərən misgərlərə aid məlumat olmasa da, əsrin ikinci yarısında
onların sayı göstərilmişdir. 1854-cü ildə Ordubad rayonunda 2 misgərin fəaliyyət göstərdiyi
qeyd edilir. Bu say 1864-cü ildə 42, 1867-ci ildə 47 olmuşdur [4 s. 95]. Naxçıvan şəhərində
də 1864-cü ildə 5, 1865-ci ildə 19 misgərin fəaliyyəti məlumatlarda göstərilir [5, s. 88]. Təbii
ki, misgərlik sənətinin inkişafı mis əşyaların daha zərif və mürəkkəb naxışlarla bəzədilməsinə
şərait yaradır. XIX əsr Naxçıvan diyarında mis əşyaların naxışsız olanına az təsadüf edilir.
Bəhs olunan dövrdə misgərlik sənətində əşyalar əsasən nəbati, həndəsi, zoomorf və başqa na -
xışlarla bəzədilirdi. Bildiyimiz kimi zoomorf təsvirlər uzaq keçmişdə gücün, qüdrətin, səma -
nın, yeraltının, günəşin və sairin təmsilçisi olmuş, müqəddəs hesab edilmişdir. Həmin hey van lar
ovlanmamış və xüsusi qayğı ilə yanaşılmışdır. Mis əşyalar üzərində də belə təsvirlərə rast gəl -
mək mümkündür.

XIX əsrə aid olan bütün səthi cızma üsulu ilə zoomorf, yazılar və nəbati naxışlarla bə -
zədilmiş dolça bu gün Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyində mühafizə olunmaqdadır (inv.
NDTM-1076/ME-58). Yaxşı vəziyyətdə saxlanılmış dolçanın ağzının ürəyə bənzər formada
hazırlanması onun istifadəsini daha praktik etmiş və daha estetik görkəm vermişdir. Dolçanın
ağzının kənarı iki sıra qabartmadan başlayaraq oturacağına qədər naxışla bəzədilmişdir. Mis
dolçanın üzərində çox da enli olmayan üç haşiyənin içərisində orta əsr Azərbaycan incəsənət
əsərlərində sevilərək işlədilən kompozisiyalarından biri olan ov səhnəsi verilmişdir. Bəbir,
ceyran, dovşan və başqa heyvanlardan ibarət ov səhnəsi isə XVI-XVII əsrdə xalçaların üzə -
rində dönə-dönə işlədilibdir [2, s. 83]. Muzey tərəfindən dolça XIX əsrə aid edilir. Dolçanın
birinci haşiyəsinin kompozisiyasında vəhşi heyvanın (bəbirin) ikisi oturmuş, ikisi isə ovuna
hücum edən və dovşanlar da vəhşi heyvanın bu hücumundan qaçan vəziyyətdə təsvir edil -
mişdir. Hərəkətdə olan iki bəbir və dovşan profildən, oturmuş iki bəbirin bədəni profildən
başı isə öndən təsvir edilmişdir. İkinci haşiyədə də buna bənzər ov səhnəsinə diqqətlə baxdı -
ğı mız zaman burada quş təsvirinin də olduğunu da görə bilirik. Birinci ilə ikinci haşiyənin
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arasında içərisində gül təsviri olan 7 ədəd tağ verilmişdir. İkinci və üçüncü haşiyənin arası
ki çik romblardan düzəldilmiş sütunlarla beş hissəyə bölünmüşdür. Bu hissələrin mərkəzində
isə fars dilində kufi xətti ilə yazılmış şeir bəndləri və onların ətrafını əyri xətlərdən yaradılmış
nəbati naxışlar bəzəyir. Birinci və ikinci kompozisiyadakı ilə eyni olan üçüncü haşiyədəki ov
səhnəsi arxaya baxaraq qaçan dovşan təsviri ilə digərlərindən fərqlənir.

Üzərində insan təsviri olan mis qab iki nümunə ilə təmsil olunur və onların hər ikisi də
məşqəfədir. Onlardan biri Şərur şəhər Diyarşünaslıq Muzeyinin, digəri Naxçıvan Dövlət Tarix
Muzeyinin (inv. NDTM.DK-969, TS-23) eksponatı siyahısına daxildir. Məşqəfənin üzərində
üz-üzə stulda əyləşmiş iki şəxsin dovşan, ceyran və quşla əhatələnmiş sakit təbiətin qoynunda
məclisi təsvir edilmişdir. Məclisdə təsvir olunan adamların əynində xalat, başlarında buxara
papağının olması onların bəy və xanımı olduğunu deməyə əsas verir. Bu səhnənin bənzəri
Şərur şəhər Diyarşünaslıq Muzeyində sərgilənən məşqəfənin də üzərində vardır [Şəkil 1]. Bu
bənzərliyə əsasən hər iki məşqəfənin eyni misgər tərəfindən hazırlandığını da söyləyə bilərik.
Stulda əyləşənlərin arasında iki, onların hər ikisinin arxasında isə bir dovşan, yuxarıda isə bir
ceyran və stulların ayaqları arasında da bir quş təsviri var. Məşqəfənin üzərindəki insan və
heyvan təsvirləri profildən işlənmişdir. Mis əşyanın üzərində kimin tərəfindən hədiyyəsi
olunması və sahibinin adı yazılmışdır. Qabın üzərindəki birinci dairədə “Hacı Məhəmməd
oğ lu-Həsən Naci”, ikinci dairədə isə “Ətaə Cəfər (Cəfərin hədiyyəsi) 1121 h.q.” yazılıbdır.
Hicri tarixi ilə 1121-ci il, miladi tarixdə 1809-cu ili göstərir.

XIX əsr Naxçıvanın mis əşyaları üzərində quş təsviri digər canlı təsvirlərinə nisbətən
daha çox işlədilmişdir. Digər canlı təsvirlərindən fərqli olaraq quş təsvirində onun xarakterin
cizgiləri verilməyib daha çox silueti təsvir edilirdi. Bu da təsvir olunan quşun tanınmasını
çətin ləşdirir. Ümumiyyətlə isə sənət nümunələri üzərində daha çox bülbül, sərçə, göyərçin
təsviri sevilir. Bəhs olunan əsrdə bu diyarın misgərlik nümunələrində sxematik şə kildə olsa
da tovuz quşu işlənmişdir. Tovuz quşu da türk xalqları arasında müqəddəs sayılmış quşlardan
biri olmuşdur. Böyük Azərbaycan şairi N.Gəncəvi “İsgəndərnamə” poemasında Bərdə sarayı -
nın təsvirində bir neçə dəfə ipək parçalar üzərinə salınmış tovuz quşu rəsmlərin dən və onun
sırf türkdilli xalqlara məxsus olmasından bəhs edir. Sənətşünas Rasim Əfəndi qeyd edir ki,
əsrlər keçdikcə tovuz quşu rəsmləri öz keçmiş mənasını itirmiş və nəhayət, sadə ləşərək Şərq
aləmində ən geniş yayılmış “buta” ornamentinə çevrilmişdir [2, s. 52]. Uzaq keç mişlərdə to -
vuz quşu türkdilli xalqlar arasında müqəddəs ocağın tanrısı sayılıb. Hələ VI yüz il likdə Bizans
səfirləri Mərkəzi Asiya hakimi İstemi paşanın hüzurunda olarkən türklərin bu quşu müqəddəs
sayaraq ona sitayiş etdiklərini göstəriblər. Çin mənbələrinin verdiyi məlumatlara görə, VII
yüzillikdə Mərkəzi Asiyada yaşayan türklərin öz damğalarında da bu quşun təsviri olub [3].
Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyində sərgilənən maraqlı kompozisiyası olan məcməyinin (inv
№ NDTM-16120 TS-606) üzərində digər heyvan təsvirlərindən fərqli olaraq tovuz quşu təsviri
stilizə edilmiş şəkildə təsvir olunmuşdur. Məcməyi yaxşı saxlanılmış, səthindəki qalay
getməmiş və bədii tərtibatı ilə gözoxşayandır. Məcməyinin bədii tərtibatı iki hissəyə bölünərək
kiçik olan hissədə yəni, aşağı hissəsində mərkəzdə içərisi kiçik romblara bölünmüş dairə və
onun yanlarında iki sünbülə bənzər naxış təsvir edilmişdir. Kompozisiyanın yuxarı hissəsi isə
daha zəngin tərtibata malik olub ortadakı böyük olmaqla üç ədəd tağ təsvir edilmişdir. Tağların
üçünün də daxilini yuxarıdan sanki asılmış çiçək təsviri və onların altında gövdəsi çiçək
formalı məşqəfə bəzəməkdədir. Ortadakı tağın aşağı sağ küncü dalğalı xətlərlə romblara
bölünmüşdür.
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Həmin muzeyin digər məcməyisi də yuxarıdakı məcməyi ilə oxşarlıq təşkil edən naxış -
larla və tovuz quşu ilə bəzədilmişdir. Bu məcməyinin qalayı getmiş, üzərində iki ədəd kəsiyi
var. Qabın kompozisiyasında mərkəzdə olan məbədin yanlarında sütun və onların da üzərində
tovuz quşu təsvir edilmiş verilmişdir. Məbədin yuxarısında və aşağısında dairənin içərisində
insan surəti təsvir edilmişdir.

Sənətşünas Rasim Əfəndi qeyd edir ki, keçmişdə bəzi quş təsvirlərinin dini ayin, mifik
düşüncə ilə bağlıdırsa orta əsrlərdə folklorla bağlı olmuş və əvvəlki dövrlərdəki kimi nəzərə
çarpan möhtəşəmlik deyil daha çox dekorativ və folklor məzmunu ön plana çıxır [1, s. 28].
Tovuz quşu sənət nümunələri üzərində həyat ağacı ilə birlikdə simmetrik şəkildə təsvir edilir.
Hesab edirəm ki, Naxçıvanın XIX əsrə aid mis əşyalarındakı tovuz quşunun stilizə olunması
və həyat ağacı ilə birlikdə təsvir edilməməsi alimin də qeyd etdiyi kimi dini ayin, mifik düşün -
cə ilə bağlı olmamışdır. Simmetrik şəkildə olmasını ənənəvi təsvir qaydası ilə bağlı olduğunu
söyləyə bilərik.

Məlumdur ki, naxışlar estetik görkəm verməklə yanaşı müəyyən bir fikri ifadə etmiş,
hər hansı bir inamın göstəricisi olmuşdur. Lakin zaman içində onların daşıdığı inamlar unudul -
muş, müəyyən qədər öz mənalarını dəyişmiş və ya yeni məna qazanmışdır. XIX əsrə aid mis
əşyaların üzərindəki zoomorf təsvirlərin çeşidliliyinə diqqət yetirdiyimiz zaman həmin hey -
vanların Naxçıvan təbiətindən ilham almış olduğunu görürük. Naxçıvanın dağlarında, meşələ -
rində bu gündə bəbir, dovşan, dağ keçisi mövcuddur.

Misgərlik nümunələrinin üzərindəki incə, zərif naxışlar onlara gözəllik verməklə ya -
naşı XIX əsr sənətkarının qabiliyyətini, onun naxış həkk etmə məharətini də əyani şəkildə
göstərir. Təsvir edilən hər bir naxış bizim milli-mənəvi dəyərlərimizin daşıyıcısı eyni zamanda,
öz dövrünün dünyagörüşünün, estetikasının ifadəsidir.
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ANTHROPOMORPHIC AND ZOOMORPHIC IMAGES ON COPPER ITEMS

The revival of copper-making art in the Nakhchivan region from the second half of the
19th century created conditions for a more accurate and varied decoration of copper products.
Copper artisans used descriptions of the living world and geometric and floral patterns to de -
corate their products. The images of the living world include anthropomorphic and zoomorp -
hic images. Anthropomorphic images mainly include images of beys, khans, and zoomorphic
animals associated with the beliefs of the Turks in the distant past and living in nature and the
mountains of Nakhchivan.

Keywords: Nakhchivan, coppersmithing, decorative pattern, peacock, leopard.

Мирсалим Еминов

АНТРОПОМОРФНЫЕ И ЗООМОРФНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА 
МЕДНЫХ ИЗДЕЛИЯХ

Возрождение искусства изготовления меди в Нахчыванском крае со второй поло -
ви ны XIX века создало условия для более аккуратного и разнообразного украшения
медных изделий. Медные мастера того времени использовали при украшении своих из-
делий описания живого мира наряду с геометрическими и растительными узорами. К
изображениям живого мира относятся антропоморфные и зооморфные изображения.
К антропоморфным в основном относятся изображения беков, ханов, а к зооморфным
– животные, связанные с верованиями тюрков в далеком прошлом и обитающие в при -
роде и горах Нахчывана.

Ключевое слово: Нахчыван, медничество, узор, павлин, леопард.

(AMEA-nın müxbir üzvü Ərtegin Salamzadə tərəfindən təqdim edilmişdir)
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UOT 75

FATMA MƏMMƏDOVA

BƏHRUZ BƏY KƏNGƏRLİNİN YARADICILIĞINDA MƏNZƏRƏ JANRI

Bəhruz Kəngərlinin yaradıcılığı janr etibarı ilə rəngarəng olsa da, bu zənginlikdə mənzərənin say etibarı
ilə çox olması kifayət qədər görünəndir. Yaxşı haldır ki, bu məsələdə kəmiyyət keyfiyyəti üstələmir. Başqa sözlə
desək, gənc rəssamın portret janrında nümayiş etdirdiyi yüksək sənətkarlığı mənzərələrində də müşahidə etmək
mümkündür. Bəhruz bəy hər iki janrda klassik mənada realist-gerçəkçi olsa da, gəncliyinə və yaşadığı məkanda
hər hansı rəqabətin yoxluğuna baxmayaraq, ərsəyə gətirdiyi əsərlərin hər birində özünəməxsusluğu fərdi yaradıcı
məziyyətlərini sərgiləyə bilmişdir. “Bəhruz Kəngərli Azərbaycanda realist dəzgah boyakarlığının, portret,
mənzərə, natürmort, süjetli-tematik və teatr dekorasiya janrlarının peşəkar bədii ifadəsinin əsasın qoyub. Heç
şübhəsiz ki, XX əsrdə milli peşəkar rəngkarlıq sənətinin yaranması Bəhruz Kəngərlinin adı ilə bağlıdır”.

B.Kəngərlinin çoxşaxəli yaradıcılığında onun ərsəyə gətirdiyi “Naxçıvan yadigarı” albomu xüsusi yer
tutur. Bəhruz bəy dəqiq sayı bilinməyən bu albomları həm özünün maddi ehtiyacını ödəmək, daha çoxsa maarif -
çilik məqsədilə tərtib etmişdir. Bir qayda olaraq albomda 20-yə qədər portret və mənzərə təsviri yer almışdır.
Albomun səhifələrindəki rəsmləri (“Atabəy məqbərəsi”, “İmamzadə”, “Atababa günbəzi”, “Köhnə qala”, “Nu -
hun qəbri”, “Şəhər məscidi”, “Əliabad kəndində darvaza”, “Ədilağa gölü”, “İlandağ”, “Ağrı dağı”, “Qızlar
bu lağı”, “Naxçıvanda şəlalə”, “Əshabi-kəhf dağı”, “Nəhəcir dağı” və müxtəlif portretlər, mənzərələr) görmək
müm kündür.

Açar sözlər: Bəhruz Kəngərli, “Mənzərə”, “Naxçıvan Sınıq minarəli məscid”, “Möminə Xatın”, “İlan -
dağ ay işığında”.

Azərbaycanın ilk professional təhsil alan rəssamlarından olan XX əsrdə milli peşəkar
rəngkarlıq sənətinin yaranması Bəhruz Kəngərlinin adı ilə bağlıdır” [4, s. 15]. Əgər rəssam -
lığın bütün mənalarda inkişafı üçün Naxçıvanın Paris olmadığını etiraf etməli olsaq, onda
müxtəlif maddi-mənəvi sıxıntılar onu heç vaxt tərk etmədiyi Bəhruz bəy Kəngərlinin rəssam -
lıq fəaliyyətini özünə və xalqına başucalığı gətirən yaradıcılıq qəhrəmanlığı saymaq olar. Yar -
a dı cılığının ilk dövründə müəllimi – mollanəsrəddinçi rəssam O.Şmerlinqin və tələbə yoldaşı
olan L.D.Qudaşvilinin portretlərini çəkib, karikatura və satirik rəsmlər, mənzərə və məişət
səhnələrini əks etdirən rəsm, akvarel və boyakarlıq əsərləri yaradıb [3, s. 1]. Bəhruz bəyin
özü nü daha qabarıq və hərtərəfli ifadə etməyə nail olduğu mənzərə yaradıcılığından söz açmaq
istərdim. İlk növbədə bu mənzərələrin bədiiliyi ilə yanaşı, həm də tarixi əhəmiyyət daşıdığını
(Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, Əli bəy Hüseynzadənin hələ 1905-1907-ci ildə çəkdiyi
“Bibiheybət məscidi” də bu cür əhəmiyyətə malikdir. Belə ki, bu məscid otuzuncu illərdə
bolşeviklər tərəfindən uçurulmuşdur) vurğulamağa ehtiyac duyuram. Belə ki, bu əsərlərdə
Naxçıvan təbiətinin tarixə qovuşmuş onlarla bənzərsiz guşəsinin bədii görkəmi hifz olunub.
Bu da danılmazdır ki, zamanın axarında həmin şəhər və təbiət mənzərələrinin bir çoxu yox
olub. Odur ki, bu gün Əcəmi yurdu nə qədər yeniləşsə də, onun vaxtilə Bəhruz bəyin ecazkar
fırçası ilə kətan və kağız üzərində əbədiləşən motivləri tarixi tutuma bələndiyindən duyulası
maraq oyatmaqdadır. Təbii ki, bütün mənalarda... [1, s. 147].

Bu gün zaman-zaman xalqımıza qarşı törədilən erməni təcavüzünə dəlil axtarılan bir
vaxtda Bəhruz bəyin nəhayətsiz əhəmiyyətə malik məşhur “Qaçqınları” ilə yanaşı onun 1920-
ci ildə çəkdiyi “Naxçıvan Sınıq minarəli məscid” (onu “Zədələnmiş minarəli məscid” adlan -
dırırlar) əsərinin də daşıdığı danılmaz və ifşaedici tarixi unutmaq olmaz. Doğrudan da işıqlı
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havanın fonunda təqdim olunan məscidin təsviri cəlbedici və təsirlidir. Sulu boya ilə çəkilmiş
əsər ilk növbədə özünün kompozisiya həllinə görə diqqət çəkir. Bunu məscidin görkəminin
bütöv yox, onun günbəzinin və minarəsinin görüntüyə gətirməklə təsvir olunması da sərgiləyir.
Başqa sözlə desək, rəssamın başlıca məqsədi əsərdə ifadə olunan erməni xislətini, düşmən
topunun məscidin minarəsində qoyduğu izi göstərmək olub. Odur ki, günəşli səmanın nur ələ -
diyi mavi dağların ətəklərində qərarlaşan şəhər mənzərəsinin indiki halda dominantı rolunu
oynayan “yaralı” məscid minarəsi kifayət qədər yaddaqalandır. Sulu boyanın bədii-texniki
imkanlarına kifayət qədər bələd olduğunu işlədiyi portretlərlə nümayiş etdirən Bəhruz bəy
daha çox tarixi tutum daşıyan bu əsərində həm də Naxçıvan şəhər mənzərəsinin özünəməxsus -
luğunu göstərməyə nail olmuşdur. Rəssam həmin məscidin bir il əvvəl çəkilmiş təsvirində
ona fərqli rakursdan baxmaqla, dini tikilinin qonşu evlərin arasından yüksələn zərif minarə -
si nin möhtəşəmliyini vurğulamaqla, əsərin baxımlılığını əldə etmişdir. Rəssamın özündə
tarixiliyi yaşadan əsərləri sırasında onun Naxçıvanın az qala rəmzinə çevrilmiş Möminə xatın
türbəsinə həsr etdiyi əsərlər xüsusi yer tutur. O, Əcəmi təxəyyülünün nəticəsi olan bu abidəni
müxtəlif nöqtələrdən müşahidə etməklə, ona yağlı və sulu boya ilə ərsəyə gətirdiyi irili-xır -
dalı lövhələrdə yaddaqalan bədii tutum verməyə nail olmuşdur. Rəssamın “Mənzərə” (1920),
“Məqbərə” (1920, “Naxçıvan yadigarı” albomunda), “Atabəylər türbəsi” (1919) və s. əsərləri
bu qəbildəndir [1, s. 150].

Bəhruz bəy məqbərənin möhtəşəmliyini vurğulamaq üçün bir neçə əsərində format kimi
üfüqi kompozisiyadan istifadə etmişdir. Bu halda abidəni uzaqdan müşahidə edən rəssam onu
əhatələyən tikili və yaşıllıqlarla müqayisədə əzəmətini göstərə bilmişdir. 1919-cu ildə çəkilmiş
əsərdə (“Atabəylər türbəsi”) günəşli bir gündə məqbərəni görüntüyə gətirən müəllif yaranmış
işıq-kölgənin müqabilində onun memarlıq məziyyətlərini qabartmağa nail olmuşdur.

Rəssamın yağlı boya ilə işlədiyi “Möminə Xatın” (1915-1920-ci illər) əsərinin bədii
şər hində isə onun yaradıcılığı üçün səciyyəvi olmayan məqamları müşahidə etmək mümkün -
dür. Belə ki, o, memarlıq tikilisinin daşıdığı ecazkarlığı qabartmaq üçün xırda yaxılarla hör -
güdə işlədilən mavi kaşıların mövcudluğunu vurğulamış, bununla da türbə səthinin cəl be dici liyinə
və oynaqlığına nail olmuşdur. İncəliklə işlənmiş əsərdə türbənin baş verdiyi vaxt məlum ol -
mayan sağa əyilməsini də duymaq mümkündür. Bəhruz bəyin Naxçıvanın iyirminci yüzilliyin
əvvəllərində daşıdığı və bu gün mövcud olmayan görüntülərinin gələcək nəsillərə ötürül -
məsində mühüm rolu olmuşdur. Həm tələbəlik dövründə, həm də təhsil sonrası illərində
doğma şəhərin çoxlarına adi görünən müxtəlif guşələrini dolaşmaqdan usanmayan gənc
rəssam, onun bu gün hamının tarixi tutumlu qəbul etdiyi rəngkarlıq və qrafika əsərlərini ya -
ratmağa nail olmuşdur. Bədii-texniki tutumuna görə əsasən dəzgah qrafikasının tələblərinə
uyğun gələn bu mənzərələrin bir çoxu bizim günümüzə gəlib çatmışdır və hazırda rəssamın
Naxçıvandakı muzeyində və Bakıdakı Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində sərgilənir. Bu
əsərlərin bir qisminin davamlı olaraq rəssamın hazırladığı “Naxçıvan yadigarı” albomuna da -
xil edilməsini də təbii saymaq olar. Belə ki, rəssamın əhali arasında yaydığı bu alboma daxil
edilən iyirmiyə qədər rəsmin çoxunu şəhər mənzərələri təşkil edirdi [1, s. 152].

Bu yerdə deyək ki, “Naxçıvan yadigarı” albomunda yer almış rəsmlərdə rəssamın görün -
tüyə aldığı şəhər motivləri ilə tamaşaçını duyğulandırmaq istəyi daha güclüdür. Buradakı, mən -
zərələrin cəlbedici və gözoxşayan olmasının önəm kəsb etməsi də başa düşüləndir [1, s. 154].
Ona görə də çox vaxt ölçü baxımından duyulası dərəcə də kiçik olan (9,5×7,5 sm) bu
mənzərələrdə rəssam görüntülərin cəlbediciliyini və yaddaqalanlığını əldə etməyə çalışmışdır.
Bəhruz bəyin dəzgah qrafikası tələblərinə cavab verən mənzərələrində də fərdi özünə məx -
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sus luq mövcuddur. Bu da rəssamın gördüklərinə fərqli münasibətində ifadə olunub. Başqa
sözlə desək, rəssam bu mənzərələri təkcə tamaşaçısını duyğulandırmaq üçün çəkməyib. Heç
şübhəsiz, motivindən asılı olmayaraq bu əsərlər görkəmli sənətkarın fırçasının məhsulu kimi
çox dəyərlidir. Əsasən lirik ovqatlı olan bu mənzərələr ilk növbədə dəqiq ünvanlı olmaları ilə
başqalarından fərqlənir. Bəhruz bəyin “Yamxana kəndinə yol” (1921), “İlandağ ay işığında”
(1921), “Əshabi-kəhf dağı” (1921), “Naxçıvanda Atabəylər türbəsi” (1915-1920-ci illər),
“Ədil ağa gölü” (1920), “Nəhəcir dağı”(1915-1920) və s. mənzərələri bu qəbildəndir. Bu coğ -
rafi məkanların bəziləri bizim günlərə gəlib çatmasalar da, onların bir vaxtlar rəssam tərə fin -
dən bədiiləşdirilməsinin tarixi həqiqətlərin daşıyıcısı kimi duyulası önəm kəsb etdiyini
vur  ğu lamaq istərdik. Təbii ki, Bəhruz bəy onları sadəcə “Dağın görünüşü”, “Göl kənarında”,
“Tarixi abidə”, “Kəndə gedən yol” və s. kimi adlandıra bilərdi. Amma o, İlandağ, Əshabi-
kəhf, Ədil ağa, Nəhəcir, Yamxana kimi ifadələrlə bu əsərlərə konkretliklə yanaşı həm də
tarixilik bəxş etmişdir. Bu, rəssamın hər hansı məkanı tanımaqdan çox, tanıtmağa xidmət edən
məqsədli addımıdır. Odur ki, hər kəs reallıqda olmayan bəzi məkanların adlarını dilə gətir -
mək lə, həm də qürur hissi keçirir desək, yanılmarıq.

Əgər kiçik ölçülü mənzərələrin bədii tutumunu dəyərləndirməli olsaq, onda onların
əksəriyyətinin böyük ölçülü “Möminə Xatın türbəsi” (1919), “Naxçıvan. Sınıq minarə ilə
məs cid” (1920), “Mənzərə” (1920), “Məqbərə” (1920) və “Naxçıvan xarabalıqları” (1921),
ki mi əsərlərlə müqayisədə etüd xarakteri daşıdığını söyləməliyik [1, s. 166]. Fikrimcə
rəssamın bilavasitə Naxçıvan tarixi və memarlığı ilə bağlı olan bu əsərləri üçün iri formatın
seçilməsi də məqsədli olub. Başqa sözlə desək, o, Əcəmi təxəyyülünün nəticəsi olan memarlıq
incisinin, eləcə də digər tarixi və dini abidələrin zamanında daşıdıqları səciyyəvi görüntülərin
gələcək nəsillərə olduğu kimi ötürülməsi məqsədi ilə iri formata və nisbi detallaşdırmaya
müraciət edib. Bütünlükdə isə, Bəhruz bəyin kiçikliyində qeyri-adiliyi duyulan və sulu boya
ilə ərsəyə gətirilən mənzərələrində gənc rəssamın daha çox təbiəti öyrənmək istəyi duyulur.
Odur ki, bu kiçik lövhələrin, demək olar ki, hamısı azdetallıdırlar. Müxtəlif ağacların və şəhəri
əhatələyən dağların təsvirindən ibarət olan çoxsaylı lövhələrdə müəllifin diqqəti onların
bilavasitə həmin anda daşıdığı ümumi rəng – ovqat tutumunu əks etdirməyə yönəldilmişdir
və daha çox bu səbəbdən əsərlər azdetallı və kiçikdirlər.

Rəssamın gözəlliyə açılan pəncərə kimi dəyərləndirdiyi Naxçıvan mənzərələrinə sevgisi
onu ömrünün sonuna qədər tərk etməmişdir. Onun müxtəlif illərdə çəkdiyi Bəhruz bəy
Kəngərlinin əsərlərindən tanıdığımız “Möminə xatın türbəsi”, “Yusif Kuseyiroğlu türbəsi”,
“Əshabi-kəhf dağı”, “Nəhəcir dağı”, “Naxçıvan şəlaləsi”, “İlandağ” və digər motivlərin
təsvirində doğma yurda sonsuz məhəbbəti qabarıq duyulmaqdadır [2, s. 1].
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Fatma Mammadova

LANDSCAPE GENRE IN THE WORKS OF BAHRUZ BEY KANGARLI

Although Bahruz bey Kangarli is diverse in terms of genre, it is evident that the land-
scape is rich in numbers. It is good that quantity does not exceed quality in this matter. In
other words, the high artistry of the young artist can be seen in his portraits. Although Bahruz
bey was a realist-realist in both genres in the classical sense, despite his youth and the absence
of any competition in the place where he lived, he was able to show his creative merits in his
works. “Bahruz Kangarli laid the foundation of professional artistic expression of realist ma-
chine painting, portrait, landscape, still life, thematic and theatrical scenery genres in Azer-
baijan. Undoubtedly, the emergence of the national art of professional painting in the twentieth
century is associated with Bahruz Kangarli”.

B.Kangarli’s “Nakhchivan Memorial” album has a special place in his multifaceted
work. Bahruz bey compiled these albums, the exact number of which is unknown to satisfy
his material needs and, more importantly, for enlightenment. As a rule, the album contained
about 20 portraits and landscapes. Pictures on the pages of the album are: “Atabey mau-
soleum,” “Imamzade,” “Atababa dome,” “Old fortress,” “Noah’s tomb,” “City mosque,”
“Gate in Aliabad village,” “Lake Adilaga,” “Ilandagh,” “Agry Mountain,” “Girls’ Spring,”
“Waterfall in Nakhchivan,” “Ashabi-Kahf Mountain,” “Nahajir Mountain” and various por-
traits and landscapes.

Keywords: Bahruz bey Kangarli, “Landscape”, “Nakhchivan Mosque with Broken Minaret”, “Momina
Khatun”, “Ilandagh in the moonlight”.

Фатма Мамедова

ПЕЙЗАЖНЫЙ ЖАНР В ТВОРЧЕСТВЕ БАХРУЗ БЕКА КЕНГЕРЛИ

Хотя произведения Бахруз бека Кенгерли разнообразны по жанру, достаточно
очевидно, что в этом богатстве пейзаижи преобладают. В этом вопросе также коли -
чество не превышает качества. Иными словами, высокое мастерство, проявленное мо -
лодым художником в портретной живописи, можно наблюдать и в его пейзажах.
Нес  мотря на то, что Бахруз бек был реалистом в обоих жанрах, несмотря на свою мо -
лодость и отсутствие какой-либо конкуренции в пространстве, где он жил, в каждом из
своих произведений он смог показать свою индивидуальность и творческие способ -
ности. «Бахруз бек Кенгерли заложил основы реалистической станковой живо писи,
профессионального художественного выражения портретных, пейзажных, натюрморт -
ных, сюжетно-тематических и театральных декораций в Азербайджане. Неудивительно,
что создание национального профессионального искусства живописи в XX веке связано
с именем Бахруза Кенгерли».

Альбом Б.Кенгерли «Нахчыванский мемориал» занимает особое место в его
многогранном творчестве. Бахруз бек составлял эти альбомы, точное количество
которых неизвестно, в том числе с целью удовлетворения материальных потребностей,
но более в просветительских целях. Как правило, альбом состоит из 20 портретов и
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пейзажей. На страницах альбома можно увидеть картины «Мавзолей Атабека», «Имам -
заде», «Купол Атабаба», «Старая крепость», «Могила Ноя», «Городская мечеть», «Во -
рота в селе Алиабад», «Озеро Адилага», «Иландаг», «Гора Агры», «Девичий род ник»,
«Водопад в Нахчыване», «Гора Асхаби-Кяф», «Гора Нахаджир» и различные портреты.

Ключевые слова: Бахруз бек Кенгерли, «Пейзаж», «Нахчыванская мечеть с разрушенным мина -
ретом», «Моминэ Хатун», «Иландаг в лунном свете».

(Sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, professor Sevil Sadıxova tərəfindən təqdim edilmişdir)

Daxilolma tarixi: İlkin variant 18.02.2021
Son variant 09.03.2022
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İQTİSADİYYAT

UOT 62; 332

ELTUN İBRAHİMOV

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASINDA AQRAR SEKTORUN İNKİŞAFI
ÜÇÜN QƏBUL OLUNAN DÖVLƏT PROQRAMLARININ TƏHLİLİ

Aqrar sektor çox mühüm iqtisadi sahə kimi əsaslı strateji məqsədləri özündə birləşdirir. Bu sahə respub -
likamız müstəqilliyini qazandığı gündən iqtisadi və sosial inkişafında çox mühüm vəzifələr həyata keçirmiş və
bu vəzifələri bu günə qədər də davam etdirməkdədir. Kənd təsərrüfatının dəstəklənməsi hər zaman dövlət qarşı -
sında prioritet məsələlərdən olmuşdur. Çünki bu sektor təbii şəraitdən asılı olduğundan qarşıya çıxacaq risklər
və qeyri-müəyyənlik olduqca yüksəkdir. Digər yandan, kənd təsərrüfatı məhsullarının tələb və təklifində meydana
çıxan kiçik artım və ya azalma bazarlardakı qiymət dəyişikliklərin ortaya çıxmasına səbəb olur. Məhsulların
isteh sal olunma dövrü digər sahələrdə olan məhsul istehsalından nisbətən daha uzundur və müəyyən vaxtlarda
intensivliyi ilə xarakterizə olunur. Naxçıvan MR blokada vəziyyətində olduğundan burada işsizliyin aradan qal -
dırılması və qida ehtiyaclarının qarşılanması hər zaman aktual məsələ olaraq qalmaqdadır. Buna görə də burada
aqrar sektorun dəstəklənməsi üçün davamlı işlər görülür və müxtəlif proqramlar qəbul olunaraq icra olunur.
Məqalədə aqrar sektorun inkişafı üçün qəbul olunan dövlət proqramlarının təhlilindən bəhs olunmaqdadır.

Açar sözlər: dövlət proqramları, kənd təsərrüfatı, inkişaf, muxtar respublika, ərzaq təhlükəsizliyi.

Kənd təsərrüfatı iqtisadiyyatın ən mühüm sahəsi olmaqla heyvan və bitki mənşəli məh -
sulların istehsal olunması, bu məhsulların keyfiyyətli və səmərəli sürətdə çoxaldılması, onların
saxlanması üçün müvafiq şəraitin yaradılması və bazara çıxarılması ilə əlaqəlidir. Hər bir ölkə
və region üçün kənd təsərrüfatının ən mühüm əhəmiyyəti onda müəyyən olunur ki, həmin öl -
kə və regionun ərzaq təhlükəsizliyi tam təmin olunsun. Kənd təsərrüfatının digər mühüm bir
məqsədi aid olduğu yerdə məşğulluq imkanları yaratmaqdır. Məlum olduğu kimi dünyada aqrar
sektorun yaxşı inkişaf etdiyi yerlərdə işsizlik və yoxsulluq daha aşağı səviyyələrdə qərar tutur.

Kənd təsərrüfatı ölkəmizdə əsas diqqət mərkəzində saxlanılan sahələrdən hesab olunur
və onun genişlənməsi üçün davamlı olaraq işlər görülür. Bu istiqamətdə qəbul olunan proq -
ramlar və onların uğurlu icrası aqrar sektorun inkişafını sürətləndirən əsas dövlət siyasətidir.
Qəbul edilmiş proqramlarda kənd təsərrüfatı sahələrinin diqqət mərkəzində saxlanılması iq -
tisadiyyatın diversifikasiyası, ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunması və əhalinin rifah halının
yaxşılaşdırılması baxımından xeyli əhəmiyyətlidir.

Aqrar sektorun canlandırılması istiqamətində Naxçıvan Muxtar Respublikasında da
müxtəlif proqramlar qəbul olunmuş və hal-hazırda da icra olunmaqdadır. Bu proqramlar mux -
tar respublikanın bütün ərazilərində kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalında aktivliyi stimullaş -
dırmış, sahibkarlığın inkişafı yönündə yeni bir dövr başlatmışdır. Təsadüfi deyildir ki, artıq
gü nümüzdə regionda ərzaq təhlükəsizliyin tam təmin olunması müvəffəqiyyətlə baş tutmuş -
dur. İxrac fəaliyyətinin genişləndirilməsi, investisiyalar üçün təşviq və dəstək işlərinin davam
etdirilməsi, sənaye məhəllələrinin yaradılması, müxtəlif istiqamətlərdə istehsal müəssisələrinin
təsis olunması, kənd təsərrüfatı üçün orqanik gübrə istehsalının dəstəklənməsi, dağ-mədən
sə nayesində kəşfiyyat işlərinin davam etdirilməsi, intensiv sortlarla yeni tərəvəz və meyvə
bağ larının salınması, lizinq məhsullarından istifadə imkanlarının yaxşılaşdırılması, elektrik,
su və nəqliyyat xətlərinin müasir tələblərə uyğun yenidən qurulması, rəqəmsal sistemlərə
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keçidin daha da təkmilləşdirilməsi və digər tədbirlər müasir qaydalara əsaslanaraq əlverişli
mü hitin formalaşmasına öz müsbət təsirini göstərməkdədir. Muxtar respublikada qəbul olunan
proqramların uğurlu icrası artıq öz nəticələrini göstərməkdədir. Təsadüfi deyil ki, daxili
tələbatın ödənilməsi ilə yanaşı, müxtəlif məhsullar üzrə ixrac potensialı yaranmış və məhsul -
la rımız bir sıra qonşu ölkələrin bazarlarına da çıxarılmaqdadır. Muxtar respublikada aqrar
sahənin inkişafı ilə bağlı bəzi layihələr baş tutmuşdur. Bunlara “Azərbaycan kənd investisiya
layihəsi”, “Dağ və yüksək dağlıq ərazilərin inkişaf etdirilməsi” proqramını nümunə göstərmək
olar [1].

Naxçıvan Muxtar Respublikasında kənd təsərrüfatının inkişaf etməsi üçün qəbul olunan
proqramları və digər mühüm layihələri aşağıdakı kimi sıralamaq mümkündür:

1. Bu istiqamətdə ən önəmli yerdə duran proqramlar muxtar respublika üçün müxtəlif
il ləri əhatə edən sosial-iqtisadi inkişaf proqramlarıdır. 2005-2008-ci illəri əhatə edən “Nax -
çıvan Muxtar Respublikasının Regional İnkişaf Proqramı ilkin əhəmiyyətli proqramlardan
biri he sab olunur. Daha sonra müvafiq olaraq 2009-2013, 2014-2018-ci illər üçün “Naxçıvan
Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqram” ları təsdiq olunmuş və mü -
vəffəqiyyətlə icra olunmuşdur. Hazırda isə, 2019-2023-cü illəri əhatə edən sosial-iqtisadi in -
kişaf dövlət proqramının icrası həyata keçirilməkdədir.

2. Naxçıvan Muxtar Respublikasında meyvəçiliyin və tərəvəzçiliyin inkişafı üzrə dövlət
proqramları fərqli illər üzrə qəbul olunmuşdur. İlk olaraq 2012-2015-ci illəri əhatə edən proq -
ram sonradan 2016-2020-ci illərə uyğun olaraq davam etdirilmişdir. Hal-hazırda isə 2021-
2025-ci illər üçün qəbul olunan Naxçıvan Muxtar Respublikasında meyvəçiliyin və tərə vəz  çiliyin
inkişafı üzrə Dövlət Proqramının icrası davam etdirilməkdədir.

3. “2017-2022-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında arıçılığın inkişafı üzrə Döv -
lət Proqramı”ı təsdiq edilmişdir. Bununla da arıçılıq muxtar respublikada xüsusi diqqət ye ti -
rilən sahələrdən birinə çevrilmiş, bu sahəyə qabaqcıl təcrübənin tətbiqin həyata keçiril məsinə
geniş zəmin hazırlanmışdır.

4. 2021-2025-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının
istehsalı, emalı və ixracının stimullaşdırılmasına dair Dövlət Proqramı qəbul edilmişdir. Bu
proq ramın təsdiq olunması kənd təsərrüfatı sahəsində məhsul istehsal etmək, emal etmək və
ixracının stimullaşdırılması tədbirlərinin gücləndirilməsi məqsədlərini daşıyır.

Yuxarıda adı çəkilən icrası davam edən proqramlardan başqa bəzi proqramlar da qəbul
edilmiş və icra olunmuşdur. Bunları aşağıdakı kimi sıralaya bilərik:

1. Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına
dair Dövlət Proqramı 2008-2015-ci illəri əhatə etmişdir

2. Naxçıvan Muxtar Respublikasında kartofçuluğun inkişafı üzrə Dövlət Proqramı 2005-
2010-cu illəri əhatə etmişdir.

Muxtar respublikada aqrar sektorun canlandırılması istiqamətində dövlət proqramlarının
qəbul olunmasından əlavə həm də bəzi fondlar yaradılmış, tədbirlər planları təsdiq olunmuş
və digər işlər icra olunmuşdur:

1. 2005-ci ildə “Aqrar bölmədə lizinqin genişləndirilməsi sahəsində əlavə tədbirlər haq -
qında” sərəncam imzalanmış və “Naxçıvan Aqroservis” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti təsis edil mişdir.

2. Aqrar sektor istiqamətində olan tədbirlərin sürətləndirilməsi məqsədilə 2015-ci il
“Kənd təsərrüfatı ili” kimi elan olunmuşdur.

3. 2017-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasında ailə təsərrüfatlarının inkişafı ilə bağlı
tədbirlər haqqında sərəncam imzalanmışdır.
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4. 2019-cu il “Ailə Təsərrüfatları ili” elan olunmuşdur.
5. 2020-ci ildə Aqrar Sığorta Fondu yaradılmışdır.
6. “2021-2025-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında kənd təsərrüfatı təyinatlı

torpaqların münbitliyinin artırılmasına dair Tədbirlər Planı” təsdiq olunmuşdur.
Qeyd olunan bütün işlər, qəbul edilən proqramlar, icra edilməkdə olan tədbirlər planları

regionda aqrar təsərrüfatın daha da genişlənməsinə əlverişli şərait yaratmışdır. Onu da vurğu -
lamaq lazımdır ki, iqtisadiyyatın bütün sahələrində olduğu kimi bu sahə üçün də innovativ
layi hələrin həyata keçirilməsi yaxın və uzaq dövr üçün əsas prioritet məqsədlərdən hesab
olun  maqdadır.  Aqrar parklar təsis etmək, aqrar təsərrüfat üçün konsepsiya ha zırlamaq və bir
sıra digər institusional reformlar həyata keçirmək gələcəkdə kənd təsərrüfatı sahəsi üçün
mühüm perspektivlər meydana gətirəcəkdir. Dövlətin səmərəli aqrar siyasət həyata
keçirməkdə əsas məqsədi ölkənin ərzaq təhlükəsizliyini təmin etmək, insanların keyfiyyətli
qi daya olan tələbatını qarşılamaq, ucqar əraziləri inkişaf etdirmək, əhalinin şəhərlərə axınının
qarşısını almaq, məşğulluq imkanlarının artırılmasını həyata keçirməkdir.

Muxtar respublikada kənd təsərrüfatı istiqamətində həyata keçirilən işlərin səmərəliliyini
görmək üçün bəzi statistik göstəriciləri nəzərdən keçirmək yerinə düşər. Buna görə regionda
istehsal olunan kənd təsərrüfatı məhsulunun ümumi strukturu aşağıdakı cədvəldə göstəril -
mişdir:

Cədvəl 1
Kənd təsərrüfatı məhsulunun ümumi həcmi

(ilin sonuna min manatla)

Mənbə: Naxçıvan MR Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında hazırlanmışdır.

Cədvəldə əks olunmuş məlumatlar fərqli illər üzrə 26 illik bir dövrü əhatə edir. Əgər
əvvəldəki il və sonuncu ili müqayisə etsək görərik ki, istehsal olunmuş kənd təsərrüfatı
məhsulu orta hesabla 12 dəfə artmışdır. Qeyd olunmuş illər isə təsadüfi olaraq seçilməmişdir.
1995-ci il müstəqilliyimizin qazanıldığı ilkin dövrlərə təsadüf edir. Bu dövrlərdə ölkə iqti -
sadiyyatı dağılmış, zəif, bütün sahələrdə digər dövlətlərdən asılı olmağı ilə xarakterizə olunur -
du. 2000-ci il isə nisbətən toparlanmış, məqsədyönlü islahatların başlandığı, bəzi mühüm
xarici və daxili layihələrin işə düşməsi ilə izah oluna bilər. Cədvəldə qeyd olunan sonrakı illər
isə regionların inkişafı ilə bağlı əsaslı dövlət proqramlarının başlandığı dövrlərin əvvəlinci
və sonuncu illərini göstərir. Göründüyü kimi istehsal olunan məhsul həcmi heç bir il üçün əv -
vəlki illərdən az olmamışdır. Əksinə, muxtar respublikada müstəqilliyin ilkin illərindən baş -
layaraq kənd təsərrüfatı məhsulunun həcmi davamlı olaraq artmış və günümüzdə demək olar
ki, bütün növ kənd təsərrüfatı malları burada da istehsal olunmaqdadır. Bu da onu göstərir ki,
regionda ərzaq təhlükəsizliyi əhəmiyyətli dərəcədə təmin olunur və xarici bazarlardan asılılıq
xeyli aşağıdır.

Kənd təsərrüfatının inkişafında, əhalinin meyvə-tərəvəz məhsullarına olan tələbatının

Eltun İbrahimov

ELMİ ƏSƏRLƏR    ●   SCIENTIFIC WORKS ●    НАУЧНЫЕ ТРУДЫ

254



qarşılanmasında və yerli istehsalın canlandırılmasında “Naxçıvan MR-də meyvəçiliyin və
tərəvəzçiliyin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”nı xüsusi qeyd etmək lazımdır. Bu proqramın
icrası 2012-ci ildən başlayır və müxtəlif illəri əhatə etməklə günümüzdə də davam etməkdədir.
Hazırda proqram üzrə 2021-2025-ci illər üzrə tədbirlər davam etdirilir. Muxtar respublikada
meyvə-tərəvəz və istehsal olunan digər qida məhsulları üzrə keyfiyyət standartları daim nə -
zarətdə saxlanılır. Bunun üçün həmin məhsullar laboratoriyalarda analizlərə cəlb edilir, onların
təhlükəsizlik və keyfiyyət göstəriciləri aparılan monitorinqlər vasitəsilə davamlı olaraq yoxla -
nılır. İxrac potensialının artırılması üçün malların sürətli keçidinin təmin olunması məqsədi
ilə gömrük proseduralarının sadələşdirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Qeyd edək ki, artıq ixracat -
çılara məhsulların gömrük sərhədindən sürətli buraxılışının təmin edilməsi məqsədilə “Yaşıl
dəhliz” buraxılış sistemlərindən daimi istifadə hüququ verilmişdir [6]. Kənd təsərrüfatı yar -
mar kaları yerli malların satılması və təbliğ olunmasında müstəsna xidmətləri ilə xarakterizə
olunmaq dadır. Son illər bu yarmarkaların keçirilməsi muxtar respublikada geniş vüsət almış -
dır. Belə yarmarkalar həm də, süni qiymət artımın qarşısını alır və bazarlarda bolluğu təmin edir.

Muxtar respublika kimi blokada vəziyyətində olan bir region üçün kənd təsərrüfatının
əhəmiyyəti günü-gündən xeyli aktuallıq kəsb edir. Bu sektorda əldə olunan nəticə təkcə iqtisa -
di rayon üçün deyil, həm də bütün ölkəyə təsir göstərir. Aqrar sahə iqtisadi inkişafa birbaşa
töhfə verməkdən daha çox, ərzaq təhlükəsizliyinin və etibarlılığının təmin edilməsi, qiymət -
lərdə sabitliyin saxlanılması və məşğulluq imkanlarının yaradılması baxımından mühüm
əhəmiyyətə malikdir.
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ANALYSIS OF STATE PROGRAMS FOR THE DEVELOPMENT OF
AGRARIAN ECONOMY IN THE NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC

As a critical economic sector, agriculture has fundamental strategic goals. This sector
played a vital role in economic and social development after our republic gained independence,
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yet it continues today. Supporting agriculture has always been a priority task of the government.
Since this sector depends on natural conditions, the risks and uncertainties that will arise are
very high. On the other side, a slight increase or decrease in the supply and demand of agricul-
tural products causes price changes in the markets. Therefore, the production period of products
is more extended than in other areas and is characterized by the intensity at certain times. Due
to the blockade of the Nakhchivan Autonomous Republic, unemployment elimination and meet-
ing the food need have always been the main issue on the agenda. Therefore, perpetual works
are carried out to support farming; various programs are adopted and implemented here. The
article discusses the analysis of adopted state programs to develop the agricultural sector.

Keywords: state programs, agriculture, development, autonomous republic, food security.

Элтун Ибрагимов

АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ АГРАРНОЙ
ЭКОНОМИКИ НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Как очень важный сектор экономики, сельское хозяйство преследует фундамен -
тальные стратегические цели. Этот сектор сыграл жизненно важную роль в экономи -
ческом и социальном развитии после обретения нашей республикой независимости и
продолжает действовать по сей день. Поддержка сельского хозяйства всегда была прио -
ри тетной задачей правительства. Поскольку этот сектор зависит от природных условий,
риски и неопределенности, которые могут возникнуть, очень высоки. С другой стороны,
небольшое увеличение или уменьшение спроса и предложения на сельскохоз яйствен ную
продукцию вызывает изменение цен на рынках. Срок производства про дукции более
длительный, чем в других областях, и в определенные периоды ха  рак те ризуется интен -
сивностью. В связи с блокадой Нахчыванской Автономной Респуб лики ликвида ция
безработицы и удовлетворение потребности в продуктах питания всегда были главными
вопросами повестки дня. Поэтому ведутся постоянные работы по поддержке сельского
хозяйства, здесь принимаются и реализуются различные программы. В статье рассмат -
ривается анализ принятых государственных программ развития аграрного сектора.

Ключевые слова: государственные программы, сельское хозяйство, развитие, автономная
республика, продовольственная безопасность.

(İqtisad elmləri doktoru, professor Nazim Əhmədov  tərəfindən təqdim edilmişdir)
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UOT 38; 39.77

MƏHƏMMƏD SÜLEYMANOV

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASININ YEYİNTİ
SƏNAYESİNİN İNKİŞAFINDA ƏMƏK BAZARININ ROLU

İşsizlik cəmiyyətdə yoxsulluğun yaranmasını şərtləndirən mühüm amillərdən biridir. Odur ki, hər bir döv -
lətin qarşısında duran ən başlıca vəzifələrdən biri əmək bazarı və səmərəli məşğulluğun qarşılıqlı fəaliyyətini
nizamlayaraq iqtisadiyyatda yeni iş yerlərinin açılmasını təmin etmək, mövcud və səmərəli xarakter daşıyan iş
yer lərinin qorunub saxlanılmasına nail olmaqdır. Məqalədə Naxçıvan Muxtar Respublikası haqqında qısa məlu -
mat verilmiş, həmçinin əmək bazarı nəzəriyyəsinə toxunulmuş, statistik məlumatlara əsasən təhlillər aparıl mış,
diaqram və cədvəllər qurulmuşdur. Məqalədəki cədvəl və qrafiklər rəsmi məlumatlar əsasında hazırlan mışdır.
Həmin məlumatlar ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin rəsmi saytı vasitəsilə daha
ətraflı tanış olmaq olar. Məqalədə 2000-2020-ci illər arası təhlillər aparılmış, sonda nəticə və təkliflər
verilmişdir.

Açar sözlər: əmək bazarı, işsizlik, işçi qüvvə, yeyinti sənayesi, demoqrafiya.

Əmək istənilən iqtisadi sistemdə şəxsi və ictimai tələbatı ödəmək üçün insanların şüurlu
məqsədlə yerinə yetirdiyi səmərəli fəaliyyəti özündə əks etdirir. Həmçinin əmək iqtisadi
sistemlərin təkamülündə, cəmiyyətin formalaşmasında və inkişafında böyük rol oynamış və
sosial-iqtisadi inkişafın səviyyəsinə önəmli dərəcədə təsir etmişdir. Əmək və əmək fəaliyyəti -
nin istər xarakterik xüsusiyyətləri, istərsə də fərqli cəhətləri ilə əlaqədar olan məsələlərə həm
iqtisadi ədəbiyyatlarda, həm də insanların düşüncələrində müxtəlif nəzəriy yələr və yanaşmalar
mövcud olmuşdur. Əməyin təbiət və cəmiyyət üzərindəki rolu isə nəticə olaraq dəyişilməz
qalır.

Əmək bazarı nəzəriyyəsinin əsasını klassik məktəbin əsas nümayəndələri olan iqtisadçı -
lar A.Smit, D.Rikardo və fransız iqtisadçısı J.B.Sey qoymuşlar. Adam Smit əmək ehtiyatların -
dan səmərəli istifadə probleminin həllini azad rəqabətdə görürdü. David Rikardo əmək haqqı
miqdarının əməyə olan tələbatdan asılı olduğunu sübut etmişdir. O, göstərirdi ki, əmək haqqı -
nın artması əhalinin təkrar istehsalının normal qaydada həyata keçirilməsi üçün tələb olunan
minimum səviyyədən yuxarı olması əməyin təklifinin yüksəlməsinə, bu isə nəticədə əmək
haq  qının səviyyəsinin aşağı düşməsinə təsir edir. Fransız iqtisadçısı J.B.Sey isə əməyə olan
tə ləb və təklif arasında olan əlaqənin, təsirin və iş qüvvəsinin qiymətinin tarazlığının əldə
edil   məsinin qanunauyğunluğunu formalaşdırmışdır.

Son illərdə Azərbaycanda əmək bazarı, məşğulluq və işsizlik problemlərinin elmi, nəzəri
və praktiki cəhətdən həlli yolları ilə bağlı azərbaycanlı iqtisadçı alimlərdən Z.Ə.Səmədzadə,
T.Ə.Quliyev, Ş.M.Muradov, A.K.Ələsgərov, R.K.İsgəndərov, S.S.Mehbalıyev, Ə.Q.Əlirzayev
və digər şəxslər tərəfindən tədqiqat işləri yerinə yetirilmişdir. Tədqiqatlar daha çox əmək ba -
zarı və məşğulluğun nəzəri-metodoloji aspektləri, formaları, müxtəlif tərəfləri və elementləri
üzə rinə yönəlmişdir. Müasir iqtisadi münasibətlər şəraitində iş qüvvəsinin keyfiyyətinin yük -
səldilməsi, iş qüvvəsindən istifadənin səmərəliliyinin artırılması, onun ərazi-sahə mobilliyinin
stimullaşdırılması əmək bazarının formalaşması və tələbi ilə əlaqələndirilir. Əmək bazarında
iş qüvvəsi öz qiymətini alır, işçinin muzdla işləməsi şəraiti və şərtləri, əmək haqqının həcmi,
iş şə raiti, təhsil almaq, peşə, ixtisas irəliləyişləri, məşğulluq təminatı və s. məsələlər müəy -
yənləşdirilir.
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Hər bir ölkədə əmək bazarı əhalinin məşğulluq səviyyəsi, peşə-ixtisas, sahə, demoqrafik
strukturuna görə məşğulluqda baş verən əsas dəyişiklikləri və istiqamətləri, işçi qüvvəsinin
mobilliyi, işsizliyin miqyası, dinamikası və bunlara təsir edən amilləri özündə əks etdirir.
Əmək bazarının formalaşması, əhalinin məşğulluğunun optimallaşdırılması, yeni əmək müna -
sibətlərinin yaranmasında və inkişafında əmək bazarının subyektləri olan muzdlu işçilər, sa -
hib karlar, həmkarlar təşkilatları və dövlət çox mühüm rol oynayırlar. Bu zaman işverənlərin
əsas marağı daha çox mənfəət əldə etmək baxımından istehsal fəaliyyətinin iqtisadi səmərəli -
liyinin yüksəldilməsindən ibarətdirsə, iş qüvvəsini satan muzdlu işçilərin əsas marağı isə sərf
etdikləri əməklərinin müqabilində özlərinin və ailə üzvlərinin yaşayışı üçün zəruri miqdarda
əmək haqqı olmaqda ifadə olunur. Həqiqətən əmək bazarı tələb, təklif qanununun məqsədinə,
formalaşma prinsiplərinə tabe olmaqla digər əmtəə bazarlarından bir sıra fərqli xüsusiy yət -
lərinə görə fərqlənir. Burada yalnız makroiqtisadi və mikroiqtisadi tənzimlənmə amillərindən
deyil, həmçinin sosial və sosial-psixoloji amillərdən istifadə olunur, iş qüvvəsinin qiyməti
kimi əmək haqqı heç də həmişə həlledici rol oynamır. Real iqtisadi həyatda əmək bazarının
dina mikasına bir sıra amillər təsir edir. İşçi qüvvəsinə olan təklif ilk növbədə demoqrafik
amil lərlə doğumun səviyyəsi, əmək qabiliyyətli əhalinin təbii artımı, orta yaş həddi və s. əmək
bazarının formalaşmasında mühüm rol oynayır. Naxçıvan Muxtar Respublikasında aşağıdakı
cədvələ əsasən iqtisadi fəal əhalini və məşğulların sayını təhlil edərək illər üzrə necə dəyişiklik
olduğuna baxaq.

Cədvəl 1
Naxçıvan Muxtar Respublikasında iqtisadi fəal əhalinin,

məşğulların və işsizlərin illər üzrə sayı (min nəfər)

Mənbə: Naxçıvan MR Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında hazırlanmışdır.

Bu göstərici ümumi məşğul və işsiz əhalinin əmək qabiliyyətli işçilərin cəmi sayına
olan nisbəti ilə müəyyən edilir. Cədvəl 1-dəki məlumatlara əsasən 2000-ci ildə Naxçıvan
Muxtar Respublikasında iqtisadi fəal əhalinin 96,7%-i, 2005-ci ildə 95,6%-i, 2010-cu və 2020-ci
ildə 99,9%-i məşğul əhali olmuşdur. Məşğul əhalinin iqtisadi fəal əhali üzərində çəkisi maksi -
mum 2015-ci ildə 100% olmuşdur [6]. Yəni həmin ildə iqtisadi fəal əhali sıralarında iş siz in -
san olmamışdır. İqtisadi fəal əhalinin ümumi əhali üzrə çəkisi aşağıdakı diaqramda gös təril mişdir.

Şəkil 1-də illər üzrə iqtisadi fəal əhalinin göstəricisi stabil şəkildə qalmasa da demoq -
rafik göstərici də hər zaman 50%-dən çox olmuşdur ki, bu da öz növbəsində Naxçıvan Muxtar
Respublikasında kifayət qədər işçi qüvvəsinin (iqtisadi fəal əhalinin) olduğunu göstərir.

Yeyinti sənayesi respublikamızın qida məhsullarının istehsalı bazarını əmtəə məhsulları
ilə təmin edən iqtisadiyyatın ən qədim sahələrindən biridir. Yeyinti sənayesi ölkənin ərzaq
təh lükəsizliyinin təmini ilə yanaşı əməktutumluluğu ilə seçilir ki, bu da yeyinti sənayesi
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müəssisələrində işləyən işçilərin sayının digər iqtisadi sahələrlə nisbətdə daha geniş xüsusi
çəkiyə malik olması ilə nəticələnir. Yeyinti sənayesi müəssisələrinin sayının artırılması res -
publika mızda mövcud olan bir sıra sosial-iqtisadi problemlərin həllinə səbəb olacaqdır ki, bu
da sosial-iqtisadi inkişafda yeyinti sənayesinin təsirini göstərir. Hal-hazırda Azərbaycan Res -
publikasının yeyinti sənayesi eləcə də sənayenin perspektiv iqtisadi sahə kimi qarşısında duran
mühüm vəzifə sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının həyata keçirilməsi nəticəsində nail olun -
muş iqtisadi artım göstəricilərinin stabilliyinin qorunub saxlanılması və möhkəmləndirilməsi,
bütünlükdə ölkənin və əhalinin ərzaq resurslarına olan mövcud və tükənməz tələbatının mak -
simum səviyyədə tam və dolğun ödənilməsini təmin etməkdən ibarətdir. Yuxarıda qeyd olunan
vəzifələrin icrası və həyata keçirilməsi, yeyinti sənayesinin sosial-iqtisadi inkişaf problem -
lərinin həlli məqsədilə “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2004-2008-ci illərdə sosial-
iqtisadi inkişafı”, “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi
inkişafı”, “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inki -
şafı”, “Azərbaycan 2015-2020: Gələcəyə Baxış” inkişaf konsepsiyaları, normativ-hüquqi akt -
lar, sərəncamlar və qərarlar qəbul edilmişdir. Bütün bu proqramların qəbulu və icrasının əsas
məqsədi yeyinti sənayesinin inkişafı, yerli məhsul istehsalının genişləndirilməsi, yeni iş yer -
lərinin açılması (məşğulluğun təmini, işsizliyin aradan qaldırılması bununla da əhalinin sosial
rifah səviyyəsinin yüksəldilməsi), əhalinin yeyinti sənayesi məhsullarına olan tələbatının
ödənilməsi və dövlət büdcəsinin formalaşmasında neft sektorundan asılılığın azaldılmasıdır.
Yeyinti sənayesi dünya ölkələrində və respublikamızda ölkənin sosial-iqtisadi inkişafında apa -
rıcı rola malikdir. Yeyinti sənayesində həyata keçirilən tədbirlər kompleksi ümumiləşdirilmiş
şəkildə aşağıdakılara xidmət edir:

1) Məşğulluğun artırılması
2) Ərzaq təhlükəsizliyinin təmini
3) İqtisadi təhlükəsizlik
4) Regional tarazlı inkişaf

Müasir dövrdə ərzaq məhsulları ilə təminat belə idxala əsaslandığından ölkələr arası
münasibətlərin münaqişələrə çevrildiyi hallarda ölkəni ərzaq çatışmazlığı problemi ilə qarşı-
qarşıya qoya bilər. Məhz bu təhlükəli vəziyyətlə üzləşməmək və iqtisadi sabitliyin, iqti sadi
təhlükəsizliyin təmini bilavasitə ərzaq təhlükəsizliyinin təşkilindən asılıdır. Ərzaq
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təhlükəsizliyi o zaman tam reallaşdırıla bilər ki, ölkə ərazisində istehsal olunan qida məhsulları
daxili tələbatı ödəməklə yanaşı ixrac potensialına malik olsun və xarici bazarda rəqabətə
davam gətirə bilsin. Yeyinti sənayesi bütövlükdə Avropa İttifaqında milli iqtisadiyyatın ən
mühüm bölmələrindən biridir, kənd təsərrüfatı xammalının emalı və ərzaq təminatında do -
minant rol oynayır [4].

Yeyinti sənayesi müəssisələrinin daha çox təmərküzləşdiyi məkan Naxçıvan şəhəridir.
Təkcə sayına görə deyil, həm də işçilərin çoxluğuna görə də Naxçıvan Muxtar Respublikasının
ən böyük yeyinti sənayesi müəssisələri də burada yerləşir. Belələrinə çörək məmulatları,
makaron məhsulları, süd və süd məhsulları, müxtəlif unlu məmulatlar və peçenye növləri is -
teh sal edən, 201 nəfər sənaye istehsal heyətinin çalışdığı “Gəmiqaya Bərəkət Qida məh sulları”
MMC-i, qənd çeşidləri, dənli mallar, çərəz məhsulları, lokum, un, günəbaxan tumları, qarğıdalı
çubuqları istehsal edən, 201 nəfərin çalışdığı “Ləzzət Qida Sənaye” MMC-ni, un, ətlik mal
yemi, südlük mal yemi, ətlik quş yemi, yumurtalıq quş yemi buraxan, 83 nəfərin işlədiyi
“Naxçıvan Taxıl Məmulatları Sənaye kompleksi” MMC-ni aid etmək olar. Bu sahədə tütün
və tütün məmulatları istehsal edən, 55 nəfərin çalışdığı “Cahan Tabak” MMC, pivə, alkoqolsuz
aromatlı içkilər, kvas buraxan, 50 nəfərin fəaliyyət göstərdiyi “Prestij-Naxçıvan pivəsi” MMC
fəaliyyət göstərir. Digər iri yeyinti sənaye müəssisələrinə Badamlı təbii mineral süfrə suyu
istehsal edən, 40 nəfər sənaye istehsal heyəti olan “Gəmiqaya Mineral Sular” MMC-ni, alma
sirkəsi, kartof çipsi, unlu qənnadı məhsullar istehsal edən, 39 nəfərin çalışdığı “Araz-3” MMC-
ni çay və müalicəvi bitkilər istehsalı, bərk qənd istehsalı, şəkər tozunun paketlənməsi ilə
məşğul olan, 35 nəfərin işlədiyi “Cahan çay” MMC-ni aid etmək olar. Bu adı çəkilən yeyinti
sənayesi müəssisələrində istehsal edilən məhsullar yerli tələbatı ödəməklə bərabər, həm də
kənarlara göndərilir.

Naxçıvan şəhərinin yeyinti sənayesi müəssisələrindən sənaye istehsal heyəti nisbətən
çox olan, spirtli içkilər buraxan, 30 nəfərin işlədiyi “Babək Şərab-2 Yeddilər ASK” MMC-ni,
meyvə nektarları, şərablar, halvalar istehsal edən, 29 nəfərin çalışdığı “Gəmiqaya Qida
Məhsulları Sənaye kompleksi” MMC-ni, vafli və peçenye istehsalı üzrə ixtisaslaşan, 25 nəfə -
rin fəaliyyət göstərdiyi “Ləzzət Biskvit və Şokolad” fabrikinin adlarını çəkmək olar. Naxçıvan
Muxtar Respublikasının yeyinti sənayesi müəssisələri bütün yaşayış məntəqələrində fəaliyyət
göstərsə də, digər nisbətən iri, yəni sənaye istehsal heyəti çox olanlara Babək rayonunun Sirab
kəndində Sirab suyu buraxan, 210 nəfərin çalışdığı “Sirab” ASC-ni, Kəngərli rayonunun Duz -
dağ mədən ərazisində müxtəlif növ duzlar istehsal edən, 73 nəfərin işlədiyi “Naxçıvan Duz
İstehsalı” MMC-ni, Babək rayonunun Qoşadizə kəndində yerləşən, müxtəlif ət və ət məhsul -
ları istehsal edən, 46 nəfər işçisi olan “Bərəkət Ət Məhsulları” kompleksini, Babək rayonunun
Kərimbəyli kəndində 33 nəfərin çalışdığı, toyuq əti və toyuq əti məmulatları istehsal edən
“Ləzzət Broyler” MMC-ni, Culfa rayonunun Darıdağ massivində yerləşən, karbon qazı və
quru buz buraxan “Karbon qazı” zavodunu, Ordubad rayonunun Vənənd kəndində olan mü -
rəbbələr, meyvə şirələri, cemlər, ağartı məhsulları, şirniyyat məmulatları, turşular, müali cəvi
otlar, cövhərlər və s. istehsalı üzrə ixtisaslaşan, 20 nəfərin işlədiyi “Ordubad Qənnadı Məmu -
latları” MMC-ni, Şərur rayonunun Məmmədsabir kəndində fəaliyyət göstərən spirtli içkilər,
araqlar, likörlər istehsal edən, 21 nəfərin çalışdığı “Şərur-3” MMC-ni misal göstərmək olar.
Digər yeyinti sənayesi obyektləri kiçik olub, 8-15 nəfər arasında sənaye istehsal heyətinə
malikdirlər və müxtəlif məhsullar istehsal edirlər, əsasən yerli tələbatı ödəyirlər [5].

Muxtar respublikada əldə olunmuş sosial-iqtisadi nəticələr, əhalinin rifah halının yaxşı -
laşması və digər amillər demoqrafik vəziyyətə də öz təsirini göstərmişdir. 1 yanvar 2012-ci il
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tarixə muxtar respublika əhalisinin sayı bir il əvvələ müqayisədə 8419 nəfər artaraq 418 min
520 nəfərə çatmışdır. 2016-cı ildə 449 min nəfər, 2018-ci ildə muxtar respublika əhalisi artaraq
456 minə çatmışdır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına
görə 1 yanvar 2019-cu il tarixə muxtar respublikada əhalinin sayı 2008-ci ilin sonu ilə mü qa -
yisədə 58 min 746 nəfər artaraq 456 min 93 nəfər olmuşdur. 2019-cu ilin sonunda isə əhalinin
sayı 459 min 315 nəfər olmuşdur. Əhalinin 49,9 faizini kişilər, 50,1 faizini isə qadınlar təşkil
edib. Əhalinin 29,5 faizi şəhər, 70,5 faizi isə kənd yerlərində yaşayır. Muxtar respublikada 1
kv. km-ə düşən əhalinin sayı 83 nəfər olub ki, bu da 2008-ci ilin sonu ilə müqayisədə 11 nəfər
çoxdur. 2018-ci ildə muxtar respublikada 5305 nəfər doğum qeydə alınıb, doğulanların 2795
nəfərini və ya 52,7 faizini oğlanlar, 2510 nəfərini və ya 47,3 faizini qızlar təşkil edib.  Ümu -
milikdə son 10 ildə muxtar respublikada 79410 uşaq doğulmuşdur. Muxtar respublikada gənc -
lərin sayı 140477 nəfərə çatmışdır ki, bu da ümumi əhalinin 30,8 faizini təşkil edir. Görülmüş
məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində 1 yanvar 2004-cü ildən 1 yanvar 2019-cu il tarixədək mux -
tar respublika üzrə ümumilikdə, 73337 yeni iş yeri açılmışdır ki, bunun da 8238-i yeni yara -
dılmış müəssisə və təşkilatlarda, 15450-si mövcud müəssisə və təşkilatlarda, 1144-ü fəaliyyəti
bərpa edilmiş müəssisə və təşkilatlarda, 31710-u iqtisadi fəaliyyətin müxtəlif sahələrində fəa -
liyyət göstərən fiziki şəxslərdə və 16795-i isə digər tədbirlərdə yaradılmışdır. Ümumi yaradıl -
mış iş yerlərinin 56542-si və ya 77,1 faizi daimi iş yeridir [3].

Qloballaşma prosesinin təsiri ilə sürətlə inkişaf edən texnologiyalar sayəsində əmək
bazarının strukturundakı dəyişiklik və ixtisaslı işçi qüvvəsinə tələbin artması, bu işsizliyin
artmasına və struktur işsizliyə çevrilməsinə səbəb olmuşdur. Bu illərdən bəri passiv və xüsusilə
aktiv əmək bazarı siyasətləri ön plana çıxmış və işsizliyin həllində mühüm rol oynamışdır.
Ömür boyu təhsil fəlsəfəsinin ən vacib hissələrindən biri olan işçi qüvvəsi təhsili, son illərdəki
fəal əmək bazarı siyasətləri ilə dəyişən əmək bazarlarının ehtiyaclarını qarşılayacaq ixtisaslı
işçi qüvvəsi yaratmaq üçün vacibdir.

Peşə təhsili kursları aktiv əmək bazarı siyasətinin ən vacib proqramlarından biridir.
Aktiv əmək bazarı siyasətinin effektivliyinə dair tədqiqatlarda yalnız peşə təhsili proqramları
işsizliyin azaldılmasında təsirli olur. Ümumi məşğulluq xidmətləri və dövlət sektorundakı
birbaşa məşğulluq proqramlarının nisbətən müsbət təsirləri olduğu halda məşğulluq və əmək
haqqı subsidiyalarının da təsirinin olmadığı aşkarlanmışdır [1; 2].

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi yanında Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agent -
liyi nin yaradılmasının da əsas səbəbi məhz yuxarıda sadaladıqlarımız məsələlərdir. Əsas vəzi -
fələrinə peşə təhsili sisteminin inkişaf istiqamətlərini müəyyənləşdirilməsini, təhsilin qeyri-dövlət
sektorunun dəstəklənməsi məqsədi ilə bələdiyyə və özəl peşə təhsili müəssisə lərinə metodik
kömək göstərilməsi, müasir təhsil texnologiyalarından istifadə etməklə, tədris prosesində
innovasiyaların tətbiqinə şərait yaradılması və s. aiddir.

Yeyinti sənayesi respublikamızın qida məhsullarının istehsalı bazarını əmtəə məhsulları
ilə təmin edən iqtisadiyyatın ən qədim sahələrindən biridir. Yeyinti sənayesi ölkənin ərzaq
təh lükəsizliyinin təmini ilə yanaşı əməktutumluluğu ilə seçilir ki, bu da yeyinti sənayesi müəs -
sisələrində işləyən işçilərin sayının digər iqtisadi sahələrlə nisbətdə daha geniş xüsusi çəkiyə
malik olması ilə nəticələnir. Yeyinti sənayesi müəssisələrinin sayının artırılması respublika -
mızda mövcud olan bir sıra sosial-iqtisadi problemlərin həllinə səbəb olacaqdır ki, bu da
sosial-iqtisadi inkişafda yeyinti sənayesinin təsirini göstərir. Hal-hazırda muxtar respublikanın
yeyinti sənayesi eləcə də sənayenin perspektiv iqtisadi sahə kimi qarşısında duran mühüm
və zifə sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının həyata keçirilməsi nəticəsində nail olunmuş
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iqtisadi artım göstəricilərinin stabilliyinin qorunub saxlanılması və möhkəmləndirilməsi,
bütünlükdə əhalinin ərzaq resurslarına olan mövcud və tükənməz tələbatının maksimum səviy -
yədə tam və dolğun ödənilməsini təmin etməkdən ibarətdir.
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THE ROLE OF THE LABOR MARKET IN THE DEVELOPMENT OF THE FOOD
INDUSTRY IN THE NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC

Unemployment is one of the essential factors contributing to poverty in society. There-
fore, one of the main tasks facing each state is to ensure the creation of new jobs in the econ-
omy by regulating the interaction of the labor market and productive employment to preserve
existing and productive jobs. The paper provides brief information about the Nakhchivan Au-
tonomous Republic, touches on the labor market theory, analyzes statistical data, and draws
diagrams and tables. The tables and graphs in the article are based on official data. This infor -
mation can be found in more detail on the official website of the State Statistics Committee
of the Nakhchivan Autonomous Republic. The article analyzes the period 2000-2020, and fi-
nally gives results and recommendations.

Keywords: labor market, unemployment, labor force, food industry, demography.

Мохаммед Сулейманов

РОЛЬ РЫНКА ТРУДА В РАЗВИТИИ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В
НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Безработица – один из важных факторов бедности в обществе. Поэтому одной из
основных задач, стоящих перед каждым государством, является обеспечение создания
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новых рабочих мест в экономике путем регулирования взаимодействия рынка труда и
производительной занятости для достижения сохранения существующих и продуктив -
ных рабочих мест. В статье представлена краткая информация о Нахчыванской Авто -
ном ной Республике, также затронуты теории рынка труда, проведен анализ на основе
статистических данных, составлены диаграммы и таблицы. Таблицы и графики в статье
основаны на официальных данных. Более подробно эту информацию можно найти на
официальном сайте Госкомстата Нахчыванской Автономной Республики. В статье
проанализирован период 2000-2020 гг. Даны итоги и рекомендации.

Ключевые слова: рынок труда, безработица, рабочая сила, пищевая промышленность, демог -
рафия.

(İqtisad elmləri doktoru, professor Nazim Əhmədov tərəfindən təqdim edilmişdir)
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CƏNUBİ AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATININ UNUDULMAZ 
TƏDQİQATÇISI – PROFESSOR ABBAS ZAMANOV

Professor Abbas Zamanov Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının inkişafında, ədəbiyyatı -
mızın daha geniş arenada tanıdılmasında misilsiz xidmətlər göstərmişdir. Onun Azərbaycan
ədəbiyyatşünaslığı, mətnşünaslığı və ədəbiyyat tarixi sahələrində xidmətlərini nəzərə alaraq
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 2011-ci ildə görkəmli alimin 100 illik yubileyinin ke -
çiril məsi haqqında Sərəncam imzalamış və bu Sərəncam A.Zamanovun yaradıcılığının hər -
tərəfli şəkildə tədqiqində mühüm rol oynamışdır. Sərəncamda deyilir: “Özünün zəngin elmi
fəaliyyəti ilə Abbas Zamanov milli ədəbiyyatşünaslığın bir məktəb kimi formalaşdırılması və
inkişaf etdirilməsi sahəsində təqdirəlayiq xidmətlər göstərmişdir. Ölkəmizdəki yüksək ixtisaslı
kadrların Azərbaycançılıq məfkurəsinə sədaqət ruhunda hazırlanmasında onun böyük əməyi
vardır”.

Tarixi ədalətsizlik səbəbindən ikiyə parçalanan Azərbaycanın, cənubda yaşayan həm -
vətən lərimizin taleyini hər zaman düşünən alimin elmi yaradıcılığının mühüm qolunu Cənubi
Azərbaycanla bağlı tədqiqatları təşkil edir. Milli dəyərlərimizi vahid Azərbaycan fəzasında
yay maq, Cənubi Azərbaycanla əlaqələrimizi genişləndirmək, ikiyə bölünmüş xalqımızın mə -
nəvi birliyini təmin etmək, cənubda yaşayan şair və yazıçılarımızın əsərlərini təbliğ etmək,
araşdırmaq A.Zamanovun bu istiqamətdəki uğurlu fəaliyyətinin əsas cəhətləridir. 1984-cü ildə
Xalq yazıçısı Mirzə İbrahimov alimin Cənubi Azərbaycana olan məhəbbətini “Azərbaycan”
jurnalında dərc olunan yazısında belə ifadə edir: “Azərbaycan müəllimi” qəzetində “Cənubdan
səslər” adı altında xüsusi bölmə ayrılmışdır. Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatının patriotlarından
və tədqiqatçılarından olan Abbas Zamanov könüllü olaraq o bölmənin rəhbərliyini boynuna
götürmüşdür. Təkcə “Azərbaycan müəllimi”ndə çap olunmuş məqalələri bir yerə toplansa
sanballı bir kitab əmələ gələr”. Alimin Cənubi Azərbaycanla əlaqələrimizin daha da genişlən -
məsindəki xidmətləri xüsusi olaraq qeyd olunmalıdır. O, hər zaman çalışırdı ki, tariximizlə
bağlı kitablar həm də ərəb əlifbası ilə çap olunsun ki, cənubdakı soydaşlarımız onlarla tanış
ola bilsinlər. A.Zamanov ən çətin zamanda belə bütün məhrumiyyətlərə dözərək şimallı-cə -
nub lu Azərbaycan xalqını bir-birinə yaxınlaşdırdı, onlar arasında əlaqələndirici mərkəz, körpü
oldu. O, 1941-ci ildən Cənubi Azərbaycanla əlaqədə olmuş, 1979-cu il İran inqilabından sonra
əlaqələri daha da genişlənmişdir. Alimin 2 monoqrafiyası fars dilinə çevrilərək Tehran və Təb -
rizdə nəşr edilmişdir. Onun “Lirik şair”, “Füzuli və Sabir”, “Ölülər komediyası haqqında”,
“Təb rizli dostuma açıq məktub”, “Azadlıq şairi”, “M.Hadinin həyat və yaradıcılığı”, “Mən
sənə əlvida demirəm”, “A.Şaiqin 100 illiyinə”, “Hüseyn Cavidin 100 illiyinə”, “Sabir və Səh -
hət”, “Vətəndən uzaqda” kimi yazıları “Varlıq”, “Dədə Qorqud”, “Azadlıq işığı” mətbuat
orqan larında dərc olunmuş, cənubdakı həmvətənlərimiz Azərbaycan ədəbiyyatı ilə bağlı mütə -
madi olaraq məlumatlandırılmışlar. A.Zamanov, həmçinin Cənubi Azərbaycandan olan bir
çox şəxslərlə əlaqə saxlayır, onlara çoxsaylı kitablar göndərməklə Şimalla Cənubi Azərbaycan
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arasında əlaqələrin möhkəmləndirilməsində misilsiz xidmətlər göstərmişdir. Təbrizdəki
Tərbiyə kitabxanasında alimin Cənubi Azərbaycana göndərdiyi mindən artıq kitab qorunub
saxlanılır. Alimin Cənubda Azərbaycan dilində nəşr olunan “Varlıq” dərgisinin baş redaktoru,
ana dilli ədəbiyyatımızın İranda inkişafı üçün geniş şərait yaratmış Cavad Heyətlə yaxın mü -
nasibətləri xüsusilə qeyd olunmalıdır. Onun sayəsində bir çox alim və yazıçılarımızın əsərləri
bu jurnalın səhifələrində dərc olunmuş, cənublu qardaşlarımızla əlaqələrimiz daha da möh -
kəm ləndirilmişdir. Bir çox tədqiqatlarında, xüsusilə mollanəsrəddinçilik sahəsində araşdırma -
larında Cənub mövzusu aparıcı mövqe tutmuş, M.Ə.Sabirin əsərlərinin Cənubi Azərbaycanda
geniş şöhrət qazanması, şairin cənublu dostları-müasirləri barədə geniş bəhs edilmişdir. Onun
müxtəlif jurnal və qəzet səhifələrində yer alan məqalələrində Cənubi Azərbaycanla bağlı təd -
qiqatları mühüm yer tutur. A.Zamanovun folklorşünaslığımıza dair ayrıca bir tədqiqat əsəri
olma sa da, xalq yaradıcılığımıza həsr olunan tədqiqatlar barədə müxtəlif mətbuat orqanlarında
rəy, mülahizə, tənqidi qeydləri ilə çıxış etmişdir. Alimin Həmid Məmmədzadə ilə birlikdə
yaz dıqları “Qış mərasimləri haqqında” adlı resenziyasında İranın məşhur folklorşünası Seyid
Əbülqasım Əncəvi Şirazinin “Azərbaycanda və Həmədanda qış mərasimləri” kitabından,
“Kitabi-Dədə Qorqud fars dilində” adlı yazısında Təbriz alimlərindən Fərabi Əzəbdəftəri və
Məhəmməd Həriri Əkbərinin tərcüməsində “Dədə Qorqud” dastanlarının Təbrizdə çap edil -
məsindən, akademik Bəkir Nəbiyevlə bərabər yazılan “Şifahi yaradıcılığımız yeni tədqiqatda”
resenziya-məqaləsində isə doktor Cavad Heyətin Tehranda nəşr edilmiş “Azərbaycan şifahi
xalq ədəbiyyatı” kitabının xalq yaradıcılığımızın öyrənilməsindəki böyük əhəmiyyətindən
bəhs edilmişdir. Onun bu istiqamətdə qələmə aldığı “Aşıqlar” məqaləsində isə Cənubi Azər -
bay can ədəbiyyatşünası Hüseyn Sədiq Məmmədzadənin 1977-ci ildə Tehranda çap etdirdiyi
“Aşıqlar” kitabı geniş təhlil olunmuş, kitabda aşıq ədəbiyyatının Azərbaycanda yaranma tarixi,
xüsusiyyətləri, növləri, nümayəndələri, aşıq sözünün mənşəyi barədə aparılan araşdırmalar
yüksək dəyərləndirilmiş, kitabın nəşrinin Cənubi Azərbaycan oxucusunun özünün şifahi xalq
ədəbiyyatı ilə tanışlığı sahəsində gözəl bir təşəbbüs olması diqqətə çatdırılmışdır. A.Zama no -
vun Cənubdakı ədəbi prosesi bizlərlə tanış edən yazıları “Azərbaycan müəllimi”, “Ədəbiyyat
və incəsənət”, “Kommunist” qəzetlərinin səhifələrində daha çox dərc olunmuşdur. Onun 1982-
ci ildə Cənubi Azərbaycan şairləri Məmmədəli Məhzun və Həbib Fərşbafın “Hicran xəstəsi”,
“Dan yeri” kitabları və şeirlərindən nümunələrin yer aldığı yazıları “Azərbaycan müəllimi”
qəzetinin 12 may və 25 avqust nömrələrində yer almışdır. Alimin Əziz Dövlətbadinin Azərbay -
canın söz sənətkarları haqqında yazdığı “Azərbaycanın söz ustaları”, Teymur Pirhaşımın
“Azəri-Türk dilinin qrameri” kitabından bəhs edən “Cənubdan hədiyyə”, Hüseyn Sədiq Məm -
mədzadənin “Vaqif gözəllik və həqiqət şairidir” kitabına həsr olunan eyniadlı yazısı isə “Ədə -
biy yat və incəsənət” qəzetinin müxtəlif nömrələrində dərc olunaraq, geniş oxucu audi  tori  yasına
təqdim olunmuşdur. Məhəmməd Əli Niqabiyə müraciətlə yazdığı “Təbrizli dostuma məktub”,
Pənahi Makulunun Yaxın Şərq ölkələrinin yazıçı, şair və mütəfəkkirləri haqqında məlumat -
ların yer aldığı “Ədəbi məlumat cədvəli”, şair Həbib Sahirin vəfatı münasibətilə qələmə alınan
“Qələm dostumuzun xatirəsi”, M.H.Şəhriyarın vəfatına ithaf olunan “Qara xəbər”, Cənubda
Azərbaycan ədəbiyyatının bir çox nümayəndəsinin əsərlərinin nəşr olun masından bəhs edən
“Cənubda yeni nəşrlər” kimi yazılarında da Şimali Azərbaycan oxucusu Cənubla bağlı məlu -
matlandırılır, alimin bu sahədəki fədakar əməyi sayəsində tələbələri, gənc ardıcılları da bu işə
həvəslənir, müqəddəs missiyaya qoşulurdular. Bu haqda akademik B.Nəbiyev A.Zamanovla
bağlı xatirələrində yazır: “Müəllimimin qarşımda qoyduğu vəzifə borcuma əməl edib bu
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mövzuda (Cənubi Azərbaycan mövzusu – S.Ə.) bir neçə yazı yazdım, elə onun təqdimatı ilə
“Azərbaycan müəllimi” qəzetindəcə dərc etdirdim. Bəli, Abbas Zamanov bizim ədəbiyyatçılar
mühitində elə böyük nüfuz sahibi idi ki, onun daş qoyduğu yerə biz, tələbələri həmişə baş
qoymağa hazır idik. Güney Azərbaycan poeziyasının o zamankı ağsaqqalı Həbib Sahirin, xal -
qın səadəti uğrunda cavan canını qurban vermiş Əlirza Oqtayın, dahi sənətkar Məhəmməd -
hü seyn Şəhriyarın kitabları haqqında həmin yazılarımın əmələ gəlib işıq üzü görməsi üçün
mən öz unudulmaz müəllimimin işıqlı xatirəsinə minnətdaram”. A.Zamanov Azərbaycanın
Şi malında Cənub üzrə böyük mütəxəssislərdən biri kimi tanınmaqla bərabər, Cənubda da ona
böyük sevgi ilə yanaşılır, ideoloq-məsləhətçi kimi hörmət edirdilər. Cavad Heyət, Fərzanə,
Qulamrza Səbri Təbrizi, Hüseyn Düzgün, Firudin Hasarlı, Kərim Məşrutəçi Sönməz öz xatirə
və şeirlərində A.Zamanovu dərin məhəbbətlə yad etmiş, onun qarşılıqlı ədəbi əlaqələr sa -
həsindəki təmənnasız xidmətlərini, doğma ədəbiyyatı sevməyin, araşdırmağın yollarını öz
şəx si nümunəsi ilə göstərməsini minnətdarlıq duyğuları ilə dəyərləndirmişlər.

A.Zamanov bütün yaradıcılığı boyu Azərbaycançılıq məfkurəsinə sədaqətlə xidmət etdi.
Onun Cənubi Azərbaycana olan sonsuz məhəbbəti də bütöv Azərbaycan arzusundan qaynaq -
lanırdı. Professor Kamran Əliyevin “Abbas Zamanov olmasaydı” kitabında da qeyd etdiyi
kimi: “Abbas Zamanov özü boyda bir ürək deməkdir. O, bütöv Azərbaycan dünyasını şəxsiy -
yətinə hopdurub, içinə sığışdıra bilirdi. Şairlər, yazıçılar ikiyə bölünməyin qorxusunu yaşa -
yanda, “Araz boyda şırımın” qaysaq tutmuş yarasından danışanda, Təbrizlə Bakı arasında
bir lik istəyini ifadə edəndə Abbas Zamanov o taylı-bu taylı bir məmləkətin Arazüstü körpü -
lərini salırdı. Bu körpülərin dayaqları isə Abbas Zamanov özü idi. Ona görə də Cənubdan gə -
lən səslər məhz onun mənzilindən keçib daha da gurlaşırdı”.

AMEA Naxçıvan Bölməsi
E-mail: sahabaliyeva89@gmail.com

Sahab Əliyeva
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HACIFƏХRƏDDİN SƏFƏRLİ

FİLOLOGİYA ELMLƏRİ DOKTORU FƏRMAN XƏLİLOVUN HƏYATI, 
ELMİ VƏ PEDAQOJİ FƏALİYYƏTİ

muş, onun məktublarından xalq artisti Hüseynağa Sadıqovun aparıcısı olduğu və uşaqların
çox sevdiyi məşhur “Xoruz baba” verilişində istifadə edilmiş, Naxçıvan televiziyasına veriliş
hazırlamış, televiziyada çıxış etmiş, ədəbi-bədii gecələrdə müxtəlif şairlərin şeirlərini bədii
qiraət etmişdir. Qeyd etmək istəyirəm ki, belə zəngin tərcümeyi-hal çox nadir şagirdlərə
müyəssər olan bir xüsusiyyətdir. 

Orta məktəbi bitirdikdən sonra Azərbaycan Pedaqoji İnstitutu Naxçıvan filialının Azər -
baycan dili və ədəbiyyat ixtisasına qəbul olunmuşdur. Filialda oxuduğu illər ərzində hazırda
AMEA-nın vitse-prezidenti vəzifəsində çalışan akademik İsa Həbibbəylinin rəhbərlik etdiyi
Tələbə Elmi Cəmiyyətinin fəal üzvlərindən biri olmuş, cəmiyyətin keçirdiyi konfranslarda Naxçı -
van teatrı və maarif tarixi ilə bağlı məruzələr etmişdir. Tələbəlik illərində kiçik təmsillər yazmış,
Azərbaycan Yazıçı lar İttifaqı Naxçıvan şöbəsinin nəzdində yaradı lan “Arazın səsi” ədəbi
birliyinin fəal üzvlərindən olmuşdur. “Nadim”, “Maarif fədaisi” adlı elmi-publisist xarakterli
məqalələri “Şərq qapısı” qəzetində dərc olunmuşdur. Bir sıra tədbirlərdə iştirak və çıxışlar etmiş,
qəzetlərdə məqalələr nəşr etdirmiş, “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetinin ştat dankənar müxbiri
kimi Naxçıvanda fəaliyyət göstərmişdir. 

Artıq müstəqil ali təhsil müəssisəsinə çevrilən Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutunu
bitirən Fərman Xəlilov 1973-cü ildə təyinat üzrə Culfa rayonun Milax kənd orta məktəbində
pedaqoji fəaliyyətə başlamış, həmin məktəbdə Azərbaycan dili və ədəbiyyat fənlərini tədris
etmişdir. Hərbi xidmətini başa vurduqdan sonra pedaqoji fəaliyyətini Naxçıvan şəhərindəki
H.Cavid adına 5 nömrəli orta məktəbdə Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimi kimi davam
etdirmişdir. Orta məktəbdə müəllim işləməklə yanaşı Fərman Xəlilov Naxçıvanda yaşayan
bir sıra görkəmli şəxsiyyətlər, o cümlədən Heydər Təhməzbəyov, Dilbər Sultanova, Nazlı Ta -
hirova, İsa Musayev, İbrahim Həmzəyev, Nəsir Sadıqzadə, Mirhəsən Mirişli, Əkbər Qardaşbə -
yov, Usta Qənbər (neh rəmli), Bakıda yaşayan Rza Təhmasib, Əli Xəli lov, Nağı Nağıyev,
Kərim Kərimov, Əyyub Hü seynov, Rüxsarə Ağayeva, Əliheydər Həsənzadə kimi müxtəlif
peşə sahələrində çalışan ziyalıların Naxçıvanın maarif və mədəniyyət tarixi, ədəbi mü hiti,
aktyorları, şair və yazıçıları və başqa məsələ lərlə bağlı məlumat və xatirələrini qeydə almışdır. 

Doğma diyarın tarix-mədəniyyət abidələrinə böyük maraq göstərən Fərman Xəlilov
Naxçıvan şəhərinin tarixi abidələri və qədim tikililərin ümumi görünüşünü fotolentə köçür -
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31 mart 2022-ci ildə görkəmli alim, filologiya elmləri
doktoru, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, AMEA Naxçıvan
Bölməsi Əlyazmalar Fondunun baş direktoru Fərman Yunis oğlu
Xəlilovun anadan olmasının 70 ili tamam olur. Fərman Yunis oğlu
Xəlilov 31 mart 1952-ci ildə Naxçıvan şəhərində ziyalı ailəsində
anadan olmuşdur. Əsl-nəcabətli bir ailənin övladı olan Fərman
Xəlilov 1959-cu ildə Naxçıvan şəhər Ü.Ha cıbəyov adına 1 nömrəli
orta məktəbin birinci sin finə daxil olmuş, təhsilini 1969-cu ilin
yanvarından Naxçıvan şəhər 9 nömrəli orta məktəbində davam
etdirmişdir.  Orta məktəbdə təhsil illərində çox fəal bir şagird ol-



müşdür. O, bir ziyalı kimi Azərbaycanın tanınmış ədəbiyyatşünasları akademik Feyzulla
Qasımzadə, Mir Cəlal, Əkrəm Cəfər, Məmməd Məmmədov, Xeyrulla Məmmə dov, Kamran
Məmmədov, tədqiqatçı Qulam Məmmədli, Teymur Əhmədov və Əbülfəz Hüsey ni ilə tanış
olmuş, namizədlik dissertasiyası üçün maraqlandığı “XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllə rində
Naxçıvan ədəbi mühiti”, “Naxçıvan teatrı nın tarixi”, “Əliqulu Qəmküsar və mətbuat”, “Mirzə
Əli Möcüzün sənətkarlığı”, “Sabir ədəbi məktəbi”, “Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev” və “Molla
Nəsrəddin” jurnalı” mövzuları ilə bağlı onlardan elmi məsləhətlər almışdır. 

Fərman Xəlilov 1975-ci ildə Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun Azərbaycan ədəbiyyatı
ta rixi kafedrasının dissertantı kimi “Mirzə Əli Mö cüzün sənətkarlığı” adlı namizədlik
dissertasiya sı mövzusu üzərində tədqiqat aparmağa başlamışdır. Dissertasiya mövzusu üzərin -
də işləyərkən Azərbaycan Respublikasının müx təlif arxiv və kitabxanalarında materiallar
toplamış, M.Ə.Möcüzlə bağ lı mənbələri araşdırmışdır. 

Azərbaycanın tanınmış ədəbiyyatşünasları akademiklər Mirzə İbrahimov, Məmməd
Cəfər Cəfərov, AMEA-nın müxbir üzvlərindən Əziz Mirəhmədov, Kamal Talıbzadənin tövsiyə
və məsləhətlərini nəzərə alaraq tədqiqatlarını M.Ə.Möcüzün yaradıcılıq yolunun öyrənilməsi
istiqamətinə yönəltmişdir və 1977-ci ildən akademik Mirzə İbrahimovun rəh bərliyi ilə “Mirzə
Əli Möcüzün yaradıcılıq yolu” mövzusun da namizədlik dissertasiyası üzərində işləməyə baş -
la mışdır. Fərman müəllim pedaqoji fəaliyyəti və namizədlik dissertasiyası üzərində işləməklə
yanaşı Azərbay can EA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu Cənubi Azərbaycan Ədəbiyyatı
şöbəsinin çapa hazırladı ğı “Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı antologiyası” üçün materiallar
toplamaqla məşğul olmuşdur. 

Bir sıra mötəbər konfranslarda, yığıncaqlarda çıxışlar edən, nüfuzlu jurnallarda sanbal -
lı məqalələr nəşr etdirən Fərman Xəlilov 1982-ci ildə Azərbaycan EA Nizami adına Ədəbiyyat
İnstitutunun İxtisaslaşdırılmış Şurasında “Mirzə Əli Möcüzün yaradıcılıq yolu” mövzusun da
dissertasiya müdafiə edərək filologiya elmləri namizədi elmi dərəcəsi almışdır. 1983-cü ildə
tərtibçilərindən biri olduğu “Cənu bi Azərbaycan ədəbiyyatı antologiyası”nın ikinci cildi Bakıda
“Elm” nəşriyyatında çap olunmuşdur.

Onun bir müəllim kimi qabaqcıl iş təcrübəsi əvvəlcə iş lədiyi Naxçıvan şəhərindəki 5
nömrəli orta mək təbdə, sonra isə Naxçıvan Muxtar Respublikasının bütün orta məktəblərində
yayılmışdır. Səmərəli pedaqoji fəaliyyətinə görə Fərman müəllim Azərbaycan Respublikası
maarif nazirinin əmri ilə metodist-müəllim adına layiq görülmüş dür.

Fərman Xəlilov 1992-2004-cü illərdə Naxçıvan Türk Liseyində də Azərbaycan dili
və ədəbiyyatı fənlərini tədris etmişdir. Burada işlədiyi müddətdə o, Azərbaycan dili və ədə -
biyyatı fənləri üzrə Naxçıvan Muxtar Respublikasında keçirilən test imtahanlarının təşkilatçı -
larından biri olmuşdur. Ümumiyyətlə, Fərman müəllimin tərcümeyi-hal məlumatları göstərir
ki, o bacarıqlı bir pedaqoq olmuş, bu yolda bilik və bacarığını əsirgəməmişdir. Başqa sözlə
de sək, babası, görkəmlı maarif xadimi Həsən bəy Qazıyevin yolunu uğurla davam etdirmişdir.
Hətta o, Həsən bəy Qazıyevin həyatı və pedaqoji fəaliyyəti haqqında “Maarif fədaisi: Həsən
bəy Qazıyev” adlı kitab da nəşr etdirmişdir.

Fərman müəllimin elmi fəaliyyətində Cənubi Azərbaycanla əlaqələr xüsusi yer tutur.
O, 1990-cı ildən etibarən dəfələrlə İran İslam Respublikasına səfərlər etmiş Cənubi Azərbayca -
nın Təbriz, Xoy, Mərənd, Ələmdar, Gərgər, Sofyan, Dizəc xəlil və Şəbüstər kimi şəhər, qəsəbə
və kəndlə rində olmuşdur. Cənubi azərbaycanlı möcüzşünaslardan Y.Şeyda, M.Niqabi və
M.T.Zehtabi ilə tanış ol muş, həm onlardan, həm də Şəbüstərdə M.Ə.Mö cüzü tanıyanlardan
və onun pərəstişkarlarından şair haqqında xeyli tədqiqat materialları topla mışdır. Təbrizdə

Fəxrəddin Səfərli

ELMİ ƏSƏRLƏR    ●   SCIENTIFIC WORKS ●    НАУЧНЫЕ ТРУДЫ

268



Y.Şeyda, H.Fəzlullahi (Ulduz), Aşıq Əli, Əlirza Miyanalı və başqa yaradıcı zi yalılarla Şimali
və Cənubi Azərbaycandakı ədəbi proses və müasir anadilli mətbuat haqqında fikir mübadiləsi
aparmışdır. 2006-2007-ci illərdə uzun illər üzərində işlədiyi M.Ə. Möcüzün “Biblioqra fi -
ya”sının çapa hazırlıq işlə rini başa çatdırmış və “Biblioqrafiya” Bakıda “Nurlan” nəşriyyatında
çap olunmuşdur. 

Cənubi Azərbaycanın məşhur alimlərindən Əziz Dövlətəbadi və Əbdülhüseyn Nahidi
Azərlə tanış olmuş, söhbət zamanı onların ədəbiyyatşünas lıq sahəsindəki araşdırmalarının
istiqamətləri haq qında ətraflı məlumat almış, Şimali Azərbaycan ədəbiyyatşünaslarının son
illərdəki elmi araşdırma ları barəsində isə onları məlumatlandırmışdır.

2008-ci il AMEA Naxçıvan Bölməsi Rəya sət Heyətinin qərarı ilə İncəsənət, Dil və
Ədəbiy yat İnstitutu Ədəbiyyatşünaslıq şöbəsinin dokto rantı qəbul olunmuş və “Mirzə Əli
Möcüz: mühi ti, müasirləri və ədəbi irsi” mövzusunda doktor luq dissertasiyası üzərində işlə -
məyə başlamış və bu dissertasiyanı uğurla müdafiə etmişdir. 

Fərman Xəlilov Türkiyə Respublikası Ərzurum Universite tinin kitabxanasında XX
əsr Azərbaycan ədəbiy yatına aid tükdilli mənbələri araşdırmaqla məşğul olmuş, ədəbiyyat -
şünaslığa aid bəzi monoqrafiyaları həmin kitabxanaya hədiyyə etmişdir.

İyirmi ildən artıq bir müddətdə Naxçıvan MR Dövlət Arxivində yerli ədəbiyyat, incə -
sənət və maarif xadimlərinin bir çoxunun şəxsi fond larının yaradılması sahəsindəki fəaliyyə -
tini geniş ləndirərək Azərbaycan, Türkiyə və İranda ayrı-ayrı şəxslərdən, həmçinin müxtəlif
arxiv və kitab xanalardan əldə etdiyi nadir sənədləri, fotoşəkil ləri, məktubları, əlyazmaları,
xüsusilə M.Ə.Mö cüzün həyat və fəaliyyəti ilə bağlı zəngin tədqiqat materiallarını 1986-cı ildə
həmin arxivdə yaradı lan 701 nömrəli şəxsi fonduna daxil etmişdir.

Fərman Xəlilov çox məhsuldar və zəhmətkeş alimdir. Əməkdar Elm Xadimi, filologiya
elmləri doktoru, professor Hüseyn Həşimli Fərman Xəlilovun elmi yaradıcılığına yüksək
qiymət verərək yazır ki, filologiya üzrə elmlər doktoru Fərman Xəlilov əlli ildən artıqdır ki,
diq qətəlayiq araşdırmaları ilə Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının inkişafına layiqli xidmət
göstərir. Onun çap olunmuş kitabları və məqalələri özünün mövzu-prob le matika aktu al lığı,
elmi təhillərin dərinliyi və dolğunluğu ilə səciyyə lənir. Alimin tədqiqatçı diapazonu çox geniş -
dir. Ancaq onun araş dırmaları daha çox iki problem ətrafında qruplaşdırıla bilər. Bunlardan
birincisi Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı, daha kon kret desək, məşhur satirik şair Mirzə Əli
Möcüz Şəbüstərinin ömür yolu və yaradıcılığının tədqiqi ilə bağlıdır. M.Ə.Möcüz haqqında
Fərman müəllimin ilk məqaləsi mətbuatda 1976-cı ildə işıq üzü görmüşdür. Ötən on illər
ərzində o, tükənməz tədqiqatçı enerjisi və məsuliyyəti ilə M.Ə.Möcüzün həyat və yaradıcılığı
barədə hərtərəfli araşdırma aparmış, Azərbaycanda və xarici ölkələrdə arxivlərə üz tutmuş,
çoxsaylı mənbələri, materialları incələmiş, tanınmış satirik şair haqqında qiymətli kitablar və
məqalələr nəşr etdirmişdir. Alimin müxtəlif vaxt larda çapdan çıxmış “Mirzə Əli Möcüz
(biblioqrafiya)”, “Mir zə Əli Möcüzün əlyazmaları”, “Cənubi Azərbaycan şairi Mirzə Əli Mö -
cüz” kimi dəyərli kitabları, eləcə də Azərbaycanda müxtəlif qəzet, jurnal və toplularda, həm -
çinin İran, Türkiyə, Rusiya, Kanada kimi xarici ölkələrin elmi nəşrlərində dərc olunmuş
çox saylı məqalələri, bunların məntiqi yekunu kimi mü  da fiə etdiyi fəlsəfə doktorluğu və elmlər
doktorluğu dissertasiyaları mö cüz şü nas lığın mühüm nailiyyətləri sayıl maqla ya naşı, bütöv -
lükdə tənqidi realist ədəbi irsə və Cənubi Azər baycan ədə biy yatına həsr edilmiş dəyərli təd -
qiqatlar sırasın dadır. 

Fərman müəllimin elmi tədqiqatlarının ikinci mühüm istiqaməti Azər bay canın ən
qədim elm və mədəniyyət mərkəzlərindən biri olan Naxçıvanla bağlıdır. O, elmi araşdırmalara
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həvəs göstərdiyi gənclik illərindən etibarən Naxçıvanın elmi, ədəbi və mədəni mühitinin
dünəni və bu günü barədə araşdırmalar apar mışdır. Həmin şərəfli və məsuliyyətli işini bu gün
də davam etdirməkdədir. 

Hələ 1971-ci ildə “Şərq qapısı” qəzetində XIX əsrin sonları, XX yüzilliyin ilk onillik -
lərində yaşayıb-yaratmış şair Hüseyn Nadim Naxçıvani haqqında məqalə dərc etdirən Fərman
Xəlilov sonrakı illərdə tədqiqatlarını daha da dərinləşdirmiş, qədim diyarımızın elm, ədəbiyyat
və mədəniyyət tarixinin müxtəlif sahələri və səhifələri ilə bağlı çoxsaylı məqalələr yazmışdır.
“Naxçıvanı öyrənən elmi cəmiyyət”, “Hüseyn Razi (biblioqrafiya)”, “Maarif fədaisi: Həsən
bəy Qazıyev” kimi kitabları da alimin bu yöndəki çoxillik və səmərəli araşdırmalarının nəti -
cəsində araya-ərsəyə gəlmişdir. 

Fərman Xəlilovun Naxçıvan ədəbi mühitinin məşhur yetirmələrindən Məhəmməd Tağı
Sidqi, Cəlil Məmmədquluzadə, Hüseyn Cavid, Əliqulu Qəm küsar, Əziz Şərif və digərlərinin
ömür və sənət yolunun müxtəlif səhifələri ilə bağlı apardığı tədqiqatlar, dəqiqləşdirdiyi
mətləblər xüsusilə diqqəti çəkir. Ustad Mirzə Cəlilin kitablarına düşməyən bir məktubu, yaxud
ailə həyatı və əmək fəaliyyətinin məxsusi öyrənilməmiş bəzi məqamlarına, həmçinin M.T.Sid -
qi ilə yaradıcılıq əlaqələrinə həsr olunmuş araşdırmalar özünün fakt zənginliyi və elmi-ədəbi
siqləti ilə razılıq doğurur. Eyni sözləri Naxçıvanda Birinci Türkoloji Qurultaya hazırlıq
işlərinin aparılmasına, M.T.Sidqi və Hüseyn Cavid əlaqələrinə, H.Cavi din həyatının İstanbul
dövrünə, Əliqulu Qəmküsar və müasirləri probleminə, Eynəli bəy Sultanovun hekayələrinin
bəzi səciyyəvi xüsusiyyətlərinə, məşhur ədəbiyyatşünas Əziz Şərifin memuarlarına, görkəmli
folklorşünas alim Məmmədhüseyn Təhmasibin yaradıcılıq fəaliyyətinin ilk dövrünü öyrənmək
baxımından əhəmiyyətli olan bir əlyazmaya, eləcə də sovet dövrü Naxçıvan ədəbi mühitinin
tanınmış yetirmələrindən şair-dramaturq Hüseyn Razinin əsərlərinin filoloji fikirdə dəyərlən -
dirilməsinə işıq salan tədqiqlər barədə də demək olar. AMEA Naxçıvan Bölməsi İncəsənət,
Dil və Ədəbiyyat İnstitutu tərəfindən çap etdirilən “Taleyi və sənəti” seriyasından Məmməd
Tağı Sidqi və Əziz Şərifə həsr olunmuş və naxçıvanşünaslıq üçün qiymətli töhfə olan
kitabların tərtibçisi də Fərman Xəlilovdur.

Fərman müəllimin bir neçə il bundan əvvəl tarix elmləri doktoru Fəxrəddin Cəfərovla
müştərək nəşr etdirdiyi “Naxçıvan teatrı: məqalələr, xatirələr” kitabı onun tələbəlik illərindən
bəri məşğul olduğu Naxçıvan teatrı tarixinin tədqiqatçısı kimi bu sahədə mövcud olan arxiv
materiallarına yaxından bələd olmasını təsdiq edir. 

Fərman müəllimin tədqiqatlarında Naxçıvan elmi mühiti, bu mühitin formalaşmasında
və inkişafında böyük rol oynayan Naxçıvanı Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyətinin fəaliyyətinə
aid tədqiqatlar xüsusi yer tutur. Bu Cəmiyyətin bütövlükdə fəaliyyəti, xüsusilə onun üzvlərinin
həyatı, onların apardıqları tədqiqatlar Fərman müəllimin təhlil süzgəcindən keçirilərək geniş
oxucu kütləsinə çatdırılmışdır. Burada bir cəhəti xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, Naxçıvanı
Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyətinin keçirdiyi iclaslarının 41 protokolunun oxunması və latın
əlifbası ilə nəşr etdirilməsi tədqiqatçıdan böyük səbr, təmkin, hövsələ, dözüm tələb edən bir
işdir. Çünki çox qəliz şəkildə yazılmış bu mətnləri oxumaq heç də asan bir iş deyildir. Həm -
çinin Fərman müəllimin Cəmiyyətin üzvlərinin “Şərq qapısı” qəzetinin ilk saylarında nəşr
olunmuş məqalələrinin latın əlifbasına çevirib nəşr etdirməsi də diqqətəlayiq məsələlərdən
biridir. Fərman müəllim Naxçıvanın tarix və mədəniyyət abidələrinə həsr edilmiş bu məqalə -
lərdə bəhs olunan məsələlərə, verilən bəzi yanlış məlumatlara əsil tarixçi bacarığı və səriştəsi
ilə müdaxilə edə bilmiş və onlar haqqında düzgün şərhlər vermişdir.

Fəxrəddin Səfərli
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Son illərdə Fərman Xəlilov müxtəlif illərdə nəşr etdirdiyi bir sıra məqalələrini sis tem -
ləşdirərək kitab şəklində nəşr etdirməyə başlamışdır. 2017-ci ildən başlanan bu iş nəticəsində
Fərman Xəlilov təxminən 40 çap vərəqi həcmində olan “Naxçıvanın elmi, ədəbi və mədəni
mühiti: tədqiqlər” adlı 3 kitab nəşr etdirmişdir.

Fərman müəllimin indiyədək 18 kitab və monoqrafiyası nəşr olunmuşdur. Bu əsərlərdən
yal nız 3-ü müştərək yazılmışdır. 3465 səhifədə (216 çap vərəqi) əks olunan bu əsərlər, həmçinin
200-dək məqalələr Azərbaycan, o cümlədən Naxçıvan ədəbi mühitinin müxtəlif problemlərinə
həsr olunmuşdur.  

Fərman Xəlilovun elmi yaradıcılığının son 10 ili muxtar respublikanın əsas elm məbə -
di olan AMEA Naxçıvan Bölməsi ilə əlaqədardır. O, 1 noyabr 2013-cü ildə AMEA Naxçıvan
Bölməsi İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu ədəbiyyatşünaslıq şöbəsinin müdiri təyin edil -
mişdir. 1 noyabr 2016-cı ildə AMEA Naxçıvan Bölməsi Əlyazmalar Fonduna direktor təyin
edilən Fərman Xəlilov hazırda həmin vəzifədə fəaliyyətini uğurla davam etdirməkdədir.

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə
Azərbaycan ədəbiyyatı ixtisası üzrə dosent elmi adı alan Fərman Xəlilov AMEA Naxçıvan
Bölməsi “Elmi əsərləri”nin, İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun “Axtarışlar” və AMEA
M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun “Əlyazmalar yanmır” jurnallarının redaksiya heyəti -
nin üzvü, həm də Naxçıvan Dövlət Universiteti nəzdində yaradılan Dissertasiya Şurasının üz -
vü və seminarının sədri kimi fəaliyyət göstərir.

Fərman müəllim görkəmli alim, bacarıqlı müəllim olmaqla yanaşı, həm də fəal icti -
mayyətçi, müdrik ağsaqqal, nəcib insan və gözəl ailə başçısı kimi də diqqəti cəlb edir. O vətə -
nimizə, xalqımıza layiq 2 övlad böyütmüşdür. 4 nəvəsi vardır. Oğlu Yunis Naxçıvan Muxtar
Respublikasında tanınmış hüquqşünaslardandır. Qızı Aygün xanım orta məktəbdə Azərbaycan
dili və ədəbiyyatı fənlərini tədris edir. Böyük nəvəsi Mirhüseyn Seyidov Bakı Dövlət Uni -
versitetinin hüquq fakültəsinin tələbəsidir.

Sonda qeyd etmək istərdim ki, hər bir yubiley insana keçdiyi yola nəzər salmaq, öz
fəaliyyətini saf-çürük etmək imkanı verir. Əminliklə demək olar ki, Fərman müəllim keçdiyi
şərəfli həyat yolu və məhsuldar əməyi ilə qürur duya bilər. Hazırda 70 illik  ömür yolunu ar -
xa da qoyan Fərman Xəlilov həyatının müdriklik və kamillik dövrünü yaşayır. İnanırıq ki,
özünün müsbət keyfiyyətləri ilə seçilən, sözün həqiqi mənasında gözəl alim, müdrik ağsaqqal,
xeyirxah insan, nümunəvi ailə başçısı olan Fərman Xəlilov bundan sonra da səmərəli elmi
fəaliy yəti, ölçülüb-biçilmiş əməlləri ilə onu tanıyanların qəlbində öz yerini daha da möhkəm -
ləndirəcəkdir. Azərbaycanın ictimai-siyasi və elmi-mədəni həyatında mühüm yeri və mövqeyi
olan Fərman Xəlilovu 70 illik yubileyi münasibəti ilə təbrik edir, ona möhkəm cansağlığı,
sağlam və uzun ömür, şəxsi həyatında və bundan sonrakı elmi-təşkilati fəaliyyətində uğurlar
arzulayıram.

АMЕА Nахçıvаn Bölməsi 
E-mail: seferli949@mail.ru
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M Ü Ə L L İ F L Ə R İ N   N Ə Z Ə R İ N Ə

1. Jurnаlın əsаs məqsədi elmi keyfiyyət meyarlarına cаvаb verən оrijinаl elmi məqаlələrin dərc
edilməsindən ibаrətdir.
2. Jurnаldа bаşqа nəşrlərə təqdim edilməmiş yeni tədqiqаtlаrın nəticələri оlаn yığcаm və
mükəmməl redаktə оlunmuş elmi məqаlələr dərc edilir.
3. Məqаlənin həmmüəlliflərinin sаyının üç nəfərdən аrtıq оlmаsı аrzuоlunmаzdır.
4. Məqаlələrin keyfiyyətinə, оrаdа gostərilən fаktlаrın səhihliyinə müəllif birbаşа cаvabdehdir.
5. Məqаlələr АMEА-nın həqiqi və müхbir üzvləri və ya redаksiyа heyətinin üzvlərindən biri
tərəfindən təq dim edilməlidir.
6. Məqаlələr iki dildə – Аzərbаycаn və rus dillərində çаp оlunа bilər. Məqаlənin yаzıldığı dildən
əlаvə digər 2 dildə хülаsəsi və hər xülasədə açar sözlər verilməlidir.
7. Məqаlənin mətni jurnаlın redаksiyаsınа fərdi kоmpyuterdə, А4 fоrmаtlı аğ kаğızdа, “12” ölçülü
hərflərlə, səhifənin pаrаmetrləri yuхаrıdаn 2 sm, аşаğıdаn 2 sm; sоldаn 3 sm, sаğdаn 1 sm məsаfə
ilə, sətirdən-sətrə “defislə” keçmədən, sətir аrаlığı 1,5 intervаl оlmаq şərti ilə rus və Azərbаycаn
dilində Times New Rоmаn şriftində yаzılаrаq, 1 nüsхədə çаp edilərək, CD-də jur nа lın məsul kаtibinə
təqdim edilir. Mət nin dахilində оlаn şəkil və cədvəllərin pаrаmetri sоldаn və sаğdаn 3,7 sm оlmаlıdır.
8. Səhifənin ortasında “12” ölçülü qаlın və böyük hərflərlə müəllifin (müəlliflərin) аdı və sоyаdı
yаzılır.
9. 1 sətir bоş burахılmаqlа аşаğıdа “12” ölçülü böyük hərflərlə məqаlənin аdı çаp edilir. Sonra
məqаlənin yazıldığı dildə “10” ölçülü hərflərlə, kursivlə xülasə və açar sözlər yazılır. Daha sonra
müəllifin işlədiyi təşkilаtın аdı, elmi dərəcəsi və e-mail ünvanı, “12” ölçülü kiçik hərflərlə qalın və
kursivlə ədəbiyyat si yahısından sonra sağdan yаzılır. (məs.: АMEА Nахçıvаn Bölməsi; e-mail:
tusinesr@gmail.com).
10. Mövzu ilə bаğlı elmi mənbələrə istinаdlаr оlmаlıdır və istifаdə оlunmuş ədəbiyyаt хülasələrdən
əvvəl “12” ölçülü hərflərlə, kоdlаşdırmа üsulu və əlifbа sırаsı ilə göstərilməlidir. “Ədəbiyyаt” sözü
səhifənin оrtаsındа qаlın və böyük hərflərlə yаzılır. Ədəbiyyаt siyаhısı yаzıldığı dildə аdi hərflərlə
verilir. İstifadə edilən mənbələrin sayı 15-dən çox olmamalıdır. Məs.:
Kitаblаr: Qаsımоv V.İ. Qədim аbidələr. Bаkı: İşıq, 1992, 321 s.
Kitаb məqаlələri: Həbibbəyli İ.Ə. Nахçıvаndа elm və mədəniyyət / Аzərbаycаn tаriхində
Nахçıvаn, Bаkı: Elm, 1996, s. 73-91.
Jurnаl məqаlələri: Bахşəliyev V.B., Quliyev Ə.А. Gəmiqаyа təsvirlərində yаzı elementləri //
АMEА Nахçıvаn Bölməsinin Хəbərləri, 2005, № 1, s. 74-79.
11. Məqаlənin хülаsəsində müəllifin аdı və sоyаdı “12” ölçülü kiçik, qаlın hərflərlə; mövzu nun
аdı böyük, qаlın hərflərlə; хülаsənin özü isə аdi hərflərlə yаzılır. Хülаsə məqаlənin məz mu nunu
tаm əhаtə etməli, əldə оlunаn nəticələr ətrаflı verilməlidir.
12. Məqаlədəki istinаdlаr mətnin icərisində verilməlidir. Məs.: [4, s. 15]
13. Məqаlələrin ümumi həcmi, qrаfik mаteriаllаr, fоtоlаr, cədvəllər, düsturlar, ədəbiyyat siyahısı
və хülаsələr də dахil оlmаqlа 5-8 səhifədən çох оlmаmаlıdır.
14. Məqаləyə müəlliflər hаqqındа məlumаt (sоyаdı, аdı və аtаsının аdı, iş yeri, vəzifəsi, alimlik
dərəcəsi və elmi аdı, ünvаnı, e-mail adresi, əlaqə telefоnu) mütləq əlаvə оlunmаlıdır.
15. Məqalənin məzmununa əsaslanan UOT kodu yuxarı sol tərəfdən mütləq qeyd olunmalıdır.
16. Təqdim olunan məqalə üçün müəlliflər antiplagiat arayışı təqdim etməlidirlər.

QEYD: АMEА Nахçıvаn Bölməsinin “Elmi əsərlər” jurnаlınа təqdim оlunаn məqаlələrin sаyının çохluğunu
və “Tusi” nəşriyyаtının imkаnlаrının məhdudluğunu nəzərə аlаrаq bir nömrədə hər müəllifin yаlnız bir mə qа -
ləsinin çаp edilməsi nəzərdə tutulur.
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I N F O R M A T I O N   F O R   A U T H O R S

1. The primary purpose of this journal is to publish original scientific papers that meet scientific
criteria.
2. The journal publishes compact and perfectly edited scientific papers, which are the results of
new research and have not been published in other publications previously.
3. The number of collaborators exceeding three is undesirable.
4. The author is directly responsible for the quality of papers and the accuracy of the facts presented.
5. The papers must be submitted by full members and corresponding members of ANAS or one
of the Editorial Board members.
6. The papers can be published in two languages – Azerbaijani and Russian. In addition to the language
of a paper, an abstract should be provided in two other languages; keywords should be pointed.
7. A paper text is submitted to the editor-in-chief of the journal along with an electronic copy, it must
be printed on a personal computer, on white A4 paper, in Times New Roman font, font size “12”,
page parameters 2 cm above, 2 cm below, 3 cm on the left, 1 cm on the right, without hyphenation,
the interval of 1.5, and in one of the languages mentioned above. Margins for figures and tables inside
the text should be 3.7 cm left and right.
8. The name and surname of the author (authors) are indicated in bold and capital letters in the
center of the page, font size “12”.
9. Below, after one blank line, the title of the paper is indicated in capital letters, font size “12”.
Then there is abstract including keywords in the language of the paper, font size “10”, italics. The
organization name, the author’s scientific degree, the email address should be written below the
references in lowercase letters, font size “12”, bold italics (for example, Nakhchivan branch of
ANAS; Email: tusinesr@gmail.com).
10. Reference should be made to scientific sources on the subject, the list of references should be
given before the abstract, following the encoding rules, in alphabetical order, the font size “12’.
The word “references” in the middle of the page is highlighted in bold and in capital letters.
References are in lowercase letters in the language in which this edition has been published. The
used sources must not be more than 15. Eg.:
Books: Gasymov V.I. Ancient monuments. Baku: Light, 1992, 321 p.
Book papers: Habibbeyli I.A. Science and culture in Nakhchivan / Nakhchivan in the history of
Azerbaijan. Baku: Science, 1996, p. 73-91.
Journal papers: Bakhshaliev V.B., Guliev A.A. Writing elements in the drawings of Gemigaya //
Proceedings of the Nakhchivan Branch of ANAS, 2005, № 1, p. 74-79.
11. In the abstract, the author’s name and surname are indicated in lowercase letters in bold font,
size “12”; the title of the paper is capitalized in bold; the abstract itself is in lowercase letters. The
abstract should correspond to the full content of the paper; the results should be reported in detail.
12. The links in the paper should be in the text. Eg.: [4, p. 415].
13. The total amount of a paper, including graphic materials, photographs, tables, formulas,
references, and reviews, should not exceed 5-8 pages.
14. Authors’ data must be specified additionally (last name, first name, patronymic, place of work,
position, degree, academic title, address, email address, work, and home phone numbers).
15. A paper’s code based on UDC should be indicated on the left.
16. Authors must provide Antiplagiat certificates for submitted papers.

NOTE: Considering the large number of papers submitted to the “Scientific works” journal of the Nakhchivan
Brunch of ANAS, and the limited capabilities of the “Tusi” Publishing house, it is assumed that only one paper
of each author can be published in one issue.
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К   С В Е Д Е Н И Ю   А В Т О Р О В

1. Основной целью журнала является публикация оригинальных научных статей, соот ветст -
вующих критериям научного качества.
2. Журнал публикует компактные и в совершенстве отредактированные научные статьи,
являющиеся результатами новых исследований и не опубликованные ранее в других изданиях.
3. Желательно, чтобы число соавторов не превышало трех.
4. Автор несет прямую ответственность за качество статей, достоверность представленных
в них фактов.
5. Статьи должны быть представлены действительными членами и членами-корреспонден -
тами НАНА или одним из членов Редколлегии.
6. Статьи могут быть представлены на двух языках – азербайджанском и русском. Резюме
и клю чевые слова необходимо представить на двух других языках.
7. Статьи представляют в редакцию журнала в печатном виде, в электронной форме (СD), на
бумаге формата А4, шрифт Times New Roman, кегль шрифта 12 пт, параметры страницы: верхнее
поле – 2 см, нижнее – 2 см левое – 3 см, правое – 1 см, без переносов, межстрочный интервал –
1,5. Поля страниц для рисунков и таблиц внутри текста слева и справа должны быть по 3,7 см.
8. По центру страницы, кеглем 12 пт, жирным шрифтом и заглавными буквами указывается
имя и фамилия автора (авторов).
9. После одной пустой строки указывается название статьи заглавными буквами, кегль шрифта
12 пт. Затем приводится аннотация с ключевыми словами на языке статьи (кегль шрифта – 10 пт,
курсив). Название организации, ученая степень и адрес электронной почты автора указываются
обычными строчными буквами, жирным курсивом, кегль шрифта 12 пт, справа после списка
источников (например: Нахчыванское отделение НАНА; E-mail: tusinesr@gmail.com)
10. Следует указать ссылки на научные источники по данному предмету. Список исполь -
зованной литературы указывается перед резюме, в соответствии с правилами кодировки, в
алфавитном порядке, кегль шрифта 12 пт. Слово “Литература” пишется посередине страницы,
заглавными буквами и жирным шрифтом. Список литературы приводится строчными
буквами на языке публикации приведенного издания, в количестве не более 15. Напр.:
Книги: Гасымов В.И. Древние памятники. Баку: Ишыг, 1992, 321 с.
Книжные статьи: Хабиббейли И.А. Наука и культура в Нахчыване / Нахчыван в итории
Азербайджана. Баку: Наука, 1996, с. 73-91.
Журнальные статьи: Бахшалиев В.Б., Гулиев А.А. Элементы письменности в рисунках
Гемикая // Известия Нахчыванского отделения НАНА, 2005, № 1, с. 74-79.
11. В резюме имя и фамилия автора указываются строчными буквами жирным шрифтом
кеглем 12 пт, название статьи – заглавными буквами жирным шрифтом, само резюме
строчными буквами. Резюме должно соответствовать полному содержанию статьи с
подробным представлением полученных результатов.
12. Ссылки должны быть представлены в тексте в виде [4, с. 15].
13. Общий объем статьи, включая графические материалы, фотографии, таблицы, формулы,
список литературы и отзывы, не должен превышать 5-8 страниц.
14. Обязательно указываются данные об авторах (фамилия, имя, отчество, место работы,
должность, ученая степень и звание, адрес, адрес электронной почты, контактный номер).
15. Необходимо указать УДК статьи слева в верхней части.
16. Авторы должны предоставить сертификат Антиплагиат на присланную статью.

ПРИМЕЧАНИЕ: Принимая во внимание большое количество статей, представленных в журнал
“Научные труды” Нахчыванского отделения НАНА и ограниченные возможности издательства “Туси”,
в одном номере может быть опубликована только одна статья каждого автора.
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