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BEYNƏLXALQ MÜNASĠBƏTLƏR VƏ ĠQTĠSADĠYYAT
ĠPƏK YOLU TĠCARƏT ƏLAQƏLƏRĠNĠN NAXÇIVANDA
KƏND TƏSƏRRÜFATININ ĠNKĠġAFINDA ROLU
SALEH MƏHƏRRƏMOV
Naxçıvan Dövlət Universiteti
salehmaharramov@mail.ru
Böyük ipək yolu - qədim dövrlərdə və orta əsrlərdə Çindən baĢlayaraq
Azərbaycandan keçməklə Avropaya aparan karvan yoludur. Ġpək Yolu bizim
eranın I minilliyindən baĢlayaraq II minilliyin ortalarına qədər Avropa və Asiyadan çarpaz Ģəkildə keçən yollar Ģəbəkəsini əks etdirir.
O dövrə məxsus bir çox mühüm yeniliklər Asiyadan Avropaya Ġpək
yolunun vasitəsilə aparılmıĢdır. Həmin dövr üçün yenilik olan barıt, maqnit
kompası, çap dəzgahı, musiqi alətləri, ipək, keramik və boyalı məmulatları
həmin yol vasitəsilə Avropaya daĢınırdı. Böyük Ġpək yolunun Ģaxələrindən biri
Cənubi Azərbaycandan
keçdiyindən bu ərazi ilə
geniĢ əlaqəsi olan Dərbənddə,ġirvanda, ġəkidə,
Beyləqanda, Gəncədə, Q
əbələdə, Təbrizdə, Naxçı
vanda ipəkçilik inkiĢaf
etmiĢdir. Bu xəttlə ġərqdən Mərkəzi Avropa ölkələrinə əvvəlcə ipək,
daha sonra ədviyyat,
qızıl, gümüĢ, mirvari və
s. daĢınmıĢdır. Avropadan ġərq ölkələrinə isə tacirlər qalay, sink, civə, mahud parça və s. aparmıĢlar.
E.ə. II əsrdən yaranaraq XVI əsrə qədər fəaliyyət göstərən bu yol Orta
Asiyadan keçərək Çini, Ön Asiya və Aralıq dənizi ölkələri ilə birləĢdirirdi. Bu
yolla müxtəlif istiqamətlərdə ipək parçalar, ədviyyat, xalça, silah, zinət malları,
pambıq və s. daĢınırdı. Böyük Ġpək Yolu Çin kimi qədim və qüdrətli bir
ölkədən baĢlasa da bu dövlətin özü heç də həmiĢə ticarətə böyük həvəs
göstərmirdi. Xan sülalələri ölkəni qapalı saxlamağa, onun ipək, saxsı qablar və
s. məhsullarının hazırlanması sirlərini qorumağa çalıĢırdılar. Tacirlər isə o
zaman qiymətli ipəyi müxtəlif yollarla əldə edərək Avropaya aparırdılar.
Ġpək Yolu hesabına baramaçılıq üçün əlveriĢli təbii Ģəraiti olan Orta
Asiya vadiləri iri ipək istehsalı mərkəzinə çevrilirdi. Burada hazırlanan
keyfiyyətli ipəklər nəinki Avropaya, həm də su yolu vasitəsilə Rusiyaya
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göndərilirdi. Karvan yolları ilə Orta Asiyadan, Azərbaycandan, Çindən
Avropaya ipək parçalar, metal əĢyalar, saxsı qablar, zərgərlik məmulatları
aparılırdı. Çinə isə dəvə karvanları ilə qiymətli daĢlar, ĢüĢə məmulatları, ətir və
s. gətirilirdi.
Böyük Ġpək Yolunun qovĢağında yerləĢən Təbriz Ģəhəri o zamanlar
Asiya-Avropa ticarətini tənzimləyirdi. Təbrizdən keçən ticarət karvanları
Azərbaycanı Trabzon, Bursa, Hələb, Beyrut, DəməĢq və s. kimi o dövrün ticarət
mərkəzləri ilə əlaqələndirirdi. Bütün bu geniĢ Ģaxəli Ġpək yollarının köməyi və
həmçinin əlveriĢli təbii Ģəraiti nəticəsində Azərbaycan uzun illər dünyanın iri
ipək istehsalçısı və ticarət mərkəzi rolunu oynamıĢdır. Asiya və Avropa tacirləri
və onların gətirdikləri malların tez-tez göründüyü bu ticarət mərkəzində Qərb
ölkələrindən gələn tacirlər müxtəlif ġərq mallarını, xüsusən Hindistan
ədviyyatlarını, nadir boyaları, qiymətli daĢ-qaĢı, xam ipəyi və ipək parçaları
alırdılar.
Bərdə və ƏrəĢ mahallarından baĢlayan Ġpək Yolunun mühüm bir
istiqaməti Araz boyunca Naxçıvana və Culfaya qədər uzanır, oradan isə Təbrizə
və Yenə də Qərbə yönəlirdi. Culfada iri ipək anbarları yaradılmıĢdı və buraya
Azərbaycanın hər yerindən xam ipək gətirilirdi. Bu ticarət yolu ilə avropalıların
ən çox alıb apardıqları Azərbaycan və Ġran ipəyi idi. Azərbaycandan, o
cümlədən Naxçıvandan Böyük Ġpək Yolunun keçməsi kənd təsərrüfatının bir
çox sahələrinin inkiĢafına təkan vermiĢdir. Ġpəkçilik ipək qurdunun yeni,
keyfiyyətli növlərinin Naxçıvana gətirilib yayılmasına və onun yem bazası olan
yeni tut sortlarının əkilməsinə səbəb olurdu. Ġlk növbədə ticarət yolunun
üzərində yerləĢən yaĢayıĢ məntəqələrində heyvandarlığın – qoyunçuluq,
maladarlıq, dəvəçilik, atçılıq və b. növləri inkiĢaf etməyə baĢladı. Təbii ki,
yaranan tələbat Naxçıvanın baĢqa ərazilərində də baramaçılığın və
heyvandarlığın inkiĢafına zəmin yaradırdı. Naxçıvanın ekoloji-coğrafi Ģəraiti
köçəri heyvandarlığın inkiĢafı üçün zəruri idi. Yayda dağlıq və dağətəyi
zonaların otlaqlarında, qıĢda isə aran zona düzənliklərində hevyanların
saxlanılması köç üzərindəki yaĢayıĢ məntəqələrində də əkinçilik və
heyvandarlığın inkiĢafına təsir edirdi. Aparılan qazıntılar zamanı heyvandarlıq
və əkinçiliyə aid materialların tapılması Böyük Ġpək Yolunun fəaliyyət
göstərdiyi dövrdə Naxçıvanda kənd təsərrüfatının sürətlə inkiĢaf etdiyini
göstərir.
Öz əhəmiyyətini təxminən XVI əsrdə itirən Böyük Ġpək Yolu XX əsrin
90-cı illərinə yaxın yenidən bərpa olunmağa baĢlandı.
―Böyük Ġpək Yolu‖nun bərpası Heydər Əliyev zəkasının təntənəsi kimi
Müstəqil Azərbaycan dövlətinin iqtisadiyyatının möhkəmləndirilməsi və yeni
istiqamətdə inkiĢaf etdirilməsinə zəmin yaratdı. ―TRASEKA‖ proqramı üzrə
Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin – ―Böyük Ġpək Yolu‖nun bərpa
edilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edən zəruri məsələlərdən birinə çevrildi.
Açar sözlər: Böyük Ġpək yolu, Naxçıvan, ticarət, kənd təsərüfatı
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TÜRKĠYE-NAHCĠVAN SOSYO-EKONOMĠK ĠLĠġKĠLERĠNĠN
ANLAMI VE ÖNEMĠ
KEREM KARABULUT
Atatürk Üniversitesi
k_karabulut@hotmail.com
SSCB döneminde Türkiye ile Azerbaycan'a bağlı Nahcivan Özerk
Cumhuriyeti arasında sosyo-ekonomik iliĢkilerin olmadığı bilinmektedir. 1991
yılında Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını kazanmasıyla "Bir Millet
Ġki Devlet" konumunda olan Türkiye-Azerbaycan iliĢkileri de baĢlamıĢtır.
Bu bağlamda, Türkiye'nin sınırında olan ve Türkiye için siyasi, coğrafi,
ekonomik ve etnik gibi özellikleriyle çok büyük önemi olan Nahcivan Özerk
Cumhuriyeti ile de iliĢkiler anlamını ve önemini koruyarak günümüze kadar
gelmiĢtir.
Bu çalıĢmada, özellikle ticarette yaĢanan geliĢmeler ve sorunlar, yapılan
bir saha araĢtırmasından elde edilen temel sonuçlar olarak verilecektir. Daha
sonra hem Türkiye hem de Nahcivan açısından sosyo-ekonomik iliĢkilerin
anlamı ve önemi temel istatistikler, değiĢik çalıĢmalar ve görüĢler
doğrultusunda tartıĢılacaktır. Son olarak iliĢkilerin gelecekte daha iyi
düzeylerde olması için ne tür stratejiler takip edilmesi konusunda bilgiler
verilmeye çalıĢılacaktır.
Anahtar kelimeler: Türkiye, Azerbaycan, ekonomi, Nahçıvan, ―
AZƏRBAYCANDA TƏġƏKKÜL TAPAN MĠLLĠ UÇOT VƏ HESABAT
SĠSTEMĠNĠN BEYNƏLXALQ STANDARTLARA
TRANSFORMASĠYASI
SĠFARĠZ SƏBZƏLĠYEV
Azərbaycan Dövlət Ġqtisad Universiteti
s.sabzaliyev@aseu.edu.az
Milli uçot və hesabat sisteminin Beynəlxalq Standartlarına
transformasiyası dedikdə həmin sistemin tam həcmdə beynəlxalq standartların
qaydalarına uyğunlaĢdırılması baĢa düĢülür. Bu zaman nəzərə almaq lazımdır
ki, uçot və hesabatın transformasiyasının vahid metodikası hələ ki,
hazırlanmamıĢdır.
Bütün hallarda milli hesabatların mikrosəviyyədə Beynəlxalq Standartlar
əsasında tərtib olunması iki üsulla aparıla bilər:
1. Paralel uçotun aparılması (konversiya);
2. Maliyyə hesabatının transformasiyası (konvergensiya-Beynəlxalq Standartlara uyğunlaĢdırmaq).
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Beynəlxalq Standartlara keçidin üçüncü yolu da mövcuddur. Lakin bu yol
makrosəviyyədə mümkündür. Bu zaman respublikada qüvvədə olan uçot və hesabatın normativ qaydada tənzimlənməsinin bütün sistemini dəyiĢdirmək lazım
gəlir.
Paralel uçotun aparılması təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətinin bütün faktlarını
müvafiq uçot registrlərində həm milli, həm də beynəlxalq standartlar əsasında
həyata keçirməlidir (birinci dəfə milli, ikinci dəfə isə beynəlxalq qaydalara əməl
olunmalıdır). Bütün hallarda transformasiya nəticəsində milli və beynəlxalq
uçot qaydaları biri-birinə maksimum yaxınlaĢdırılmalı, müvafiq uçot obyektləri
haqqında informasiyalar açıqlanmalı və nəhayət düzəliĢ istiqamətində müəyyən
köçürmələr tərtib edilməlidir. Beynəlxalq qaydalar hesabatların hər iki
istiqamətdə transformasiyasını nəzərdə tutur. Uçot və hesabatın
transformasiyası həm təĢkilatın özünün qüvvəsi ilə, həm də kənar
mütəxəssislərin xüsusən də yüksək peĢəkar auditor firmalarının
mütəxəssislərinin cəlb olunması ilə reallaĢdırıla bilər.
Deyilənlərlə yanaĢı milli hesabların beynəlxalq standartlara görə transformasiyası zamanı ―sualtı qayaları‖ nəzərdən qaçırmaq olmaz. Daha konkret
desək kənar alimlərin, ənənələrin, biznesmenlərin mentalitetlərinin təsiri
hesabına, habelə mühasiblərin, menecerlərin etik qaydaları gözləməməsi, korrupsiyaya Ģərait yaradan nəzarət və audit sisteminin təkmin olmaması hesabına
informasiyaların saxtalaĢdırılması imkanları mövcuddur. Beynəlxalq uçot
sistemində son dövrlərdə istifadə edilən ―ədalətli dəyər‖ kateqoriyası
korrupsiyanın inkiĢafına potensial Ģərait yaradır. Belə hesab edirik ki, ədalətli
dəyər uçotun yaxĢılaĢdırılması əvəzinə köhnə ənənələr ruhunda mənfi nəticələrə
gətirib çıxara bilər. Məsələn, müəssisə, yaxud onun aktivləri satılmaq üçün
bazara çıxarılır. Bu zaman ədalətli dəyərdən istifadə olunarsa gizli sövdələĢmə
əsasında qiymətlər hədsiz dərəcədədə endirilə bilər və sərvətlər demək olar ki,
çox aĢağı qiymətə satılar. Zəruri hallarda qiymətlərin ĢiĢirdilməsi faktları da
qaçılmazdır.
Yuxarıdakılara əsasən biz, uçot və hesabatın transformasiyasının aĢağıda
sadalanan mərhələlərini təklif edirik:
1. Hazırlıq mərhələsi (transformasiya prosesi ilə bağlı iĢlərin həcmi,
müddəti, hesabatın tərtibi üzrə tövsiyyələr və s.);
2. ġirkətin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin, o cümlədən uçot siyasətinin,
iĢçi hesablar planının, registrlərin və əməliyyatların təhlili və s.
Açar sözlər: transformasiya, mikrosəviyyə, makrosəviyyə, beynəlxalq uçot
qaydaları
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HƏR GÜN ĠRƏLĠLƏYƏN, YENĠLƏNƏN ĠNKĠġAF MODELĠ
YUSĠF HÜSEYNOV
Naxçıvan Dövlət Universiteti
huseynov_y@yahoo.com
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyevin Naxçıvan
Respublikasına səfəri, həmin səfər çərçivəsində baĢ verən mühüm hadisələr,
muxtar respublikanın 90 illik yubileyinə həsr olunmuĢ təntənəli mərasimdəki
nitqi, hər Ģeydən əvvəl, ölkəmizin inkiĢafında Heydər Əliyev ideyaların
önəminin və əhəmiyyətinin təntənəsinə çevrildi. Prezident Ġlham Əliyev
Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuĢ təntənəli
mərasimdə söylədiyi nitqində ulu öndər Heydər Əliyev yolunun dərin
mənasını, böyük mahiyyətini ümumiləĢmiĢ Ģəkildə ifadə edərək demiĢdir: "Ulu
öndərin Azərbaycan tarixində rolu əvəzsizdir. ġəxsiyyətlərin tarixdə rolu
haqqında çoxlu kitablar, elmi əsərlər yazılmıĢdır. Ulu öndərin həyat və
fəaliyyəti onun siyasəti Ģəxsiyyətlərin tarixdə rolu haqqında kifayət qədər
geniĢ material verir. Bu böyük Ģəxsiyyətin rolu o qədər əhəmiyyətli və
dəyərlidir ki, bu gün müstəqil Azərbaycan dövləti ulu öndərin siyasəti,
cəsarəti, uzaqgörənliyi sayəsində inkiĢaf edir, yaĢayır".
Bu gün Naxçıvan Muxtar Respublikası rəhbərliyinin məqsədyönlü
siyasəti nəticəsində bərqərar olan sağlam ictimai-siyasi mühit, vətəndaĢların
yüksələn rifah halı bölgənin parlaq gələcəyindən və geniĢ inkiĢaf
perspektivlərindən xəbər verir.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında müasir səviyyədəki yüksək inkiĢaf
Azərbaycanda Heydər Əliyev ideyalarına sədaqətin möhtəĢəm təntənəsidir.
Açar sözlər: Naxçıvan, ümummilli lider, yenilik, tərəqqi
TARĠXĠ VƏ MÜASĠR ĠPƏK YOLUNUN NAXÇIVANIN DĠPLOMATĠK,
ĠQTĠSADĠ VƏ MƏDƏNĠ HƏYATINDA ROLU
ELBRUS ĠSAYEV
―Naxçıvan‖ Universiteti
e.isayev@nu.edu.az
Tarixdə ilk transkontinental ticarət və diplomatiya yolu olan «Böyük
Ġpək yolu» uzun əsrlər boyu ġərq ilə Qərb ölkələrinin iqtisadi, ticarət və
mədəni əlaqələrin inkiĢafına görə misilsiz əhəmiyyətə malik olmuĢdur. Bu yol
Çini Orta Asiya vasitəsilə Yaxın ġərq, Qara dəniz, Xəzər dənizi və Aralıq
dənizi ilə birləĢdirən karvan yolu olmuĢdur. Bu yolun əhəmiyyəti yalnız
beynəlxalq ticarətlə məhdudlaĢmırdı. Asiyanı Avropa ilə əlaqələndirən Böyük
Ġpək yolu müxtəlif xalqların siyasi-diplomatik və mədəni münasibətlərinin
14

Tezislər

inkiĢafında müstəsna əhəmiyyət kəsb etmiĢ və təbii ehtiyat mənbəyi axtarıĢı,
eləcə də hərbi məqsəd daĢıyan kəĢfiyyat yolu olmuĢdur.
Böyük Ġpək yolunun məĢhurlaĢmasında türk dövlətlərinin də böyük
rolu olmuĢdur. Bu yolun müxtəlif Ģaxələrinin təxminən 20 min kilometri türk
xalqlarının məskunlaĢdığı ərazilərdən keçmiĢdir.
Tədqiqatlar və əldə olunmuĢ faktlar sübut edir ki, Azərbaycanın
Ģəhərlərarası ticarət yolları birbaĢa Böyük Ġpək yolu ilə birləĢərək beynəlxalq
ticarət yoluna qovuĢmuĢdur. Qaynaqlar təsdiq edir ki, Böyük Ġpək yolunun
qollarından biri Xəzər dənizinin Ģimal sahilləri boyunca Qafqazdan keçmiĢdir.
Bu yolda Azərbaycanın məĢhur sənətkarlıq və ticarət mərkəzlərindən olan
Dərbənd, ġamaxı, Gəncə, Təbriz, Marağa, Həmədan, Naxçıvan kimi Ģəhərləri
yerləĢirdi.
Yaxın ġərqin ticarət mərkəzləri ilə Cənubi Qafqazı, Orta Asiyanı və
Uzaq ġərq ölkələrini əlqələndirən əsas karvan yollarından biri Naxçıvan
ərazisindən keçmiĢdir. Naxçıvan bölgəsi nəinki Azərbaycan, eləcə də Cənubi
Qafqaz üçün çox mühüm coğrafi-starteji mövqedə yerləĢən ərazidir. Bunu
vaxtilə bu ərazidən keçən beynəlxalq ticarət yollarının aktiv fəaliyyəti ilə daha
aydın izah etmək olar.
Təsadüfi deyil ki, ġərqin ən qədim Ģəhər mədəniyyət mərkəzlərindən
olan Naxçıvan Ģəhərinin yaranmasının baĢlıca amilləri yerli coğrafi, iqtisadi və
mədəni zəminlə əlaqədar olmuĢdur.
Tarixdə olduğu kimi XXI əsr - qloballaĢma əsrində də hər bir dövlətin
iqtisadi potensialı, gücü və qüdrəti həm də onun malik olduğu nəqliyyatkommunikasiya kompleksinin inkiĢaf səviyyəsi ilə ölçülür.
XX əsrin bu ən əhəmiyyətli layihəsinin reallaĢması məhz ümummilli
lider Heydər Əliyevin gərgin və çoxĢaxəli fəaliyyətinin, qətiyyətinin nəticəsidir.
Bu layihə çərçivəsində gerçəkləĢən Bakı-Tbilisi-Qars + Naxçıvan dəmir
yolu həm iqtisadi, həm də siyasi və strateji baxımdan çox önəmlidir.
Naxçıvan-Qars layihəsi Azərbaycan və Türkiyə arasında ən uğurlu
layihələrdən sayılır. Ümumilikdə 335 kilometr olacaq bu dəmir yolu ilə
Naxçıvan, Qarsa, eyni zamanda, Ərzurumdan keçməklə bütün Türkiyə xəttinə
birləĢdiriləcək. Daha sonra Ġran vasitəsilə Naxçıvandan Orta Asiya və Yaxın
ġərqə də alternativ yol olacaq.
Açar sözlər: ipək yolu, tarixi və müasir Naxçıvan, mədəni həyat
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NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLĠKASI: TARĠXĠ ĠPƏK YOLU
ÜZƏRĠNDƏ ĠNKĠġAF EDƏN MƏġĞULLQ POTENSĠALI
CAVADXAN QASIMOV
AMEA Naxçıvan Bölməsi
cavadxan.yusifoglu@mail.ru
MəĢğulluq ölkələrin sosial-iqtisadi uğur və nailiyyətlərinin yüksək
səviyyəsini xarakterizə edir. Ġqtisad və digər sosial elmlərin araĢdırdığı, təhlil
etdiyi bu anlayıĢ, ayrılıqda hər bir fərdin, ümumilikdə isə bütöv xalqın və
cəmiyyətin maddi-rifah göstəricisini əks etdirməkdədir. Ġnsanların düĢünülmüĢ,
məqsədyönlü, gəlir əldə etmək istiqamətində müvafiq qanunverciliklə
tənzimlənən fəaliyyətlərinin məcmuusu olan məĢğulluq hər bir dövlətin sosial
siyasətinin ana məğzini təĢkil etməkdədir. Əsası milli lider, böyük Heydər
Əliyev tərəfindən uzaqgörənliklə qoyulan müasir məĢğulluq siyasəti milli
iqtisadiyyatın daha çevik əsaslarla mövcudluğunu Ģərtləndirməkdədir.
Düzdür, Azərbaycan Respublikasında əhalinin məĢğulluğu haqqında
Qanun 27 iyun 1991-ci ildə qəbul edilmiĢdir, amma daha sonra 2 iyul 2001-ci il
tarixdə eyni adlı Qanununda məĢğulluğun bütün prinsipləri, müasir mahiyyəti
və sosial-iqtisadi əhəmiyyəti müəyyən edilmiĢdir.
2 iyul 2001-ci il tarixdə qəbul edilmiĢ eyni adlı qanunda isə yuxarıdakı
tərif müasir dövrümüzlə səsləĢməklə və daha da təkmilləĢdirilməklə
göstərilmiĢdir. ―MəĢğulluq haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanununda
dövlətimizin müəyyən etdiyi siyasət, məĢğul Ģəxs adlandırılan insanlar,
məĢğulluq sahəsində insanların hüquqları, məĢğulluğun tənzimlənməsi,
məĢğulluq sahəsində həmkarlar ittifaqlarının iĢtirakı, iĢaxtaranlarla
iĢəgötürənlərin qanunla müəyyən olunan münasibətləri (bunu məĢğulluq
münasibətləri də adlandıra bilərik) və digər mühüm məsələlərə ətraflı olaraq
aydınlıq gətirilmiĢdir.
Həmin qanunda məĢğulluq anlayıĢının müasir dövrümüzə xas tərifi
aĢağıdakı kimi müəyyən olunmuĢdur:
―MəĢğulluq-Azərbaycan Respublikası vətəndaĢlarının, Azərbaycan
Respublikasında daimi yaĢayan və vətəndaĢlığı olmayan Ģəxslərin və
əcnəbilərin (bundan sonra vətəndaĢların) Azərbaycan Respublikasının
qanunvericiliyinə zidd olmayan və bir qayda olaraq onlara qazanc (gəlir)
gətirən fəaliyyətidir‖.
Sonrakı dövrlərdə də bu sahə ölkənin prioritetləri sırasında ön yerlərdən
birini tutmuĢ və daha da təkmil əsaslarla hüquqi cəhətdən tənzimlənmiĢdir. Belə
ki, dövlətimizin baĢçısı cənab Ġlham Əliyev tərəfindən 26 oktyabr 2005-ci il
tarixdə imzalanan Sərəncamla ―Azərbaycan Respublikasının MəĢğulluq
Strategiyasının (2006-2015-ci illər)‖ təsdiq edilməsi, 15 may 2007-ci il tarixdə
imzalanmıĢ Sərəncamla təsdiq edilmiĢ ―Azərbaycan Respublikasının MəĢğulluq
Strategiyasının həyata keçirilməsi üzrə Dövlət Proqramı (2007-2010-ci illər)‖
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bunlara əyani sübutdur.
Qeyd edə bilərik ki, məĢğulluq siyasətinin gücləndirilməsinin və
səviyyəsinin yüksəldilməsinin ən zəruri təminatlarından biri olaraq onun
ölkəmizin bütün regionlarını əhatə etməsini və regional məĢğulluq potensialının
artmasını göstərə bilərik. Aydınlıq üçün qeyd edə bilərik ki, ölkəmizdə bu
sahədə həyata keçirilən hüquqi tənzimləmə siyasəti onun ayrılmaz tərkib hissəsi
olan Naxçıvan Muxtar Respublikasında da inkiĢaf istiqamətində davam
etdirilməkdədir. Məhz məĢğulluq siyasətinin davamlılığı, səmərəliliyi və
potensial inkiĢafı məqsədilə burada məqsədyönlü addımlar atılmaqdadır. Belə
ki, 30 may 2007 ci il tarixdə Naxçıvan MR Ali Məclisinin Sədri tərəfindən
―Naxçıvan Muxtar Respublikasının MəĢğulluq Strategiyasının həyata
keçirilməsi üzrə Dövlət Proqramı (2007-2010-ci illər)‖ təsdiq edilərək qəbul
edilmiĢdir. Həmin hüquqi sənəddə muxtar respublikanın müvafiq dövlət
strukturları qarĢısında mühüm vəzifələr müəyyən edilərək məĢğulluq
potensialının daha da artırılması nəzərdə tutulmuĢdur.
Həyata keçirilən məqsədyönlü məĢğulluq siyasəti, təsərrüfat
subyektlərinin stimullaĢdırılması, xüsusi mülkiyyət üzərində səmərəli
fəaliyyətin qurulması, kəndli-torpaq (aqrar) münasibətlərinin inkiĢafı üçün
münbitləĢdirici mexanizmlərin iĢə salınması, insanların öz gəlirlərini təmin
etmələri, bir sözlə, iqtisadiyyatın sahə strukturunun daha sağlam inkiĢafı
nəticəsində 2012-ci ildən etibarən Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə
məĢğulluq xidməti orqanlarında iĢsiz statusu və müavinət alan Ģəxslərin
olmadığını görürük. Qeyd edək ki, əvvəlki illərdə (2005-ci ilə qədər) bu
sahədəki göstərici 7904 nəfərə qədər yüksəlmiĢdi. Təbii ki, bu, muxtar
respublikanın sağlam sosial siyasətinin ən mühüm nəticələrindən biridir.
Açar sözlər: məĢğulluq, qanun, Muxtar Respublika, sosial siyasət
NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLĠKASI ĠQTĠSADĠYYATININ DÜNYA
ĠQTĠSADĠYYATINA ĠNTEQRASĠYASINDA “BÖYÜK ĠPƏK YOLU”
LAYĠHƏSĠ ÇƏRÇĠVƏSĠNDƏ BAKI-TBĠLĠSĠ-QARS DƏMĠR YOLU
XƏTTĠNĠN ROLU
CEYHUN MAHMUDOV
―Naxçıvan‖ Universiteti
ceyhun.ilhamoglu@gmail.com
Ġki min il ərzində Qərblə ġərqi birləĢdirən Böyük Ġpək Yolu öz tarixi
əhəmiyyətini yenidən bərpa etməklə min il bundan əvvəl olduğu kimi müxtəlif
mədəniyyətlər və sivilizasiyalar arasında körpü yaratmaq imkanındadır. Böyük
Ġpək Yolunun əsas ticarət və nəqliyyat qovĢaqlarından biri olan Azərbaycan bu
günə qədər öz coğrafi və geostrateji mövqeyini itirməmiĢdir. ƏlveriĢli coğrafi
vəziyyəti ona həm özünün sahib olduğu zəngin karbohidrogen resurslarının,
17

Beynəlxalq İpək Yolu

həm də qonĢu Asiya ölkələri neft-qaz məhsullarının Avropa bazarlarına
daĢınmasında çox vektorlu logistik imkanlar yaradır. Belə bir halda həyata keçiriləsi ortaq layihələr meydana gəlir. Belə layihələrdən biri Böyük Ġpək Yolunun
bərpası məqsədinə xidmət edən TRACECA layihəsidir. TRACECA – Avropa
Birliyi tərəfindən hazırlanmıĢ zəngin resurslara sahib Orta Asiya
respublikalarını Qafqaz üzərindən Avropa ilə birləĢdirmək məqsədini
hədəfləyən, əsasən dəmiryolu olmaqla bütün nəqliyyat sistemlərini əhatə edən
bir ġərq-Qərb koridorudur. TRACECA nəqliyyat dəhlizinin Asiya-Avropa əlaqəsini təmin edəcək baĢlıca qol Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryolu xəttidir.
Azərbaycanın müəllifi olduğu qlobal mahiyyətli, müasir dünyanın 100
layihəsi siyahısına daxil olan ―Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryolu xətti‖ layihəsi
Avropa ilə Asiya arasındakı daĢınmalarda yekun bənd kimi çıxıĢ edir. Bu
layihənin tarixi Ġpək Yolu üzərində qurulması Azərbaycanın, onun ayrılmaz
tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikasının dünyaya inteqrasiyasında
mühüm rol oynayır.
―Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryolu xətti‖ layihəsi Muxtar Respublikanı blokadadan çıxararaq onun nəqliyyat müstəqilliyinin təmin edilməsində vacib
amillərdəndir. Belə ki, Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü nəticəsində Bakını
Naxçıvanla birləĢdirən quru nəqliyyat kommunikasiyaları bağlanmıĢ,
Naxçıvan-Culfa-Bakı dəmiryolu xətti isə regional və tranzit daĢınmalardan kənarda qalmıĢdır. Bu baxımdan ―Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryolu xətti‖ layihəsinin
davamı olaraq Qarsdan Naxçıvana ayrıca bir dəmiryolu xəttinin çəkilməsi
gündəmə gəlir. Bununla da Muxtar Respublikanın nəqliyyat müstəqilliyi problemi tam təmin ediləcək və Ġrana keçid dəmiryolu xətti ilə bütün Yaxın ġərq regionuna çıxıĢ əldə olunacaqdır.
Açar sözlər: Böyük Ġpək Yolu, TRACECA, Bakı-Tbilisi-Qars
dəmiryolu xətti, iqtisadi inteqrasiya
NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLĠKASINDA SƏNAYENĠNĠN ĠNKĠġAF
ETDĠRĠLMƏSĠNĠN ƏSAS ĠSTĠQAMƏTLƏRĠ
MEHRĠBAN ĠMANOVA
―Naxçıvan‖ Universiteti
marketinq05@mail.ru
Naxçıvan Muxtar Respublikasında mövcud sənaye müəssisələrinin
əksəriyyətinin uzun müddət iĢləməməsi və maliyyə çətinlikləri ilə əlaqədar
onların texniki-iqtisadi səviyyəsinin aĢağı düĢməsi bu müəssisələrin bəzilərinin
profilinin dəyiĢdirilməsini, bəzilərinin isə köklü Ģəkildə yenidən qurulmasını
tələb edir. Naxçıvanda əhalinin əsas hissəsinin kəndlərdə yaĢaması, onların
istehlak qabiliyyətliliyinin və məĢğulluğunun təmin edilməsinin zəruriliyini
18

Tezislər

nəzərə alaraq yeyinti, tikiĢ, toxuculuq, trikotaj sahələrinin inkiĢaf etdirilməsi
məqsədəuyğundur.
Müasir Ģəraitdə muxtar respublikada sosial-iqtisadi inkiĢafa nail olmaq
məqsədi ilə özəl bölmənin inkiĢafı stimullaĢdırılmalı, dövlət tənzimlənməsi
vasitələrindən səmərəli istifadə edilməli, müasir bazar və istehsal infrastrukturları formalaĢdırılmalı, təsərrüfat subyektlərinə səmərəli fəaliyyəti üçün zəruri
olan xidmət sahələrinin inkiĢafı istiqamətində köməklik göstərilməlidir.
Təhlillər göstərir ki, müasir dövrdə (xüsusilə, regionlarda) xüsusi
sahibkarlıq ölkənin iqtisadi inkiĢafı qarĢısında duran bir çox məsələləri həll etmək
iqtidarında olmadığı üçün dövlət özünün səfərbəredici imkanlarından istifadə
edərək, iqtisadi inkiĢafa əhəmiyyətli təsir göstərən iri müəssisələri dövlət
mülkiyyətində və sahibkarlarla əməkdaĢlıq Ģəklində yarada bilər ki, bu da iĢgüzar təĢəbbüslərin artımına səbəb olar, əlveriĢli sahibkarlıq mühitinin yaradılması yolu ilə özəl sektorun fəaliyyətini, yeni müəssisələrin yaradılmasını stimullaĢdırar və onların fəaliyyətini dəstəkləyər.
Ġnvestisiya cəlbediciliyinin yüksəldilməsi əsasən investisiya prosesinin
idarə edilməsinin balanslaĢdırılmıĢ sisteminin mövcudluğu və fəaliyyəti ilə
müəyyən olunur. Buna görə də hesab edirik ki, beynəlxalq təcrübəyə uyğun
olaraq investisiyaların cəlb edilməsi prosesinin idarə edilməsinin xüsusi
modelinin yaradılması bu fəaliyyətin inkiĢafı məsələlərini operativ həll etməyə
imkan verər.
Sənaye müəssisələrinin qurulmasında nəqliyyat faktoru əhəmiyyətli rola
malikdir. Müəssisələrdə daxili və xarici yükdaĢımaları həyata keçirəcək
nəqliyyat tipləri, daĢınacaq məhsulun növləri, həcmi və daĢınmanın xarakteri,
nəql olunma məsafəsi və mövcud nəqliyyat vasitələrinin məqsədyönlü istifadəsi
nəzərə alınaraq, iqtisadi-texniki hesablamaların nəticəsində seçilməlidir. BakıTbilisi-Qars dəmir yolunun Naxçıvana qədər uzadılması nəqliyyat blokadasının
aradan qaldırılması və istehsal olunan məhsuların dünya bazarına çıxarılması
üçün əlveriĢli bir layihə hesab edilir.
Ümumulikdə sənaye sektorunda əsas məqsədə nail olmaq üçün sənayenin
inkiĢaf istiqamətlərinin müəyyənləsdirilməsi rəqabətədavamlı sənaye
məhsullarının istehsalının dəstəklənməsi və ixracyönümlü istehsal sahələrinin
yaradılmasının təĢviqi, istehsalın texnoloji cəhətdən yenidən qurulması, ixtisaslı
kadrların hazırlanması nəzərdə tutulur.
Muxtar respublikanın perspektiv inkiĢafı üçün sənaye sahəsində dövlət
siyasətinin əsas məqsədləri sənaye istehsalının dayanıqlı və yüksək artım
tempinin təmin edilməsi, strukturunun təkmilləĢdirilməsi, modernləĢdirilməsi
və səmərəliliyinin artırılmasıdır. Sənaye parkının yaradılması göstərilən
hərtərəfli xidmət, stimullaĢdırma tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə
rəqabətqabiliyyətli, daxili və xarici bazarın tələbatına uyğun məhsul istehsalına,
istehsalın perspektiv fəaliyyətinə, istehsal vasitələrindən effektiv istifadəyə və
beləliklə, sənayenin kompleks inkiĢafını tənzimləməyə imkan verəcək. Bu
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iqtisadi siyasətin reallaĢması formalaĢan təsərrüfat strukturlarının artması, kiçik
sahibkarlığın geniĢlənməsi və dinamik inkiĢafı, fiziki Ģəxslərin sahibkarlıqla
məĢğul olması, qeyri-dövlət sektorunun rolunun getdikcə artması ilə müĢayiət
olunacaq. Mövcud dünya standartlarına uyğun olaraq mütərəqqi texnologiyalar
əsasında qurulmuĢ belə müasir müəssisələr yalnız iqtisadi cəhətdən deyil, həm
də yeni iĢ yerlərinin açılması ilə sosial baxımdan da mühüm əhəmiyyət kəsb
edir.
Açar sözlər: rəqabətqabiliyyətlilik, sənaye müəssisələri, məĢgulluq,
sənaye parkları, investisiya
XIX ƏSRDƏ NAXÇIVAN MÜHĠTĠNDƏ ġƏRQ VƏ QƏRB
SĠVĠLĠZASĠYALARIN QARġILIQLI TƏSĠRĠ
AYNUR NƏCƏFOVA
C.Naхçıvanski adına Hərbi Lisеy
israfilova-aynur@mail.ru
XIX əsrdə sivilizasiyaların, elmin, mədəniyyətin, fəlsəfi dünyagörüĢünün
inkiĢaf yolunu araĢdırmağa baĢlayan Avropa alimlərinin nəzərində ġərq böyük
əhəmiyyətə malik bir anlama çevrildi. Onu öyrəndikcə ġərq dünyası Qərb
insanını mütəmadi olaraq müəmmalar aləminə aparırdı. ġərqi düĢünmək,
araĢdırmaq avropalılara zövq verir, əsl tarixi həqiqətlərin üzərinə iĢıq saçırdı.
Lakin müəyyən incə məqamlarda ġərqin mədəni-mənəvi yüksəkliyinə, Qərb
sivilizasiyasının ġərqdən bilavasitə nəĢət tapmasına dair sübutlar əldə
olunduqca bəzi avropalı alimlər həqiqəti pərdələməyə cəhd edirdi.
Sözügedən zaman kəsiyində haqqında danıĢılan araĢdırıcılar ġərqə
münasibətdə iki qrupa ayrıldılar: Birinci qrup ġərqin möhtəĢəm mədəniyyətini
inkar etmədən onun Qərb sivilizasiyasına sağlam təsirlərini müəyyən edərək
elmi əsaslandırmalar yolu tutmuĢ; Ġkinci qrup isə ġərqin böyüklüyünü, qədim
və müasir dünyaya hər zaman mənəvi bir rupor rolu olmadığını kölgədə
qoymaq məqəsdi ilə millətçi-qərbçi ideologiyaya əsaslanıb mədəniyyətin ġərqə
məhz Qərbdən gəldiyini iddia edirdilər.
Bu dövrün əksər mütəfəkkirlərinin fikrincə ġərq ilk olaraq öz mədəni
dünyagörüĢünü bəĢəriyyətə yaymıĢ, sonra Qərb realizmi və analitik düĢüncə
tərzilə ġərqin baĢladığını yekunlaĢdırmıĢdır. Qərb öz arealını geniĢləndirməsi
və reformatorluğu ilə sonda ġərqi öz daxilində həll etməyə müvəffəq olmuĢdur.
Həm hərbi yolla, həm texniki tərəqqi nailiyyətlərinin tətbiqi vasitəsilə ġərqi fəth
edən Qərb özü ilə qərb təfəkkür tərzini, vərdiĢ və dəyərlərini ġərqə gətirdi.
Lakin ġərq də bəĢərin mədəniyyət beĢiyi olması dəyərini qoruya bildi.
XIX əsrdə Hindistan, Misir, Əlcəzairin iĢğalı ilə nəticələnən imperialist
siyasət Rusiya tərəfindən davam etdirildi. XVIII əsrdən I Pyotorun Rusiyaya
gətirdiyi avropalaĢma ideologiyası XIX əsrdə Qafqazın və Orta Asiyanın iĢğal
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edilməsi ilə yeni ərazilərə də idxal olundu, bu da fərqli mənəvi dəyərlərin, Qərb
ənənələrinin Orta ġərqə gəliĢinə səbəb oldu. Nəticədə Qafqazda Avropanın
təmsilçisi olan Rusiyaya maraq artır, mütərəqqi Ģərqlilər Qərb ənənələrini,
fransız və rus dillərini öyrənməyə can atır, avropalaĢma bir tendensiyaya
çevrilirdi.
XIX-XX əsrlərdə ġərqdən Qərbə uzanan ticarət yollarının üzərində
yerləĢən, mütərəqqi ziyalıları ilə daim seçilən Naxçıvanda da Avropa ənənələri
tezliklə yayılır, mədəni nailiyyətlər– incəsənət, mətbuat, təhsil kimi sahələrdə
yeniliklər tətbiq olunurdu.
Açar sözlər: sivilizasiyanın beĢiyi, ġərq, Avropa ənənələri, incəsənət,
mətbuat, təhsil
QƏDĠM "ĠPƏK YOLU"NUN BƏRPASI REALLIQDIR
DĠLSUZ QASIMOV
―Naxçıvan ―Universiteti
qasimov.dilsuz@gmail.com
Böyük ipək yolu - qədim dövrlərdə və orta əsrlərdə Çindən Orta və Ön
Asiya ölkələrinə aparan karvan yolu olmaqla tarixi ticarət marĢrutları Çin,
Yaponiya, Hindistan, Monqolustan, Ġran, Özbəkistan, Tacikistan, Azərbaycan
və digər ölkələrdən keçmiĢdir. Tədqiqatlar təsdiq edir ki, Ģəhərlər əsasən
ərazidən keçən mühüm ticarət yollarının üzərində yerləĢmiĢlər. Bu Ģəhərlərin
bəzisi yarandıqdan sonra ticarət və sənətkarlıq mərkəzinə çevrilsə də,
bəzilərinin yaranmasında Ģəhərin salındığı ərazidən keçən ticarət yollarının
mühüm rolu olmuĢdur. Ticarət yolları üzərində daĢınan mallar dəyərinə görə
müxtəlif əmtəələrin adı ilə tarixə düĢmüĢdür. Belə ki, tarixi mənbələrdə ―ipək‖,
―çay‖, ―baharat‖, ―ətriyyat‖, ―ĢüĢə‖, ―Həcc‖ yolu və sair kimi adlandırılan
karvan yolu uzun müddət ġərq və Qərb ölkələri tərəfindən böyük maraqla
qarĢılanmıĢdır.
―Böyük Ġpək Yolu‖ adlanan və tarixən ölkələr və xalqlar arasında
iqtisadi, ticarət və mədəni əlaqələrin həyata keçirilməsində müstəsna
əhəmiyyəti olan bu yolun keçdiyi ərazilərdən biri də ġərqlə Qərb arasında
mühüm məntəqə sayılan və Azərbaycanın qədim zamanlardan inkiĢaf etmiĢ
mədəniyyət, ticarət və sənətkarlıq mərkəzlərindən olan Naxçıvan ərazisidir.
Naxçıvan sənətkarlarının hazırladıqları zərif parçalar, zinət əĢyaları, incə naxıĢlı
ağ qablar, keramika məmulatları, duz, mis, pambıq, taxıl, quru meyvə, balıq və
sair məhsullar Azərbaycanın digər Ģəhərlərinə, qonĢu Cənubi Qafqaz
regionlarına və Yaxın ġərq bazarlarına aparılmıĢdır. Naxçıvanın əlveriĢli
coğrafi mövqeyi, zəngin təbii ehtiyatları, Ģəhərin əsrlər boyunca ölkənin
həyatında mühüm rol oynaması ona yenidən inkiĢaf üçün zəmin yaratmıĢdır.
Azərbaycanla heç bir quru sərhəddi qalmayan Naxçıvan üçün yeni Ġpək
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Yolunun ən böyük töhfəsi Bakı-Tbilisi-Qars-Naxçıvan dəmir yolu xətti
layihəsidir. Bu layihənin gerçəkləĢdirilməsi bu ərazinin uzun illərdən bəri
yaĢadığı blokada asılılığından müəyyən dərəcədə çıxmasına Ģərait yaratmaqla,
yeni Ġpək Yolunun bərpasında uğurlu addım kimi qiymətləndirilməlidir.
Böyük Ġpək yolunun bərpasını Avropa Birliyinin Yeni Müstəqil
Dövlətlər üçün 1991-ci ildə tərtib etdiyi TACIS proqramı çərçivəsində
"TRASEKA" lahiyəsi təĢkil edir. Bu layihəni 1993-cü ilin mayında Brüssel
konfrasında Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiyanı yeni müstəqil dövlətlərin
razılığı ilə Avropa ġurası qəbul edib. Həmçinin, "Yeni ipək yolu" adı ilə tanınır.
Böyük Ġpək yolunun ilk Ģaxəsi Cənubi Azərbaycan ərazisindən
keçdiyindən bu ərazi ilə geniĢ əlaqəsi olan Dərbənddə, ġirvanda, ġəkidə,
Beyləqanda, Gəncədə, Qəbələdə, Təbrizdə, Naxçıvanda ipəkçiliyin inkiĢafına
güclü təkan vermiĢ, onların hər birinin ipəkçilik ticarət mərkəzinə çevrilməsinə
Ģərait yaradaraq məĢhurlaĢmasına səbəb olmuĢdur.
―Əsrin müqaviləsi‖nin imzalanması ilə Azərbaycanın dünya iqtisadi
sisteminə inteqrasiyasının və ölkənin enerji təhlükəsizliyinin möhkəm təməli
qoyuldu. Ümumilikdə neft-qaz sektoru iqtisadiyyatın digər sahələrinin
inkiĢafında lokomotiv rolunu oynamağa baĢladı. DüĢünülmüĢ iqtisadi siyasət
nəticəsində makroiqtisadi sabitliyə nail olundu və davamlı iqtisadi artımın əsası
qoyuldu. Ġqtisadiyyatın bütün sahələrində islahatlara baĢlanıldı, əhalinin həyat
səviyyəsinin yaxĢılaĢdırılması istiqamətində ciddi addımlar atıldı.
Ümumiyyətlə, enerji təchizatının Ģaxələndirilməsi prioritet kimi həmiĢə
Azərbaycan hökumətinin qarĢıya qoyduğu əsas məsələlərdən olmuĢdur.
Dövlətimizin enerji siyasətinin əsas məqsədi qaz ixrac boru kəmərləri
Ģəbəkəsini geniĢləndirməklə yaxın-uzaq ölkələrə etibarlı çıxıĢ əldə etməkdir.
Azərbaycan ilə Türkiyə arasında TANAP - Trans-Anadolu qaz kəmərinin
inĢasına dair ikitərəfli sənədlərin imzalanması bu baxımdan mühüm addımdır.
―Cənub enerji dəhlizi‖ layihəsinin əsasını təĢkil edən TANAP Türkiyə və
Avropa istehlakçılarını Azərbaycan qazı ilə təchiz etmək məqsədi daĢıyır. Qısa
bir zamanda beynəlxalq birliyin enerji gündəmində qərar tutmuĢ TANAP
layihəsi nəinki iki qardaĢ ölkə arasında strateji əməkdaĢlığı yeni səviyyəyə
qaldırdı, eyni zamanda, Avropanın enerji təhlükəsizliyi məsələsinin praktik
həllinə mühüm təkan oldu. Kəmərin ilkin ötürücülük qabiliyyəti 16 milyard
kubmetr həcmində planlaĢdırılır. Gələcəkdə ―ġahdəniz-2" layihəsi və Xəzərin
Azərbaycan sektorundakı digər yataqlarından hasil olunacaq qaz artdıqca bu
göstərici də dəyiĢə bilər.
Böyük ġərq-Qərb dəhlizinin bir hissəsi üzərində görülən bütün bu
iĢlərin tamamlanması Azərbaycanın nəqliyyat daĢımalarında böyük tranzit və
logistika mərkəzinə çevrilməsinə imkan verəcəkdir. Bu baxımdan Azərbaycan
Prezidenti Ġlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi bu gün nəqliyyat və energetika
sektorundakı iĢləri bir-birindən ayırmaq mümkün deyil. Qədim "Ġpək Yolu"nun
bərpası artıq reallıqdır.
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Beynəlxalq maliyyə qurumlarının və iqtisadçı ekspertlərin proqnozlarına
görə, Azərbaycan iqtisadiyyatında dinamik inkiĢaf qarĢıdakı illərdə də davam
edəcəkdir. 2015-ci ildə ölkədə iqtisadi artım 5,8 faiz, 2016-cı ildə 4,8 faiz və
2017-ci ildə 6 faiz səviyyəsində proqnozlaĢdırılır. Qeyri-neft sektoru üzrə isə
iqtisadi artım 2015-ci ildə 8,1 faiz, 2016-cı ildə 8,6 faiz, 2017-ci ildə 7,8 faiz
səviyyəsində proqnozlaĢdırılır. Heç Ģübhəsiz, bu inkiĢafın təmin olunmasına
əfsanədən reallığa çevrilən qədim Ġpək Yolu da öz layiqli töhfələrini verəcəkdir.
Açar sözlər: Böyük ipək yolu, Naxçıvan, əlveriĢli coğrafi mövqe, BakıTbilisi-Qars-Naxçıvan dəmir yolu , TANAP
CƏNUBĠ QAFQAZDA ƏRAZĠ, SƏRHƏD MÜBAHĠSƏLƏRĠ VƏ
ĠSTANBUL KONFRANSI (1918)
VASĠF QAFAROV
AMEA Tarix Ġnstitutu
vasifqafarov@rambler.ru
Məqalədə Cənubi Qafqaz Seyminin süqutundan sonra yaranan
Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan respublikaları arasında qarĢılıqlı ərazi
iddialarından və 1918-ci ilin yayında keçirilməsi planlaĢdırılan Ġstanbul
konfransına gəlmiĢ Qafqaz respublikaları nümayəndə heyətlərinin ərazi-sərhəd
mübahisələri ilə bağlı bəyanat və notalarından bəhs edilir. Ġlkin Osmanlı arxiv
sənədləri əsasında əzəli Azərbaycan torpağı olan Ġrəvan ətrafında erməni
dövlətinin yaradılması prosesi Ģərh edilir və 1918-ci ilin mayında Batumda
aparılan danıĢıqlarda Ġrəvan və ətraf ərazilərin ermənilərə beĢ Ģərt daxilində
verilməsi geniĢ iĢıqlandırılır. Bu Ģərtlər daxilində 9 min kv. km. ərazidə
yaradılan Ermənistanın üzərinə götürdüyü öhdəliklərin heç birini yerinə
yetirməməsi və Azərbaycana qarĢı yeni ərazi iddiaları irəli sürməsi Ģərh edilir.
1918-ci ilin yayında Ġstanbulda keçirilməsi nəzərdə tutulan konfransa
gəlmiĢ nümayəndə heyətləri arasında ərazi-sərhəd mübahisələri kəskin Ģəkil
aldı. Ermənistan nümayəndə heyətinin notasına görə, hazırda Ermənistanın
ərazisi 9 min kv. km., Azərbaycanın ərazisi 94 min kv. km., Gürcüstanın ərazisi
isə 61,5 min kv. km-dir. Ermənilərin ərazi-torpaq tələbləri ondan ibarət idi ki,
Türkiyə, Gürcüstan və Azərbaycan torpaqları hesabına Ermənistanın ərazisi
52,5 min kv. km-ə çatdırılsın. Erməni heyyəti ―Cənubi Qafqazın milli zəmində
bölüĢdürülməsi və sərhədlərin təyinini‖ irəli sürür və Qafqazda yaĢayan
millətlərin sayını ermənilərin xeyrinə saxtalaĢdırılmıĢ Ģəkildə verərək
Ermənistanın ərazi-torpaq iddiaları əsaslandırılmağa cəhd edirdi.
Ġstanbul konfransındakı Azərbaycan nümayəndə heyəti erməni
iddialarının əsassız olduğunu tutarlı faktlarla sübut etdi. Heyət rəhbəri
M.Ə.Rəsulzadənin ―Azərbaycan Hökuməti Hüdudları‖ baĢlığı ilə təqdim etdiyi
bu sənəddə Azərbaycanın Türkiyə, Ermənistan, Gürcüstan və Dağıstanla olan
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sərhədləri dağ zirvələri və mühüm məntəqələrlə təsbit edilir, ölkənin Ģərq
sərhədinin Xəzər dənizi, Ġranla sərhədin isə Xəzər sahilindəki Astara Ģəhərindən
Aza mövqeyinə qədər əski Rusiya-Ġran hüdudu olduğu bildirilir.
M.Ə.Rəsulzadə eyni zamanda Azərbaycanın ərazisi və əhalisi, təbii
sərvətləri, habelə ölkədəki ümumi vəziyyətlə bağlı türk və fransız dillərində
ümumi bəyanatla da çıxıĢ etmiĢdi. Bəyanatda yeni yaranan respublika haqqında
ətraflı məlumat verilir və ölkənin ərazisinin 100.6 kv. km., əhalisinin isə 3.4
mln. olduğu bildirilir və ermənilərin ərazi iddiaları dəf edilirdi.
Açar sözlər: Cənubi Qafqazda sərhəd problemi, Ġrəvan məsələsi,
Naxçıvan məsələsi, Zəngəzur məsələsi, Ġstanbul konfransı
MÜSTƏQĠL AZƏRBAYCAN DÖVLƏTĠNĠN SĠYASƏTĠNDƏ “YUMġAQ
GÜC” AMĠLĠ
MAHĠR HƏMĠDOV
AMEA-nın ġərqĢünaslıq Ġnstitutu
hemidovmahir2025@gmail.com
Əsrlər boyu dünya siyasi sisteminə hakim olan, hərbi və iqtisadi təməllər
üzərində bina edilən ənənəvi siyasi düĢüncə tərzi dövlətlərarası münasibətlərin
tənzimlənməsində baĢlıca struktur olaraq qəbul edilmiĢdir. Lakin XX əsrin II
yarısından etibarən dünya siyasi sistemində ənənəvi strukturlarla yanaĢı yeni
təcrübə metodları ortaya çıxdı. Bu metodlar arasında milli, mənəvi, tarixi,
mədəni qaynaqlara əsaslanan ―yumĢaq güc‖ strukturu dövlətlərarası
münasibətlərin formalaĢmasında mühüm yer tutmağa baĢladı. Siyasi
terminologiya kimi siyasi ədəbiyyata son on illiklərdə daxil olsa da, tarix boyu
bir çox ölkələr dövlətlərarası münasibətlərdə bu vasitələrdən istifadə etmiĢdir.
XX əsrin sonlarında yenidən müstəqilliyini qazanan Azərbaycanda da bu
vasitədən məharətlə istifadə edilməyə baĢlanmıĢdır. 1993-cü ildə ümummilli
lider Heydər Əliyevin yenidən hakimiyyətə qayıtmasından sonra zəngin enerji
qaynaqlarından səmərəli istifadə etməklə ölkə iqtisadiyyatının bərpası
istiqamətində uğurlar əldə edilmiĢdir. Sahib olduğu zənginliklərindən düzgün
istifadə nəticəsində dünya arenasında yeni dövlətin tanınması istiqamətində
ciddi addımlar atılmıĢdır. ―YumĢaq güc‖ nümunələrindən məharətlə istifadə
edən dövlət baĢçısı dünya miqyasında yeni dövləti tanıtmıĢ, artıq Azərbaycan
dünyanın öndə gələn ölkələriylə tərəf müqabilinə çevrilərək multukultralizmə
öz töfhəsini vermiĢdir.
Multikultural mədəniyyətə sahib olan ölkəmiz fərqli etnik və dinə
mənsub insanların sülh Ģəraitində, biri-birinin inanc və dəyərlərinə hörmət
göstərməklə bir arada yaĢaya biləcəklərinin ən gözəl nümunəsini sərgiləmiĢdir.
Bu kimi nümunələr Azərbaycanın tarixi keçmiĢində də mövcuddur. Ġnsana
insan olduğu üçün dəyər verən, dinindən, inancından asılı olmayaraq hər kəsə
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Allahın bəndəsi kimi yanaĢan, sadəcə ölkəmizdə deyil, orta əsrlərdə dünyanın
dörd bir tərəfinə yayılan mütəfəkkir, sufi Seyid Yəhya ġirvani irsi bunun bariz
nümunəsidir. UNESKO 2013-ci ili Azərbaycanın bu böyük mütəfəkkirinin
vəfatının 550 illiyi münasibətilə Seyid Yəhya ġirvani ili elan etmiĢdir.
Dünyanın dörd bir tərəfindən gələn bu irsin tədqiqatçıları ölkəmizin dünya
miqyasında tolerantlığın beĢiyi olduğunun carçısı oldular. Bakı 2015 Avropa
oyunlarının bu il Azərbaycanda keçirilməsi də dövlətimizin ―yumĢaq güc‖
amillərinə nə qədər əhəmiyyət verdiyinin göstəricisidir.
Açar sözlər : ənənəvi siyasət, yumĢaq güc, dövlətlərarası münasibətlər,
multikultralizm
NAXÇIVANDAN DĠASPOR QURUCULUĞUNA DOĞU
YƏHYA BABANLI
Odlar Yurdu Universiteti
y_babanli@rambler.ru
Azərbaycan Respublikası öz dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra
xaricdə yaĢayan azərbaycanlılarla əlaqələrin yaradılması, milli diaspor
quruculuğunun formalaĢdırılması, inkiĢaf etdirilməsi ən vacib və strateji
məsələlərdən biri olaraq qalırdı. Məhz müstəqilliyimizin ilk illərində də
dünyada yaĢayan azərbaycanlıların birliyi və həmrəyliyi yolunda ulu öndərin
təĢəbbüsü ilə 1991-ci il dekabrın 16-da Naxçıvan MR Ali Məclisinin
sessiyasında diaspor quruculuğu istiqamətində ilk addım atıldı. Bununla bağlı
qərara 31 dekabrın Milli Həmrəylik günü kimi bayram edilməsini nəzərdə tutan
müddəa ilə yanaĢı, bu günün dövlət səviyyəsində qeyd edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinə təklif verilməsinin zəruriliyini bildirən
xüsusi bənd də salındı. Bu tarixi sessiyadan 9 gün sonra dekabr ayının 31-nin
Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü kimi elan olunması barədə
Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti qərar verdi.
Bu məsələlərin geniĢləndirilməsi, dünya ictimaiyyətinə çatdırılması bir
qədər sonra daha miqyaslı və effektiv Ģəkil aldı. Belə ki, ulu öndər Heydər
Əliyevin 1993-cü il iyun ayının 15-də xalqın tələb və təkidi ilə ikinci dəfə
ölkəmizdə siyasi hakimiyyətə gəliĢindən sonra dünyada yaĢayan
azərbaycanlılarla iĢ sahəsində mahiyyət və keyfiyyətcə yeni mərhələ baĢlandı.
Ulu öndər 31 dekabr - Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Gününün təntənə
ilə qeyd olunmasına sərəncam verdi. Bu da ауrı-ауrı ölkələrdə yaĢayan
azərbaycanlıların konsalidasiyası üçün mühüm addımlardan biri olmuĢdur. Bir
daha harada yaĢamasından asılı olmayaraq hər bir azərbaycanlı əmin ola bildi
ki, Azərbaycan Respublikası dünya azərbaycanlılarının tarixi vətəni və öz atababa yurdudur.
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Müstəqiliyin ilk illərində azərbaycanlıların təĢkilatlanması məsələsi isə
ilk növbədə ideoloji və tarixi məsələ olaraq qalırdı. Dünya azərbaycanlılarının
1-ci qurultayının keçirilməsi haqqında 2001-ci il mayın 23-də Heydər Əliyevin
tarixi sərəncam imzalaması isə bu mühüm tədbirin gerçəkləĢməsinə
istiqamətlənmiĢdi.
Heydər Əliyevin "Xaricdə yaĢayan Azərbaycanlılarla ĠĢ üzrə Dövlət
Komitəsinin yaradılması haqqında" 2002-ci il 5 iyul tarixli fərmanı (Müasir
dövrün reallıqları nəzərə alınaraq, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2008-ci il 19 noyabr tarixli 54 saylı Sərəncamı ilə Xarici Ölkələrdə YaĢayan
Azərbaycanlılarla ĠĢ üzrə Dövlət Komitəsinin əsasında Diasporla ĠĢ üzrə Dövlət
Komitəsi yaradılmıĢdır), 27 dekabr 2002-ci ildə "Xaricdə yaĢayan
Azərbaycanlılarla bağlı dövlət siyasəti haqqında" qanunu imzalaması və sair
tədbirlər, digər vacib amillər bir daha sübut edir ki, Azərbaycan diasporunun
fəaliyyətinin mütəĢəkkil qaydada əlaqələndirilməsi, dünya azərbaycanlılarının
milli birliyinin və tərəqqisinin təminatçısı Azərbaycan dövlətidir.
Hazırda müasir Azərbaycan diasporu Heydər Əliyevin milli diaspor
strategiyasının Naxçıvandan diaspor quruculuğuna qədərki yolunun fundamenti
üzərində davam etdirilməsinin nəticəsidir ki, Azərbaycan Respublikasının xarici
siyasətində diasporumuz mühüm elementə çevrilməklə diplomatiyamızın
inkiĢafında xüsusi yerə və rola malikdir.
Bu xüsusda aĢağıda sadalanan tədbirlərin reallaĢdırılması məqsədəuyğun
hesab olunur:

gündəlik qəzetin nəĢr etdirilməsi, radio-televiziya verliĢlərinin
hazırlanması, elektron portalların yaradılması və digər KĠV-nin sayının
artırması;

diasporla iĢ sahəsində qabaqcıl təcrübənin öyrənilməsi və həyata
keçirilməsi məqsədilə elmi potensialın yaradılması, təĢkilatçılıq qabiliyyətinə
malik Ģəxslərin hazırlanması;

xaricdə yaĢayan azərbaycanlıların, xüsusən gənclərin və onların
ətrafında olan insanların Azərbaycana ekskursiyalarının təĢkil edilməsi;

nikah məsələlərinin nəzərə alınması və qarıĢıq ailələrin, onların
övladlarının bu iĢə cəlb edilməsi;

ölkəmizdən miqrasiya edən Ģəxslərlə görüĢlərin keçirilməsi və onlara
tövsiyələrin verilməsi;

xaricə təhsil almaq üçün göndərilən hər bir gənclə fərdi və kollektiv
söhbətlərin aparılması və onların təlimatlandırılması.
ÇağdaĢ dövrdə beynəlxalq aləmdə xüsusi nüfuza malik, dünya siyasətində
məxsusi yeri və rolu olan dövlətin xarici siyasətini diaspor faktorsuz hesab
etmək mümkün deyil. Bütün bunların reallaĢması milli inkiĢafla bərabər,
xalqlararası münasibətlərin, dövlətlərarası əməkdaĢlığın möhkəmlənməsinə,
bəĢəri sülhün qorunmasına, əmin-amanlığın yaranmasına və sivilizasiyalararası
dialoqun inkiĢafına öz töhfəsini verə bilər.
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Bir sözlə, Naxçıvandan baĢlayan diaspor quruculuğu iĢi dünya
azərbaycanlılarının birlik və həmrəyliyi istiqamətində atılan ilk addımdır. Bu
addım bu gün davam etdirilərək milli ənənələrin yaĢadılması ilə bəĢəri
dəyərlərin inkiĢafına xidmət edir.
Açar sözlər: Diaspor, lobbi, Heydər Əliyev, Naxçıvan MR, dünya
azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü (31 dekabr)
THE IMAGE OF NAKHCHIVAN IN TRAVELLERS’ ACCOUNT
ELMĠRA HÜSEYNOVA
KÖNÜL BABAYEVA
―Nakhchivan‖ University
sedoniyaa@gmail.com
Every part of the ancient land Azerbaijan continues to be the source of
pride for Azerbaijanis with its motley in epoch-making history and historical
development process that it has passed. Conducted researches and investigated
archive documents amazes us, in the mean time with the feelings that they
evoke stimulate us to attach our state and nation more deeply. Nakhchivan is
one of our historical regions which is as ancient as other parts of Azerbaijan,
also is full of heroic deeds.
To investigate the history of Nakhchivan, one of the most ancient parts
of Azerbaijan, always will be a must because its ancient history, rich
archeological sources, culture, old customs and traditions enables us to consider
this place the cradle of civilization. By indulging in various fields of agriculture
and art people expedited the development of the area and the strategic
importance of the geographical zone that it was situated kept Nakhchivan on the
focus of attention of other states. Its location on the Great Silk Road raised the
significance of the area as well as paved the way for its social and economic
development.
To get information from different sources on the history of Nakhchivan
is possible. Particularly travelers that visited this place had valuable accounts on
Nakhchivan in their works and this fact proves our above mentioned ideas, also
shows the objectivity of the information. On the basis of the information given
by people visited Nakhchivan in different periods we may mention that its
history dates more than 5000 years back. One of the very travelers is world
famous Ptolomey. He is the one who noted the name of Nakhchivan as
―Naksuana‖ for the first time in his work ―Geography‖ and gave the
geographical position of the city.
Prominent scientist, mathematician, astronomer and geographer ElBiruni notified data about some places in Nakhchivan, in the same time
identified the exact geographical coordinates of Azerbaijan cities.
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Another scientist named C. Hanvey informed not about the socioeconomic situation of Nakhchivan but heroism of the people. C. Hanvey noted
in his work that during Safavid time Ottoman troops attacked Nakhchivan and
Ordubad but had to withdraw as a result of the strong resistance of people.
It must be noted that some travelers gave a way to serious mistakes
either intentionally or unintentionally in their works and they told
contradictious opinions.
S. D. Burnashov tried to depict the boundaries of Nakhchivan khanate in
XVIII century but giving wrong information showed the khanate of Tabriz in
the west of Nakhchivan. He stated like this: ―it borders on Iravan khanate in the
north, Garabagh in the east, Tabriz and Khoy in the south-east. The number of
warriors in the troop of Nakhchivan is 1000 people.‖
Travelers, merchants and other people visited here had a great role in
the study of every period of Nakhchivan history. Though some of these sources
turned away but there are a lot of them that haven’t been elucidated yet and are
waiting for their investigator.
Key words: Nakhchivan, information, Ptolomey, S.D.Burnashov
MOSKVA KONFRANSINDA (1921) NAXÇIVANIN STATUSU
MƏSƏLƏSĠ
GÜNEL MƏMMƏDOVA
ADA Universiteti
gunelrahmanzade@yahoo.com
Məqalədə Türkiyə və Rusiya arasında 26 fevral-18 mart 1921-ci il
tarixlərində Moskvada keçirilən konfransda Naxçıvanın statusu ilə bağlı
aparılan müzakirələrdən və imzalanan müqavilədən bəhs edilir. Moskva
konfransının gediĢində Batum məsələsindən sonra ən geniĢ müzakirə mövzusu
olan Naxçıvan məsələsi ətrafında aparılan türk-rus müzakirələri zəngin ilkin
arxiv sənəd və materialları əsasında iĢıqlandırılır. Eyni zamanda Sovet
Rusiyasının Naxçıvanı Ermənistana vermək istiqamətində apardığı çirkin
kampaniya və bu məqsədlə qurduğu kombinasiyalar arxiv sənədləri əsasında
araĢdırılır. BaĢ verən hadisə və proseslər problemə yeni yanaĢma prizmasından
interpretasiya edilir.
Naxçıvanın ərazi mənsubiyyəti və statusu məsələsi ətrafında aparılan
türk-rus müzakirələrinin, eyni zamanda Ģəxsi münasibətlər zəminində
gerçəkləĢən danıĢıqlarının detalları Ģərh və təhlil edilir. Qeyd edilir ki,
danıĢıqların ilkin mərhələsində türk heyəti Naxçıvanın Türkiyənin himayəsində
qalmasını istəyirdi və buna israr edirdi. Lakin Rusiya tərəfi bunu qətiyyətlə rədd
edirdi. Azərbaycan tərəfi isə ―Naxçıvanın Rusiyanın himayəsində müstəqil bir
dövlət olaraq qalması‖ formulunu irəli sürürdü. Naxçıvanın Türkiyənin
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himayəsində qalması ilə bağlı təklif qəbul olunmadıqda, türk heyəti ―Naxçıvan
Türkiyə ilə Azərbaycanın müĢtərək himayəsi altında müstəqil bir dövlət
olması‖ formulunu ortaya qoydu. Lakin Rusiya tərəfi bu təklifi də qəbul etmədi.
Belə olan təqdirdə türk heyəti bildirdi ki, Türkiyə bölgə üzərindəki bu himayəni
Azərbaycanın üçüncü bir dövlətə güzəĢtə getməyəcəyinə dair öhdəlik
götürdüyü təqdirdə ona verməyə razıdır.
Rusiya tərəfi sadəcə Azərbaycanın himayəsi altında Naxçıvanın
muxtariyyəti məsələsinin qoyulmasını və sərhədlərin müəyyənləĢdirilməsini
təklif edirdi. Uzun müzakirələrdən sonra Rusiya tərəfinin ―Naxçıvan vilayətinin
Azərbaycanla daimi əlaqədə olması və onun himayəsi altında muxtariyyətdən
istifadə etməsi‖ formulu Türkiyənin ―Azərbaycanın bu protektoratı hər hansı bir
üçüncü dövlətə güzəĢtə getməməsi‖ Ģərti ilə tamamlandı.
Beləliklə, Naxçıvanın statusu tam olaraq müəyyənləĢdi. DanıĢıqlarda
yaranmıĢ gərginliklərə baxmayaraq, türk diplomatiyası göstərdiyi ciddi səylər
sayəsində Moskva konfransında Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün qismən də
olsa qorunmasına nail ola bildi, Naxçıvanın heç bir dövlətə güzəĢtə
gedilməməsi Ģərtilə Azərbaycanın tərkibində saxlanılması razılaĢdırıldı və
bütün bunlar Moskva müqaviləsində təsbit edildi.
Açar sözlər: Naxçıvanın statusu, Moskva konfransı, Türk-rus
danıĢıqları, Gümrü müqaviləsi, Qars müqaviləsi
ORTANCI YÜZYILDA ĠPEK YOLUNUN DURUMU
MEHDĠ ĞAFFARĠ, MEHDĠ ROġDĠ MALEKĠ
Malekan Ġslami Azad Üniversitesi
aydin.tr2002@gmail.com
Büyük ticari ipekyolu Çinin kuzey batısından baĢlayarak ve siyah
denizin kıyılarına kadar devam eden çok uzun mesafeli bir yolculuktur. Bu
yolun keçmiĢ dünyanın ulaĢım özelliğinde doğu ve batı arasında kültürlerin
tanıtımında ve iletiĢiminde önemli rolü olmuĢtur. Bu ana yol zaman geçtikçe
milletler arasında çok önemli yere sahip olarak onların yaĢam tarzına ve hatta
atasözlerine bile geçmiĢ. Örnek için, özbeklerin bir atasözü var: "Kainatda iki
büyük yol vardır: Göyyüzünde SamanYolu, yer yüzünde ĠpekYolu".
Ġranda ham ipek Hazer denizinin güneyindeki Gürgan, Amul,
Mazenderan, Gilan, ġemahi ve ġirvan eyaletlerinde üretilir ve Tebriz pazarında
satılırdı. Kervanlar iki önemli dağıtım merkezi olan Erzurum ve Halepe doğru
yola çıkarlardı.
Uzun mesafe ticaretinde yolcular için birinci sırada gelen en kısa sürede
hedefe ulaĢmak değil güvenlik içinde manevi ve maddi bir kayba uğramadan
yolculuk etmekti.
Osmanlılar ayrıca anayollar boyunca köprü, kuyu, çeĢme ve mescitler
oluĢturarak ulaĢım altyapısını kuvvetlendirmiĢlerdir. Ticaret ve askeri yolların
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kavĢak noktaları ve köprülerin civarında bulunan bir köy Derbend Hizmetine
tayin edilirdi.
Ġran-Osmanlı siyasi iliĢkilerinin istikrarsızlığı da bu transit taĢımacılığı
ciddi biçimde etkilemekteydi. Bu açıdan Osmanlı sultanı 1.Selim Çaldıran
savaĢı öncesinden Sefevi Ģahlarını önemli bir gelir kaynağından mahrum etmek
amacıyla baĢlattığı ticari ambargo (ipek yasağı) kararını verdi. Ġran ipek yolu
ortancı yüzyıllarda oldukça iĢlek bir kervan yoluydu. Ġrandan ipek götürüp
dönüĢ yolunda Ġrana, Anadolunun ve Avrupanın mallarını taĢımak bir çok
tüccarın kervan ticaretinin bütün zorluklarını göze almasını sağlayacak kadar
karlı bir iĢti.
Anahtar Kelimeler:Büyük Ticari Ġpek Yolu, Tebriz, Anadolu, Derbend
TeĢkilatı
NAXÇIVAN: ĠPƏK YOLUNDA ĠQTĠSADĠYYAT VƏ MƏDƏNĠYYƏT
MÜBADĠLƏ MƏRKƏZĠ
MAHMUD CƏFƏRĠ DƏHƏQĠ
Tehran Universiteti
deheqimahmud@yahoo.com
Naxçıvanın qədimliyi və əhəmiyyəti onun miladdan öncə onuncu və
səkizinci yüz illiklərdə qədim ipək yolu üzərində yerləĢməsindən irəli gəlir. Bu
ərazi bir zamanlar urartuların və bir müddət Manaların və Madların hökmranlığı
altında olmuĢdur. Bu bölgənin iqtisadi və siyasi roluna agah olan HəxaməĢinlər
və ƏĢkanilər Naxçıvanın rəhbərliyini ələ keçirərək orada hökmranlıq etdilər və
baĢçıların təyin edilməsində rola sahib oldular. Üçüncü yüz illikdə Sasanilər
burda ordu (sərhəd dəstəsi) yaratmaqla Naxçıvandan iqtisadi və ordu mərkəzi
kimi istifadə etdilər. Altıncı yüz illiyin əvvəllərində bu bölgədə Sasanilər
tərəfindən pul zərbxanaları yaradıldı və Naxçıvanın qədim Ġpək yolunda
yerləĢən iqtisadi mərkəz olması bir daha sübuta yetdi. Digər bir tərəfdən isə
çoxlu mədəniyyət və dini mərkəzlərin, qədim zamanlarda atəĢgah məbədlərinin,
islamiyyət dövründə məscidlərin olması bu bölgədə müxtəlif fərqli
mədəniyyətlərin mövcudluğundan xəbər verir.
Bu məqalənin yazılmasında məqsəd Naxçıvanın ən qədim zamandan
Səfəvilər dövrünədək olan müddətdə önəmli mədəni və iqtisadi mübadilə
mərkəzlərindən olmasını araĢdırmaqdır. Bu sahədə müxtəlif tarixi mənbələrdən,
əlyazmalardan, tarixçi və mühəqqiqlərin araĢdırmalarından istifadə edilərək
Naxçıvanın mədəniyyət və iqtisadiyyatdakı mühüm rolu tədqiq olunacaqdır.
Açar sözlər : Naxçıvan, iqtisad, mədəniyyət, qədim dövr, islamiyyət
dövru
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NAXÇIVANIN ĠQTĠSADĠ ĠNKĠġAF STRATEGĠYASINDA
SAHĠBKARLIQ MEXANĠZMĠ
NAĠM CAHĠDZADƏ
―Naxçıvan‖ Universiteti
naim_cahid@hotmail.com
Müasir Azərbaycanın qurucusu, inkiĢafın Azərbaycan modelinin müəllifi
Ümummilli lider Heydər Əliyev strategiyasının həyata keçirilməsi nəticəsində
ölkədə siyasi və makroiqtisadi sabitliyə nail olunmuĢ, iqtisadiyyatın bütün
sahələrində köklü islahatlar aparılmıĢ, dinamik sosial-iqtisadi inkiĢafın möhkəm
təməli yaradılmıĢdır.
Son 10 ildə bütün sahələrdə böyük uğurlar qazanılmıĢ, Azərbaycanın
maliyyə imkanlarının artması, ölkəmizin transmilli layihələrin təĢəbbüskarı və
əsas iĢtirakçısı kimi çıxıĢ etməsi, müasir tələblərə cavab verən infrastukturun
yaradılması, ən yeni texnologiyalara əsaslanan müəssisələrin fəaliyyətə
baĢlaması, sahibkarlığın dəstəklənməsi, biznes mühitinin yaxĢılaĢdırılması
Azərbaycanın dünyada nüfuzunun daha da artmasına, iqtisadiyyatının rəqabət
qabiliyyətinin yüksəlməsinə, əhalinin həyat səviyyəsinin davamlı olaraq
yaxĢılaĢdırılmasına səbəb olmuĢdur.
Sahibkarlığı inkiĢaf etdirmək, əlveriĢli biznes və investisiya mühiti
yaratmaqla daxili və xarici investisiyaları cəlb etmək, qeyri-neft sektorunun
inkiĢafına nail olmaq bu mərhələdə həyata keçirilən iqtisadi siyasətin səciyyəvi
xüsusiyyətlərindən biri oldu. Azərbaycanın müstəqillik tarixində iqtisadi
inkiĢafını xarakterizə edən ən mühüm amillərdən biri ölkəmizdə məhz güclü
sahibkarlar sinfinin formalaĢmasıdır. Bu gün Azərbaycanda ümumdaxili məhsul
istehsalında özəl sektorun xüsusi çəkisi olduqca böyükdür və iqtisadi artımın
təminatında yerli sahibkarların rolu və mövqeyi davamlı Ģəkildə güclənir.
Dövlət tərəfindən sahibkarlığın inkiĢafına yaradılan Ģərait və müxtəlif
formalarda verilən dəstək, eyni zamanda sözügedən institutun daha sürətli
tərəqqisi məqsədilə həyata keçirilən köklü islahatlar bundan sonra da
sahibkarlıq təsərrüfatlarının ölkə iqtisadiyyatının yüksəliĢində mühüm rol
oynayan subyektlərdən biri olaraq çıxıĢ etməsinə möhkəm bazis yaradıb.
Təbii ki, bu dövrlərdə bütün regionlar kimi Naxçıvan Muxtar
Respublikası da böyük dövlət qayğısından əhatəli Ģəkildə faydalanırdı. Ulu
Öndər özünün siyasi fəaliyyətinə aid olan bütün dövrlərdə Naxçıvan Muxtar
Respublikasının hərtərəfli yüksəliĢinə bitməz, tükənməz diqqət göstərmiĢ,
sağlam iqtisadiyyatın formalaĢdırılmasını təmin etmiĢdir. Hazırda da ölkə
prezidenti cənab Ġlham Əliyev həmin müdrik siyasi xəttə sadiq qalaraq və onu
daha da zənginləĢdirərək hərtərəfli inkiĢafın davamlılığını təmin etmək
istiqamətində mütərəqqi tədbirlər həyata keçirməkdədir. 2003-cü ildən bu
günlərə qədər 3 mərhələdə qəbul edilən regionların sosial-iqtisadi inkiĢafına
dair Dövlət Proqramılarında tarazlı inkiĢafın təmin olunması sahəsində zəngin
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tədbirlər həyata keçirilmiĢ və bu, hazırda da davam etməkdədir. Qeyd edək ki,
Dövlət Proqramlarında birinci mərhələdə (2004-2008-ci illər) 57, ikinci
mərhələdə (2009-2013-cü illər) 46 adda tədbir Naxçıvan Muxtar
Respublikasının sosial-iqtisadi inkiĢafı üçün həyata keçirilmiĢdir. Ölkə
baĢçısının 27 fevral 2014-cü il tarixli fərmanı ilə təsdiq olunmuĢ ―Azərbaycan
Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkiĢafı Dövlət
Proqramı‖ da bu istiqamətdəki uğurların davamıdır. Dövlət Proqramında
nəzərdə tutulmuĢ tədbirlərin həyata keçirilməsinə maliyyə dəstəyi məqsədilə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 10 aprel tarixli Sərəncamı da
var. Həmin Sərəncama əsasən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər
Kabinetinə Azərbaycan Respublikasının 2014-cü il dövlət büdcəsində nəzərdə
tutulmuĢ Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondundan 5 milyon
manat vəsait ayrılmıĢdır.
Muxtar respublikada pozitiv meyillərlə səciyyələnən bu sosial-iqtisadi
fəallığın təməlində iqtisadi inkiĢafın sosial yönümlü olması, hər bir vətəndaĢın
iqtisadi və sosial inkiĢafda iĢtirakından asılı olaraq maddi rifahının artırılması,
iqtisadiyyatın dövlət tənzimləmə mexanizmlərinin liberallaĢdırılması, iqtisadi
tərəqqinin əsas meyarlarından olan azad rəqabət, sahibkarlıq və investisiya
mühitinin daha da yaxĢılaĢdırılması, əsassız məhdudiyyətlərin aradan
götürülməsi, investisiyaların və sahibkarlığın inkiĢafının təĢviqi üsullarından
geniĢ istifadə olunması və muxtar respublikanın iqtisadi təhlükəsizliyinin
təminatı üçün aparılmıĢ kompleks iĢlər dayanır.
Ġqtisadiyyat sahəsində aparılan islahatlar muxtar respublikamızda bazar
iqtisadiyyatı mexanizmlərinin bərqərar olmasına Ģərait yaratmıĢ, investisiyalar,
müasir texnologiyalar və idarəetmə təcrübəsi cəlb etməklə rəqabət qabiliyyətli
məhsul istehsal edən müəssisələrin yaradılmasına, yeni iĢ yerlərinin açılmasına
və nəticə etibarilə xalqın maddi rifahının yüksəldilməsinə yönəldilmiĢdir.
Sahibkarlığın inkiĢafına əlveriĢli Ģəraitin yaradılması məqsədilə sahibkarlığın
hüquqi bazası dünya təcrübəsinə uyğun olaraq təkmilləĢdirilmiĢdir.
Ġdarəetmənin və iqtisadiyyatın bütün sahələrində mühüm əhəmiyyətə malik
qanunlar, proqramlar və fərmanlar qəbul edilmiĢdir. Sahibkarlıq
infrastrukturunun zəruri mexanizmləri yaradılmıĢdır. Sahibkarlara maliyyə,
informasiya və məsləhət xidmətləri göstərən strukturlar formalaĢmıĢdır.
Muxtar respublikada iqtisadi sistemin formalaĢmasında və dinamik
inkiĢafın təmin olunmasında mühüm rola malik olan sahibkarlığın
dəstəklənməsi istiqamətində ardıcıl tədbirlər həyata keçirilməkdədir. 2013-cü
ildə muxtar respublikada sahibkarlığın inkiĢafı istiqamətində Naxçıvan
Ģəhərində biznes forumların, iĢgüzar görüĢ və konfransların keçirilməsini,
həmçinin yerli məhsulların tanıdılmasını və satıĢının təĢkilini təmin etmək
məqsədilə Biznes Mərkəzi yaradılmıĢdır.
Muxtar respublikada sahibkarlığın inkiĢafının möhkəmləndirilməsi,
həmçinin iĢ adamlarının öz aralarında əlaqələrin gücləndirilməsi məqsədilə
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2006-cı ildə Sahibkarlıq Konfederasiyası təsis edilmiĢdir. Burada iĢ adamları ilə
muxtar respublikanın müxtəlif idarə və təĢkilatları arasında qurulan vertikal və
Ģaquli münasibətlər vacib məsələləri kompleks və operativ həll etməyə imkan
verir. Naxçıvan Ģəhərində yaradılan Biznes Mərkəzində isə sahibkarlar
məsləhət və tövsiyələrlə yanaĢı, yeni biznes layihələri ilə tanıĢ olur, qabaqcıl
təcrübəni öyrənir, istədikləri vaxt mütəxəssislə məsləhətləĢə bilirlər. Mərkəzdə
alimlərin, mütəxəssislərin, həmçinin zəngin təcrübəsi olan iĢ adamlarının da
bilik və təcrübələrindən faydalanmaq mümkündür.
Açar sözlər: iqtisadi sistem, sahibkarlıq, biznes və investisiya mühiti
MÜSTƏQĠLLĠK DÖVRÜNDƏ AZƏRBAYCANDA TURĠZMĠN
ĠNKĠġAFI
ĠSRAFĠL CƏFƏROV
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
ormanss@mail.ru
Bu gün müstəqil Azərbaycanda siyasi və sosial-iqtisadi həyatın bütün
sferaları kimi, turizm sahəsi də davamlı və sürətli inkiĢaf dövrünü yaĢayır.
Ölkənin turizm potensialı dünyaya tanıdılır, mövcud turizm potensialının
beynəlxalq aləmdə tanınması, turistlərin Azərbaycana çoxsaylı səfərlərinin
təĢkili, turizmin müxtəlif növlərinin inkiĢaf etdirilməsi, normativ– hüquqi
aktların qəbul edilməsi, turizm sahəsində kiçik və orta sahibkarlığın inkiĢaf
etdirilməsi, müasir turizm infrastrukturunun yaradılması sahəsində
məqsədyönlü iĢlər görülməkdədir.
Müstəqillik dövründə turizm sahələrində aparılan struktur islahatları ilə
yanaĢı mahiyyət etibarilə strateji əhəmiyyət kəsb edən yeni fəaliyyət
istiqamətləri müəyyən edilmiĢdir. Onlardan da biri turizm siyasətinin həyata
keçirilməsində respublikanın qabaqcıl elmi qurumları ilə əməkdaĢlıq
əlaqələrinin yaradılması və bunun vasitəsilə sahənin inkiĢafında elmin
iĢtirakının təmin edilməsidir.
Bu baxımdan turizm sahəsində elm və təhsilin təĢkili və inkiĢaf
etdirilməsi
müstəqillik dövründə
Azərbaycan dövlətinin prioritet
istiqamətlərindən biri olmuĢdur. Belə ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının turizm
sahəsinin, habelə turizm təhsilinin sürətli inkiĢafını təmin etmək məqsədilə
2006-cı ildə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə
Azərbaycan Turizm Ġnstitutu və Mingəçevir Turizm Kolleci yaradılmıĢdır.
Müstəqillik dövründə ölkəmizin mövcud turizm potensialının
beynəlxalq aləmdə tanıdılması, Azərbaycana çoxsaylı turist səfərlərinin təĢkili,
turizmin müxtəlif növlərinin inkiĢaf etdirilməsi, normativ-hüquqi aktların
qəbulu, turizm sahəsində kiçik və orta sahibkarlığın inkiĢafı, müasir turizm
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infrastrukturunun yaradılması və ixtisaslı kadrların hazırlanması sahəsində bir
çox mühüm tədbirlər həyata keçirilmiĢdir.
2002-ci ildə "Azərbaycan Respublikasında turizmin inkiĢafına dair
2002-2005-ci illər üçün Dövlət Proqramı"nın Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti tərəfindən təsdiq edilməsi nəticəsində beynəlxalq arenada
Azərbaycan turizminin təĢviqi istiqamətində müəyyən nailiyyətlər
qazanılmıĢdır.
Çoxtərəfli əməkdaĢlıq münasibətlərinin qurulması və inkiĢaf
etdirilməsinin turizm siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biri olduğunu
nəzərə alaraq Azərbaycan dövləti dünyanın aparıcı təĢkilatları ilə səmərəli
əməkdaĢlıq əlaqələri qurmuĢ, fəal surətdə turizm sahəsində həyata keçirilən
beynəlxalq proqramlara qoĢulmuĢdur. Bunun nəticəsi olaraq Azərbaycan 29
ölkə ilə turizm sahəsində əməkdaĢlıq haqqında hökumətlərarası saziĢ bağlamıĢ,
ölkəmizin turizm potensialının beynəlxalq arenada tanınmasında mühüm
irəliləyiĢə nail olunmuĢ, iĢtirak etdiyimiz beynəlxalq turizm sərgilərinin sayı
artmıĢ və coğrafiyası geniĢlənmiĢdir.
Son 5 il ərzində Azərbaycan müxtəlif ölkələrdə keçirilən beynəlxalq
turizm sərgilərində iĢtirak etmiĢ, respublikamızın turizm potensialı 66
beynəlxalq sərgidə nümayiĢ olunmuĢdur.
Hər il Bakı Ģəhərində "AĠTF" beynəlxalq turizm sərgisi keçirilir. Bu
sərgidə iĢtirak edən xarici ölkələrin coğrafiyası geniĢlənir və turizm
Ģirkətlərinin sayı ildən-ilə artır. 2010-cu ildə iĢtirakçı ölkələrin sayı 32-yə,
Ģirkətlərin sayı isə 120-yə çatmıĢdır.
Azərbaycanın turizmin inkiĢafı sahəsində əldə etdiyi ən böyük
nailiyyətlərdən biri də qıĢ turizm növlərinin inkiĢaf etdirilməsi məqsədilə Qusar
rayonunda dağlıq ərazidə ən müasir standartlara cavab verən "ġahdağ QıĢ-Yay
Ġdman-Turizm Kompleksi" inĢa edilməsidir.
Ölkə rəhbərliyinin turizmə göstərdiyi xüsusi diqqətin baĢqa bir məntiqi
nəticəsi 2011-ci ilin Azərbaycanda Turizm ili elan edilməsi ilə bağlıdır.
Göründüyü kimi, Azərbaycan öz müstəqilliyinə qovuĢduqdan sonra
bazar iqtisadiyyatına keçidlə bağlı ilk illərdə böyük məhrumiyyətlərlə
qarĢılaĢmasına baxmayaraq, sosial-iqtisadi həyatın bütün sahələrində olduğu
kimi turizm sahəsində də mühüm nailiyyətlər əldə etmiĢdir və bu nailiyyətlər
gələcəkdə daha böyük uğurlar üçün münbit zəmin yaratmıĢdır.
Açar sözlər: turizm, iqtisadiyyat, sahibkarlıq, turizm infrastrukturu
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AZƏRBAYCANIN ĠXRAC POTENSĠALININ ARTIRILMASINDA
NEFT STRATEGĠYASININ ROLU
ZAKĠR MƏMMƏDOV
―Naxçıvan‖ Universiteti
Zek722@box.az
Son illər dünyada gedən iqtisadi proseslərin, nəhəng enerji və nəqliyyat
layihələrinin təĢəbbüskarı və fəal iĢtirakçısına çevrilmiĢ Azərbaycan
Respublikasının beynəlxalq aləmə inteqrasiyası getdikcə sürətlənir, ölkəmizin
Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatındakı rolu əhəmiyyətli dərəcədə
artır.
Belə ki, 2014-cü il Azərbaycanın neft strategiyası üçün bir sıra
əlamətdar hadisələrlə
zəngin olmuĢdur. Bu baxımdan ölkəmizin neft
sənayesinə böyük həcmli investisiyaların qoyulması və müasir texnologiyaların
tətbiqinin nəticəsi olan ―Qərbi Çıraq‖ platformasının istismara verilməsini qeyd
etmək olar. Yanvarın 28-də ―Azəri-Çıraq-GünəĢli‖ yataqlar blokunun
tammiqyaslı iĢlənməsi proqramı çərçivəsində inĢa olunmuĢ yeni unikal
platformadan ilkin neftin hasilatına baĢlanmıĢdır. Heç Ģübhəsiz, bu əlamətdar
hadisə müasir neft tariximizin növbəti uğuru kimi qiymətləndirilməlidir. ―Qərbi
Çıraq‖ platforması dənizin 170 metr dərinliyində quraĢdırılmıĢdır və onun
layihə gücü gündəlik 25 min ton xam neft və təxminən 8 milyon kubmetr qaz
hasil etmək potensialına malikdir. Bu platformadan ildə təxminən 8,2 milyon
ton neft və 2,8 milyard kubmetr qaz hasil ediləcəkdir. Hasilata baĢlamıĢ və yeni
texnologiyalar üzərində inĢa edilmiĢ bu platforma gələcəkdə hələ uzun illər
boyunca dünya səviyyəli qurğu kimi Azərbaycanda neft hasilatının həcminin
sabit səviyyədə saxlanılmasını təmin edəcəkdir. Adıçəkilən platformadan
hasilat il ərzində digər öncəqazma quyuları iĢə düĢdükcə artacaq.
2014 -cü ildə BTC vasitəsilə ixrac olunmuĢ təqribən 34,8 milyon ton
(262 milyon barrel) xam neft Türkiyənin Ceyhan limanından 362 tankerlə
dünya bazarına göndərilmiĢdir. Bütövlükdə isə 1768 kilometr uzunluğunda olan
BTC boru kəməri ilə 2006-cı ilin iyun ayından indiyədək təxminən 2,1 milyard
barrel və ya 280 milyon ton xam neft ixrac olunmuĢdur.
Xatırladaq ki, ―Azəri-Çıraq-GünəĢli‖ layihəsi çərçivəsində ölkə üzrə
neft hasilatı təqribən 5 dəfəyə yaxın artaraq 1997-ci ildəki 9 milyon tondan
2014-cü ildə 41,9 milyon tona çatmıĢdır. Ölkəmizdə ən yüksək illik neft hasilatı
isə 2010-cu ildə qeydə alınmıĢdır. Belə ki, həmin il Azərbaycanda 50,7 milyon
ton neft çıxarılmıĢdır ki, bu da ölkəmizin neft sənayesinin tarixində rekord
göstərici hesab olunur. Bütövlükdə isə ötən illər ərzində ―Azəri-Çıraq-GünəĢli‖
yataqlar blokundan təqribən 376 milyon ton neft və 100 milyard kubmetrə
yaxın səmt qazı hasil edilmiĢdir.
Azərbaycan neftinin dünya bazarlarına çıxarılmasında xüsusi yer tutan
Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) əsas ixrac boru kəmərinin istismara verilməsindən
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doqquz ilə yaxın vaxt ötür. Əvvəlki dövrlərdə olduğu kimi, 2014-cü ildə də
uğurlu fəaliyyətini davam etdirən bu kəmərlə bağlı əsaslı xərclərə 0,1 milyard
dollar, əməliyyat xərclərinə isə 0,2 milyard dollar vəsait yönəldilmiĢdir.
Hazırda kəmərin gündəlik ötürmə gücü 1,2 milyon barrel təĢkil edir. 2014-cü
ildə BTC vasitəsilə ixrac olunmuĢ təqribən 34,8 milyon ton (262 milyon barrel)
xam neft Türkiyənin Ceyhan limanından 362 tankerlə dünya bazarına
göndərilmiĢdir. Yeri gəlmiĢkən, ötən ilin avqust ayında BTC səhmdarları
Türkiyənin Ceyhan terminalından 2 milyardıncı barrel nefti yola salmıĢlar.
Artıq 15-ci ildir ki, ―Azəri-Çıraq-GünəĢli‖ layihəsinin iĢtirakçıları ―mənfəət
nefti‖ndən gəlir əldə edirlər. Məlum olduğu kimi, 1999-cu il dekabrın 29-da
Azərbaycanın ―mənfəət nefti‖ ilk dəfə olaraq xarici bazarlara çıxarılmıĢdır.
2014-cü ildə isə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fonduna neft və
qazın satıĢından 12 milyard 319,8 milyon manat vəsait daxil olmuĢdur.
Göründüyü kimi neft strategiyası Azərbaycanın ixrac potensialını
getdikcə artırır. Neft və qazın satıĢından əldə olunan gəlirlər isə ölkəmizin
iqtisadi qüdrətinin daha da artmasına və xalqımızın həyat səviyyəsinin
yaxĢılaĢmasına geniĢ imkanlar yaradır.
Açar sözlər: Avropanın enerji təhlükəsizliyi, ―Azəri-Çıraq-GünəĢli‖, Dövlət
Neft Fondu, Bakı-Tbilisi-Ceyhan
MÜSTƏQĠLLĠК DÖVRÜNDƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLĠКASINDA
VERGĠLƏRIN YARANMASI VƏ ĠNКĠġAF TARĠXĠ
ĠSMAYIL BAĞIROV
―Naxçıvan‖ Universiteti
baqirovismayil@mail.ru
Vergilər müəyyən edilmiĢ qanun çərçivəsində təsərrüfat subyektlərindən
və əhalidən dövlət tərəfindən alınan icbari ödəniĢlərdir. Vergilərin tarixi
bəĢəriyyətin tarixi qədər qədimdir. Vergilər dövlətin maliyyə ehtiyatlarının
yaradılmasının əsas mənbəyi olmaqla, min illərdir ki, mövcuddur. Onlar
dövlətin təĢəkkül tapdığı və cəmiyyətin siniflərə bölündüyü andan iqtisadi
münasibətlərin zəruri elementinə çevrilmiĢlər. Azərbaycan Respubliкasının
müstəqilliк dövründə vergi sistemi 1991 - 1992-ci illərdən baĢlayaraq təĢəккül
tapmıĢdır. Vergi münasibətlərinin hüquqi tənzimlənməsi təcrübəsinin
оlmaması, qanunvericiliyin hazırlanması üçün ayrılmıĢ vaхtın az оlması,
ölкədəкi iqtisadi və sоsial böhran оnun təĢəккül tapmasına bilavasitə öz təsirini
göstərmiĢdir. Ölкənin vergi sisteminin qısa müddət ərzində qurulmasını zəruri
edən əsas Ģərtlərdən biri də 1991-ci ildə Azərbaycanın müstəqilliк əldə etməsi
nəticəsində büdcənin gəlir hissəsini fоrmalaĢdırmaq zərurəti idi.
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Azərbaycan Respublikasının vergi sistemi müstəqilliyimiz elan edildikdən
sonra, 1991 ci ilin sonu 1992 ci ilin əvvəllərində təĢəkkül tapmağa baĢlamıĢdır.
Bu təĢəkkül prosesini 3 mərhələyə ayırmaq olar:
1-ci mərhələ 1991-1992-ci illəri əhatə edir. Bu mərhələdə əsasən gəlirlərə
və xərclərə qoyulan vergilər haqqında qanunlar qəbul edilmiĢdir. 1991 ci ilin
dekabrında ―Əlavə dəyər vergisi‖ və ‖Aksizlər‖ haqqında, 1992 ci ilin iyununda
―Hüquqi Ģəxslərin mənfəətindən və gəlirlərin ayrı-ayrı növlərindən vergilər‖ və
―Fiziki Ģəxslərdən gəlir vergisi‖ haqqında,1992 ci ilin ortalarından baĢlayaraq
respublikanın müstəqil vergi xidməti orqanı formalaĢmağa baĢladı. 1992-ci il
21 iyul tariхdə qəbul edilmiĢ «Dövlət vergi хidməti haqqında» Azərbaycan
Respubliкasının Qanunu dövlət vergi хidməti оrqanlarının struкturunu, оnların
hüquq və vəzifələrini müəyyən etdi.
2-ci mərhələdə 1993-1996-cı illəri əhatə əhatə edir. Bu mərhələdə əsasən
bazar iqtisdiyyatının tələblərinə uyğun olaraq bir sıra yeni vergi növləri haqqına
qanunlar qəbul edilmiĢ, onların normativ-hüquqi bazası yaradılmıĢdır. BaĢqa
sözlə 1993-cü ilin fevralında ―Torpaq vergisi‖, 1995-ci ilin martında ―Əmlak
vergisi‖ və ―Mədən vergisi‖, 1996-cı ilin dekabrında ―Dövlət yol fonduna
vergilər‖ haqqında qanunlar qəbul edilmiĢ, vergi qanunlarının tətbiqi ilə bağlı
təlimatlar, əsasnamələr iĢlənib hazırlanmıĢdır.
3-cü mərhələ 1996-cı ilin sonu 2000-ci il də daxil olan dövrü əhatə əhatə
edir. Bu mərhələdə əsasən cəmiyyətdə və iqtisadiyyatda baĢ verən keyfiyyət
dəyiĢikliklərindən asılı olaraq əvvəlki mərhələdə qəbul edilmiĢ qanunların
təkmilləĢdirilməsi istiqamətində iĢlər aparılmıĢ, müvafiq vergi qanunlarında
dəyiĢikliklər və düzəliĢlər edilmiĢ, Resppublika Prezidenti H.Əliyev tərəfindən
Respubliкa Nazirlər Кabinetinin 1998-ci ilin nоyabr ayında кeçirilmiĢ geniĢ
iclasında ölкənin Vergi Məcəlləsinin qısa müddətdə hazırlanaraq qəbul
оlunması Respubliкa höкumətinə, iqtisadi оrqanların rəhbərlərinə ən vacib
vəzifə кimi tapĢırıldı. Оdur кi, 1999-cu ilin iyun ayından etibarən
qanunvericiliк bazasının təкmilləĢdirilməsi məqsədilə Vergi Məcəlləsinin
layihəsinin hazırlanması vergi sistemində aparılan islahatların ən priоritet
istiqaməti hesab edildi və bu vəzifənin yerinə yetirilməsi üçün geniĢ tədbirlər
prоqramı həyata кeçirilməyə baĢlanıldı.
Respublika Vergilər Nazirliyinin Maliyyə Nazirliyi və digər iqtisadi
orqanlarla birgə həyata keçirdiyi məqsədyönlü fəaliyyəti nəticəsində, qısa
müddətdə beynəlxalq standartlara və eyni zamanda ölkənin iqtisadi Ģəraitinə
uyğun sənədin — Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin layihəsi
hazırlandı, Respublika Milli Məclisində bir neçə oxunuĢda müzakirə edildi və
daha da təkmilləĢdirilərək 2000-ci ilin iyul ayında qəbul оlundu. Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin imzaladığı 11 iyul 2000-ci il tarixli "Azərbaycan
Respublikası Vergi Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla
bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında" Azərbaycan Respublikasının
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Qanunu ilə Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsi təsdiq edildi və onun
2001-ci ilin yanvar ayının 1-dən qüvvəyə minməsi nəzərdə tutuldu.
Vergi Məcəlləsinin qəbul edilməsi ölкədə vergitutma prоsesini
tənzimləyən nоrma və qaydaları sistemləĢdirməyə imкan verdi. Vergi Məcəlləsi
qəbul edilənə qədər vergitutmanın vahid qanunvericiliк və nоrmativ bazası yох
idi, ölкədə bu sahədə yüzlərlə nоrmativ sənəd fəaliyyətdə idi. Vergi
Məcəlləsinin qüvvəyə minməsi ilə bütün bu aкtlar öz hüquqi qüvvəsini itirmiĢ
оldu.
Mütəхəssislərin, iĢ adamlarının, beynəlхalq maliyyə qurumlarının
Azərbaycan Respubliкasının Vergi Məcəlləsi haqqında rəyi оndan ibarətdir кi,
Vergi Məcəlləsi, ölкədə yaradılmıĢ vergi mühiti azad sahibкarlıq üçün geniĢ
imкanlar yaradır və hazırda Respubliкada biznesin, sahibкarlığın inкiĢafı üçün
vergi qanunvericiliyində, bütövlüкdə vergi sistemində ziddiyyət və maneçiliк
yохdur. Belə кi, Azərbaycan Respubliкasının Vergi Məcəlləsinə 2002-ci ildən,
2015-ci ilə kimi hər il əlavə və dəyiĢiкliк edilmiĢdir. Bu isə respubliкanın vergi
sistemində оnun təкmilləĢdirilməsi istiqamətində iĢlərin bu gün də davam
etdirildiyini bir daha təsdiq edir.
Belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, həyata keçirilən kompleks islahatlar
nəticəsində vergilərin toplanmasında son illərdə yaranmıĢ geriliyin aradan
qaldırılmasına nail olunmuĢ, dövlət büdcəsinə daxilolmaların artmasına müsbət
təsir göstərmiĢdir. Bütün bunların nəticəsində, Azərbaycanda sabit vergi sistemi
yaradılmıĢıdır.
Açar sözlər: iqtisadi münasibətlər, vergilərin yaranması, vergi sistemi
“BÖYÜK ĠPƏK YOLU”NUN NAXÇIVANIN SAHĠBKARLIĞINDA
ROLU
XƏYAL HEYDƏROV
―Naxçıvan‖ Universiteti
xeyal14@yahoo.com
Müasir dövrümüzdə ―Böyük Ġpək Yolu‖nun bərpasına dair ilk addımlar
hələ 1991-ci ildə atılmıĢ, 1993-cü ildən etibarən isə bu sahədə əməli iĢlər
görülməyə baĢlanmıĢdır. Belə ki, 1993-cü ilin mayında ―Avropa-Qafqaz-Asiya
Transqafqaz nəqliyyat dəhlizi‖ proqramı qəbul olundu ki, bunun da davamı
kimi 1998-ci il sentyabrın 7-8-də ümummilli lider Heydər Əliyevin təĢəbbüsü
ilə Bakıda ―Böyük Ġpək Yolu‖ beynəlxalq konfrans keçirildi. Konfransda 32
ölkənin və 13 beynəlxalq təĢkilatın nümayəndə heyətləri iĢtirak etmiĢdir. Qeyd
etməliyik ki, Azərbaycanın çox zəngin xammal ehtiyatı və intellektual
potensialı, Avropadan Asiyaya uzanan yolda əlveriĢli coğrafi mövqeyi onun
dünya birliyində nüfuzunun güclənməsinə imkan verir. TRASEKA proqramı
çərçivəsində nəzərdə tutulan Avropa ilə Asiya arasında körpü rolunu oynayan
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―Böyük Ġpək Yolu‖nun bərpası, həmçinin Avropa, Qara dəniz, Xəzər dənizi və
Asiya regionlarında təbii ehtiyatlardan istifadəyə və qarĢılıqlı faydalı
əməkdaĢlığa hər zaman kömək edəcəkdir. Ümumiyyətlə ―Böyük Ġpək Yolu‖nun
bərpası və ġərq-Qərb enerji dəhlizinin yaranması XXI yüzilliyin qlobal tarixi
hadisələrindəndir. Avropa və Asiyanın mərkəz hissəsində yerləĢən və 34-dən
artıq dövlətin ərazisindən keçərək onları birləĢdirən bu yolun əhəmiyyəti ölçüyə
gəlməzdir.
25 ildən artıqdır ki, Muxtar Respublika blokada Ģəraitindədir. Buna
baxmayaraq müasir texnologiyalarla təchiz olunmuĢ yeni sənaye
müəssisələrinin
yaradılması, sənayenin
infrastruktur təminatının
yaxĢılaĢdırılması sənaye məhsulunun dinamik artımını təĢkil etmiĢdir. Ġxrac
yönümlü məhsulların dünya bazarlarına rahat Ģəkildə çıxarılması üçün
alternativ marĢrutdan da istifadə nəzədə tutulur. Bu layihə Bakı-Tbilisi-Qars
dəmir yolu xəttinin inĢasıdır. Belə ki, Ermənistanın Azərbaycana məlum
təcavüzü nəticəsində paytaxt Bakını Naxçıvanla birləĢdirən quru nəqliyyat
kommunikasiyaları bağlanmıĢdır. SərniĢin daĢınmaları əsasən hava
nəqliyyatının, yük daĢınmaları Ġran və Türkiyədən keçməklə avtomobil
nəqliyyatının üzərinə düĢmüĢ, tarixi dəmir yolu xətti isə regional və tranzit
daĢınmalardan kənarda qalmıĢdır. Ona görə də Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu
xətti layihəsi ilə bağlı növbəti plan Qarsdan Naxçıvana ayrıca bir dəmir yolu
qolunun çəkilməsini də aktual bir məsələyə çevirir. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir
yolu xəttinin iĢə düĢməsi Azərbaycan iqtisadiyyatına o cümlədən Muxtar
Respublika iqtisadiyyatına öz müsbət təsirini göstərəcəkdir.
Açar sözlər: Naxçıvan, sahibkarlıq, ―Böyük ipək yolu‖, Bakı-TbilisiQars
BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏRĠMĠZĠN ĠNKĠġAFINDA HEYDƏR
ƏLĠYEV FENOMENĠ (AZƏRBAYCAN-YAPONĠYA ƏLAQƏLƏRĠ
ƏSASINDA)
GÜLNAR YUNUSOVA
AMEA Ədəbiyyat Ġnstitutu
gulnar1340@yahoo.com.tr
ġərqi Asiyanın Azərbaycanla sıx münasibətlər və geniĢ əməkdaĢlıq
əlaqələri yaratmıĢ ikinci fəal dövləti uzaq ġərqdə güclü dövlət olan, ən qədim
dövrlərdən dünya miqyasında öz yeri, mövqeyi ilə tanınan Yaponiyadır. Ġpək
yolunun tarixi ticarət yolları Yaponiya, Çin, Hindistan, Monqolustan, Ġran,
Özbəkistan, Tacikistan, Azərbaycan və digər ölkələrdən keçmiĢdir. Bu
baxımdan Azərbaycan və Yaponiya arasındakı qədim tarixə malik əlaqələr iki
dövlət arasındakı münasibətlərin daha da möhkəmləndirilməsinə və
geniĢləndirilməsinə yardımçı olmuĢdur. Uzun müddət Yaponiya ilə gərgin
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münasibətləri olan SSRĠ, nəhayət, 1956-cı ilin oktyabrında bu ölkə ilə
diplomatik münasibətlər yaratdı. Həmin münasibətlərin müxtəlif sahələr üzrə
bərpasını təzahür etdirən birgə bəyannamə imzalandı ki, bu bəyannamə
Azərbaycan-Yaponiya əlaqələrinin dirçəldilməsinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir
göstərdi.
Azərbaycan Respublikası müstəqillik əldə etdikdən sonra Yaponiya
dövlətimizlə əməkdaĢlığa baĢlayan ilk dövlətlərdən biri olmuĢdur. Yaponiya
Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyini 28 dekabr 1991-ci ildə tanımıĢ, iki
ölkə arasında diplomatik əlaqələr isə 7 sentyabr 1992-ci ildə qurulmuĢdur.
Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin Yaponiyaya ilk rəsmi səfəri iki
dövlət arasındakı əlaqələrin demokratik prinsiplər əsasında yenidən
qurulmasına önəmli töhfə vermiĢdir. Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev
Yaponiyanın BaĢ naziri Ryutaro HaĢimotonun dəvəti ilə 24-28 fevral 1998-ci
ildə Yaponiyada ilk dəfə rəsmi səfərdə olmuĢdur. Yaponiyanın Tokio və Kioto
Ģəhərlərini əhatə edən səfər çərçivəsində Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev
bu ölkənin imperatoru əlahəzrət Akihito, baĢ nazir HaĢimoto, hökumətin bir çox
üzvləri, o cümlədən bu ölkənin çoxsaylı investorları, iĢ adamları ilə görüĢüb
danıĢıqlar aparmıĢdır.
Məruzədə ulu öndərimizin tarixi hadisə kimi qiymətləndirilən
sözügedən səfərinin təfsilatları, bu səfər zamanı imzalanmıĢ yeddi əsas sənəd
geniĢ Ģəkildə iĢıqlandırılacaqdır. Məhz bu səfər nəticəsində ölkələrimiz
arasındakı ikitərəfli münasibətlərin siyasi, iqtisadi, mədəni və digər sahələrdə
qarĢılıqlı maraq əsasında inkiĢaf etdiyi göstəriləcəkdir.
Açar sözlər: Azərbaycan, Azərbaycan-Yaponiya əlaqələri, əməkdaĢlıq,
beynəlxalq aləm
NAXÇIVAN ġƏHƏRĠNĠN ĠPƏK YOLU ĠLƏ ĠQTĠSADĠ-MƏDƏNĠ
ƏLAQƏLƏRĠ
NURLANƏ BEYBUDOVA
Naxçıvan Dövlət Universiteti
nurlana.89@bk.ru
Böyük Ġpək Yolu adlanan və tarixən ölkələr və xalqlar arasında iqtisadi,
ticarət və mədəni əlaqələrin həyata keçirilməsində müstəsna əhəmiyyəti olan bu
yolun keçdiyi ərazilərdən biri də ġərqlə Qərb arasında mühüm məntəqə sayılan
və Azərbaycanın qədim zamanlardan inkiĢaf etmiĢ mədəniyyət, ticarət və
sənətkarlıq mərkəzlərindən olan Naxçıvan ərazisidir. Yaxın ġərqin ticarət
mərkəzləri ilə Cənubi Qafqazı, Orta Asiyanı və Uzaq ġərq ölkələrini
əlaqələndirən əsas karvan yollarından biri Naxçıvan ərazisindən keçmiĢdir.
Naxçıvan bölgəsi nəinki Azərbaycan, eləcə də Cənubi Qafqaz üçün çox mühüm
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coğrafi-strateji mövqedə yerləĢən ərazidir. Bunu vaxtilə bu ərazidən keçən
beynəlxalq ticarət yollarının aktiv fəaliyyəti ilə daha aydın izah etmək olar.
Tədqiqatlar və hazırki zamanda yerləĢdikləri coğrafi mövqe də təsdiq
edir ki, bu Ģəhərlər, əsasən, ərazidən keçən mühüm ticarət yollarının üzərində
yerləĢmiĢlər. Bu Ģəhərlərin bəzisi yarandıqdan sonra ticarət və sənətkarlıq
mərkəzinə çevrilsə də, bəzilərinin yaranmasında Ģəhərin salındığı ərazidən
keçən ticarət yollarının mühüm rolu olmuĢdur. Qədim və orta əsr müəlliflərinin
əsərlərində verilən məlumatlar da təsdiq edirlər ki, Ģəhərlər, əsasən, ərazidən
keçən ticarət yollarının üzərində salınmıĢ, ticarət və sənətkarlıq mərkəzləri kimi
inkiĢaf etmiĢlər.
Bu yol üzərində yerləĢən yaĢayıĢ yerləri və qəbir abidələrində aparılan
arxeoloji qazıntılar zamanı külli miqdarda baĢqa ölkələrdən gətirilən avadanlıq
(pullar, bəzək əĢyaları, silahlar, möhürlər, metal və gil qablar, fil sümüyü və
rəngli daĢlardan hazırlanan fiqurlar və sair) tapılmıĢdır.
Ticarət yolları üzərində daĢınan mallar dəyərinə görə müxtəlif
əmtəələrin adı ilə simvolizə olunurdu. Tarixi mənbələrdə ―ipək‖, ―çay‖,
―baharat‖, ―ətriyyat‖, ―ĢüĢə‖, ―Həcc‖ yolu və sair kimi adlandırılan karvan
yolunun ən iĢlək qollarından biri uzun müddət ġərq və Qərb ölkələrinin böyük
maraqla qarĢıladıqları Naxçıvan duzunun da daĢındığı Duz yolu olmuĢdur.
Naxçıvan sənətkarlarının hazırladıqları zərif parçalar, zinət əĢyaları, incə
naxıĢlı ağ qablar, keramika məmulatları, duz, mis, pambıq, taxıl, quru meyvə,
balıq və sair məhsullar Azərbaycanın digər Ģəhərlərinə, qonĢu Cənubi Qafqaz
regionlarına və Yaxın ġərq bazarlarına aparılırdı. Naxçıvanın əlveriĢli coğrafi
mövqeyi, zəngin təbii ehtiyatları, Ģəhərin əsrlər boyunca ölkənin həyatında
mühüm rol oynaması ona yenidən inkiĢaf üçün zəmin yaratmıĢdır. Təsadüfi
deyil ki, ġərqin ən qədim Ģəhər mədəniyyət mərkəzlərindən olan Naxçıvan
Ģəhərinin yaranmasının baĢlıca amilləri yerli coğrafi, iqtisadi və mədəni zəminlə
əlaqədar olmuĢdur.
Naxçıvanda olan qədim tarixi memarlıq abidələrimiz yüksək zövq və
ustalıqla bərpa olunmuĢdur ki, bunların da bir çoxu vaxtilə Böyük Ġpək Yoluna
xidmət edən abidələr siyahısındadır. Bunlar sırasında Xanəgah Memarlıq
Kompleksi, Naxçıvanın orta əsr körpüləri, Əlincə qalası, Naxçıvanqala
möhtəĢəmliyi ilə seçilir.
Naxçıvanda Böyük Ġpək Yoluna birbaĢa xidmət edən bu tarixi abidələrin
dünya əhəmiyyətli abidələr siyahısına salınması elmi və məntiqi baxımdan
bölgəmizin daha geniĢ Ģəkildə təbliğinə Ģərait yarada bilər. Naxçıvan bütün
tarixi dövrlərdə Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi kimi onun tarixi taleyini
birgə yaĢamıĢdır və yaĢamaqda davam edir. Erməni iĢğalları nəticəsində
Naxçıvanın Azərbaycanın digər torpaqlarından ayrı salınması, 90-cı illərin
əvvələrindən baĢlayaraq Muxtar Respublikanın ermənilər tərəfindən
blokadaya alınması, onu böyük çətinliklərlə üz-üzə qoymuĢdur. Lakin uzun
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sürən ağır blokada Ģəraiti Naxçıvanın və naxçıvanlıların iradəsini qıra
bilməmiĢ, əksinə daha da mətinləĢdirmiĢdir.
Açar sözlər: Azərbaycan,Naxçıvan, Ġpək yolu, ticarət
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TARĠX, ARXEOLOGĠYA VƏ ETNOQRAFĠYA
NAXÇIVAN AZƏRBAYCANDA DÖVLƏTĠN YARANMASINADƏK
OLAN DÖVRDƏ
(ən qədim zamanlardan – e.ə. IV minilliyədək)
ĠSMAYIL HACIYEV
AMEA Naxçıvan Bölməsi
ismayil_haciyev@yahoo.com
Naxçıvan ərazisi ən qədim insanların yaĢadığı bir bölgə olmuĢdur. Son
illərə qədər Qazma mağarasından əldə edilmiĢ maddi-mədəniyyət nümunələri
əsas götürüldüyündən Naxçıvan ərazisində insanların 80-90 min il bundan
əvvəl məskunlaĢması deyilirdi. Arxeoloji tədqiqatlar müəyyən etdi ki, Naxçıvan
ərazisində insanların məskunlaĢması aĢağı paleolit dövrünə, təxminən 500-300
min il bundan əvvələ aid edilir. Tədqiqatlarla sübut edilmiĢdir ki, qədim Qazma
sakinləri qəbilə icmalarının yaranması ərəfəsində olmuĢdur. Qəbilə icması
ibtidai sürüyə nisbətən irəliyə doğru bir addım olub, insanların həyatında bir
sıra yeniliklərlə müĢayiət olunurdu. Qəbilə icmasının ilkin dövründə qadının
rolu yüksək olduğuna görə, bu dövr matriarxat – ana xaqanlığı dövrü kimi də
xarakterizə olunur.
Naxçıvanın təbii-coğrafi Ģəraiti, orta paleolitə aid abidələrin aĢkar
edilməsi burada yuxarı paleolit və mezolit dövründə də həyatın davam etməsini,
ilk nəsli quruluĢun meydana gəlməsini söyləməyə əsas verir.
―Neolit inqilabı‖ (e.ə. VIII – e.ə. VI minillik) ilə insanların təsərrüfat
həyatında böyük bir hadisə baĢ verdi, istehlak təsərrüfatından istehsal
təsərrüfatına keçid yarandı.
Naxçıvan ərazisində hələlik neolitin orta və son dövrünə aid tapıntılar
əldə edilmiĢdir. I Kültəpə bütün Qafqazda ―neolit inqilabı‖nın ilk abidəsi kimi
tanınır. Kültəpə abidəsinin Qafqazda ilkin istehsal təsərrüfatı ilə bağlı ən qədim
yaĢayıĢ yeri olması təsdiq edilir.
Azərbaycanda eneolit dövrü e.ə. VI-IV minilliyin ortalarını əhatə edir.
Çox maraqlıdır ki, Azərbaycanda son neolit və eneolitin tarixinin öyrənilməsi I
Kültəpə abidəsindən baĢlanır. Naxçıvanın unikal abidələrindən olan Duzdağ da
eneolit dövrünə aid edilir. Duzdağ dağ-mədən sənayesinin meydana gəlməsinin
ilkin dövrünü əks etdirməklə, istehsal təsərrüfatının daha da inkiĢafını sübut
edir.
Azərbaycanın eneolit abidələri həmin dövrdə mövcud olan ictimai
münasibətləri əks etdirməklə eyni zamanda, onun qonĢu mədəniyyətlərlə
əlaqələrini də aĢkar etmiĢdir. Ubeyd tayfalarının Azərbaycan ərazisinə
miqrasiyası Naxçıvanı da əhatə etmiĢdir.
Ġlk tunc dövrünün yaranması ilə yeni ictimai münasibətlərin təĢəkkülü
də geniĢlənir. Bu dövr Azərbaycanda Kür-Araz mədəniyyəti ilə xarakterizə
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olunur. Ġlk tunc dövrünə aid I Kültəpə ilə yanaĢı II Kültəpə, AĢağı DaĢarx,
Ovçulartəpəsi və s. nekropollar qeydə alınmıĢdır. MəĢhur Gəmiqaya
təsvirlərinin xronologiyasında da eneolit və ilk tunc dövrünə aid piktoqramlar
mühüm yer tutur.
Ġlkin tunc dövründə Azərbaycanda dövlətin formalaĢmasının baĢa
çatması üçün Ģərait meydana gəlmiĢdir. Naxçıvana aid materialların nəzərdən
keçirilməsi göstərir ki, bölgə bu prosesdə fəal rol oynamıĢdır.
Açar sözlər: Arxeoloji tədqiqatlar, Qəbilə icması, ―neolit inqilabı‖, I
Kültəpə, neolit, eneolit, tunc dövrü
GĠLANÇAY KÖRPÜLƏRĠ
FƏXRƏDDĠN SƏFƏRLĠ
AMEA Naxçıvan Bölməsi
hacifexreddin@yahoo.com.tr
KeçmiĢdə ticarət karvanlarının, insanların hərəkətini asanlaĢdırmaq
üçün və hərbi məqsədlərlə çaylar üzərində körpülər salınırdı. Naxçıvan
bölgəsində üzərində çoxlu körpü salınan çaylardan biri də Gilançaydır.
1. Aza körpüsü. Aza və Darkənd kəndlərini birləĢdirən Aza körpüsü
qırmızımtıl rəngli yonulmuĢ yerli dağ daĢından beĢ aĢırımlı Ģəkildə inĢa
edilmiĢdir. Böyük Ġpək Yolu ilə hərəkət edən ticarət karvanlarına və əhaliyə
xidmət edən bu körpünü tikinti texnikasına görə XVI-XVII yüzilliklərə aid
etmək olar.
2. Biləv körpüsü. Biləv kəndinin cənubunda, Gilançay üzərində orta
əsrlər zamanı inĢa edilmiĢ, uzunluğu təxminən 60 metr, eni 4 metrə yaxın,
hündürlüyü 7-8 metr olan körpü Böyük Ġpək yolunun üstündə, mühüm karvan
yollarının qovĢağında yerləĢməklə ticarət karvanlarına və yerli əhaliyə xidmət
edirdi. Körpünün inĢasını I ġah Abbasla (1587-1629) əlaqələndirirlər.
3. Gilançay körpüsü. Bu körpü əhalinin və ticarət karvanlarının gediĢ gəliĢini asanlaĢdırmaq məqsədi ilə Ordubad rayonunun Gilançay kəndindən bir
az Ģimalda inĢa edilmiĢdir. Hazırda qalan mərkəz dayağına əsasən demək olar
ki, körpü möhtəĢəm olmuĢdur. Səfəvilər dövründə inĢa edilmiĢdir.
4. Ələhi körpüsü. Ordubad rayonunun ən ucqar kəndlərindən olan Ələhi
kəndindəki bu körpü çatmatağlı formada, kobud Ģəkildə yonulmuĢ boz rəngli
dağ daĢından inĢa edilmiĢdir. Ġki aĢırımlıdır. Qərb tağ böyük, Ģərq tağ kiçik
ölçülüdür. Körpünün uzunluğu 30 metr, eni 3 metr, hündürlüyü 6,5 metrdir.
XVI-XVII əsrlərdə inĢa edildiyi ehtimal olunur.
5. I Bist körpüsü. Bist kəndində dövrümüzədək iki körpü qalmıĢdır.
ġərti olaraq I Bist körpüsü adlandırılan körpü qaba Ģəkildə yonulmuĢ boz rəngli
dağ daĢından və biĢmiĢ kərpicdən yarım dairə formada inĢa edilmiĢdir. Bir
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aĢırımlıdır. Uzunluğu 21 metr, eni 3,8 metr, hündürlüyü 10 metrdir. XVII əsrə
aid etmək olar.
6. II Bist körpüsü. Yuxarıdan çatma tağla tamamlanan formada inĢa
olunmuĢ körpünün tikilməsində əsasən dağ daĢından istifadə olunmuĢdur.
Çatma hissəsi yonulmuĢ dağ daĢı ilə iĢlənmiĢdir. Cənub tərəfdəki həmin
daĢlardan birinin üzərində bərpa ili - ―1869‖ tarixi yazılmıĢdır. Uzunluğu 23
metr, eni 10 metr, hündürlüyü 4 metrdir.
7-8. I və II Sumbatan körpüləri. Bir – birindən təxminən 300 metr aralı
məsafədə inĢa edilən hər iki körpü indiki Sabirkənd kəndinin cənubunda
yerləĢən və hazırda qalıqları qalan Sumbatan Ģəhəri ilə Gilançayın sol sahilində
yerləĢən Kələntər Dizə kəndini birləĢdirmiĢ, Araz çayı boyunca OrdubadSədərək marĢrutu ilə və əksinə hərəkət edən ticarət karvanlarına, həmçinin
əhaliyə xidmət etmiĢdir. Qalıqlarına, bu ərazidə çayın nisbətən sakit axarına və
yayılmasına əsasən deyə bilərik ki, bu körpülər Aza körpüsündən daha
möhtəĢəm, təxminən 100 metr uzunluğunda olmuĢdur. Eni təxminən 4 metr
olan hər iki körpünün ġərq dayaqları hazırda Sabirkəndin ərazisinə daxil olan
yerlərdə, möhkəm qayalardan ibarət təbii özül üzərində qərar tutubmuĢ.
Körpülərin XIII-XIV əsrlərdə inĢa edildiyini ehtimal etmək olar.
Açar sözlər: Naxçıvan, Aza körpüsü, Biləv körpüsü, Ələhi körpüsü,
Gilançay körpüsü
V.QRĠQORYEVĠN “NAXÇIVAN ƏYALƏTĠNĠN STATĠSTĠK TƏSVĠRĠ”
ƏSƏRĠNDƏ ƏHALĠNĠN MƏġĞULĠYYƏTĠ VƏ TĠCARƏT
MƏSƏLƏLƏRĠ
HACI QADĠR QƏDĠRZADƏ
AMEA Naxçıvan Bölməsi
hqadirzade@yahoo.com.tr
Naxçıvan tarixinin öyrənilməsində önəmli dövrlərdən biri 1828-ci il
Turkmənçay müqaviləsi ilə bölgənin ruslar tərəfində iĢğalı ilə bağlıdır. Bu dövr
bir tərəfdən siyasi-hərbi cəhətdən Azərbaycanın bölüĢdürülməsi, etnik-dini
münasibətlərdə yeni baxıĢların formalaĢması, milli-etnik yerdəyiĢmələr,
demoqrafik məsələlərlə xarakterikdirsə, digər tərəfdən iĢğalaqədərki və ondan
sonrak ilk illərdə ölkənin sosial-iqtisadi vəziyyətinin tədqiqi baxımından da
əhəmiyyətlidir. Dövrə aid müfəssəl mənbələrdən biri V.Qriqoryevin 1833-cü
ildə Peterburqda nəĢr edilmiĢ əsəridir. Əsər Naxçıvan tarixinin müxtəlif
problemləri ilə məĢğul olan araĢdırıcılar üçün dəyərli mənbələrdəndir. Təbii ki,
tədqiqat zamanı onun yazıldığı siyasi-tarixi Ģəraiti, bir sıra məsələlərə məqsədli
yanaĢılmasını ciddi Ģəkildə nəzərə almaq gərəkdir. Biz əvvəlki yazılarımızda da
ondan bəhrələnmiĢik. Bu yazıda konfransın ruhuna uyğun olaraq o dövrdə
əyalətdə əhalinin məĢğuliyyəti, xüsusən ipəkçiliyin inkiĢafı, barama qurdunun
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becərilməsinin, istehsalının xalq üsullarından, onun ticarət məsələlərindən
geniĢ bəhs etməyə çalıĢmıĢıq. Biz belə düĢünürük ki, boyük iqtisadi
əhəmiyyətini, əhalinin məĢğulluq sahəsindəki önəmli yerini nəzərə alaraq
Naxçıvanda ipəkçiliyin inkiĢafına xüsusi önəm verilməlidir.
Əsərin ciddi əhəmiyyətindən biri onun ümumiləĢdirici xarakterə malik
olmaqla tarixi Naxçıvan ərazisini əsasən əhatə etməsidir. Təbii ki, müəllif
məsələləri o dövrkü inzibati-ərazi bölgüsünə uyğun araĢdırmıĢdır. Ona görə də
ġərur və Sədərək bölgələrinin müəyyən əraziləri haqqında məlumatlar
verilməmiĢdir.
Kitabda ayrı-ayrı məsələlərlə bağlı verilmiĢ cədvəllər, statistik
məlumatlar ciddi elmi əhəmiyyət kəsb edir. Burada yaĢayıĢ məskənlərinin
quruluĢu, əhalinin dini, milli-etnik tərkibi, ermənilərin əraziyə köçrülməsi ilə
əlaqəli dəyərli məlumatlar vardır.
Əsərdə inzibati-ərazi bölgüsünə uyğun olaraq Naxçıvan əyalətinin iki
dairəyə-Naxçıvan və Ordubad, hər dairənin müxtəlif mahallara bölündüyü
göstərilmiĢdir. Burada məĢğuliyyət sahələri ilə yanaĢı bazar münasibətləri,
bazarların quruluĢu, ticarət əlaqələri, əyalətdən satlığa çıxarılan mallarla yanaĢı
bura gətirilən ərzaq və sənaye məhsulları, karvan yolları və s. ilə bağlı geniĢ
məlumatlar vardır. Əhalinin məĢğuliyyətindən bəhs edərkən onun təbii-coğrafi
Ģəraitə uyğun olaraq əkinçilik, maldarlıq, ev peĢəsi, ticarət, müəyyən qisminin
kiçik manfaktura sahəsində çalıĢdığını görürük.
AraĢdırmaya cəlb edilən məsələlərdən biri də, ölçü, çəki vasitələri, pul
vahidlərinin qarĢılıqlı münasibətləridir. Əsərdə ayrıca olaraq Rusya-Ġran ticarət
münasibətləri ilə əlaqəli ayrıca baĢlıq vardır.
Açar sözlər: Türkmənçay, statistik məlumat, təbii-coğrafi Ģərait,
əkinçilik, maldarlıq
YENĠ YOL YAġAYIġ YERĠNDƏ ARXEOLOJĠ ARAġDIRMALARI
VƏLĠ BAXġƏLĠYEV, ZEYNƏB QULĠYEVA, RUHĠYYƏ RZAYEVA
AMEA Naxçıvan Bölməsi
velibahshaliyev@mail.ru
2013-2014-cü illərdə aparılan arxeoloji araĢdırmalar zamanı Yeni yol
yaĢayıĢ yerində Neolit və Eneolit dövrünə aid keramika nümunələri aĢkar
olunmuĢdur. YaĢayıĢ yerində mədəni təbəqənin xarakterini müəyyən etmək
üçün 2014-cü ilin avqustunda 300 kv m sahədə araĢdırma aparılmıĢdır. Yeni yol
yaĢayıĢ yerindən aĢkar olunan arxeoloji tapıntıların böyük bir qismi keramika
məmulatından ibarətdir. Vaxtilə Yeni yol yaĢayıĢ yerində apardığımız
araĢdırmalar zamanı Son Neolit dövrü üçün xarakterik olan keramika
nümunələri aĢkar olunmuĢdu. Arxeoloji qazıntılar zamanı yeni aĢkar olunan
keramika məmulatını baĢlıca olaraq iki qrupa bölmək olar. Birinci qrupdakılar
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qum qarıĢıq gildən hazırlanaraq qeyri-bərabər biĢirilmiĢdir. Bu qrupdakı
qablardan bəzisinin tərkibində iri daĢ parçalarına, yaxud çınqıl dənələrinə də
rast gəlinir. Onlar hər iki üzdən yaxĢı hamarlanmıĢdır. Qırmızı rəngdə
biĢirilməsinə baxmayaraq qabların bəzisi hisin təsirindən qaralmıĢdır. Kasa tipli
bəzi qabların ağız kənarında kiçik, yuvarlaq deĢiklər açılmıĢdır. Qeyd edək ki,
ağzının kənarında yuvarlaq deĢik açılan qablar böyük bir dövr ərzində - Son
Neolitdən Son Eneolitə qədər istifadə olunmuĢdur. Odur ki, onların tarixinin
dəqiqləĢdirilməsi üçün karbon analizə ehtiyac vardır. Lakin bəzi deĢiklər açılma
texnikasına görə fərqlənir. Belə ki, qabların əksəriyyətində deĢiklər qab
biĢirilməmiĢdən əvvəl açılmıĢdır. Belə keramika Cənubi Qafqazda daha çox
Eneolit dövrü üçün xarakterikdir. Lakin bu tip gil məmulatına ġərqi Avropanın
Neolit abidələrində də rast gəlmək mümkündür. Qeyd edək ki, bütün hallarda
bu tip keramika e.ə. V minilliyin əvvəllərindən qədimə getmir.
AĢkar olunmuĢ arxeoloji materiallar Naxçıvanın Neolit və Eneolit
mədəniyyətinin Cənubi Qafqaz və Yaxın ġərq ölkələri ilə əlaqələrini müəyyən
etmək, həmçinin Eneolit mədəniyyətinin mərhələlərini müəyyənləĢdirmək
baxımından əhəmiyyətlidir.
Açar sözlər: Yeni yol yaĢayıĢ yeri, eneolit dövrü, neolit dövrü
ÇAR RUSĠYASININ NAXÇIVANDA MÜSTƏMLƏKƏÇĠLĠK
MODELĠ VƏ ONA QARġI MÜBARĠZƏ TARĠXĠNDƏN
(XIX-XX əsrin əvvəlləri)
ZƏHMƏT ġAHVERDĠYEV
Naxçıvan Dövlət Universiteti
sahverdiyev_z@gmail.com
XIX əsr və XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda iqtisadi-siyasi
məsələlərin tədqiqi tarixĢünaslığın qarĢısında duran baĢlıca tədqiqat
sahələrindən biri hesab olunur. Bu problemin tədqiqi həm də ġimali
Azərbaycan torpaqlarının Rusiyaya birləĢdirilməsindən sonra çarizmin bu
yerlərdə müstəmləkə siyasətinin araĢdırılmasında da böyük elmi əhəmiyyət
kəsb edir. Azərbaycanın bir hissəsi olan Naxçıvan və ġərur-Dərələyəz
qəzalarının vəziyyəti sahəsində bir sıra təhlillər aparılsa da, bu sahədə yalnız
son onilliklərdə sistemli Ģəkildə tədqiqatlar aparılmıĢdır. Ġstər XX əsr
mənbələrində, istərsə də müxtəlif alimlərin tədqiqatlarında bu mövzu ilə
əlaqədar bir sıra məsələlər öz ifadəsini, yaxud elmi təhlilini tapmıĢdır.
XIX əsrin ilk onilliklərindən baĢlayaraq rus hökumətinin himayəsi ilə bu
yerlərə ermənilər köçürüldü, zaman-zaman yerli əhali sıxıĢdırıldı. Çar Rusiyası
Naxçıvan Xanlığını iĢğal etdikdən sonra bölgənin təsərrüfat həyatına diqqət
yetirməyə baĢladı. Əslində bu diqqət çarizmin iqtisadi siyasəti, hər Ģeydən
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əvvəl, onun siyasi mahiyyətindən irəli gəlirdi. Bu siyasətin baĢlıca məqsədi isə
çarizmin regionda öz ağalığını möhkəmlətmək məqsədinə xidmət edirdi.
XIX əsrdə çar Rusiyasının Naxçıvanı iĢğalından sonra bölgə əhalisi ağır
müstəmləkə zülmü altında idi. Hələ XIX əsrin 30-cu illərində çarizmin
müstəmləkəçilik siyasətinə və yerli feodalların zülmünə qarĢı çevrilmiĢ kəndli
çıxıĢları çarizmi narahat etmiĢdi. Odur ki, hakim dairələr yerlərdəki idarə
sisteminin vəziyyətini öyrənmək və onu təkmilləĢdirmək üçün öz
nümayəndələrini müxtəlif yaĢayıĢ məntəqələrinə göndərir, ətraflı məlumat
toplayırdılar. Problem haqqında geniĢ, ətraflı elmi araĢdırmalar məruzədə və
elmi məqalədə öz əksini tapacaqdır.
Açar sözlər: müstəmləkəçilik, ikili siyasət, Naxçıvan xanlığı, XIX əsr
TÜRK-SOVYET ĠLĠġKĠLERĠNĠN OLUġUMUNDA NAHÇIVAN
FAKTÖRÜ
ĠBRAHĠM ETHEM ATNUR

Erzurum Atatürk Universitesi
ethematnur@hotmail.com
Mondros Mütarekesi sonrası, Ġtilaf Devletleri tarafından sıkıĢtırılan ve
toprakları parçalanan Osmanlı Türkleri, bir taraftan Milli Ġstiklal mücadelesi
yürütürken, diğer taraftan mücadeleleri için gerekli maddi ve manevi desteği
sağlamak amacıyla bir baĢka güce ihtiyaç duymaya baĢlamıĢtı. Aynı dönemde
Ekim Ġhtilali ile Rus Çarlığı yerine oluĢan Sovyet Rusya’da, Batılı Emperyalist
güçler tarafından yok edilmek istenmekte ve bu anlamda karĢıt güçler
olağanüstü Ģekilde desteklenmekteydi. Sovyet Rusya’da yalnızdı ve oda hem
düĢmanlarına karĢı bir müttefik arıyor ve hem de ideolojisini yayma imkânları
araĢtırıyordu. ĠĢte bu Ģartlar ve tabii olarak ortak düĢmanlar, Türk ve Sovyet
buluĢmasına imkân sağladı. Ne de olsa ―düĢmanımın düĢmanı dostumdur‖
ilkesi kadim bir gerçekti ve o Ģimdi bir daha vücut bulmak üzereydi. TürkSovyet iliĢkileri baĢlangıçta kiĢiler ve heyetler üzerinden oluĢturulmaya
çalıĢılsa da tarafların birbirlerini tanıyacakları, test edecekleri ve ortaklık
kuracakları bir coğrafyaya ihtiyaçları vardı. Ayrıca Türklere gerekli yardımın
ulaĢması için ortak sınıra ihtiyaç duyuluyordu. Bütün bunların gerçekleĢmesi
için en stratejik alan ise Nahçıvan bölgesiydi. 1920 yılı itibariyle bölge Türk
askerinin korumasındaydı ve aynı yılın 27 Nisan’ın da Kızılordu, Demokratik
Azerbaycan Cumhuriyetinin istiklaline son vererek daha güneye inmeye
baĢlamıĢtı. Mustafa Kemal ve Doğu’daki Türk komutanı Kazım Karabekir bu
fırsatı kaçırmak istemedi. Bu anlamda BolĢevik kuvvetleri Nahçıvan’a davet
edildi. Böylece hem sınırdaĢ olunacak ve hem de gerekli yardım alınabilecekti.
Nitekim Nahçıvan’a ulaĢan Kızıl Alay’ın açtığı yoldan gelen 500 kg civarındaki
altın, hemen Anadolu’ya gönderilmiĢti. Türk ve Kızıl kuvvetlerin Nahçıvan’da
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buluĢması ve bir birlerini selamlamaları, iliĢkilerin geliĢimi açısından çok
kıymetliydi. Türk tarafı özellikle Sovyet Rusya’nın dostluğunu elde etmek için,
BolĢeviklere hoĢ gözükmeye çalıĢıyor, aslında hiçte bünyesine uymayacak bir
tavra giriyordu. Nitekim Türk askerinin de artık kızıl amblemler taĢıması,
ismini değiĢtirmesi ve BolĢevik söyleme bürünmesi çok dikkat çekici bir
durumdu. Ġki tarafta Nahçıvan’daki iliĢkilerinin genel dostluğu Ģekillendireceği
kanaatindeydi ve özellikle Türk tarafı bu açıdan çok dikkatli ve programlı
hareket ediyordu.
Anahtar kelimeler: Osmanlı Türkleri, Türk-Sovyet iliĢkileri, Kazım
Karabekir, Nahçıvan
NAXÇIVANIN DEMOQRAFĠYA TARĠXĠ
(1920-ci ildən müasir dövrədək)
KƏRĠM ġÜKÜROV
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
kkshukurov@mail.ru
Naxçıvanın siyasi, sosial-iqtisadi və mədəniyyət tarixinin öyrənilməsi
sahəsində mühüm elmi-tədqiqatlar aparılmıĢdır. Demoqrafiya tarixi sahəsində
isə hələlik, kompleks araĢdırmalar yoxdur. Demoqrafiya tarixinin mərkəzi
məsələsini əhalinin yeniləĢməsindəki (təkrar istehsalındakı) dəyiĢikliklər,
onların xarakteristikası və əsas meyllərinin müəyyənləĢdirilməsi təĢkil edir.
Bununla eyni zamanda, əhalinin say dinamikası, yerləĢməsi, tərkibi, miqrasiyası
və s. əhali problemlərinin öyrənilməsi də vacib məsələlərdəndir. Demoqrafik
amillərin tarixdə rolunun müəyyənləĢdirilməsi də demoqrafiya tarixinin
predmetinə daxildir.
Naxçıvanın muxtar statusu onun demoqrafiya tarixinin Azərbaycanın
tərkib hissəsi olmaqla yanaĢı, müəyyən xüsusiyyətlərə malik olmasını
ĢərtləndirmiĢdir. Bu baxımdan Naxçıvanın demoqrafiya tarixinin xüsusi
tədqiqat obyekti kimi ayrılması elmi baxımdan zəruruidir. Tədqiqatın mənbə
bazasını əhali siyahıya almalarının, əhalinin təbii və mexaniki hərəkətinə dair
cari statistikanın materialları və digər tarixi-demoqrafik qaynaqlar təĢkil edir.
Tədqiqat zamanı tarixi-müqayisə və demostatisk metodlardan (əmsal və s.)
istifadə olunur.
Aparılan araĢdırmalar nəticəsində 1920-ci ildən müasir dövrədək
Naxçıvan əhalisinin say dinamikası, yerləĢməsi və tərkibi müəyyənləĢdirilir, ilk
dəfə olaraq demoqrafik keçid nəzəriyyəsinə əsasən əhalinin yeniləĢməsinin
tarixi tipləri araĢdırılır. Naxçıvan tarixində demoqrafik faktorun rolu göstərilir.
Naxçıvanın demoqrafiya tarixinin öyrənilməsi, bütövlükdə Naxçıvan tarixinin
də daha dərindən dərk edilməsinə ciddi dəstək verir.
Açar sözlər: demoqrafiya tarixi, Naxçıvan, miqrasiya, əhalinin tərkibi,
doğum, ölüm, nikah, demoqrafiya siyasəti
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ĠRƏVAN BÖLGƏSĠNDƏ ƏHALĠNĠN DEMOQRAFĠK VƏZĠYYƏTĠ,
YERLƏġMƏSĠ, ETNĠK TƏRKĠBĠ
(XIX YÜZĠLLĠYĠN ƏVVƏLLƏRĠNDƏ)
ĠBRAHĠM KAZIMBƏYLĠ
―Naxçıvan‖ Universiteti
Ġbrahimkazımbeyli@gmail.com
Tarixi Azərbaycan ərazisi olan Ġrəvan bölgəsi bəhs olunan dövrədək
əhalinin mütləq əksəriyyətinin aborogen əhali olan azərbaycan türklərinin
doğma əzəli vətəninin bir hissəsini təĢkil edirdi.
Ġlkin Orta əsrlər dövründən etibarən tarixi–ipək yolunun keçdiyi
ərazilərdən olan qədim mədəniyyət və siyasi mərkəz kimi Ġrəvan bölgəsinin
yer-yurd adları bütövlükdə azərbaycanlılarla bağlıdır.
Cənubi Qafqazda ikinci bir xristian səddinin yaradılması Çar
Rusiyasının geniĢmiqyaslı strateji planına salındığından, XIX yüzilin I
yarısından baĢlayaraq digər ərazilərimizdə olduğu kimi bu bölgəmizdə də
demoqrafik situasiyanı öz məqsədlərinə uyğun dəyiĢdirməyə baĢladılar.
Erməniləri kütləvi Ģəkildə köçürərək doğma yurd yerlərimizin ən səfalı (xəzinə
torpaqlarında – Ġ.K.) yerlərində yerləĢdirdilər, bu köçürmə iĢi 100 ilə qədər
müxtəlif formalarda davam etdirildi.
Azərbaycan türkləri isə zaman-zaman öz doğma torpaqlarından didərgin
salındı. Ərazimizin bir hissəsində qondarma ―Ermənistan‖ dövləti yaradıldı.
Açar sözlər: Ġrəvan, bölgə, əhali, demoqrafiya, yerləĢmə, etnik tərkib
BÖYÜK DÖVLƏTLƏRĠN CƏNUBĠ QAFQAZ SĠYASƏTĠNDƏ
NAXÇIVAN(XX yüzilliyin əvvəllərində)
ELÇĠN ZAMANOV
―Naxçıvan‖ Universiteti
zamanlielcin@yahoo.com
Versal konfransı beynəlxalq münasibətlərdə yeni dönəmin baĢlandığını
və yeni dünya düzəninin qurulmasında böyük dövlətlərin hərbi –siyasi
missiyalarını müəyyən etdi. Dünyanın aparıcı dövlətləri olan ABġ, Ġngiltərə,
Fransa,Türkiyə və Almaniyanın Cənubi Qafqazla bağlı siyasi yanaĢmalarında
mühüm geosiyasi bölgə rolunu oynayan Naxçıvan hadisələrin gündəmində əsas
məsələlərdən birinə çevrilmiĢdi. Azərbaycanın Versal Sülh konfransında olan
nümayəndələri də Ermənistan hökumətinin qədim Azərbaycan torpaqları olan
Naxçıvan və ġərur-Dərələyəzi, Qafqazda olan Cənub-Qərbi Qafqaz Türk
Respublikasını özünə birləĢdirmək niyyətlərinə, daĢnakların bu ərazilərdə
törətdiyi zorakılıq aktlarına qarĢı mübarizə aparırdılar. Bu barədə
Ə.M.TopçubaĢov avqust ayının 19-da Sülh konfransının sədrinə xüsusi etiraz
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notası təqdim etmiĢdi. Notada göstərilirdi ki, Azərbaycan nümayəndə heyəti
respublikanın müstəqilliyini tanımaq barədə Sülh konfransı qarĢısında çıxıĢ
edəcəyi günü səbirsizliklə gözlədiyi halda, bizim ölkəmizdə mühüm hadisələr
baĢ verir, Sülh konfransının səlahiyyətinə aid olan məsələlərə müdaxilə edilir,
Qafqaz Azərbaycanının ərazisi zor gücünə dəyiĢdirilir, əhalisi öz yurdlarından
didərgin salınır. Azərbaycan sülh nümayəndə heyəti öz ölkəsindən rəsmi
məlumat almıĢdır ki, Qars vilayəti, Ġrəvan quberniyasının Naxçıvan, ġərurDərələyəz, Sürməli qəzaları və Ġrəvan qəzasının bir hissəsi Ermənistan
Respublikasına birləĢdirilmiĢdir. ABġ və Ġngiltərənin təhlükəli, avantürist siyasi
oyunlarına məruz qalan köməksiz Naxçıvanın Çar Rusiyasının devrilməsindən
Moskva və Qars müqaviləsinədək hərbi-siyasi istinadgahı və qarantı ancaq
Türkiyə oldu. Qeyd etmək lazımdır ki, Türkiyənin Azərbaycana siyasi-hərbi
dayaq olması, ilk növbədə isə Naxçıvan, Zəngəzur və Qarabağ bölgələrinə
silahlı yardım göstərməsi iĢi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandıqdan sonra
daha da fəallaĢdı. Beynəlxalq durumun belə ağır olmasına baxmayaraq
Osmanlı Türkiyəsi Azərbaycanın, xüsusilə də Naxçıvanın tarixi taleyinə biganə
qalmadı. Naxçıvan öz coğrafi əhəmiyyətinə görə daim Türkiyənin xarici
siyasətində önəmli yer tutmuĢdur. Dörd ölkənin qovuĢuğunda yerləĢən
Naxçıvan mahalı çox böyük strateji və siyasi əhəmiyyət kəsb etmiĢdir. Türkiyə
Azərbaycanda qısa müddət ərzində baĢ verən bir-birilə çox kəskin təzad təĢkil
edən ictimai quruluĢ və siyasi sistem dəyiĢikliklərinə baxmayaraq, onun ərazi
bütövlüyünün təmin olunmasına hərbi-siyasi yardım göstərərək ―Naxçıvan türk
qapısıdır‖(Atatürk) və Naxçıvanla Zəngəzurun Anadolu ilə Azərbaycanı
birləĢdirən strateji koridor rolunu oynaması mövqeyinə üstünlük verirdi. Rusiya
və Ġran isə həmin bölgələr də daxil olmaqla bütün Quzey Azərbaycanın yenidən
ələ keçirilməsinə çalıĢır və buna özlərinin ―tarixi torpaqlarının geri qaytarılması
kimi‖ yanaĢırdılar. Naxçıvan və Zəngəzurun strateji əhəmiyyətini nəzərə alan
Qərb dövlətləri, ilk növbədə isə Böyük Britaniya və ABġ həmin bölgələrdə
nüfuza malik olmağa çalıĢırdılar. Bunun üçün də nəyin bahasına olursa olsun
Naxçıvanı ermənilərin idarəsi altına vermək istəyirdilər. O dövrdə bütün
millətlərin siyasi taleyini həll edən və Versal konfransında kiçik millətlərin,
milli-azadlıq hərəkatlarının siyasi nəticəsi kimi yaranan yeni milli
müstəqilliklərin gerçəkləĢdirilməsi və ən baĢlıcası Osmanlı Türkiyəsinin
Cənubi Qafqaza yönəlik haqlarının bərabər surətdə qorunmasından danıĢan bu
iri dövlətlər təəssüf ki, daha çox ermənilərə siyasi və hərbi dəstək verirdilər.
Ermənilər də bu böyük güclərin dəstəyinə arxalanaraq Naxçıvan və çevrəsini
iĢğal etməyə çalıĢırdılar.
Bütövlükdə Güney Qafqazı, xüsusilə də ġimali Azərbaycanı özlərinin
nüfuz dairəsinə keçirməyə, Rusiya və Türkiyəni buradan sıxıĢdırmağa çalıĢan
Qərb dövlətləri, ilk növbədə isə Ġngiltərə və ABġ bu dövrdə yaranmıĢ yerli
Ģəraitdən istifadə edərək Naxçıvan və Zəngəzur bölgələrində təsirlərini
artırmağa cəhdlər göstərirdilər. Bu cəhdlər ermənilərin həmin bölgələri ələ
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keçirmək niyyətləri ilə üst-üstə düĢdüyündən onlar bir-birlərindən qarĢılıqlı
surətdə faydalanmağa çalıĢırdılar.
Açar sözlər: Zəngəzur, Naxçıvan, Cənubi Qafqaz, Versal konfransı,
ġərur-Dərələyəz, Sürməli
NAXÇIVANIN ERKƏN TUNC DÖVRÜ ABĠDƏLƏRĠNDƏN TAPILAN
DULUSÇU MƏHSULLARININ XÜSUSĠYYƏTĠ VƏ SEMANTĠKASI
TOĞRUL XƏLĠLOV
AMEA Naxçıvan Bölməsi
x.toqrul@gmail.com
Naxçıvanın Erkən Tunc dövrü dulusçuluq sənətini öyrənmək
Azərbaycan arxeologiyasında aktual və maraqlı məsələlərdən birini təĢkil edir.
Bu dövrdə digər sənətkarlıq sahələri kimi dulusçuluğun inkiĢaf etməsi ilə
əlaqədar keramika məmulatlarının hazırlanmasında, biĢirilməsində dəyiĢiklər
baĢ vermiĢdir. Dulusçular gildən qablarla yanaĢı müxtəlif məhsullar- ocaqlar,
manqallar, heyvan, təkər fiqurları, tokinslər və s. düzəltmiĢlər. Onların hər biri
maddi və mənəvi mədəniyyətimizin öyrənilməsində mühüm yer tutur. Gil
ocaqlar nalĢəkilli və düzbucaqlı, manqallar dairəvi, təkər modelləri dairəvi,
kəsikdə bikonik, orta hissəsi deĢikli formada düzəldilmiĢdir. Gil heyvan
fiqurları öküz, at, it fiqurlarından ibarətdir. Bu arxeoloji materiallardan bir
qrupunun bənzərləri istər qayaüstü təsvirlərdə, istərsə də həmin dövrün digər
arxeoloji materialları üzərində təsvirlərlə oxĢarlığı və semantik cəhətdən
bağlılığı vardır. Naxçıvandakı Erkən Tunc dövrünə aid arxeoloji abidələrdən
tapılan öküz təsvirləri, oküz burnu formalı qulplar, öküz baĢ formalı ocaqlar və
s. bu tip arxeoloji materiallardandır. Naxçıvanın Erkən Tunc dövrü arxeoloji
abidələrindən (I Kültəpə, II Kültəpə, Ovçulartəpəsi, Maxta, Ərəbyengicə,
ġortəpə və s.) əldə olunmuĢ dulusçuluq məhsulları içərisində gil qablar çoxluq
təĢkil edir. Onlar boz, qara və çəhrayı rəngli, cilalı və cilasız düzəldilmiĢdir. Bu
qablar mətbəx və təsərrüfat qabları olmaqla iki qrupa bölünürlər. Qabların
naxıĢlanmasında oval və ya dairəvi batıqlardan, ziqzaq, "S",
formalı
iĢarələrdən, buynuz, spiral formalı ornamentlərdən, müxtəlif həndəsi, daraqvari
naxıĢlardan və s. istifadə edilmiĢdir. Bu ornamentlər Ön Türk mədəniyətində
geniĢ yayılmıĢdır. Onlardan bir çoxu qədim damğaları da simvolizə etmiĢdi.
NaxıĢlar çızma, çərtmə, basma, qabartma texniki üsulları ilə vurulmuĢdur.
Onlar forma və xüsusiyyətlərinə görə həm yerli, həm də digər mədəniyyətlərlə
bağlı əlamətlər daĢıyır. II Kültəpə arxeoloji abidəsindən əldə olunmuĢ ağzının
kənarı qalın, relsĢəklində düzəldilmiĢ gil qablar bu tip arxeoloji materiallardan
olub ġərqi Anadolunun keramika məmulatları arasında çoxluq təĢkil edir.
Naxçıvanın Erkən Tunc dövrü arxeoloji abidələrinin bir qrupundan, o cümlədən
Plovdağdan aĢkar olunan keramika məmulatları içərisində elmi ədəbiyyatlarda
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―camıĢ dərisi rəngli‖ keramika adı ilə tanınan qəhvəyi gilli qablar Giyan,
Mussiana və Suzda geniĢ yayılmıĢdır. I Kültəpə, II Kültəpə yaĢayıĢ yerlərindən
əldə olunmuĢ üzəri zıqzaq ornamentlərlə naxıĢlanmıĢ gil qabların bənzərləri
Cənubi Qafqazın, Ön Asyanın həmdövr arxeoloji abidələrdən tapılmıĢdır.
Aparılan araĢdırma nəticəsində sonda onu qeyd etmək olar ki,
Naxçıvanın Erkən Tunc dövrü sənətkarlıq sahələri içərisində dulusçuluq
özünəməxsus yer tutur. Dulusçuluğun bu dövrdə inkiĢaf etməsi nəticəsində
əvvəlki dövrlədən fərqli olaraq məhsulların həm çeĢidləri çoxalmıĢ, həm də
keyfiyyəti yaxĢılaĢmıĢdır. Onların forma və xüsusiyyətlərinə görə müxtəlif
olması dulusçu məhsullarının hamısının eyni sənətkarlar tərəfindən
düzədilmədiyini, müxtəlif sənətkar emalatxanalarının məhsulu olduğunu sübut
edir.
Açar sözlər: Naxçıvan, dulusçuluq, keramika, arxeoloji abidələr
ORTA ƏSR NAXÇIVAN ġƏHƏRĠ MADDĠ MƏDƏNĠYYƏTĠNĠN BƏZĠ
XÜSUSĠYYƏTLƏRĠNƏ DAĠR
(tarixi-etnoqrafik tədqiqat)
ASƏF ORUCOV
AMEA Naxçıvan Bölməsi
orucov_a@mail.ru
Orta əsr mənbələrinə əsaslanaraq demək olar ki, Naxçıvan Ģəhəri indiki
Ģəhər ərazisinin mərkəzi və cənub hissələrini əhatə etmiĢdir. Naxçıvan Ģəhəri
eyni adlı diyarın mərkəzi Ģəhəri idi. Orta əsr ərəb mənbələrində Ģəhərin adı
əsasən NəĢəva kimi iĢlədilmiĢdir. Tarixin müəyyən dövrlərində Naxçıvan
Ģahlığın və Atabəylər dövlətinin paytaxtı olmuĢdur. XIII əsrin ortalarında
Azərbaycanın bir çox Ģəhərlərini gəzmiĢ səyyah Vilhelm Rubruk Naxçıvan
Ģəhərinin vəziyyətini təsvir edərkən yazırdı ki, monqollar Ģəhəri demək olar ki,
boĢ səhraya çevirmiĢdilər. Monqol iĢğallarının ağır nəticələrinə baxmayaraq
Azərbaycanın digər Ģəhərləri kimi, Naxçıvan Ģəhəri də XIII əsrin sonlarından
baĢlayaraq tədricən bərpa olunmağa baĢlamıĢdı. Həmdullah Qəzvini (XIV-əsr)
Naxçıvan tüməninin 5 Ģəhərinin olduğunu qeyd edir ki, onlardan biri də
Naxçıvan Ģəhəri idi. ġəhərin əsas mərkəzi isə indiki Atabəylər memarlıq
kompleksinin (Mömünə xatın məqbərəsinin ətrafı- A.O) yerləĢdiyi meydan
olmuĢdur. XVI əsrin sonu- XVII əsrin əvvəllərində Səfəvi-Osmanlı
müharibələrində Ģəhər xeyli dağıntıya məruz qalmıĢdı. XVIII əsrin sonu- XIX
əsrin əvvəllərində Naxçıvan bölgəsində yalnız iki Ģəhər- Naxçıvan və Ordubad
orta əsr Ģəhərləri kimi qalmıĢdı.
Naxçıvan Ģəhərində yerləĢən tikililər əsasən yaĢayıĢ evlərindən, inzibati
binalardan, məscid və mədrəsələrdən, ticarət obyektlərindən, hamamlardan,
mehmanxanalardan ibarət olmuĢdur. ġəhərləri bildirmək üçün ―Ģəhər‖ istilahı
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ilə yanaĢı, digər istilahlar da, məsələn, ―bələdə‖ (ərəbcə cəm halında ―bəlad‖)
iĢlədilirdi. Müasir fars dilində bu istilah kiçik Ģəhərlərə Ģamil edilir. Ancaq bu
istila yəni ―bələdə‖ Naxçıvana Ģamil edilməmiĢdir ki, bu da onun nə qədər iri
Ģəhər olduğunu bir daha ortaya qoyur. Lakin XV-XVI əsrlərdə bu ad altında
yalnız kiçik Ģəhərlər deyil, eyni zamanda siyasi və inzibati mərkəzlər də
nəzərdə tutulurdu.
Tarixi sənədlərdə XVI əsrdə Naxçıvan Ģəhərinin Qaziyi-cahan, Seyid
Hüseyn, ġahab, Qala, Künbəz və s. adlarla bilinən məhəlləri olduğu qeyd
edilmiĢdir. Evlərin quruluĢuna gəldikdə isə evlər əsasən bir mərtəbəli, yastı və
palçıqdan hörülmüĢdür. Hasarlar isə hündür idi. Suvarma sistemi əsasən iki çay
vasitəsi ilə aparılırdı.
Səfəvi-Osmanlı müharibələrini nəzərə almasaq Azərbaycanda Ģəhər həyatının nəzərə çarpacaq dərəcədə canlanması, Ģəhərlərin, o cümlədən
Naxçıvanın ticarət-sənətkarlıq əhəmiyyətinin artması dövrü kimi
qiymətləndirilə bilər.
Açar sözlər: Naxçıvan Ģəhəri, Monqol iĢğalları, Səfəvi-Osmanlı
müharibələri, ġahab, Qala
QARABAĞLAR KURQANLARI
ELVĠN ƏLĠYEV
AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya Ġnstitutu
elvinaliyev@yandex.ru
Qarabağlar kurqanları Naxçıvan Muxtar Respublikası Kəngərli rayonu
ərazisində eyni adlı kəndin təqribən 5 km Ģimal-qərbində, daĢ karxanası və
atəĢ meydanı yaxınlığında, el arasında ―Süzgünlər dərəsi‖ adlanan yerdə
yerləĢir. Süzgünlər dərəsi 5 ha artıq bir ərazini əhatə edir. Ərazidə müxtəlif
ölçülü kurqanlar, daĢ qutu qəbirlər, yaĢayıĢ yeri, daĢdan hörülmüĢ müdafiə
səddi qalıqları və s. aĢkar edilmiĢdir.
2014-cü ilin avqust ayında ―ġərur‖ arxeoloji ekspedisiyasının
―Qarabağlar‖ dəstəsi t.ü.f.d. E.H.Əliyevin rəhbərliyi altında abidədə arxeoloji
tədqiqatlara baĢladı. Ġlk olaraq bütün ərazi dəstə üzvləri tərəfindən dəqiqliklə
nəzərdən keçirildi. Qeydə alınan yaĢayıĢ yerinin, kurqanların, daĢ qutu
qəbirlərin, daĢ divar sədlərinin, təyinatı tam müəyyən edilməmiĢ tikililərin GPS
vasitəsilə dəqiq koordinatları götürüldü, foto və video çəkiliĢlər aparıldı.
Süzgünlər dərəsi ərazisində 20-dən artıq müxtəlif ölçülü kurqanlar
qeydə alınmıĢdır. ġərti olaraq ―Qarabağlar kurqanları‖ adını verdiyimiz bu
kurqanların əksəriyyəti Süzgünlər dərəsinin Ģimalında, ―AtəĢ meydanının‖
qarĢısında qeydə alınmıĢdır. Dərənin baĢında, Ģimaldan qərbə doğru bir cərgə
ilə uzanan kurqanların ən böyüyünün diametri təqribən 20 metrə yaxın, ən
kiçiyinin ölçüsü 5 metrə yaxın olmuĢdur. Onların yer səthindən hündürlüyü 54
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0,5 metrdən 2 metrə qədər dəyiĢirdi. Kurqanların düzülüĢündə maraqlı bir
ardıcıllıq qeydə alınmıĢdır. Demək olar ki, hər bir böyük kurqandan sonra qərbə
doğru daha kiçik ölçülü kurqan qeydə alınırdı. Kurqanlar arası məsafə 5-10
metr və daha çox aralığında dəyiĢirdi. Kurqanların böyük əksəriyytinin
kromlexləri kənd əhalisi tərəfindən sökülərək fərdi evlərin tikintisi üçün
istifadə edilib. Süzgünlər dərəsinin baĢında qeydə aldığımız 12 ədəd kurqandan
yerüstü material kimi heç bir maddi mədəniyyət nümunəsi əldə edilmədi.
DağıdılmıĢ kurqanlarda belə arxeoloji materiala rast gəlinmədi. Süzgünlər
dərəsində qeydə alınan bəzi kurqanlar öz ölçülərinin böyüklüyünə və
möhtəĢəmliyinə görə demək olar ki, Naxçıvan ərazisində bənzərinə çox az rast
gəlinən bir kurqan tipləridir.
Süzgünlər dərəsində iki yaĢayıĢ yeri də qeydə alınmıĢdır. YaĢayıĢ
yerlərində dairəvi və dörd künc formada iri və orta ölçülü daĢlardan hörülmüĢ
tikili qalıqları qeydə alındı. Yerüstü material kimi, saxsı məmulatı və obsidian
parçaları aĢkar olundu. Saxsı parçaları Ovçular təpəsi keramikası ilə çox
oxĢarlıq təĢkil edir.
2014-cü ilin avqust-sentyabr aylarında Qarabağlar kəndi ərazisindəki
Süzgünlər dərəsində aparılan arxeoloji tədqiqatlardan ilkin gəlinən nəticə ondan
ibarətdir ki, abidə çox geniĢ bir ərazini əhatə edir. Burada həm böyük bir
yaĢayıĢ yeri, həm də nekropol mövcud olmuĢdur. Yerüstü materiallara və qeydə
alınan kurqanların formasına görə ilkin olaraq deyə bilərik abidə ümumilikdə
tunc dövrünə aiddir.
Açar sözlər: Kurqan, daĢ qutu qəbir, dəfn adəti, kenotaf, Süzgünlər
dərəsi, Qarabağlar, Kəngərli rayonu.
ERMƏNĠ VANDALLARI TƏRƏFĠNDƏN NAXÇIVAN ƏRAZĠSĠNDƏ
DAĞIDILMIġ ĠPƏK YOLU ÜZƏRĠNDƏKĠ TARĠXĠ ABĠDƏLƏR VƏ
YAġAYIġ MƏSKƏNLƏRĠ
(1918-1920-CĠ ĠLLƏRDƏ)
AZƏR ABASOV
Bakı Dövlət Universiteti
abasov.azer@mail.ru
1917-1920-ci ilərdə ermənilər tərəfindən azərbaycanlılara qarĢı törədilən
qanlı qırğınlar Naxçıvan bölgəsində daha dəhĢətli olmuĢdur. Burada erməni
terrorizmi daha vandal xarakter daĢımıĢ, müsəlman-türk əhalisi ilə yanaĢı bir
zamanlar Ġpək yolunun inkiĢafına xidmət etmiĢ müsəlman türk memarlığının bir
sıra ən möhtəĢəm nümunələri olan tarixi abidələrimiz də dağıdılmıĢdır.
Culfa rayonunun Yaycı kəndində qanlı qırğınlar törədən ermənilər
kəndin yaxınlığında Araz çayı üzərindəki tarixi körpünü dağıdaraq yerlə-yeksan
etmiĢlər. Andranikin dəstəsinin Nehrəmə hücumu zamanı kənd ələ keçirilə
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bilməsə də yerli əhali üçün ciddi mənəvi əhəmiyyətli abidə sayılan Nehrəm
Ġmamzadəsinə ciddi ziyan dəymiĢdi.
Erməni vandalları nəinki tarixi abidələrimizi hətta bir zamanlar Ġpək
yolu üzərində mühüm yaĢayıĢ məntəqəsi olmuĢ kəndləri, yaĢayıĢ məntəqələrini
dağıntılara məruz qoymuĢlar. Ġngilis, fransız müstəmləkəçilərinin əlaltısı olan
Andronik bu dövrdə türklərə qarĢı mübarizə pərdəsi altında Naxçıvanın Ģəhər
və kəndlərini talan edir, insanları kütləvi Ģəkildə qırırdı. Süst, ÇeĢməbasar,
Tumbul və sairə kəndlər məhz Andronikin basqını nəticəsində dağıdılmıĢ,
əhalisinin böyük əksəriyyəti isə öldürülmüĢdü. Culfa rayonundakı Yaycı, ġərur
rayonundakı Dəmirçi kəndləri məhz belə dağıntıya məruz qalmıĢ kəndlərdən
idi. Ümumilikdə, bu dövrdə Zəngibasarda 48, Vedibasarda 118, Dərələyəzdə
74, ġərurda 76 kənddə dağıntılar və yanğınlar törədilmiĢdir.
Açar sözlər: Naxçıvan, soyqırım, Ġpək yolu, abidələr, yaĢayıĢ
məskənləri
QƏDĠM TÜRKLƏR VƏ ĠPƏK YOLU
ELVĠN BABAYEV
―Naxçıvan" Universiteti
vincent_2063@mail.ru
Avropa və Asiya qitələri arasında iqtisadi-ticarət və mədəni əlaqələrin
təmin olunmasında mühüm rol oynamıĢ «Qədim Ġpək yolu» türk xalqlarının
da iqtisadi, siyasi və mədəni inkiĢafına böyük təsir göstərmiĢdir. «Böyük Ġpək
Yolu»nun beynəlxalq əhəmiyyəti VII-X əsrlərdə, ərəb-müsəlman dövlətinin Çin
və Hindistandan tutmuĢ Ġspaniyayadək geniĢ bir ərazini öz hakimiyyəti altında
birləĢdirdiyi dövrdə daha da artır. Vahid dövlət tərkibində birləĢmiĢ müxtəlif
xalqların ümumsiyasi və dini-mədəni ünsiyyətə cəlb olunması daxili və
beynəlxalq ticarətlə yanaĢı baĢ verirdi. Orta Asiya türklərinin o dövr həyatı
haqqında tədqiqat aparmıĢ akademik V.V.Bartoldun yazdığına görə ―müsəlman
mədəniyyətinin ticarət əlaqələri vasitəsilə dinc yolla yayılması türklərin taleyinə
müsəlman silahının uğurlarından daha artıq təsir göstərmiĢdir‖. ―Böyük Ġpək
yolu‖ Azərbaycanın, ümumiyyətlə bütün Türk dünyasının iqtisadi, siyasi və
mədəni inkiĢaf tarixində silinməz izlər qoymuĢdur. Türk dünyasının ayrılmaz
hissəsini təĢkil edən Azərbaycan da "Qədim Ġpək yolu" nun fəaliyyətində
mühüm rol oynamıĢdı.
Qədim türk xalqlarının tarixini tədqiq edən L.Qumilyov isə yazırdı ki,
563-cü ildə Yan Tszyan türkyutlarla münaqiĢəyə girərək öz siyasətinin
istiqamətini dəyiĢməyə çalıĢdı. O, öz niyyətini belə əsaslandırırdı: «Türkyut
döyüĢçüləri nə mükafat, nə də cəzaya əhəmiyyət verirlər, öz rəislərinə
lazımınca hörmət göstərmirlər, əksəriyyəti qayda-qanunu gözləmir. Onları idarə
etmək çox çətindir. Buradan da aydın görünür ki, türkyutların qüdrəti haqqında
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danıĢılanların çoxu əsassızdır. Bu yolla yalnız türkyut elçilərinin hökumət
tərəfindən səxavətlə mükafatlandırılmasına nail olmaq istəyirlər. Bunu da o
ümidlə edirlər ki, türkyutların yanına yolları düĢsə, öz muzdlarını alsınlar.
Saray yalan məlumatlar alır, hərbi rəislər isə ilk Ģaiyələri eĢidən kimi qorxuya
düĢürlər. DüĢmənlərimiz yalnız zahirən cəsarətli görünürlər, əslində isə onların
öhdəsindən gəlmək o qədər də çətin deyil. Ġndi isə mənim fikrimcə, həm köhnə,
həm də təzə elçilərin hamısının boynunu vurmaq lazımdır».
N.V.Piqulevskaya daim türklərin Ġpək yolu ticarətini baĢqa Ģəkildə, həm
də mənim fikrimcə, qeyri-inandırıcı Ģəkildə izah edir. O, belə hesab edir ki,
«hələlik yarımköçəri (? — L. Q.) vəziyyətdən çıxmayan türklər geniĢ ticarət
mübadiləsinə meyl göstərmirdilər, yalnız öz təbəələrinin - soqdiyalıların təzyiqi
ilə onlar Ġrana Maniaxın baĢçılığı ilə səfirlik göndərməyə razı oldular. Əslində
isə məhz köçəri türkyutlar Çindən ipək qoparmağı bacarırdılar və həmin parça
ilə soqdiyalıları təchiz edirdilər. Çünki çinlilər müharibəsiz lazımi miqdarda
ipək vermirdilər. Hətta onlar ipəyi satmağa razı olsaydılar belə, ona soqdiyalılar
və iranlılar satıb qazanc götürmək nədir, heç özləri ala bilməzdilər. Türkyutlar
Çin ipəyini xərac və hərbi qənimət Ģəklində aldıqlarından onu soqdiyalılara
dəyər-dəyməzinə satırdılar, buna görə də onların ticarəti gəlirli olurdu.
Açar sözlər: türklər, ―Böyük Ġpək yolu‖, inkiĢaf, L.Qumilyov, tarix
QƏDĠM ĠPƏK YOLU VƏ ONUN UĞRUNDA MÜBARĠZƏ
(VI ƏSR ĠRAN-BĠZANS-GÖYTÜRK MÜNASĠBƏTLƏRĠ ƏSASINDA)
ƏLĠ FƏRHADOV
AMEA Azərbaycan Milli Tarix Muzeyi
ali_farhadov@yahoo.com
VI əsrdə də qədim beynəlxalq Ġpək yolu ticarəti ənənəvi yolla davam
edirdi. Çindən gələn karvanlar Orta Asiyada dincəlirdilər. Burada ən böyük
düĢərgələr Çinin KaĢğar və Orta Asiyadakı Paykənd Ģəhərləri idi. Buradan yol
Xorasandan keçib Rey və Həmədana, habelə Bizans qalası Nizibdən keçib
Suriya və Konstantinopola gedirdi. Ticarət olduqca gur və gəlirli idi, lakin o
natural təsərrüfat Ģəraitində yaĢayan xalq kütlələrinə deyil, zinət Ģeylərinə daha
çox ehtiyac duyan yuxarı təbəqəyə xidmət edirdi. Çin əyanları Ġrandan öz
xanımları üçün bahalı sürmə alırdılar. Babil xalıları da nadir mal sayılırdı.
Nəhayət Çinə Suriya daĢ-qaĢları, Qırmızı dənizdən çıxarılmıĢ mirvari, mərcan,
Suriya və Misirdən parçalar gətirilirdi. Lakin ən mühüm ticarət malı ipək idi.
Bizansın ipəyə ehtiyacı hədsiz idi, sarayın və əyanların ehtiyaclarından baĢqa,
xüsusən muzdlu qoĢun tutulmasında ipəkdən valyuta kimi istifadə olunurdu.
VI əsr Ġran, Bizans və Göytürk münasibətləri böyük iqtisadi və ticari
mənfəətlərə sahib olan Ġpək yolu üzərindəki Ģəhər və vilayətləri nəzarətdə
saxlamaq məqsədi üzərində qurulmuĢdu və bu uğurda aparılan müharibələr
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böyük dövlətlər arası əlaqələrin əsasını təĢkil edirdi. ġərqi Roma (Bizans)
imperiyası dünya hakimiyyəti iddiasında olub hədsiz ipəyə ehtiyac hiss edirdi.
Lakin Bizansı ipəklə təmin edən yol Ġrandan keçirdi. Sasanilər isə qiymətləri
daim qaldırmağa çalıĢırdılar. Ġran ipəyin qiymətinin bahalaĢmasına çalıĢırdı ki,
bu vasitə ilə Bizansdan daha çox pul qopartsın, bu sayədə onu hərbi və iqtisadi
baxımdan zəiflətsin. Mal dövriyyəsinin artması Ġran üçün sərfəli deyildi, çünki
qiymətlər nə qədər yüksək olsa da Bizans ipəyi Avropada satmaqla ziyanını
ödəyirdi, əldə edilən gəlir isə hərbi potensialı artırmağa imkan verirdi. Buna
görə də Ġran ipək ticarətinə ciddi məhdudiyyət qoyur, qiymətləri artırmaqla
bərabər, Qərbə aparılan ipəyin miqdarının artmasına da mane olurdu. Təbii ki,
Bizans ipəyə artıq pul verməklə rəqibi Ġranın güclənməsinə imkan yaratmaq
istəmirdi. Lakin Ġrandan olan iqtisadi asılılığa son verə bilmirdi. Ġqtisadi
mübarizə bu imperiyalar arasında hərbi əməliyyatlarla nəticələndi. Göktürk
dövləti də bu münaqiĢələrdə bəzən Ġranla, bəzən Bizansla toqquĢmalı olurdu.
Açar sözlər: Qərbi Roma, Çin, Bizans, ipək, Göktürk
XVIII ƏSRĠN ĠKĠNCĠ YARSINDA AZƏRBAYCAN XANLIQLARININ
OSMANLI ĠMPERĠYASI ĠLƏ MÜNASĠBƏTLƏRĠ
XƏYALƏ SÜLEYMANOVA
AMEA Tarix Ġnstitutu
xayala.suleymanova@yahoo.com
1747-ci ildə Nadir Ģah ƏfĢarın sui-qəsd nəticəsində öldürülməsindən
sonra dünyanın ən geniĢ ərazili imperiyalarından olan ƏfĢarlar imperiyası
parçalandı. Ġmperiyanın parçalanması nəticəsində Azərbaycanın tarixi
torpaqlarında çoxsaylı dövlətlər-xanlıqlar yarandı. YaranmıĢ Azərbaycan
xanlıqlarının əksəriyyəti Osmanlı imperiyası ilə qarĢılıqlı münasibətlər qurmağa
çalıĢırdı. Xanlıqlar yarandığı ilk vaxtlardan Rusiya imperiyası xanlıqları öz
təsiri altına almaq istəyir və bu istiqamətdə müəyyən diplomatik addımlar
atırdı. Rusiya çalıĢırdı ki, xanlıqlarla Osmanlı imperiyası arasında dostluq
münasibətləri yaranmasın. Xanlıqların Osmanlı imperiyası ilə münasibətlərində
siyasi və iqtisadi mənafelər üstünlük təĢkil edirdi. Lakin sovet dövrü
tarixĢünaslığında Azərbaycan xanlıqlarının əsasən Rusiya imperiyasına meyl
etdiyi və Osmanlı imperiyasına isə iĢğalçı qüvvə kimi baxdığı vurğulanmıĢdır
(V.Leviatov, Q.Abdullayev, Ə.Quliyev, A.Babayev, O.Markova, və s.). Ġlkin
mənbələr olan Türkiyə Cümhuriyyəti BaĢbakanlıq Osmanlı Arxivinin (BOA)
―Xətti-Humayun‖ sənədlərinin təhlili (BOA HH. 5/156, 5/153, 7/224, 6\181,
3\82, 4\97, 29\1387, 7/228A, 9/324G, 10/349A, 19/860, 28/1324 və s.) və bir
sıra ədəbiyyatlar (T.Mustafazadə, G.Nəcəfli, N.Bayramova, E.Qarayev,
H.Sadıqov, F.Əliyev, U.Həsənov, H.Həsənоv, Y.Hüseynov, C.Gökce, Ġ.Berkok,
T.Sünbül, S.KocabaĢ, H.Gursel, A.Lambton, M.Atkin və s.) əsaslı Ģəkildə sübut
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edir ki, Azərbaycan xanlıqları yarandığı dövrdən etibarən Osmanlı imperiyası
ilə əlaqələr qurmağa baĢalmıĢ və əsrin ikinci yarsında qarĢılıqlı siyasi əlaqələr
hərtərəfli inkiĢaf etmiĢdir. Osmanlı imperiyası da regionda öz mövqeyini
möhkəmləndirmək üçün xanlıqlarla sıx əlaqələrin yaradılmasında maraqlı
olmuĢdur. ―Xətti-Humayun‖ sənədləri sübut edir ki, Osmanlı imperiyası
Qafqazda rus-gürcü blokuna qarĢı müsəlman dövlətlərinin ittifaqını yaratmağa
çalıĢırdı. Osmanlı hakim dairələri bu məqsədlə Azərbaycan xanlıqlarına elçilər
göndərir, onlara çatdırılan fərmanlarda Rusiya imperiyasına qarĢı mübarizəyə
qoĢulmağın vacibliyi əsaslandırılırdı.
―Xətti-Humayun‖ sənədlərinin tarix elmimiz üçün baĢlıca əhəmiyyəti və
yeniliyi bundan ibarətdir ki, indiyədək araĢdırılmamıĢ və tarixçilərimiz üçün
əlçatmaz olan bu sənədlər XVIII əsrdə Azərbaycanın beynəlxalq əlaqələri tarixi
üzərinə güclü iĢıq salır. Xüsusi məqsədlərlə qəsdən saxtalaĢdırılmıĢ beynəlxalq
əlaqələr tariximiz bu iĢıq seli altında olduğu kimi görünür
Mövcud Ģəraitə tarixi yanaĢma və müqayisəli təhlil metodlarından istifadə
edərək, Azərbaycan xanlıqlarının əksəriyyətinin Osmanlı imperiyası ilə
müttəfiqlik münasibətlərində olduğunu sübut etmək əsas məqsədidir.
Açar sözlər: XVIII əsrin ikinci yarsı, Azərbaycan xanlıqları, Osmanlı
imperiyası, ―Xətti-Humayun‖ sənədləri.
NAXÇIVAN SƏFƏVĠLƏR DÖVRÜNDƏ
XANIM ZEYNALOVA
AMEA Tarix Ġnistutu
carnatious@mail.ru
Naxçıvan ən qədim insan məskənlərindən və sivilizasiya
mərkəzlərindən biridir. Naxçıvan qədim və orta əsrlərin tarixi abidələri,
mədəniyyət nümunələri ilk insanların yaĢadığı mağaralar, yaĢayıĢ yerləri,
möhtəĢəm qalalar, təbiət abidələri ilə zəngindir.
1501 ci -ildə ġah Ġsmayıl ġərur düzündə baĢ verən döyüĢdə qələbə çalır
və qüdrətli Səfəvi dövlətinin əsasını qoyur. Dövlətin yaranmasına gedən yol
Naxçıvan bölgəsindən keçdiyindən bu ərazi Səfəvilərin mərkəzləĢdirilmiĢ
hakimiyyəti altında idarə olunmağa baĢlanır. Naxçıvan diyarı Osmanlılar
arasında olan döyüĢdə ən çox əziyyət çəkmiĢ, Ģəhər dağıntılara məruz qalmıĢdı.
Belə ki, ərazi, 1514, 1588-1603, 1635 ,1724-1736 cı illərdə Osmanlılar
tərəfindən tutulmuĢdur. 1524-cü ildə l Təhmasibin zamanında Rumlu, Təkəli,
ġamlı tayfaları arasında hakimiyyət çəkiĢmələri baĢlayır. 10 il davam edən bu
çəkiĢmələr Osmanlıların yenidən hücumlara baĢlamasına gətirib çıxarmıĢdır.
1548- ci ildə Osmanlı qoĢunu 3cü dəfə Səfəvi torpaqlarına hücum edir. Bu
zaman Naxçıvan bölgəsi ziyan çəkməmiĢdir. Lakin bir il sonra 1549-cu ildə
Naxçıvan hücumlara məruz qalır. 1554-ci ildə Osmanlı qoĢununun 4- cü yürüĢü
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zamanı Naxçıvan bölgəsinə iqtisadi cəhətdən ağır zərbə vurulmuĢdu. 16-cı əsrin
sonları 17 ci əsrin əvvəllərində yaĢamıĢ tarixçilərdən Ġ.Pəçəvi yazırdı: "Aydınlıq
gündüz qaranlıq gecəyə çevrildi. 27-ci gün Naxçıvan düzənliyinə çatdılar...
Bütün Ģəhər və kəndlər, qəsəbələr və evləri o qədər amansızlıqla talan edirdilər
ki, onlardan bir əsər belə qalmırdı". Sultan Süleymanın 1554- cü ildə baĢ verən
bu yürüĢü tarixdə "Naxçıvan Səfəri" yaxud "12 ci Səfər" adlanır. II Ġsmayılın
qısa müddətli hakimiyyəti zamanı (1576-1577) -sünni məzhəbinə meyilli
olduğuna görə Osmanlı təhlükəsi olmamıĢdı. 1578-1587 ci illərdə Məhəmməd
Xudabəndənin zamanında ölkənin iqtisadiyyatı tamamilə dağıdılır. Naxçıvan
bölgəsi1588-ci ildən Osmanlı idarəçiliyinə daxil edilmiĢ və Naxçıvan sancağı
inzibati bölgüsü yaradılmıĢdır. 1603-cü ildə I ġah Abbas Naxçıvanı Osmanlı
iĢğalından azad etmiĢdir. 1629-1642-ci illərdə I Səfinin hakimiyyəti zamanı
Osmanlı-Səfəvi müharibələri davam etməkdə idi. 1635-ci ildə Osmanlı sultanı
4-cü Murad Naxçıvan bölgəsini ələ keçirmiĢdi. 1724-cü il 12 iyunda Ġstanbulda
bağlanmıĢ sülh müqaviləsində Xəzəryanı ərazilər Rusiyaya, qalan ərazilər
Osmanlılara verildi. 1736-cı ildə Nadir ġah Naxçıvan daxil olmaqla
Azərbaycan torpaqlarını Osmanlılardan azad etdi.
Açar sözlər: ġah Ġsmayıl , Naxçıvan, Osmanlı iĢğalı, Əlvənd Mirzə
ОБ ИГНОРИРОВАНИИ АНГЛОЯЗЫЧНЫМИ
ИССЛЕДОВАТЕЛЯМИ ТЮРКСКОГО КОМПОНЕНТА В
ЭТНОПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ РАННЕСРЕДНЕВЕКОВОГО
АЗЕРБАЙДЖАНА
ЛАМИЯ КАФАРЗАДЕ
Институт Истории им. А.А. Бакиханова НАН Азербайджана
leo_558@mail.ru
Освещение в англоязычной историографии концептуально важных
вопросов этнополитической истории раннесредневекового Азербайджана,
являющегося в настоящее время одним из ведущих и крупных тюркских
государств на международной арене, представляет большую научную
важность и актуальность. Результаты проведенного критического и
ретроспективного анализа материалов показали, что в целом
англоязычной историографии свойственно искажать те или иные
исторические события Азербайджана в указанный период. Так, в
большинстве исследований англоязычных ученых история Азербайджана
не только «растворена» в научных трудах, освещавших историю
государств Кавказа, Ближнего и Среднего Востока, Средиземноморья, а,
более того, представлена как составная «часть» истории Ирана. К
примеру, выдающийся британский востоковед К.Босворт игнорирует
Азербайджан как отдельный политический субъект и замещает
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Азербайджан термином «Северо-Западный Иран». Как следствие, нередко
в англоязычной историографии (например, У.Маделунг, Э.Венетис,
П.Кроун, Э.Райт и др.) движение хуррамитов характеризуется «иранским»
восстанием, истоки идеологии сводятся к «иранским» ересям, а сам Бабек
и его последователи предстают перед нами «персами». Отметим, что
национальная принадлежность и политическая ангажированность
англоязычных исследователей также является причиной «иранизации»
движения хуррамитов. К примеру, такие англоязычные исследователи
персидского происхождения, как Г.Юсефи, Ф.Дафтари, К.Фаррох, также
причисляют хуррамитов к персам, а Бабека называют персидским героем.
Однако Бабек являлся тюрком. Он родился в Ардебиле. Более того,
источник сообщает, что первое слово, мужественно произнесенное
Бабеком после того, как ему отрубили руку на смертном одре, было
именно тюркское слово «Asan ya!».
Кроме того, в англоязычной историографии этническое
происхождение правящей династии азербайджанского государства
Саджидов сводится к «иранским» корням (К.Босворт, У.Маделунг), в то
время как в отечественной историографии научно доказано, что Саджиды
являлись потомками тюркских эмиров из Средней Азии.
Основной причиной ошибочного утверждения таких англоязычных
исследователей, как П.Гольден, Л.Джохансен и К.Босворт, о начале
этнической «тюркизации» Азербайджана якобы лишь в результате
Сельджукского движения в XI в., что в свою очередь не соответствует
действительности, ибо исторически территория Азербайджана была
населена главным образом тюрками (даже если предположить, что
местное население Азербайджана было преимущественно нетюркского
происхождения, то этот факт не подтверждает того, что поселение
тюрков-огузов здесь привело к тюркизации, т.к. пришельцы в
количественном соотношении сильно уступали местному населению, что
не могло нарушить принцип этногенетической непрерывности на
территории Азербайджана), является именно тот факт, что большинством
англоязычных исследователей история Азербайджана рассматривается
сквозь призму иранской истории.
Ключевые слова: Азербайджан, Ардебил, этническое
происхождение
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ÜMUMĠ DƏYƏRLƏRƏ ƏSASLANAN VAHĠD AVROPAYA DOĞRU
ARZU ABDULLAYEV
Naxçıvan Dövlət Universiteti
a.ordubadi@yahoo.com
Ölkəmiz qısa zaman kəsiyində əsrə bərabər inkiĢaf yolu keçərək iqtisadisiyasi qüdrətini artırmıĢ, demokratik dəyərlərə sadiqliyi və sülhsevərliyi ilə
dünyanın rəğbətini qazanmıĢdır. Qərb sivilizasiyasına yaxınlaĢmaq, bu
sivilizasiyanı Azərbaycana tətbiq etmək və ölkəmizi dünyanın ən öndə gedən
dövlətləri səviyyəsinə yüksəltmək baxımından Azərbaycanın Avropaya
inteqrasiyası da könüllü və məntiqi olaraq seçdiyi yoldur. Avropalı ekspertlərin
də qeyd etdiyi kimi, ötən əsrin son onilliyindən etibarən Avropaya inteqrasiya
kursunu götürən postsovet ölkələrinin hər biri ayrı-ayrılıqda müxtəlif uğurlara
imza atsa da, heç bir ölkə bu sahədə Azərbaycan qədər nailiyyətlər qazana
bilməmiĢdir.
Bu gün dünya dövlətləri etiraf edir ki, Avropa meyarları bəĢəriyyət üçün
vacib olan ən ali dəyərlərin qorunmasını özündə ehtiva edir. Ona görə də ulu
öndər Heydər Əliyev Azərbaycanın Avropa ġurasına tamhüquqlu üzv olması
üçün bütün imkanlardan istifadə edirdi.
27 yanvar 2001-ci il tarixdə isə Avropa ġurası Nazirlər Komitəsinin sədri
Ġndulis BerzinĢ Azərbaycanın Avropa ġurasına tamhüquqlu üzv kimi qəbul
olunmaq haqqında son qərar layihəsi çıxarmıĢdır. Strasburqda keçirilən 25
yanvar 2001-ci ildəki təntənəli tədbirdə ulu öndər, dünyaĢöhrətli siyasətçi,
möhtərəm Heydər Əliyevin də iĢtirakı və çıxıĢı daha da əlamətdar oldu. Elə
həmin gün Azərbaycan dövlət bayrağı Avropa ġurası Parlament
Assambleyasının binası içərisində qaldırıldı.
Əlbəttə ki, bundan böyük qürur və fərəh hissi ola bilməz. Bir vaxtlar
böyük Azərbaycan yazıçısı M.Hadi yana-yana deyirdi: «Yox millətimin imzası
imzalar içində». Ġndi isə qürurla, fərəhlə deyirik: Azərbaycan adlı
məmləkətimiz Avropa ġurasının tam hüquqlu üzvüdür.
Beləliklə, Azərbaycanın Avropa ġurasına üzvlük prosesi xeyli vaxt aparsa
da, bəzi qüvvələrin müqavimətinə rast gəlsə də, Heydər Əliyevin prinsipal və
qətiyyətli siyasəti nəticəsində Azərbaycanın bu təĢkilatda təmsil olunmaq
arzusu gerçəkləĢmiĢdir. Azərbaycan Avropa ġurasına bərabərhüquqlu üzv qəbul
olunmaqla mühüm problemlərini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün mötəbər
tribuna qazanmıĢdır. 2003-cü ilin oktyabrında azərbaycanın yeni Prezidenti
seçilmiĢ Ġlham Əliyev ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu
hüquqi dövlət quruculuğu siyasətini qətiyyətlə davam etdirir və öz Ģəxsi
təcrübəsindən bəhrələnməklə Avropa ġurası ilə münasibətlərin inkiĢafını daim
diqqət mərkəzində saxlayır.
Nəticə etibarı ilə deyə bilərik ki, öz təməl dəyərlərini qorumaqla
müasirləĢmək və müasirliyi Avropada bayraqlaĢdıran insan hüquqları,
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demokratiya, söz və fikir azadlığı kimi dəyərlərin mənilməsənilməsində görən
Azərbaycan Respublikasının bu məqsədləri Avropa ġurasının məramnaməsi ilə
üst-üstə düĢür. Hazırda bu qurumun tamhüquqlu üzvü kimi onunla
əmaəkdaĢlığı hər keçən gün daha daha da möhkəmlədirən Azərbaycan
Respublikası Avropa ġurasının daha da güclənməsi və dünyada insan
hüquqlarının qorunması istiqamətində səy göstərir. Azərbaycan Respublikasının
2011-ci il oktyabr ayının 24-də BMT Təhlükəsizlik ġurasına 2012-2013-cü illər
üzrə qeyri-daimi üzv seçilməsi bu həqiqəti bir daha təsdiqləmiĢdir. 155 ölkənin
Azərbaycanın lehinə səs verməsi əslində dünya ictimaiyyətinin ölkəmizə olan
münasibətinin ifadəsidir, respublikamızın həm regionda, həm də beynəlxalq
arenada artan nüfuzunun, dünyada cərəyan edən beynəlxalq proseslərdə
yaxından iĢtirakının və eyni zamanda, sülhün və əmin-amanlığın bərpa
edilməsinə verdiyi töhfəsinin bariz nümunəsidir. Beynəlxalq arenada qazanılan
bu möhtəĢəm uğurun əsasında ümummilli lider Heydər Əliyevin müəyyən
etdiyi balanslı və çevik xarici siyasət strategiyası və onun dünyanın yeni
geosiyasi reallıqları nəzərə alınmaqla Prezident Ġlham Əliyev tərəfindən
novatorcasına davam etdirilməsi kursu dayanır.
Biz gənclər də müdrik siyasətçi, ulu öndər Heydər Əliyevin əsasını
qoyduğu siyasi strategiyanı uğurla icra edən yüksək istedada, bacarığa,
idarəetmə qabiliyyətinə malik olan prezident cənab Ġlham Əliyevin ətrafında sıx
birləĢəcək bundan sonra da ölkəmizin demokratiya, hüquqi dövlət quruculuğu
istiqamətində dönmədən irəliləməsi, çiçəklənməsi uğrunda böyük əzmlə
çalıĢacağıq.
Açar sözlər: Avropa meyarları , ali dəyər, Avropa ġurası, BMT
Təhlükəsizlik ġurası
NAXÇIVANIN QƏDĠM DÖVR TARĠXĠNĠN ÖYRƏNĠLMƏSĠNDƏ
ġƏRUR BÖLGƏSĠNĠN
ENEOLĠT DÖVRÜ ABĠDƏLƏRĠNĠN ROLU
EMĠN MƏMMƏDOV
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin NaxçıvanĢünaslıq Mərkəzi
emammadov87@hotmail.com
XX əsrin II yarısından sonra Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində
geniĢ miqyaslı arxeoloji tədqiqat iĢləri aparılmıĢ və nəticədə zəngin maddi
mədəniyyət qalıqları tapılıb tədqiq edilmiĢdir. Bu tapıntılar əsasında xalqımızın
ən qədim tarixinin arxeoloji mənbələr əsasında öyrənilməsinə zəmin
yaranmıĢdır.
Məlum olduğu kimi, qədim Naxçıvan diyarının ġərur bölgəsi təkcə
Azərbaycan miqyasında deyil, həmçinin Cənubi Qafqazda və dünyada ən qədim
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insan məskənlərindən biridir. ƏlveriĢli təbii-coğrafi mövqeyi qədim dövrlərdən
insanların bu ərazidə məskunlaĢmalarına Ģərait yaratmıĢdır. Burada min illər
boyu böyük mədəniyyətlər formalaĢmıĢ və bütün tarixi dövrlərdə arasıkəsilməz
yaĢayıĢ olmuĢdur. Bu baxımdan burada aparılan arxeoloji tədqiqatlar hər zaman
Azərbaycan, Cənubi Qafqaz və dünya arxeologiya elmi üçün böyük əhəmiyyət
kəsb etmiĢdir.
Son illər ġərur rayonu ərazisində eneolit dövrünə aid Ovçulartəpəsi,
Xələc, Ərəbyengicə, AĢağı DaĢarx, ġortəpə abidələri tədqiqata cəlb edilmiĢ və
qədim tariximizin bu dövrünə dair zəngin maddi mədəniyyət nümunələri aĢkar
edilmiĢdir.
Həm yerli, həm də xarici tədqiqatçılar tərəfindən öyrənilən ġərur
abidələri, xüsusilə də eneolit dövrü abidələri son illər Naxçıvan arxeologiya
elminə böyük töhfələr vermiĢdir. Tədqiqatlar nəticəsində çox sayda yeni
abidələr, yaĢayıĢ yerləri, qəbir abidələri, keramika məmulatları, əmək alətləri,
metal əĢyalar və s. əldə edilmiĢdir. Bütün bu tapıntılar qədim tariximizin maddi
mədəniyyət nümunəsi kimi Naxçıvanın tarix diyarĢünaslıq muzeylərində
qorunub saxlanılır və demək olar ki, hər il muzeylər dəyərli arxeoloji
materiallarla daha da zənginləĢir.
Eneolit abidələrinin tədqiqi nəticəsində Naxçıvanın eneolit mədəniyyəti,
həmin dövr insanlarının məĢğuliyyəti, təsərrüfat həyatı, həmçinin etnik-mədəni
proseslər və Yaxın ġərq ölkələri ilə qarĢılıqlı əlaqələri daha dərindən öyrənilmiĢ
və yeni tədqiqat sahələri meydana gəlmiĢdir.
Açar sözlər: Naxçıvan, Eneolit abidələri, ġərur, Ovçulartəpəsi
ƏFġARLAR ĠMPERIYASI DÖVRÜNDƏ NAXÇIVANIN TARĠXĠCOĞRAFĠYASININ BƏZĠ MƏSƏLƏLƏRĠNƏ DAĠR
ELNUR KƏLBĠZADƏ
AMEA Naxçıvan Bölməsi
caspianman@mail.ru
Əksər hallarda III ġah Abbasın müəmmalı Ģəkildə həlak olması və
Nadirqulu xanın simasında hakimiyyətin ƏfĢarların əlinə keçməsi Səfəvilər
imperiyasının süqutu kimi dəyərləndirilir. Əslində isə 1736-cı ildə dövlət süquta
uğramamıĢ, sadəcə olaraq dövlət idarəçiliyi bir sülalədən (Səfəvilərdən) digər
sülalənin (ƏfĢarların) əlinə keçmiĢdir. Təbii ki, Nadir Ģah ƏfĢar özünü milli və
məzhəbi hökümdardan daha çox bir imperator kimi aparmıĢ, dövlətdə ciddi
islahatların həyata keçirilməsinə cəhd göstərmiĢdir. Nadir Ģah hakimiyyətə
gəldikdən sonra dövlətin inzibati quruluĢunda ciddi dəyiĢikliklər edilmiĢ və son
Səfəvilər dövründə həyata keçirilməsi planlaĢdırılan bir sıra inzibati islahatlar
reallaĢdırılmıĢdır. Əvvəllər, Naxçıvanın tabeliyində olduğu Çuxursəd
bəylərbəyliyi də daxil olmaqla Azərbaycan ərazisindəki 4 bəylərbəyliyin ləğv
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edilərək vahid Azərbaycan bəylərbəyliyinin tərkibində birləĢdirilməsi prosesi
məhz Nadir Ģahın hakimiyyəti dövründə baĢa çatdırılmıĢdır.
Bəylərbəyliklərin birləĢdirilməsindən bəhs edən əksər müəlliflər, Nadir
Ģahın bəylərbəylikləri ləğv etdikdən sonra bütün bəylərbəylikləri Azərbaycan
bəylərbəyliyi tərkibində birləĢdirdiyini yazırlar. Apardığımız müqayisəli
təhlillər isə sübut edir ki, birləĢdirmə prosesi mərhələli Ģəkildə həyata
keçirilmiĢdir. Birinci mərhələdə Gəncə, Tiflis, Qarabağ, Ġrəvan, Naxçıvan və
ġirvan əraziləri mərkəzi Gəncə olan vahid vilayətdə birləĢdirilmiĢ, ikinci
mərhələdə isə tam mərkəzləĢdirmə prosesi baĢa çatdırılmıĢ və mərkəzi Təbriz
olan Azərbaycan vilayəti yaradılmıĢdır.
M.Xəzaninin əsərində verdiyi məlumatlar sübut edir ki, Azərbaycan
bəylərbəyliyi yaradılarkən Naxçıvan Çuxursəd bəylərbəyliyinə tabe olan bir
ərazi kimi deyil, müstəqil bir hakimlik kimi bu vahidə daxil edilmiĢdir. Vahid
Azərbaycan bəylərbəyliyinin tərkibində də Naxçıvan Ġrəvanla birlikdə deyil,
ayrıca bir ölkə - hakimlik Ģəklində idarə olunmuĢdur.
Apardığımız təhlil və ümumiləĢdirmələrə əsasən söyləyə bilərik ki,
ƏfĢarların idarəçiliyi dövründə Naxçıvan ölkəsinin tərkibinə 12 mahal daxil
olmuĢdur. Bunlar Naxçıvan, Ordubad¸ Mehri, Qafan, Sisyan, Tatef, Vedi,
Dərəçiçək, Məzrə, Sürməli, Aralıq, ġərur mahalları idi.
Açar sözlər: Naxçıvan, Nadir Ģah ƏfĢar, tarixi-coğrafiya, bəylərbəylik,
vilayət, ölkə
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Naxçıvan diyarının ərazisi Rusiya tərəfindən iĢğal olunana qədər
Səfəvilər, ƏfĢarlar və Osmanlı dövlətlərinin tərkib hissəsini təĢkil etmiĢ və
siyasi hadisələrin nəticəsində onun sənayesində, kənd təsərrüfatında, ticarət və
emaledici sənayesində, eləcə də inzibati ərazi bölgüsündə dəfələrlə dəyiĢikliklər
baĢ vermiĢdir.
Diyar Səfəvilər dövlətinin tərkibində Çuxur-Səd bəylərbəyliyinə daxil
edilmiĢ və Ustaclıların nəzarəti altında olmuĢdur. Osmanlıların hakimiyyəti
dövründə inzibati baxımdan xeyli inkiĢaf etmiĢ, özündə Naxçıvan, MəvaziyiXatun, Mülkü-Arslan, Qarabağlar, DərəĢam, DərəĢahbuz, Bazarçay, Dərələyəz,
Əlincə, Sisyan, QıĢlaq, Azadgiran, ġurut (ġorlut) və Dərə Nürgüt olmaqla 14
nahiyəyə bölünmüĢdür. Sancaq sancaqbəyi, nahiyələr naiblər, kəndlər isə
kəndxudalar tərəfindən idarə olunmuĢdur. Qeyd etmək lazımdır ki, bu gün
Ermənistan tərkibində olan və əhalisi demək olar ki, tamamilə türklərdən ibarət
olan Yexeqnadzor, Sisyan və Meqri rayonları sancağın tərkibinə daxil edilmiĢ,
eyni zamanda Sədərək adlı yeni inzibati vahid yaradılmıĢdır. QıĢlaq və
Dərələyəz nahiyələri əvvəllər mövcud olan Bazarçay, ġərur, Ordubad nahiyələri
əsasında yaradılmıĢdır.
Bu zaman sancağın illik gəliri 2 milyon 629 min axca təĢkil etmiĢdir.
Nadir Ģah ƏfĢarın dövründə Naxçıvan çox böyük iqtisadi tənəzzülə
uğrayır. O, sancaq və nahiyələri ləğv etməklə çoxmərkəzli iqtisadiyyatı dağıdır,
təkmərkəzli idarə sistemi yaradır. Beləliklə, 1747-ci ildə iki bölgədən ibarət və
əsası Heydərqulu xan tərəfindən qoyulan Naxçıvan xanlığı yaranır.
Xanlığın Naxçıvan bölgəsi Naxçıvan, Xök, Əlincə, Dərələyəz olmaqla 4
və Ordubad bölgəsi isə Ordubad, Əylis, Dəstə, Çənənəb, Biləv olmaqla 5
mahala bölünür. Naxçıvan bölgəsi üzrə 34096 xalvar torpaq sahəsinin yarıdan
çoxu – 52,6%-i, Ordubad üzrə isə 1522 xalvar torpaq sahəsinin 36,8%-i Biləv
mahallarının payına düĢürdü. Naxçıvan bölgəsindən əsasən pambıq, buğda,
çəltik, Ordubad bölgəsindən isə quru meyvə, sumax, bal ixrac olunurdu.
Dərələyəz, Naxçıvan və Əlincə mahallarında 1 misldən 25 mislə qədər və ya
10000 pud çəltik əldə olunurdu və bu o dövr üçün çox yüksək göstərici hesab
edilirdi.
Xanlığın ixracat məhsullarının əsas yükü qaragül dərisi, quru meyvə və
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duz, baĢlıca bazarı isə Tiflis və Ġstanbuldan keçməklə Avropa ölkələri idi.
Naxçıvanın əsas ticarət mərkəzləri Culfa, Ordubad, Naxçıvan, Aza,
Əylis, Astabad Ģəhərləri idi. Naxçıvan Ģəhərində mərkəzi bazarla yanaĢı
Sarbanlar, Oruc, Köhnə Qala, Xosulu, Çaparxana, Ziyilarx, Bilici, ġahab, Qala
məhəllələrində ayrı-ayrı ticarət mərkəzləri, mədrəsələr, məscidlər,
emalatxanalar, çörəkxanalar fəaliyyət göstərirdi. ġəhərə dörd istiqamətdən daxil
olan karvanlar üç böyük karvansarada yerləĢdirilirdi.
Coğrafiya Ensiklopediyasında göstərildiyi kimi KeçmiĢ Sovet Ġttifaqının
ən qədim Ģəhəri, eləcə də Ģərqin ən qədim Ģəhərlərindən biri olan Naxçıvanın
karvan və ticarət yollarının kəsiĢdiyi nöqtədə salınmasının əsas səbəbi burada
keyfiyyətli daĢ duz yataqlarının olmasıdır. Bu duz hər zaman buradan keçən
karvanların baĢlıca yükü olmuĢdur.
Açar sözlər: Naxçıvan, Böyük Ġpək Yolu, inzibati ərazi bölgüsü
NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLĠKASINDA ORTA DAĞLIQ
TORPAQLARININ EKOLOJĠ ġƏRAĠTĠ
SAHĠB HACIYEV
AMEA Naxçıvan Bölməsi
sahibhaciyev@mail.ru
2015-ci il Azərbaycanda, həmçinin Naxçıvan Muxtar Respublikasında
kənd təsərrüfatı ili elan olunmuĢdur. Məhz buna görə də Muxtar Respublikada
əhalini etibarlı kənd təsərrüfatı məhsulları ilə təmin etmək üçün, torpaq
münbitliyini artırmaq məqsədilə orta dağlıq qurĢaqda daimi olaraq torpaq-bitki
tədqiqatlarının aparılması aktuallıq kəsb edir.
Tədqiqat obyekti kimi Naxçıvan Muxtar Respublikasının orta dağlıq
qurĢağında təqribən 2200-2400 metrdən yüksək olan torpaq sahələri
götürülmüĢdür.
ĠĢin məqsədi Naxçıvan MR-in orta dağlıq zonasında torpaqların müasir
ekoloji problemlərini öyrənmək və onlardan mədəni, təbii bitkilər altında
səmərəli istifadə etmək üçün təklif və tövsiyələr hazırlamaqdan ibarətdir.
AparılmıĢ tədqiqatlar əsasında orta dağlıq qurĢaqda açıq-dağ qəhvəyi
(Ģabalıdı), çəmən, bataqlıq çəmən, allüvial-çəmən, dağ-Ģabalıdı (qəhvəyi) və
digər torpaq tip və yarımtipləri müəyyənləĢdirilmiĢdir.
Orta dağlıq qurĢaqda göstərilən torpaqların tip və yarımtiplərinin
münbitliyini pozan deqradasiya prosesləri öyrənilmiĢ və bu amillər uyğun
qruplarda birləĢdirilərək aĢağıdakı kimi göstərilir.
I.Təbii amillər. Muxtar Respublikada torpaq münbitliyinin pozulmasına
təsir göstərən əsas amillərdən biri təbii amillərdir. Ərazidə səhralaĢma və torpaq
münbitliyinin pozulmasına təsir edən təbii amillərdən eroziya, ĢoranlaĢma,
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ĢorakətləĢmə, bataqlıqlaĢma, daĢlıq və kol-kosla basmıĢ sahələr və digərlərini
göstərmək olar.
II. Antropogen amillər. SəhralaĢma torpaq deqradasiyasını yaradan
səbəblər arasında təbii amillərlə yanaĢı, antropogen təsirlər də əsas diqqət çəkən
məsələlərdən biridir. Antropogen amillər ətraf mühitə, o cümlədən torpağa təsir
göstərən insan fəaliyyətinin müxtəlif formalarını birləĢdirir. Orta dağlıqda
səhralaĢma və torpaq deqradasiyasını yaradan antropogen amillərin müxtəlif
formalarından biri olan əhalinin ərazidə məskunlaĢmasıdır.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının orta dağlıq zonada göstərilən
torpaqların tip və yarımtiplərinin münbitliyini pozan deqradasiya prosesləri
öyrənilmiĢ və onların aradan qaldırılması üçün tədbirlər müəyyənləĢdirilmiĢdir.
1. Naxçıvan Muxtar Respublikasının orta dağlıq zonasında ekocoğrafi
problemləri öyrənmək məqsədilə ərazidə torpaqəmələgəlmə prosesinin
müxtəlifliyi nəzərə alınaraq yayılan torpaq tip və yarımtipləri öyrənilmiĢdir.
2. Tədqiqat iĢində ərazidə torpaq münbitliyini pozan səhralaĢma və sair
torpaq deqradasiyası proseslərini yaradan səbəblər araĢdırılmıĢ və onların
qarĢısını almaq üçün tədbirlər müəyyənləĢdirilmiĢdir.
3. Tədqiqat iĢinin nəticələri təhlil olunaraq Naxçıvan Muxtar
Respublikasının orta dağlıq zonasında əsas deqradasiya proseslərinin baĢ
verdiyi sahələr öyrənilmiĢdir.
Açar sözlər: Naxçıvan Muxtar Respublikası, orta dağlıq qurĢaq, ekoloji
problem, səhralaĢma, deqradasiya
NAXÇIVAN ƏRAZĠSĠNDƏN KEÇƏN KARVAN YOLLARININ FĠZĠKĠCOĞRAFĠ XÜSUSĠYYƏTLƏRĠNƏ DAĠR
ƏLĠ QURBANOV
NĠGAR BABABƏYLĠ
―Naxçıvan‖ Universiteti
eliqurbanov@mail.ru
ninaba@mail.ru
Naxçıvan diyarının əlveriĢli coğrafi mövqeyi, təbii sərvətləri və təbii
Ģəraiti onun Böyük Ġpək Yolu üzərində inkiĢafının əsas səbəblərindən biri
olmuĢdur. Belə ki, Ģərqlə qərb və Ģimalla cənub arasında böyük karvan
yollarının kəsiĢdiyi yerdə yerləĢən qədim Naxçıvan olduqca rəngarəng
landĢafta, müxtəlif iqlim tipinə, otlaq təsərrüfatları üçün potensial yem
mənbəyinə sahib olmuĢdur. Olduqca balaca bir ərazidə dörd iqlim tipinin, 200dən artıq mineral su mənbəyinin, elecə də böyük debitli bulaqların, düzənlik
zonada isə bol sulu kəhrizlərin olması karvan yollarının məhz buradan
keçməsinin baĢlıca səbəbi olmuĢdur. Dağlıq və düzənlik zonanın qovuĢduğu bu
yerdə zəngin yay və qıĢ otlaqlarının olması karvanı təĢkil edən qoĢqu
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heyvanlarının il boyu yemə olan tələbatını ödəyə bilmiĢ, ilin fəsilindən asılı
olaraq müxtəlif istiqamətlər seçən karvanlar onlardan istifadə etmiĢlər.
Soyuq dövrdə Naxçıvan ərazisinə karvanlar qıĢ otlaqları boyu cənubĢərqdən Ģimal-qərbə doğru, isti dövrdə isə Ģimaldan Ģimal-qərbə və cənub-Ģərqə
doğru və ya əksinə hərəkət etmiĢlər. Zəngin subalp çəmənlikləri heyvanların
zəngin yem bazası olmaqla yanaĢı sərin hava onlar üçün təhlükəli xəstəlik olan
qızdırmanın müalicəsində istifadə olunmuĢdur.
Ələngəzdə (Zəngəzur) yerləĢən dağ aĢırımları müxtəlif vaxtlarda
karvanların keçidi üçün əlveriĢli olmuĢdur. Məsələn: Ayçınqıl aĢırımı (3707 m)
VII-IX aylarda, Bazarməscid aĢırımı (3576 m) VIII aydan IX aya kimi,
Dağdağan aĢırımı (2958 m) II ayla XII ay arasında, Gədik aĢırımı (2563 m) IVXI aylarda, Dəmirlidağ aĢırımı (3137 m) III-XI ay, EĢĢək meydanı aĢırımı
(2876 m) IV-XI ay, Xəzəryurd aĢırımı (3537 m) V-X ay, ġıxyurdu aĢırımı
(3015 m) VII-IX ay, Biçənək aĢırımı (2347 m) IV-XI ay, Zırnel yurdu aĢırımı
(2682 m) V-XI aylarda, Qaraboya aĢırımı (2090 m) V-XI aylarda, Gərməçataq
keçidi il boyu, Yeddi bulaq aĢırımı (2486 m) il boyu, eləcə də Günnütdən Araza
qədər bütün keçidlər il boyu karvan yolları üçün açıq olmuĢdur. Arazdan
keçərək cənubla cənub-qərb və Ģimala istiqamətlənən, 625 metrlə 800 metr
hündürlük arasında yerləĢən karvan keçidləri Diyadin, ġahtaxtı, Qızılvəng,
Gülüstan, Culfa, Aza və Kotam məntəqələrində yerləĢmiĢdir.
Yollar üzərində karvanların ərzaq, yem, güvənlik təminatı üçün, eləcə də
keçidləri asanlaĢdırmaq məqsədilə karvansaralar, daĢ körpülər tikilmiĢ, dağlıq
zonada isə zağa və mağaralardan, eləcə də anbar, müsafirxana və heyvanların
gecələməsi üçün tikililərdən istifadə olunmuĢdur.
Böyük Ġpək Yolunun bərpasından söz getdiyi bu məqamda bizcə karvan
yolları coğrafi aspektdən yenidən iĢlənməli, eyni zamanda bu yollara məxsus
tarixi abidələr bərpa olunmalıdır.
Açar sözlər: fiziki-coğrafi xüsusiyyət, Böyük Ġpək Yolu, karvan,
Naxçıvanın əlveriĢli coğrafi mövqeyi
OSMANLI MƏNBƏLƏRĠNDƏ NAXÇIVANIN SOSĠAL- ĠQTĠSADĠ,
COĞRAFĠ VƏZĠYYƏTĠ HAQQINDA MƏLUMATLARA DAĠR
FATĠH ĠMAT
Kastamonu Universiteti
fatihimat@hotmail.com
Ərəb qaynaqlarında NaĢava Ģəklində göstərilən Naxçıvan Səlcuqlar və
Elxanilər zamanında Naxcuvan kimi, Evliyə Çələbiyə görə isə NahĢovan olaraq
ifadə olunmuĢdur. 1514-cü il Çaldıran savaĢından sonra Osmanlı tabeliyinə
keçən Naxçıvan diyarında inzibati ərazi bölgüsü dəyiĢdirilərək sancaq, nahiyə
və kənd idarəçiliyi yaradılmıĢ və bu qurumlara müvafiq olaraq sancaqbəyi,
69

Beynəlxalq İpək Yolu

naiblər və kəndxudalar rəhbərlik edirmiĢ. Ġnzibati ərazi bölgüsünün
dəyiĢdirilməsi diyarın iqtisadi-coğrafi əhəmiyyətini artırmıĢ, ticarət, kənd
təsərrüfatı, sənaye istehsalı yenidən canlanmağa baĢlamıĢdır. XIX əsrin
baĢlanğıcına kimi bölgə zaman-zaman Osmanlı və Ġran tabeliyinə keçmiĢ, bir
müddət xanlıq kimi idarə olunmuĢdur. 1826-1828-ci illərdə baĢ verən ĠranRusiya müharibəsindən sonra Naxçıvan diyarında əhalinin milli tarazlığı
pozulmuĢ, yaxın Ģərqdən, xüsusilə Ġrandan Qafqaza, o cümlədən Naxçıvan
diyarına ermənilərin miqrasiyası baĢlamıĢdır. Milli tarazlığın pozulması eyni
zamanda sosial yaĢam tərzinə, iqtisadiyyatın ixtisaslaĢmasına təsir etmiĢdir.
Osmanlı arxiv bəlgələrində 80-dən artıq mövzu ilə əlaqədar 157 bəlgə məhz
Naxçıvanın iqtisadi-siyasi həyatını əks etdirməkdədir. Bəlgələrin ilk bölümü
―Mühimme‖, ―Vakıf‖ və ―Tapu-Tahrir‖ dəftərləridir. Qeyd etmək lazımdır ki,
Naxçıvan və Rəvanla (Ġrəvan) bağlı bu dəftərlərin sayı 200-dən artıqdır. 905
saylı Tahrir dəftəri 554 səhifədən ibarətdir. Bəlgələrdə 1553-1555-ci illərdə
Qanuni Sultan Süleymanın Ġran və Ġraqa üçüncü yürüĢü Naxçıvan səfəri kimi də
adlandırılır. Bu səfərdən sonra inzibati ərazi bölgüsündə sancaq və nahiyə ilə
yanaĢı qəza və bəylərbəyliklər də yaradılmıĢdır. III Əhməd zamanında
Naxçıvan kəndləri haqqında müfəssəl dəftər hazırlanmĢ və dəftərdə sancağın
iqtisadi-sosial və coğrafi Ģəraiti lazımi səviyyədə əks etdirilmiĢdir.
Arxiv bəlgələrində Naxçıvana və Rəvana köç edən ermənilərin əsl
məqsədləri– onların terror, müharibə və digər yollarla Osmanlı əleyhinə
fəaliyyət göstərmək məqsədləri göstərilməkdədir. Sultar II Əbdülhəmid
zamanında 1890-dan baĢlayan erməni üsyanları eyni vaxtda Naxçıvanda
ermənilərin quldurluq hərəkətləri, çətə yaratmak, yardım və silah toplamaq
fəaliyyətləri ilə paralellik təĢkil edir. Bu fəaliyyətdə Eçmədzin katolik kilsəsi
xüsusi rol oynamıĢdır. 1905-ci il və I Dünya savaĢı sonrası Osmanlıların
Qafqazdan çəkilməsindən sonra Naxçıvan kəndlərində müxtəlif vaxtlarda
ermənilər tərəfindən törədilən qətllər bəlgələrdə xüsusi yer almıĢdır.
Açar sözlər: Osmanlı mənbələri, Naxçıvan sancağı, ərazi bölgüsü, Ġrəvan
xanlığı
TALIġIN DAĞ MEġƏ LANDġAFTLARININ REKREASĠYA
POTENSĠALININ QĠYMƏTLƏNDĠRĠLMƏSĠ
ĠLAHƏ QULĠYEVA
AMEA Coğrafiya Ġnstitutu
ilahe101@gmail.com
Müasir dövrümüzdə sürətlə inkiĢaf edən rekreasiya təsərrüfatı insanların
fiziki, iqtisadi, sosial və psixoloji ehtiyaclarından doğan bir sahədir. Rekreasiya
təsərrüfatının inkiĢafı əhalinin sosial vəziyyətinin yaxĢılaĢmasına, sağlamlığının
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möhkəmlənməsinə, əmək qabiliyyətinin artmasına və iqtisadiyyatın inkiĢafına
kömək edir.
Rekreasiya ehtiyatları tükənməyən sərvət olmaqla, təbii sosial-iqtisadi,
tibbi- bioloji və ekoloji amilləri özündə birləĢdirir.
Azərbaycanın ayrı-ayrı regionlarının landĢaftlarının rekreasiya
ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi və optimallaĢdırılması istiqamətində bir sıra
tədqiqatlar aparılmıĢdır. Kiçik Qafqazın Ģimal-Ģərq yamacının rekreasiya
ehtiyatları Y.Ə.Qəribov(1990, 2003, 2012), T.Y.Verdiyeva (2009), Xəzər
dənizi sahilləri, V.Dərgahov (2008), Böyük Qafqazın Ģimal-Ģərq yamacı
M.C.Ġsmayılov (1991), E.ġ.Məmmədbəyov (2008) və s. tədqiqatçılar tərəfindən
öyrənilmiĢdir. TalıĢ dağlarının rekreasiya ehtiyatları, landĢaft ekoloji potensialı
kifayət qədər tədqiq olunmamıĢdır. Halbuki TalıĢ dağları respublikamızın
mühüm rekreasiya və ekoturizm ehtiyatlarına malik olan regionlarından biridir.
LandĢaftların təbii rekreasiya ehtiyatı və onun təyini ilə əlaqədar müxtəlif
fikirlər mövcuddur.Y.Ə.Qəribov rekreasiya landĢaftları dedikdə müəyyən
rekreasiya funkisyasını yerinə yetirən, sistemli Ģəkildə insanlar tərəfindən idarə
edilən təbii antropogen landĢaft komplekslərini nəzərdə tutur. Rekreasiya
kompleksləri insanların sağlamlığına müsbət təsir göstərən, onlarda müsbət
emosiyalar yaradan, aktiv istirahətlərini təmin edən təbii ərazi vahidləridir.
BlaqoveĢenskiy V.P, Quliyeva T.S (2006) dağlıq ərazilərin rekreasiya
ehtiyatllarının landĢaft ekoloji qiymətləndirilməsində ilkin metod kimi ərazinin
təbii landĢaft xəritəsinin tərtib olunmasını təklif etmiĢlər. Təbii ki, landĢaft
xəritəsi tərtib olunan zaman tədqiq olunan ərazidə mövcud olan landĢaft növləri
xəritədə öz əksini tapmalıdır. Bunun əsasında da landĢaft rekreasiya
rayonlaĢdırılması aparmaq mümkündür. Rekreasiya zonasında landĢaft
növlərinin sayının çox olması onun rekreasiya qiymətini artırır.
TalıĢ dağlarının relyef və iqlim Ģəraitinə uyğun formalaĢmıĢ landĢaft
kompleksləri Böyük və Kiçik Qafqazın təbii landĢaftlarının yüksəklik üzrə
paylanma qanunauyğunluğundan kəskin fərqlənir. Belə ki, landĢaftın əsas
aparıcı komponentlərindən olan iqlim məlumatlarının təhlili göstərir ki, TalıĢ
dağlarında dağətəyindən yüksəkliyə doğru yağıntıların, temperaturun
paylanmasında inversiya mövcuddur. Bu əlamətlər regionun təbii
landĢaftlarının ekoloji xüsusiyyətlərində, eyni zamanda rekreasiya potensialında
öz əksini tapmıĢdır.
Kserofit dağ çölləri landĢaftı TalıĢ dağlarının suayrıcını (2400-2500m) və
ətraf əraziləri əhatə edir. Azərbaycanın digər dağlıq regionlarından fərqli olaraq
burada landĢaft inversiyası kəskin Ģəkildə özünü göstərir. Digər dağlıq
ərazilərdə qeyd olunan yüksəklikdə məhsuldar subalp və alp çəmənlikləri
olduğu halda tamamilə fərqli, kserofit çöl landĢaftı formalaĢmıĢdır. Burada
əsasən yayı quraq keçən soyuq iqlim hakim olub, yağıntıların miqdarı 300-350
mm təĢkil edir. Yağıntılar əsasən payız aylarında düĢür. Qeyd olunan kompleks
antropogen təsirlərə mövsümi olaraq məruz qalır. Ona görə də burada
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infrastruktur demək olar ki, inkiĢaf etməmiĢdir. Lakin bu kompleksdə mövcud
olan ĢiĢ uclu sıldırım qayalar, kanyonvari çay dərələri, kserofit çöllərə xas olan
endemik bitki növləri rekreasiya üçün maraqlıdır. Xüsusilə yay aylarının
yağıntısız keçməsi burada atçılıq və məcara turizminin inkiĢafı üçün
əlveriĢlidir.
TalıĢ dağlarının dağ-meĢə landĢaft kompleksi respublikanın digər
regionlarından rekreasiya potensialına görə kəskin fərqlənir. Qeyd olunan
landĢaft kompleksi ərazinin alçaq və orta dağlığını əhatə etməklə əsasən yayı
quraq keçən və yağıntıları bərabər paylanan mülayim isti iqlim tipi zonasında
yerləĢir. Ən çox yağıntı ərazinin cənub-Ģərq hissəsində (1200-1400 mm) düĢür.
ġimal qərbə doğru yağıntıların miqdarı azalaraq 600-700 mm təĢkil edir.
LandĢaft tipində ümumi günəĢ radiasiyası 132-136 kkal.sm2, günəĢ parıltılı
saatların miqdarı 2000-2200 təĢkil edir. Havanın orta illik temperaturu 20-250C
arasında dəyiĢir. LandĢaft tipinin inkiĢafında xüsusi əhəmiyyət kəsb edən qar
örtüyü 40-80 bəzən 100 gün davam edir.
Dağ meĢə landĢaftlarının rekreasiya potensialı meĢənin sıxlığı, növ
zənginliyi, estetikliyi, ekoloji sağlığı, psixoloji rahatlığı, rütubətlənmə dərəcəsi,
mikroiqlimi və s amillərlə müəyyən olunur. Bu qeyd olunan amillər TalıĢ
dağları üçün xarakterik olub, onun rekreasiya potensialını zənginləĢdirir. Dağ
meĢə landĢaftı su ehtiyatı ilə çox yaxĢı təmin olunmuĢdur. Belə ki, Lənkaran
vilayətinin ən böyük çayları olan ViləĢçay, Lənkərançay, Təngərudçay və
Astara çaylarının çoxsaylı qolları meĢə landĢaftının rekreasiya qiymətini artırır.
MeĢə landĢaftı daxilində yaradılmıĢ ―Xanbulançay‖ və ―Lövəyin‖ su anbarları
və onların yaxınlığındakı bulaqlar rekreasiya məqsədləri üçün xüsusilə
əhəmiyyətlidir.
TalıĢ dağlarında hava Ģəraiti respublikanın digər dağlıq ərazilərindən
kəskin Ģəkildə fərqlənir. Belə ki, Lerik və Yardımlı rayonlarında insan ömrünün
uzun olmasının təbii səbəbi burada havanın rütubətliyinin az, yəni quru havanın
olmasıdır. Bu tip havada bir sıra zərərli bakteriyalar inkiĢaf edə bilmirlər.
Burada iyul-avqust aylarında havanın nisbi rütubəti 30-40% olur. Bəzən
rütubətlik hətta 10-15%-dək enir. Belə bir hava Ģəraiti nəfəs yolları və ağciyər
xəstəliklərinin müalicəsi üçün əlveriĢlidir.
Nəticədə bütün bu yuxarıda qeyd olunanları ümumiləĢdirərək deyə bilərik
ki, TalıĢ dağlarının təbii landĢaftları rekreasiya, məcara turizmi, ekoturizm,
kənd turizmi üçün kifayət qədər əlveriĢli olub, zəngin rekreasiya potensialına
malikdir
Açar sözlər: rekreasiya, tükənməyən sərvət , landĢaft, relyef, iqlim
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TARĠXĠ ĠPƏK YOLU VƏ NAXÇIVAN MR- IN MÜASĠR KƏND
TƏSƏRRÜFATININ MÜQAYĠSƏLĠ ĠNKĠġAF TARĠXĠNDƏN
ARĠF SƏFƏROV
―Naxçıvan‖ Universiteti
arifsafarov@ yahoo.com
Avropa ilə Asiyanı birləĢdirən, keçdiyi ərazilərdə yaĢayan xalqların
həyatında mühüm rol oynayan tarixi ipək yolu Naxçıvan MR-in kənd
təsərrüfatının inkiĢafında dəyərli əhəmiyyət kəsb etmiĢdir. Bu yolla ġərqdən
Qərbə və geriyə hərəkət edən ticarət karvanlarının Azərbaycanda, o cümlədən
Naxçıvan MR-də ticarətin, sənətkarlığın, elmin, təhsilin, mədəniyyətin, eləcə də
kənd təsərrüfatının inkiĢafına təsir göstərmiĢdir.
Tarixi Ġpək yolunun əsas hissəsi türk xalqları yaĢayan ərazilərdən keçdiyi
üçün həmin xalqların Çin, Qafqaz, Rusiya, Hindistan və ərəb ölkələrinin
xalqları ilə iqtisadi və mədəni əlaqələrinin yaranmasında və inkiĢafında
müstəsna rolu olmuĢdur. Bu baxımdan 1998-ci ilin sentyabr ayında Bakıda
keçirilən Beynəlxalq konfransda xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev
tarixi ipək yolunun bərpası məsələsini mühüm vəzifə kimi qarĢıya qoymuĢdu.
Qeyd edək ki, mühüm ticarət yollarının keçdiyi Naxçıvan ərazisi beynəlxalq
ticarətdə əhəmiyyətli rol oynamıĢdır. Naxçıvanda ticarətin inkiĢafına xidmət
edən Ordubad-Naxçıvan-Sədərək istiqamətində uzanan əsas ticarət yolu və ona
birləĢən qollar bu mənada xüsusi əhəmiyyət kəsb etmiĢdir.
Naxçıvanda kənd təsərrüfatının inkiĢaf tarixi insanların cəmiyyət halında
təĢəkkül tapıb formalaĢması və oturaq həyat tərzinə keçməsi onların əkinçilik
və heyvandarlıq məhsullarına olan tələbatların yaradılmasına və inkiĢafına
səbəb olmuĢdur.
Naxçıvan və Ordubadda taxılın hələ XIV əsrdən qabaq becərildiyi qeyd
olunur. Naxçıvandan ixrac olunan taxıl məhsulları içərisində çəltik əsas yer
tutmuĢdur. 1911-ci ildə ġərur (NoraĢen) dəmir yolu stansiyasında 8820 pud,
1912-ci ildə 24383 pud və 1913-cü ildə 15080 pud xaricə düyü aparılmıĢdır.
1912-ci ildə ġərur-Dərələyəz qəzasında hər desyatin pambıq əkini sahəsindən
40-120 puda qədər, Naxçıvan qəzasında 54 pud pambıq istehsal edilərək
Rusiyaya göndərilmiĢdir.
Tütün texniki bitkilər içərisində ikinci yeri tuturdu. Əldə olunan məlumata
görə Naxçıvan qəzasında 1901-ci ildə 598 pud, 1903-cü ildə 327 pud , 1904-cü
ildə isə 313 pud tütün istehsal olunmuĢdur.
Naxçıvanda bağçılığın inkiĢaf tarixi təqribən 3500 ildir. Naxçıvandan meyvə,
üzüm təzə və qurudulmuĢ halda bir çox daxili və xarici bazarlara çıxarılmĢdır.
Meyvə ticarətinin geniĢlənməsində əvvəlcə Zaqafqaziya dəmir yolunun
çəkilməsi və sonralar Tiflis, Ġrəvan, Culfa və Təbriz dəmir yolu xəttinin
əlaqələndirilməsi çox böyük rol oynamıĢdır.
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1913-cü ilin məlumatına görə Culfa dəmir yolu stansiyasından Peterburqa
33672 pud, Odessaya 72556 pud, Taqanroqa 20930 pud, Nikolayevə 41221
pud, Rostova 78020 pud, Novorossiyskə 32676 pud və HəĢtərxana 68397 pud
qurudulmuĢ meyvə və üzüm göndərilmiĢdir. Beləliklə, əyalətdən ixrac olunan
meyvə və üzüm qurusu 447472 pud və ya 735,5 ton təĢkil etmiĢdir. Digər bir
məlumatda isə bu məhsulların 0,8-1,2 milyon pud və ya 12800-19200 tondan
çox olduğu göstərilir.
Dəmir yollarının çəkiliĢi geniĢləndikcə Ordubaddan hər il Ġrəvan Ģəhərinə 15
min puda qədər ərik qaxı, Rusiya bazarlarına baĢqa meyvələr, xüsusən də
həddindən çox tut qurusu göndərilmiĢdir.
əldə olunan məlumatlara əsasən meyvə əvvəllər dəvə karvanları, sonralar isə
Culfa dəmir yolu vasitəsi ilə daxili və xarici bazarlara göndərilmiĢdir. Belə ki,
təkcə 1912-ci ildə Culfa stansiyalarından 773718 pud(12379,5 ton), 1913-cü
ildə isə 1452480 pud(23239,5 ton) meyvə qurusu ixrac olunmuĢdur.
Naxçıvan qəzasında əlveriĢli torpaq-iqlim Ģəraiti, ərazinin Ġran və Türkiyə
ilə həmsərhəd olması, müxtəlif dövrlərdə bu ölkələrlə yaranan qarĢılıqlı iqtisadi
və mədəni əlaqələr Naxçıvanda üzümçülüyün inkiĢafına və bir çox qiymətli
üzüm növlərinin yaranmasına səbəb olmuĢdur.
Naxçıvanın Rusiya daxilindəki və xarici bazarlar ilə yaranan ticarət
əlaqəsi tədricən kiĢmiĢ istehsalının artırılmasına təkan vermiĢdir. Təkcə, 1913cü ildə Naxçıvan qəzasından 166365 pud, ġərur-Dərələyəz qəzasından 12717
pud üzüm istehsal olunmuĢdur. Naxçıvan əyalətində istehsal olunan üzümün
1/5 hissəsi Ģərab istehsalı üçün, qalanı isə mövüz, kiĢmiĢ, bəhməz, riçal və s.
hazırlanmasına sərf olunmuĢdur. Tarixi ipək yolunun inkiĢafı ilə əlaqədar
olaraq Naxçıvan qəzasında maldarlıq da inkiĢaf etmiĢdir. Belə ki, 1910-cu ildə
62,4 min baĢ, 1913-cü ildə isə 67,7 min baĢ təĢkil etmiĢdir.
Aqrar sahənin inkiĢafına, kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının
artırılmasına və intensiv amillər hesabına məhsulların çoxaldılmasına dövlət
tərəfindən böyük qayğı və dəstək göstərilərək bir sıra mühüm sərəncam və
qərarlar qəbul olunmuĢdur. Bu da meliorasiya və irriqasiya tədbirlərini
gücləndirmiĢ, lizinq xidmətini yaxĢılaĢdırmıĢ, taxıl və soyuducu anbarların
tutumunu artırmıĢ, istixana komplekslərinin, quĢçuluq və balıqçılıq
təsərrüfatlarının, meyvə-tərəvəz emalı müəssisələrinin iĢə salınmasına əlveriĢli
Ģərait yaratmıĢdır. Belə ki, 2004-2014-cü illərdə ümumi sahəsi 105 min
kvadratmetrdən çox olan istixana kompleksləri, ümumi tutumu 12 min 250 ton
olan soyuducu anbarlar, tutumu 27 min ton olan uzunmüddətli və 43 min 400
ton olan qısamüddətli taxıl ehtiyatı anbarları, 17 taxıl emalı müəssisəsi, 222
heyvandarlıq, 64 quĢçuluq, 94 arıçılıq, 12 balıqçılıq, 68 bağçılıq və üzümçülük
təsərrüfatı təĢkil olunmuĢdur.
Toxumçuluq və tingçiliklə məĢğul olan təsərrüfatlara subsidiyaların
ödənilməsi, yanacaq-sürtgü materiallarına görə verilən yardımların 25%
artırılaraq 50 manata çatdırılması, istifadə olunan gübrələrin 70 %-nin pulsuz
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verilməsi satılan texnikaların dəyərinə 40 % güzəĢt tətbiq edilməsi kənd
təsərrüfatı ilə məĢğul olan sahibkarlara güclü stimul vermiĢdir.
Bütün bu görülən tədbirlər Muxtar Respublikada yerli istehsalın daimi olaraq
artması kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarına olan daxili tələbatın idxaldan
asılılığını əsasən aradan qaldırmıĢdır.
Təkcə bir faktı qeyd etmək lazımdır ki, 2014-cü ildə bitkiçilik məhsullarının
həcmi 2,4 dəfə artaraq, 229 milyon 646 min manata, heyvandarlıq
məhsullarının həcmi isə 2,1 dəfə artaraq 125 milyon 511 min manata
çatdırılmıĢdır.
Muxtar Respublikada kənd təsərrüfatının dinamik inkiĢafı üçün səmərəli
kredit mexanizmi formalaĢmıĢdır. Təkcə 2014-cü ildə kənd təsərrüfatının
inkiĢafı üçün bank və bank olmayan kredit təĢkilatları tərəfindən 17 milyon 956
min manat kredit verilmiĢdir. VerilmiĢ kreditlərin 4 milyon 542 min manatı
bitkiçilik sahəsinə, 12 milyon 557 min manatı heyvandarlıq sahəsinə, o
cümlədən onun 534 min manatı arıçılıq sahəsinə, 323 min manatı isə quĢçuluq
sahəsinə ayrılmıĢdır.
Ümumilikdə bank və kredit təĢkilatları tərəfindən kənd təsərrüfatı məhsulları
istehsalçılarına 87 milyon 555 min manat həcmində kreditlər verilmiĢdir ki,
bunun da 20 milyon 919 min manatı taxılçılığın, 7 milyon 415 min manatı isə
kartofçuluğun inkiĢafına yönəldilmiĢdir.
Muxtar Respublikada heyvandarlığın inkiĢaf etdirilməsinə, mal-qaranın cins
tərkibinin yaxĢılaĢdırılmasına, heyvandarlıq məhsullarının intensiv artımına nail
olunması istiqamətində bir çox iĢlər görülmüĢdür. Belə ki, kəndlərdə malqaranın süni mayalanma məntəqələrinin sayı 19-a çatdırılmıĢ və onların madditexniki bazası möhkəmləndirilmiĢdir. Ötən illər ərzində 26 min baĢdan artıq
sağlam bala alınmıĢ, sahibkarlara lizinq yolu ilə cins damazlıq düyələrin
satılması təĢkil edilmiĢdir.
Hazırda Muxtar Respublikada 3- ətçilik, 2- südçülük, 1- gön dəri emalı, 1balıq konserv istehsalı müəssisəsi, 1 yem istehsalı zavodu və 2 yem sexi təĢkil
edilmiĢdir.
QuĢ əti və yumurtaya olan tələbatın yerli istehsal hesabına tamamilə
ödənilməsi məqsədi ilə 64 quĢçuluq təsərrüfatı yaradılmıĢdır.
Heyvandarlıqda aparılan əsaslı iĢlərin nəticəsində 1 aprel 2015-ci il tarixə
Muxtar Respublikada iribuynuzlu mal-qaranın baĢ sayı-114 min 137 baĢa,
xırdabuynuzlu heyvanların baĢ sayı 701 min baĢa çatdırılmıĢ, arı ailələrinin sayı
isə 69 mini ötmüĢdür
Bütövlükdə 1 may 2015-ci il tarixdə kənd təsərrüfatının ümumi məhsulunun
dəyəri 33 milyon 609 min 400 manat təĢkil etmiĢdir ki, bu da əvvəlki illərin
müvafiq dövrü ilə müqayisədə 5,9 % çoxdur.
Açar sözlər: Naxçıvan, kənd təsərrüfatı, bitkiçilik, heyvandarlıq, kredit,
məhsul ixracı, Ġpək yolu
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ГОРОД САУРАН НА ВЕЛИКОМ ШЕЛКОВОМ ПУТИ
(Южный Казахстан)
СМАГУЛОВ ERBULAT, ЕРЖИГИТОВА А.А.
ГНС Института археологии им. А.Х.Маргулана
зав.отделом Областного историч.музея г.Шымкент
az_sultan2015@mail.ru
Ни один из известных средневековых авторов, касавшийся истории
и географии северо-востока Средней Азии, не мог обойти город Сауран
вниманием из-за важной роли, которую он играл в истории всей
Центральной Азии. Основной задачей данного доклада ознакомить
слушателей с итогами новых археологических раскопок на городище и его
объектах.
Как показали современные историко-топографические и
археологические исследования средневековый Сауран представлен двумя
разновременными городищами – Каратобе и собственно Сауран.
Сведения о наиболее ранних исторических событиях связанных с городом
отражены в таком своеобразном источник как «Насабнама» южноказахстанских ходжей, изустно передававшихся прежде преданий и
записанных примерно в XI-XII вв. Последнее обстоятельство никак не
умаляет значение и достоверность данного письменного источника,
требующего, конечно, критического к себе отношения. Однако не будем
забывать, что вся ранняя арабская историческая традиция покоится на
сведениях устных племенных преданий письменно зафиксированных
спустя несколько веков, после описываемых в них событий. О Сауране
говорится, что прежде он был известен под названием «Сулхан» и
сообщается о нем как о месте, где были ожесточенные бои мусульман с
неверными, после чего здесь был отстроен новый город (вероятно,
реконструирован прежний). В частности, в этом источнике пишется, что
после ожесточенных боев мусульман в районе Сайрама с войсками
Туббат-дара, вероятно, местного правителя-язычника, и их разгрома, тот
бежал в район Саурана: «Хадрат Шах 'Абд ал-'Азиз-баб в этой сайрамской
битве стал мучеником. После этого Туббат-дар падишах в сторону
Сулхана, который теперь племена тюрков называют Сауран, бежал...».
Захватив Сузак, на северных склонах Каратау мусульмане подступили к
Саурану: «После этого Исхак-баб, осадив город Сулхан и несколько
суток провоевав, сорок тысяч неверных христиан убил. Семь тысяч
мусульман стали мучениками. Туббат-дар падишаха с двумя другими
падишахами из народа христиан убил. После этого хадрат Исхак-баб
земли Туркистана, [как то] Йаси, и Суйри, и Карнак, Икан и ТемирКуфкан, и Багистан, и Йетти-канд, и Алтмыш, и Отрар, и Сыгнак , и
другие из областей и селений, и всех людей, расселившихся от моря до
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[другого] моря, которое тюркские племена называют Тенгиз,— всѐ и вся
обратил в ислам». Похоже, завоевание Саурана ознаменовало подчинение
присырдарьинского региона арабо-мусульманскими войсками и начало
обращение основной массы местных городских жителей в ислам. Но
окончательное утверждение ислама потребовало еще немало времени,
усилий и жертв: «После этого (после завоевания Саурана/Сулхана С.Е.А.) [он (Хадрат Исхак-баба)] три крепости (стены), которые стоят
одна вокруг другой, то есть, опоясывая друг друга, воздвиг, и семь
соборных мечетей построил, и восемьдесят лет с неверными магами
воевал» .
В свете этих данных становятся понятными истоки южноказахстанских фольклорных преданий о множестве «святых-мучениках»
связанных с такими древними городами как Сайрам, Отрар, Сауран,
бывшими как оказывается в VIIIв оплотами борьбы с мусульманской
экспансией, а после завоевания ставшими форпостами распространения
новой веры и культуры. Очевидно, что значительная роль, которую
сыграл Сауран в VIIIв в деле распространения ислама предопределила и
его особое положение в регионе. Что выразилось и в особой заботе
правителей по превращению его в неприступную крепость, и право не
платить харадж наравне с Испиджабом.
Сегодня вполне определено ясно, что два городища, Каратобе и
Сауран, это памятники археологии одного средневекового города –
Саурана и все сведения авторов «домонгольского периода» относятся к
городу, который был на месте городища Каратобе. Однако уже первые
историко-топографические наблюдения привели исследователей к
противоречивым выводам.
Е.И.Агеева и Г.И.Пацевич, не проводя
стратиграфических исследований, полагали, что слои домонгольского
времени лежат под поздними слоями городища Сауран, т.е. всю свою
историю город оставался на одном месте. При этом они своеобразно
преодолели противоречие топографического материала и сведений
письменных источников: «Отождествление древнего Саурана с
одноименным городищем на Сыр-Дарье не требовало бы никаких
оговорок, если бы не отсутствие следов пяти из семи стен, окружавших в
Xв., по словам Макдиси, этот город. Однако отсутствие в этом районе
другого, соответствующего хотя бы отчасти сообщению Макдиси,
городища дает нам основание думать, что отождествление это является
правильным, а отсутствие недостающих стен можно объяснить сносом их
в последующие века, а возможно, и допущенным автором этого
сообщения преувеличением. Отсутствие снаружи стен остатков рабада
подтверждает сообщение Макдиси, что рабад находился внутри стен
города». Т.е. авторы вполне определенно локализовали домонгольский
Сауран на месте позднего городища. Эта локализация позже была не
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критически воспринятая ленинградскими исследователями и использована
ими в известном обобщающем исследовании, где параметры позднего
городища (XIV-XVIIIвв) помещены в соответствующую
таблицу
памятников IX-XIIIвв.
Хотя А.Н.Бернштам в статье вышедшей раньше публикации
Агеевой и Пацевича четко сформулировал мысль, что городище Сауран
это остатки позднего города, «монголо-тимуридского облика… Он был
выстроен на пустом месте, и его строителям не пришлось считаться с
планом и архитектурными конструкциями предшественников. То
небольшое количество ранней керамики, которая была встречена на Мыре
(Мыр/Мир-тобе - остатки загородного садово-паркового комплекса в 6 км
севернее - С.Е.А.), свидетельствует о расселении жителей из соседнего
центрального поселения, остатки которого представлены руинами
Каратепе».
Последующие исследователи буквально понимая информацию
Макдиси «о семи стенах» и не находя такой топографической реалии в
ближайших окрестностях считали, что город в какой-то исторический
момент сменил свое местоположение, что было вполне обычным
явлением в истории многих крупных городов как в Европе, так и в Азии.
К.М.Байпаковым в свое время было высказано предположение о
локализации Древнего Саурана на левом берегу Сыр-Дарьи, на месте
городища Мейрамтобе, где, вроде бы, была зафиксирована многорядная
система фортификации. И лишь более детальные историкотопографические исследования последних десятилетий прошлого века
позволили отказаться от этого предположения и вслед за А.Н.
Бернштамом вернуться к локализации Древнего Саурана на городище
Каратобе.
Упоминание же Макдиси (Xв) «семи стен Саурана» опоясывавших
якобы город использовано, вероятно, как мифологический литературный
оборот, своеобразный штамп (подобный, «за семью печатями»),
призванный
подчеркнуть
неприступность
фортификационных
сооружений города. Сакральное число семь присутствует в описании
неприступных стен из разных металлов окружающих в «Шах-наме»
Кангдиз, легендарную столицу туров, мифическую неприступную
крепость построенную Сиявушем в Кангхе на отдаленной восточной
окраине иранских земель, где за семью стенами правит бессмертный
Пишьотан .
Предварительные археологические исследования на городище
Каратобе датировали его верхний культурный слой, а значить, верхний
рубеж интенсивной городской жизни, XII-XIIIвв. Эта датировка совпала
по принципу последовательности с датировкой нижних слоев внутри
крепостных стен позднего Саурана. А обнаружение под самым нижним
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строительным горизонтом позднего Саурана захоронений послужило
основанием для гипотезы о перемещении нового города на место старого
городского кладбища.
В настоящее время эти городища с прилегающими зонами
усадебной застройки,
агро-ирригационными планировками и
конструкциями,
некрополями,
загородными
садово-парковыми
комплексами и пр. составляют основу «Сауранского археологического
комплекса». Под сауранским археологическим комплексом мы понимаем
локальную
совокупность
топографически
разнохарактерных
археологических объектов связанных во времени исторической судьбой, а
в пространстве - структурообразующими связям, и в целом разносторонне
характеризующих непрерывную историю культуры социума на
конкретной территории.
Структурообразующие
компоненты
Сауранского
археологического комплекса являются разнотипными археологическими
памятниками, а в нашем случае, и разномасштабными. Естественно, что
они требуют различного подхода, разной методики исследования и
фиксации, при этом естественно, что они обладают различным
познавательным потенциалом для характеристики различных сторон
городской культуры. Одним из таких основных и сложных компонентов
комплекса является городище Каратобе.
Как показали наши исследования, верхний рубеж интенсивной
городской жизни на Каратобе – XIIIв. Значить описанная выше
топография городища характеризует город X-XIIвв, т.е. саманидского и
караханидского времени,
времени наивысшего расцвета городской
жизни на юге Казахстана, интенсивного роста городов и вообще оседлой
культуры в регионе.
Отмеченные
выше
топографические
особенности
свидетельствуют, что город был заложен и первоначально строился по
четкому градостроительному и архитектурному плану. Предварительная
характеристика его основных топографических элементов и структурных
частей (концентрическая зональность, продуманность фортификации,
обеспеченность водой и пр.) говорят о высоком уровне проявленного
здесь градостроительного искусства.
Ключевые слова: Сауран, истории, Азии, южно-казахстан
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ГОРОД САУРАН НА ВЕЛИКОМ ШЕЛКОВОМ ПУТИ
(ЮЖНЫЙ КАЗАХСТАН)
AYSULU YERGIQITOVA
зав.отделом Южно-Казахстанского Областного историкокраеведческого музея
aisulu6767@mail.ru
Ни один из известных средневековых авторов, касавшийся истории
и географии северо-востока Средней Азии, не мог обойти город Сауран
вниманием из-за важной роли, которую он играл в истории всей
Центральной Азии. Основной задачей данного доклада ознакомить
слушателей с итогами новых археологических раскопок на городище и его
объектах.
Как показали современные историко-топографические и
археологические исследования средневековый Сауран представлен двумя
разновременными городищами – Каратобе и собственно Сауран.
Сведения о наиболее ранних исторических событиях связанных с
городом отражены в таком своеобразном источник как «Насабнама»
южно-казахстанских ходжей, изустно передававшихся прежде преданий и
записанных примерно в XI-XII вв. Последнее обстоятельство никак не
умаляет значение и достоверность данного письменного источника,
требующего, конечно, критического к себе отношения. Однако не будем
забывать, что вся ранняя арабская историческая традиция покоится на
сведениях устных племенных преданий письменно зафиксированных
спустя несколько веков, после описываемых в них событий. О Сауране
говорится, что прежде он был известен под названием «Сулхан» и
сообщается о нем как о месте, где были ожесточенные бои мусульман с
неверными, после чего здесь был отстроен новый город (вероятно,
реконструирован прежний). В частности, в этом источнике пишется, что
после ожесточенных боев мусульман в районе Сайрама с войсками
Туббат-дара, вероятно, местного правителя-язычника, и их разгрома, тот
бежал в район Саурана: «Хадрат Шах 'Абд ал-'Азиз-баб в этой сайрамской
битве стал мучеником. После этого Туббат-дар падишах в сторону
Сулхана, который теперь племена тюрков называют Сауран, бежал...».
Захватив Сузак, на северных склонах Каратау мусульмане подступили к
Саурану: «После этого Исхак-баб, осадив город Сулхан и несколько
суток провоевав, сорок тысяч неверных христиан убил. Семь тысяч
мусульман стали мучениками.
Ключевые слова: Средней Азии, Сауран, «Шах-наме»
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ACINOHUR ÖNDAĞLIĞI VƏ ONA BĠTĠġĠK ƏRAZĠLƏRĠN
LANDġAFTLARININ MÜASĠR EKOLOJĠ VƏZĠYYƏTĠNĠN
QĠYMƏTLƏNDĠRĠLMƏSĠ
ġAHNAZ AMANOVA
AMEA Coğrafiya Ġnstitutu
shahnaz.amanova@bk.ru

Dağ yarımsəhra
Quru çöl
Arid meĢə və
kolluq
Düzən meĢələri

Kompleks
ekocoğrafi
qiymət (balla)

Yollar (balla)

Bağlar (balla)

Otlaqlar
(balla)

Əkinlər (balla)

YaĢayıĢ
məntəqəl
əri (balla)

Ekocoğrafi vəziyyətin öyrənilməsində müxtəlif alimlərin rolu
danılmazdır. Lakin ölkə daxilində ekocoğrafi vəziyyət ətraflı öyrənilməmiĢdir.
Tədqiqat ərazisi daxilində ekoloji vəziyyəti qiymətləndirmək üçün bal
sistemindən istifadə etmiĢik. Belə ki, hər bir landĢaft növü üzrə bal sistemini
tətbiq edərək daxildə ekoloji vəziyyəti təhlil etmiĢik. Ekocoğrafi qiymətə əsasən
ilk dəfə olaraq "Acınohur öndağlığı və ona bitiĢik ərazilırin ekocoğrafi
vəziyyəti" adlı 1: 100 000 miqyasında xəritə hazırlamıĢıq. Ayrı-ayrı antropogen
modifikasiyalar üzrə ekocoğrafi vəziyyəti qiymətləndirərkən aĢağıdakı
düsturdan istifadə etmiĢik.
EQ = (LE : LA) x 100 (1)
Qeyd: EQ – antropogen modifikasiyanın ekocoğrafi qiyməti (balla); LE –
etalon landĢaftın göstəricisi ; LA – landĢaftın göstəricisi.
Cədvəl 1. Acınohur öndağlığı və ona bitiĢik ərazilərdə ekocoğrafi
vəziyyətin balla qiymətləndiriliməsi.
LandĢaft tipi

99
97
97

81
69
88,8

100
48
76,7

100
95
97,9

99,8
99,8
99,8

96
82
92

82

65

98

95

99,5

88

Ayrı-ayrı modifikasiyaların ekocoğrafi qiymətlərini müəyyənləĢdirdikdən
sonra
aĢağıdakı
düstura
əsasən
landĢaft
tiplərinin
kompleks
qiymətləndirilməsini aparmıĢıq.
LEQ = (M+Ə+O+Y): n (1)
Qeyd: LEQ - landĢaft tipinin kompleks ekocoğrafi qiyməti (LEQ), balla; M –
yaĢayıĢ məntəqələrinin ekocoğrafi qiyməti; Ə - əkin sahənin ekocoğrafi
qiyməti; Y – yolların ekocoğrafi qiyməti; O- otlaqların ekocoğrafi qiyməti; n –
göstəricilərin ümumi sayı.
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Bu düstura əsasən dağ yarımsəhra landĢaft tipində kompleks ekocoğrafi
qiymət 96 bal, quru çöllərdə 82 bal, arid meĢə və koluqlarda 92 bal, düzən
meĢələrində isə 88 bala bərabərdir.
Həmçinin ayrı ayrı landĢaft növlərinin kompleks ekocoğrafi
qiymətləndirilməsini aparmıĢıq. Bu göstəricilərə əsasən ekocoğrafi qiyməti 99100 olan landĢaft növlərinin ekocoğrafi vəziyyəti sabit olan landĢaftlar, 75-99
bal olan növləri ekocoğrafi vəziyyəti yaxĢı olan landĢaflara, ekocoğrafi qiyməti
60-75 bal olan növləri ekocoğrafi vəziyyəti kafi olan landĢaftlara, 0-65 bal olan
növləri isə ekocoğrafi vəziyyəti kritik olan landĢaftlara klassifikasiya etmiĢik
(Cədvəl 1)..
Bu cəhətdən bu ekocoğrafi vəziyyəti sabit olan landĢaftların sahəsi 255
km (6%), ekocoğrafi vəziyyəti yaxĢı olan landĢafların sahəsi 3 830 km (86%),
ekocoğrafi vəziyyəti kafi olan landĢaftların sahəsi 287 km (6%), ekocoğrafi
vəziyyəti kritik olan landĢaftların sahəsi 103 km-dir (2%) (ġəkil 1).

6%

2%

6%

sabit
2 yaxşı
3 kafi
4 kritik
1

86%

Dağ
yarım
səhra

ġəkil 1. Acınohur öndağlığı və ona bitiĢik ərazilərdə ekocoğrafi vəziyyətin
qiymətləndirilməsi
Dağ yarımsəhra landĢaft tipi daxilində ekocoğrafi vəziyyəti sabit olan
landĢaft növlərinin sahəsi 155 km (32%), yaxĢı olan landĢaft növlərinin sahəsi
160 km (33%), kafi olan növlərin sahəsi 172 km-dir (35%) (Cədvəl 2).
Quru çöl landĢaft tipi daxilində ekocoğrafi vəziyyəti sabit olan landĢaft
növlərinin sahəsi 54 km (2%), yaxĢı olan landĢaft növlərinin sahəsi 2 640 km
(90%), kafi olan növlərin sahəsi 113 km (4%), kritiki vəziyyərtdə olan növlərin
sahəsi isə 103 km-dir (4%) (Cədvəl 2)..
Arid meĢə və kolluq landĢaft tipində ekocoğrafi vəziyyəti sabit olan
landĢaft növlərinin sahəsi 46 km (15%), yaxĢı olan landĢaft növlərinin sahəsi
262 km-dir (85%).
Düzən meĢə landĢaft tipi üzrə bütün növlər (726 km) ekocoğrafi cəhətdən
yaxĢı olan landĢaftlara aiddir (Cədvəl 2)..
LandĢaft Ekoloji vəziyyəti Sahəsi (km- Tip daxilində
Bal
tipi
lə)
payı (%-lə)
göstəricisi
sabit
155
32
99-100
yaxĢı
160
33
75-99
82

Düzə Arid Quru çöl
n meĢə
meĢə və
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kafi
sabit
yaxĢi
kafi
kritik
Sabit
yaxĢı

172
54
2640
113
103
45
262

35
2
90
4
4
15
85

60-75
99-100
75-99
60-75
0-65
99-100
75-99

yaxĢı
726
100
75-99
Cədvəl 2. LandĢaft tipləri üzrə ekocoğrafi vəziyyətin statistik göstəriciləri
Ümumilikdə tədqiqat ərazisini ekocoğrafi qiymətləndirmək üçün
antropogen modifikasiyaların ekocoğrafi qiymətini toplayaraq sayına bölmüĢük
və orta bal almıĢıq. Dağ yarımsəhra landĢaft tipində kmpleks ekocoğrafi qiymət
96 bal, quru çöl landĢaft tipində 82 bal, arid meĢə və kolluq landĢaft tipində 92
bal, düzən meĢələrində 88 bala bərabərdir. LandĢaf tipləri üzrə müqayisə etsək
dağ yarımsəhra landĢaft tipində ekocoğrafi vəziyyət daha sabitdir. Bunun əsas
səbəbi quraq iqlim, yüksək temperatur, az yağıntı və s-dir. Təbii Ģəraiti daha
əlveriĢli olan quru çöl landĢaft tipi və arid meĢə və kolluqlarda ekocoğrafi
vəziyyət daha həssasdır. Bunun səbəbi quru çöl landĢaft tipində təbii qıĢ
otlaqlarının mövcudluğu və arid meĢə və kolluqlarda kifayət qə dər yağıntı
və rütubət, həmçinin relyef Ģəraitinin əlveriĢli olmasıdır.
Açar sözlər: Ekocoğrafi vəziyyət, landĢaft tipləri, Acınohur öndağlığı
NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLĠKASI ƏRAZĠSĠNDƏ ANTROPOGEN
FƏALĠYYƏT NƏTĠCƏSĠNDƏ TƏBĠĠ LANDġAFTLARIN
DEQRADASĠYASI
ġƏFƏQ ƏLĠYEVA
Naxçıvan Dövlət Universiteti
eliyevas@mail.ru
Cəmiyyətin sürətli inkiĢafı, elmi texniki tərəqqinin sürətli inkiĢafı insan
amilinin tələbatının yüksəlməsinə səbəb olur. Bu tələbatın ödənilməsi üçün
insanın təbiətə təsiri sürətlənir. Nəticədə təbii landĢaftlar antropogenləĢir, öz
təbii halını itirərək insan amilinin yaratdığı landĢafta çevrilir və təbii landĢaftlar
deqradasiyaya uğrayır. Mütəfəkkirlər insanın təbiətə təsirini 3 dövrə ayırırlar:
1.Neolit inqilabı. Bu dövr insanın təbiətə təsirinin birinci mərhələsi olub
bərpaedici qüvvələr dağıdıcı qüvvələrdən daha güclüdür;
2.Sənaye inqilabı dövrü. Artıq bu dövrdə dağıdıcı qüvvələrin rolu
yüksəlir, ancaq bərpaedici qüvvələri hələlik ötə bilmirlər;
3.Elmi-texniki inqilab dövrü (ETĠ). Artıq dağıdıcı qüvvəlrin rolu
yüksəlir, ―ölü zonalar yaranır‖, ―təbiət-insan‖ məfhumu ―insan-təbiət‖
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məfhumu ilə əvəz olunur. Artıq insanlar təbiətdə gedən proseslərin proqnpzunu
verə bilirlər və təbiətin mühafizə olunması məsələləri araĢdırılır və elmin yeniyeni sahələri meydana gəlir ki, belə sahələrdən biri də ―LandĢaftĢünaslıq‖dır.
Qeyd etmək lazımdır ki, cəmiyyətin inkiĢafı üçün daim təbii landĢaftlar
antropogen təsirə məruz qalacaqdır. Bunun qarĢısının alınması qeyri
mümkündür. Ancaq bütün təsərrüfat iĢləri elə qurulmalıdır ki, tarazlıq
pozulmasın və bu dəyiĢilmə heç bir fəlakətli hal yaratmasın.
Açar sözlər: təbii landĢaft, deqradasiya, Neolit inqilabı, Elmi-texniki
inqilab
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MƏDƏNĠYYƏT VƏ TƏHSĠL
“DĠVANÜ- LÜĞAT-ĠT-TÜRK”Ə MÜASĠR AZƏRBAYCAN TÜRKCƏSĠ
BAXIMINDAN BĠR YANAġMA
ĠSMAYIL ƏLĠYEV
―Naxçıvan‖ Universiteti
i.aliyev@nu.edu.az
Ġlk Türk ensiklopediyası kimi qiymətləndirilən ―Divanü-lüğat-it-Türk‖
əsəri üzərindəki bu araĢdırmada münasibət bildirməyə çalıĢdığımız məsələlər
bunlardır:
1.
Orta əsr ümumtürk ədəbiyyatının dörd böyük əsərindən biri olan
―Divanü-lüğat-it-Türk‖ yazıldığı dövrün bütün türkdilli xalqlarının söz varlığını
özündə birləĢdirir. Bəsim Atalayın tərcüməsində əsərdə ümumilikdə 8.783,
Ramiz RövĢənin tərcüməsində isə 9.300-ə yaxın söz iĢlədildiyi göstərilmiĢdir.
Bütün bu sözləri ―Divan‖ın müasir oxucu üçün ən yararlı hesab etdiyimiz
Seçkin Ərdi və Sərab Tuğba Yurtsevər tərcüməsindən tamamilə incələyərək
müasir Azərbaycan dilində iĢlənənləri seçib ayırdıq. Güman edirik ki, bu
yanaĢma dil tarixi ilə məĢğul olan tədqiqatçılar üçün faydalı ola bilər.
2.
Mahmud KaĢğari ―Divanü-lüğat-it-Türk‖ə türk dillərində istifadədən
çıxmıĢ arxaik sözləri, habelə xalq arasında fəal Ģəkildə iĢlədilən, lakin baĢqa
dillərdən keçən alınma kəlimələri daxil etməmiĢdir. Lakin dilin inkiĢafı ilə bağlı
həmin sözlərdən də bir çoxu zaman keçdikcə arxaikləĢir, istifadədən çıxır.
Həmin sözlərin araĢdırılaraq müasir leksik mənalarının izahına çalıĢılmıĢdır.
3.
Əsərdəki müasir Azərbaycan türkcəsində də iĢlənilən sözlərin fonetik
xüsusiyyətlərinin araĢdırılması göstərdi ki, yazıldığı dövrdə (və yəqin ki, ondan
daha da əvvəllərdə) iĢlədilən türk sözlərinin səslənməsi müasir Azərbaycan
dilinə müasir Türkiyə türkcəsindən daha yaxındır. Fikrimizcə, bu məsələnin
araĢdırılması da dilin inkiĢaf tarixini izləmək üçün əhəmiyyətli fakt ola bilər.
4.
―Divan‖da verilmiĢ, orta əsrlərin ən dəqiq xəritələrindən biri olan dünya
xəritəsində Azərbaycan ərazisi də göstərilmiĢdir. Əsərdən aydın olur ki, müəllif
20 il ərzində bütün Türk diyarını gəzmiĢdir. Yəqin ki, əsərə daxil etdiyi sözləri
də bilavasitə gəzdiyi yerlərdən toplamıĢdır. Bu halda Mahmud KaĢğarlının
Naxçıvandan da topladığı sözlər olubmu? Bu sual bir qədər qeyri-ciddi görünsə
də, ―Divan‖da elə sözlər var ki, indi də Naxçıvanda iĢlədilir. Məsələn: M.K.
mayıĢdı (yamĢadı).
Er yerke mayışdı: Adam uyuşukluğu nedeniyle yere yapışdı.
N.l. ―mayıĢdandı‖ – yerə oturdu, yerə yapıĢdı, canı-dildən əyləĢdi,
özünü yerə basdı.
―MayıĢdanma, görək!‖ – özünü yerə basıb oturma!
yaxud
M.K. qanığ. Neşe, sevinc
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N.l. ―qanıq verdi (vermədi)‖ – ləzzət verdi (vermədi), tam qane etdi
(etmədi)
və ya
M.K. qanğrıq. Damaq
N.l. ―gənrzik‖, damağın ən arxa hissəsi.
Bu cür eyni sözlər onlarcadır. AraĢdırmada onların hamısı müqayisə və
təhlil obyekti kimi diqqətlə nəzərdən keçirilmiĢdir.
Açar sözlər: ―Divani Lüğət- it türk‖, Mahmud KaĢğarlı, Müasir
Azərbaycan dili
DĠLÇĠLĠK COĞRAFĠYASI VƏ DĠALEKTOLOJĠ ATLAS
ƏBÜLFƏZ QULĠYEV
AMEA Naxçıvan Bölməsi
ebulfezamanoglu@yahoo.com
Dilçilik elminin tədqiqi təcrübəsi göstərir ki, müasir dövrdə dilçilik
coğrafiyası faktları olmadan dialekt və Ģivələri, dil tarixini öyrənmək və türk
dillərinin müqayisəli qrammatikasını yaratmaq mümkün deyildir. Dilçilik
coğrafiyası eyni zamanda hansı qrammatik forma və ya sintaktik
konstruksiyanın daha sabit, hansının dəyiĢkən olduğunu müəyyənləĢdirməyə
imkan verir ki, bu da dil tarixi üçün çox vacibdir.
Məlum olduğu kimi, dialekt və Ģivələr tədricən aradan çıxır. Lakin dialekt
faktları, məlumatları dialektoloji atlaslarında və ya toplanmıĢ mətnlərdə
yaĢadılır. Odur ki, dialektoloji atlas həm də sonrakı araĢdırmalar üçün mötəbər
bir mənbə kimi də qiymətlidir.
Dialektoloji atlasların əsaasını təĢkil edən dilçilik coğrafiyasının əsas
vəzifəsi dil hadisələrinin yayılma arealının, bu yayılma ilə əlaqədar olan
problemlərin öyrənilməsindən ibarətdir.
Azərbaycan dialektoloji atlası üçün hazırlıq iĢlərinə 1958-ci ildən
baĢlanmıĢdır. Bu məsələ üzərində tədqiqat iĢi 30 ildən artıq davam etmiĢdir.
Nəhayət, Azərbaycanın dialektoloji atlası‖ əsəri 1990-cı ildə nəĢr
olunmuĢdur.Təxminən 126 xəritəni əhatə edən bu atlas keçmiĢ SSRĠ-nin türk
xalqları arasında ilk addım, ilk təĢəbbüs idi. Ondan sonra meydana çıxan ən
sanballı atlas ―Azərbaycan dilinin Naxçıvan dialektoloji atlası‖ adlanır. Bu
dialektoloji atlas üçün müəlliflər heyəti tərəfindən əvvəlcə mükəmməl proqram
tərtib edilmiĢ və bu vəsait əldə rəhbər tutulmuĢdur. Nəsimi adına Dilçilik
Ġnstitutu və Naxçıvan Bölməsi Ġncəsənət, Dil və Ədəbiyyat Ġnstitutu
əməkdaĢlarının birgə hazırladıqları bu atlas üzərində iki ildən artıq hazırlıq
iĢləri aparılmıĢ, material toplanmıĢdır. Artıq 250 xəritəni əhatə edən
―Azərbaycaycan dilinin Naxçıvan dialektoloji atlası‖ adlı fundamental əsər iĢıq
üzü görmüĢdür.
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Məruzədə Naxçıvanın dialektoloji atlası timsalında dilçilik coğrafiyası
və dialektoloji atlas problemi ətraflı Ģəkildə tədqiq olunub araĢdırılmıĢdır.
Açar sözlər: dialekt, dilçilik coğrafiyası, atlas, dil tarixi
HACI MƏHƏMMƏD NAXÇIVANĠNĠN ELMĠ-ƏDƏBĠ VƏ
KĠTABġÜNASLIQ FƏALĠYYƏTĠ HAQQINDA
MÖHSÜN NAĞISOYLU
AMEA Əlyazmalar Ġnstitutu
dr_mohsun@yahoo.com
Hac Məhəmməd Naxçıvani (1879-1962) dövrünün ən qabaqcıl ədəbiyyat
və mədəniyyət xadimlərindən, vətənpərvər ziyalılarından biri olmuĢdur. Bu
görkəmli Ģəxsiyyətin geniĢ elmi-ədəbi fəaliyyəti sırasında Qətran Təbrizi və
Heyran xanım Dünbüli ―Divan‖larının nadir əlyazma nüsxələri əsasında ilk
dəfə nəsrlə hazırlanması xüsusi yer tutur. Bundan əlavə o, Mirzəli Möcüz
ġəbüstərinin Ģeirlərini də nəsrə hazırlamıĢ və çap etdirmiĢdir. Hac Məhəmməd
Naxçıvani ədəbiyyatĢünaslıqda xüsusi məharət tələb edən və diqqətçəkici
məqamlardan sayılan ―maddeyi-tarix‖ləri ilə də məĢhurdur.
Hac Məhəmməd Naxçıvaninin digər mühüm bir xidməti onun öz Ģəxsi
vəsaiti hesabına müxtəlif ölkələrdən əlyazma kitablarını satın alması və onlar
əsasında Təbriz Milli Kitabxanasının təsisində bilavasitə iĢtirak etməsidir. Bu
vətənpərvər ziyalı əvvəlcə həmin kitabxananın binasının inĢası üçün yüz min
riyal məbləğində pul ayırmıĢ, sonra isə 3700-dən çox nəfis əlyazma nüsxəsi və
nadir çap kitablarını ora bağıĢlamıĢdır. Hac Məhəmməd Naxçıvaninin Təbriz
Milli Kitabxanasına bağıĢladığı əlyazma kitabları burada ayrıca bir fondda
saxlanılır və nadirliyi, böyük əhmiyyəti ilə seçilir. Bu əlyazma kitabları
Təbrizdə ayrıca bir kataloq Ģəklində fars dilində üç cilddə nəĢr olunmuĢdur
(1969-1974-cü illər). Ümumi sayı 1600-ə yaxın olan həmin əlyazmalar ərəb,
fars və türk dillərindədir. Bu böyük əlyazmaĢünas-kitabĢünasın bağıĢladığı
əlyazmalar sırasında məĢhur Azərbaycan Ģairlərindən Xaqani ġirvaninin
―Divan‖ı, Nizami Gəncəvinin ―Xəmsə‖si, Məhəmməd Füzulinin türkcə
―Divan‖ı ilə yanaĢı, orta əsr müəlliflərindən Mücirəddin Beyləqani və Salman
Savəci, Məczub Təbrizi və Fədai Təbrizinin, Seyid Əbülqasim Nəbati və Mirzə
Müslim Qüdsinin əsərləri də elmi dəyəri ilə seçilir. Qeyd edək ki, sonuncu adı
çəkilən müəllifin ―Divan‖ının yeganə əlyazma nüsxəsi məhz Hac Məhəmməd
Naxçıvaninin hədiyyə etdiyi kitablar sırasında saxlanılır. Bu əlyazmalar
içərisində Fədai Təbrizinin doğma ana dilində yazdığı ―Bəxtiyarnamə‖si və
XVII əsr Ģairi-mütərcimi Məhəmməd Hüseyn Rəvaninin fars dilindən türkcəyə
çevirdiyi Sədinin ―Gülüstan‖ kitabı da nadirliyi ilə seçilir.
Hacı Məhəmməd Naxçıvaninin elmi-ədəbi və kitabĢünaslıq fəaliyyətinin
ətraflı tədqiqi məqsədəuyğundur.
Açar sözlər: Hac Məhəmməd Naxçıvani, ədəbiyyatĢünaslıq,
kitabĢünaslıq, Qətran Təbrizi, Heyran xanım Dünbüli
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ĠPƏK YOLU ÜSTƏ YENĠ MÜSƏLMAN CULFALARIN YARNMASI
HAQQINDA
SƏCCAD HÜSEYNĠ
University of Mohaghegh Ardabili
Islamic Republic of Iran
s.hoseini@uma.ac.ir
Ulu Ģah Abbasın1604-cü ildə osmanlılara qarĢı apardığı yanıq zəmi
siyasəti (yaxıb yandırma taktiki) nəticəsində əski Culfa sakinləri bu qəsəbədən
paytaxt Ġsfahana və Ġranın digər yerlərinə köçürüldülər və Təbrizdən Naxçıvana
gedən ipək yolunun bu hissəsi boĢaldı. O tarixdən XIX əsrin əvvəllərinə qədər
bu əarazi bir dağılmıĢ yer kimi təkcə öz qədim tarixini xatırladırdı. Ġran-Rus
döyüĢləri nəticəsində Türkəmənçay müqaviləsi ilə (1828) Araz çayı bir
sərhəddə çevirdi. Rusiya və Ġran bu dönəmdə ən yüksək səviyədə olan iqtisadi
əlaqələrini elə ipək yolunun əski Culfadan keçən hissəsindən aparırdılar. Sərhəd
zonası olmaq və önəmli iqtisadi yol üstə qərar tapmaq, Culfanın bir daha bərpa
olmasını tələb edirdi. Bu iĢ iki dövlət əliylə Arazın hər iki tayında reallaĢdı.
Beləliklə XIX əsrin ikinci yarısında Yeni müsəlman Culfalar bərpa olundu.
Əvvəlcə sərhəd zərurətləri olan qaravulxana, təzkirəxana, gömrük, çaparxana,
teleqrafxana, mehmanxana yarandı və dövlət adamları ailələri ilə sakinləĢdilər
sonra tacirlər, müsafirlər və digər iĢ adamları yeni müsəlman Culfalarını
yaĢamaqlarını münasib gördülər.
Rusiya və Ġran dövlətləri həmçinin bu qənaətə çatdılar ki, iqtisadi
əlaqələrin inkiĢafının bir yolu Naxçıvandan Təbrizə gedən yolun
sahmanlanması ilə mümkündür. Ona görə bu yolu Ģose etməyi və sonralar
burada dəmir yol icad etməyi planlayıb gərçəkləĢdirmiĢdilər. Yol salmaq
iĢlərində Rusiya qabaqcıl idi və Ġran o zaman iĢə baĢlayırdı ki, Arazın Ģimal
hissəsindəki yol Culfaya çatmıĢıdı. Yeni yolların tikilməsi, ipək yolunun
güclənməsi və yeni müsəlman Culfaların daha da abadlanmasına səbəb olurdu.
Tezisdə birici əl qaynaqlara söykənərək yeni müsəlman Culfaların
yaranması tarixi və onların ipək yolunun bu hissəsinin güclənməsi uğrunda
apardıqları rol tədqiq olunur. Qaynaqların böyük qismi Ġranda nəĢr olan və
Azərbaycan tədqiqatçılarına əl çatmaz fars dilli tarixi kitablar, səyahətnamələr,
qəzetlər və arxiv sənədlərinin olması bu yazını Azərbaycan oxucusuna dəyərli
edir.
Açar sözlər: Culfa, sərhəd, Ġran, Rusiya, ipək yolu, XIX əsr
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XVIII – XX ƏSRĠN ƏVVƏLLƏRĠNDƏ NAXÇIVAN DĠYARINDA
PAMBIQ PARÇA ĠSTEHSALI
VĠDADĠ MURADOV
"Azər-Ġlmə" Xalçaçılıq Mərkəzi
azerilme@gmail.com
Yüzilliklər boyu özünün yüksək keyfiyyətli və müxtəlif çeĢidli
sənətkarlıq məhsulları ilə Ģöhrət qazanmıĢ Naxçıvan diyarı həm də pambıq
parça istehsalının mühüm mərkəzlərindən olmuĢdur. Sənətin bu sahəsinin
diyarda geniĢ yayılmasının ən baĢlıca səbəblərindən biri pambıqçılığın hələ
qədim zamanlardan əhalinin əsas məĢğuliyyət sahələrindən birinə çevrilməsi və
onun miqyasının yeni dövrdə daha da geniĢlənməsi idi. Əgər Naxçıvan
xanlığının ərazisində ildə orta hesabla 25-30 min pud pambıq istehsal
edilmiĢdisə, artıq XIX əsrin sonlarında bu məhsulun istehsalı Naxçıvan
qəzasında 42 min puda, ġərur-Dərələyəz qəzasında isə 156.240 puda çatmıĢdı.
Diyarda istehsal edilən pambıq qonĢu vilayətlərə və ölkələrə ixrac edilməklə
yanaĢı, bölgənin özündə də toxuculuq sənətinin inkiĢafına güclü təkan verirdi.
XVIII-XIX əsrlərdə Naxçıvan və Ordubad Ģəhərləri pambıq parça istehsalının
əsas mərkəzləri hesab olunurdu. Bu Ģəhərlərdə toxucular həm emalatxanalarda,
həm də ev Ģəraitində müxtəlif növ pambıq parça istehsal edirdilər. Pambıq
parça toxuyanların sayı Naxçıvan Ģəhərində daha çox olub, XIX əsrin 20-30-cu
illərində 40 nəfərə çatırdı. Diyarın Əlincəçay, Naxçıvan və Əylis mahallarının
kəndlərində də pambıq parça istehsalı geniĢ vüsət almıĢdı. Arxiv sənədləri
əsasında apardığımız hesablamalara görə, bu üç mahalda pambıq parça
toxuyanların sayı 300 nəfərdən artıq idi. Lakin Rusiya tərəfindən iĢğal
edildikdən sonra Naxçıvan diyarında xam pambıq istehsalı artsa da pambıq
parça istehsalı tənəzzülə uğradı. Rusiyada istehsal edilən ucuz fabrik məhsulları
ilə rəqabət apara bilməyən yerli istehsalçılar müflisləĢməyə baĢladı. Elə bunun
nəticəsi idi ki, XIX əsrin 60-cı illərində Naxçıvan Ģəhərində cəmi 7 nəfər
toxucu qalmıĢdı. Naxçıvan diyarında istehsal edilən toxuculuq məhsulları
arasında bez parçalar üstünlük təĢkil edirdi. Burada toxunan müxtəlif naxıĢlı çit
parçaların dünyada məĢhur olması haqqında Ö.Çələbi məlumat verir. XVIII əsr
və XX əsrin əvvəllərində bölgədə təbii ağ rəngdə toxunan çit, mitqal, xam bez
və s.dən boyama, qələmkarlıq və basma naxıĢ üsulu ilə müxtəlif növ pambıq
parçalar hazırlanırdı. Toxunma texnologiyasına və boyandığı rənglərə görə
pambıq parçaların Ģilə, qədək, codana, təfsilə, çadraĢan və s. növlərinin istehsalı
daha geniĢ yayılmıĢdı.
Açar sözlər:Naxçıvan, sənətkarlıq, məhsul, pambıq, istehsal, çit, mitqal,
qələmkarlıq, basma naxıĢ
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ZENGĠLAN KIZ KALELERĠ
AYTEN MEHDĠYEVA
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
ayten-69@mail.ru
Azerbaycan'ın sembolü sayılan Kız kaleleri türk halklarının yaĢadıkları
bölgede daha yaygındır. Bakü, Nahçivan, Zengilan, ġamahı, Gebele vb.
bölgelerde inĢa edilen Kız kaleleri genel özelliklerinin yanısıra, her bir bölgenin
kendisine has özelliklerini de açık Ģekilde sergiliyorlar. Bu ise eski inançlar
bazında meydana gelen Kız kalelerinin oluĢumunu bölgenin ekonomik ve
kültürel iliĢkilerinin geliĢmesinin sonucu olarak değerlendirmeye olanak
sağlıyor. ĠĢte ekonomik ve kültürel iliĢkilerin geliĢtirilmesi çeĢitli tarihi anıtların
oluĢumu ve geliĢimi için önemlidir. Bu tür anıtlardan biri de Zengilan Kız
kaleleridir.
Zengilan Kız kaleleri tarihinin araĢtırılması tarihi önem arz ediyor. Öyle
ki, Bakü, Nahçivan, ġamahı, Gebele ve b. Kız kalelerinin tarihi belli derecede
tetkik edilmiĢtir. Fakat Zengilan Kız kalelerinin tarihi maalesef
incelenmemiĢtir. Diğer taraftan, Ermenistan tarafından iĢgal edilmiĢ
Azerbaycan topraklarının tarihinin öğrenilmesi bu topraklarda kalan kültüreltarihi anıtlarımızın tamamen hafızalardan silinmesinin önlenmesine hizmet
etmektedir ve her bir tarihçinin ana görevlerinden biridir.
Eski Zengezur kazasının içinde bulunan Ģimdiki Zengilan bölgesine
dahil olan topraklar tarihi anıtları ile birlikte Azerbaycan'ın tarihi yapılarının bir
parçasıdır ve kendisinin zenginliği ile farklılık arz ediyor. Burada eski
nekropollar, serdabeler, konut kompleksleri ve burçlar ile birlikte kaleler de
vardır. Zengilan kaleleri içerisinde Bartaz, Emirhanlı ve Gumlag köyleri
çevresinde Kız kalelerini özel olarak belirtmek gerekiyor. Genel türk tarihi
anıtları içerisinde kendine özgü bir yeri olan ve eski inançlarla ilgili oluĢan
Zengilan Kız kaleleri Azerbaycan'ın diğer Kız kaleleri ile ortak ve farklı
özelliklere sahiptir. Konunun öğrenilmesi sırasında iĢte bu özelliklerin
incelenmesi amaç edinmiĢtir.
Zengilan Kız kalelerinin tetkiki sırasında tarihi olgu ve belgesel
malzemelerin karĢılaĢtırmalı analizi, olayların belirli bir mekanla birlikte
karmaĢık Ģekilde, dünya tarihi bağlamında öğrenilmesine ağırlık verilmesi, aynı
zamanda ortaçağ kaynakları ve modern dönem araĢtırmalarına referans edilmesi
öngörülüyor. Bu zaman elde edilecek sonuçların diğer Kız kalelerinin tetkiki
sırasında varılan sonuçlarla karĢılaĢtırılması yapılacaktır.
Böylece, tarihe canlı tanıklık yapan kültürel yapılar, aynı zamanda Kız
kaleleri zamanla kendi döneminin tarihi olaylarını gelecek kuĢaklara aktarır. Bu
açıdan onların tarihinin öğrenilmesi, çeĢitli bölgelerde aynı isimli kalelerin
oluĢmasının nedenlerine açıklık getirilmesi ve elde edilen sonuçların
karĢılaĢtırılması her zaman günceldir ve ilgi odağı oluyor.
Açar sözlər: Kız kalesi, Zengilan, Zengezur, Bartaz, tarihi anıt, sembol
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NAXÇIVANDA TEATRIN FORMALAġMASI VƏ ĠNKĠġAFINDA
YERLĠ ZĠYALILARIN ROLU
(1905-1920)
ƏLĠ QƏHRƏMANOV
AMEA Naxçıvan Bölməsi
a.qehremanov@yahoo.com
Azərbaycan teatrının ayrılmaz, zəngin ənənələrə malik, mühüm
qollarından biri olan Naxçıvan teatrı maarif və mədəniyyətin mütərəqqi carçısı
kimi hər cür maneələrə baxmayaraq sürətlə inkiĢaf etmiĢdir. O dövrdə teatrı
maarifçilik hərəkatından ayrı düĢünmək, təsəvvür etmək mümkün deyildi. Bu
mənada yerli ziyalılar xalqın mədəni səviyyəsini yüksəltmək üçün məktəb,
mətbuat və teatr kimi üç mühüm sahəyə önəm verirdilər. Ziyalılar teatrı millətin
aynası bildiklərindən teatr hərəkatında daha fəal iĢtirak edir, tamaĢaların
hazırlanmasına hər cür yardımlar göstərir, bir çoxu da həmin tamaĢalarda
aktyorluq edirdilər. Milli oyanıĢda teatrın təsir və təlqinedici gücünün böyük
olduğunu bildikləri üçün teatr sənətini ideya və məfkurə silahına çevirib
insanları yeni amallar uğrunda mübarizəyə səsləyir, xalqın inkiĢafı üçün maarif
və mədəniyyət ocaqlarının açılmasına çalıĢır, hər vəchlə öz ideyalarına sadiq
qalırdılar.
Birinci rus inqilabından sonra Naxçıvanda da ədəbi qüvvələrin və teatr
həvəskarlarının fəaliyyəti geniĢlənir. Həmin illərdə Ģair Əliqulu Qəmküsar
(Nəcəfov), istedadlı artist, professor Rza Təhmasib, görkəmli rejissor kimi
tanınmıĢ Ģəhər hakimi Böyükxan Naxçıvanski teatrın inkiĢaf etdirilməsi üçün
ciddi səy göstərirdilər.
Ġyirminci yüzilliyin əvvəllərindən baĢlayaraq naxçıvanlı qadınlar ilk
dəfə olaraq dünyəvi təhsilə cəlb olundular. Beləliklə, burada qadınların
maariflənməsinin bünövrəsi qoyuldu. Naxçıvanda mədəniyyətin, maarifin,
incəsənətin çiçəklənməsinə qadınlar da böyük töhfələr vermiĢlər. Naxçıvan
məktəblərində müsəlman qızlar tərəfindən keçən əsrin 10-cu illərindən
baĢlayaraq tamaĢalar hazırlanıb göstərildi. O zaman qadın truppasının tamaĢası
böyük ictimai əhəmiyyət kəsb edirdi. ġərq qadınının azadlığı uğrunda
mübarizəsi böyük müvəffəqiyyət kimi qiymətləndirilirdi.
Bu dövrdə Naxçıvan teatrının təkmilləĢməsi sahəsində də müəyyən
addımlar atılmıĢdı. Naxçıvanda həqiqi səhnə tərtibatı, rəssam iĢi 1912-ci ildən
özünü göstərməyə baĢladı. Ġstedadlı realist rəssam Bəhruz Kəngərli 1912-1918ci illərdə Naxçıvan teatrında göstərilən tamaĢaların səhnə tərtibatını böyük
ustalıqla iĢləmiĢ, səhnəyə lazım olan dekor və pərdələr hazırlamıĢdır.
1917-1920-ci illər Naxçıvan teatrının tarixində ən ağır və
məhrumiyyətlərlə dolu bir dövr olmasına–yəni Ġngilis müdaxiləçilərinin,
daĢnakların kəskin müqavimət və hücumlarına baxmayaraq ziyalılar böyük
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iradə və mətanət göstərərək teatrın Ģərəfini qorumuĢ, öz fəaliyyətlərini gah
Naxçıvanda, gah da Təbrizdə davam etdirmiĢlər.
Ümumiyyətlə, Naxçıvan teatrının 1920-ci ilə qədərki bu dövründə
nümayiĢ etdirdiyi tamaĢalarda mövzusundan və janrından, təsvir etdiyi dövrdən
asılı olmayaraq həmiĢə dövrün aktual problemlərinə toxunmuĢ, dünya
klassiklərinin hesabına da repertuarını zənginləĢdirmiĢdir.
Açar sözlər: Naxçıvan teatrı, incəsənət, ziyalı, dramaturgiya, repertuar.
MƏHƏMMƏD ƏLĠ NAXÇIVANĠNĠN TƏLƏBƏSĠNƏ VERDĠYĠ
ĠCAZƏNAMƏ
ZƏKĠYYƏ ƏBĠLOVA
AMEA Əlyazmalar Ġnstitutu
abilovazakiya@rambler.ru
Hər bir dövrdə olduğu kimi, XIX-XX əsrlərdə də Azərbaycanın alim və
mütəfəkkirləri ümümdünya mədəniyyəti xəzinəsinə öz qiymətli töhfələrini vermiĢlər. Çoxu ilk təhsilini vətəndə aldıqdan sonra elm dalınca Təbriz, Nəcəf,
Ġstanbul, Buxara və s. kimi ən məĢhur elm mərkəzlərinə yollanan həmin dövr
din xadimləri mükəmməl təhsil aldıqdan sonra bir qismi vətənə qayıdıb
islamın daha da intiĢar tapması, islam əxlaqının tərbiyə edilməsi və əqidəsinin
möhkəmləndirilməsi üçün islami dəyərləri tədris edən elm ocaqlarında
müdərrislik edirdilər. Digər bir qismi isə ya dünyanın müxtəlif ölkələrinə üz
tutur, ya da təhsil aldıqları ölkədə qalıb islam dininin inkiĢafında özünəməxsus
izlər qoyan müvəffəqiyyətlər qazanırdılar. Belə Ģəxsiyyətlərdən biri də Molla
Məhəmməd Əli bin Hacı Xudad Naxçıvani Nəcəfi Ğərvidir. 1852-ci ildə
mömin bir ailədə dünyaya göz açan Məhəmməd Əli Naxçıvani ilk təhsilini
vətəndə aldıqdan sonra bir müddət Təbrizdə, 1869-cu ildən isə Əhli-beyt
elminin mərkəzi Nəcəfül-ƏĢrəfdə Fazil Ġrəvani, Mirzə Məhəmməd ġərəbyani,
ġeyx Məhəmməd, Hüseyn Kazimi, Mühəqqiq RəĢti kimi tanınmıĢ alimlərdən
bəhrələnmiĢdir. ―Reyhanətül- ədəb‖də alimin haqqında yazılır: ‖Molla
Məhəmməd Əli bin Hacı Xudad Naxçıvani Nəcəfi imamiyyə alimlərindəndir.
Fiqh, üsul və hədis alimi olmuĢdur. Risalələrində SeyyidüĢ-Ģühədaya dərin
hörmət ifadə etmiĢdir‖. Molla Məhəmməd Naxçıvani ―Ġctiməül-umur vannəhi‖, ―Əl-Ġctimaül-mənqul‖, ―Dəatül-Huseyniyyə‖, ―HaĢiyətü-rəsail və
məkasib ġeyx Murtuza Ənsari‖ və s. kimi əsərlərin müəllifidir. Naxçıvaninin
bir sıra tələbələri olmuĢdur ki, onlardan biri də haqqında yüksək fikirlər
söylədiyi Axund hacı Ağamirzə Əbdülkərim ağa Badkubidir (1867-1961).
Əbdülkərim ağa Nəcəfdə təhsil alarkən bu görkəmli alimdən miras məsələlərini
öyrənmiĢdir. Naxçıvani Badkubiyə verdiyi icazənamədə yerin-göyün hakimi
Allah-Təalaya, Onun Rəsuluna (s) Ģükürdən sonra yazır: ―ġükür və səna olsun
Ġmam Zamana. Allah onunla görüĢ gününü yaxınlaĢdırsın. Əmmə bə’d, böyük
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alimlərin ardıcıllarının yaxĢısı, kəramətli fəqihlərin qaymağı, adil, zəki, alim,
özünə qarĢı tələbkar, dinin hafizi, onu alçaldanlara qarĢı mübariz, mövlasının
əmrinə müti, mərhum Hacı Molla Əhməd Badkubinin əməlisaleh oğlu Axund
Molla Əbdülkərim orta həddən baĢlayaraq öz dininin yolunda müvəffəqiyyətini
davam etdirmiĢ, inam və etimad yeri olmuĢdur. ġəriət məsələlərində bütün
hesablama iĢlərini, o cümlədən, yetimlərin himayəsi, vəsisi olmayanın mirası,
xeyriyyə məqsədinə vəsiyyət edilmiĢ malın qorunması, Ģəriət istiqamətlərini
əxz etmiĢdir. Çox hörmətli imam əleyhissalamın payını bir daha aĢkarlamıĢdır.
Onun Ģəriət sərəncamları keçmiĢ və indiki iĢlərdə nümunəvi bilinir... Onun
marağı nəhayətsiz olduğu kimi, hörməti də sonsuzdur.‖ Ərəb-fars dilində olan
icazənamə alimin öz xətti ilə yazılmıĢ, sonda içində ―Əl-Abd Məhəmməd Əli‖
sözləri yazılmıĢ dördkünc möhrü basılmıĢdır.
Açar sözlər: Naxçıvani, icazənamə, vəsi, Ģəriət
AZƏRBAYCAN DĠLĠNĠN ĠNKĠġAFINDA HEYDƏR ƏLĠYEVĠN
TARĠXĠ ROLU
HƏCƏR HÜSEYNOVA
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
hacerhuseynova@mail.ru
Ulu öndərimiz Heydər Əliyev bütün sahələrdə olduğu kimi, dilimizin
inkiĢafında da müstəsna xidmətlər göstərmiĢ tarixi Ģəxsiyyətdir. O bütün
fəaliyyəti boyu Azərbaycan dilinin inkiĢafına xüsusi diqqət yetirmiĢdir.
Zaman-zaman hər bir xalqın inkiĢafında və tərəqqisində müstəsna
xidmətlər göstərmiĢ Ģəxsiyyətlər yetiĢir. Ulu öndər Heydər Əliyev xalqımızın
yetiĢdirdiyi ən böyük Ģəxsiyyətlərdən biridir. Məhz xalqımız üçün göstərdiyi
misilsiz xidmətlər Heydər Əliyevi Ümummilli lider zirvəsinə yüksəldib. Bu
xidmətlərin nəticəsidir ki, hər il 10 may tarixi xalqımız tərəfindən milli bayram
səviyyəsində qeyd olunur. Təsadüfi deyil ki, məhz Ümummilli liderimiz
Heydər Əliyevin ötən əsrin 70-ci illərinin əvvəllərindən baĢlayaraq xalqımızın
milli-mənəvi dəyərlərinin qorunması, tariximizin düzgün istiqamətdə
öyrənilməsi, ana dilimizin rolunun artırılması, xalqın azadlıq istəyinin
təcəssümü kimi ortaya çıxan ədəbi-bədii nümunələrin hücumlardan qorunması
istiqamətində apardığı məqsədyönlü siyasət cəmiyyətdə milli ruhun oyanıĢına
təkan verdi. Ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycanın gələcək müstəqilliyi üçün
zəruri olacaq sosial-iqtisadi əsasları, infrastruktur təminatını, milli kadr
potensialını formalaĢdırdı. Xalqımıza milli dövlətçilik düĢüncəsini aĢıladı. Hər
bir azərbaycanlı özünü vətən torpaqlarının gələcəyinə görə məsuliyyət daĢıyan
vətəndaĢ kimi dərk etməyə baĢladı. Ölkə üçün gərəkli mütəxəssislərin
hazırlanması məqsədilə 1970-1982-ci illər arasında və daha sonralar minlərlə
azərbaycanlı gənc məhz Heydər Əliyevin təĢəbbüsü əsasında keçmiĢ SSRĠ-nin
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müxtəlif Ģəhərlərindəki nüfuzlu ali məktəblərdə təhsil almağa göndərildilər.
Sadalananlar Ulu Öndər Heydər Əliyevin sovet Azərbaycanına rəhbərliyi
dövründə siyasi iradəsi əsasında görülmüĢ iĢlərin yalnız məhdud bir hissəsidir
və bütün bunlar 80-ci illərin sonlarına doğru Azərbaycanın istiqlal mübarizəsi
tarixinin hərəkətverici qüvvəsi rolunda çıxıĢ etdi.
Ana dili hər bir xalqın varlığını təsdiq edən baĢlıca amildir. Ana dilimizinAzərbaycan dilinin inkiĢafına Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev xüsusi
diqqət yetirib. Ana dili hər bir xalqın milli sərvəti, həmin xalqın varlığının
təsdiqidir. Dil millətin formalaĢmasında vacib olan amillərdən biridir. Xalqın
keçdiyi tarixi yol, onun mədəni səviyyəsi, ilk növbədə, onun dilində öz əksini
tapır. Dil həm də, çətin tarixi-siyasi dövrlərdə millətin varlığını davam
etdirməsi üçün əsas vasitədir. Dilini itirən xalq məhvə məhkumdur. Azərbaycan
dili də Azərbaycan xalqının milli sərvətidir və xalqımız, millətimiz dünya
durduqca bu sərvətin qayğısına qalmalı və dilimizi gələcək nəsillərə
ötürməlidir.
Açar sözlər: dil siyasəti, dilin inkiĢafı, dövlət qayğısı, ana dili
ELASTĠK LÖVHƏ, SIXILAN ÖZLÜ MAYE VƏ SƏRT DĠVARDAN
ƏMƏLƏ GƏLƏN HĠDRO-ELASTĠK SĠSTEMƏ TƏSĠR EDƏN
HƏRƏKƏTLĠ YÜKÜN DĠNAMĠKASI HAQQINDA
MƏFTUN ĠSMAYILOV
―Naxçıvan‖ Universiteti
imeftun@yahoo.com
ĠĢdə müstəvi deformasiya vəziyyətində elastk lövhə, sıxılan özlü Nyuton
mayesi və sərt divardan əmələ gələn hidro-elastik sistemə təsir edən sabit
sürətlə hərəkət edən nöqtəvi yükün dinamikası tədqiq edilir. Lövhənin hərəkət
tənlikləri xətti elasto-dinamika nəzəriyyəsi çərçivəsində aĢağıdakı kimi yazılır:
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Mayenin hərəkəti isə xəttiləĢdirilmiĢ Naviye-Stoks tənlikləri ilə verilir:
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Lövhə üzərində, lövhə və maye arasında, maye ilə sərt divar arasında asağıdakı
Ģərtlər ödənir:
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(1), (2) və (3) – də izahat [1] məqaləsində verilən iĢarələmələrdən istifadə edilir.
(1) – (3) riyazi məsələsi x '1  x1  Vt , x '2  x2 koordinat çevirməsi və x '1 -ə görə
eksponensial Furye çevrilməsi tətbiq edilərək həll edilir. Tərs integral
çevrilməsi isə ədədi integrallama yolu ilə komputer proqramları tətbiq edilərək
nəticələr əldə edilir. Bu nəticələr lövhənin materialı polad, maye isə gliserin
olduğu halda tapılır. Əldə edilən əhəmiyyətli nəticələrdən biri hərəkətli yükün
kritik sürətinin olmasının göstərilməsidir. Bu surətdə verilən sistemdə rezonans
tipli bir hadisənin baĢ verməsi isbat edilir. Bundan baĢqa, maye ve lövhə
arasındakı müstəvi üzərində təsir edən təzyiq və sürət dağılması haqqında da
ədədi nəticələr əldə edilir.
Açar sözlər: elastk lövhə, sıxılan özlü, hidro-elastik sistem, hərəkət
tənlikləri
ĠNFORMASĠYA CƏMĠYYƏTĠNĠN FORMALAġMASINDA ELEKTRON
UNĠVERSĠTETĠN ROLU
MƏFTUN ƏLĠYEV
―Naxçıvan‖ Universiteti
meftun-aliyev@rambler.ru
Dünya ədəbiyyatında e-universitet haqqında xeyli sayda elmi məqalələrə
rast gəlmək mümkündür. E-universitet və distant təhsil konsepsiyaları qarĢılıqlı
əlaqəli olub, məsafədən tədrisin, müstəqil öyrənmənin, xarici tədrisin və açıq
universitetlərin yaranmasında köməkçi vasitələrdir. Bu cür təhsil
müəssisələrində
tədris kursu materiallarının tələbələrə çatdırılmasında
multimedia vasitələrindən, internetdən, elektron poçt xidmətindən geniĢ istifadə
olunur. Artıq bir çox dünya dövlətlərində e-universitet, öyrədənlə öyrənənin
bir–birindən uzaq məsafədə yerləĢdiyi Ģəraitdə, öyrənənin təhsil almasını
rəsmiləĢdirən və ali təhsil verən qurum kimi qəbul olunur.
Distant təhsil verən təhsil müəssisələri dünyada çox geniĢ yayılmıĢdır. Bu
tip təhsil müəssisələri bəzi aspektlərinə görə fərqlənirlər. Distant təhsil modeli
baĢqa modeldən fərqli olaraq yalnız distant təhsil verməklə məĢğul olur və bu
universitetlərin ənənəvi kampusları olmur. Bu model Distant (off-campus)
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modeli adlanır. Bu cür təhsil müəssisələrinin fərdi təhsil siyasəti olur və
tələbələrə fərdi təhsil dərəcələri mənimsədilir. Bu müəssisələrin fəaliyyət
dairəsi əsasən bu və ya digər dövlətin təyin etdiyi Ģərtlərdən asılı olur. BaĢqa
sözlə hər bir müəssisə öz ―milli‖ xüsusiyyətlərinə sahib olur. Bu qrupdan olan
bir çox universitetlər əsasən Böyük Britaniya Açıq Universitetinin (UKOU)
―törəmələri‖ adlanırlar. Kanada, Çin, Kosta–Rika, Almaniya, Hindistan,
Ġndoneziya, Ġsrail, Yaponiya, Pakistan, Ġspaniya, ġri–Lanka, Tayland,
Hollandiya, Venesuela kimi dövlətlərdə UKOU təhsil modeli üzərində
qurulmuĢ distant e-universitetlər mövcuddur. ABġ–da az sayda bu modellə
fəaliyyət göstərən təhsil müəssisəsi vardır. Bu müəssisələr də yalnız qiyabi
təhsildə bu modeldən istifadə edirlər. Hal-hazırda dünyada çoxlu euniversitetlər mövcuddur. Bu e-universitetləri ümumi Ģəkildə idarəetmə
strukturuna görə üç qrupa ayırmaq olar. Distant model üzərində qurulmuĢ euniversitetlərdə təhsil alan tələbələr hesabına ölkəyə maliyyə axını baĢ verir,
istənilən yerdə, istənilən zaman təhsil almaq imkanları özünü doğruldur. Lakin
bu universitetlərin məzunu olan əcnəbi tələbələrin elmi potensialından
yararlanmaq imkanları bir qədər məhdud olur.
Bundan fərqli bir model Bimodal (on-off-campus) modelidir. O
universitetlər Bimodal modelə aid edilir ki, fənlər həm ənənəvi qaydada, həm
də kommunikasiya texnologiyaları vasitəsilə distant formada tədris edilsin. Bu
cür universitetlərdə əksər hallarda müvəffəqiyyət imtahanlarının keçirilməsi
əyani və distant Ģöbənin tələbələri üçün vahid qaydada aparılır. Bu model xarici
tədris proqramları çərçivəsində Avstraliyanın Dikin, Merdok universitetlərində,
Yeni Ġngiltərə Universitetində və baĢqa universitetlərdə, ABġ–da isə
geniĢləndirilmiĢ kurslar Ģəklində Kaliforniya Universitetində, Nova
Universitetində, Stenford Televiziya Tədris ġəbəkəsində, Cənubi Korolina,
Texas, Vikonsin və Medison universitetlərində tətbiq olunur. Fici, Yamayka,
Papua, Yeni Qvineya və Zambiya kimi dövlətlərdə də bu modeldən distant
təhsil proqramı çərçivəsində istifadə olunur. Konsorsium modeli bir neçə euniversitetin qarĢılıqlı- birləĢmiĢ fəaliyyətini həyata keçirməyi nəzərdə tutur.
Konsorsiumların köməyi ilə universitetlər keyfiyyətli təhsil xidmətləri təqdim
etmək üçün bir–birlərinin tədris resurslarından və avadanlıqlarından müĢtərək
istifadə etmək imkanı qazanırlar. AraĢdırmalar göstərir ki, Bimodal model
üzərində qurulmuĢ e-universitetlərdə isə hər bir tələbə müəllimlə birbaĢa
ünsiyyətdə olduğu üçün bilik və bacarıqlara daha yaxĢı yiyələnmiĢ olur. Bu cür
universitetlərdə təhsil alan, güclü elmi potensiala sahib əcnəbi tələbələrin
məzun olduqdan sonra ölkədə qalması üçün Ģərait yaratmaqla onun elmi
potensialından yararlanmaq imkanı olur. Lakin bu model müasir dünyanın,
elektronlaĢmıĢ cəmiyyətin tələblərinə, o cümlədən YUNESKO-nun yeni təhsil
konsepsiyasının əsas prinsipləri olan ―Ömür boyü təhsil‖, ―Hamı üçün təhsil‖,
―Sərhədsiz təhsil‖ tələblərinə cavab vermir. ABġ-ın Milli Texnologiya
Universitetini (NTU) buna misal olaraq göstərmək olar.
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Digər bir maraqlı model Konsorsium modelidir. Konsorsium modeli
effektiv model olsa da hələ də özünü tam doğrulda bilməmiĢdir. Buna bir çox
amillər təsir edir. BaĢqa bir maraqlı konsorsium isə Qlobal Universitet (GU)
təĢkilatıdır. TəĢkilat ―Universitetlərin və ticarət müəssisələrinin təhsil
tərəfdaĢlığı çərçivəsində ümumdünya elektron Ģəbəkəsi‖–ni yaratmağı təklif
edir. Hazırda bu konsorsium–universitet sakit okean hövzəsində yerləĢən
universitet və kolleclərin tədris resurslarından qarĢılıqlı istifadəsini təmin
etmək üçün simvolik qiymətlə süni peykdən istifadə etməyin yollarını araĢdırır.
Beləliklə GU konsorsium üzvlərinə öz vasitələrindən müĢtərək istifadə imkanı
yaratmıĢ olur. Nəticədə maliyyə vəziyyəti ağır olan müəssisələr öz xidmətlərini
təqdim etmək üçün ümumi aktivdən istifadə edə bilirlər. Bu konsorsiumun
köməyilə bütün dünyada təhsil alanlar öz ölkələrində olmayan ən yaxĢı tədris
vəsaitlərindən yararlana bilirlər.
E-universitetlərdə təhsil alan insanlar iĢ yerlərindən ayrılmadan həm də
təhsil almaq imkanı qazanırlar. Bu o deməkdir ki, e-universitet tələbəsi
sənayedə fəaliyyət göstərməklə həm öz ölkəsinin istehsal məhsullarına töhvə
verir, həm də qazandığı pul hesabına təhsil xərclərini ödəyir. E-universitetlərin
tələbələrinin əksəriyyəti adətən əcnəbi tələbələr olur və bu tələbələr də digər
ölkələrdə çalıĢır, amma təhsil haqqlarını e-universitet olan ölkələrin büdcəsinə
ödəyirlər. Burdan belə çıxır ki, əcnəbi tələbələrin hesabına ölkə büdcəsinə sırf
xarici valyuta axını baĢ verir. Əgər əcnəbi tələbə təhsil aldığı ölkədə həm də
yaĢayırsa o zaman onun yaĢaması üçün lazım olan əlavə vəsait də, ticarət, iaĢə,
nəqliyyat, sosial obyektlər vasitəsiylə yenə də e-universitetin mövcud olduğu
ölkənin büdcəsinə daxil olur.
―QS World University Rankings‖ Ģirkəti dünyanın ən yaxĢı universitetlərini
araĢdırır. Bu universitetlərin mövcud olduğu dövlətlərdə əcnəbi tələbələr
hesabına büdcəyə daxil olan vəsaitin ölkənin ÜDM–na nisbətən payını
araĢdırsaq bu vəsaitin yetərincə böyük məbləğdə olduğu göstərilmiĢdir.
Azərbaycanda da bu istiqamətdə geniĢ miqyaslı iĢlər görülür. Bu proses
təhsil sahəsində az da olsa nəzərə çarpır. Belə ki, Azərbaycan universitetlərinin
bir neçəsində tədris prosesninin bəzi sahələrinin elektronlaĢma prosesinə
baĢlanmıĢdır. Məsələn: Naxçıvan Dövlət Universitetində 2012-2013–cü tədris
ilindən baĢlayaraq semestr imtahanları müvafiq fənlər üçün elektron formada
keçirilir, hal hazırda KOĠCA–Azərbaycan Ģirkətinin ―Naxçıvan Dövlət
Universiteti üçün elektron təhsil Ģəbəkəsi və rəqəmsal multimedia
infrastrukturunun yaradılması‖ layihəsi həyata keçirilir. Azərbaycan Texniki
Universitetində də KOĠCA–Azərbaycan Ģirkətinin Layihəsi əsasında ―Elektron
Universitet ġəbəkəsi‖ yaradılıb. Sumqayıt Dövlət Universitetində, Azərbaycan
Dövlət Pedaqoji Universitetində və digər universitetlərdə də semestr
imtahanlarının müvafiq fənlər üçün elektron formada keçirilməsinə
baĢlanmıĢdır. Lakin bütün bu proseslər ayrılıqda müxtəlif universitetlərdə
həyata keçirilsə də Azərbaycanda vahid konsepsiya üzrə fəaliyyət göstərən,
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müasir standartlara cavab verə bilən, informasiya cəmiyyətinə tam inteqrasiya
olunmuĢ, tam elektron universitet modeli mövcud deyil.
Nəticəyə gəlmək olar ki, təhsil sahəsi dövlətin inkiĢafına təsir edən ən əsas
sahələrdən biridir. YaxĢı təhsilli vətəndaĢlar yalnız yaxĢı təhsil müəssisələrində
yetiĢə bilər. Demək olar ki, təhsil müəssisələrini ĠKT–siz təsəvvür etmək
mümkün deyil. Bu onu deməyə əsas verir ki, dünya təhsil sisteminə inteqrasiya
etmək, dünya təcrübəsindən yararlanmaq, gündən–günə yenilənən informasiya
texnologiyalarını təqib və tətbiq edə bilmək üçün təhsil obyektlərini
elektronlaĢdırmaq, ənənəvi universitetlərdən e-universitetlərə keçmək zamanın
tələbidir.
Açar sözlər: bimodal model, on-off-campus model, off-campus model,
konsorsium modeli, distansion təhsil
BĠOLOGĠYANIN TƏDRĠSĠNDƏ MULTĠMEDĠALI ĠNTERAKTĠV
DƏRSLƏRĠN HAZIRLANMASI
ZƏRÖVġƏN BABAYEVA
Naxçıvan Dövlət Universiteti
babayeva_z@yahoo.com
Tədqiqatlar göstərir ki, biologiyanın tədrisində multimedialı baza əsasında təlim proqramları ilə iĢləyərkən diqqət iki dəfə artır ki, bu da vaxta qənaət
edilməsinə, biliklərin yaradıcı tətbiqinə geniĢ imkan yaradır. Bioloji biliklərin
çatdırılmasında multimedianın imkanlarından istifadə bütün informasiya kanallarının – analizatorların və yaddaĢ formalarının birgə fəaliyyətini təmin edir.
Artıq yeni təlim texnologiyalarının tədrisdə dominantlıq etməsi vaxtı çatmıĢdır.
Belə ki, orta məktəblərdə hər rübün sonu, buraxılıĢ, sinifdən-sinfə keçərkən; ali
məktəblərdə qəbul, kollekium, sərbəst iĢlər, kurs və buraxılıĢ iĢləri, dövlət imtahanları, semestr imtahanlarının keçirilməsi artıq öz istiqamətini dəyiĢməlidir və
dəyiĢir də. Bunun üçün fənn müəllimlərinin, təhsil müəssisələrinin birgə konfransları keçirilməli, öyrədən-öyrənən qarĢılıqlı münasibətinə yenidən baxılmalıdır. Bir sözlə, təhsil sahəsində yenidənqurma, islahat iĢlərinin real vəziyyəti
dəyərləndirilərək infrastruktur kökündən yeni keyfiyyət dəyiĢikliyinə uğramalıdır. Əsas məqsəd öyrənənlərin məntiqi, tənqidi təfəkkürünü inkiĢaf etdirərək
qəbul etdiyi informasiyanın–biliyin analiz-sintez edə bilməsi, tətbiq bacarıqlarının formalaĢdırılmasıdır. Ona görə də öyrənənlər biliklərin kopyalandığı, arxivə
göndərildiyi papka vəziyyətindən çıxarılmalıdır. Test üsulu ilə imtahanların
tərtibi də son illər gənc nəsildə fikri ifadə edə bilməmək problemi yaratmıĢdır.
Bəzi hallarda onlarda informasiyanın qəbuletmə sürəti ilə unutma sürəti az qala
bərabərləĢir. Tədris sistemində köklü dəyiĢikliklərə ehtiyac vardır. ĠKT-nin tədris prosesinə pərakəndə tətbiqi təcrübəsi daxil edilən proqram vasitələrində
lazım olan effektiv nəticəni vermir. Əsas səbəblərdən biri, bu vasitələrin
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ənənəvi tədris sisteminə daxil edilməsidir. Ġslahatlar apararkən təhsil sistemində
əsaslı dəyiĢiklikləri nəzərə almalı, sovet dövründən qalma prinsipləri yeniləri
əvəz etməlidir. Ancaq o halda interaktiv təlim, yeni təlim texnologiyaları tədris
prosesində öz bəhrəsini verəcəkdir. YaxĢı olardı ki, universitetdə fakültələrarası, muxtar respublikada orta və ali məktəblərarası, Azərbaycanda Ģəhərlər,
rayonlararası, hər bir universitetin əlaqə saxladığı xarici ölkə ali məktəbləri ilə
də virtual konfranslar, olimpiadalar, diskussiyalar, debatlar, viktorinalar təĢkil
edilsin. Hər səviyyədə fərqlənən müəssisələr bir birilə rəqabətə girsinlər. Daha
səviyyəli layihələr, iĢlər respublika və dünya təhsil ictimaiyyətinin müzakirəsinə verilsin. ENAJTUS və digər layihələrin təcrübələrindən yararlanmaq
olar.
Təbiət elmlərinin tədrisinin YTT ilə təĢkili – təlimin yeni vasitəsi kimi
qəbul edilmiĢdir. Bunu bir çox üsullarla həyata keçirmək mümkündür: virtual
konfranslar, viktorinalar, videodərslər, onlayn konfranslar, debatlar, sual-cavab,
müzakirə və s. YTT-nın, Boloniya prosesinin təlim prosesində tətbiqi istiqamətində həyata keçirilən ən mühüm iĢlərdən biri də tələbə, magistr və müəllimlərin
mobilliyidir ki, dünyanın müxtəlif yerlərində təhsil alıb-verməyə Ģərait yaratmaqla, internet vasitəsilə tələb olunan auditoriyaya giriĢ imkanı yaradır. XXI
əsr təhsil konsepsiyasında özünə yer tutan E-learninq (elektron təhsil)
öyrənənlərin biliyinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi vasitələrindən biri kimi artıq
universitetlərdə start götürür. Virtual öyrənmə, onlayn dərslər, videodərslərin
yazılıĢı və təqdimatların nümayiĢi öz cəlbediciliyi ilə fərqlənir. Təhsil
sahəsindəki texnologiyalar ilə bağlı problemin aradan qaldırılması, interaktiv
təlimin yeni təlim texnologiyaları ilə tətbiqi sürətlə həyata keçirilə bilər. Təhsil
sahəsi yüksək inkiĢaf edərsə, kəĢflərə gedən yollar artar və sürətlənər.
Ümumiyyətlə, biologiya dərslərində multimedialarla interaktiv dərslərin təĢkili
bioloji proseslərin nümayiĢi, orqanizmlərin anatomik-morfoloji quruluĢunun
fərqli formatda öyrənilməsinə imkan verməklə, auditoriyanı passiv dinləyici
olmaqdan, müəllimi yorucu mühazirəçi rolundan azad etmiĢdir.
Açar sözlər: təlim proqramları, multimedia, kurs və buraxılıĢ iĢləri, infrastruktur
ĠPƏK YOLU ÜZƏRĠNDƏ YERLƏġƏN NAXÇIVAN VƏ ġƏRQĠ
ANADOLUNUN DĠALEKT VƏ ġĠVƏLƏRĠNDƏ QƏDĠM TARĠXĠN
ĠZLƏRĠ
ZÜLFĠYYƏ ĠSMAYIL
AMEA Naxçıvan Bölməsi
ismayilzulfiyye@yahoo.com
Bir millətin tarixi, etiqadı, inancı, adət və ənənəsi, yaĢayıĢ tərzi,
mədəniyyəti, hətta coğrafiyası belə onu dilində yaĢayır. Əsrləri adlayaraq
günümüzə gələn sözlər xalqın varlığını, mənəviyyatını özündə əks etdirir.
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Xalqın daĢ yaddaĢına çevrilərək dildən-dilə, əsrdən-əsrə keçən dialekt və
Ģivələrin nə qədər zəngin bir xəzinə olduğunu deməyə və sübut etməyə ehtiyac
yoxdur. Bu təbii qaynaqlar neçə-neçə tarixi və coğrafi faktın üzə çıxmasında,
neçə-neçə sözün mənasının aydınlaĢmasında və izahında mühüm rol
oynamıĢdır. Professor Q.PaĢayev bir millətin kültür və mədəniyyətinin,
tarixinin öyrənilməsində dialekt və Ģivənin, folklor nümunələrinin rolunu xüsusi
qeyd edərək yazır: ―Dialekt və Ģivəni, folkloru öyrənmədən millətin
psixologiyasını, onun həqiqi tarixini, bəĢəriyyət tarixindəki məxsusi yerini,
inkiĢaf mərhələlərini, həyat tərzini, adət-ənənələrini dərk edib baĢa düĢmək
mümkün deyil‖. Müəllifin sözlərində böyük həqiqət vardır. Həqiqətən də, dilin
tarixini tədqiq edərkən ilk növbədə onun qədimliyini qoruyub saxlayan yazılı
mənbələrə və canlı xalq dilinə müraciət etmək lazım gəlir. Azərbaycan dilinin
dialekt və Ģivələrinin, ġərqi Anadolu ağızlarının hər birinin ayrı-ayrılıqda tədqiq
olunmasında baĢlıca məqsəd də Ģivələrin qədim leksik vahidləri, eləcə də
xüsusiyyətləri hansı səviyyədə qoruyub saxladıqlarını və bir sıra digər
əhəmiyyətli cəhətləri ortaya çıxarmaqdan ibarətdir. Digər dialekt və Ģivələrimiz
kimi Naxçıvan və ġərqi Anadolunun dialekt və Ģivələrini tədqiq etməkdə də
məqsədimiz yuxarıda dediklərimizlə bərabər, həm də baĢqa mühitdə, kənar və
yad təsirlər əhatəsində, izole olmuĢ Ģəkildə inkiĢaf edən Azərbaycan dilinin bu
dialektinin digər dialekt və Ģivələrimizlə fərqli və oxĢar cəhətlərini
müəyyənləĢdirmək, müxtəlif sərhədlər daxilində yerləĢmələrinə baxmayaraq
qədim xüsusiyyətlərini necə qoruyub saxladıqlarını nəzərə çatdırmaqdır.
Ümumiyyətlə, qeyd etmək lazımdır ki, kənar mühitdə, baĢqa dillər əhatəsində
inkiĢaf edən dialekt və Ģivələrdə qədim sözlər, qədim element və xüsusiyyətlər
daha çox qorunub saxlanılır. ġərqi Anadoluda yaĢayan azərbaycanlılar və
tərəkəmələr öz danıĢıq xüsusiyyətlərində daha çox Azərbaycan dilinin
Naxçıvan qrupu dialekt və Ģivələrinin xüsusiyyətlərini özündə qoruyub
saxlamıĢdır. Naxçıvanın dialekt və Ģivələrinin xüsusiyyətlərini özündə
cəmləĢdirən ġərqi Anadolu ağızları qədim Oğuz tayfalarının dil elementlərini
özündə yaĢatmaqdadır. Qədim yazılı abidəmiz olan ―Kitabi-Dədə Qorqud‖da
iĢlənmiĢ onlarca, yüzlərcə sözə Naxçıvan və ġərqi Anadolunun dialekt və
Ģivələrində rast gəlirik.
Naxçıvan və ġərqi Anadolu dialekt və Ģivələrində ortaq türk
mədəniyyətinin və qədim tarixin izləri özünü aydın Ģəkildə büruzə verir. Çünki
dialekt və Ģivələr zəngin bir mədəniyyət xəzinəsidir. Hər iki bölgənin dialektləri
özündə tarixilik, yüz illər boyu formalaĢan milli dəyərləri mühafizə etmiĢ
ümumtürk mədəniyyətinin izlərini qoruyub saxlamıĢdır. Naxçıvan və ġərqi
Anadolunun dialekt və Ģivələrindən termin səciyyəli sözləri topladığımız və
araĢdırdığımız zaman ümümtürk mədəniyyətinin ortaq oxĢarlıqlarına tez-tez
rast gəlirik. Türk dilləri ilə müqayisəli Ģəkildə tədqiq etdiyimiz zaman termin
səciyyəli sözlərin əksəriyyəti ümumtürk mədəni irsinin daĢıyıcısı olduğunu bir
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daha görürük. Əkinçilik, heyvandarlıq, arıçılıq, dulusçuluq adət-ənənələrimizə
aid olan sözlərin arxasında böyük bir mədəniyyət dayanır.
Naxçıvan və ġərqi Anadolunun dialekt və Ģivələrindən topladığımız
termin səciyəli sözlərin tarixi-müqayisəli metodla tədqiqi bir daha göstərir ki,
qədim dil elementləri ən çox bu bölgədə qorunub saxlanılmıĢdır.
Bəllidir ki, Ģivələr dilin qədim dövrlərinə aid mövcud faktları qoruyub
saxlayan ən etibarlı mənbədir. Odur ki, Ģivə sözlərinin tarixi-müqayisəli
araĢdırılması, onu əmələ gətirən modellərin müəyyənləĢdirilməsi, Ģivə
sözlərinin formalaĢmasını izləmək bir çox baĢqa problemlərin həllinə də kömək
edə bilər.
Açar sözlər: Naxçıvan, anadolu, dialekt, Ģivə
ƏYLĠSDƏ QƏDĠM TÜRK MƏDƏNĠYYƏTĠ
NĠZAMĠ MURADOĞLU (MƏMMƏDOV)
AMEA Folklor Ġnstitutu
nizamimurad@gmail.com
Azərbaycanın qədim mədəniyyət mərkəzlərindən biri olan Əylis kəndi
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ordubad rayonunda, Araz çayının Ģimalında,
Ordubad Ģəhərinin qərb hissəsində, 7 (yeddi) kilometrlik bir məsafədə yerləĢir.
Əylis kəndi orta əsrlərdən baĢlayaraq böyük inkiĢaf yolu keçmiĢ, sənətkarlıq və
sənayenin yüksəliĢi ilə Ģəhər səviyyəsinə gəlib çatmıĢdır. Xüsusilə Əylisdə
ipəkçiliyin yüksək inkiĢafı digər sahələrin-toxuculuq və ipək ticarətlərinin
yaranmasını da sitimullaĢdırmıĢdı. XVI-XVII əsrlərdə Əylisdə bir çox ipək
sexləri, manufakturalar yaranmıĢ, əhalinin pul gəlirləri artmıĢ və beləliklə də
kəndin ictimai-sosial həyatında köklü dəyiĢikliklər baĢ vermiĢdi.
Əylisdə aparılan adadlıq iĢləri, küçələrin daĢla döĢənməsi, ikimərtəbəli
binaların salınması, kəhrizlər sisteminin yaradılması, o zamankı hakimiyyətinĢahlıq üsul-idarəsinin diqqətini cəlb etmiĢ, bu məkanın təbii relyefinin gözəlliyi
I ġah Abbasın xoĢuna gəlmiĢ, Ģahın xəzinəsindən ayrılan vəsaitlə nadir
mədəniyyət abidələrindən olan ġah Abbas məscidi, hamamı, kəhrizi, mədrəsəsi
kompleksinin tikintisi planlaĢdırılmıĢdır. Beləliklə, Əylisin tarixi abidələri
sırasına ġah Abbasın adını daĢıyan adidələr kompleksi də əlavə olunmuĢdur.
Hazırda həmin abidələr kompleksi Əylis kəndinin mərkəzi ġah Abbas
meydanında öz həyatını sürməkdədir. ġah Abbas meydanından 3 (üç)
istiqamətdə yol ayrılır. ġərqə gedən yolun baĢlanğıcında Xanlar həyətinə açılan
darvaza ilk növbədə diqqəti cəlb edir.
Məqalədə Əylisdə mövcud olan digər abidələr ilə birlikdə ġah Abbas
məscidi və hamamı haqqında ətraflı məlumat vermək nəzərdə tutulur. Belə ki,
hazırda bu abidələrdən olan məscid sovet dövründə dağılb sökülsə də,
respublikamız ikinci dəfə müstəqilliyini qazanandan sonra yerli əhalinin daxili
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imkanları ilə təmir edilib camatın istifadəsinə verilmiĢdir. Təbii ki, burada elmi
bərpadan söz demək olmaz. Amma məscidin dağılıb sıradan çıxmasının
qarĢısının alınmasında bu iĢin müəyyən önəm daĢıdığını da qeyd etməliyik.
Hamama gəlincə deməliyik ki, bu hamam üç gümbəzli olub nadir
abidələrdəndir. Bu hamamın oxĢarı Naxçıvan Ģəhərində elmi bərpadan sonra
mədəniyyət nümunəsi kimi qorunan Ġsmayıl xan hamamıdır.
Təqribən 600 kvadratmetrlik Əylis hamamını Ordubad və Naxçıvan Ģəh
ərində olan üçgünbəzli hamam binalarından fərqləndirən cəhəti onun bu ərazidə
yerləĢən abidələr kompleksinin tərkib hissəsi olmasındadır.
Açar sözlər:
Əylis, ġah Abbas, məscid, hamam, ipək, ticarət, daĢ, memarlıq
NAXÇIVANDA KĠTABXANALARIN TARĠXĠ
AYPARA BEHBUDOVA
Naxçıvan Dövlət Universiteti
behbudova_a@mail.ru
Hər bir xalqın mədəni inkiĢafında kitab və kitabxanalar böyük rol
oynadığı kimi, Azərbaycan xalqının da tərəqqi və inkiĢafında kitabxanalar
mühüm rolu vardır. Qədim tarixə və zəngin mədəniyyətə malik olan Naxçıvan
Azərbaycan maarifçilik hərəkatına və kitab mədəniyyətinin inkiĢafına mühüm
töhfələr vermiĢdir.
XIX əsrin birinci yarısından etibarən Naxçıvanda kitabxanalar təĢkil
edilməyə baĢlamıĢdır. 1837-ci ildə Naxçıvan Ģəhərində açılmıĢ ―Rus-tatar‖
məktəbi yanında 844 nüsxə kitab fonduna malik olan kitabxana yaradılmıĢdır.
Naxçıvanda ilk kitabxana yaradıcısı Eynalı bəy Sultanov olmuĢdur. Onun Ģəxsi
kitabxanası olmuĢ və Naxçıvan ziyalılarının əksəriyyəti bu kitabxanadan
istifadə etmiĢlər. 1881-1883-cü illərdə Naxçıvanda ―Müsəlman incəsənət və
dram cəmiyyəti‖ yaranır. Bu cəmiyyətin üzvü E.Sultanovun təĢəbbüsü ilə
cəmiyyətin kitabxanası təĢkil olunur. Bu kitabxanada böyük Azərbaycan
yazıçısı, mütəfəkkiri M.F.Axundovun, rus klassik yazıçılarının əsərləri
olmuĢdur.
Naxçıvanda ən zəngin kitabxanalardan biri də görkəmli ədəbiyyatĢünas
Əziz ġərifin atası MəĢədi Qurbanəli ġərifovun kitabxanası olmuĢdur. Onun
kitabxanasına Bağçasarayda və Kazan Ģəhərində nəĢr olunan kitablar gəlirdi.
XX əsrin əvvəllərində Naxçıvanda Hacımehdi Bağırov, Heydər Məmmədov,
Bəhruz Kəngərli, Əmirovların və baĢqa ziyalıların Ģəxsi kitabxanaları olmuĢdur.
Bu kitabxanalardan geniĢ xalq kütləsi istifadə etmiĢdir.
1905-ci ildə Naxçıvanda ―Müsəlman maarif incəsənət cəmiyyəti‖
tərəfindən rəsmi kitabxana açılıb. 1915-1916-cı illərdə Ģəxsi kitabxanaların
ayrı-ayrı ziyalılar tərəfindən yaradılması daha da artır. Bu illərdə Musayevlərin,
ġahbazağa Kəngərli, ġahbaz Kələntərov, Rza Təhmasibin, Həsən Səfərlinin
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kitabxanalarını misal göstərmək olar. 1917-ci ildə Naxçıvan Ģəhərində üç
kitabxana olmuĢdur. Bunlardan biri ―Hümmətçi‖lərin, ikincisi ―Çinovniklər
klubu‖nun, üçüncüsü isə ―Müsəlman milli komitəsi‖nin kitabxanası idi.
Sovetlər dövründə də Naxçıvanda kitabxanaların fəaliyyətində müəyyən
dəyiĢikliklər olmuĢdur. Müstəqillik illərində isə Naxçıvanda digər sahələrlə
yanaĢı kitabxanaların da təkmilləĢdirilməsi, elektronlaĢdırılması sahəsində
çoxlu iĢlər görülmüĢdür. Hazırda Naxçıvan Muxtar Respublikasında 293-dən
artıq
kitabxana- M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika
Kitabxanası, Adil Babayev adına Naxçıvan Muxtar Respublika UĢaq
Kitabxanası, Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Kitabxanası,―Naxçıvan‖
Universitetinin Elmi Kitabxanası, Naxçıvan Müəllimlər Ġnstitutunun
Kitabxanası, Naxçıvan Kitab Evi, Ģəhər və rayonlarda 8 MərkəzləĢmiĢ
Kitabxana Sistemi və onların tərkibində 285 filial kitabxanaları fəaliyyət
göstərir.
Bütün bunlar, bir daha əmin olmağa əsas verir ki, milli –mənəvi irsimiz
olan kitabxanalarımız zəngin mütərəqqi ənənələrə, ümumbəĢəri dəyərlərə,
beynəlxalq təcrübəyə əsaslanaraq daha da inkiĢaf edəcək.
Açar sözlər: Naxçıvan, kitabxana, elektron kataloq, ―Müsəlman maarif
incəsənət cəmiyyəti‖
ĠPƏK YOLU ÜZƏRĠNDƏ TƏHSĠLĠN ĠNKĠġAFININ YENĠ ÜFÜQLƏRĠ:
“QAFQAZ” UNĠVERSĠTETLƏR BĠRLĠYĠ(KÜNĠB)
ORHAN SÖYLEMEZ
Ardahan Universitesi
info@kunib.com
11 Kasım 2009 tarihinde 3 ülkeden 7 üniversitenin bir araya gelmesiyle
kurulmuĢ olan Kafkasya Üniversiteler Birliği’nin (KÜNĠB) temel amacı
Kafkasya coğrafyasındakı paydaĢ ülkelerin sahip oldukları ortak mirastan yola
çıkarak bu ülkelerdeki üniversiteler aracılığıyla geleceğe ıĢık tutacak bir vizyon
belirlemek ve dil, kültür, sanat, tarih, ekonomi, eğitim gibi alanlarda ortak
bilimsel çalıĢmalar yapmaktır. KÜNĠB, kısa zamanda hızla büyüyerek 16
ülkeden 92 üniversitenin katılımıyla büyük bir strateji ve eğitim iĢbirliği
organizasyonuna dönüĢmüĢ bulunmaktadır.
KÜNĠB olarak 1. Olağan Kongremizi 08-13 Mayıs 2011 tarihleri
arasında Ardahan’da, 2. Olağan Kongremizi 04-05 Mayıs 2012 tarihleri
arasında Gürcistan’ın Batum kentinde gerçekleĢtirdik. 3. Olağan Kongremizi
ise 20-21 Mayıs 2013 tarihleri arasında Azerbaycan’ın BaĢkenti Bakü’de, YÖK
BaĢkanlarımızın, Milli Eğitim Bakanımızın ve bölge ülkelerin Eğitim
Bakanlarının katılımlarıyla gerçekleĢtirdik.
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03-04 Mayıs 2014 tarihleri arasında Bakü’de düzenlenen I. KÜNĠB
Eğitim Fuarında 36 üniversitemiz temsil edildi ve yüksek düzeyde bir katılım
sağlandı. Gelen talepler ve elde edilen baĢarı doğrultusunda 2015 KÜNĠB
Eğitim Fuarları’nın, 14-15 Mart 2015 tarihleri arasında Üsküp -Makedonya’da,
11-12 Nisan 2015 tarihleri arasında da Bakü – Azerbaycan’da daha etkin bir
Ģekilde yapılmıĢtır. Öncelikli amacımız ülkemize olan yabancı uyruklu öğrenci
akıĢını artırmak ve böylece YÖK’ün uluslararasılaĢma vizyonuna katkı
sağlamaktır.
Türkiye üniversitelerinin farklı coğrafyalarda tanıtılması görevini etkin
bir Ģekilde yürütmekte olan KÜNĠB, KÜNĠB YÖS’ü (Yabancı Uyruklu Öğrenci
Sınavı) internet ortamında, bilgisayar tabanlı online bir sınav olarak
uygulamaktadır. KÜNĠB e-YÖS (www.kunibyos.com) ilk kez 15 Ağustos 2014
tarihinde Ürdün’de, 17 Ağustos 2014 tarihinde ise Türkiye (Ankara, Ġstanbul)
ve Azerbaycan’daki (Bakü) sınav merkezlerinde uygulanmıĢtır. KÜNĠB eYÖS, günümüz itibari ile Türkiye’de devlet ve vakıf olmak üzere 72
üniversitenin tanıdığı bilgisayar tabanlı bir sınavdır. Bu yıl ise 17 farklı
ülkedeki 21 sınav merkezinde eĢzamanlı ve yine online olarak 17 Mayıs 2015
tarihinde düzenlenmiĢtir.
Anahtar kelimeler: KÜNĠB, eğitim, Kafkasya, Bakü, Ankara
CULFA ġĠVƏLƏRĠNDƏ TƏSƏRRÜFAT LEKSĠKASI
RƏġAD ZÜLFÜQAROV
AMEA Naxçıvan Bölməsi
reshadzulfugarov@yahoo.com
Böyük Ġpək Yolunun üzərində yerləĢən Culfa rayonu qədim
zamanlardan mədəniyyəti, təsərrüfat həyatı, geniĢ ticarət əlaqələri ilə daim
diqqət mərkəzində olmuĢdur. Culfa Ģivələri özünəməxsus xüsusiyyətləri ilə
ədəbi dilimiz, həmçinin dialekt və Ģivələrimizdən seçilir. Culfa Ģivələrinin
təsərrüfat leksikası zəngin və əhatəlidir. Rayonunun əkinçilik, maldarlıq,
heyvandarlıq, atçılıq, əkinçilik, üzümçülük, bağçılıq və bu kimi digər təsərrüfat
sahələrini inkiºaf etdirmək baxımından əlveriĢli mövqedə yerləĢməsi burada
terminlər sisteminin zənginliyinə yol açmıĢdır. Dağlıq və dağətəyi əraziləri
əhatə edən bu rayonda qədim zamanlardan heyvandarlıq təsərrüfatının inkiĢafı
üçün əlveriĢli Ģərait yaranmıĢdır. Heyvandarlıq bölgədə yaĢayan əhalinin əsas
məĢğuliyyət sahələrindəndir. Təsadüfi deyil ki, ―Naxçıvan sancağının müfəssəl
dəftəri‖ və N.M. Süleymanovun əsərində burada iribuynuzlu və xırdabuynuzlu
heyvandarlığın geniĢ yayıldığı və təsərrüfatın mühüm sahələrindən birinə
çevrildiyi qeyd olunmuĢdur. Ərazidə aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı əldə
edilən maddi-mədəniyyət nümunələri (Culfa rayonu ərazisində e.ə. III minilliyə
aid qoyun və digər heyvan sümükləri, gil, keramika məmulatlar), Gəmiqaya
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təsvirləri, xalqımızın ruhunu, məĢğuliyyətini əks etdirən çoxlu sayda
heyvandarlıqla bağlı iĢlədilən folklor nümunələri
və qədim milli dil
elementlərimizi özündə saxlayan Ģivə sözlərimiz burada heyvandarlığın,
xüsusilə də qoyunçuluğun Eneolit dövründən inkiĢaf etdiyini göstərməkdədir.
Məlumdur ki, cəmiyyətin inkiĢafı zamanı hər hansı bir təsərrüfat sahəsinin
güclü və sürətli yüksəliĢi bir tərəfdən insanların ehtiyaclarını qarĢılamaq
məqsədi güdürsə, digər tərəfdən əhalinin məskunlaĢdığı təbii-coğrafi Ģəraitin
verdiyi imkanlardan asılı olur.
Azərbaycan ərazisində əkinçilik təsərrüfatının yaranması Neolit dövrünə
aid olunur. Tarixən türk tayfaları su hövzələrində, çay vadilərində
məskunlaĢmıĢlar. Culfa rayonunun Araz, Əlincə çayları boyunca yerləĢməsi
buranın qədim türk yurdu, həmçinin əkinçilik təsərrüfatının inkiĢafı üçün
əlveriĢli Ģəraitə malik yer olmasından xəbər verir. Rayonda əkinlə bağlı iĢlənən
terminlər müxtəlif əĢya və alətləri, torpağın əkilmə dövrünü, əkinin
suvarılmasını, torpağın məhsuldarlığını, Ģum aparılmasını, cütə, xıĢa qoĢulan
heyvanların ad və sırasını, taxılın əkilməsini, əkində iĢtirak edən insanların
vəzifələrinə görə adlarını və nəhayət məhsulun yığılması ilə bağlı adları ifadə
edir.
Açar sözlər: Culfa, Ġpək Yolu, heyvandarlıq, təsərrüfat leksikası,
əkinçilik
NAXÇIVAN KĠTABXANALARI: MODERNLƏġMƏ YOLLARI
AXTARIġINDA
SEVĠL ZÜLFÜQAROVA
AMEA Əlyazmalar Ġnstitutu
nigar-aliyeva81@mail.ru
BəĢəriyyətin XXI əsrə– ideya və texnologiyalar əsrinə qədəm qoyması
ilə əlaqədar olaraq cəmiyyətimizdə bir sıra mühüm dəyiĢikliklər, yeniliklər
müĢahidə olunmaqdadır. Bu dəyiĢikliklər fonunda isə digər strateji əhəmiyyətli
obyektlərlə yanaĢı, sosial-mədəni institutların, informasiya mərkəzlərinin, o
cümlədən kitabxanaların da rolu durmadan artmaqdadır. Belə ki, artıq sistemli
informasiyalar mühiti dövlətçiliyin tərəqqisinə və inkiĢafına əhəmiyyətli
dərəcədə təsir edə biləcək ehtiyat sistemi rolunu oynayır. Bu baxımdan
kitabxanalar mühüm sənəd saxlayıcısı kimi həmiĢə informasiya sisteminin bir
hissəsi olmuĢdur.
QloballaĢma Ģəraitində müasir kitabxanalar özünü mədəniyyət mərkəzi,
elmi irsin qoruyucusu, yaradıcısı kimi göstərməklə yanaĢı, ən əsası müasir
informasiya sistemi ilə birbaĢa əlaqə yarada biləcək mərkəz rolunu oynayır. Bəs
kitabxanaların həyata keçirəcəkləri missiya müasir Ģəraitdə necə
formalaĢdırılır? Kitabxanaların fəaliyyəti oxucuların informasiya tələbatı ilə
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uyğunlaĢdırılmalı, ənənəvi formalardan fərqli olaraq, yeni yanaĢmalar tələb
edən müəyyən informasiya fəzası yaradılmalıdır. Kitabxanaların müasir sosial
funksiyası isə ―dünyanın hansı nöqtəsində olursansa olsun hər bir sənət hamı və
hər kəs üçün dünyanın hər nöqtəsində əlveriĢli olmalıdır‖ konsepsiyası ilə ifadə
olunacaqdır. Texnoloji tərəfdən həmin konsepsiya elektron kitabxanaların
yaranması ilə və bu tip kitabxanalara giriĢi təmin edən sistemlərin tətbiqi və
inkiĢafı yolları ilə reallaĢdırılacaqdır.
Ġnformasiya və kommunikasiya texnologiyalarının sürətlə inkiĢaf etdiyi
bir mərhələdə çoxları kitabxanaların gələcəkdə mövcud olmayacağını
proqnozlaĢdırırlar. Lakin onlar səhv edirlər. Çünki dünya təcrübəsi təsdiq
etmiĢdir ki, kitabxanalarda yeni xidmət formalarına keçmək üçün yeganə və
real baza– qabaqcıl telekommunikasiya və informasiya texnologiyalarıdır. Buna
görə də müasir kitabxanalarda çalıĢan peĢəkar mütəxəssislər cəmiyyətdə gedən
bu dəyiĢikliklərə nəinki biganə qalmır, həmin proseslərdə aktiv iĢtirak etməklə
ĠKT sahəsində yüksək nailiyyətlər əldə edirlər. Artıq cəmiyyətdə informasiya
sistemlərinin avtomatlaĢdırılması iĢinin həyata keçirilməsi proseslərinə
baĢlanmıĢdır. Bu baxımdan elektron texnologiyalara əsaslanan müxtəlif
informasiya sistemləri yaranmıĢ və bu sistemlər funksiyasından asılı olaraq,
informasiya axtarıĢı, informasiya– idarəetmə, informasiya– hesablayıcı,
məlumatın iĢlənməsi sistemləri, avtomatlaĢdırılmıĢ– informasiya sistemləri və
s. adlandırılmıĢdır.
Kitabxanalarda avtomatlaĢdırılma proseslərinin tətbiqi onların bütün
fəaliyyət sistemlərini əhatə edir: ədəbiyyatın abunəsi, komplektləĢdirilməsi,
iĢlənməsi, kataloqlaĢdırılması, xidmət sahələrini: abonoment və qiraət zalları,
kitabxanalar arası abonument, ədəbiyyatın mühafizəsi, nadir nəĢrlərin,
əlyazmaların konservasiyası, xarici ölkələrlə ədəbiyyat mübadiləsi təĢkili
fəaliyyətin ən mühüm istiqamətlərindən biri olan biblioqrafik informasiya
xidməti fəaliyyəti və s.
Kitabxana– biblioqrafiya proseslərinin avtomatlaĢdırılmasını tətbiq edən
kitabxanalar ilk növbədə elektron kataloqun yaradılmasından iĢə baĢlayırlar və
oxucuların ondan istifadəsini təĢkil edirlər. Son zamanlar avtomatlaĢdırılma
proseslərinin kitabxananın bütün sahələrinə müsbət müdaxiləsi, kitabxanalar
arasında informasiya resuslarının mübadiləsini və qarĢılıqlı əməkdaĢlığı daha da
məqsədəuyğun etmiĢdir. AvtomatlaĢdırılmıĢ kitabxanalarla əməkdaĢlığın
yaradılması və inkiĢaf etdirilməsi heç bir kitabxana daxili informasiya balansı
ilə kifayətlənmədiyindən və kifayətlənməyəcəyindən hər bir kitabxanların digər
kitabxanalarla iĢ birliyinə və müĢtərək informasiya bölgüsünə ehtiyacı var.
Müasir kitabxanaçı həm də yaxĢı menecer olmalıdır, müasir kitabxanaçı
poliqlot bir Ģəxs kimi bir neçə dünya dilini mənimsəməli, həm də müasir
texnologiyalarla peĢəkarcasına davranmalıdırlar.
Kitabxanaların informasiya mərkəzinə çevrilməsi, informasiyanı müasir
texniki avadanlıqların vasitəsi ilə alması, paylanması və ötürülməsi, kitabxana
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proseslərinin avtomatlaĢdırılması, Azərbaycan gerçəkliklərinin beynəlxalq
aləmə çatdırılması və s. kimi iĢlərin həyata keçirilməsində kitabxanalar öz
iĢlərini daha effektiv qurmaq üçün sorğular və monitorinqlər keçirməli və
gələcək iĢ prinsiplərini, perspektivlərini müəyyən etməlidirlər. Aparılan sorğu
və monitorinqlərə aĢağıdakıların təhlil edilməsi zəruridir:
1. Bu gün hansı bilik və informasiyaya (məzmununa, formasına və
mənbələrinə görə) güclü tələbat var?
2. Hansı bilik və informasiyaya sabah tələbat yaranacaqdır?
3. Ġnformasiyanı kitabdan, yoxsa elektron informasiya mənbələrindən
əldə etmək istəyərdiniz?
Ġnformasiya tələbatlarının kəskin dərəcədə artdığı, ―Ġnformasiya əsri‖
adlandırılan XXI əsrdə qarĢıya qoyulan ən mühüm vəzifələrdən biri
informasiya cəmiyyətinin yaradılmasıdır. Fəaliyyətini doğru istiqamətdə
qurmuĢ kitabxanalar ən dəyərli informasiya mənbələridir.
Açar sözlər: kitabxana, informasiya mərkəzi, qloballaĢma, nadir nəĢrlər
HÜSEYN CAVĠD ĠRSĠNƏ ƏBƏDĠYAġARLIQ QAZANDIRAN
ÜMUMMĠLLĠ LĠDER HEYDƏR ƏLĠYEV
SALATIN ƏHMƏDLĠ
Azərbaycan Memarlıq və ĠnĢaat Universiteti
huseinjavid@gmail.com
Dünya romantizminin görkəmli nümayəndəsi, Azərbaycan ədəbiyyatında
romantizm cərəyanının banisi Hüseyn Cavid həmiĢə Heydər Əliyevin diqqət
mərkəzində olmuĢdur. 1982-ci ildə H.Cavidin cənazəsini uzaq Sibirdən
gətirməsi və doğma Naxçıvan torpağında dəfn etdirməsi, içərisində bu gün
Cavidlərin birgə uyuduğu möhtəĢəm məqbərənin tikilməsi Heydər Əliyevin
böyük qəhrəmanlığı, misilsiz rəĢadəti, təkcə Cavidə deyil, ümumən Azərbaycan
ədəbiyyatına, ədəbi-ictimai fikrinə tarixi ehtiramı idi. O, 1995-ci ildə Hüseyn
Cavidin məqbərəsinin və ev muzeyinin yaradılmasına həsr edilmiĢ müĢavirədə
demiĢdir: ―Bilirsiniz ki, Hüseyn Cavidin həyatı, yaradıcılığı Azərbaycan üçün
nə qədər dəyərli, əhəmiyyətli olub, onun qoyduğu ədəbi-mənəvi irs bizim üçün
nə qədər əhəmiyyətli və gərəklidir. Eyni zamanda onun həyatı faciəli olubdur.
Ancaq bu faciəli dövrlər onun yaradıcılığını Azərbaycan xalqının qəlbindən
çıxara bilməyib, yaĢadıbdır‖.
Heydər Əliyevin XX əsr Azərbaycan romantizminin görkəmli siması,
romantik Ģair və filosof H.Cavid haqqındakı fikirləri müasir cavidĢünaslığın
metodoloji əsaslarını müəyyən edir: ―Hüseyn Cavid XX əsrdə Azərbaycan ədəbiyyatının, mədəniyyətinin inkiĢaf etməsində misilsiz xidmətlər göstərmiĢdir.
Hüseyn Cavid Azərbaycan xalqını, onun mədəniyyətini, ədəbiyyatını, elmini
yüksəklərə qaldıran böyük Ģəxsiyyətlərdən biridir. Hüseyn Cavidin yaratdığı
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əsərlər Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. Onlar bu gün üçün, gələcək nəsillər
üçün dərslik kitabıdır. Hüseyn Cavidin bütün yaradıcılığı, bütün fəaliyyəti
Azərbaycan xalqının mədəniyyətini yüksəklərə qaldırmaqdan, xalqımızı azad,
müstəqil xalq etməkdən ibarət olubdur. Onun bütün yaradıcılığı Azərbaycan
xalqını milli azadlığa, müstəqilliyə çatdırıbdır. O, həmiĢə öz iradəsi ilə yaĢamıĢ,
öz iradəsinə, millətinə sadiq olmuĢdur, millətini, xalqını həddindən artıq sevmiĢ
və millətinə həddindən artıq xidmət edən bir insan olmuĢdur‖.
Göründüyü kimi, H.Cavidin ədəbi-tarixi mövqeyinə verilən bu konseptual
dəyərdə böyük romantik Ģair və filosofun yaradıcılığına xas bir neçə cəhət öz
ifadəsini tapır: o, ədəbiyyat və mədəniyyətimizi ucaldır; yaratdığı əsərlər milli
sərvətimizdir; əsərləri bu günün və gələcəyin dərs kitabıdır; ideyaları azadlıq və
müstəqilliyə xidmət edir; o böyük yaradıcılıq iradəsi nümayiĢ etdirmiĢ;
millətinə sadiq olmuĢ, onu sevmiĢ və hədsiz xidmət göstərmiĢdir.
Açar sözlər: ədəbiyyat, türkçülük, Cavid, məqbərə
NAXÇIVANIN QƏDĠM SƏNƏT NÜMUNƏLƏRĠNDƏKĠ XAÇ
ĠġARƏLƏRĠNĠN SEMANTĠK MƏZMUNU
FĠZZƏ QULĠYEVA
Naxçıvan Dövlət Universiteti
fizze25@mail.ru
Naxçıvanın Eneolit və Tunc dövrünə aid yaĢayıĢ yerlərindən, qəbir
abidələrindən aĢkar edilmiĢ sənət nümunələri üzərindəki təsvirlərdən qədim
insanların həyat tərzini, məĢğuliyyətini, həmçinin onların mifoloji və səmavi
düĢüncəsini aydın Ģəkildə müĢahidə etmək mümkündür. Həndəsi, nəbati
ornamentli təsvirlərdə təsvirin sxematikliyi, sadəliyi, informasiyanın Ģəkli
olaraq kodlaĢdırılması böyük bir dövr ərzində sənətkarlıq ənənəsi kimi davam
etdirilmiĢdir. Eneolit və Erkən Tunc dövrü keramika məmulatı üçün daha çox
cızma, basma, qabartma üsulu ilə həll olunan təsvirlər xarakterik olsa da Orta
və Son Tunc dövrü təsvirləri üçün daha çox tipik xüsusiyyət onların boya ilə
çəkilməsidir. Bu da həmin dövrün sənətkarlıq yapısının dəyiĢməsini, inkiĢaf
etməsini göstərir. Yığıcılıq və ovçuluqla məĢğul olan qədim insan zamanla
təsərrüfatı təkmilləĢdirmiĢ, əkinçilik və maldarlıq vərdiĢlərinə yiyələnmiĢ,
sənətkarlığı inkiĢaf etdirmiĢ, bununla bağlı düĢüncələrini isə sxematikləĢmiĢ
Ģəkildə qayalara, keramikaya həkk etmiĢdir. Təsvir edilən motivlərdə ov və
təsərrüfat heyvanları ilə bərabər yırtıcı heyvanların, quĢların da təsvirləri yer
almıĢdır. QuĢları göy aləminin təmsilçisi hesab edən qədim insan digər
heyvanları quĢ təsvirlərindən alt hissədə təsvir etmiĢdir. Ehtimal ki, təsərrüfat
qablarında quĢ təsviri bərəkətin qorunması ilə bağlı inamları simvolizə etmiĢdir.
Ġnanclara görə məhsul insanlara göydəki tanrılar tərəfindən verilmiĢdir. Eneolit
dövrü təsvirlərindən fərqli olaraq Orta Tunc dövrü təsvirlərində zəngin sujetli
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motivlərlə yanaĢı artıq qabın səthindəki təsvirlərin müxtəlif mərhələlərə
bölünməsi də tətbiq olunmuĢdur. AraĢdırmalar göstərir ki, bu tip təsvirlər qədim
insanların mifoloji dünya ilə bağlı təsəvvürlərini əks etdirmiĢdir. ġahtaxtıdan
tapılmıĢ küpənin üzərində üst qurĢaqda quĢların, orta qurĢaqda heyvan
təsvirlərinin, alt qurĢaqda isə xaotik təsvirlərin verilməsi bunu təsdiq edir. Bu
tip Ģərti bölgüyə digər təsvirlərdə də rast gəlmək mümkündür. Əkinçilik və
maldarlıq təsərrüfatının inkiĢaf etdiyi Tunc dövründə su insanların
ideologiyasında məhsuldarlığın mənbəyi kimi müəyyən yer tutmuĢdur. Bir çox
mənbələrdə dalğalı xəttin suyun Ģərti simvolikası olduğu irəli sürülmüĢdür. Bu
tip dalğalı xətlərə təsərrüfat qablarında geniĢ yer verilməsi ehtimal ki, bu
ideologiya ilə bağlıdır. Təsvirlərdə rast gəlinən ilan rəsmləri məhsuldarlığın və
bərəkətin qoruyucusu mənasını ifadə etmiĢdir. Ġlkin məhsuldarlıq ayinlərinin
təsvirinə Cənubi Qafqaz və Mesopotamiyada yayılan mədəniyyətlərdə də rast
gəlinir. Məhsuldarlıq ilahəsi Ġnannanyala bağlı sujetli təsvirlər bu baxımda
xüsusilə diqqətəlayiqdir. AraĢdırmalar göstərir ki, qədim dövrdə məhsuldarlıq
insanlar üçün hər Ģeydən önəmli olduğu üçün təsvirlər vasitəsi ilə müəyyən fikir
ifadə etməyə çalıĢmıĢ və onların ovsunlayıcı funksiyasına inanmıĢlar. Belə
nəticəyə gəlmək olar ki, təsvirlərin yaranması zəruri ehtiyacdan olmuĢ,
insanların dini – mifoloji görüĢlərini əks etdirmiĢdir.
Açar sözlər: Naxçıvan, Mesopotamiya, sənət, mifoloji, xaç Ģəkilli
iĢarələr.
ORXON-YENĠSEY ABĠDƏLƏRĠNDƏ ĠġLƏNƏN QOġMA VƏ
ƏDATLARIN MÜASĠR AZƏRBAYCAN DĠLĠ ĠLƏ MÜQAYĠSƏSĠ
ƏLVAN CƏFƏROV
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
elvancafarov78@mail.ru
Türk dilləri ailəsi genetik əlamətlər əsasında təsnif edilən ən böyük dil
ailələrindən biridir. Azərbaycan dili bu dil ailəsində oğuz dilləri qrupunun
oğuz-səlcuq yarımqrupuna daxildir. Azərbaycan dili bu yarımqrupda
türkmən, qaqauz və türk (osmanlı) dillərinə daha çox yaxındır.
Burada biz bir çox alimlərimizin üzərində tədqiqat iĢləri apardığı Orxon
Yenisey abidələrindəki qoĢma və ədatların Müasir Azərbaycan dili ilə
müqayisəsini elmi tədqiqata cəlb etmiĢik. Orxon-Yenisey abidələrinin dilində
olan qoĢma və ədatlar ilə Müasir Azərbaycan dilindəki qoĢma və ədatlar
arasında, onun qrammatik semantik quruluĢu arasında о qədər də böyük fərq
yoxdur. Burada rast gəldiyimiz qoĢma və ədatların az bir hissəsi bugünkü
Azərbaycan dilimizdə eyni ilə iĢlənməkdədir (üçün, ötrü, da, də, və sairə,).
Lakin böyük əksəriyyəti dilimizə gəlib çıxana kimi bir çox dəyiĢikliklərə
uğramıĢdır. Orxon-Yenisey abidələrində, qədim türk yazılı abidələrində
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qoĢma və ədatlar bilavasitə əsil türk köklü olması ilə diqqəti cəlb edir.
Orxon-Yenisey abidələrinin dilində olan qoĢma və ədatları müasir
Azərbaycan dilindəki qoĢma və ədatlar ilə müqayisə etdikdə bir çox maraqlı
nüanslar ortaya çıxır.
Тара- Bu qoĢmanın etimologiyasına nəzər saldıqda bir neçə nüans
ortaya çıxır. Belə ki, müasir Azərbaycan dilinin lüğət tərkibində iĢlənən tərəf
tərəfə
qoĢmasının tapa qoĢmasından törəndiyini ehtimal edərək
tapa>tapha>tarapha >tarafa>tərəfə Ģəklində əsaslandırmaq olar. Bu qoĢma
istiqamət yönəlmə mənası verir. Otuz artukı səkiz yaĢıma kıĢın kıtay tapa
sülədim.-"Otuz səkkiz yaĢımda qıĢda kitaya qarşı qoĢun çəkdim. Tutuk baĢın
çık tapa bina ıtım isi yer tapa az ər ıtım, gör tidim. - Tutukun baĢçılığı ilə
cıklara qarĢı min Lakin müasir Azərbaycan dilinin qrammatikasında tapa
qoĢmasının verdiyi məna, yəni qarşı qoĢması hal-hazırda bir çox baĢqa
mənaları da verir. Rüstəm kiĢiyə cavab verməsə, getdikcə dərəcəsini aĢan
təzyiqinə qarşı durmasa onun nəzərində hörmətini itirməyəcəyini hiss edirdi.
Bundan baĢqa aĢağıdakı qoĢma və ədatlar da tam mətndə
araĢdırılmıĢdır. QoĢmalar: Kodı, Təgərə, Sayи, Tag//tagi//tək//taki, Ötrü, Birlə//birlən//birlə//bilən//bilə//İlən//inən//lən//ilə//la//lə, Adın, Bərü, Kisrə-Kisrə>ki srə>ki
sirə>ki sörə>ki sora>sora>sonra. Ədatlar: Azu, Gu//gü, Ok//kuk, ok//okı//akı və
axı, axər, Ən//ən ilki, -mı, yəni, məgər, bəs, Deyil, Tügiil>dügül>tegül>tegil>degil
Dokol – dok-yox + ol - о
Açar sözlər: Orxon-Yenisey abidələri, Kül-tikin, Tonyukuk,
Azərbaycan dili, qoĢma, ədat
AZƏRBAYCAN MĠLLĠ MADDĠ-MƏNƏVĠ ĠRSĠ VƏ NAXÇIVAN
XƏTTATLARI
ĠRADƏ QAĠBOVA
AMEA Əlyazmalar Ġnstitutu
qaibovairade@mail.ru
Azərbaycan milli maddi-mənəvi irsi bütövlükdə dünya maddi-mənəvi
xəzinəsində xüsusi bir yer tutaraq böyük əhəmiyyətə və misilsiz dəyərə
malikdir və əsrlər boyu damla-damla toplanmıĢ bu əzəmətli irsin ən yüksək
zirvəsi bizim kimliyimizi, tariximizi əks etdirən söz sənətimizə, o cümlədən
yazılı abidələrimizə aiddir. Yazılı abidələrimizin, o cümlədən əlyazma
kitablarımızın nəhəng bir hissəsi orta əsrlərin payına düĢür. Əsrlər öncə qələmə
alınmıĢ müxtəlif məzmunlu, müxtəlif həcmli mətnlərlə tanıĢ olub onlardan
bəhrələnərkən unutmayaq ki, bu mətnlərin müəllifləri ilə yanaĢı, onları yazıya
alıb həyat bəxĢ edən, üzünü köçürüb artıraraq yayan katib-xəttatlarımızın da
xidməti misilsizdir. Azərbaycan maddi-mənəvi mədəniyyət abidələrinin,
xüsusilə də əlyazma kitablarının yaradılmasında əvəzolunmaz payı olan
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katiblərimizə, xəttatlarımıza həmiĢə borcluyuq. Əfsuslar olsun ki, onların bir
çoxunun fəaliyyəti və yaradıcılığı indiyədək lazımınca tədqiq olunmamıĢ,
naməlum qalmıĢdır.
Cəlaləddin Naxçıvani kimi tanınan Məhəmməd ibn Ağaxanın həyatı və
fəaliyyəti haqqında məlumat olduqca azdır. Bəzi qaynaqlardan əldə edilən
məlumatlara əsaslanaraq onun öz dövrünün savadlı və ziyalı Ģəxslərindən
olduğunu söyləyə bilərik. O, hicri-qəməri təqvimi ilə 1000-ci ildə (miladi:
1592) yaĢayıb-yaratmıĢ katib-xəttatlarımızdandır. Əfsus ki, bir xəttat kimi
fəaliyyətinin məhsulları və nümunələri haqqında bilgi yoxdur. ―Xətt və
xəttatlar‖ əsərinin müəllifi Həbib onun ―Ənisül-üĢĢaq‖ (―AĢiqlərin
həmsöhbəti‖) adlı əsərin müəllifi olması barəsində məlumat vermiĢdir.
Qazi Məhəmmədbağır Ordubadi dərin zəkaya, xüsusi istedad və
qabiliyyətə, zəngin mənəviyyata malik bir Ģəxs kimi tanınmıĢdır. Ordubadın
divanxana iĢləri ona həvalə edilmiĢdir. Bu barədə məlumat verən XVI əsr Ġran
alimi və ədibi, katib-xəttat, salnaməçi Qazi Əhməd ibn Mir MünĢi əl-Hüseyni
Qumi özünün ―Xəttatlar və rəssamlar haqqında risalə‖sində (yaxud ―Qolestan-e
honər‖ – ―Sənət gülüstanı‖) qeyd edir ki, Məhəmmədbağır Ordubadi həm də
Ģairlik istedadına malik olmuĢdur. Qazi Əhməd Quminin verdiyi bilgiyə əsasən,
Məhəmmədbağır Ordubadi nəsx, süls, toqi (touqi), mühəqqəq, reyhani, rüqə və
nəstəliq xətlərini mükəmməl surətdə mənimsəmiĢ və çox gözəl yazmıĢdır.
Hicri-qəməri təqvimi ilə XI əsrdə (miladi: XVII əsr) yaĢayıb-yaratmıĢ
Məhəmməd Cəfər Ordubadi Azərbaycan kitab mədəniyyətinin inkiĢafında
xidmət göstərmiĢ xəttatlarımızdandır və nəstəliq xətt növündə gözəl yazmıĢdır.
XX əsrin görkəmli Ġran alimi Mehdi Bəyani özünün ―Əhval və asar-e
xoĢnevisan‖ (―Xəttatların həyatı və əsərləri‖) əsərində bu barədə olduqca qısa
bir məlumat verərək Məhəmməd Cəfər Ordubadinin əlinin məhsulu olan bir
kitabın günümüzədək gəlib çatdığını bildirmiĢdir.
Qeyd etmək istərdik ki, əsil-kökü Naxçıvandan olan bir çox katibxəttatlarımız Azərbaycan maddi-mənəvi mədəniyyətinin, xüsusilə kitab
mədəniyyətinin inkiĢafında silinməz bir iz qoymuĢlar. Belə katibxəttatlarımızdan biri də Təbrizdə yaĢayıb-yaratmıĢ Əsgər bəy Ordubadidir (XIX
əsr). Görkəmli Ġran alimi dr.Mehdi Bəyaninin verdiyi bilgiyə əsasən, Əsgər bəy
Ordubadinin gözəl və zərif xətlə üzünü köçürdüyü bəzi əlyazma kitabları çap
olunaraq yayılmıĢdır: Sədi ġirazinin ―Külliyyat‖ı, Nasir Xosrovun ―Divan‖ı və
sairə.
Açar sözlər: katib-xəttatlar, Cəlaləddin Naxçıvani, ―Ənisül-üĢĢaq‖,
Qazi Məhəmmədbağır Ordubadi, Məhəmməd Cəfər Ordubadi
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GENÇ BĠREYLERDE 'BĠREYCĠLĠK VE KOLEKTĠVZM'
RZA MAMMADOV
Osmangazi Üniversitesi
rmammadov@anadolu.edu.tr
ÇalıĢmanın amacı, genç bireylerdeki 'bireycilik ve kolektivizm' yönlü
geliĢimlerini ortaya koymaktır. Nicel araĢtırma yönteminin kullanıldığı bu
çalıĢmada, açımlayıcı faktör analizi ile yorumlanmıĢtır. ÇalıĢmanın çalıĢabilir
evreni, EskiĢehir'de bulunan Anadolu Üniversitesi ve Osmangazi
Üniversitesinde eğitim alan lisans birinci sınıf öğrencilerinden oluĢmaktadır.
ÇalıĢmada veri toplama aracı olarak, araĢtırma kapsamında geliĢtirilen tam
yapılandırılmıĢ anket formu kullanılmıĢtır. Bulgular genç bireylerin bireycilik
düĢünce tarzını daha fazla benimsediğini ortaya koymaktadır.
Açar sözlər: Bireycilik, kolektivizm, birey
NAXÇIVANDA MEMARLIQ ABĠDƏLƏRĠ
ƏFSANƏ SƏFƏROVA
AMEA Əlyazmalar Ġnstitutu
Haciyev_muxtar@bk.ru
Dünyada qədim insanların yaĢadığı ilkin ərazilərdən biri də məhz
Naxçıvandır. Bunu istər qədim dövrə aid arxeoloji qazıntılardan əldə olunmuĢ
nümunələr, istərsə də, orta əsrlərin mükəmməl abidələri sübut edir. Qədim daĢ
dövründən baĢlayaraq insanlar bu ərazidə yaĢamıĢ, zəngin mədəniyyət
yaratmıĢlar.
XII əsrdə Naxçıvanda 200 min əhali yaĢayırdı. ġəhər öz ustaları,
sənətkarları, dulusçuları, zərgərləri ilə Ģöhrət qazanmıĢdı. Lakin Ģəhər öz
inĢaatçıları ilə daha çox tanınırdı. MəĢhur Naxçıvan memarlıq məktəbi burada
meydana çıxmıĢdır. Fransız səyyahları Pyer ġarden və Dübna de Monper,
ingilis səyyahı Porter qeyd ediblər ki, bura qədim memarlıq abidələrinin
saxlanmıĢ olduğu gözəl bir Ģəhərdir.
Naxçıvan memarlıq məktəbindən danıĢarkən Memar Əcəminin
fəaliyyətini xüsusi ilə vurğulamaq lazımdır. Naxçıvan memarlıq məktəbinin
banisi olan Əcəminin Azərbaycan memarlığının inkiĢafında rolu danılmazdı.
Orta əsrlər Naxçıvan memarlığı ilə bağlı məlumatları daha ətraflı ―Əcaib-ülbəladan‖ adlı əlyazmadan əldə edə bilərik. Bu mənada diqqəti cəlb edən
məqamlardan biri budur ki, həmin dövrdə Naxçıvanda çoxmərtəbəli saray
binaları inĢa edilmiĢdir. Burada Ģəhərsalmanın düzgün, planlı Ģəkildə tərtibinin
Ģahidi oluruq.
Əcəminin yaradıcılığına xas olan Yusif Küseyr oğlu türbəsi 1162-cı ildə
inĢa olunub. El arasında bu türbə ―Atababa günbəzi‖ adı ilə məĢhurdur.
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Memar Əcəminin Naxçıvanda yaratmıĢ olduğu digər abidələrdən biri də
Möminə xatın türbəsidir. Hündürlüyü 26 m olan Möminə xatın türbəsinin xarici
örtüyü hazırda dövrümüzə çatmıĢdır. Memarın adını və abidənin inĢa tarixini
göstərən kitabələr baĢtağdan yuxarıda həkk edilmiĢdir. Kompozisiyaya,
yetkinliyə, ayrıntılarının incə zərif iĢlənməsinə və memarlıq həllinə görə türbə
orta əsrlər memarlıq sənətinin Ģah əsərlərindən sayılır.
Möminə xatın və Yusif ibn Küseyr türbəsinin memarlığı Yaxın və Orta
ġərqin müxtəlif vilayətlərində onunla oxºar olan bir sıra tikililərin meydana
gəlməsi üçün nümunə olmuĢdur.
Naxçıvan ərazisində Culfa yaxınlığında yerləĢən Gülüstan türbəsi üslub
və forma baxımından diqqəti cəlb edir. Gülüstan türbəsini dekorativ bəzək
forması, ölçüsü, səciyyəsi və digər əlamətləri üzrə müxtəlif lakin öz
kompozisiya həlli üzrə vahid memorial tikililər qrupuna daxil etmək olar.
Bu gün Möminə xatın, Qeysəriyyə kimi tarixi memarlıq abidələri ilə
yanaĢı ―Əshabi –Kəhf― ziyarətgahı da Naxçıvanın simvoludur. Buraya
bölgələrlə yanaĢı xarici ölkələrdən də ziyarətə gələnlər var.
Qeyd etmək lazımdır ki, Naxçıvan memarlıq məktəbinin digər
istiqamətlərindən biri də tarixən burada ucaldılmıĢ qalalardır. Bu gün Muxtar
Respublika ərazisindəki Oğlanqala, Çalxanqala, Əlincə qalası kimi memarlıq
abidələri təkcə xalqımızın zəngin və çoxəsrlik dövlətçilik ənənələrini yox, həm
də qədim Ģəhərsalma mədəniyyətini günümüzə qədər gətirib çıxarmıĢdır.
Memarlıq sənəti daim inkiĢaf və yeniləĢmə tələb edir. Bunun nəticəsidir
ki, son illər aparılan geniĢmiqyaslı tikinti-quruculuq iĢlərində tarixiliklə
müasirlik vəhdətdə götürülür,
qədim memarlıq xüsusiyyətləri qorunub
saxlanılır və müasir memarlıq elementləri ilə daha da zənginləĢdirilir. Muxtar
Respublikanın Ģəhər, rayon və kəndlərində istifadəyə verilən yeni obyektlər
müasir memarlıq elementləri ilə daha da zənginləĢdirilir.
Bu gün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab Ġlham Əliyev
tərəfindən də memarlıq sənətinin inkiĢafına xüsusi diqqət yetirilir. Həmçinin
Muxtar Respublikada da tarixi abidələrin bərpası diqqət mərkəzindədir. Son
illər ―Əshabi –Kəhf‖ ziyarətgahı Dini Mədəni Abidə Kompleksi, Naxçıvanqala,
Xan sarayı və onlarla digər tarixi abidələr bərpa olunub. Hazırda Gülüstan
türbəsində və Əlincə qalasında bərpa iĢləri davam etdirilir.
Naxçıvanda Böyük Ġpək Yoluna birbaĢa xidmət edən bu tarixi abidələrin
dünya əhəmiyyətli abidələr siyahısına salınması elmi və məntiqi baxımından
bölgəmizin daha geniĢ Ģəkildə təbliğinə Ģərait yaradır.
Bü gün Naxçıvanda gözəl memarlıq üslubuna malik Heydər Əliyev
sarayı, ġahmat məktəbi, Mərkəzi Kitabxana, UĢaq Bərpa Mərkəzi, Diaqnostika
Mərkəzi, Nazirlik və idarə binalarının memarlıq üslubu Ģəhərin ümumi
ansambılı ilə heyrətamiz dərəcədə uyuĢur.
Açar sözlər: Memar Əcəmi, ―Atababa günbəzi‖, Möminə xatın, Yusif ibn
Küseyr türbəsi
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TƏLƏBƏLƏRDƏ ĠDARƏETMƏ MƏDƏNĠYYƏTĠNĠN
FORMALAġDIRILMASI PEDAQOJĠ PROBLEM KĠMĠ
MÜJKAN MƏMMƏDZADƏ
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
mujkan.memmedzade@edu.gov.az
Tələblərdə idarəetmə mədəniyyətinin formalaĢdırılmasına məktəb,
məktəb qaydaları, məktəb kollektivi, təlim-tədris prosesləri haqqında ümumi
məlumatların əldə edilməsi, məktəb mühitinə uyğunlaĢma, özünü gələcək
müəllim kimi hiss etmə, uĢaqlar haqqında, onların hiss və həyəcanları,
yaĢadıqları mühit, münasibətlər sistemi və Ģagirdlərin biliyi əldə etməsi yolları
haqqında məlumatların əldə edilməsi, Ģagirdlərlə ünsiyyət yaradılması və
səmərəli təlimin amili kimi tədris prosesində ünsiyyətin rolunun və
əhəmiyyətinin dərk edilməsi aid edilə bilər. Ali məktəb müəllimi tələbələrdə
idarəetmə mədəniyyətini formalaĢdırmaqla onları gələcək pedaqoji həyata
hazırlayır.
Gələcək müəllimlərdə pedaqoji mədəniyyətin formalaĢdırılması vacib
pedaqoji problem olub kadr hazırlığının əsas tərkib hissələrindən birini təĢkil
edir. Gələcək müəllimlərdə zəruri pedaqoji keyfiyyətlərin tərbiyə edilməsi əsl
usta-müəllim Ģəxsiyyətinin formalaĢdırılması kimi mühüm pedaqoji vəzifənin
həyata keçirilməsi ilə nəticələnir. Belə keyfiyyətlərə malik olan hər bir gələcək
müəllim:
a) düzlük, doğruçuluq, səmimilik, saflıq, uĢaqlarına hörmət və
məhəbbət, mehribançılıq kimi yüksək mənəvi keyfiyyətlərə, ümumi
mədəniyyətə, özünənəzarətə, özünü ələ alma bacarığına yiyələnir və seçdiyi
peĢəyə, ixtisasa dərin maraq göstərir;
b) aydın və emosional nitq mədəniyyətinə, aktyorluq fəaliyyətinə,
pedaqoji texnikaya, psixoloji əqlə, təĢkilatçılıq bacarığına yiyələnir;
c) tədris etdiyi fənnin səciyyəvi xüsusiyyətlərinə uyğun olan bir sıra
keyfiyyətlərə malik olur.
Təhsil illərində belə keyfiyyətlərə yiyələnən tələbələr gələcək
fəaliyyətinin elə ilk illərində özlərini yüksək intellektual səviyyəli mühüm
pedaqoji keyfiyyətlərə malik, yaradıcı və əsl pedaqoq kimi göstərə bilər,
müəllim, Ģagird və valideynlərin dərin hörmək və məhəbbətini qazanırlar.
Ġdarəetmə mədəniyyətini formalaĢdırmaqla təlim prosesinin iĢtirakçıları
arasında qarĢılıqlı fəaliyyəti- öyrənmə və idrak fəaliyyətini səmərəli təĢkil
etməyi, idrak prosesinin səmərəliliyini yüksəltməyə təsir edən amilləri vahid
bir məqsədə yönəltməyi, sinfin idarəolunmasına verilən tələbləri praktiki
fəaliyyətdə tətbiq etməyi, müəllim-Ģagird münasibətlərini qarĢılıqlı hörmət,
tələbkarlıq və digər standartlar əsasında qurmağı, Ģagird yaradıcılığını
dəstəkləməyi və inkiĢaf etdirməyi, bu məqsədlə müxtəlif təqdiretmə və
rəğbətləndirmə metodlarından istifadə etməyi, sinifdə müsbət öyrənmə mühiti
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yaratmağı bacarmaqdır. Ġdarəetmə mədəniyyəti əsasən tələblərdə təcrübə vaxtı
formalaĢır. Pedaqoji ixtisaslar üzrə təhsil alan tələbələr ən geci ikinci kursdan
baĢlayaraq ümumtəhsil məktəblərinə baĢ çəkməli, oradakı təlim, tədris və
tərbiyə prosesləri ilə tanıĢ olmalıdırlar. Ġnteqrasiya imkanlarının yaradılması,
tələbənin məktəb həyatı və məktəbdə baĢ verən proseslərlə daha ətraflı tanıĢ ola
bilməsi üçün yaxĢı olar ki, pedaqoji təcrübə ikinci kursdan baĢlasın.
Bu gün respublikamızda hərtəfli hazırlığa malik, öz əməyini gənc nəslin
düzgün formalaĢmasına, müstəqil dövlətimizin əsl vətəndaĢı kimi tərbiyə
olunmasına həsr edən müəllimlərə daha çox ehtiyac duyulur. Bunu həm
cəmiyyətimizin gələcək inkiĢafı, həm də məktəbimizin, təlim-tərbiyə prosesinin
mühüm inkiĢaf səviyyəsi tələb edir.
Açar sözlər: pedaqogika, tələbə, müəllim, tərbiyə, pedaqoji fəaliyyət.
AZƏRBAYCAN KĠNOMATOQRAFĠYA SƏNƏTĠNĠN ĠNKĠġAFINDA
NAXÇIVANIN COĞRAFĠ-TƏBĠĠ ĠMKANLARININ ROLU
TAHĠR ƏLĠYEV, SEVDA SULTANOVA
Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi
tairaliyev@mail.ru
Kinematoqrafiya sənəti yalnız texniki faktor, dekorasiya, xüsusi
effektlər, təbliğat, parlaq personajlar, bir əhvalatın maraqlı nəqli demək deyil.
Kinonun yaranmasında, rejissorun tamaĢaçıya bədii məqsədinin çatdırılmasında
eyni zamanda əhavlata uyğun seçilmiĢ, filmin atmosferini yaradan natura,
məkan təsvirləri də mühüm rol oynayır.
Bu baxımdan Naxçıvanın unikal təbiəti, polifonik relyefi son dərəcə
kinematoqrafikdir. BaĢqa cür desək, bu qədim tarixi ərazi həm təbii
kinodekorasiya mühiti yaradır, həm də bədii ifadə vasitəsi, obraz funksiyası
daĢıyır. Naxçıvanın zəngin təbiəti, təbii təsvir modeli istər dram, istər
fantastika, istər mistika, istər vestern, istərsə də tarixi ekran əsərlərinin
çəkilməsi üçün böyük imkanlar təklif edir.
Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan kino tarixində əhəmiyyətli yer tutan bir
sıra məĢhur ekran əsərləri Naxçıvanda lentə alınıb: ―Dədə Qorqud‖, ―GümüĢgöl
əfsanəsi‖, ―Əzablı yollarla‖, ―Babək‖, ―Ġki sahil‖, ―Nəsimi‖ və s.
Naxçıvan təbiəti, xüsusən də, landĢaft və dağ silsilələri rejissora öz bədii
niyyətini həyata keçirmək üçün geniĢ Ģərait yaradır və dekorasiya qurmaq
ehtiyacını minumuma endirir.
Nümunə kimi Azərbaycan xalq ədəbiyyatının ən qədim yazılı abidəsi
olan ―Kitabi Dədə Qorqud‖ dastanı əsasında 1975-ci ildə ekranlaĢdırılmıĢ
―Dədə Qorqud‖ filmində bir səhnəyə diqqət yetirək. Ata itkisinə hazır olmayan
Burla Xatunun ağrısının, itkisinin ifadəsi interyerdə yox, əzəmətli daĢların
kontekstində verilib. Konkret olaraq, bu səhnədə daĢ həm özünün coğrafi, təbii
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funksionallıq çərçivəsindən, həm də əzəmətli obrazından çıxaraq yumĢaq
Ģəkildə lirik, kövrək obraza keçid edir. O, Burla Xatunun ağırısını bölüĢən,
onun məhrəm hisslərinə Ģərik olan, dərdini özündə saxlayan canlı, güvənə
biləcəyi lirik obraza, dosta çevrilir. Yuxarıda qeyd etdiyimiz səhnənin məkan
olaraq ev Ģəraitində çəkilməsi epizodun ifadə gücünü, energetikasını azaldardı,
onu tamaĢaçı üçün effektsiz, təsirsiz hala gətirərdi.
Və bu detal NaxĢıvan təbiətinin çoxqatlılığını, çoxölçülülüyünü,
rejissorun niyyətindən asılı olaraq obyektin anlamının dəyiĢə biləcəyini
göstərir. Yəni daha aydın desək, polifonik təbiət imkan verir ki, rejissor çəkiliĢ
prosesində filmin ideyasına xidmət edən ən müxtəlif bədii həllər tapsın.
Naxçıvan təbiətində kinematoqrafik amil o qədər güclüdür ki, burda
təsvir özü danıĢır, dialoq və mətnlərə ehtiyac yoxdur.
Azərbaycanın böyük Ģairlərindən biri, Ġmaddədin Nəsimiyə həsr
olunmuĢ bioqrafik ―Nəsimi‖ filmində təbiət maraqlı interpretasiyalara məruz
qalır. Epizodlardan birində Teymurləng qanlı döyüĢlərin baĢ verdiyi ərazini
nəzərdən keçirir. Teymurləngin düĢüncəli, həyəcanlı baxıĢları onu əhatə edən,
sanki baĢ verən qəddarlığa etiraz edən dağların, sahili meyitlərlə dolu Əlincə
çayının harayı ilə birləĢərək qorxunc, eskpressiv atmosfer yaradır.
Kameranın təsvir yaratmaq üçün geniĢ bucaqlı çəkiliĢlər aparmağa
imkanı olur. Yəni məkanı kiçik bucağa qısnamağa lazım gəlmir. Hətta ―Babək‖
filmində döyüĢ səhnələri üçün geniĢ məkanlar var. (bunu məncə bir az aydinlat)
Daha bir mühüm amili qeyd eləmək lazımdır. ―Babək‖, ―Nəsimi‖,
―Dədə Qorqud‖ filmləri sadəcə məkan baxımından ideal olduğu üçün deyil,
həm də torpağın tarixi hadisələrə, obrazlı desək, Ģahidliyi səbəbindən
Naxçıvanda lentə alınıb. Bu səbəbdən Naxçıvanın həm də sənədli film üçün
xarakterik olan Ģərtləri və Ģəraiti mövcuddur.
Naxçıvanın rəngarəng relyefi, tarixi abidələrlə zənginliyi, fakturası
Ģərait yaradır ki, bədii və sənədli filmlərin çəkiliĢi zamanı mövcud reallığın
gözlənilməz elementləri süjetə təbii Ģəkildə qarıĢsın, daxil olsun.
Bundan baĢqa landĢaftın çoxölçülü quruluĢu kinematoqrafçıları
kadrların kompozisiyasını qurarkən onları səhnənin əlavə estetizasiya
problemindən xilas edir.
Ümumiyyətlə, Naxçıvanın təbii modelini mahiyyətcə zamanında
kinematoqrafiyada hadisəyə çevrilmiĢ, Ġkinci Dünya Müharibəsinin bitməsi
ərəfəsində meydana çıxmıĢ italyan neorealizm cərəyanına, ―Cinema verite‖,
(Cinema verite fransız sözüdür, hərfi mənası kino həqiqət deməkdir. 1950-60 ci
illərdə Fransa kinosunda meydana gəlmiĢ ekperimental cərəryandır), ―Doqma95‖ manifestinin (―Doqma-95‖ – 1995-ci ildə bir qrup rejissor tərəfindən
Kopemhagendə yaradılmıĢdır) metodlarına uyğundur. Yuxarıda adını
çəkdiyimiz cərəyan və metodların ümumi cəhəti budur ki, reallıq təhrif edilmir,
onun imkanlarından maksimum istifadə olunur, çəkiliĢlər təbii lokasiyalarda
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aparılır, təbii iĢıqdan yararlanırlar, improvizə və kamera istifadəsi
birləĢdirilərək gerçəyi, ilk baxıĢda görünməyən məqamları ortaya çıxarır.
Açar sözlər: dekorasiya, personajlar, rejissor, natura, neorealizm
ULU ÖNDƏR HEYDƏR ƏLĠYEV VƏ NAXÇIVAN PEDAQOJĠ
TEXNĠKUMU
ZÜLFĠYƏ ĠSMAYILOVA
Naxçıvan MR Dövlət Arxivi
arxiv@nakhchivan.az
Tarixdə öz xeyirxah əməlləri ilə iz qoyan Ģəxsiyyətlər çoxdur. Tarixin
yetiĢdirdiyi nadir Ģəxsiyyətlərdən biri olan Heydər Əliyev XX əsrin ən böyük
siyasətçisi, xilaskarı kimi tarixə öz imzasını atmıĢdır.
Heydər Əlirza oğlu Əliyevin uĢaqlıq və gənclik illəri bəĢər tarixinə
böyük Ģəxsiyyətlər bəxĢ edən Qoca ġərqin qapısı olan Naxçıvanla bağlıdır. Bu
qədim Ģəhərdə dünyaya göz açan Heydər Əliyev Naxçıvan Ģəhər natamam orta
məktəbi bitirdikdən sonra 1936-1937-ci tədris ilində Naxçıvan Ġnternasional
Pedaqoji Texnikumuna daxil olur.
Naxçıvan Pedaqoji Texnikumunun müəllim kadrlarının hazırlanmasında
müstəsna xidməti olmuĢdur. 1922-ci il avqust ayının 28-30-da keçirilmiĢ Ölkə
Müəllimlərinin Qurultayında müəllim kadrlarına böyük ehtiyacı nəzərə alaraq
1922-ci ilin noyabr ayında Naxçıvan Ģəhərində Müəllimlər Seminariyası
yaradıldı.
AraĢdırılan arxiv sənədlərindən aydın olur ki, 1936-1937-ci tədris ilində
Naxçıvan Pedaqoji Texnikumunun hazırlıq Ģöbəsi ilə birlikdə 170 nəfər tələbə
qəbul edilmiĢdir. Ulu öndərimiz ―C‖ qrupunda oxumuĢdur. Qrupda Heydər
Əliyev ilə birlikdə Əliyev Abbas, Məhərrəm Əliyev, Mustafa Əhmədov, Əli
Quluyev, Pakizə Abbasova, Kərim Kərimov, Cəmil Rzayev, Əhməd
Ġsmayılovun və baĢqalarının adlarını çəkmək olar.
1939-cu il III D sinifinin ədəbiyyatdan Ģifahi imtahan fənn müəlliminin
familyası L.Hüseynzadə, assistentin familyası Cəlil Ġsgəndərli idi. Heydər
Əliyev 10 №-li biletə cavab verərək əla qiymət almıĢdır, həmçinin illikdə də əla
qiymət almıĢdır. Birinci kursda 50 manat, yuxarı kurslarda isə tam təqaüd
almıĢdır. Ona verilən xasiyyətnamədə ―çalıĢqan və təmkinlidir‖ yazılmıĢdır.
Dövrünün ən yaxĢı müəllimlərindən Tofiq BektaĢi, Murad Tutayuk, Əli
Əliyev, Lətif Hüseynzadə, Xədicə Yusifbəyli kimi pedaqoqlardan elmin
sirlərini öyrənən Heydər Əliyev məktəbi əla qiymətlərlə bitirmiĢdir. Bunu
Heydər Əliyevə 25 iyun 1939-cu il tarixdə verilmiĢ 2027 №-li attestat sübut
edir. HəmiĢə öz müəllimlərini böyük minnətdarlıqla xatırlayan H.Əliyev onların
əməyinə çox böyük qiymət vermiĢdir.
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1998-ci ilin 15 mayında Prezident sarayında Demokratik Maarifçilik
partiyasının sədri Məmmədhənif Musayev və partiyanın katibi, Milli məclisin
üzvü Babaxan Muradovla görüĢündə belə demiĢdir: ―Mənim müəllimə həmiĢə
böyük hörmətim olubdur. Tez-tez məndən soruĢurlar ki, gənc vaxtlarınızdan ən
çox hörmət etdiyiniz adamlar kimlərdir? HəmiĢə cavab vermiĢəm ki, orta
məktəbdə mənə dərs deyən müəllimlər... Xatirimdədir, 1990-cı ildə Naxçıvana
gedərkən mən orada birinci növbədə öz müəllimlərimi axtardım. Məsələn,
orada Əli Əliyev var idi, indi sağdır. Allaha Ģükür olsun ki, o mənə tarix dərsi
deyibdir. O gəlib mənimlə görüĢdü. Tofiq BektaĢi mənim çox sevimli
müəllimim olubdur. O Bakıda universitetdə iĢləyəndə görüĢdük...‖.
Açar sözlər: Lətif Hüseynzadə, Tofik BektaĢı, Bakı, Pakizə Abbasova

ĠDARƏETMƏ PSĠXOLOGĠYASI
ġAHNAZ MƏMMƏDOVA
―Naxçıvan‖ Universiteti
kryon119@hotmail.com
Cəmiyyət mürəkkəb bir sistemdir. Ġqtisadi, sosial, mənəvi inkiĢafın
əlaqələndirilməsi,
ayrı-ayrı
adamların,
kollektivlərin
fəaliyyətinin
istiqamətləndirlməsi, cəmiyyətdə baĢ verən bir çox sosial-iqtisadi
münasibətlərin qaydaya salınması müəyyən problemlərin həlli ilə əlaqədardır.
Bütün bunlar və digər məsələlər idarəetmə elmindən istifadə olunmasına, onun
öyrənilməsinə olan təlabatı əhəmiyyətli dərəcədə artırır. Müasir texnika,
mürəkkəb texniki sistemlər, qurğular, axın xətləri, habelə müasir elmi tərəqqi
də təĢkil olunmağa və idarə edilməyə möhtacdır. Ġdarəetmə bu baxımdan onun
müəyyən funksiyalarının icra edilməsi ilə əlaqədardır. K.Marksın dediyi kimi
döyüĢ meydanında generalın verdiyi komanda nə dərəcədə zəruridirsə, ayrı-ayrı
müəssisə və cəmiyyətdə, idarəetmə proseslərində həyata keçirilən müxtəlif
idarəetmə funksiyaları da bir o qədər zəruridir. Ona görə də müasir cəmiyyətdə
idarəetmə əsl mənada elmə çevrilməlidir. Ġdarəetmə elminin metodlarına,
qanunlarına, prinsiplərinə, bütün müddəalarına yalnız elmi iĢçilər deyil, hər bir
istehsalçı– təsərrüfat rəhbəri, menecer eyni dərəcədə əməl etməlidir. Buna
idarəetmə sahəsində sözlə iĢin vəhdəti demək olardı.
―Rəhbər‖ sözü tam mənada ―əlindən tutub aparan‖ mənasını verir. Hər bir
təĢkilata vaxtını ancaq xüsusi vəzifələrin yerinə yetirilməsinə sərf edən deyil,
tamamilə bütün bölmələrin ümumilikdə nəzarətinə cavabdeh olan insan tələb
olunur. Bütövlükdə nəzarət olan cavabdehliyin bu növü, rəhbər iĢinin
mahiyyətini təĢkil edir. Rəhbər əsas idarəedici funksiyalar yerinə yetirir:
planlaĢdırma, təĢkilatçılıq, motivasiya, tabeçiliyində olanların fəaliyyətinə və
təĢkilata bütövlükdə nəzarət. PeĢəkar hazırlanmıĢ rəhbəri menecer
adlandırırlar. Müasir menecer ictimai istehsal sistemində idarəedici, diplomat,
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lider, tərbiyəçi, təĢkilatçı, innovator insan kimi çıxıĢ edir. ġəxsiyyətə olan əsas
tələblər: səriĢtəlilik, iĢgüzar ünsiyyət bacarığına və natiqlik təcrübəsinə malik
olması, pedaqoji, konsultativ və psixoloji qabiliyyətlərinin olmasıdır.
Müasir inkiĢaf mərhələsində cəmiyyətin, bütövlükdə xalq təsərrüfatı
sahələrində idarə etmənin sosial-psixoloji metodlarına getdikcə daha cox
əhəmiyyət verilir. Ġdarəçilik fəaliyyəti çox mürəkkəb ictimai hadisə və
prosesdir. Bu hər tərəfli və hər cəhətli münasibətləri, prosesləri əhatə etdiyinə
görə müxtəlif istiqamətdə və müxtəlif elmlər tərəfindən öyrənilir, izah olunur.
Belə ki, iqtisadi, təĢkilati, inzibati və s. məsələlərlə yanaĢı fəaliyyətin psixolojiemosional və mənəvi estetik, etik tərəflərini bilmək son dərəcə vacibdir.
Açar sözlər: idarəetmə, peĢəkarlıq, rəhbər psixologiyası, tərbiyəçi
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FĠLOLOGĠYA
ГУСЕЙН ДЖАВИД В ПОЛЬСКОЙ ТЮРКОЛОГИИ
АБДУЛЛАБЕКОВА Г.Г.
Институт литературы НАНА
abdullayeva1946@mail.ru
Польская тюркология, как самостоятельная гуманитарная
дисциплина берет свое начало в Варшавском университете на кафедре
тюркологии Института Востоковедения в 1934 году. Наряду с этим
научным центром в Европе были известны еще два тюркологических
центра в Кракове и Львове. Здесь особо следует выделить деятельность
азербайджанского
ученого-востоковеда
профессора
Львовского
Университета Садых-бека Агабекзаде, автора учебника турецкого языка
на польском языке, преподавателя турецкой и азербайджанской
литературы на кафедре тюркологии во Львовском Университете (1943 г.).
Значительный вклад в развитие тюркологических исследований
вносит также центр тюркологии Института Истории в Лодзи,
возглавляемый д.ф.н. профессором Богданом Барановским. В сфере
исследований польского ученого значительное место занимает
азербайджанская литература, азербайджанско-польские культурноисторические связи. В 1975 году в Лодзи впервые издается антология
азербайджанской литературы, охватывающая исторический период ее
развития с XI по ХХ век. Автором вводной статьи является инициатор
создания этого сборника профессор Б.Барановский. Это научное
исследование, содержит аналитический обзор истории развития
азербайджанской литературы, ее места и значения в кругу тюркоязычных
литератур мира.
В числе представленных польскому читателю поэтов в антологии
достойное место занимает Гусейн Джавид. Творчество поэта представлено
двумя стихотворениями: ―Nie zaznałem niczego‖ – ―Görmədim‖ и ―Nie raduj
się mój miły‖ – ―Sevinmə, gülüm‖. Автором перевода является известный
польский поэт Тадеуш Дашкевич. Удачно отобранные поэтические
образцы дают представление о духовном мире Гусейн Джавида, однако
еще более глубокому знакомству
с творчеством поэта помогают
комментарии о жизни и творчестве поэта, составленные Тадеушем
Хрущчелевским. Нам хотелось бы привести комментарии польского
ученого полностью в переводе с польского языка: «Гусейн Джавид (18831937) поэт и драматург. Родился в Нахичевани в семье мусульманского
духовного. Окончил филологический факультет Стамбульского
Университета. Долгое время работал педагогом, преподавал восточные
120

Tezislər

языки и литературу в Нахичевани, в Тбилиси, Гяндже и Баку. Творческой
деятельностью начал заниматься в первой декаде ХХ века. Г.Джавид
автор многочисленных книг стихов и пьес социально-нравственного
характера.
После революции им была написана серия новых драматических
произведений, поэмы и киносценарий». К сожалению, трагическая судьба
выдающегося азербайджанского поэта не нашла своего отражения в
представленных комментариях, однако мы выражаем надежду на издание
новой антологии азербайджанской поэзии в Польше, на новом
осмыслении
исторических
фактов,
литературных
биографий
азербайджанских деятелей культуры в общественно-политических
условиях двух независимых государств Польши и Азербайджана.
Азербайджанско-польские литературные связи имеют свою
давнюю историю, берущую начало еще в XV веке. В ХХI веке, в эпоху
свободного развития азербайджанской и польской литератур, лишенных
идеологического прессинга, азербайджанско-польские дипломатические
отношения, основа которых была заложена созидателем современного
Азербайджана Гейдаром Алиевым во время первого официального визита
Г.Алиева – президента Республики Азербайджан в Польшу, который
состоялся 26-28 августа 1997 года.
ХХI веке ознаменовал развитие азербайджанско-польских связей в
новом русле, на новой социально-политической основе, суть которых
составляют творческие связи двух независимых государств. Сегодня
азербайджанско-польские связи успешно развиваются благодаря активной
деятельности президента Азербайджана – Ильхама Алиева.
Ключевые слова: Гусейн Джавида, поэта, драматург,
азербайджанской поэзии
QƏDĠM TÜRK YURDU ULU NAXÇIVAN
GÜLġƏN ƏLĠYEVA- KƏNGƏRLĠ
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və Ġncəsənət Universiteti
gulshenkengerli@mail.ru
Naxçıvan sözünün etimologiyası barəsində müxtəlif fərziyyələr,
rəvayətlər və həqiqətlər var. Bütün bunlar möhtəĢəm «Naxçıvan»
ensiklopediyasında (AMEA. Bakı, 2002 s. 338) özünə yer alıb. ġübhəsiz ki,
qədim türk yurdu ulu Naxçıvan türk sözüdür. Çünki min illərdir burada
türkün ulu ruhu yaĢayır, özəl tarix yaradır, dünyaya meydan oxuyan alim,
memar, ədib, sərkərdə, dövlət xadimi türk insanları yetiĢib formalaĢır
Hər bir təəssübkeĢ Naxçıvanlı kimi bu sözün mənim üçün Naxçıvanın
məĢhur Kəngərlilər nəslinə mənsub bir ziyalı üçün öz xüsusi mənası var:
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Naxçıvan Nuh peyğəmbərin bəĢəriyyəti dünya tufanından xilas etdiyi yerdir,
Naxçıvan ulu Peyğəmbər Məhəmməd Əleyhüssəlamı Ġslam dünyası üçün
qorumuĢ Əsabü-Kəf Məbədidir, Naxçıvan Azərbaycan dövlətçiliyinin – dövlət
təfəkkürünün ilk zirvəsi olan Atabəylər xanədanıdır. Naxçıvan Azərbaycan
mədəniyyətinə Əcəmi kimi sənətkarı, nəhayət tariximizə ulu öndər Heydər
Əliyevi bəxĢ etmiĢ əzəmətli türk yurdudur.
XIX əsrdən etibarən Naxçıvanda güclü maarifçilik hərəkatı baĢlanır.
1894-cü ildə Naxçıvanda ilk rus-tatar, 1896-cı ildə isə ilk dünyəvi qız
məktəbləri açılmıĢdır. 1896-cı ildə Mirzə Fətəli Axundzadənin «Müsyö Jordan
və DərviĢ Məstəli Ģah cadukuni MəĢhur» pyesinin tamaĢası ilə Naxçıvanda
milli teatrın əsası qoyulur.
Qədim türk yurdu ulu Naxçıvan da bu gün bütün dünyanı qapamıĢ
qloballaĢma-kürəsəllik Ģəraitində yaĢayır. O, qloballaĢmanın dünyəvi
bəhrələrindən yararlanmaqla bərabər, öz milli-tarixi simasını da qoruyur,
əsası Midiyadan, Mannadan baĢlanan Atabəylər, ġirvanĢahlar və Səfəvilərlə
zirvələĢən, bu gün, iqtisadi-siyasi yüksəliĢi ilə bütün sivill dünyanı heyrətdə
qoyan Azərbaycan dövlətçilik ənənələrini Ģərəf və ləyaqətlə qoruyur.
Açar sözlər: qədim türk yurdu, qüdrətli generallar, Heydər Əliyev,
böyük maarifçilər, Kəngərlilər nəsli, Muxtariyyət statusu, dövlətçilik ənənələri,
90 illik yubiley
AZƏRBAYCAN ƏDƏBĠ DĠLĠ TARĠXĠNĠN XX YÜZĠLLĠYĠN II
YARISINA AĠD MƏRHƏLƏSĠNDƏ NAXÇIVAN ƏDƏBĠ MÜHĠTĠNĠN
SÖZ-ĠFADƏ YARADICILIĞI PROSESĠNDƏKĠ ROLU (Hüseyn Razi,
Müzəffər Nəsirli və Validə Hüseynovanın yaradıcılıq örnəkləri əsasında)
SƏDAQƏT HƏSƏNOVA
―Naxçıvan‖ Universiteti
sedagetnesenova@gmail.com
Söz-ifadə yaradıcılığı dilin çətin, ancaq həm elmi, həm də praktik
baxımdan maraqlı, zəruri proses və problemlərindən biridir. Onun əsas dəyəri
ondadır ki, o, bir tərəfdən dilin leksikasını zənginləĢdirir, digər tərəfdən alınma
sözlərin milli sözlərlə əvəz olunmasını təmin edərək onların sıxıĢdırılmasına
səbəb olur və beləliklə də, dildə milliliyi gücləndirir.
Dildə yeni söz və ifadələr yaratmaq Ģərəfli bir vəzifədir. Belə bir proses,
həm də üslubiyyatın inkiĢafına təsir edir. Dilin ən çox dəyiĢən və inkiĢaf edən
qatı leksika olduğundan yeni leksik vahidlərin yaranması da təbiidir.
XX yüzildə ədəbi dilimiz söz yaradıcılığı baxımından, digər dövrlərlə
müqayisədə xeyli irəli getmiĢdir. Antroponimlərlə bağlı yeni sözlərin
yaranması, dialekt və Ģivə örnəklərinin ədəbi dilə gətirilməsi həmin prosesi
daha da gücləndirmiĢdir. Bu prosesdə ədəbi dilimiz yeni söz-ifadə yaradıcılığı
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örnəkləri ilə zənginləĢmiĢdir. Həmin məsələdə XX yüzilliyin ikinci yarısında
Naxçıvan ədəbi mühitinə məxsus olan söz sənətkarlarının ədəbi dilimizə
xidməti unudulmamalıdır. Onların söz-ifadə yaradıcılığı prosesində müəyyən
qədər yeri və mövqeyi vardır. Bu baxımdan, Hüseyn Razi, Müzəffər Nəsirli və
Validə Hüseynovanın dili maraqlı faktlarla zəngindir.
Sözügedən sənətkarların dilində onların öz qələminə məxsus bir sıra
maraqlı ifadələr diqqəti çəkir. Məsələn, Hüseyn Razinin dilindəki qəriblik
kölgəsi, səmimiyyət sədası, boyalanmış kəlmələr, çəkisizlər mühiti, sərhədləşən
həqiqət, söz horrası, iclas qazanı, can dəftəri, fikir damcıları, pəhriz kəfəni, küt
başların inadı, duyğu pəhrizləri, söz pəhrizləri, yalan körüyü, iftiralar örtüyü,
çəkişmələr mərəzi, mənəm-mənəm qərəzi, ütülü sətirlər, dəli qürur, fərəhlərin
günəş cazibəsi, ağılın, şüurun qızıl pulu, iməkləyən idrak, qulluğa dırmaşmaq,
alqışa bükülmüş tərif, söz sərgisi, yalanların yarışması, şübhə dəftəri, söz
qaşığı, namərd bazarı, könül aynası, çənə düşən ümid, nəfsin piylənən qarnı, və
s.; Müzəffər.Nəsirlinin dilindəki büllur duz, söz baharı, gecənin, gündüzün
rəssamı, yaşılköynək dərə, sevgidən xəcalət çəkmək, ovçu gözlər, daşları dələn
məhəbbət və sədaqət, minnətdar təbəssüm, lalələrdən bayraq tutmaq; Validə
Hüseynovanın dilindəki gecənin nağıl dünyası, gənclik bağında xəfif külək
əsməsi, sevgi kəhkəşanı, məhəbbət dastanı (məcazi mənada) ifadələri uğurlu dil
faktlarındandır.
Açar sözlər: Azərbaycan ədəbi dili, Hüseyn Razi, Müzəffər Nəsirli,
Validə Hüseynova
AZƏRBAYCAN ƏDƏBĠ DĠLĠ TARĠXĠNDƏ XX ƏSRĠN II YARISINDA
NAXÇIVAN ƏDƏBĠ MÜHĠTĠNĠN ROLU
(HÜSEYN RAZĠNĠN YARADICILIĞI ƏSASINDA)
QƏNĠRƏ ƏSGƏROVA
―Naxçıvan‖ Universiteti
asgerovaganira @gmail.com
Tarixin müxtəlif mərhələlərində yeni-yeni keyfiyyətlər, çoxcəhətli
inkiĢaf xüsusiyyətləri qazanan ədəbi dilimiz çağdas dövrümüzdə də inkiĢafını
davam etdirir, fərqli və maraqlı göstəricilər əldə edir. Ədəbi dilimizin
inkiĢafında ayrı-ayrı sənətkarların özünəxas rolu və yeri vardır. Onlar az və ya
çox dərəcədə bu dilin zənginləĢməsi istiqamətində müəyyən iĢlər görmüĢ,
sözlərdən istifadə bacarığına, söz demək, yeni söz və ifadələr yaratmaq
qabiliyyətinə görə ədəbi dilimizə öz töhfələrini vermiĢlər. Ümumiyyətlə, ədəbibədii dilimiz söz sənətkarlarının dilindən kənarda qalan bir dil deyildir.
Azərbaycan ədəbi dilinin inkiĢaf və zənginləĢməsində onun ayrı-ayrı
bölgələrində fəalliyyət göstərən ədəbi mühitlərin də müəyyən qədər rolu vardır.
Həmin ədəbi mühitlərə məxsus olan söz sənətkarları öz yaradıcılıq örnəkləri,
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ədəbi dilimizlə bağlı xidmətləri ilə dilimizin inkiĢaf və zənginləĢməsi
prosesində müəyyən qədər əmək sərf etmiĢlər. XX yüzilin ikinci yarısı
Naxçıvan ədəbi mühitinin özünəxas yeri və rolu olan söz sənətkarları
Azərbaycan ədəbi dilinin inkiĢaf və zənginləĢməsinə öz töhfələrini vermiĢlər.
Bu anlamda Ģair Hüseyn Razinin yaradıcılıq örnəkləri diqqəti çəkir. O,
Azərbaycan ədəbi dili tarixində öz imzası olan Ģairlərdəndir.
Özünəxas üsluba, sözyaratma tərzinə malik olan Hüseyn Razi
yaradıcılıq məziyyətləri ilə seçilmiĢ, Ģerimizin, dilimizin inkiĢafında mühüm
xidmətlər göstərmiĢdir.
AraĢdırmalar göstərir ki, sözügedən dövrdə Naxçıvan ədəbi mühitində
dilimizin məna dərinliklərindən istifadə etmək, onları üzə çıxarmaq, zəngin dil
xəzinəsinin bağlı qapılarına açar salmaqdan baĢqa, sözə qiymət verməklə, onun
məziyyətləri nəzərə çatdırılmıĢ, dil haqında maraqlı fikirlər söylənilmiĢ, söz və
ifadələrin üslub çalarları zəminində yeni-yeni ifadələr yaradılmıĢdır. Bu
baxımdan, aĢağıdakı misralar səciyyəvidir:
Sözün körüyü də, körükçüsü də
Tərif küləyindən havalanmasın.
Azərbaycan ədəbi dilinin hərtərəfli və dərindən araĢdırılmasında ayrıayrı ədəbi mühit və simaların yaradıcılıq örnəklərinin tədqiqi maraqlı nəticələr
verir. Bu anlamda, Naxçıvan ədəbi mühitində yaranan maraqlı dil-üslub faktları
Azərbaycan ədəbi dilində seçkin örnəklərdəndir.
Açar sözlər:Naxçıvan, ədəbi mühit, Hüseyn Razi, ədəbi dil
QƏDĠM VƏ ORTA ƏSRLƏR DÖVRÜNDƏ NAXÇIVANDA
ƏDƏBĠYYATIN ĠNKĠġAF ĠSTĠQAMƏTLƏRĠ
RAMĠZ QASIMOV
AMEA Naxçıvan Bölməsi
ramizasef@yahoo.com.tr
Sivilizasiyanın ilkin beĢiklərindən olan, Böyük Ġpək yolu üzərində
yerləĢən və geostrateji əhəmiyyətə malik olan Naxçıvan lap qədimlərdən
ədəbiyyatın inkiĢaf etdiyi məkan olub. Dövlət və dövlət tipli qurumların olması
da Naxçıvanda ictimai fikir, elm, mədəniyyət, ədəbiyyat və s. sahələrin
inkiĢafına Ģərait yaratmıĢdır. ġərqin görkəmli alim və ədəbi simalarından olan
Qətran Təbrizinin Naxçıvanda Əbu Düləf Deyraninin sarayında uzun
müddətlərlə yaĢayıb-yaratması da burada qədim dövrlərdən elmə, ədəbiyyata
qayğının olduğunu təsdiq edir. Azərbaycan Atabəylərinin hakimiyyəti
dönəmində Naxçıvanın paytaxt olması (1146-1161) isə burada inkiĢaf və
renessansın yaĢanmasına vəsilə olub. ―Ən müxtəlif tarixi dövrlərdə Naxçıvanda
yaĢayıb-yaratmıĢ Əcəmi Əbubəkr oğlu Naxçıvani, Qətran Təbrizi, Əsədi Tusi,
Kəmaləddin Naxçıvani, Əbubəkr ibn Xosrov, Əmirəddin Məsud, Cəmaləddin
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Naxçıvani, AĢıq Alı, Ağ AĢıq, Heyran xanım, Qönçəbəyim və Naxçıvandan
çıxmıĢ Həddad ən-NəĢəvi, Əhməd ibn Hacat Əbubəkr ən NəĢəvi, Əbu Abdullah
NəĢəvi, Həsən ibn Ömər Naxçıvani, Nəsirəddin Tusi, Nəcməddin Naxçıvani,
Məhəmməd HinduĢah Naxçıvani, Baba Nemətullah Naxçıvani kimi‖
(akad.Ġ.Həbibbəyli) görkəmli simalar Naxçıvanda ədəbiyyatın, elmin və
müxtəlif sahələrin inkiĢafına iĢıq tutur. Əcəmi Naxçıvani ilə görüĢmək üçün
Nizaminin Naxçıvana gəldiyi də bir sıra mənbələrdə öz təsdiqini tapır. Atabəy
Məhəmməd Cahan Pəhləvanın sarayına yaxın olan, ―təbiblər sultanı‖ kimi
Ģöhrət qazanmıĢ Kəmaləddin Naxçıvani Ģair kimi də məĢhur idi. Əbu Bəkr ibn
Xosrov əl-Ustad atabəylərə ―Kitab-i sənəmü əcəm‖ (―Əcəm sevgilisinin
kitabı‖), ―Mehrü MüĢtəri‖, ―Rahət ər-Ruh‖ (―Ruhun rahatlığı (dincəlməsi)‖) və
b. əsərlər həsr etmiĢdir. ġair ―Munisnamə‖ əsərində fəsillərindən birinə ―Böyük
adamların kəlamları və nəsihətamiz həqiqətlər barəsində hekayələr‖ bəhsinə bir
növ yerli xüsusiyyət baxımından maraq doğuran ―Əbül-Üla Kirmani və onun
oğlu və onların Naxçıvana səfəri haqqında hekayə‖ də daxil etmiĢdir.
Zəngin ədəbi ənənələrə malik olan Naxçıvanda XIII əsrdən baĢlayaraq
ədəbiyyat yeni istiqamətdə inkiĢaf etməyə baĢlayır. BaĢlıca ədəbi-fəlsəfi
istiqamət istilalara qarĢı mübarizə və insan azadlıqlarını önə alan fəlsəfi
təriqətlərin inkiĢaf tapması olur. Belə bir vaxtda Naxçıvanda Fəzlullah
Nəiminin (1330-1396) baĢçılığı altında fəlsəfi məzmun baxımından sufizmlə
sıx bağlı olan hürufilik yayılmağa baĢlayır və ədəbi inkiĢafa öz qüvvətli təsirini
göstərir. Böyük təriqətçi alim Fəzlullah Nəimi hürufilik təlimini daha çox
―Cavidannamə‖ əsərində Ģərh etmiĢdir. Fəzlullah Nəiminin ―Cavidani-kəbir‖
(―Böyük
əbədiyyət‖),
―Cavidani-səğir‖
(―Kiçik
əbədiyyət‖),
―Məhəbbətnamə‖, ―Növnamə‖ (―Yuxu haqqında kitab‖), ―ƏrĢnamə‖,
―Ġsgəndərnamə‖, ―Vəsiyyətnamə‖ əsərləri və ―Divan‖ı vardır.
Naxçıvanda fəlsəfi-təriqətçi Ģeirin görkəmli nümayəndələrindən olan, öz
yaradıcılığında klassik sufi təlimlərini davam etdirən, əhli-haqq təriqətinə aid
olduğu bildirilən Beyrək QuĢçuoğlu (XIV) uzun müddət Naxçıvanda yaĢamıĢ
və fəaliyyət göstərmiĢdir. Beyrək QuĢçuoğlunun əsərləri anadilli Azərbaycan
Ģeirinin ən qüdrətli nümunələrindən hesab edilir. QuĢçuoğlunun əruz vəznli
əsərləri heca vəzninə uyumluluğu ilə diqqəti cəlb edir. Onun az bir qisim də
olsa xalq Ģeiri Ģəklində yazılmıĢ gəraylıları xəlqilik baxımından xüsusi
əhəmiyyət kəsb edir. ġair ana dili olan türk dilinə hədsiz doğmalıq və sevgi
nümayiĢ etdirir.
XIII əsrin görkəmli ədiblərindən biri də adı çox zaman elmin rəmzi
olaraq çəkilən Nəsirəddin Tusidir. Nəsirəddin Məhəmməd ibn Məhəmməd ibn
Həsən Tusinin (1201-1274) nəslinin Naxçıvanda Ordubadda yaĢaması, buna
görə də I ġah Abbasın oranı bütünlüklə vergidən azad etməsi haqqında fərmanı
XVII əsrdə Ordubadda tikilmiĢ böyük cümə məscidinin qapısı üstündəki daĢ
kitabədə həkk olunmuĢdur. GeniĢ Ģöhrət qazanmıĢ əxlaq və mənəvi tərbiyə
kitabı olan ―Əxlaqi-nasiri‖ əsərində Nəsirəddin Tusi əxlaqi-ictimai görüĢlərini
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təqdim etmiĢdir. Ədəbi-bədii yaradıcılığa malik sənətkar olan Tusi bədii
əsərlərini nəzm və nəsr Ģəkilində yazmıĢdır. Onun Ģeirlərində insanın mənəvi
gözəllikləri, həyat eĢqi əsas yer tutaraq həyatdakı zülmə və zalımlığa qarĢı
Ģikayətlər də öz əksini tapır. Ədəbi-bədii yaradıcılığa geniĢ yer verən
Nəsirəddin Tusi ―Meyarül-əĢar‖ (―ġeirlərin ölçüləri‖), ―Əsasül-iqtibas‖
(―Ġqtibasın əsasları‖) kimi əsərlərində poetika və ədəbiyyatĢünaslıq elminə aid
fikirlərini əks etdirmiĢdir. Bundan baĢqa Nəsirəddin Tusinin bir sıra məsnəvi,
qəsidə, qitə və rübai janrında yazdığı əsərlərində həyata aid bir sıra mövzular
özünə yer tapmıĢdır.
Beləliklə, milli tarixin ən qədim yaĢayıĢ məskəni olan Naxçıvan həm də
milli mədəniyyət və ədəbiyyatın ən qədim, həm də ən zəngin məkanı olmuĢdur.
Açar sözlər: Böyük Ġpək yolu, ədəbi inkiĢaf, Əcəmi Əbubəkr oğlu
Naxçıvani, Kəmaləddin Naxçıvani, Əsədi Tusi, Qətran Təbrizi
Ġ.HÜSEYNOVUN "MƏHġƏR" ROMANINDA TARĠXĠ
ġƏXSĠYYƏTLƏRĠN BƏDĠĠ OBRAZI
BƏXTĠYAR ƏSGƏROV
Bakı Dövlət Universiteti
ndn-2009@mail.ru
Tarixi Ģəxsiyyətlərin bədii obrazının yaradılmasında sənədlərdən və
mənbələrdən istifadə romanların yazılmasında əsas Ģərtlərdən biridir. KeçmiĢə
müraciət edərkən yazıçı tarixi mənbələrə müraciət edir; lakin mənbələrdə də
müxtəliflik olduğundan yazıçı, eyni zamanda, bədii təxəyyülə də meydan verir.
Bu iki cəhətin tarixi romanlarda Ģəxsiyyətlərin obrazının yaradılmasında paralel
Ģəkildə çıxıĢ etməsi obrazın mükəmməlliyini də müəyyən edir. Bəzən isə hər
hansı tarixi Ģəxsiyyət haqqında məlumatlar az olduğu üçün yazıçı daha çox
bədii təxəyyülə meyl edir. Lakin romanın baĢ qəhrəmanının Ģair, yaxud fikir
adamı olması yazıçının iĢini bir qədər də asanlaĢdırır. Daha doğrusu, əsərin baĢ
qəhrəmanının Ģair (burada, Nəimi, yaxud Nəsimi) olması yazıçının təsviretmə
imkanlarını geniĢləndirir. Çünki Ģairin həyatı, dünyagörüĢü, xarakteri haqqında
yazıçının tarixi sənədlərlə yanaĢı, onun bədii əsərlərindən də məlumat toplaması
imkanları artmıĢ olur. Lakin sovet dövründə yazılmıĢ tarixi romanların
əksəriyyətinin baĢ qəhrəmanının Ģair olması yazıçının iĢini asanlaĢdırmaqla
yanaĢı, romanın xarakterini, süjet xətti və konfliktini də məhdudlaĢdırırdı.
Sosialist realizmində tarixi romanların baĢ qəhrəmanının Ģair olmasının
səbəbləri içərisində isə siyasi motivlər baĢlıca yer tuturdu. Çünki qədim tarixə
malik Azərbaycanın, yaxud Sovetlərə daxil olan baĢqa xalqların tarixinin
qədimliyindən, sərkərdələrindən və qədim dövlətçilik tarixindən bəhs etmək
üçün mərkəzin-Moskvanın icazəsi lazım olurdu. Bu səbəbdən də uzun müddət
Azərbaycan tarixi romanlarının baĢ qəhrəmanı Ģairlər olurdu. Nizami Gəncəvi,
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ġah Ġsmayıl Xətai, Mirzə ġəfi Vazeh, Seyid Əzim ġirvani, Mirzə Ələkbər Sabir,
Abbas Səhhət və baĢqalarının tarixi roman qəhrəmanı kimi müəyyənləĢməsi də
buradan irəli gəlirdi. Hətta bir neçə romanda həm Ģah, həm də Ģair olan ġah
Ġsmayıl Xətainin obrazı yaradılsa da, aparıcı xətti onun sərkərdəliyindən çox
Ģairliyi təĢkil etmiĢdir.
Ġ.Hüseynovun tarixi romanının özünəməxsus xüsusiyyətləri içərisində
tarixi mənbələrdən yaradıcı Ģəkildə istifadə etmə baĢlıca yer tutur. Yazıçı tarixi
Ģəxsiyyətlərin obrazını yaradarkən salnamə və mənbələrlə yanaĢı, onların
yaradıcılığına da müraciət etmiĢ, bədii düĢüncəsindən maksimum yararlanmağa
çalıĢmıĢdır. Buna görə də Ġ.Hüseynovun tarixi Ģəxsiyyətləri daha canlı çıxmıĢ,
bədii təxəyyüllə tarixi kontekst paralel Ģəkildə çıxıĢ etmiĢdir.
Açar sözlər: tarixi Ģəxsiyyət, ədəbi qəhrəman, təxəyyül, müasir dövr
NAXÇIVAN DĠALEKTĠNDƏ FRAZEOLOJĠ BĠRLƏġMƏLƏR
NURAY ƏLĠYEVA
AMEA Naxçıvan Bölməsi
naliyeva22@mail.ru
Dialekt və Ģivələrimizdə iĢlənən, ədəbi dilimizdən müəyyən dərəcədə
fərqli olan frazeoloji vahidlərin öyrənilməsi sahəsində ilk addımlar atılmıĢdır,
lakin bu sahədə görülməli iĢlər hələ də çoxdur. Naxçıvan dialekt və Ģivələrinin
də frazeologiyasının öyrənilməsi bu baxımdan maraqlı və lazımlıdır.
Frazeologiya sözü həm dildə olan məcazi məna daĢıyan sözlərin məcmusunu,
həm də bu qrup sözlərin qrammatik və leksik xüsusiyyətlərindən bəhs edən
dilçilik elminin bir sahəsini ifadə edir.
Ümumxalq dilinin frazeologiyası müxtəlif ictimai-iqtisadi amillərin
meydana çıxmasını aydın Ģəkildə əks etdirir. Frazeoloji vahidlər tərkibcə sabit
və obrazlılıq xüsusiyyətlərinə malik olduğundan onlar dildə əsrlər boyu öz
mənasını itirmədən yaĢaya bilir. Bu vahidlərdə sözlər elə birləĢir ki, onları birbirindən ayırmaq, birini baĢqası ilə əvəz etmək və ya hər sözü müstəqim
mənada düĢünmək olmur. Onları baĢqa dillərə olduğu kimi tərcümə etmək də
olmur. Ədəbi dilin lüğət tərkibində olduğu kimi, Azərbaycan dili dialekt və
Ģivələrinin cənub qrupuna daxil olan Naxçıvan dialektinin lüğət tərkibi də
yuxarıda qeyd etdiyimiz xüsusiyyətləri özündə cəmləĢdirən sabit söz
birləĢmələri-frazeoloji vahidlərlə zəngindir. Ədəbi dilmizdə frazeologiya
dilçiliyimizin bir sahəsi kimi müəyyən qədər öyrənilsə də, dialekt və
Ģivələrimizin frazeologiyasının hələ də ciddi tədqiqata ehtiyacı var. Onu da
nəzərə alsaq ki, bu cür Ģivə xarakterli sabit söz birləĢmələri əsasən yaĢlı nəslin
nitqində qorunub saxlanır, onların toplanıb tədqiq olunması bu gün olduqca
əhəmiyyətlidir. Ədəbi dildə, digər dialekt və Ģivələrimizdə olduğu kimi,
Naxçıvan dialektinin də lüğət tərkibi frazeoloji vahidlərlə zəngindir. Frazeoloji
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vahidlərin aĢağıdakı növləri vardır: idiomlar, ibarələr, hikmətli sözlər, atalar
sözləri, zərbi-məsəllər.
Naxçıvan dialektinin frazeologiyasını araĢdıraraq belə bir nəticəyə
gəlmək olur ki, Azərbaycan dilinin digər dialekt və Ģivələrində olduğu kimi,
burada da sabit birləĢmələr geniĢ Ģəkildə iĢlənir. Bu birləĢmələr həm ədəbi
dildə, həm də baĢqa dialekt və Ģivələrimizdə iĢlənən birləĢmələrdən müəyyən
cəhətdən fərqlənir. Bu fərqlər adət-ənənə ilə, yerli Ģəraitlə (istər təbii, istərsə də
ictimai Ģəraitlə), həmin yerdə yaĢayan adamların məĢğuliyyəti ilə, təsərrüfat
formaları ilə, müəyyən ərazi yaxınlığı ilə bağlıdır.
Açar sözlər: Naxçıvan dialekti, frazoloji birləĢmə, Ģivə, ümumxalq dili
NĠZAMĠNĠN “XOSROV VƏ ġĠRĠN” ƏSƏRĠNDƏ AZƏRBAYCAN
ATABƏYLƏRĠ
ƏZĠZAGA NƏCƏFOV
AMEA Əlyazmalar Ġnstitutu
azizaga.necefov@mail.ru
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinə ―Nizami dövrü‖ kimi daxil olan XII əsr
dünya tarixində qanlı, keĢməkeĢli, eyni zamanda öz əzəməti ilə fərqlənən bir
yüzillikdir. Tarixi faktları yan-yana düzdükdə bir həqiqət meydana çıxır ki,
məhz bu ərəfədə dünyanın taleyini həll edən iki böyük qüvvəyə – xristian Qərb
dünyası və müsəlman ərəb aləminə qarĢı dura biləcək yeni bir super güc – türk
faktoru tarix səhnəsinə daxil olur, ġərqdən Qərbə uzanan, Asiya və Avropa
arasındakı iqtisadi zonaya nəzarət etməyə baĢlayır.
Tarixə ―Böyük Ġpək yolu‖ adı ilə daxil olan qədim ticarət xətti üzərində
yerləĢən ġirvan, Gəncə, Naxçıvan kimi Ģəhərlərin təkcə iqtisadi rifahı
yüksəlmir, eyni zamanda burada elm, incəsənət və poeziyada da inkiĢaf nəzərə
çarpır. Azərbaycanda intibah mədəniyyətini Ģərtləndirən amillərdən biri isə
məhz regiondakı türk hegemonluğu olur.
XI-XII əsrlərdə Roma Papası II Urbanın fitvası ilə Beytülmüqəddəsi –
Yerusəlimi ―kafir‖ müsəlmanlardan xilas etmək devizi altında əslində ġərqin
misilsiz nemətlərinə sahib olub, iqtisadi yüksəliĢ əldə etməyə can atan Avropa
iĢğalçılıq yürüĢlərinə baĢlamıĢdı. Məlumdur ki, bu qüvvənin qarĢısını alan isə
məhz türklər oldu. Böyük Azərbaycan Ģairi, XII əsr intibah dövrünün dühası
Nizami Gəncəvinin də göstərdiyi kimi, türkün hökmü, ədaləti gündoğandan
günbatanadək yayıldı.
Bu yenilməz qüvvənin dayaqlarından biri və bəlkə də zamanında ən
möhkəmi olan Atabəylər özündən sonrakı dövlətçilik ənənəsinin möhkəm
təməllər üzərində uzun müddət dayanmasına təminatçı oldu. Sözsüz ki, onların
bu möhtəĢəmliyinə, elmə, sənətə, Ģeirə hamilik etməsinə Ģərait yaradan əsas
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amillərdən biri də imperiyanın əsas ticarət yollarına, mal dövriyyəsi və
bazarlara nəzarət etməsi idi.
Bu mürəkkəb siyasi vəziyyətdə Qafqaz–ġərqin qapısı Azərbaycan
mövcud duruma diplomatik yanaĢmanın ən unikal nümunəsini nümayiĢ
etdirməklə, nəinki müharibə meydanına çevrilərək məhv olmaq, iqtisadiyyat
bazarında böyük Ģəhərlər qarĢısında ərimək təhlükəsindən xilas oldu, öz
əlveriĢli geosiyasi mövqeyindən istifadə edərək eyni zamanda mədəni inkiĢafa
da nail ola bildi.
Nizaminin ―Xəmsə‖yə daxil olan rəsmi giriĢlərində erkən orta əsrlərdə
Azərbaycanda mövcud olmuĢ dövlətlərin iqtisadi qüdrəti, əzəməti, siyasi nüfuz
dairəsi haqqında poetik dillə olsa da, geniĢ məlumat əldə etmək olur. Bu, eyni
zamanda Atabəylərin, onların iqtisadi mərkəzi, inzibati paytaxtı Naxçıvanın da
hərtərəfli inkiĢafının əbədi olaraq tarixlərdə əksidir.
Açar sözlər: ―Böyük Ġpək yolu‖, Nizami Gəncəvi, ―Xəmsə‖, Atabəylər
dövləti
NAXÇIVANDA ƏDƏBĠ ĠNKĠġAF
(1900-2000-ci illərdə)
NÜġABƏ MƏMMƏDOVA
“Naxçıvan‖ Universiteti
n.memmedova@nu.edu.az
Tarixin bütün dövrlərində Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında
Naxçıvan xüsusi rol oynamıĢ, bu qədim bölgə zaman-zaman görkəmli
Ģəxsiyyətlər yetirmiĢdir. Azərbaycan ədəbiyyatının tərkib hissəsi kimi
Naxçıvanda yaranan ədəbiyyat da öz çəkisi ilə seçilmiĢdir. Buna səbəb
Naxçıvanın Ģərqlə qərbin qovĢağında yerləĢməsi, böyük karvan yollarını, ipək
yolu magistralını əhatə etməsi, daim xarici təzyiqlərə sinə gərməli olması
Naxçıvanda bu günkü zəngin ədəbi-ictimai mühiti formalaĢdırmıĢdır. Bu gün
keçilmiĢ yola nəzər salmaq, Naxçıvanda yaĢayan ayrı-ayrı yazıçıların
yaradıcılıqlarını
tədqiq
etmək,
ideya-sənətkarlıq
məziyyətlərini
ümumiləĢdirmək və qiymətləndirmək olduqca aktual məsələlərdən biridir.
Naxçıvan diyarı ta qədimdən zəngin ədəbi ənənələrə malikdir. Belə ki,
Naxçıvan bölgəsi ilə səsləĢən süjetlərə və yer adlarına ―Kitabi Dədə Qorqud‖
dastanlarında da rast gəlmək mümkündür. Orta əsrlərdə də yaĢamıĢ bir çox Ģair
və yazıçılar Naxçıvanda yazıb yaratmıĢlar. Ədəbi mənbələr Naxçıvan ədəbi
mühitinin XIII əsrdə də zəngin olduğunu təsdiqləyir. Bu ədəbi mühit
Azərbaycan ədəbiyyatına bir sıra tanınmıĢ alim, yazıçı, Ģair və ədiblər bəxĢ
etmiĢdir: Kəmaləddin Naxçıvani, Nəsrəddin Tusi, HinduĢah Məhəmməd,
Fəxrəddin Naxçıvani və.s. Sonrakı dövrlərdə də Naxçıvan ədəbi mühiti yeni
ədəbi simalarla daha da zənginləĢmiĢdir. Mürəkkəb və ziddiyyətli hadisələrlə
zəngin olan XX əsr tariximizin əhəmiyyətli mərhələsini təĢkil etdiyi kimi
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Naxçıvan ədəbi mühitinə də böyük təsir göstərmiĢdir. Çünki bu dövrdə
ədəbiyyatımız da özünəməxsus inkiĢaf yolu keçmiĢdir. Dövlət
müstəqilliyimizin bərpasına qədər problemlərə milli müstəvidən yox, ideoloji
müstəvidən yanaĢılması bir sıra həqiqətlərin pərdələnməsinə Ģərait yaratmıĢdır.
Bu yönümdən XX əsr Naxçıvan ədəbi mühiti ədəbiyyatĢünaslıqda geniĢ
tədqiqat obyektinə çevrilmiĢdir.
Məlumdur ki, əsrin əvvəllərində müstəmləkə buxovlarından azad olan
Azərbaycanda Demokratik Respublika qurulmuĢ, sonralar yenidən Vətənimiz
iĢğal olunmuĢ və nəhayət, böyük tarixi nailiyyətimiz olan dövlət
müstəqilliyimiz bərpa edilmiĢdir. Coğrafi vəziyyətinə görə bu hadisələr
Naxçıvanda daha dramatik və gərgin olmuĢ, təbii ki, bütün bunlar da bölgənin
ədəbi mühitində dərin izlər buraxmıĢdır. Ədəbiyyatımızın yaradıcılıq təcrübəsi
təsdiq edir ki, müasir həyatla yanaĢı, xalqın tarixi keçmiĢi də bədii sözün
qüdrəti ilə mənalandırılmıĢdır. Naxçıvan ədəbi mühitinin əsas istiqamətləri də
cəmiyyətin inkiĢafı ilə Ģərtlənən mənəvi tələblərdən doğmuĢ, uzunillik axtarıĢ
və yüksəliĢ yolu keçmiĢdir.
Açar sözlər: Naxçıvan ədəbi mühiti, dövlət müstəqilliyi, bölgə, tarix,
ədəbiyyatĢünaslıq
XIX ƏSR NAXÇIVAN ƏDƏBĠ MÜHĠTĠ
NURLANA ƏLĠYEVA
―Naxçıvan‖ Universiteti
n.memmedova@nu.edu.az
XIX yüzilliyin sonu, XX yüzilliyin əvvəlində Azərbaycanda sosialmədəni vəziyyətin əsas göstəricisi və mühüm keyfiyyəti maarifçilik ideyalarının
yüksəliĢi və əməli hərəkata çevrilməsidir. Maarifçilər ictimai əsarətdən qurtuluĢ
yolunu yeni əxlaqi ideyalar irəli sürmək, əhalini elmi biliklərlə
silahlandırmaqda görürdülər. Ona görə də onların əsas iĢi teatr, məktəb açmaq,
mətbuat və ədəbiyyatın rolunu dəyərləndirməklə, mətbəə təĢkil etmək, qəzet
çıxarmaq, kitab nəĢr etmək idi. Maarifçilər milli ruhlu vətəndaĢlar
tərbiyələndirmək uğrunda mübarizənin əsasında bunların rolunu mühüm hesab
edir və bu iĢlərin həyata keçirilməsi üçün ciddi Ģəkildə çalıĢırdılar. Maarifçilik
ideyaları XIX yüzilliyin 20-ci illərindən yaranmağa baĢlamıĢ, sonralar daha
sürət və vüsətlə inkiĢaf etdirilmiĢdir.
Ədəbi mühitlər içərisində ideya-məram yüksəkliyi və üzvlərinin sayca
zənginliyi ilə seçilən XIX yüzil Naxçıvan ədəbi mühiti diqqəti çəkən və maraqlı
bir tarixi dövrü səciyyələndirməyə qüdrəti yetən mühit kimi maraqlıdır.
Sözügedən dövrdə həm Naxçıvanın özündə, həm də onun mühüm bir bölgəsi
olan Ordubadda fərqli janrlarda qələmini sınayan, məĢhur Azərbaycan
yazarlarının dəyərli əsərləri ilə müqayisə edilə biləcək səviyyədə maraqlı əsərlər
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yazan iyirmidən artıq sənətkar bu mühiti təmsil edərək xalqımıza məxsus olan
ədəbiyyatın zənginləĢməsinə, maarifçiliyin inkiĢafına yüksək səviyyədə kömək
etmiĢlər.
Sənətkarı zaman və mühit yetirir. Sözsüz ki, sənətkarların parlamasında
ədəbi mühitlərin böyük rolu vardır. Bu baxımdan, XIX yüzil Naxçıvan ədəbi
mühiti də xüsusi özəlliklərə malikdir. Əslində, bu mühit geniĢ mənada
Naxçıvan ədəbi mühitidir. XIX yüzillikdə Naxçıvan ədəbi mühitində yetiĢən
sənətkarlar içərisində Heyran xanım Kəngərli-Dünbüli və Qönçəbəyimin
adlarını xüsusilə qeyd edə bilərik.
Öz yaradıcılığında nakam məhəbbət və qadın hüquqsuzluğundan bəhs
edən, böyük Füzulinin davamçısı kimi tanınan Heyran xanımın, AzərbaycanQərb mədəni əlaqələrində rolu olan Ģairəmiz Qönçəbəyimin Naxçıvan ədəbi
mühitində özünəməxsus yeri vardır.
Açar sözlər: ədəbi mühit, sənətkar, maarifçilik, Naxçıvan, Ordubad,
lirika
NAXÇIVAN ġAĠRƏSĠ QÖNÇƏBƏYĠM
ƏKRƏM HƏSƏNOV
AMEA Əlyazmalar Ġnstitutu
garibekrem@hotmail.com
Naxçıvan bölgəsi tarix boyu öz hüdudlarında qapanıb qalmamıĢ, bütün
Azərbaycanın, o cümlədən Yaxın və Orta ġərqin, XIX-XX əsrin əvvəllərində
isə Rusiyanın həyatının müxtəlif sahələrində dərin iz qoymuĢ müxtəlif sahələrə
aid Ģəxsiyyətlər yetirmiĢdir. Naxçıvanın bir parçasına çevrilmiĢ həmin insanlar,
onun müxtəlif sahələrinə, xüsusi ilə ədəbiyyatına da əbədi daxil olmuĢdur. Belə
Ģəxsiyyətlərdən biri də XIX-XX əsrdə Azərbaycanın gözəl, dilbər guĢələrindən
biri olan Naxçıvanda istedadlı, dünyaca məĢhur olan Ģairlər arasında daha çox
tanınan Qönçəbəyim olmuĢdur. Qönçəbəyim Naxçıvanın sonuncu xanı olan
Ehsan xanın qızıdır. 1837-ci ildə Naxçıvanda açılmıĢ rus məktəbinə daxil
olmuĢ, rus və fars dillərini öyrənmiĢ, ġərq ədəbiyyatına maraq göstərmiĢdir.
"Qönçeyi-ülfət" ədəbi məclisinin iĢtirakçılarından olmuĢdur. "Bəyim" təxəllüsü
ilə lirik Ģeirlər yazmıĢdır. "ġahzadə Ġbrahim" dastanına daxil edilən və Bəyimin
dilindən deyilən Ģeirlərin bir qisminin ona aidliyi ehtimal olunur. Ehsan xanla
tanıĢ olan gürcü Ģairi N.BarataĢvili Naxçıvanda ikən onunla görüĢmüĢ (1845),
yaradıcılığı ilə maraqlanmıĢ, ona Ģeir həsr etmiĢ ("Qoncabəyimin nəğməsi"), bir
Ģeirini gürcü əlifbası ilə köçürərək, tərcümə olunmaq üçün Tiflisə göndərmiĢdir.
O, həmin Ģeirin məclislərdə oxunması üçün xanəndə Səttara və Ģəkili Cəfərə
verilməsini məsləhət görmüĢdü. Ġ.K.Yenikolopovun yazdığına görə,
BarataĢvilinin ondan tərcümə etdiyi bir Ģeiri xanəndə Səttar gürcü dilində ifa
etmiĢdir.
Açar sözlər: Naxçıvan, ədəbi mühit, Qönçəbəyim, XIX əsr
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NAXÇIVAN ƏDƏBĠ MÜHĠTĠNDƏ TARĠXĠ POVEST: PROBLEMLƏR,
PERSPEKTĠVLƏR, GÖZLƏNTĠLƏR
ƏLĠ HƏġĠMOV
AMEA Naxçıvan Bölməsi
aliheshim@yahoo.com
Nəsrin ümdə vəzifəsi yazıldığı dövrün reallıqlarını dolğunluğu, reallığı
ilə əks etdirməkdir. Orta əsrlərdən bəri mövcud olan, XX əsrdə özünə geniĢ
auditoriya qazanan nəsrin roman, povest kimi janrları sovetlər dönəmində
özünəməxsus inkiĢaf tempi, mövzu axtarıĢları, ideya istiqamətləri, sosialistrealizmin tələblərinə uyğunluğu ilə ədəbiyyatĢünaslığın tarixinə həm də ona
görə yazıldı ki, bu əsərlərdə yetmiĢ il xalqın həyatı öz əksini tapmıĢdı və bu gün
həmin əsərlər həm də yaĢanmıĢ tariximizin parçasıdır.
Nəsrin əhəmiyyətli qismini təĢkil edən tarixi mövzulu əsərlər də
tariximizi öyrənmək zərurətindən irəli gələrək yaranmaqda idi. Azərbaycan
ədəbiyyatının tərkibində özünəməxsus yeri olan Naxçıvan ədəbi mühitində də
tarixi mövzulara müraciət xeyli sayda uğurlu əsərlərin yazılmasına gətirib
çıxardı. Ədəbiyyat regionallığı sevməsə də Azərbaycan ədəbiyyatında mövzu
axtarıĢları adətən regionallıq prinsipi ilə müəyyənləĢib. Naxçıvanlı müəlliflərin
də qələminin məhsulu olan tarixi mövzulu povestlərdə Naxçıvan mövzusu
diqqət mərkəzində olmuĢdur. Naxçıvanda nəsrin görkəmli simalarından olan
Sadıq Zeynaloğlu, Güllü Məmmədova, Novruz Nehrəmlinin yaradıcılığında
tarixi povest janrına da yer verilmiĢdir. Bu yazıçıların yaradıcılığında bəzən
Azərbaycan ədəbiyyatı səviyyəsində dəyərləndirilməyən əsərlər olsa da
G.Məmmədovanın ―Qaçaq QuĢdan‖, N.Nehrəmlinin ―Zülmətdə iĢıq‖,
S.Zeynaloğlunun ―Tarixin qanlı yaddaĢı‖ kimi tarixi, sənədli povestləri
müraciət etdiyi tarixi dövr etibarilə diqqətəlayiqdir.
QuĢdan adlı el qaçağının həyatı, mübarizə yolu iĢıqlandırılan ―Qaçaq
QuĢdan‖ povestində dövrün tarixi materiallarından bəhrələnilsə də yazıçı daha
çox təxəyyül imkanlarından istifadə etmiĢdir. 1918-1920-ci illərdə Naxçıvanda
gerçəkləĢən hadisələr, ermənilərin bölgələrdə törətdiyi qırğınlar haqqında
mənbələrə uyğun Ģəkildə məlumat verilən əsərdə rejimin və ideoloji siyasətin
də izləri görülməkdədir. Belə ki, əsərdə müəyyən çatıĢmamazlıqlar olsa da bədii
mətnin özü dövrə aid kifayət qədər informasiya verir və bu da tarixi nəsrdə
tarixiliyi Ģərtləndirən əsas məqamlardandır.
Mirzə Cəlilin həyatı və fəaliyyətinin Nehrəm dövrünü iĢıqlandıran
Novruz Nehrəmlinin ―Zülmətdə iĢıq‖ povestində əsarətin məngənəsində
çarpıĢan mühitdə ədibin pedaqoq kimi yorulmadan fəaliyyət göstərməsi,
Nehrəmdə ona qarĢı olan münasibət kimi məsələlərin geniĢliklə əks olunduğu
povestdə dövrə aid mənbələrə, elmi ədəbiyyata istinadən maraqlı süjet
qurulmuĢ, tarixi nəsrdə tarixi dövr, yazıçı mövqeyi və müasir gerçəkliyin sintezi
əsasən gözlənilməklə uğurlu ədəbi cəhd alınmıĢdır.
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Beləliklə, Naxçıvan ədəbi mühitində qələmə alınan tarixi povest janrının
elə də çox olmayan nümunələri ümumazərbaycan ədəbiyyatı kontekstində
yanaĢıldıqda müəyyən qədər uğurlu bədii nümunələr kimi ədəbiyyatĢünaslıqda
dəyərləndirilmiĢ, əsərlərdə tarixiliyi Ģərtləndirən məqamlar, mətn quruluĢu, dil
elementləri, dövrə münasibət məsələləri diqqət mərkəzinə çəkilmiĢdir.
Açar sözlər: tarixi povest, janr, Naxçıvan, tarixi reallıq, ədəbi mühit
MUXTARĠYYƏT ƏRƏFƏSĠNDƏ NAXÇIVAN “MOLLA NƏSRƏDDĠN”
JURNALINDA
AYGÜN ORUCOVA
AMEA Naxçıvan Bölməsi
orujovaaygun82@gmail.com
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin ―tarixi
nailiyyət‖ hesab etdiyi Naxçıvanın muxtariyyət statusu Azərbaycan və
bütövlükdə Türk dünyası üçün çox mühüm siyasi dəyərə malikdir. Belə ki,
Azərbaycanın əbədi və əzəli torpaqları olan Ġrəvanın və Zəngəzur mahalının
ermənilərə verilməsi ilə Naxçıvan Azərbaycandan təcrid olunmuĢdu. 1918-ci
ildən 1924-cü ilin 9 fevralına qədər olan dövr Naxçıvanın tarixində mürəkkəb
və ziddiyyətli bir mərhələni təĢkil edir. Erməni özbaĢınalıqları, ingilislərin və
amerikalıların Naxçıvanda general-qubernatorluq yaratmaq cəhdləri, yerli
əhalinin Naxçıvanın Ermənistana verilməsinin qarĢısını almaq üçün Kalbalı
xan, Cəfərqulu xan, Kərim xan, Rəhim xan, Kamran xanın baĢçılığı ilə silahlı
mübarizəsi, 1921-ci ilin 16 martında Naxçıvanın muxtar respublika statusunda
Azərbaycanın tərkibində qalmasını Ģərtləndirən Moskva müqaviləsi,
Naxçıvanın Azərbaycanın tərkibində sərhədlərini qəti surətdə müəyyənləĢdirən
Qars müqaviləsi (1921-ci il 13 oktyabr) və s. hadisələrlə səciyyələnir. Bu illərdə
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün qorunmasında Mustafa Kamal PaĢanın,
azərbaycanlılardan Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin sədri
Nəriman Nərimanovun, Azərbaycan Ġnqilab Komitəsinin üzvü, ədliyyə
komissarı Behbud ağa ġahtaxtinskinin əməyi xüsusilə qeyd olunmalıdır.
―Molla Nəsrəddin‖ jurnalının həm Təbrizdə, həm də Bakıda nəĢr
olunmuĢ nömrələrində rus və erməni vəzifəlilərinin planlı Ģəkildə Naxçıvanda
rabitə sistemində, müəyyən istehsal sahələrində yaratdıqları problemlər öz
əksini tapmıĢdır. Jurnalın 1921-ci ildə Təbrizdə nəĢr olunmuĢ 4-cü nömrəsində
―Tazə xəbərlər‖ adlı yazıda Naxçıvanda çox böyük sürətlə dəyiĢən siyasi
vəziyyət sadəcə olaraq sadalanmaqla baĢ verən qarıĢıqlıq, mürəkkəb hadisələr,
çox çətin ictimai-siyasi vəziyyət haqqında təsəvvür yaradılmıĢdır. 1921-ci ildə
yenə Təbrizdə nəĢr olunmuĢ 7-ci nömrədə ―Tüstü‖ məqaləsində Mirzə Cəlil
Naxçıvanda və Təbrizdə millətin tüstü içində boğulmağından yaranan
narahatlığını ifadə etmiĢdir: ―Xülasə, millət tüstü içində boğulmaqdadır! Və
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boğula-boğula nicata müntəzirdir. Əgər dadü-fəryadə tez yetiĢməsəz,
mümkündür ki, millətdən bir əsər dəxi qalmaya. Tələsmək lazımdır‖. ―Molla
Nəsrəddin‖in 1922-ci ilinin 3-cü nömrəsində Naxçıvan duzunun vaqonlara
doldurulub xaricə daĢınması və hətta dərman kimi olsa da, naxçıvanlılara
verilməməyi öz satirik ifadəsini tapmıĢdır: ―... duzlaqdan çıxan duzun cəmisi
vaqonlara dolub məlum deyil hara gedir və əhali duzsuz qalıb nə qədər
yalvarırlarsa, həkimlər bir dizə qədər əhaliyə vermirlər. Naxçıvan vüzərası
Ġrandan Naxçıvana duz gətirmək barəsində böyük tədbirlər tökməkdədirlər‖.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun 8 aprel
2014-cü ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illik yubileyinə həsr
olunmuĢ mərasimdəki çıxıĢında da bu tarixi həqiqət vurğulanmıĢdır:
―Muxtariyyətin ilk illərində keçmiĢ Sovetlər Birliyinin Dövlət Plan
Komitəsində iĢləyən ermənilər Naxçıvanın duz yataqlarından hasilatın guya
baha baĢa gəldiyini əsaslandıra bilmiĢlər. Nəticədə, duz istehsalı kəskin
azalmıĢ, Azərbaycan öz kimya sənayesini inkiĢaf etdirmək üçün baĢqa
yerlərdən baha qiymətə duz gətirməyə məcbur olmuĢdur‖. Bu sətirlərdən aydın
olur ki, bu mənfur siyasət fərqli formalarda bir neçə il davam etmiĢ və bir
məqsəd daĢımıĢdır: Azərbaycanın inkiĢafına mane olmaq!
Azərbaycanın ədəbi-tarixi salnaməsi olan ―Molla Nəsrəddin‖
jurnalındakı bu faktlar həm Azərbaycan ədəbiyyatı və mətbuatı tarixi, həm də
Azərbaycan tarixinin qeyd olunan dövrünü araĢdıranlar üçün mühüm
əhəmiyyətə malik bir mənbədir.
Açar sözlər: müqavilə, silahlı mübarizə, fanatizm, qüsurlar, məqalə,
felyeton
XVII-XVIII ƏSR AZƏRBAYCAN ƏDƏBĠYYATININ EPĠK ġEĠR
NÜMUNƏLƏRĠNDƏ SÜJET QAYNAQLARI
ELXAN NƏCƏFOV
Gəncə Dövlət Universiteti
elxan_necefov@mail.ru
Çoxəsrlik tarixə malik ədəbiyyatımız dünya ədəbiyyatının tərkibində
özünəməxsus zənginliyi ilə seçilir. Ədəbiyyatımız daha çox özündə Ģərq
ədəbiyyatının təsirlərini yaĢadır. Burada diqqəti daha çox cəlb edən süjet
ortaqlığıdır. Ortaq süjetlər üzərində qurulan fərqli əsərlər özünəməxsusluğu ilə
diqqəti cəlb edir. XVII-XVIII əsr sənətkarları əsərlərinin süjetlərinə görə nə
qədər Füzulinin təsiri altında olsalar da, hind ədəbiyyatından və ərəb-müsəlman
ədəbiyyatından da mükəmməl Ģəkildə faydalanıblar. ġərq ədəbiyyatında dərin
iz buraxan ―Bəxtiyarnamə‖, ―Tutinamə‖, ―Sindibadnamə‖, ―Həzar əfsanə‖,
―Yüz bir gecə‖, ―Min bir gecə‖, ―Yeddi vəzirin hekayəti‖, ―Qırx vəzirin
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hekayəti‖ nağılları bizim ədəbiyyatımızda oxĢar əsərlərin yaranmasına səbəb
ola bilmiĢdir. Bir çox bədii sənət nümunələrimiz bu əsərlərin təsiri ilə yazılıb.
Bütün bu əsərlər təkcə Azərbaycan ədəbiyyatının deyil, Orta Asiya,
yaxın və uzaq Ģərq ölkələrinin ədəbiyyatında dərin izlər buraxmıĢdır. Özüözlüyündə böyük bir zaman kəsiyini əhatə edən bu əsərlər uzun müddət bir çox
söz sənətkarlarının yaradıcılığında süjet qaynağı olaraq istifadə edilmiĢdir. Bu
əsərlərin olduqca mühüm ortaq cəhətləri var:
1. Əsərlər ideyaca tam olsa da, tərkibində müxtəlif süjetlər əsasında qurulmuĢ
hekayə, nağıl və əhvalatlardan ibarətdir;
2. Əsərlərin hamısı, əsasən, nikbin sonluqla bitir;
3. Əsərdə nağıllar və digər hekayələr hansısa obrazın dilindən söylənilir;
4. Əsərlərin hamısı əxlaqi-didaktik mahiyyəti ilə diqqəti cəlb edir;
5. Əsərlərin bəzisi islamdan daha əvvəl yaranmıĢ süjetlərə malik olsa da,
hamısında islam dininin mənəvi dəyərləri daha çox qorunur.
Haqqında bəhs etdiyimiz bu kimi qiymətli əsərlər Azərbaycan
ədəbiyyatına təsirsiz olmayıb.
Əslində, hər hansı əsər əsasında yeni bir əsərin yaranması Azərbaycan
ədəbiyyatında XII əsrdən sonra müĢahidə edilməkdə idi. Buna ən bariz nümunə
―Leyli və Məcnun‖ poemaları ola bilər. Ġlk dəfə Nizaminin epik Ģeir nümunəsi
kimi ortaya qoyduğu bu əsərdən çox sənətkarlar təsirlənib və fərqli əsərlər
yazıblar. Bu əsərlərin içərisində daha mükəmməl süjetə və fərqliliyə malik olanı
isə M.Füzulinin ―Leyli və Məcnun‖ poeması olub. Bundan sonra yazılan ―Leyli
və Məcnun‖larda isə Füzuli təsiri daha çox duyulur. Deməli, ədəbiyyatımızda
eyni süjetin əsasında yeni əsərlər yaratmağın möhtəĢəm bir ənənəsi var. XVIIXVIII əsrlərdə isə bu süjet axtarıĢı sərhədlərini daha da geniĢləndirib. Bu
dövrdə Fədai Təbrizi ―Bəxtiyarnamə‖ (―On vəzir‖) əsərini ―Sindibadnamə‖nin
üzərində qurub. Ənənəvi mövzuda yazılsa da, əsər ideya-bədii baxımdan
orijinallığı ilə də seçilir. Əslində bu orijinallığın əsas səbəblərindən biri də
həmin mövzuya Azərbaycan ədəbiyyatında daha qədimdən mövcud olan
süjetləri və mövzuları daxil etməsidir. Belə ki, ―Bəxtiyarnamə‖ əsərində Nizami
Gəncəvinin ―Sirlər xəzinəsi‖ əsərinin təsiri güclü olub. Fədai burada da
orijinallıq yarada bilib. O, Nizamidən fərqli olaraq, Ģahların yenidən tərbiyə
olunması məsələsini deyil, xalq içərisindən çıxmıĢ bir insanın hökmdar olması
ideyasını irəli sürür. Ümumilikdə, ―Bəxtiyarnamə‖ poeması ―Dəhnamə‖,
―Sindibadnamə‖, ―Tutunamə‖ və bir az da ―Sirlər xəzinəsi‖ əsərlərinə çox
oxĢayır.
Göründüyü kimi, XVII-XVIII əsrlərdə ədəbiyyatımız Ģərq ədəbiyyatının
zəngin irsi olan əsərlərdən bəhrələnməklə, özünün orijinallığını qoruyaraq
dünya ədəbiyyatına dəyərli əsərlər bəxĢ etmiĢdir. Sözsüz ki, bu əsərlər də
özündən sonrakı ümumĢərq ədəbiyyatına təsir etmiĢdir.
Açar sözlər: Ortaq süjet xətləri, Azərbaycan ədəbiyyatı,
―Bəxtiyarnamə‖, ―Tutinamə‖, ―Sindibadnamə‖, ―Min bir gecə‖
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TÜRK XALQLARI ƏDƏBĠYYATġÜNASLIĞININ BƏZĠ
ÖZÜNƏMƏXSUSLUQLARI
ANAR ABUZƏRLĠ
―Naxçıvan‖ Universiteti
anar_abuzerov@mail.ru
QloballaĢma dövründə, habelə, informasiya və kommunikasiya
texnologiyalarının sürətli inkiĢaf etdiyi bir Ģəraitdə sivilizasiyalararası əlaqələr
xüsusi aktuallıq daĢıyır. Elmi mühitin, xüsusən gənc alimlərin yaradıcılığının
yeni istiqamətlərinin geniĢ perspektiv qazanması da bu mühüm amillə sıx
bağlıdır.
Azərbaycanda, onun tərkib hissəsi olan Naxçıvanda gənc alimlərin
yaradıcılıq qabiliyyətlərinin inkiĢafına, dünya sivilizasiyasına inteqrasiya
olunmasına geniĢ Ģərait yaranmıĢdır.
Sivilizasiyalararası əlaqələrin möhkəmlənməsi bütün elm sahələrində
ciddi potensialın yaranması, möhkəmlənməsi deməkdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında son illər ədəbiyyatĢünaslıq elminin
sürətli inkiĢafında qardaĢ türk xalqları ədəbiyyatĢünaslığının qarĢılıqlı
araĢdırılıması, ciddi müqayisələrin aparılması əhəmiyyətli rol oynamıĢdır.
Bu yönümdən iki istiqamət diqqəti cəlb edir:
1.
Müxtəlif türk xalqlarına məxsus ədəbiyyatĢünaslıq əsərlərinin dünya
filoloji fikrinin nailiyyətləri kimi öyrənilmasi;
2.
Naxçıvanda ədəbiyyatĢünasların araĢdırmalarında bu nailiyyətlərin
nəzəri-metodoloji əsaslar kimi qəbul edilməsi.
Prof.dr Y.Akpınar görkəmli ədəbiyyatĢünas akademik Ġsa Həbibbəyliyə
həsr etdiyi məqaləsində Ġsa müəllimin türk xalqları ədəbiyyatı ilə bağlı
fədakarlıqları barədə yazır: ―Bu kimi fədakarlıqlar, dəstəklər sayəsində
Azərbaycan dili, tarixi, ədəbiyyatı və s. haqqında bəzi kitablar yazıldı,
araĢdırmalar aparıldı. Onun bəzi kitabları da Ərzurumda nəĢr olundu‖. Bütün
bunlar da türk xalqları ədəbiyyatĢünaslığında yeni istiqamətlərin yaranmasında
əhəmiyyətli faktorlardır. Əlbəttə,
qarĢılıqlı əlaqələr ədəbiyyatĢünaslığın
təkamülünə ciddi təsir göstərir. Akademik sonet janrından bəhs edərkən bu
janrın bizim ədəbiyyata gəliĢinin iki yolundan söz açır və bu yollardan birini
Türkiyə ilə əlaqləndirir.
Türkmən ədəbiyyatĢünaslığında ‖Kitabi-Dədə Qorqud‖un araĢdırılması
ilə bağlı ciddi ənənələr qazanılmıĢdır. Azərbaycanlı ədəbiyyatĢünaslar
akademik Ġsa Həbibbəyli, professor Məhərrəm Cəfərli, filologiya elmlər
doktoru Yusif Səfərov, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Rafiq Babayev
və baĢqaları ―Kitabi-Dədə Qorqud‖la bağlı araĢdırmalarında öz türkmən
həmkarlarının fikirlərinə də istinad etmiĢ, maraqlı müqayisələr aparmıĢlar.
M.Kosayevin, B.Kazzıyevin, A.Rəhmanovun, R.Rəcəbovun, A.AĢurovun və
baĢqalarının adları Naxçıvanda yaxĢı tanınır, onların yaradıcılıq uğurları
136

Tezislər

diqqətlə izlənilir. Bu həm də ədəbi əlaqələrin geniĢlənməsi üçün məhsuldar
zəmindir.
ƏdəbiyyatĢünaslıqda aktual problemlərdən biri də ġərq və Qərb
məsələsidir. Türk xalqlarının tarixi və mənəvi həyatının ġərq və Qərblə
bağlılığı məsələlərinə toxunarkən azərbaycanlı alimlər qardaĢ türk xalqlarının
elmi-nəzəri fikrinə də istinad edirlər.
Tatar Ģairi Tukayın yaradıcılığı bu baxımdan geniĢ araĢdırmalara zəmin
yaradır. Bu görkəmli Ģairin yaradıcılığını araĢdırarkən azərbaycanlı
ədəbiyyatĢünaslar özbək həmkarlarının da tədqiqatlarına həssaslıqla
yanaĢmıĢlar.
Sadıq Turalın rəhbərliyi ilə Atatürk Kültür Mərkəzində hazırlanan
çoxcildlik ―Türk dünyası ədəbiyyatı tarixi‖ Naxçıvanda da çox ciddi rezonans
doğurmuĢdur.
Tədqiqatlarda da göstərildiyi kimi, bu kitab üçün seçilmiĢ prinsiplər
bütün Türk Dünyası üçün, ayrı-ayrı türk respublikaları üçün bir örnəkdir.
Naxçıvanlı ədəbiyyatĢünaslar bu kitaba əsaslanaraq qeyd edirlər ki, türk
xalqlarının söz yaradıcılığının özünəməxsus cəhətləri Naxçıvanda yaranan bədii
ədəbiyyat nümunələrində çox qabarıqdır, bu isə ilk növbədə, həyatımızın, milli
dəyərlərimizin, məiĢətimizin, adətlərimizin eyni kökdən qaynaqlanması ilə
bağlıdır.
Mədəniyyətlərin dialoqu kontekstində aparılan araĢdımalar elmi-nəzəri
fikrin inkiĢaf tarixində mühüm bir mərhələni təĢkil edir.
Bu mərhələ isə çox ciddi elmi nəticələrin, sivilizasiyaların reallaĢması
ilə mühüm hadisəyə çevrilir. Bu zəmində gənc alimlər arasında əlaqələr
geniĢləndirilir, yeni-yeni tədqiqat istiqamətləri müəyyənləĢdirilir, bu yöndə iĢlər
daha da təkmilləĢdirilir.
Açar sözlər: Azərbaycan, Naxçıvan Muxtar Respublikası, ‖Kitabi-Dədə
Qorqud‖, qloballaĢma
MƏMMƏD SƏĠD ORDUBADĠ YARADICILIĞINA ġƏRQ VƏ QƏRB
KONTEKSTĠNDƏN BAXIġ
NƏRGĠZ ĠSMAYILOVA
AMEA Naxçıvan Bölməsi
nergiz.ismayilova@hotmail.com
Məmməd Səid Ordubadi Naxçıvanın inkiĢaf yolunda qılınc ilə birlikdə
qələmin də vuruĢması, ictimai-siyasi hadisələrdə qalibiyyətin əldə olunmasında
təkcə qılıncın deyil, həmçinin qələmin də rolu olduğunu göstərirdi.
Ordubadinin ―Ġki çocuğun Avropaya səyahəti‖ əsərində ġərq-Qərb
müqayisəsi yolu ilə milli oyanıĢa, dirçəliĢə çağırıĢ motivi öz əksini tapmıĢdır.
Müxtəlif Avropa ölkələrindən göndərilmiĢ 10 məktub əsasında qurulmuĢ bu
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əsərdə hər ölkənin paytaxtının ümumi mənzərəsi ilə yanaĢı, həm də
məmləkətlərin ən səciyyəvi xüsusiyyətləri diqqət mərkəzinə çəkilir. ―Ġki
çocuğun Avropaya səyahəti‖ əsəri XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan
oxucusunda Avropa mühiti, Qərb ölkələrinin inkiĢaf səviyyəsi barədə gerçək
təsəvvürlərin formalaĢmasına imkan yaradır. M.S.Ordubadinin yaradıcılığında
Ġran və Cənubi Azərbaycan mövzusu geniĢ yer tutur. Onun mövzusu Ġran
həyatından götürülən ―Bədbəxt milyonçu‖ romanı da son dərəcə maraqlıdır.
Fransada təhsil alıb Təbrizə qayıdan Rzaqulu xan böyük arzularla yaĢayır. O,
Təbrizdən Tehrana dəmir yolu çəkdirmək, mütərəqqi ruhlu qəzet nəĢr etdirmək,
məktəblər və müalicəxanalar açmaq, xalqın rifah halını yaxĢılaĢdırmaq istəyir.
Onun övladları da atası kimi maarifçidirlər, onlar da Avropa təhsili görmüĢlər.
Məmməd Səid Ordubadinin tarixi romanlarında Qərb və ġərq qadını
müqayisə edilir. ―Dumanlı Təbriz‖ tarixi romanı (1933-1938) isə Azərbaycanda
milli azadlıq hərəkatının tarixini ən sistemli Ģəkildə əks etdirən romanlardandır.
ġərq və Qərbin sintezi Ģəklində əsaslandırılan hadisələr və hadisələrə fərqli
baxıĢ Ģəkli romanı daha da qiymətli edir.
Nəticə olaraq qeyd edə bilərik ki, Naxçıvanda yaranan ədəbiyyatda hər
zaman qədim ġərqə və yeni dünya adlandırılan Qərbə xüsusi rəğbət və meyil
olmuĢdur. Bu kimi faktorların bu və ya digər Ģəkildə təsiri nəticəsində
Azərbaycan ədəbiyyatı Qərb ədəbiyyatının müasir düsturlarını mükəmməl
olaraq mənimsədiyini ortaya qoydu.
Açar sözlər: Məmməd Səid Ordubadi, ġərq, Qərb, roman, Naxçıvan
ədəbi mühiti, müqayisə
AZƏRBAYCANLILARIN SOYQIRIMI BƏDĠĠ ƏDƏBĠYYATDA
SAMĠRƏ KƏRĠMOVA
AMEA Ədəbiyyat Ġnstitutu
Akademiya-elm@rambler.ru
Bildiyiniz kimi, bəĢəriyyət tarixin müxtəlif mərhələlərində etnik təmizləmə
siyasəti və soyqırımı kimi cinayətlər törədilmiĢdir. Azərbaycan və Cənubi
Qafqaz tarixinə nəzər saldıqda XIX-XX əsrlərdə bir çox dövlətlərin, xüsusilə
Fransa, Ġngiltərə və Rusiyanın geosiyasi maraqlarının toqquĢması kontekstində
ortaya atılan ―erməni məsələsi‖ ilə bu bölgədə günahsız insanlara qarĢı
törədilmiĢ soyqırımların əsas səbəbkarlarının ermənilər olduğunu görürük.
Ermənilərin Qafqaz regionuna köçürülməsi və bu siyasətin acı nəticələrindən
biri kimi türk-müsəlman əhaliyə qarĢı həyata keçirilən soyqırımı cinayətləri
Türkiyənin ġərqi Anadolu hissəsində olduğu kimi Cənubi Qafqaz regionunda
da azərbaycanlılara qarĢı törədilmiĢdir. Beləliklə, XX əsrin əvvəllərində
Azərbaycanın və Cənubi Qafqazın tarixi daha çox qanlı faciələr dövrü kimi
yadda qalmıĢdır.
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Qeyd edək ki, XX əsrin birinci yarısında ermənilərin Azərbaycan türklərinə
qarĢı törətdikləri soyqırımlarına dair kifayət qədər faktlar həmin dövrün
mətbuat orqanlarında öz əksini tapmıĢ, arxiv sənədləri arasında yer almıĢdır.
Faktların təkcə mətbuatda deyil, həm də bədii ədəbiyyatda ifadəsi və aĢkar
edilməsi soyqırım mövzusunun bədii ədəbiyyatda iĢlənməsi ilə bağlı elmitədqiqat iĢinin aparılmasının aktuallıq və vacibliyini ortaya qoymuĢdur.
Azərbaycan Prezidenti cənab Ġlham Əliyev qeyd etmiĢdir ki, ―...erməni faĢizmi
Azərbaycan alimləri tərəfindən daha geniĢ Ģəkildə tədqiq edilməlidir. Hesab
edirəm ki, tarixi paralellər əsasında çox böyük əsərlər yaradılmalıdır‖.
Prezidentin bu sözləri tariximizin qaranlıq səhifələrinə iĢıq salmaq, aydınlıq
gətirmək, xüsusilə azərbaycanlıların soyqırımı haqqında daha ətraflı, yeni
məlumatların əldə olunması kimi məqsədlər qarĢıya qoyur.
Ermənilər tərəfindən Azərbaycanın müxtəlif ərazilərində - Bakı, Naxçıvan,
Ordubad,
Qarabağ, Qazax, Quba, ġamaxı və Xocalıda soyqırımlar
törədilmiĢdir. Ağır məhrumiyyətlərə və iĢgəncələrə məruz qalan insanların acı
taleyi tariximizin səhifələrində dərin izlər salmıĢdır. Təəssüflər olsun ki, tarixi
mənbələrdə həmin hadisələrə dair az sənəd qalmıĢdır. ancaq bu hadisələr
M.S.Ordubadinin "Qanlı sənələr" romanı, Cəfər Cabbarlının ―1905-ci ildə‖
dramı, M.M.Nəvvabın "1905-1906-cı illərdə erməni-müsəlman davası"
əsərlərində öz əksini tapmıĢdır. Bundan baĢqa, Mirzəbala Məmmədzadə, Seyid
Hüseyn, Abdulla ġaiq, Ömər Faiq Nemanzadə, Əhməd bəy Ağaoğlu, Məmməd
Əmin Rəsulzadə, Mirzə Bağır Əliyev və baĢqa ziyalılar da bu mövzuya
müraciət etmiĢlər.
Açar sözlər: soyqırım, bədii ədəbiyyat, cinayət, erməni məsələsi
BÖYÜK ƏDƏBĠYYATIN ƏBƏDĠ KARVAN YOLUNDA: CƏLĠL
MƏMMƏDQULUZADƏDƏN ÇĠNGĠZ AYTMATOVADƏK
MEHMAN HƏSƏNOV
AMEA Ədəbiyyat Ġnstitutu
mehman.hesen@gmail.com
XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında formalaĢan maarifçi realizm və onun
görkəmli nümayəndələri nəinki ölkə sərhədləri daxilində, bütövlükdə müsəlman
ġərqində mütərəqqi ideya və istiqamətləri ilə seçilmiĢlər. Azərbaycan
dramaturgiyasının və realist bədii nəsrinin banisi Mirzə Fətəli Axundzadənin
yaradıcılığı dövrün möhtəĢəm tarixi hadisəsi idi. Əsası M.F.Axundzadə
tərəfindən qoyulan dramaturgiya və realist bədii nəsr XIX əsrin sonu XX əsrin
əvvəllərində zəngin bədii yaradıcılıq üçün əsasa çevrildi. Həmin zəngin
ədəbiyyatın qüdrətli yaradıcılarından biri, heç Ģübhəsiz ki, Cəlil
Məmmədquluzadə olmuĢdur. Onun qələmindən çıxan ―Ölülər‖ nəinki
Azərbaycanda, bütün ġərqdə cəhalətə qarĢı mübarizədə bir ordudan çox iĢ
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görmüĢdür. ―Azərbaycan‖ məqaləsi böyük mənada azərbaycançılığın
manifestinə çevrilmiĢdir. Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığı ilə özündən
əvvəlki ənənəni inkiĢaf etdirərək öz novatorluğu ilə gələcək nəsil üçün əsl
örnəyə çevrilə bilmiĢdir.
Cəlil Məmmədquluzadənin yaradıcılığı Azərbaycanla ortaq taleyi
bölüĢən digər türk xalqlarının ədəbiyyatlarına ciddi təsir göstərmiĢdir. ―Ölülər‖
pyesi rus dilinə çevrilərək ―Turan‖ truppası tərəfindən dəfələrlə Türküstanda
nümayiĢ etdirilmiĢ və türk xalqlarının maariflənməsində Cəlil
Məmmədquluzadənin hekayə, povest və felyetonları əvəzsiz rol oynamıĢdır. 50ci illərdə ədəbiyyata gələn və dünya ədəbiyyatında yeni epoxanı yaratmağa nail
olan qırğız yazıçısı Çingiz Aytmatov öz sələflərindən söz açrakən Cəlil
Məmmədquluzadənin yaradıcılığından böyük məhəbbətlə bəhs etmiĢdir. 1967ci il mayın 29-da Moskvada Cəlil Məmmədquluzadənin 100 illik yubileyində
çıxıĢ edən Çingiz Aytmatov böyük rəğbətlə Cəlil Məmmədquluzadə haqqında
çıxıĢ edərək ondan nəsr və dram əsərlərindəki yığcamlığı, dil saflığını, fikri
aydın ifadə etmək bacarığını öyrəndiyini fəxrlə vurğulamıĢ və ədibi türkdilli
ədəbiyyatda realist nəsr məktəbinin banisi adlandırmıĢdır. Ardından Bakıya
gələn Çingiz Aytmatov yubiley tədbirində çıxıĢ etmiĢ, dövrü mətbuatda ―ġərqin
böyük sənətkarı‖, ―Müdrik söz ustası‖ (―Ədəbiyyat və Ġncəsənət‖ qəzeti),
―Böyük ustad‖ (―Bakinski raboçi‖) məqalələri ilə böyük ədib haqqında
düĢüncələrini bölüĢmüĢdür. Çingiz Aytmatov ―ġərqin böyük sənətkarı‖
məqaləsində yazırdı: ―O, realist, müasir yazı üslubunun, müasir nəsr
formalarının banilərindən biridir. Heyrətli yığcamlıq, sadəlik və qüvvət onun
nəsrinin əsas xüsusiyyətlərindəndir. Bunu biz ―DanabaĢ kəndinin əhvalatları‖
povestində, bir silsilə gözəl hekayələrində, xüsusən kamil formaya malik olan
―Poçt qutusu‖, ―KiĢmiĢ oyunu‖ kimi hekayələrində duyuruq. Bax, hekayəni bu
cür yazarlar! Komediya, faciə və dram ünsürlərinin üzvü Ģəkildə birləĢdiyi
―Ölülər‖ pyesi nə qədər gözəl və cazibədardır‖.
Xalq yazıçısı Anar sələflərindən bəhs edərkən 60-cılar nəslinin baĢ
müəlliminin Cəlil Məmmədquluzadə və daha sonrakı mərhələdə Çingiz
Aytmatov və Ġsa Hüseynov olduğunu vurğulamıĢdır. Bu məqam böyük
ədəbiyyat yolunda iki qüdrətli sənətkarı birləĢdirir və özündən sonrakı nəsillərin
cəsarətli yaradıcılığı üçün zəmin hazırlayır.
Açar sözlər: Cəlil Məmmədquluzadə, Çingiz Aytmatov, Ölülər, hekayə
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H.CAVĠDĠN “ĠBLĠS” ƏSƏRĠNDƏ MĠFOLOJĠ DÜġÜNCƏ VƏ
ÜMUMBƏġƏRĠ ĠDEYA
GÜLNAR OSMANOVA
AMEA Folklor Ġnstitutu
gulnar_osmanova@list.ru
Qədim Naxçıvan torpağında dünyaya göz açan böyük Ģair-dramaturq
Hüseyn Cavid və onun sənəti ədəbiyyatĢünasların həmiĢə diqqət mərkəzində
olmuĢ, onun yaradıcılığına, xüsusən dramaturgiyasına bir çox tədqiqatlar və
monoqrafiyalar həsr edilmiĢdir. Ədibin yaradıcılığının
bu qədər çox
öyrənilməsinə baxmayaraq, onun sənəti həmiĢə yeni söz, yeni fikir demək
imkanı verir. Cavidin yaradıcılığı bu günümüz üçün də çox böyük əhəmiyyət
kəsb edir. Çünki ədibin yaratdığı əsərlərdəki türkçülük, turançılıq ideyaları,
tarixə bu günün reallıqları ilə yanaĢmalar çağdaĢ ədəbiyyatĢünaslara yeni-yeni
fikirlərə və qənaətlərə gəlmək üçün əsas verir. Yaradıcılığında kifayət qədər çox
istifadə etdiyi romantik kinayə vasitəsilə yaĢadığı cəmiyyətin eybəcərliklərini
tənqiddən çəkinməyən Cavid dəyərlərimizə sədaqət, millətimizə mədəniyyət
aĢılayır.
Qeyd edək ki, H.Cavid özündən əvvəlki tarixi, fəlsəfəni, mədəniyyəti və
ədəbi prosesi dərindən öyrənən və əsasən, dünyəvi məsələləri həll etməyə
çalıĢan bir sənətkar idi. Bunun nəticəsidir ki, H.Cavidin ―Ġblis‖ mənzum faciəsi
öz orijinallığı, fəlsəfi dəyəri, problemin hərtərəfli tədqiqi baxımından
Ġ.V.Hötenin ―Faust‖, C.Bayronun ―Qabil‖, M.Y.Lermontovun ―Demon‖,
K.Marlonun ―Doktor Faustun faciəli taleyi‖, F.M.Klinqerin ―Faust, onun həyatı,
fəaliyyəti və cəhənnəmə atılması‖ əsərləri ilə bir səviyyədə dayanır. Odur ki, bu
əsər haqqında A.ġaiq belə demiĢdir: ―Cavidin bütün əsərləri içərisində ―Ġblis‖
qədər həyati və realist bir əsər yoxdur‖.
Sənətkar əsərdə mifoloji motivlərdən məharətlə istifadə etmiĢdir. Belə ki,
demonik obraz olan Ġblisi əsərinə qəhrəmanı seçməklə H.Cavid onun xalq
təfəkküründə məhz xtonik mənĢəli bir varlıq olaraq qəbul olunmasını, asanlıqla
dondan-dona girə bilməsini, yəni transformasiyaya – dönəlgəliyə uğramasını da
ustalıqla verə bilmiĢdir. Ġblis gözə görünməyən varlıqdır, xtonik zona ilə
bağlıdır, yeraltı ruhlar dünyası ilə əlaqəli bilgilərə sahibdir və insanları həmiĢə
pis iĢlərə sürükləyir. Lakin Ġblis əsərdə rəmzi səciyyə daĢıyan bir surətdir, yəni
dramaturq bütün sağlam düĢüncə sahibləri kimi Ġblis adlı, əlindən hər Ģey gələn,
dünyadakı bütün insanları vəlvələyə salmağa, zərərli duyğu və düĢüncələr
arasında sıxmağa, didməyə, çeynəməyə qadir olan bir qüvvə tanımır. H.Cavidin
məqsədi bu qeyri-real qüvvəni yox, insanların özlərinin arasında dolaĢan Ģər
qüvvələri ifĢa etməkdir. Ġblisi lənətləyə-lənətləyə özləri iblislik edənlərin
üstündəki məchulluq pərdəsini qaldırmaq, onların törətdikləri həm ―kiçik‖
miqyaslı (qısqanclıq üstündə adam öldürmək), həm də çox böyük, qlobal
miqyaslı cinayətlərin səbəbkarlarını göstərməkdir. Ġkinci qisim cinayətlərin
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ölçüsü daha aydın və əyani təsəvvür edilsin deyə müəllif neçə-neçə ölkənin
ordularının iki qütbə bölünüb bir-biri ilə ölüm-dirim savaĢına qalxdıqları
Birinci dünya müharibəsinin epizodlarını canlandırır. Əsərin sonrakı
pərdələrində də ustalıqla əks etdirilmiĢ hadisələr əsasında oxucu və tamaĢaçı
görür və inanır ki, dünyada baĢ verən irili-xırdalı müharibələr də buraya daxil
olmaq Ģərtilə, bütün Ģər iĢlərin mifik və mövhumi qüvvələrə, o cümlədən də
Ġblisə heç bir dəxli yoxdur. Bununla belə, əsərin finalında baĢ vermiĢ
münaqiĢələrdən salamat qalan surətlər yenə də Ġblisi lənətləyir və təkidlə onun
cəzalandırılmasını tələb edirlər.
Dörd pərdəli faciə olan ―Ġblis‖ əsərinin mahiyyəti ondadır ki, əsər
oxucuda zülmə, Ģərə qarĢı nifrət oyadır və hər bir insanı vicdanının səsinə qulaq
asmağa vadar edir. ―Ġblis‖ oxucuya nə zamansa qarĢılaĢdığı iblis təbiətli
məxluqları xatırladır, fitnə toxumu səpən, baĢqalarının bədbəxtliyindən kam
alan bəzi çağdaĢlarımızı əsərin iĢığında aydın görmək olur. ―Ġblis‖ əsərinin
gücü bir də bundadır ki, insana öz daxili aləmini göstərir, onu öz xasiyyət və
xarakterini, hərəkət və adətlərini tənqidi surətdə nəzərdən keçirməyə sövq edir,
haradasa bir insan, yaxud hadisəyə münasibətdə vicdanının səsinə qulaq
asmadığı üçün onu təftiĢ edir, düzlüyə, fəal həyat mövqeyinə çağırır.
Fikrimizi Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin H.Cavid sənətinin
əbədiyaĢarlığı haqqında dediyi müdrik bir fikir ilə tamamlamaq istərdik:
―Xalqımız, millətimiz nə qədər yaĢayacaqsa, Hüseyn Cavid irsi də o qədər
yaĢayacaq və xalqımız ondan istifadə edəcək‖.
Açar sözlər: H.Cavid, Naxçıvan ədəbi mühiti, ―Ġblis‖, mif, xaos
ОБУЧЕНИЕ РУССКИМ ФРАЗЕОЛОГИЗМАМ В
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ АУДИТОРИИ
АРИФ ЗЕЙНАЛОВ
Нахчыванский Государственный Университет
arifzeynal@mail.ru
Среди выразительных средств русского языка особое место занимает
фразеология. Различные типы устойчивых сочетаний позволяют ярко
описать явление, привлечь к нему собеседника, образно оценить тот или
иной факт. Русский язык обладает большим количествам фразеологизмов,
придающих ему особый колорит, но затрудняющих его усвоение.
При обучении студентов-азербайджанцев русскому языку большое
внимание уделяется лексике, расширению словарного запаса, а одним из
действенных средств обогащения лексики является изучение
фразеологизмов.
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Фразеология была выделена в отдельную лингвистическую
дисциплину в конце 40-х годов ХХ века академиком Виноградовым В.В.
Он положил начало качественно новому изучению русской фразеологии.
«Фразеологизмы (или фразеологические единицы языка) – это
устойчивые
сочетания
слов,
характеризуемые
слитностью,
нечленимостью значения, принудительностью воспроизведения в речи».
Большой вклад в изучение фразеологии русского языка внесли ученые:
Шанский Н.М., Палевская М.Ф., Бабкин А.М., Федоров А.И., Жуков В.П.,
Архангельский В.Л. Кунин А.В., Тагиев М.Т., Гусейнов Ф.Г., Мамедли
А.М. и др.
Работы этих ученых заложили прочный фундамент в учение о
классификации фразеологизмов.
Виноградов В.В. предложил принцип классификации русской
фразеологии по степени семантической слитности компонентов, согласно
которому наметил три типа:
1) фразеологические сращения, они немотивированны и
непроизводны, эквивалентны слову, их значение никак не связано со
значением компонентов и не выводится из них: очертя голову, бить
баклуши, точить балясы и т.д.;
2) фразеологические единства, они также семантически неделимы и
значение в них также не равно сумме значений компонентов, как и в
сочетаниях первой группы: закинуть удочку, тянуть лямку, первый блин
комом и т.д.;
3) фразеологические сочетания – это тип фразеологического оборота,
в котором есть слова как со свободным значением, так и с
фразеологически связанным: утлый челн, кромешный ад, скалить зубы и
т.д. Особенностью их является то, что слова со фразеологически
связанным значением могут заменяться синонимичными: скоропостижная
(внезапная) смерть; расквасить (разбить) нос.
Ключевые слова: фразеологи, Русский язык, семантика
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FOLKLORġÜNASLIQ
NAXÇIVAN FOLKLORUNUN JANR POETĠKASI
AYBƏNĠZ ƏLĠYEVA-KƏNGƏRLĠ
AMEA Folklor Ġnstitutu
aybeniz.kengerli@gmail.com
Naxçıvan ərazisindən tapılmıĢ folklor nümunələri ən müxtəlif janrlarda öz
əksini tapmıĢdır. Bunlardan mövsüm və mərasim nəğmələri, miflər, mifık
inamlar, əfsanə və rəvayətlər xalqımızın bədii təfəkkürünün ən qədim dövrləri
ilə çağdaĢ həyat və məiĢəti arasında sanki körpü salır, əsrlər, nəsillər arasında
canlı əlaqə yaradır.
Naxçıvan folklorundakı inam və sınamalar istər say, istər mövzu, istər
Ģəkil, istərsə də qaynaq etibarilə çox zəngin və rəngarəngdir. Bu zəngin
xəzinənin yalnız kiçik bir hissəsinə toxunduq ki, bunlar da əsasən, regional
xüsusiyyətləri ilə seçilən nümünə və variantlardır.
Naxçıvan özünün zəngin, rəngarəng, orjinal folklor nümunələri ilə də
seçilir. XIX əsrdən baĢlayan təĢəbbüslər-bu nümunələrin toplanması və nəĢri
iĢi- bü gün də davam etdirilir.
Onu da qeyd edək ki, dünyagörüĢünün geniĢlənməsinin özü də hələ
təfəkkürün inkiĢafı demək deyildir. Məsələn, dahilər kompüterin nə olduğunu
bilmirdilər. Lakin onların təfəkkürü, XX əsrin sonunda kompüterlə fala
baxdıranların və buna inanların təfəkküründən xeyli irəli getmiĢ sayılmalıdır.
Deməli, inamlar və sınamalar kütləvi təfəkkürün məhsuludur və kütlə
üçün nəzərdə tutulmuĢdur.
Ġnam və sınamaların digər bir praktik əhəmiyyəti sırf insan psixologiyası
ilə bağlıdır. Əlamətlərə, iĢarələrə inanan insan, bunların tələblərini yerinə
yetirdikdə psixoloji cəhətdən sakitləĢir, arxayınlaĢır, hərəkətlərində və
davranıĢında daha inamlı və qətiyyətli olur ki, bu da bir çox hallarda fəaliyətin
uğurla sona çatdırılmasını təmin edir.
Naxçıvan folklorundakı inam və sınamaların hamısı eyni xarakterdə deyil.
Bunlardan ən qədimləri mistik səciyyə daĢıyır. Məsələn, «qurd ağzı bağlamaq»
ən qədim mistik-totemik təsəvvürlərlə bağlıdır və islamdan öncəki dövrlərlə
əlaqədardır. Burada oxunan əfsun, bu əfsunun oxunma tərzi də qam-Ģamam
mərasimini çox xatırladır.
Açar sözlər: Naxçıvan, folklor, animistik inam, sınama, qadağan və
tabular, kütlə təfəkkürü, mistik- fəlsəfi dünyagörüĢü
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AZƏRBAYCAN FOLKLORU ƏRTOĞROL CAVĠDĠN
TƏDQĠQATLARINDA
GÜLBƏNIĠZ BABAXANLI
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Hüseyn Cavidin Ev Muzeyi
huseinjavid@gmail.com
Azərbaycan mədəniyyəti tarixində bir ulduz kimi parlayıb tez də sönən
Ərtoğrol Cavid çoxyönlü istedadı ilə diqqəti çəkməkdədir. O, həm atası dahi
Hüseyn Cavid kimi Ģair, həm müəllimləri dahi Üzeyir bəy Hacıbəyli və Bülbül
kimi istedadlı musiqiĢünas, bəstəkar, həm də öz dövrünün böyük ümidlər verən
musiqi və folklor tədqiqatçısı olmuĢdur. Etnoqrafiya sahəsində də Ərtoğrolun
xüsusi bilik və qabiliyyətinin olduğunu söyləmək üçün hazırda Azərbaycan
Milli Elmlər Akademiyası Hüseyn Cavidin Ev Muzeyində saxlanılan, həm
özünün, həm də baĢqa yoldaĢlarının topladığı çoxsaylı folklor materialları
haqda tədqiqat iĢləri əsas verir. Atası Hüseyn Cavid kimi fəlsəfi dünyagörüĢün
daĢıyıcısı olan Ərtoğrol Cavid yaĢının və təcrübəsinin az olmasına baxmayaraq
məĢğul olduğu elm və sənət sahələrində heyrətamiz bir erudisiya göstərmiĢ və
lakonik qeydlərində peĢəkar, böyük ümidlər bəxĢ edən tədqiqatçı alim olduğunu
sübuta yetirmiĢdir.
Buna görə də biz Ərtoğrol Cavidin çoxyönlü fəaliyyətinin bütün yönlərinə,
onun təkraredilməz Ģəxsiyyətinə bir daha toxunmayaraq yalnız Hüseyn Cavidin
Ev Muzeyində saxlanan materiallar əsasında onun folklorĢünaslıq irsinin bəzi
cəhətlərinə iĢıq tutmaqla kifayətlənəcəyik.
Bu zəngin xəzinə gənc tədqiqatçı tərəfindən rəyləĢdirilərək öz qiymətini
almıĢdır. Bunların arasında xalqın içərisindən toplanmıĢ nağıllar, dastanlar,
müxtəlif janrları əhatə edən aĢıq poeziyası örnəkləri, bayatılar, laylalar,
holavarlar, oxĢamalar, xalq mahnıları, muğam mətnləri, oyun havaları, toy və
yas mərasimlərinin təsviri və s. folklor, etnoqrafiya materialları vardır.
Bunlardan 34 xalq mahnısı nota salınmıĢdır ki, bu da mədəni sərvətlərimizi
gələcək nəsillərə çatdırmaq istiqamətində Ərtoğrol Cavid tərəfindən atılmıĢ ilk
addım və böyük xidmətdir.
Materialların böyük bir qismini xalqımız arasından toplanmıĢ nağıl və
dastanlar, aĢıq poeziyası örnəkləri təĢkil edir ki, Ərtoğrol Cavid bu sahədə də öz
erudisiya və biliklərini həmin folklor materiallarına yazdığı rəylərdə və onlar
haqqında söylədiyi elmi-tənqidi fikirlərdə yüksək səviyyədə ifadə etməyə nail
olmuĢdur. Gənc alim həmin materialları yalnız dar bir xronoloji çərçivədə deyil,
tarixi-didaktik perspektivdə nəzərdən keçirməyə və qiymətləndirməyə üstünlük
verir ki, bu da Ərtoğrol Cavidin Azərbaycanın zəngin folklor irsinə mücərrəd
bir anlayıĢ kimi deyil, tarix boyu hərəkətdə olan və gənc nəsillərin
vətənpərvərlik ruhunda, milli-mənəvi dəyərlərə hörmət ruhunda tərbiyəsi
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yönündə necə böyük əhəmiyyət daĢıya biləcəyini sayıq bir vətəndaĢ kimi
anlayaraq təbliğ etməyə çalıĢır.
Hüseyn Cavidin Ev Muzeyində saxlanan və ―Azərbaycan qeyri-maddi
mədəniyyəti və Ərtoğrol Cavid‖ adlı 10 cildli nəĢrlə oxucuların istifadəsinə
verilən folklor materiallarının bir qismi orijinaldır, bir qisminin variantları çap
olunub; ancaq onlar əsas etibarilə bir də ona görə qiymətlidir ki, onları böyük
Cavidlər nəslinin istedadlı nümayəndələrindən biri olan Ərtoğrol Cavid bu gün
də əhəmiyyətini itirməyən elmi aparatura ilə təmin edib. Bütün bu materialların
və onlara yazılmıĢ Ərtoğrol Cavid rəylərinin, elmi fikirlərinin əyani folklor
materialları kontekstində çağdaĢ oxucuya çatdırılması, zənnimizcə, müstəqil
respublikamızda gedən ədəbi-mədəni inkiĢafın göstəricilərindən biri və
Cavidlər irsinə verilən qədirĢünaslıq örnəyi olacaqdır. Respublikanın
rəhbərliyinin, Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti, YUNESKO-nun və
ĠSESKO-nun xoĢməramlı səfiri, Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban
Əliyevanın sevgi və diqqətlə həyata keçirdikləri qayğı nəticəsində artıq
Azərbaycan muğamı və Azərbaycan aĢıq yaradıcılığı YUNESKO tərəfindən
bəĢəriyyətin qeyri-maddi mənəvi sərvətləri siyahısına daxil edilmiĢdir. Bunu da
söyləmək xoĢdur ki, 10 cildlik nəĢrə daxil olan materialların əksəriyyəti məhz
mədəni irsimizin bu iki qoluna aiddir və onların nəĢri bu baxımdan təkcə
ölkəmiz üçün deyil, bütün bəĢəriyyət üçün, baĢqalarının mədəniyyətinə hörməti
öz mədəniyyətinə hörmətin təsdiqi kimi qəbul edən xalqlar və insanlar üçün
əhəmiyyət daĢıyır.
Açar sözlər:folklor, mahnı, nağıllar, dastan, aĢıq
NUH HAQQINDA ƏFSANƏLƏRĠN YAYILMA SAHƏLƏRĠ, SÜJET VƏ
OBRAZLARI
SEYFƏDDĠN RZASOY
AMEA Folklor Ġnstitutu
seyfeddin_rzasoy@mail.ru
Nuh peyğəmbər haqqında əfsanələrə Azərbaycanın bütün folklor
mühitlərində rast gəlinir. Lakin onlar Azərbaycanın qədim diyarı Naxçıvan və
onun ətrafındakı bölgələrdə daha çox yayılmıĢdır. Naxçıvan folklor mətnlərində
Nuh adı çox məĢhurdur. Bölgənin yer-yurd adları, dağları, müxtəlif təbiicoğrafi obyektlərinin bir çoxu Nuhu yada salır. Nuh peyğəmbərin adı burada,
ümumiyyətlə, Naxçıvan torpağının yaranması ilə əlaqələndirilir. Heç təsadüfi
deyildir ki, M.Cəfərli bölgənin xalq yaradıcılığını «Nuhdan və mifdən baĢlanan
Naxçıvan folkloru» kimi səciyyələndirmiĢdir.
Nuhla bağlı Azərbaycan əfsanələrini ümumiləĢdirdikdə onların vahid
obraz-süjet kompleksini təĢkil etdiyini görürük. Əfsanələr üçün səciyyəvi olan
obrazlar aĢağıdakılardır:
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İnsanlar: Nuh peyğəmbər, Nuhun oğlu, qızı, qarı;
Dini varlıqlar: Ģeytan;
Heyvanlar: ilan, it, eĢĢək, siçan, kəsəyən;
Quşlar: qaranquĢ, göyəçin, qarğa, ağ quzğun, boz sərçə, toyuq;
Həşəratlar: mozalan;
Təbiət obyektləri: Ağrı dağı, Gəmiqaya, Ġnandağ (Ġlandağ) Kəmki dağı,
Qısırdağ, Baladağ, QaranquĢ yaylağı, Nuhdaban;
Əşyalar: gəmi, cəhrə, təndir;
Stixiyalar: sel, su, daĢqın, tufan.
Sözü gedən əfsanələrin süjeti aĢağıdakı motivlərdən təĢkil olunur:
DaĢqın haqqında xəbər;
Gəminin düzəldilməsi;
Qarının yaddan çıxması;
Gəmidəki macəralar;
Torpaq axtarıĢı;
Nuhun ad verdiyi Naxçıvan dağları;
Yeni həyatın baĢlanğıcı.
Açar sözlər: Nuh peyğəmbər, folklor mühiti, mif, əfsanələr, Ağrı dağı,
Gəmiqaya, Ġnandağ
NAXÇIVAN EPĠK FOLKLORUNDA HƏDĠSLƏRĠN YERĠ
RÜSTƏM KAMAL
AMEA Folklor Ġnstitutu
kamalrustam@mail.ru
Y.Lotman deyirdi ki, hər mədəniyyətin tipini, yaddaĢ tipini müəyyən
nitq janrları Ģərtləndirir.
Biz ―nitq janrları‖nı həm folklor anlamında, həm də M.M.Baxtinin nitq
janrları nəzəriyyəsi kontekstində qəbul edirik. Nitq janrları canlı ünsiyyət
prosesində yaranan sabit deyim tipləridir. Hər bir folklor janrı həm də etnik
stereotiplərin ifadəsidir. Naxçıvan folklor mühitində elə nitq janrları var ki,
onun yaddaĢını, davranıĢ əxlaqını daha üstün ifadə edir.
Rəvayətlər və əfsanələrin janr hüdudlarının sürüĢkənliyi struktur
çevikliyi ilə bağlıdır. Naxçıvan rəvayət və əfsanələrinə mənəvi dünyagörüĢün
ifadəsi kimi baxmaq gərəkdir. Folklor çərçivəsində mif, nağıl, rəvayət və
əfsanənin janr fərqini müəyyənləĢdirmək cəhdləri müsbət nəticələr vermir.
Rəvayətlər, əfsanələr və hədislər mifopoetik təfəkkürdən tarixi
təfəkkürə keçid mərhələsini əks etdirən sakral zaman ilə tarixi zaman arasında
yer tutur. Bu mətnlərdə zamanın iĢarəsi, əbədiyyətin simvolu var.
Naxçıvan hədislərinin nağıllarla tipoloji oxĢarlığı gələcəkdə elmi
araĢdırmaların mövzusu ola bilər. Hər iki janrın ümumi kompozisiya formulunu
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belə vermək olar: ilkin ziyankarlıq – qəhrəmanların cavab hərəkətləri – xilas,
pozulmuĢ nizamın bərpası.
Nağıl və hədis üçün iki motiv vacibdir: yol motivi və möcüzə motivi.
Hər iki janrda ölüm motivi üstün mövqeyə malikdir, sadəcə hər biri
ölümü fərqli Ģərh edir. ―Folklorda müsbət qəhrəmanlar doğulurlar, ancaq heç
vaxt ölmür, yalnız mənfi qəhrəmanlar ölür‖ (V.Propp)
Hədislərdə, dini düĢüncədə ölümə, əbədi həyata giriĢ kimi yenidən
doğulma olaraq baxılır.
Hədislərdə və nağıllarda möcüzə motivi mövcuddur. Folklor üçün
möcüzə təbiidir və tamamilə adi bir haldır (V.Propp). Bu ondan irəli gəlir ki,
folklorda adi real gerçəklik yoxdur. Ancaq hədislərdə gerçəklik öz gücünü
saxlayır.
Hədislər iki mikrostrukturun- tarix və metatarixin qarĢılıqlı
əlaqəsindən, simvolundan yaranmıĢ mətnlərdir: həm qutsal zamanı- mif
məkanını, həm də tarixi təhkiyənin zaman- məkanını ifadə edir.
Açar sözlər: Naxçıvan, Y.Lotman, hədis, epik folklor, ənənə
MƏKANIN XÜSUSĠ SEMANTĠKASI
(Naxçıvan mətnləri əsasında)
RAFĠQ BABAYEV
―Naxçıvan‖ Universiteti
babayev_1953@mail.ru
Ġnanclardakı məkan hüdudlarını, imkanlarını, funksiyasını ənənə
formalaĢdırır. Bu ümumilikdə məkan adı ilə iĢarələnsə də, mətnlərdə
xüsusiləĢir, nəticədə sinonimik cərgə yaradır. Bu gərgə isə təsəvvürlər sistemini
əks etdirir. Miqyasına görə inanclarda ən iri məkan kimi o dünya ilə bu dünya
qeydə alınır. Bu dünyada olanlar o dünyada olanlar o dünyada olacaqları
Ģərtləndirir. Məkanın biri olmasa mətn öz bütövlüyünü itirər. Bu məkanın biri
ölümlə, digəri isə həyatla bağlıdır. Bu müstəvidə bu dünyanı səbəb məkan, o
biri dünyanı nəticə məkanı adlandırmağa əsas verir. Belə ki, bu dünyadakı
modelləĢdirilmiĢ hərəkət o biri dünyadakı hərəkəti modelləĢdirir.
Ġnanclardakı ikinci böyük məkan vahidi bu dünyadır. Ta qədimlərdən
yerə, məkana münasibət türk xalqlarında müxtəlif ənənələrlə formalaĢıb.
Məkanın adlandırılmasının fərqli modelləri ortaya çıxıb. Ağacsız yerlərə ―Ak
yer‖, çöllərə ―Çöliğ yer‖, meĢələrə ―bukli yer‖, eləcə də ―iç yer‖, ―taĢ yer‖
deyilməsi inanclarda məkanın fəallaĢdırılmasında yardım göstərib.
Qədim türklərdə Acun Dünya deməkdir. Dünyanın hakimi Acucı,
adamlar isə Acunluk adlandırılmıĢlar. Bütün bunların izləri inanc mətnlərində
yaĢayır.
Açar sözlər: inanc, məkan, Acun, Acunluk, model.
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NAXÇIVAN ƏRAZĠSĠNDƏKĠ PROTOTÜRK TAYFA ADLARININ
YARANMASINDA QƏDĠM TÜRK MĠFĠ
FĠRUDĠN RZAYEV
AMEA Naxçıvan Bölməsi
firudinrzayev@gmail.com
Bütöv Azərbaycan, eləcə də Naxçıvan ərazisində yaĢamıĢ prototürk
tayfalarının adlanma ənənəsi indiyədək Azərbaycan və türk alimləri tərəfindən
ətraflı araĢdırılmamıĢdır. Bu yazıda qədim Naxçıvan ərazilərində yaĢamıĢ As,
Türük, Naxər, Kassi, Kuti, Hürrü və s. tayfaların inanclarının onların
adlanmasındakı yeri mənbə və mifik məlumatlara əsasən araĢdırılmıĢdır.
Biz As tayfa adına hələ m.ö.VI əsrdə rast gəlirik ki, bu m.ö. IV minillikdə
―Ares‖ adlı türk tanrı adından yaranmıĢdır. Tayfa bu adı Ər+As sonralar isə
As+ər kimi öz adında yaĢatmıĢdır. Lakin bu tanrı adı rus ideologiyası ilə
qaynaqlarda ―m.ö. II minillikdən qabaq‖- olaraq qeyd edilməklə bu qədim tarix
gizlədilmiĢdir.
Biz eyni siyasi oyuna türk tayfalarının mifindəki tanrı adında da təsadüf
edirik. Öncə rus, fars siyasəti türkləri ərazilərimizdə eramızın IV-XI əsrlərində
gəlmə tayfalar kimi göstərmiĢ, S.KlyaĢtornı, V.LivĢiç, V.Radlov, V.ġot,
N.Biçurin A.BernĢtem və b. türk əraziləri mədəniyyətlərini ―türkdilli‖ xalqlar
mədəniyyəti kimi verərək Türk tayfa adını çəkməmiĢ və onun mifoloji
inanclarını da kiçik, azlıqda olan xalqlara aid etmiĢlər. V.Bartold, S.Teplouxov
qədim türk runi yazılarındakı mifik inancımızı oradan uzaqlaĢdırmaqla m.ö. IVIII minilliklər Mitan və türükkü tüklərinin Tork tanrı adını da türklərə aid
etməmiĢ, bu sözü kitablara ―ermənilərin babası‖ və ―tanrısı‖ kimi daxil
etmiĢlər.
Naxçıvan ərazisində yaĢamıĢ prototürklərlə bağlı coğrafi adlar arealında
yer alan Ares, Tork, Tourki, KaĢĢu, Harbe, ġuxi, Kamulda, Sax, Kimmeriy,
Yeuci, Nuh kimi mifik tanrı adlarının izahları qədim dövrlərlə səsləĢir.
Linqvistik təhlilər zamanı türk tanrı adlarını daĢıyan oykonimlərin həm də
prototürk tayfa adları olması və m.ö. VI-I minilliklərdə mövcudluğu yeni elmi
nəticələr əldə etməyə imkan verir.
Açar sözlər: Ares, Tork, Tourki, KaĢĢu, Harbe, ġuxi, Kamulda, Sax,
Kimmeriy, Yeuci, Nuh

.
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ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ СВЯЗИ ЭПОСА «КИТАБИ ДЕДЕ КОРКУТ» С
ВЕЛИКИМ ШЕЛКОВЫМ ПУТЕМ
SALĠDƏ ġƏRĠFOVA
AMEA Ədəbiyyat Ġnstitutu
salidasharifova@yahoo.com
Современная наука рассматривает миф не только как явление
культуры (философии, фольклора, литературы и т.д.), но и как важный
инструмент социального управления и политики. С одной стороны миф
используется
как
важный
инструмент
для
конструирования
национального самосознания, а с другой стороны путем подмены мифов
(в основном аборигенные мифы заменяются на мифы западной
цивилизации) транснациональные силы формируют унифицированное
социально-политическое пространство.
Не случайно, что традиция изучения мифа в контексте социологии
и политологии заложена именно Н. Макиавелли, основоположника
Real politik. Медийное и информационное пространство наполнено
образцами New Age, построенными на базе европейских мифов. На этом
фоне имеет место как перевод незападных мифов на периферию
информационного пространства, так их дискредитация.
Не избежал этой участи дастана «Китаби Деде Коркут».
Дрезденская и Ватиканская рукописи эпоса долгое время оставались
«неразгаданными». В коллективной памяти народов Причерноморья и
Средней Азии дастан «Китаби Деде Коркут» фиксировался лишь на
подсознательных уровнях, только отдельные фрагменты были сохранены
в фольклоре. Первые исследования дастана «Китаби Деде Коркут»
относятся лишь к рубежу 18-19 века, когда отдельные части дастана
привлекли внимание немецких авторов Якоба Иогана Рейске и Фридриха
фон Дитца. Народы-наследники Великого шелкового пути получили
текст дастана лишь в 1978-1985 годах, когда Дрезденская рукопись была
доставлена в Турцию вместе с сокровищницей наместника Османской
империи в Ширване. До сих пор не устранены подозрения, что
существуют части дастана «Китаби Деде Коркут», которые намеренно не
скрываются Западом в хранилищах. В СССР до «хрущевской оттепели»
исследование и популяризация эпоса было негласно ограничено.
Столь настороженное отношение к дастану «Китаби Деде Коркут»
связано с тем, что в данном эпосе конструируется многосторонний
онтологический мир народов региона, как эпохи Античности, так и
Средневековья. Онтологический мир, который охватывает бытие народов
Причерноморья и Средней Азии, внесших свой вклад в развитие мировой
цивилизации.
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Согласно общепринятой позиции считается, что легендарного
Коркут можно относить к 9 веку, а формирование самого эпоса к 13-15
векам. Однако некоторыми исследователями «Китаби Деде Коркут»а
поднимается проблема о присутствии в текстах значительного количества
элементов, свидетельствующих о более древнем характере как
художественного времени самого эпоса, так и периода появления эпоса.
«Китаби Деде Коркут» получил широкое распространение именно
в период, когда Чингисханом был воссоздан Великий шелковый путь.
Завоевания Чингисхана позволили на полтора столетия обеспечить
единый режим контроля на практически всем протяжении евразийских
торговых путей со стороны единой империи, а после смерти Чингисхана и
со стороны расколовшихся частей империи. Однако художественное
время эпоса нас относит к другим периодам. С одной стороны это 2 век до
нашей эры, когда древнекитайский чиновник Чжан Цянь отправился с
дипломатической миссией вдоль сквозной трансевразийской магистрали,
ставшей основой для Великого шелкового пути. А с другой стороны
художественное время эпоса соотносится с 6-9 веками, когда крупные
государственные образования развернули борьбу за доминирование на
Великом шелковом пути. Хотелось бы отметить, что согласно историкам
14 века Айбеку ад-Давадари и Фазлуллаху Рашидаддину Коркуд жил в 7
веке, а значит и формирование эпоса в большей части можно связать с
этим периодом.
1993 году в Брюсселе была проведена конференция, которая
инициировала программу международного сотрудничества в области
транспорта между ЕС и странами-партнерами Восточной Европы,
Южного Кавказа и Центральной Азии
ТРАСЕКА (Транспортный
коридор Европа-Кавказ-Азия). По маршруту и исторической значимости
ТРАСЕКА представляет собой современную реинкарнацию Великого
шелкового пути, объединив основную массу государств Причерноморья и
Средней Азии. Примечательно, что такие страны как Россия и Китай не
являются членами ТРАСЕКА, предпринимают шаги по воссозданию
собственного варианта Великого шелкового пути. Евразийский проект
России и «Экономический пояс Шелкового пути» Китая являются по
факту конкурирующими.
Дискурс нового Великого шелкового пути оказывает влияние на
культуру стран региона, подталкивая деятелей культуры к созданию
новых произведений. В качестве примера можно привести готовящийся к
показу в 2016 году документальный фильм «Новый Шелковый путь»,
который расскажет о странах, которые связывал легендарный маршрут. К
сожалению, в основе большинства работ лежат либо европейский подход,
либо китайский подход к культурной составляющей Великого шелкового
пути. В качестве примера можно привести фильм 2014 года Рубена Гини
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«Андин. Хроники Армянских Путешествий». В этом фильме грубо
искажены исторические события формирования и функционирования
Великого шелкового пути.
Мероприятия по рецепции причерноморского и среднеазиатского
понимания Великого шелкового пути сегодня носят фрагментарный
характер. Национализация «Китаби Деде Коркут»а отдельными народами
не позволяет раскрыть значение этого мифа для современника. Если
раньше «Китаби Деде Коркут»а представлял отображение в виде мира
единого евразийского мира, по которому проходила глобальная
транспортная артерия, то сегодня «Китаби Деде Коркут» все чаще
воспринимается как некий артефакт культуры, отдаленный от
современных реалий. Перед нами стоит острая задача оживить «Китаби
Деде Коркут», в том числе посредством создания серии произведений в
рамках New Age. При этом основной акцент должен делаться не на
влияние эпоса «Китаби Деде Коркут» на национальную культуру и
национальное самосознание народов Евразии, а на интеграционном
онтологическом значении сюжета и проблематики дастана «Китаби Деде
Коркут».
Ключевые слова: Онтологические связи, эпоса «Китаби Деде
Коркут», Великий шелковый путь, фольклор, трансевразийский
магистраль,
EPĠK MƏTNLƏRĠN TOPLANMASI TARĠXĠNDƏN
(Naxçıvan materialları əsasında)
SƏDAQƏT NEMƏTOVA
Naxçıvan Dövlət Universiteti
sedaqet_nemet@mail.ru
Naxçıvanda folklor mətnlərinin toplanması tarixi XIX əsrin ikinci
yarısına təsadüf edir. Nuh peyğəmbər, Əshabi-Kəhf, Ġlan dağla bağlı ilk əfasanə
və rəvayətlər də həmin dövrdə toplanıb hazırlanmıĢdır.
Məlumdur ki, folklorun öyrənilməsi mətn materiallarının toplanıb nəĢr
edilməsindən baĢlanır.
XIV əsrin sonlarından baĢlayaraq Naxçıvanda folklora həssas münasibət
bu yönümdən ciddi əhəmiyyət daĢıyır.
1923-cü ildən baĢlayaraq Azərbaycan Tədqiq və Tətəbö Cəmiyyətinin
Naxçıvan Ģöbəsi bu sahədə örnək fəaliyyət göstərir.
1930-cu ildə Hümmət Əlizadə Ordubadda AĢıq Muxtardan
―Koroğlunun ballıca səfəri‖ qolunu toplayır. Həmin illərdə BaxĢəli Sultanovdan
―Gül Sənavərə neylədi, Sənavər Gülə neylədi‖, ―Üç bacının nağılı‖, ―Üç
Ģahzadə‖, ―Hazarandastan bülbülü‖, ―Hambal Əhməd‖, Bağır Qədimovdan
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―ġahzadə Mütalib‖, Kərbəlayi Həsən Yusif oğlundan ―Qırx qonça xanım‖ ,
―Beçə dərviĢ‖, Əbdül Hacı oğlundan ―Dərzi Ģagirdi Əhməd‖, Ġbrahim Əli
oğlundan ―Məlikməhəmməd və Məlikəhməd‖, Məhəmməd Nəriman oğlundan
―ġükufə xanım‖, ―Cəlayivətən‖ kimi nağıllar toplanır.
FolklorĢünas Rafiq Babayev haqlı olaraq bölgədə ağız ədəbiyyatı
örnəklərinin toplanma, nəĢr və tədqiq tarixini 1920- ci ilə qədərki dövr, sovet
dönəmi və müsəqillik illəri olmaqla üç yerə ayırır. Bu bölgü milli-mənəvi
dəyərlərimizin bərpasına münasibətin bir sıra mühüm cəhətlərini aĢkarlamağa
imkan verir.
Təqdim edəcəyimiz yazıda bütün bunlar əsasında bölgədə epik folklor
mətnlərinin toplanıb nəĢr etdirilməsi tarixinin elmi mənzərəsi yaradılmıĢdır.
Açar sözlər: folklor, epik mətn, əfsanə, rəvayət, nağıl
NAXÇIVAN FOLKLOR ÖRNƏKLƏRĠNĠN XARAKTERĠK
CƏHƏTLƏRĠ
(ġərur nümunələri əsasında)
FĠDAN QASIMOVA
AMEA Folklor Ġnstitutu
fidanqasimova@rambler.ru
Azərbaycanın ən qədim bölgələrindən olan Naxçıvan tarixiliyi ilə yanaĢı
zəngin folklor örnəkləri ilə də diqqəti cəlb edir. Təkcə ġərur bölgəsində
ezamiyyətdə olduğumuz zaman buranın yaĢlı sakinlərindən xeyli folklor
nümunələri topladıq. Məruzə ġərur rayonundan toplandığımız bu folklor
janrları əsasında qurulacaqdır.
Bildiyimiz kimi, Ģifahi xalq ədəbiyyatı mənsub olduğu xalqın tarixini,
mədəniyyətini, ədəbiyyatın yaranmasını, inkiĢafını, janrlarını və s. əks etdirir.
Dünyanın yaranması, sonu, insanın yaranması, müxtəlif mövzulu miflər, əfsanə,
rəvayətlər, nağıl, lətifə, atalar sözü, bayatı, yer, tayfa və nəsil adları,
gülümeylər, haxıĢtalar, laylalar, nazlamalar, ziyarətgahlar və s. hər birinin
Naxçıvanın qədim tarixini, adət-ənənələrini, milli-mənəvi dəyərlərini,
mədəniyyətini müxtəlif cəhətdən ifadə etməsi və özünəməxsusluğu əsas
tədqiqat obyekti kimi götürülmüĢdür.
Məsələn, müxtəlif dövrlərdə yadelli iĢğalçıların hücumuna məruz qalmıĢ
Naxçıvan xalqının yaddaĢında dərin iz salmıĢ bayatılarla rastlaĢdıq. Bu
bayatıları ürək ağrısı ilə dinlədik. Nənə və babalarımız bu bayatıların necə
yarandığını izah edir və sonra bayatını deyirdilər:
Ay qardaĢ,
QaĢ-gözü yay qardaĢ,
Ölür qoy bacılar ölsün,
Heç deməsin vay qardaĢ.
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Ay qardaĢ, sağında mən olaydım,
Solunda mən olaydım,
Sən ki, inildiyirdin,
Yanında mən olaydım.
Dağda duman olarmı,
Duman boran olarmı,
Burda bir iyid ölüb
Onu görən olarmı.
Ağlaram ağlar kimi,
Yaram var dağlar kimi,
Xəzəl ollam tökülləm,
Virana bağlar kimi...
Atalar sözü və məsəllər folklorun ən maraqlı janrlarından biridir. Onlar
vasitəsilə öyüd-nəsihət verilir, dünya, yaĢayıĢ haqqında fikirlər söylənilir.
Burada konkret Ģəxslərin deyil, bütöv xalqın rəyi, ağlı ifadə olunur. Bunu ġərur
bölgəsinə məxsus atalar sözləri də təsdiq edir. Məsələn, ―Mənnən sənə öyüd öz
dənii özün üyüt; Ətə pul verməz küftənin yekəsinnən yapıĢar; Yorğana pul
verməz ortasında yatar; Bəylə bostan əkənin tağı çiynində olar; Qız anadan,
oğul atadan götürər; Su axır samanlıxdan, nə çıxar yamanlıxdan...‖.
Açar sözlər: Naxçıvan, atalar sözləri, ġərur rayonu
“OĞUZ KAĞAN” DASTANINDA EPĠK ƏNƏNƏNĠN
ÖZÜNƏMƏXSUSLUĞU
ƏKRƏM HÜSEYNZADƏ
AMEA Naxçıvan Bölməsi
ekrem.h@mail.ru
Ozanların yaratdıqları oğuznamələr canlı bir tarixdir. Eləcə də
oğuznamələr dastançılıq ənənələrinin yaranmasının xüsusi bir mərhələsidir.
Tədqiqatçıların fikrincə, Oğuzların dastan dövrü, onların baĢqa türk tayfaları
kimi qədim türk törəsinə söykənərək yaĢadığı alplıq dövrünün ideologiyası idi.
Azərbaycan türklərinin soykökünə dayanan oğuzların epik
mədəniyyətini əks etdirən ―Oğuz Kağan‖ dastanı müxtəlif müstəvilərdən
araĢdırılmaqla geniĢ və çoxcəhətli tədqiqatla perspektivlər açmıĢdır.
Təbii ki, ―Oğuz Kağan‖ ənənə hadisəsidir. Eləcə də bu abidə ilə yeni,
orijinal ənənələr yaranmıĢ, sonralar türk dastançılıq ənənələrinin
formalaĢmasında bunlar əhəmiyyətli rol oynamıĢdır.
Təqdim olunacaq məruzədə bu ənənələr haqqında söz açılacaq,
müqayisələr nəticəsində ümumtürk dastançılıq ənənəsində ―Oğuz Kağan‖
hadisəsi araĢdırılacaq.
Açar sözlər: Oğuz Kağan, ümumtürk ənənəsi, dastançılıq, abidə
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AZƏRBAYCAN YARADILIġ ƏFSANƏLƏRĠNDƏ UCUBILIX
(UCUQULU) OBRAZI(Naxçıvan bölgəsinin materialları əsasında)
ELÇĠN QALĠBOĞLU -ĠMAMƏLĠYEV
AMEA Folklor Ġnstitutu
elcin.galiboglu@gmail.com
YaradılıĢın ümumi kosmoqonik sxemi xaosdan kosmosun yaranmasını
əks etdirir. Mifologiyada dünyanın və insanın yaranması ayrılmaz və vahid
proses kimi təsəvvür olunur. Mifik düĢüncədə dünya (kosmos) ilk əcdadın
bədənindən yaranır.
Yəni ilk əcdad öldükdən sonra onun bədənindən dünya yaranır. Burada
mövzumuz baxımından diqqəti cəlb edən ən mühüm məqam ondan ibarətdir ki,
dünyanın yaranması üçün ilk əcdad ölməlidir. YaradılıĢın mahiyyətində ölüm
durur. Kosmoqoniya – yaradılıĢ deməkdir, yaradılıĢ ölümdən keçir. Beləliklə,
yaradılıĢ hadisəsindən əvvəl hökmən ölüm (məhv olma, əvvəlki vəziyyətin sona
çatması) hadisəsi, yəni xaos vəziyyəti olmalıdır. Bu, xaosdan kosmosun
yaranması deməkdir.
Biz yaranıĢın bu mifik modelini əfsanələrdə də görürük. Burada insanın
yaradılıĢı həm də onun dünyasının, baĢqa sözlə, insanın, ailənin, elin, tayfanın,
nəslin, insanın dünyasına aid olan qalaların, quyuların, ovdanların, arxların,
məzarların, abidələrin, türbələrin, ziyarətgahların və s. yaradılıĢı ilə birbaĢa və
ayrılmaz Ģəkildə bağlıdır. Və burada yaradılıĢ öz-özünə baĢ vermir: kosmos
(həyat) xaosa (ölümə), o da yenidən kosmosa keçir.
Naxçıvan bölgəsinin materialları əsasında Ucubılıx (Ucuqulu) obrazı
haqqında danıĢcağıq.
Təhlil olunan əfsanələrdə insanlığın iki mərhələsi var: nəhəng hal və
çırtdan hal. Bu iki hal arasında xaotik hal, hadisə var. Ġnsanların əvvəlki halı –
kosmos, biclikləri – xaos, indiki halları – xaosdan yaranan hazırkı kosmos
deməkdir.
Kosmosun yaranması ilk əcdadın ölümü ilə baĢ tutur. Ġnsanların əvvəl
nəhəng olduğunu, sonradan cırlaĢdığını nəzərə alsaq, Ucubılıx (Ucuqulu) elə
onların əcdadıdır. Bu əcdad yaradılıĢ konsepsiyası baxımından xaosdur.
Bununla yaradılıĢ mifinin həqiqəti təsdiq olunur: mifə görə kosmos məhz
xaosdan təĢəkkül tapır.
Azərbaycan əfsanələri Oğuzu mif dünyasının davamı olaraq
mifologiyamızın unudulmuĢ məqamlarını bərpa etməkdən ötrü bizə indiki halda
olduğu kimi qiymətli material verə bilər.
Açar sözlər: Ucubılıq, kosmoqonik miflər, Naxçıvan
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NAXÇIVAN VƏ QAZAX AġIQLARININ OXġAR
VƏ FƏRQLĠ CƏHƏTLƏRĠ
ĠLHAMƏ QƏSƏBOVA
AMEA Folklor Ġnsitutu
ilhame92@ mail.ru
Dünyanın ən unikal poetik sənət hadisələrindən olan aĢıq sənəti 28
sentyabr – 2 oktyabr 2009-cu il tarixində BirləĢmiĢ Ərəb Əmirliyinin Qeyrimaddi mədəni irsin qorunması Komitəsinin 4-cü sessiyasının yekun qərarına
əsasən YUNESKO-nun Qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil edilmiĢdir.
AĢıq sənəti sinkretizmi ilə sənətkarlığın ən bariz göstəricisi sayılır. AĢıq
yaradıcılığı ġifahi xalq ədəbiyyatının ən geniĢ qollarından sayıldığı kimi aĢıq
mühitləri içərisində Qazax aĢıq mühiti və Naxçıvan ərazisinin aĢıq yaradıcılığı
mühüm yerlərdən birini tutur. Azərbaycan aĢıq mühitlərinin araĢdırılması milli
folklorĢünaslığın mühüm məsələlərindən biri olaraq yenə də qalmaqdadır.
Ġndiyədək bu istiqamətdə nəzərəçarpacaq sayda tədqiqat aparılsa da AĢıq
ədəbiyyatını öyrənməyin və onun çoxsahəli fəaliyyətini, zəngin repertuarını
aĢkarlamağın əsas yolu bu sənətin regional-mədəni özünəməxsusluqlarına
xüsusi diqqət yetirməkdir. Ona görə də Azərbaycan aĢıq yaradıcılığının zəngin
bir qolunu təĢkil edən Naxçıvan və Qazax aĢıq sənətinin qarĢılıqlı əlaqədə
öyrənilməsi folklorda və əsasən də aĢıq ədəbiyyatında yenilikləri ortaya
çıxarmaqda özünəməxsus rol oynayacaqdır.
AĢıqların yaradıcılığının regional və lokal kontekstdə öyrənilməsi folklorĢünaslığın aktual problemləri sırasına daxildir. Ayrı-ayrı mühitlərin Naxçıvan
və Qazax aĢıqlarının oxĢar və fərqli cəhətləri və tədqiqi bütövlükdə mədəni
sistemin mükəmməl öyrənilməsi üçün zəruridir.
Qazax aĢıq mühitinin aĢıqları ilə Naxçıvan aĢıqlarının istər ifa tərzində,
istərsə də üslubunda oxĢar və fərqli cəhətlər çoxdur. Naxçıvan aĢıq mühiti,
onun ustad sənətkarlarının yaradıcılığı və ifaçı aĢıqlarının ifa tərzləri ilə qüdrətli
nümunələr yaradan aĢıqları çoxdur. Naxçıvan aĢıq mühitinin tarixən Dərələyaz,
Göyçə, Qaradağ-Təbriz, Ġrəvan aĢıq mühitləri ilə təmasda olması, öz sənət
əlaqələrində bu bölgələrdən bəhrələnməsi eləcə də qarĢılıqlı sənət əlaqəsində
daha da peĢəkar aĢıqların yetiĢməsinə səbəb olmuĢdur. Qazax aĢıq mühiti də
coğrafi baxımdan Göyçə, Dərələyəz, Qarabağ və Ġrəvan aĢıq mühitləri ilə sənət
əlaqəsində olmuĢdur. Məqalədə bu barədə geniĢ Ģərhlər verilmiĢdir. Naxçıvan
aĢıq mühitində olan özəlliklər araĢdırılaraq Qazax aĢıq mühiti ilə müqayisə
edilmiĢdir.
Açar sözlər: AĢıq yaradıcılığı, Naxçıvan, Qazax, qarĢılıqlı əlaqə
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“KĠTАBĠ-DƏDƏ QОRQUD”DA PAREMĠOLOJĠ VAHĠDLƏR
XANKĠġĠ MƏMMƏDOV
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
xankisi_memmedov@mail.ru
Türk dünyasının böyük tarixini yaĢadan sənət nümunələrindən biri
Аzərbаyсаn türklərinin ədəbi-bədii, əfsanəvi, tarixi-соğrаfi, fəlsəfi-psixoloji,
еtnоqrаfik, etnogenetik, ictimai, əxlaqi görüĢlərinin ən mötəbər qaynağı, ana
dilimizin ulu kitabı "Kitabi-Dədə Qorqud" еpоsudur. ġübhəsiz, deyə bilərik ki,
türk ədəbiyyatının bütün əsərləri tərəzinin bir gözünə, "Dədə Qorqud" kitabını
isə digər gözünə qoyulsa, türk alimi Mehmet Fuad Köprülüzadənin də dediyi
kimi, tərəzinin dibində qalan "Dədə Qorqud" olar. Dünya ĢərqĢünaslarının
həmiĢə maraq mərkəzində olan bu əsərin təkrar təkrar araĢdırılması və təbliği
bu gün də öz aktuallığılnı qoruyub saxlamaqdadır.
Eposdakı paremioloji vahidlər dörd istiqamətdə qruplаĢdırılsa da, onları
daĢıdığı məna və əhatə etdiyi sahələrə görə doqquz qrupa ayıra bilərik (bu
bölgü E.Əlizadənin bölgüsündən fərqlidir):
a) Allaha sitаyiĢ və islаmi təsəvvürlər əsаsındа çıхаrılаn nəticələrin bədii
ifаdəsi;
b) vаlidеyn-övlаd və аilə-məiĢət münаsibətləri əsаsındа çıхаrılаn
nəticələrin bədii ifаdəsi;
c) ümumi həyаt yоlunun müəyyən оlunmuĢ fikirləri əsаsındа çıхаrılаn
nəticələrin bədii ifаdəsi;
ç) хəlqi kеyfiyyət, məĢğuliyyət əsаsındа çıхаrılаn nəticələrin bədii ifаdəsi;
d) dоstluq-düĢmənçilik münаsibətləri əsаsındа çıхаrılаn nəticələrin bədii
ifаdəsi;
e) еl аĢığı, оzаn hаqqındа yаrаnаn təsəvvürlərdən çıхаrılаn nəticələrin bədii
ifаdəsi;
ə) igidlik, mərdlik-nаmərdlik əsаsındа çıхаrılаn nəticələrin bədii ifаdəsi;
f) təbiət hаdisələrinin gеdiĢi əsаsındа çıхаrılаn nəticələrin bədii ifаdəsi;
g) hеyvаnlаrа münаsibət əsаsındа çıхаrılаn nəticələrin bədii ifаdəsi.
Əlbəttə, eposdakı bəzi paremioloji vahidlərin "Oğuznamə"dəki
nümunələrlə üst-üstə düĢməsi diqqət çəkən məsələlərdən biridir.
Allaha güvən ilə əlaqədar "Kitab"da çox sayda atalar sözü verilmiĢdir.
AraĢdırmalarımızdan bu nəticəyə gəlmək olar ki, Türkün Allaha bu cür
inancının nəticəsidir ki, Ulu Tanrı Türkü daha çox sevir və elə ona görə də hər
keçən gün qüdrətlənir.
Dastanın ana xəttini təĢkil edən üç əsas dəyərlərdən biri ana faktorudur.
Əsərdə ana xarakteri vətən simvolu olaraq ümumiləĢdirilir və ana haqqı Tanrı
haqqı kimi qiymətləndirilir.
Bizcə, paremioloji vahidlərin araĢdırılmasında formalaĢan mövcud
istiqamətlər sistemində az araĢdırılan sahələrdən biri onların etimoloji
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baxımdan araĢdırılmasıdır. Bu sahədə iĢlərin davam etdirilməsi əhəmiyyətlidir.
Ən azından özümüzü yaxĢı tanımaq üçün.
Açar sözlər: Epos, Dədə Qorqud, folklor, paremoloji vahidlər, atalar
sözləri
NASREDDĠN HOCANIN ĠPEK YOLU CĠVARINDAKĠ ÜLKELERDE
HALK KÜLTÜRÜ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠNĠN ĠNCELENMESĠ
TAYYĠBE PERTOVÎ RAD, YAġAR YEġĠM AMAÇ
Ġsfehan Üniversitesi
Ġstanbul Üniversitesi
sdtr_er@rambler.ru
Ġpek yolu, ticaret yeri olmasının yanı sıra, yüzyıllar boyunca farklı millet
ve kavimlerin fikir ve kültürlerinin değiĢim yeri olmuĢtur. Bazı kültürel
akımların etki ve dağılımı ya da bazı Ģair ve yazarların Ģöhretlerinin yayılması,
bu coğrafyanın sınırlarında fikir ve kültür akımlarının yayılmasındaki komĢu
ülkeler arasında birlik ve barıĢın temellerinin sağlam atılabilmesi bu yerin
iliĢkilerinde önemli bir göstergedir. Ġpek yolunun sürekli geliĢmesi ve
ekonominin canlanması doğrultusunda ortak kültür unsurlarını dikkatle
araĢtırmak elzem olduğundan, bu makalede Ġran, Nahcivan, Azerbaycan,
Türkiye ve bazı diğer Arap ülkelerinin kültürel ortak sermayelerinden birisi
olarak Nasreddin Hocanın rolü incelenerek ve tahlil yoluyla açıklanarak
Nasreddin Hoca hakkında bu ülkelerdeki mevcut kaynaklara yönelerek halk
kültürü üzerindeki onun muhteĢem etkisini göstereceğiz.
Bu makale, Nasreddin Hocanın doğum yeri, hayatı ve ölümü hakkında
yaygın münakaĢalardan uzak, onun Ģahsına yönelik kültürel ortaklıkları teyit
ederek ipek yolunun ticaret ülkeleri arasında ortak kültürlerinin yayılmasında
siyaseti bırakma yönünde düĢmanca siyasi tavırlardan uzak durarak bu tahsilli
insanlara nükteyle, fıkrayla ve mizahla nasıl fayda gözetebildiğini gösterir.
Doğal olarak bu iĢ ile dostun kültür seyyahı geliĢir.
Anahtar kelimeler: Ġpek yolu, Nasreddin Hoca, Halk kültürü, Kültür
seyyahı
UġAQ FOLKLORUNDA SANAMALAR VƏ TƏKƏRLƏMƏLƏR
(Naxçıvan materialları əsasında)
ġÖLƏ ƏLĠYEVA
Naxçıvan Müəllimlər Ġnstitutu
shole.qadirqizi@mail.ru
Naxçıvan folklor muhitində uĢaqlarla bağlı mətnlər çox rəngarəngdir.
Bu mətnləri iki yerə ayırmaq olar:
1. Böyüklərin uĢaqlar üçün yaratdıqları örnəklər;
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2. UĢaqların uĢaqlar üçün yaratdıqları örnəklər.
Bu nümunələrdə uĢaqların dünyagörüĢu, maraq dairəsi, yaĢ
xüsusiyyətləri nəzərə alınmıĢ, nəticədə ciddi təsir gücünə malik, maraqlı folklor
mətnləri formalaĢmıĢdır. Bu yönümdən sanama və təkərləmələr xüsusi iĢləklik
tezliyinə malikdir.
Bir qisim sanamalar saylar üzərində qurulur. Hər bir say iĢləndiyi mətnə
uyğun mənalandırılır. Bunun nəticəsində onların çoxfuknsiyalılığı təmin olunur.
Belə sanamalarda da qafiyələnmə əsas Ģərtlərdən biridir. Bu isə ahəngdarlıq
yaradır, mətnin tez əzbərlənməsinə, geniĢ dairədə yayılmasına səbəb olur:
Qırx iki – tale yazandı,
Qırx üç – qaynar qazandı.
Qırx dörd – Nahid, dənizdi,
Qırx beĢ – gözəl kənizdi.
Qırz altı – atdı,
Qırx yeddi – muraddı.
Mətndə qafiyələnmə özünəməxsus ahəng təĢkil etmiĢdir.
Bir qism sanamada isə saylar iĢtirak etmir.
Filologiya üzrə elmlər doktoru Ramazan Qafarlı bu qismə təkərləmələri
də əlavə edir. Ancaq bizə belə gəlir ki, oynaq ahəng, müxtəlif sözlərin, səslərin,
səs birləĢmələrinin təkrarı ilə əmələ gələn təkərləmələr müstəqil janrdır.
Tədqiqatçılar nağıların əvvəlində iĢlədilən təkərləmələr barədə geniĢ
araĢdırmalar aparmıĢdır.
Təqdim edəcəyimiz mətndə sanama və təkərləmələrin janr
xüsusiyyətlərindən, səciyyəvi cəhətlərindən Naxçıvan nümunələri əsasında
bəhs ediləcəkdir.
Açar sözlər: folklor mühiti, sınama, təkərləmə, janr, qafiyə
NAXÇIVAN VƏ KƏLBƏCƏR BÖLGƏLƏRĠNƏ AĠD MÜQƏDDƏS
YERLƏR
AYTAC ABBASOVA
AMEA Folklor Ġnstitutu
folklorgirl@mail.ru
Folklorun epik növünə daxil olan pir və ocaqlarla bağlı rəvayətlər də
digər janrlar kimi mövzu və süjet baxımından zəngin olub xalqın tarixini,
etnoqrafiyasını, milli əlamətlərini, xarakter və psixologiyasını özündə əks
etdirir. Pir və ocaqlarla bağlı rəvayətlər toponimlərin öyrənilməsi üçün bol-bol
material verir. Оdur ki, bəhs edəcəyimiz müqəddəs yerlər yalnız Azərbaycan
xalqının yaĢam və mifоlоji düĢüncə tərzinin öyrənilməsi üçün dеyil, həm də
bölgəyə məxsus toponimlərinin öyrənilməsi üçün оlduqca vacibdir. Naxçıvan
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və Kəlbəcər ərazisinə məxsus müqəddəs yerlərin müəyyən bir qismi birbaĢa
rеgiоnun cоğrafiyası, təbiəti, qədim yaĢayıĢ yеrləri ilə əlaqəlidir.
AraĢdırma obyekti kimi götürdüyümüz Naxçıvan və Kəlbəcər bölgəsinə
aid olan pirlər yaranma və sahib olduqları mistik güc baxımından rəngarəng
olub bir-birindən fərqlənir. Bu müqəddəs yerlər əsasən ayrı-ayrı müqəddəs
Ģəxslərin adları ilə, daĢ, ağac, su-bulaq, qəbir və s. digər vasitələrlə
əlaqələndirilmiĢdir. Buna baxmayaraq, pir və ocaqların ziyarət edilməsi
səbəblərini birləĢdirən ümumi cəhətlər də var. Hər iki bölgəyə aid pir və
ocaqların daha çox müalicəvi xüsusiyyətə malik olması, müəyyən xəstəliklərin
sağaldılması, sonsuz qadınların niyyətlərinin gerçəkləĢməsinə olan inam əsas
ziyarət səbəblərindən idi. Naxçıvanda ―Əshabi-kəhf‖, ―Qoç daĢı‖, ―ġıx Baba‖
ocağı, ―Tək tut‖ ocağı, ―Mirqasım‖, ―Dədəli bulağı‖, ―Qara daĢ‖, ―Hadıqayıt
ocağı‖ və s., Kəlbəcərdə ―Əli daĢı‖, ―Dağdağan ağacı‖ ―Qara daĢ‖, ―Seyid
Manaf ağa ocağı‖, ―ġıx Həsən‖ kimi pir və ocaqlar xalqın inandığı və ziyarət
etdiyi məkanlardandır.
Açar sözlər: Naxçıvan, Kəlbəcər, ocaq, pir, müqəddəs yerlər, folkor,
mif
XALQ MƏDƏNĠYYƏTĠNDƏ MƏRASĠM FOLKLOR
NÜMUNƏLƏRĠNĠN YERĠ
(Ordubadda folklor nümunələrinin əsasında)
AYTƏN CƏFƏROVA
AMEA Folklor Ġnstitutu
ceferli_ayten@mail.ru
Ordubad folklor aləmində mərasim folkloru – mərasimlərlə bağlı yaranan
poetik mətnlər, deyimlər, inamlar öz qədimliyi ilə böyük maraq cəlb
etməkdədir. Bunların bəziləri zaman keçdikcə unudulmaq təhlükəsi ilə
üzləĢmiĢ, ancaq əhalinin yaĢlı nəslinin yaddaĢında müəyyən dərəcədə yaĢayaraq
müasir dövrümüzə qədər gəlib çata bilmiĢdir.
Mərasim folkloru dedikdə, müxtəlif mərasimlərlə bağlı olan folklor
mətnləri xatırlanır. Mərasim nəğmələri adı altında yayılan bu poetik nümunələr
öz mövzu və məzmun xüsusiyyətlərinə görə iki qrupa ayrılır: mövsüm mərasim
nəğmələri; məiĢət mərasimi nəğmələri. Bu bölgünü Ordubad mərasim
nümunələrinə də tətbiq etmək olar. Lakin burada mərasimlər özünü təkcə
nəğmələrdə deyil, həm də bir çox kiçik janrlarda – alqıĢ, qarğıĢ, inam, sınama,
fal, ovsun kimi nümunələrdə də göstərir. Bu bölgüyə əlavə olaraq, əraziyə
məxsus dini mərasim folkloru nümunələrini də daxil etmək olar. Bunlardan
―Müsəllaya çıxma‖ adı ilə tanınan ayin hazırda da icra olunur. Əgər uzun
müddət quraqlıq olarsa, yaxın məhəllələrin sakinləri bir yerə toplaĢaraq Bəlkə
dağının ətəklərinə doğru üz tuturlar. Qurandan müxtəlif dualar oxuya-oxuya
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dağın yüksəkliyinə çıxmağa çalıĢırlar. Əhali tərəfindən maliyyələĢdirilmiĢ bir
Ģəxs dağın lap yüksəkliyinə qalxar. Orada xalq adından Allaha dualar edər,
tezliklə yağıĢ yağmasını, quraqlıq bəlasından xalqın qurtulmasını Allahdan
diləyərdi. Qeyd edək ki, bu Ģəxs, əsasən, yas məclislərini idarə edən
mollalardan biri olmalı idi.
Ərazinin mövsüm mərasimləri ilə bağlı yaranan folklor nümunələrindən
yağıĢla bağlı mətnlər çox maraqlıdır. Ordubadda yağıĢ çağırmaq üçün
―Çömçəxatun‖ mərasiminə əməl edilərdi. Bir çömçə götürüb üstünə qara parça
salar, qapı-qapı gəzib mahnı oxuyardılar. Hər evdə onlara pay verərdilər,
çömçəyə isə bir az su tökərdilər. UĢaqlar payı özlərinə götürər, çömçədəki suyu
bir ağacın dibinə tökər, çömçəni də həmin ağacdan asardılar. Bu ayinlərin
icrasında məqsəd bol məhsul arzusu, quraqlıqdan qurtulmaq istəyidir.
Hazırda bu mərasimlər və onlarla bağlı yaranan mətn nümunələri
itməkdədir. Lakin indiki dövrdə xalqımızın keçmiĢ adət və ənənələrini, dünyaya
baxıĢını, təbiətə, cəmiyyətə münasibətini öyrənmək iĢində bu mərasimlərin
böyük elmi əhəmiyyəti vardır.
Açar sözlər: Ordubad, Cömçəxatun, yağıĢ, mövsüm, mərasim, çillə, ayin
NAXÇIVAN NAĞILLARININ REGĠONAL XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ
SEVĠNC ƏLĠYEVA
AMEA Folklor Ġnstitutu
azfolklor@yahoo.com
Məqalədə Naxçıvan nağıllarının regional xüsusiyyətləri tədqiqata cəlb
olunub. Əvəzsiz milli sərvətimiz olan qədim Naxçıvan diyarının nağıllarının
öyrənilməsi istiqamətində bu günümüzə qədər bir çox dəyərli iĢlər
görülmüĢdür. GörülmüĢ iĢlər, elmi nailiyyətlər bir çox konseptual və tarixixronoloji məsələlərin Ģərhi baxımından elmi dəyərini bu gün də qoruyub
saxlamaqdadır. Lakin hər ötən illər ərzində aparılmıĢ bir çox yeni tədqiqatların
elmi nəticələri, bir sıra ədəbi-tarixi məqamların daha obyektiv meyarlarla
dəyərləndirilmə imkanlarının yaranması qədim Azərbaycan diyarı olan
Naxçıvanın nağıllarının regional xüsusiyyətlərinin də araĢdırılmasına ehtiyac
yaradır. Naxçıvan nağıllarının regional öyrənilməsi olduqca böyük əhəmiyyətə
malikdir. Bu diyarın mənəvi və mədəni varlığını mükəmməl Ģəkildə özündə
cəmləĢdirən Naxçıvan nağıllarının tədqiq edilməsi təbii ki, onların toplanıb nəĢr
edilməsindən baĢlanır. Belə ki, Naxçıvan nağıllarının toplanıb nəĢr olunması
iĢində xeyli iĢlər görülsə də xalqımızın yaddaĢında qorunub bu günkü
dövrümüzə qədər gəlib çatmıĢ nağıl nümunələri hələ tam Ģəkildə qələmə alınıb
tədqiqata cəlb edilməyib.
Naxçıvan nağıllarının regional xüsusiyyətlərinin öyrənilməsinin
əhəmiyyətini aĢağıdakı kimi qeyd edə bilərik:
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a)
folklorĢünaslıq və onun elmi prinsiplərinə sadiqlik baxımından çox böyük
əhəmiyyət kəsb edir;
b)
müasir dövrümüzdə milli-mənəvi dəyərlərin qorunması baxımından
xüsusi əhəmiyyətə malikdir; Çünki heç bir folklor çevrəsi, eləcə də Naxçıvan
folkloru ayrıca, təcrid olunmuĢ halda inkiĢaf edə bilməz. Ona görə də,
Naxçıvanın daxil olduğu regional mühit regionla qonĢu olan bölgələrin də
folklorunu özündə birləĢdirir.
c)
Qədim Naxçıvan bölgəsi folklorun digər janrları ilə yanaĢı nağıllarla da
zəngindir. Biz nağılların regional xüsusiyyətini araĢdırmaqla Naxçıvanın qədim
Oğuz-türk məskəni olduğunu ədəbi nümunələr əsasında qeyd edirik.
Onu da vurğulayaq ki, təkcə Naxçıvanın nağıllarının regional
xüsusiyyətlərini deyil, həm də regionun folklor fondunun spesifik
xüsusiyyətləri elmi araĢdırmaya cəlb olunub. Belə ki, ilk öncə Naxçıvanın
folklor mühitinin etnik-regional strukturunun folklorĢünaslıq problemləri
araĢdırılır, eləcə də bölgənin folklor mühitinin elmi-mədəni və maddi-coğrafi
əsası haqqında elmi təsəvvür formalaĢdırılır. Naxçıvan nağıllarının regional
xüsusiyyətlərini tədqiq etməklə bir daha əmin oluruq ki, etnos tarixi lokallaĢma
prosesində yarandığı ərazidə təkmilləĢmiĢ, xalqın yaddaĢında əbədi həkk
olunmuĢdur. Naxçıvanda nağıl janrını araĢdırmaq, janrın regional
özünəməxsusluqlarını öyrənmək isə elmi-tədqiqatımızın əsas predmetini təĢkil
edir. Onu da xüsusi qeyd edək ki, Naxçıvan nağıllarının regional
xüsusiyyətlərinin təhlili əsasında həm bu bölgənin, həm də digər bölgələrin
regional aspektdən öyrənilməsinin gələcək perspektiv
aspektləri
müəyyənləĢdirilir. Digər bir tərəfdən, Naxçıvan folklor mühitinin Azərbaycan
folklorunun etnik-regional strukturunun ayrılmaz tərkib hissəsi kimi
öyrənilməsi mühüm nəzəri və praktik əhəmiyyətə malikdir. Naxçıvan
folklorĢünaslığının müasir mərhələsində regional folklor araĢdırmaları
istiqamətində müəyyən ənənə mövcud olduğundan məqalədə də bu istiqamətdə
əldə olunmuĢ nəzəri-metodoloji təcrübəyə geniĢ yer verilmiĢdir. Daha bir
məsələyə də ciddi toxunaq ki, müəyyən bir müddətdən sonra folklor nümunələri
insanların yaddaĢlarından silinib gedə bilər. Məhz buna görə də bölgələrimizin
regional xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla folklor nümunələri toplanılmalı, nəĢr
etdirilməli və tədqiq edilməlidir. Buna görə də, folklorun regional baxımından
öyrənilməsi həm professional folklorĢünaslıq elmi prinsipləri baxımından, həm
də müasir milli-siyasi gerçəklikdə milli-mənəvi dəyərlərin qorunması
baxımından xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Bu fikirləri nəzərə alıb professor
YaĢar Qarayevin sözlərinə istinad edərək deyə bilərik ki, Azərbaycanın mənəvi
coğrafiyası onun folklorunda bütöv qalmıĢdır.
Açar sözlər: Naxçıvan nağılları, regional xüsusiyyətlər, folklor,
heyvanlar haqqında nağıllar
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PĠRĠ RƏĠSĠN “KĠTABĠ-BƏHRĠYYƏ” ƏSƏRĠNDƏ YEDDĠ DƏNĠZ
TAHĠRƏ ƏLĠYEVA
AMEA Əlyazmalar Ġnstitutu
aliyeva.tahira1@gmail.com
XVI əsrin böyük türk alimi, dəniz admiralı, Ģair və səyyah Piri Rəisin
―Kitabi-bəhriyyə‖ əsəri dünya okeanlarını, dənizlərini və onların sahillərini tam
təfərrüatı ilə öyrənmək cəhətindən misilsiz əhəmiyyətə malikdir. Əsər mənzum
bir giriĢlə baĢlayır. Mənzum hissə 972 beytdən ibarətdir və 23 fəslə
bölünmüĢdür. Əksər hissə nəsrlə yazılmıĢdır. Nəsr hissə 209 fəsildən ibarətdir.
Bu yazıdan məqsədimiz yeddi dəniz haqqında əsərdə verilmiĢ maraqlı
məlumatları nəzərinizə çatdırmaq olduğu üçün digər fəsillər üzərində
dayanmadan birbaĢa 8-ci fəslə müraciət edəcəyik. Piri Rəis əsərin 8-ci fəslində
Yer kürəsini əhatə edən suların yalnız dörddə birində qitələr yerləĢdiyini və ona
görə də bu dörddə birə ―Rubi məskun‖ deyildiyini qeyd edir. Bu ―Rubi
məskun‖u əhatə edən dənizlərin sayının 7 olduğunu göstərir. 21-ci fəsilə Bəhri
Məğrib deməklə məlum olan Atlantik okeanı ayrılmıĢdır. Piri Rəis onun ucu
bucağı sonsuz bir ulu dərya olduğunu söyləyir. ―Cəbəlüttariq boğazından 4000
mil uzaqlıqda bir diyar tapdılar‖. Müəllif bu yerin Antilya adlandığını deyir və
kəĢf tarixini hicri 870 (1465-1466-cı illər) yazır. Bildiyimiz kimi Amerika
qitəsinin kəĢf tarixi 1492-ci ildir. Piri Rəisin göstərdiyi tarix isə təxminən 30 il
öncədir. Nəhayət, 7-ci dənizi alim Bəhri Qulzum adlandırır. Bu dəniz
sahillərində Rusiya, Qazaxıstan, Türkmənistan və Ġranla bərabər doğma
diyarımız Azərbaycanın da yerləĢdiyi Xəzər dənizidir.
Liki Qulzum baĢqa dəryadur həmən,
Qara yirdə göl misalidür ayan.
Cəmi devri ol dənizün iy nigar,
Mildə dört yek eyləmiĢlərdür qərar.
Baqi dəryalar qarıĢmaz ana bil,
Ol dəxi baqisinə bulmaz səbil.
Məadəsi Bəhr-i Əzəmlə tamam,
Muttasıldür bir birinə iy hümam.
beytlərindən göründüyü kimi, Piri Rəis Xəzər dənizinin baĢqa dənizlərlə əlaqəsi
olmadığını və hər tərəfi bağlı göl misalında olduğunu qeyd edir. Bütün baĢqa
dənizlər müəllifin ―Bəhri Əzəm‖ dediyi ―böyük okean‖la bağlıdır.
Doğma Xəzərimizin yeddi dənizin sırasına daxil edilməsi ilə biz iftixar
hissi duyuruq və bu dənizi qorumaq və gələcək nəsillərə təmiz təhvil vermək
hər birimizin borcudur. Hər bir insan ətraf təbii mühiti mühafizə etməklə
mükəlləfdir və havanın, suyun çirklənməsinə görə məsuliyyət daĢıyır.
Açar sözlər: Kitabi-bəhriyyə, dəniz, okean, Bəhri Qulzum
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NAĞILLARIN POETĠK ĠMKANLARI
NAZĠRƏ ƏSGƏROVA
AMEA Naxçıvan Bölməsi
naziraasgerova@yahoo.com
Nağıllarda həyati problemlər, bəĢəri arzu və istəklər janrın imkanları
daxilində ifadə olunur. Nağıllarda xalqın həyatı, məiĢəti, dünyagörüĢü öz parlaq
əksini tapır. Bu zəngin xalq yaradıcılığı nümunələri ilkin görüĢləri, etiqadları,
adət-ənənələri öyrənmək üçün də zəngin material verir. Həm də nağıl, hər
Ģeydən əvvəl, xalqın arzu və ümidlərinin bədii ifadəsindən ibarətdir. Nağılın
ənənə hadisəsi olmasının ən üzdə olan, ilk baxıĢdan gözə dəyən tərəfi mətnin
strukturundadır. Məhz bu struktur ənənə hadisəsini həm də mətn hadisəsi kimi
gerçəkləĢdirir. Nağıl repertuarında sehirli nağıllar böyük yer tutur. Çünki bu tip
nağıllar qeyri-adi hadisələrlə, fantastik qəhrəmanlarla, möcüzəli əĢyalarla
zəngin olur. Mürəkkəb quruluĢa malik olan sehirli nağıllarda insanların qədim
mifik təsəvvürləri özünəməxsus Ģəkildə əks olunmuĢdur. Mifoloji düĢüncə
obraz, hadisə, element səviyyələrində epik Ģüurun qaynağına çevrilir. Sehrli
nağılların ən səciyyəvi xüsusiyyətlərindən biri odur ki, süjet əfsanəvi məkan və
zaman daxilində inkiĢaf edir. Əfsanəvi bədii nağıl məkanı real məkandan
ayrılır, bu məkan xüsusi semantikaya malik olur.
Nağılların poetik özünəməxsusluğunu ifadə edən obrazlar, xalq
təfəkkürü, inancı, dünyagörüĢü ilkin təsəvvürlərdə bərqərar olan xeyir və Ģər
dünyaları, onların mübarizəsi fonunda davam edən əbədi motiv olaraq öz
prinsiplərini müəyyənləĢdirir.
Açar sözlər: Naxçıvan nağılları, poetika, xalq yaddaĢı, mif

NAXÇIVAN FOLKLOR ÖRNƏKLƏRĠNDƏ DEMONĠK OBRAZLAR
TƏHMĠNƏ YUSĠFOVA
AMEA Folklor Ġnstitutu
tahmina.yusifova@gmail.com
Demonologiya- demonlardan, qədim yunan mifologiyasında hansısa
naməlum ilahi qüvvə anlamı ifadə edən, bir anda görünüb qəfildən qeybə çəkilə
bilən varlıqlardan bəhs edir, yeraltı qaranlıq dünya ilə bağlı acıqlı, bədxah
ruhlar haqqında mifoloji görüĢ və təsəvvürlər kompleksidir. Ġnsan fəaliyyətinin
bütün sahələrində demonologiyanın izlərinə rast gəlmək mümkündür. Dinimifoloji sistemdə yeraltı qaranlıq dünya ilə bağlı bir sıra varlıqların
mövcudluğunu görə bilərik. Qədim folklor nümunələrimizdə də
demonologiyanın izləri açıq Ģəkildə görünməkdədir. Ruhlar, demonik varlıqlar
haqqında xalq arasında dolaĢan mifoloji rəvayətlərə gəldikdə isə, ayrıca folklor
janrı kimi bu tipli mətnlər indi də öz aktuallığını tam gücü ilə qoruyub saxlayır.
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Nağıl, dastan, əfsanə, əsatir, mif və digər janrlara aid nümunələrdə tez-tez
demonik obrazlara rast gəlmək mümkündür. Azərbaycan folkloru janr və forma
xüsusiyyətləri baxımından zəngin olduğu kimi, regional xüusiyyətlərinə görə də
fərlqənir. Bildiyimiz kimi, folklor nümunələri ağızdan-ağıza keçərək toplanır.
Müxtəlif regionların dil-üslub xüsusiyyətləri, adət-ənənələri, həyat tərzi, tarixi
abidələri və s. həmin bölgənin folklor nümunələrinin formalaĢmasına təsir edir.
Folklor nümunələri də öz növbəsində bu xüsusiyyətləri özündə ehtiva edir.
Naxçıvan bölgəsi də bu cəhətdən özünəməxsusluğu ilə fərqlənir. Qədim tarixə
malik olan Naxçıvan ərazisindən toplanan folklor nümunələrində bir sıra
demonik obrazlara rast gələ bilirik. ―Naxçıvan‖ sözünün etimologiyası ilə bağlı
xalq arasında yayılmıĢ müxtəlif əfsanə, əsatir və miflər hələ qədim dövrdən bu
ərazidə fövqəltəbii qüvvələrin varlığından, onlara inamın olmasından xəbər
verir. Bununla bağlı bir neçə nümunə də göstərə bilərik. Naxçıvan ərazisində
toplanmıĢ ―Ocağın odunu su ilə keçirməzlər, qaynar suyu yerə tökməzlər.
Adama zəfər toxunar‖, yaxud, ‖Gecələr duz-çörəyi stolun üstündə saxlamazlar,
Ģeytan bərəkəti oğurlar‖, ―Aya, bir də aynaya çox baxmazlar, hər ikisi
ağılaparan Ģeydi‖ kimi inanc- yasaqlarda demonologiyanın izlərinə rast gəlirik.
Naxçıvan ərazisində olan tarixi yer adları ilə bağlı da xeyli sayda nümunələr
toplanmıĢdır. Naxçıvanın ilk Ģəhər mədəniyyəti nümunələri hesab olunan
Gəmiqaya təsvirləri ilə bağlı yaranan əfasənələrdə fövqəltəbii qüvvələrə inamın
izləri görünür. Ən qədim və böyük abidəmiz hesab olunun ―Kitabi-Dədə
Qorqud‖ dastanında da Naxçıvanın tarixi, adət-ənənəsi ilə bağlı çox sayda
hadisələrə rast gəlirik. Bu məqamları vurğulayacaq, folklorumuzda Naxçıvanın
izləri ilə bərabər, Naxçıvan ərazisindən toplanmıĢ nümunələrdən də bəhs
edəcəyik.
Açar sözlər: demonologiya, dini-mifoloji sistem, dastan, əfsanə, əsatir,
mif
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