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Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin 
100 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında 

AZƏRBAYCAN  RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN 
SƏRƏNCAMI 

 2020-ci ilin iyun ayında Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Milli  
Azərbaycan Tarixi Muzeyinin 100 illiyi tamam olur.
 Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi mühüm mədəni-maarif və elmi 
tədqiqat mərkəzi kimi yarandığı vaxtdan etibarən uğurlu inkişaf yolu keçmişdir. 
Respublikanın bu ilk ən böyük muzeyinin Azərbaycan xalqının qədim zamanlar-
dan müasir dövrə qədərki tarixinin bütün mərhələlərini əks etdirən mədəniyyət 
nümunələrinin toplanılması, qorunması, nəşri, ekspozisiya və sərgilərdə nümayişi 
sahəsində diqqətəlayiq xidmətləri vardır. Bakının memarlıq baxımından qiymətli 
tikililərindən sayılan binada yerləşmiş Muzeyin tarixi-mədəni irsimizin misil-
siz yadigarlarının mühafizə olunduğu zəngin elmi fondlarında hazırda üç yüz 
mindən artıq eksponat saxlanılır. Muzey əməkdaşları tarix, muzeyşünaslıq və nu-
mizmatika istiqamətlərində araşdırmalar aparmaqla yanaşı, arxeoloji qazıntılar 
nəticəsində Azərbaycan tarixinə dair bir sıra abidələr üzə çıxarmış və əsaslı tədqiq 
etmişlər. Muzey çoxşaxəli fəaliyyətini bu gün də tarix elminin yeni nailiyyətləri 
və muzeyşünaslığın dünya təcrübəsi ilə təsdiq olunmuş prinsipləri zəminində 
müvəffəqiyyətlə davam etdirir.
 Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini 
rəhbər tutaraq və Azərbaycan xalqının çoxəsrlik tarixi-mədəni nailiyyətlərinin 
təbliğinə, həmçinin ölkədə tarix elminin inkişafına layiqli töhfələrini nəzərə alaraq 
Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin 100 illiyinin qeyd olunmasını təmin etmək 
məqsədilə qərara alıram:
 1. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Azərbaycan Respublikasının 
Mədəniyyət Nazirliyi ilə birlikdə AMEA-nın Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin 
100 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbirlər planını hazırlayıb həyata keçirsin.
 2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu Sərəncamdan irəli 
gələn məsələləri həll etsin.

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 4 dekabr 2019-cu il
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“Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi - 2020”
Nailə Vəlixanlı. Tarixi-mədəni irsimizi qoruyan məbəd (səh. 4-11)

Nailə Vəlixanlı

Tarixi-mədəni irsimizi qoruyan məbəd 

Açar sözlər: tarix muzeyi, muzeyşünaslıq, Azərbaycan tarixi

UOT 94 (479.24); 069 (091)

Keçmişi dərk etmək, xalqın maariflənməsinə fəal kömək göstərmək, onun 
özünəməxsus qədim tarixini, mədəniyyətini, incəsənətini təbliğ etmək, mənəvi 
və siyasi inkişafın mərhələlərini aşkarlaşdırmaq, tarixi proseslərin qarşılıqlı 
əlaqəsinin və ənənələrin nəsildən-nəsilə ötürüldüyünü başa salmaq, cəmiyyətdə baş 
verən dəyişiklikləri dəyərincə qiymətləndirmək – bütün bu işlərin görülməsində 
müasir muzeylərin əhəmiyyəti olduqca böyükdür. Bu gün Azərbaycanda fəaliyyət 
göstərən muzeylər cəmiyyətin inkişafında, maddi-mənəvi irsin, mədəni dəyərlərin  
və eləcə də xalqın tarixi yaddaşının qorunub saxlanmasında mühüm rol oynayır. 
Belə muzeylərdən birinin, mədəni-maarif və elmi-tədqiqat müəssisəsi kimi 
uğurla fəaliyyət göstərən Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin 2020-ci ildə 100 
yaşı tamam olur. 

Müasir tipli muzeylərin meydana gəlmə tarixi Azərbaycanda XIX əsrin sonu-
XX əsrin əvvəllərinə təsadüf etsə də, onun sələfi olan kolleksiyaçılıq ənənələrinin 
tarixi çox yerdə olduğu kimi ölkəmizdə də  daha qədim dövrlərə gedib çıxır. Tarixi 
mənbələr Bərdədə, Gəncədə, Naxçıvanda, Şamaxıda, Təbrizdə və b. yerlərdə olan 
hökmdar saraylarında, şəxsi kolleksiyalarda zəngin əlyazmaların, nəfis miniatürlərin, 
rəsm əsərlərinin və digər qiymətli əşyaların saxlanılması haqqında məlumat verir. 
Həmin əşyaların böyük bir qismi bu gün dünyanın müxtəlif muzeylərinin fond və 
ekspozisiyalarının, cüzi bir qismi isə Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin eləcə də 
digər muzeylərin  yaraşığıdır. 

Rusiya imperiyasının XIX əsrin əvvəllərində güclənən işğalçılıq siyasəti 
xalqımıza məxsus maddi-mədəni irsin qarət və talan edilməsinə, bir qədər sonra 
gəlmələr tərəfindən  həyata keçirilən yarımçıq arxeoloji axtarışlar isə qiymətli 
arxeoloji abidələrin Tiflis, Moskva, Sankt-Peterburq, eləcə də dünyanın digər 
muzeylərinə göndərilməsinə səbəb oldu. 1867-ci ildə bütün Cənubi Qafqazın 
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inzibati mərkəzi olan Tiflisdə açılmış Qafqaz muzeyi o vaxtlar hələ muzeyi olmayan 
Azərbaycandan aparılmış bir çox arxeoloji-etnoqrafik dəyərlərə, Bakı şəhər idarəsinin 
təqdim etdiyi müxtəlif sənəd və fotolara sahib çıxdı. 1889-cu ildə Moskvada Qafqaz 
şöbəsi sərgisinin təşkili Azərbaycana dair bir çox xatirə əşyalarının həmişəlik 
əldən çıxmasına səbəb oldu. Bütün bunlar XX yüzilin əvvəllərində Azərbaycan 
ziyalılarını, xüsusilə müəllimləri, ölkədə muzey yaradılması təşəbbüsü ilə çıxış 
etməyə sövq etdi. İlk belə təşəbbüs 1896-cı ildə maarifpərvər Azərbaycan yazıçısı 
Cəlil Məmmədquluzadə tərəfindən müəllim işlədiyi Naxçıvanın Nehrəm kənd 
məktəbində kiçik bir muzey yaranması ilə həyata keçirildi. Muzeydə Azərbaycan 
tarixi ilə bağlı maddi-mədəniyyət nümunələri toplanmışdı. Cəlil Məmmədquluzadə 
bu işinə görə o vaxtlar hətta Xalq məktəbləri müdiriyyətinin təşəkkürünü də almışdı. 

XX yüzilin əvvəllərində Bakıda Xalq məktəbləri müdiriyyətinin nəzdində 
Pedaqoji muzey və bununla yanaşı, Ümumrusiya Texniki Cəmiyyəti Bakı şöbəsinin 
nəzdində qapalı muzey təşkil olundu. Tədris məqsədi ilə yaradılan bu muzeylər 
əsasən təhsil prosesində istifadə olunurdu. Burada dərslik və dərs vəsaitləri, tədris-
metodik ədəbiyyatı toplanmış, muzey əşyaları əyani vəsait kimi müvafiq bölmələrdə 
nümayiş etdirilmişdi. Pedaqoji muzey 1920-ci ilədək fəaliyyət göstərmiş, Milli 
Azərbaycan Tarixi Muzeyinin sələfi olan Azərbaycan Dövlət Muzeyinin yaranması 
ilə əlaqədar bağlanmışdı. 

Azərbaycanın tarix və mədəniyyətini, milli bədii irsini nümayiş və təbliğ edən 
ilk dövlət muzeyinin təşkil olunması çar Rusiyasına qarşı milli azadlıq mübarizəsi 
nəticəsində yaranmış müstəqil demokratik Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövrünə 
təsadüf edir. 1919-cu il dekabrın 7-də Azərbaycan Parlamentinin işə başlamasının 
ildönümü ilə onun binasında açılmış bu muzey dövrün abi-havasına uyğun “İstiqlal” 
adını aldı. Burada Azərbaycanın azadlıq və istiqlalına dair sənəd və materiallar, 
tarixi maddi mədəniyyət nümunələri, arxeoloji tapıntılar, silahlar, numizmatik 
material, rəsm əsərləri, xalça və xalça məmulatı, bədii tikmələr, dulus və mis qablar, 
bəzək əşyaları və digər sənət əsərləri, Qurani-Kərimin nadir nüsxələri, müxtəlif 
əlyazmaları və s. toplanmışdı. Lakin Cümhuriyyətin cəmi bir neçə ay sonra - 1920-ci 
ilin aprelində baş verən süqutu muzeyin işinə heç fəaliyyətə başlamadan son qoydu, 
onu “beşiyində” boğdu. Buna baxmayaraq, yeni hakimiyyətə gəlmiş Azərbaycan 
İctimai Şura Cümhuriyyətinin mütərəqqi ruhlu ziyalıları muzey işinin vacibliyini, 
onun milli mədəniyyətin inkişafında oynadığı rolu dərk edərək, bu sahədə əməli 
işə başladılar. Azərbaycan İnqilab Komitəsinin sədri Nəriman Nərimanov 1920-
ci ilin mayın 18-də “Bütün muzeylər milliləşdirilsin” qərarını verdi. Həmin ilin 
iyun ayının 15-də Bakıda Xalq Maarif Komissarlığının məktəbdənkənar işlər 
şöbəsində təzəcə təşkil olunmuş “Muzekskurs” yarımşöbəsinin nəzdində ilk əvvəl 
Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin sələfi olan “Doğma diyarın tədris muzeyi”, iyul 
ayından isə realizə olmağa macal tapmayan “İstiqlal”ın şərəfinə “Doğma diyarın 
tədris muzeyi-İstiqlal” adlandırılan muzey fəaliyyətə başladı. Keçmiş “İstiqlal” 
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və “Pedaqoji” muzeylərində, habelə bəzi məktəblərdə fəaliyyət göstərmiş 
diyarşünaslıq kabinələrində toplanan maddi mədəniyyət nümunələri yeni 
yaradılmış muzeyə verildi.

İlk tamaşaçılarını 1921-ci ilin may ayında, məşhur neft sahibkarı və xeyriyyəçi 
Hacı Zeynalabdin Tağıyevin sarayında qəbul edən dövlət muzeyində yarandığı ilk 
illərdə tarix, arxeologiya və etnoqrafiya, botanika və zoologiya, minerologiya və 
geologiya, təsviri incəsənət və bədii sənət, xalq təhsili, köməkçi tədris müəssisələri 
şöbələri, Qafqaza və Şərqə dair kitabları əhatə edən zəngin kitabxana, eləcə də 
Azərbaycan Doğma Diyarın Tədqiqi Cəmiyyəti və Qədim abidələrin mühafizəsi 
komissiyası fəaliyyət göstərirdi.

1923-cü ildə yaradılan və muzeylə sıx əlaqədə işləyən Azərbaycanı Tədqiq 
və Tətəbbö Cəmiyyəti muzeyin tərkibindəki cəmiyyət və komissiyanı özündə 
birləşdirdi. Sonrakı illərdə dövrün tələbinə uyğun olaraq muzeydə dəfələrlə struktur 
dəyişikliyi edildi. Yeni qurulmuş şura cəmiyyətində baş verən yeniləşdirmələr 
Azərbaycan Tarixinin tədqiqi və bununla bərabər təbliğinin də yönünü dəyişdirdi. 
Sovet totalitar rejiminin ideoloji hökmləri ilə muzey də “mədəni inqilabın aləti”nə, 
ideologiyanın təbliğatçısına çevrildi. Muzeyin qeyrətli, vətənpərvər müdiriyyəti 
dəyişdirildi. Yeni erməni müdir “İstiqlal” muzeyindən qalma, Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin tarixini yaşadan qiymətli eksponatları (Cümhuriyyət 
bayraqları, “İstiqlal bəyannaməsi”nin əsli, Azərbaycan Parlamentinin materialları 
və s.) Moskvada açılan İnqilab muzeyinə göndərmək bəhanəsi ilə Muzeydən 
uzaqlaşdırdı. İlk Azərbaycan Cümhuriyyətinin yaddaşlardan silinməsi yolunda 
ilk addımlar belə atıldı. Elə bu illərdə Azərbaycanın rayonlarında-Gəncədə, 
Naxçıvanda (1920), Şəkidə, Lənkəranda, Qubada (1924), Xanlarda (indi Göygöl, 
1928) və b. çox halda fəaliyyətini bu gün də davam etdirən diyarşünaslıq və tarix-
diyarşünaslıq muzeyləri açıldı; Bakıda İnqilab və Əmək Muzeyi, Kənd Təsərrüfatı 
Muzeyi, Neft muzeyi təşkil olundu. 

1930-cu illərin ortalarında boyüməkdə olan nəslin siyasi tərbiyəsi məsələlərinə 
diqqətin artırılması, muzey ekspozisiyasında sosialist cəmiyyətinin “üstünlüklərini” 
nümayiş etdirməyin vacibliyinə dair partiya və hökumətin tələblərinin həyata 
keçirilməsi tarixin totalitar rejimin siyasətinə uyğun öyrənilməsi və təbliğini 
günün əsas məsələlərindən etdi. Məktəblərdə tarixin tədrisinə artırılan diqqət yeni 
tipli tarix və tarix-diyarşünaslıq muzeylərinin yaranması ilə müşayiət olundu. 
Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Şurasının 1936-cı il 31 mart tarixli qərarına 
görə Azərbaycan Dövlət Muzeyinin yenidən qurulması tarix profilli yeni muzeyin 
yaradılması və onun Azərbaycan Tarixi Muzeyi adı ilə yenicə təşkil edilmiş 
SSRİ-EA-nın Azərbaycan Filialına verilməsi ilə nəticələndi. Bu, keçmiş Dövlət 
Muzeyinin müvafiq şöbələri əsasında 1930-cu və 1934-cü illərdə yaradılmış Təbiət 
və Teatr muzeylərindən başqa qeyri-tarix profilli digər sahələrin ayrılmasına və 
yeni muzeylərin - “İncəsənət”, “Din və Ateizm tarixi”, “Ədəbiyyat” muzeylərinin, 
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Əlyazmaları fondunun yaranmasına səbəb oldu. Bu gün bu muzeylər respublikanın 
qabaqcıl mədəni-maarif ocaqlarıdır. 

Yarandığı ilk gündən mədəni-maarif və elmi-tədqiqat müəssisəsi kimi 
fəaliyyət göstərən Tarix muzeyi Azərbaycan xalqının tarixini əks etdirən maddi 
sərvətin ekspozisiya və sərgilərdə nümayişi və təbliği, eləcə də onların toplanması, 
mühafizəsi, tədqiqi və nəşri ilə məşğul olmuşdur. Bu gün muzeyin 11 fondunda 
və əksəriyyəti nadir kitablardan ibarət zəngin kitabxanasında 300 mindən artıq 
maddi abidə qorunur. Muzeyin kolleksiyası tamaşaçıya və tədqiqatçıya ölkəmizin 
ən qədim dövrdən bu günədək tarixini, xalqımızın keçmişini, məişətini və 
mədəniyyətini öyrənmək, tariximizlə bağlı istənilən məsələni araşdırmaq imkanı 
verir. Ekspozisiya və xüsusi sərgilərdə nümayiş olunan minlərlə böyük əhəmiyyətə 
malik qiymətli abidə hər bir maraqlını muzeyin unikal kolleksiyası və bu kolleksiya 
vasitəsilə təqdim olunan vətən tarixi ilə tanış edir.

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin 100 illik fəaliyyəti haqqında danışarkən 
onun çox sahələrin “pioner”i olduğu görünür. Belə ki, 1925-ci ildən başlayaraq 60-
cı illərədək, arxeoloji işlərin aparılması Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutuna 
həvalə edilənədək, respublikanın arxeoloji mərkəzi olan Tarix Muzeyi Xocalıda, 
Naxçıvanda, Qəbələdə, Gəncədə, Xaraba Gilanda, Örənqalada, Mingəçevirdə və 
b. yerlərdə aparılan qazıntılarla Azərbaycan ərazisinin qədim maddi-mədəniyyət 
abidələrinin elmi baxımdan öyrənilməsinin əsasını qoydu. Məhz bu arxeoloji 
tədqiqatlar, eləcə də Muzeyin təşkil etdiyi etnoqrafik ekspedisiyalar zamanı əldə 
olunan və bu gün muzeyin fondlarında qorunan qiymətli material ekspozisiyanı, o 
cümlədən muzey kolleksiyasını zənginləşdirdi, muzeyin ekspozisiyasını bəzədiyi 
kimi neçə-neçə kitab və dissertasiya üçün mənbə rolunu oynadı.

60-cı illərdən başlayaraq muzey bilavasitə arxeoloji ekspedisiyalar təşkil etməsə 
də, yeni bir sahənin - sualtı arxeoloji tədqiqatların mərkəzinə çevrildi. 1968-72-ci 
illərdə muzeyin qəvvaslar qrupu Xəzər dənizində və sahilyanı ərazidə (Bəndovan I, 
Bəndovan II, Bilgəh və s.) tədqiqat işləri aparmış, bu gün ekspozisiyada görkəmli 
yer tutan sualtı arxeoloji materialı aşkar etmiş, su altında qalmış orta əsr yaşayış 
yerlərinin (Muğan, Quştasfi) tapılması və öyrənilməsi işinin əsasını qoymuşlar. 

Muzeydə aparılan elmi-tədqiqat işləri Azərbaycanda tarix elmini inkişaf 
etdirməklə yanaşı özünün başlıca vəzifəsini yerinə yetirir: muzeyin simasını 
onun ekspozisiyasını formalaşdırır. Müxtəlif ekspedisiyaların nəticələri, gərgin 
axtarışlardan sonra əldə edilən qiymətli arxeoloji, etnoqrafik, numizmatik, sənədli 
və əşyayi materiallar ekspozisiyada nümayiş etdirilir və xalqımızın özünəməxsus 
çoxəsrlik mədəniyyətinə və tarixinə şəhadətlik edir.

2007-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin birbaşa 
təşəbbüsü ilə dünya standartları səviyyəsində təmir və bərpası başa çatdırılan  
muzeydə Azərbaycan tarixinin ən qədim dövrdən 1920-ci ilədək tarixini əks etdirən 
yeni ekspozisiya quruldu. Bununla yanaşı, Muzeyin 9 zalında onun yerləşdiyi 
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binanın sahibi, məşhur neft sahibkarı və xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin Tağıyevin 
xatirə muzeyi də fəaliyyət göstərməyə başladı. Həm ekspozisiya, həm xatirə 
muzeyindəki material buraya gələn yerli və xarici tamaşaçıların böyük rəğbətini 
qazanmaqla yanaşı, onları Azərbaycan xalqının keçdiyi tarixi yol, zəngin dövlətçilik 
ənənələri ilə tanış edir, Azərbaycan (Atropatena, Adurbadaqan) adlı dövlətimizin 
ilk dəfə ən azı 2400 il bundan əvvəl təşəkkül tapdığını təsdiqləyir.

Tarix Muzeyinin təşəkkülü və inkişafı, onun iri tədqiqat və muzey müəssisəsinə 
çevrilməsi, ekspozisiya və çoxsaylı sərgilərin yaradılması, material axtarışı və 
fondların formalaşması, elmi işlərin nəşri və kütləvi informasiya vasitələrində 
çıxışlar bir əsrdən bəridir ki, öz fəaliyyətini muzeylə bağlayan bir neçə tarixçilər 
nəslinin fədakar əməyi, bacarıq və istedadının nəticəsidir. Məhz bu alimlər muzeyin 
kolleksiyasının zəngin materialını müxtəlif illərdə nəşr etdirdikləri onlarla kitab, 
buklet, kataloq, albom və məqalələr vasitəsilə daha geniş oxucu kütləsinə çatdırmış 
və təbliğ etmişlər. “Azərbaycan Tarixi Muzeyi” adı ilə 2001-ci ildən başlayaraq hər 
il nəşr olunan elmi toplu Muzeyin hələ ötən əsrin 50-ci illərindən çıxan və burada 
aparılan elmi tədqiqat işlərinin nəticələrinə həsr olunan elmi məqalələr toplusunun 
davamıdır. Muzeydə nəşr olunan elmi əsərlər, kataloqlar, kitab albomlar, müxtəlif 
bukletlər muzeyşünas alimlərimizin gərgin və faydalı  əməyinin məhsuludur. 
“Maestro Niyazi”, “Azərbaycan generalları”, “Elmin qızıl fondu”, “Azərbaycan 
bayraqları”, “Antropomorf fiqurlar”, “Azərbaycan müdafiə silahları”, “Mirzə Fətəli 
Axundzadə-200”, “Xurşidbanu Natəvan-180”, “Şirvanın bədii metalı”, “Əziz 
Əliyev”, “Bakının teatr həyatı”, “Qarabağ xalçaları”, “Azərbaycan süfrəsinin mis 
qabları”, “Azərbaycanda kağız pul nişanları və qiymətli kağızlar”, “Zoomorf təsvirli 
şirli qablar”, “Azərbaycanın soyuq və odlu silahları”, “Azərbaycanda arxeoloji 
qızıl və gümüş əşyaları” “Azərbaycan II Dünya müharibəsi illərində”, “20 yanvar 
şəhidləri” və digər kataloqları, “Azərbaycan Tarixi Muzeyi”, “Azərbaycanda 
dövlətçilik və onun rəmzləri”, “Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin kolleksiyasının 
inciləri”, “H.Z. Tağıyev”, “Azərbaycan qadın geyim bəzəkləri” kitab albomları, 
“Azərbaycan numizmatikası”, “Azərbaycanda muzey işinin tarixindən”, 
“H.Z.Tağıyevin qız məktəbinin tarixindən”, “Naxçıvan-ərəblərdən monqollaradək”, 
“Onlar Belarus uğrunda döyüşüblər”, “Müasirləri H.Z.Tağıyev haqqında” kitabları 
və neçə-neçə belə əsərlər muzeyşünas alimlərimizin əməyinin məhsuludur.

Muzeyin həyatında dəfələrlə, çox vaxt köklü surətdə dəyişikliklərə məruz 
qalan, hər il təkmilləşdirilən ekspozisiya ilə yanaşı müxtəlif mövzulara həsr 
olunmuş sərgilər də xüsusi yer tutur. Son illərdə muzeydə xüsusi təntənə ilə açılan 
“Arşın mal alan: dövr, insanlar, personajlar” (2013), “Mis süfrə qabları” (2013), 
“Torpağa sancılmış qılınc” (2012-2013), “20 yanvar – hüzn və qürur günümüz” 
(2014), “Dost ellərin hədiyyələri” (2014), “Azərbaycan neft salnaməsi” (2014-
2015), “Azərbaycan II Dünya müharibəsi illərində” (2015), “Şah İsmayıl – sərkərdə 
və hökmdar” (2016), “Ordum varsa yurdum var” (2018), “Şəki – İrsimizi yaşadan 
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ulu diyar” (2019) və onlarla digər sərgilər respublika ictimaiyyətinin və ölkənin 
qonaqlarının böyük marağına səbəb olmuşdur.

Bütün fəaliyyəti ərzində dünyanın müxtəlif muzeyləri ilə əməkdaşlıq edən, 
sərgilərdə, toplantı və forumlarda iştirak edən Tarix Muzeyi müstəqillik illərində 
də bu ənənəni davam etdirmiş, Rusiya, Türkiyə, Fransa, Almaniya, Qazaxıstan, 
Çin, Norveç, Çexiya və b. ölkələrlə qarşılıqlı əlaqələr qurmuş, səyyar sərgilərlə 
çıxış etmişdir.

Muzeyin ölkədaxili muzeylərlə də işbirliyi səmərəli nəticələr verir. Bu baxımdan 
Heydər Əliyev Fondu və Mərkəzi ilə, “Yarat” yaradıcılıq evi ilə, “İçərişəhər” 
Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu, Xalça Muzeyi və b. ilə yaradılan əlaqələr 
maraqlı sərgilərin, konfrans və seminarların, müxtəlif görüşlərin keçirilməsinə 
səbəb olmuşdur. Muzeyin əlaqələrinin genişləndirilməsi istiqamətində ardıcıl iş 
aparılaraq, ali və orta məktəblər, Azərbaycan Uşaq və Gənclərin Sülh şəbəkəsi, 
uşaq yaradıcılıq mərkəzləri, turizm şirkətləri və başqa qurumlarla davamlı əlaqələr 
qurulmuş, onların muzeylə əməkdaşlığı təmin edilmişdir. Elmlə təhsilin əlaqələrini 
genişləndirmək məqsədilə ali məktəb, eləcə də “Sabah” qrupları tələbələrinin 
muzeydə təcrübə keçmələri də artıq bir ənənə olmuşdur.

Muzeydə hələ 2013-cü ildən fəaliyyət göstərən “Tağıyev klubu” eləcə də “Gənc 
muzeyşünaslar və muzeysevərlər klubu”, “Arxeklub” və “Kinoklub” mütamadi 
olaraq məşğələlərini davam etdirirlər. 

Bu gün, bir əsrlik uzun fəaliyyət yolu keçmiş Muzeyin əsas iş istiqamətlərini 
tarix elminin son illərdə əldə etdiyi uğurlara və muzeyşünaslığın dünya təcrübəsi ilə 
təsdiq olunan müasir prinsiplərinə əsaslanaraq ekspozisiyanın qurulması, onun daim 
zənginləşdirilərək  təkmilləşdirilməsi təşkil edir. “Azərbaycan 2020: Gələcəyə baxış” 
inkişaf konsepsiyasında gostərildiyi kimi milli-mənəvi dəyərlərin qorunmasına, milli 
tariximizin, mədəniyyətimizin və dilimizin obyektiv və əsaslı konseptual tədqiqinə 
yönədilmiş araşdırmalar ölkənin sosial-iqtisadi və mədəni-mənəvi inkişafına 
uyğun prioritet elmi istiqamət olaraq qəbul edilmişdir. Bundan irəli gələrək, Milli 
Azərbaycan Tarixi Muzeyi bu gün də öz fəaliyyətini bir sıra əsas konseptual 
istiqamətlərdə qurmaqda davam edir. Hər şeydən əvvəl xalqımızın çoxəsrlik tarixi 
inkişaf mərhələlərinin müstəqillik və müasir inkişaf  dövrünün tələblərinə uyğun 
tədqiq və təbliğ olunması, nümayişi və mühafizəsi; davamlı inkişaf strategiyası 
əsasında dövlət muzey siyasətinin formalaşmasında və həyata keçirilməsində iştirak; 
muzey işində yeni prinsiplərin və texnologiyaların tətbiqi; muzeyimizin cəmiyyətin 
tələblərinə uyğun müasir, ölkənin əsas və baş muzeyi, informasiya və turist mərkəzi 
kimi yeni imicinin yaradılması; muzeydə yeni ekspozisiyaların və sərgilərin 
təşkili, stasionar ekspozisiyanın daim təkmilləşdirilməsi, cəmiyyətin tələbatına 
ünvanlanmış yeni layihələrin həyata keçirilməsi və müasir servis infrastrukturunun 
yaradılması; əlbəttə ki, muzey fondlarının daim yeni materiallarla təchiz 
olunması, onların mühafizəsinin və təhlükəsizliyinin təmin olunması məqsədilə 
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müasir infrastrukturanın təşkili; dünya muzeyləri ilə əməkdaşlıq mübadiləsinin 
aparılması, qarşılıqlı sərgilərin, kütləvi-mədəni tədbirlərin təşkili; Azərbaycan 
xalqının tarixinin və mədəniyyətinin təbliği məqsədilə xarici  dillərdə kitab-albom, 
kataloq və bukletlərin nəşri, elektron vəsaitlərin hazırlanması, beynəlxalq muzey 
layihələrində iştirak; tarixə dair biliklərin kütləvi informasiya vasitələri ilə geniş 
kütlələr içərisində təbliğ olunması; dövlətin əsaslı investisiyaları hesabına muzey 
eksponatlarının bərpası və konservasiyası işinin, muzey fondlarının yeni materialla 
zənginləşdirilməsi məqsədilə satınalma fəaliyyətinin gücləndirilməsi; Azərbaycan 
tarixinə dair muzey materiallarının tədqiqi, nəşri, və s. və i.a. 

Beləliklə, Azərbaycanın digər qabaqcıl muzeyləri kimi Milli Azərbaycan Tarixi 
Muzeyinin bugünki fəaliyyəti xalqın tarixini əyani yaşadan, onun dünəni və bu 
gününü təsdiq və nümayiş etdirən abidələrimizin, muzey sərvətlərimizin - milli 
irsimizin qorunmasına, tədqiqinə və təbliğinə doğru yönəlmişdir. 

Mədəni irsimizin qorunmasında görk olacaq böyük xidmətlər göstərmiş 
ümummilli lider Heydər Əliyevin 2000-ci ilin martında imzaladığı “Muzeylər 
haqqında qanun”a görə muzey fəaliyyəti sahəsində dövlət siyasətinin əsas prinsipi 
kimi “milli sərvətlərin saxlandığı muzeylərin və muzey fondlarının mühafizəsinə 
dövlət qayğısı, onların ilk növbədə maliyyələşdirilməsi” məsələsi irəli sürüldü. 
Bununla yanaşı, muzey fəaliyyəti sahəsində dövlət vəzifələri də müəyyənləşdi.

Muzeylərin inkişafı üçün son dərəcə böyük əhəmiyyət kəsb edən bu qərar 
bu gün Azərbaycan dövləti tərəfindən uğurla həyata keçirilir. Dövlət başçımızın 
tapşırığı ilə muzeyimizin 100 illiyi ərəfəsində Tağıyev sarayında müasir muzey 
quruculuğu səviyyəsində bərpa və təmir işlərinin başlanması, ekspozisiyanın 
muzeyşünaslığın dünya təcrübəsi prinsiplərinə əsaslanan təkmilləşdirilməsi 
müstəqil ölkəmizdə muzey fəaliyyəti sahəsində əsas dövlət prinsipinin həyata 
keçirilməsinin bariz nümunəsidir. Azərbaycan prezidentinin Milli Azərbaycan 
Tarixi Muzeyinin 100 illik yubileyinin layiqincə keçirilməsi haqqında verdiyi 
sərəncamı isə şəxsən onun özünün tariximizə, mədəniyyətimizə xüsusi qayğı və 
diqqət göstərdiyini bir daha sübut edir.      

Bu gün xalqımızın maddı-mədəni-tarixi irsinin toplayıcısı, qoruyucusu və 
ötürücüsü olan 100 yaşlı Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi özünün “müdrikliyini” 
cəmiyyətin həyatında oynadığı mühüm rolla bir daha təsdiq edir. Belə ki, məhz 
Tarix Muzeyi salnamələrdə olduğu kimi keçmişlə əlaqəni təmin edir, bu günün 
insanını keçənlərin və köçənlərin dünyası ilə qovuşdurur, ona öz kökləri, xalqın, 
ölkənin həyatı haqqında düşünmək imkanı verir.
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The temple preserving our historical-cultural heritage

Summary
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The article examines the milestones of formation and development of the first 
public museum of Azerbaijan - the National Museum of the History of Azerbaijan. 
The author tracks the changing profile of the museum in the 20-30s of the last 
century within the context of changes of state policy and ideological priorities in 
Azerbaijan. The article also provides information on the role of the museum in the 
emergence and development of archaeological research in Azerbaijan, on the main 
achievements of the museum in the field of preserving and studying the historical 
and cultural heritage of the Azerbaijani people.

Наиля Велиханлы
Храм, хранящий наше историко-культурное наследие

Резюме

Ключевые слова: исторический музей, музееведение,  
история Азербайджана

В статье рассматриваются основные этапы становления и развития 
первого государственного музея Азербайджана – Национального музея 
истории Азербайджана. Автор прослеживает изменение профиля музея 
на протяжении 20-30 гг. прошлого столетия в контексте изменений 
государственной политики и идеологических приоритетов в Азербайджане. 
В статье также дается информация о роли музея в зарождении и развитии 
археологических исследований в Азербайджане, об основных достижениях 
музея в области сохранения и изучения историко-культурного наследия 
азербайджанского народа.
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Fərhad Cabbarov. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin 2000-2020-ci illərdə fəaliyyətinə dair (səh. 12-28)

Açar sözlər: muzey işi, tarix muzeyi, Azərbaycan tarixi

UOT 94(479.24); 069 (091)

Bu il 100 illik yubileyini qeyd edən ölkənin əsas muzeyi – Milli Azərbaycan 
Tarixi Muzeyi hal-hazırda tarixi keçmişimizin qorunduğu ən zəngin xəzinə, 
ölkənin aparıcı mədəni-maarif və elmi tədqiqat mərkəzlərindən biridir. XX 
əsrdə Azərbaycanda formalaşan elmi potensialın təməl daşını qoyan, Elmlər 
Akademiyasının, həmçinin ictimai və humanitar profilli tədqiqat institutlarının 
meydana gəlməsindən xeyli əvvəl yaranan, hazırda fəaliyyətdə olan bəzi 
muzeylərin yaranmasına təkan verən, Azərbaycanda tarix, arxeologiya, etnoqrafiya, 
numizmatika kimi sahələrdə fundamental araşdırmaların aparıldığı mühüm 
mərkəzlərdən biri olan Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin yubileyi mübaliğəsiz 
Azərbaycan elminin, mədəniyyətinin bayramı hesab oluna bilər. Məhz bu səbəbdən 
də Prezident İlham Əliyev 2019-cu il dekabrın 4-də muzeyin 100 illik yubileyinin 
qeyd edilməsi haqqında sərəncam imzalamışdır. 100 illik inkişaf yoluna nəzər 
saldıqda, muzeyin bu yolda həm böyük müvəffəqiyyətlərə və nailiyyətlərə imza 
atdığını, həm də ciddi problemlərlə üzləşdiyini görmək olar.

1920-ci ildə tədris-diyarşünaslıq muzeyi kimi yaradılsa da, sonrakı dövrlərdə 
həmin profil bir neçə dəfə dəyişikliyə məruz qalmış və yalnız 16 ildən sonra – 1936-
cı ildə muzey sırf tarix profilli elmi-mədəni müəssisə kimi fəaliyyət göstərməyə 
başlamışdı. Müxtəlif vaxtlarda bina, mütəxəssis çatışmazlığı, maddi çətinliklər və 
digər problemlərlə üzləşsə də, muzey yaşayır, inkişaf edir və imkanları daxilində 
özünün əsas vəzifəsini – Azərbaycan tarixi üzrə materialların toplanmasını, 
mühafizəsini, nümayişini və tədqiqini həyata keçirirdi. Sovet dövründə Azərbaycan 

Fərhad Cabbarov
Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin 2000-2020-ci illərdə 

fəaliyyətinə dair* 

* Məqalənin yazılmasında Milli  Azərbaycan Tarixi Muzeyinin cari arxivinin və dövrü 
mətbuatın materiallarından istifadə olunub.
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Tarixi Muzeyi keçmiş SSRİ-nin aparıcı muzeyləri ilə bir sırada durmağa, özünün 
kolleksiyasını xeyli dərəcədə zənginləşdirməyə müvəffəq olmuşdu. Burada çalışan 
əməkdaşların yorulmaz zəhməti hesabına maraqlı ekspozisiyalar təşkil edilir, 
sərgilər açılır, elmi əsərlər, kataloqlar nəşr olunur, tədqiqat işləri aparılırdı. Muzey 
həmçinin Azərbaycanda ilk sualtı arxeoloji axtarışların təşkilatçısı da olmuşdu. 
Tədris ocaqları, müxtəlif müəssisələrlə əlaqələr genişləndirilmiş, səyyar sərgilər, 
məktəb kabinetinin fəaliyyəti mütəmadi xarakter almışdı.

Muzeyin bu cür gur və məhsuldar işi XX əsrin sonunda bir qədər gerilədi. 
Belə ki, 80-90-cı illərdə SSRİ-də baş verən dağıdıcı proseslər, sosial-iqtisadi 
böhran, Azərbaycanın Ermənistanla müharibəyə cəlb olunması, ictimai şüurun 
transformasiyası və bunun nəticəsi kimi bir çox mənəvi dəyərlərin itirilməsinə 
səbəb olmuş, cəmiyyətin bütün sahələrinə neqativ təsir göstərmişdi. Sosialist 
sisteminin dağılması tarix elmində illər boyu qərarlaşmış ehkamlara yenidən 
baxılmasını, əvvəllər saxtalaşdırılmış hadisələrə obyektiv yanaşmağı zəruri 
etmişdi. Lakin əminliklə demək olar ki, Azərbaycan Tarixi Muzeyi zamanın sürətlə 
dəyişən ab-havasına hazır deyildi. Uzun illər ərzində sovet dövrünün nailiyyətlərini 
işıqlandırmağa xidmət edən ekspozisiya zamanın tələbatına cavab vermirdi. 
İnsanların bir çoxunun ağır maddi vəziyyəti, Qarabağ müharibəsinin ağrılı nəticələri, 
cəmiyyətdə qeyri-sabitlik və digər səbəblər muzeyin öz tamaşaçılarını itirməsinə 
gətirib çıxarırdı. Muzey, habelə bütövlükdə Azərbaycan elmi və mədəniyyəti ən 
çətin dövrünü yaşayırdı. Əməkhaqqının aşağı olması səbəbindən bəzi əməkdaşlar 
öz iş yerlərini tərk edirdilər. Bununla belə, muzey işini həyat tərzinə çevirən fədailər 
bütün çətinliklərə baxmayaraq, fəaliyyətlərini davam etdirir, sevdikləri iş yerinin 
əvvəlki şərəfini qoruyub saxlamağa çalışırdılar.

1990-1998-ci illərdə Azərbaycan Cümhuriyyətinə həsr olunan, kiçik də olsa 
böyük əhəmiyyət daşıyan sərginin keçirilməsi (ölkədə ilk dəfə olaraq), muzeyin 
ekspozisiyasında H.Z.Tağıyevin bircə dənə də olsa xatirə otağının yaradılması və 
binanın qarşısında onun büstünün qoyulması, Azərbaycan Cümhuriyyətinin 80 illik 
yubileyi münasibətilə sənədlər toplusunun nəşri Tarix Muzeyinin zamanın yeniləşən 
tələblərinə ilk cavabları idi. Lakin bütün bunlar onun dövlət büdcəsindən ayrılan 
cüzi vəsaitə edə biləcəyi idi. Binanın təmirinə, yeni ekspozisiyanın qurulmasına, 
avadanlığın alınmasına, muzeyin maddi-texniki bazasının yaxşılaşdırılmasına 
böyük miqdarda kapital qoyuluşu tələb olunurdu. Həmin illərin acı ironiyasına görə 
ictimai-iqtisadi dəyişikliklərin təsiri altında Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatının 
və onun ayrılmaz atributu – sahibkarlar sinfinin formalaşmağa başlamasına, yeni 
dövrün sahibkarlarının Hacı Zeynalabdin Tağıyevin timsalında geniş mesenatlıq və 
xeyriyyəçilik nümunəsinin olmasına baxmayaraq, təəssüf ki, Hacı kimi səxavətli, 
mədəniyyətin, maarifin ehtiyaclarına həssas yanaşmırdılar.

Muzey məhz belə çətin vəziyyətdə XX əsri başa vurub yeni, XXI yüzilə qədəm 
qoyurdu. O illərin mətbuatı yazırdı: “Vaxtilə izdihamlı zallar indi tamamilə boş 
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səhnəni xatırladır: ekspozisiyalar nadir hallarda yenilənir, parlaq sərgilər yoxdur, 
mühüm tədbirlər keçirilmir”. Möhtəşəm Tağıyev sarayının görünüşü isə daha 
acınacaqlı idi: divarlarda, tavanlarda və pəncərə çərçivələrində boyalar çatlamış, 
döşəmələr qırıq-qırıq olmuş, elektrik xətləri, su boruları, isitmə sistemi, dam örtüyü 
köhnəlmiş və yararsız hala düşmüşdür. Sözsüz ki, muzeyin belə görünüşü və vəziyyəti 
tamaşaçıları cəlb edə bilməzdi və buna görə də onların sayı ildən-ilə azalırdı.

1999-cu ilin noyabrında Tarix Muzeyi təmirə bağlandı. 1999-2000-ci illər 
ərzində Azərbaycan hökuməti təmir-bərpa işlərinə 450 mln. manat*  (1999-cu 
ildə - 300 mln., 2000-ci ildə - 150 mln.) ayırmışdır. Həmin vəsaitə dam örtüyünün 
axan hissələrini örtmək, qazanxananı təmir etmək mümkün olmuşdu. Haşiyə 
çıxaraq, maraqlı, lakin eyni zamanda acınacaqlı bir hadisəni qeyd etmək yerinə 
düşərdi. Təmir zamanı bərpaçı-fəhlələr H.Z.Tağıyevin xanımına məxsus güzgülü 
otaqda suvağın altında divar rəsmlərini aşkar etmişdilər. 60-70-ci illərdə muzey 
təmir olunarkən şəkillər “burjua qalığı” kimi məhv edilmiş və üzərindən yeni 
suvaq çəkilmişdi. Üstündən dörd dəfə rəng vurulmasına baxmayaraq, qat-qat qalın 
suvağın altında qalan rəsmlər əvvəlki təravətini itirməmişlər.

Görülən işlər muzeyin qarşısında duran problemlərin yalnız cüzi hissəsini həll 
etmək imkanı verdi. Həm də ayrılan vəsait sözsüz ki, bütün çatışmazlıqları aradan 
qaldıra bilməzdi, çünki mütəxəssislərin hesablamalarına görə, binanın tam bərpası 
üçün 4 mlrd. manatdan artıq pul tələb olunurdu.

Muzeyin binasının fiziki cəhətdən köhnəlməsi ilə yanaşı, digər çətinliklərdən 
biri də birinci mərtəbədə Dövlət Texniki və Tibbi Sənədlər Arxivinin yerləşməsi 
idi. Arxivin tutduğu, hündürlüyü 5 m olan otaqlarda başdan-başa ağır sənədlərlə 
doldurulmuş rəflər düzülmüşdü. Bu ağırlıqda yükü binanın divarları 1200 m2 
sahədə saxlayırdı. Özülün tab gətirə bilməyib hər an uçmaq təhlükəsi vardı. Hətta 
döşəmə arxiv materiallarının ağırlığına dözməmiş və dəmir dayaqların hər ikisi 
sınaraq zirzəmiyə düşmüşdü. Tarix Muzeyinin ən gözəl zalları da arxivin tutduğu 
otaqların üstündə yerləşirdi. Muzey binasını dağıdan digər səbəb də Xəzər dənizinin 
səviyyəsi artdıqca zirzəmiləri su basması və nəticədə dayaqların çürüməsi idi.

Çətinliklərə baxmayaraq, muzeyin rəhbərliyi 2000-ci ilin yanvarında birinci 
və ikinci mərtəbələrdə yerləşən ekspozisiyanın demontajına və yeni, Azərbaycan 
tarixinin son nailiyyətlərinə əsaslanan ekspozisiyanın qurulmasına qərar verdi. 
Muzeyin kiçikhəcmli, yığcam ekspozisiyası Şərq zalında nümayiş edilməyə başladı.

Eyni vaxtda Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyəti 2000-ci il yanvarın 11-də 
muzeyin fəaliyyətindəki dəyişiklikləri və gələcək perspektivləri əks etdirən yeni 
strukturunu təsdiqlədi. Struktura görə muzey 7 şöbədən ibarət oldu:

- Azərbaycanın qədim və orta əsrlər dövrü tarixinin ekspozisiyası şöbəsi və fondu,
- Azərbaycanın yeni dövr tarixinin ekspozisiyası şöbəsi və fondu,
- Azərbaycanın ən yeni dövr tarixinin ekspozisiyası şöbəsi və fondları,
* Məbləğ köhnə, 2006-cı il denominasiyasına qədərki manatla verilir.
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- Numizmatika və epiqrafika şöbəsi və fondları,
- Etnoqrafiya şöbəsi və fondları,
- Elmi ekspozisiya və elmi-kütləvi işlər şöbəsi,
- Elmi ekskursiyalar və mühazirələr şöbəsi.
Bundan başqa muzeydə Bədii tərtibat, Ekspozisiyanın təhlükəsizliyi və İstehsalat 

qrupları, eləcə də Muzey əşyalarının bərpası laboratoriyası və Alqı Komissiyası var.
2000-ci ildə Azərbaycan Tarixi Muzeyinin 80 yaşı tamam oldu. Elmi Şuranın 6 

oktyabr 2000-ci il tarixli iclasında yubileyin keçirilməsi ilə bağlı təkliflər müzakirə 
edildi. Bu təkliflər əsasında oktyabrın 25-də Elmlər Akademiyasının Rəyasət 
Heyətinin “Azərbaycan Tarixi Muzeyinin 80 illiyi haqqında” sərəncamı qəbul 
olundu. Rəyasət Heyəti yubileyin 2001-ci ildə qeyd edilməsinə dair qərar verdi. 
Yubileyə hazırlıq işlərini təşkil etmək və əlaqələndirmək məqsədilə akademik Cəmil 
Quliyevin sədrliyi ilə 12 nəfərdən ibarət komissiya yaradıldı. Qərarda digər vacib 
bəndlər də var idi. Belə ki, Azərbaycan Tarixi Muzeyinə “Milli Dövlət Muzeyi” 
statusunun verilməsi və yubileyin dövlət səviyyəsində keçirilməsi haqqında hökumət 
orqanları qarşısında vəsatət qaldırılması, muzeyin 80 il ərzində keçdiyi şərəfli yolu 
təbliğ etmək məqsədilə səyyar və stasionar sərgilərin keçirilməsi, muzeyin 1920-
ci ildən etibarən fəaliyyətini əks etdirən xüsusi sərginin təşkil olunması, yubiley 
münasibətilə kitab-albomun və yeni ekspozisiyanı əks etdirən bələdçi kitabının 
nəşri, yubiley sessiyasının keçirilməsi və onun materiallarının çap olunması qərara 
alındı. Həmçinin Rəyasət Heyətinin qərarında o zaman muzey üçün olduqca vacib 
bir məsələ də xüsusi qeyd edilmişdi: təmirin başa çatdırılması, yeni ekspozisiyanın 
təşkili, avadanlıq alınması üçün xüsusi vəsaitin ayrılması haqqında Nazirlər 
Kabineti qarşısında vəsatət qaldırılması.

Lakin zaman qarşıya qoyulmuş planlara öz düzəlişlərini etdi. 2000-ci ilin 
noyabrında Bakıda baş verən zəlzələ bir çox memarlıq abidəsinə olduğu kimi, 
Tarix Muzeyinin binasına da böyük ziyan vurdu. 80 il ərzində Azərbaycan xalqının 
maddi mədəniyyət nümunələrinin toplandığı H.Z.Tağıyev sarayı tamamilə məhv 
olmaq təhlükəsi ilə üz-üzə gəldi. Zəlzələ nəticəsində binanın hansı vəziyyətə 
düşməsi Azərbaycan Tarixi Muzeyinin direktoru Nailə Vəlixanlının Baş Nazirin 
müavini, Fövqəladə hallar üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Abid Şərifova 
ünvanladığı məktubdan (8 dekabr 2000-ci il) məlum olur: “Baş vermiş zəlzələ 
nəticəsində onsuz da qəza vəziyyətində olan bina ciddi zədələr almış, Ə.Əlizadə 
və H.Z.Tağıyev küçələri tərəfdən 120 kv. m. sahəlik muzey kitabxanasının və 800 
kv. m. sahəni tutan arxivin yerləşdiyi (hissə) zirzəmi və birinci mərtəbənin daşıyıcı 
divarı deformasiyaya uğramış, uçqunlar əmələ gəlmişdir. Binaya baxış keçirən 
bütün işçi qruplar (Səbail rayonu üzrə, Azərdövlətsənayelayihə və Azərdövlətlayihə 
İnstitutları) binanın qəza vəziyyətində olması, arxivin və Muzeyin kitabxanasının 
dərhal boşaldılması, bu hissələrdə iş fəaliyyətinin dayandırılması haqqında aktlar 
tərtib etmişlər... Zirzəminin uçma və ikinci mərtəbədə, onun üstündə yerləşən 
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Şərq və başqa gözəl zalları dağıtma təhlükəsi var. ...Şərq zalındakı zəngin bəzək 
elementləri, 8x3 kv. m-lik böyük şüşə dağılmış, tavan başdan-başa dərin çatlarla 
örtülmüşdür. Birinci mərtəbədə, Ə.Əlizadə küçəsi tərəfdən, yükdaşıyan divar 
əyildiyi üçün onun hər an uçmaq təhlükəsi var”.

Binanın xilası üçün Nazirlər Kabineti 2001-ci ilin əvvəlində 200 mln. manat 
ayıraraq, bu vəsaiti yalnız zirzəminin və damın yarımçıq qalmış möhkəmləndirmə 
işlərinə sərf etməyi şərtləndirmiş, otaqların cari təmirinə xərclənməsinə icazə 
verməmişdi. Bu azmış kimi, Maliyyə Nazirliyi uzun müddət həmin məbləğin 
ayrılmasını ləngitmiş, nəhayət, yalnız 75 mln. manatı ödəmiş, qalan 125 mln. manat 
isə dövlət büdcəsinə qaytarılmışdı.

Muzeyin vəziyyətini əyani şəkildə görüb onu məhv olmaqdan xilas etmək 
üçün bəzən məmurların vətənpərvərlik hisslərinə səslənməyə də cəhd edilirdi. 
Bakı Şəhər İcra hakimiyyətinin keçmiş başçısı Hacıbala Abutalıbova yazılan 
müraciət məhz bu ruhda idi: “...tariximiz, abidələrimiz üçün ürəyi yanan 
vətənpərvər ziyalıların adından Sizdən xahiş edirik ki, nə qədər ki, hələ bizim 
də binamız dağılmayıb, anbarlara dönmüş fondlarımızdakı ziqiymət milli 
sərvətlərimiz şəraitsizlik üzündən tamam pis günə düşməyib, zəhmət olmazsa, 
vaxt tapıb bu yaxın günlərdə Muzeyimizə gələsiniz, bizi mənəvi baxımdan 
“öldürən” dərdlərimizdən xəbərdar olasınız”.

Çıxılmaz vəziyyətdə qalan muzey hətta İranın Azərbaycandakı Səfirliyinin 
Mədəniyyət Mərkəzinin sədri Seyyid Əliəkbər Ocaqnejada güzgülü zalın 
bərpasında köməklik göstərilməsi xahişi ilə müraciət etmişdi. Lakin bütün bu 
müraciətlər ya cavabsız qalır, ya da onlara nəzakət xatirinə ümumi sözlərlə cavab 
verilirdi. Həmin illərdə muzeyi ziyarət edənlərin qaranlıq, soyuq vestibül, otaqlar, 
H.Z.Tağıyevin iş kabinetində qoyulmuş və üzərində “Azərbaycan Tarixi Muzeyinə 
kömək üçün” sözləri yazılmış qutu yəqin ki, yaxşı yadındadır. Sonuncu səhnə acı 
təəssüf doğururdu – neft maqnatının, səxavətli mesenatın malikanəsində yerləşən 
muzey indi nadir hallarda gələn ziyarətçilərdən maddi yardım istəyirdi...

Çoxsaylı problemlərə baxmayaraq, Tarix Muzeyi öz fəaliyyətini davam etdirirdi. 
2001-ci ildə Tarix Muzeyi bir neçə sərgi, o cümlədən, Dünya azərbaycanlıların I 
qurultayına həsr olunmuş “Azərbaycan dünən və bu gün”, “Azərbaycanda yəhudilər 
– 190 il”, ABŞ-ın Tekstil muzeyi üçün etnoqrafik sərgi təşkil etdi. 80 illik yubiley 
münasibətilə muzeyin neçə illərdən bəri nəşri dayandırılmış elmi əsərlər toplusu 
çap edildi. Sonuncu hadisə həqiqətən də əlamətdar hesab olunmalıdır, çünki ötən 
10-15 il ərzində muzeyin nəşriyyat fəaliyyəti tamamilə dayanmışdı. Toplunun illik 
buraxılışı mütəmadi xarakter alaraq, bu günədək davam etdirilir. Mütəxəssislərin 
Azərbaycan tarixinə dair qiymətli elmi və tədris vəsaiti kimi dəyərləndirdiyi 
“Azərbaycanda dövlətçilik və onun rəmzləri” kitab-albomunun 2001-ci ildə çapdan 
çıxması da böyük marağa səbəb olmuşdu. Həmin ildə YUNESCO-nun Azərbaycan 
Milli Komitəsinin təşəbbüsü və maliyyə dəstəyi ilə Tarix Muzeyinin kolleksiyası və 
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fondları üzrə multimedia diski hazırlandı.
Lakin əsas problem yenə də ekspozisiyanın faktiki mövcud olmaması idi. 

Aparılan təmir işləri nəticəsində muzeyin birinci və qismən ikinci mərtəbələri 
ekspozisiyanın açılmasına hazır olsalar da, bunu etmək mümkün deyildi. Əvvəla, 
1970-ci illərdən istifadə edilən köhnə ekspozisiya mebeli (stendlər, vitrinlər, şkaflar 
və s.) tam yararsız hala düşmüş və yeni ekspozisiya üçün mebelin olmaması 
səbəbindən muzey demək olar ki, tamaşaçıların üzünə bağlı qalmışdı. İkincisi 
isə binanın bir hissəsi ekspozisiyanın qurulması üçün hazır olsa da, siqnalizasiya 
sistemi işləmədiyindən muzeyin açılması qeyri-mümkün idi. Aidiyyatı qurumlara 
dəfələrlə müraciət olunsa da, siqnalizasiyanın qurulması üçün vəsait ayrılmamışdı.

Yeni ekspozisiyanın qurulması istiqamətində ən aktual məsələlərdən biri 
onun konsepsiyasının müəyyənləşdirilməsi idi. Əgər əvvəllər əsas diqqət ibtidai 
icma dövründən sosializmə qədərki tarixi inkişafın qanunauyğunluqlarının, 
sovet quruluşunun nailiyyətlərinin əks olunmasına, kütlələrin kommunist 
tərbiyəsinin təbliğinə yönəldilirdisə, indi dövrün tələbləri başqa idi. Ekspozisiyada 
Azərbaycanın dövlətçilik tarixi ilə bağlı əvvəllər zəif, bəzən isə tamamilə 
nümayiş olunmayan mövzuların, o cümlədən, XIX əsrdə müstəmləkə rejiminin, 
Azərbaycan Cümhuriyyəti tarixinin, 1920-30-cu illərdə totalitar siyasi quruluşun 
bərqərar olmasının, XX əsrin sonunda Azərbaycan xalqının müstəqillik uğrunda 
mübarizəsinin əks etdirilməsi əsas yeri tutmalı idi. Bu məqsədlə muzeyin Elmi 
Şurası hər dövrə aid mövzu-ekspozisiya planlarının müzakirəsi məqsədilə dəfələrlə 
iclaslara toplaşmış və 2002-ci ilin yazınadək planların hamısı təsdiq olunmuşdu.

Parallel olaraq Azərbaycan Tarixi Muzeyi özünün əsas funksiyalarından birini 
–maarifçiliyi də davam etdirirdi. Bu cəhətdən 2002-ci il mayın 16-da keçirilən 
“Azərbaycanın milli mədəni irsinin saxlanması və muzeylər” mövzusunda 
elmi-praktiki konfransı qeyd etmək vacibdir. Konfransın işində alimlərin, 
muzeyşünasların, ictimai xadimlərin, Milli Məclisin deputatlarının iştirakı Tarix 
Muzeyinin, eləcə də Azərbaycanın digər muzeylərinin problemlərinə diqqəti 
cəlb etməyə imkan vermişdi. Konfransda Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Hamilər 
şurasının yaradılması təşəbbüsü irəli sürüldü, lakin bu təşəbbüs, təəssüflər olsun ki, 
həyata keçmədi.

2002-ci il oktyabrın 15-də muzeydə dahi bəstəkar və dirijor Niyazinin 90 
illiyinə həsr olunmuş sərgi və “Maestro Niyazi” kataloqunun təqdimat mərasimi 
keçirildi. Niyazinin Azərbaycan Tarixi Muzeyinin kolleksiyasında qorunan şəxsi 
əşyalarından ibarət sərgi auditoriyanın böyük marağına səbəb oldu və muzey 
eksponatlarının populyarlaşdırılması baxımından əvvəllər passiv aparılan işə bir növ 
canlanma gətirdi. Təqdim edilən kataloq isə çap məhsulları vasitəsilə Azərbaycan 
Tarixi Muzeyinin materiallarının təbliği ənənəsinin bünövrəsini qoydu. Sonrakı 
illərdə bu cür kataloq və kitab-albomların nəşri davam etdirildi.

2002-ci ilin dekabrında, gec də olsa, muzeyin 80 illiyi qeyd olundu. Avropa 
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zalında “Muzey 80 ildə” adlı sərgi açıldı, yubiley münasibətilə elmi-praktiki 
konfrans keçirildi. Konfransın açılışında YUNESCO-nun maliyyə yardımı ilə 
Azərbaycan Tarixi Muzeyinin kolleksiyası əsasında hazırlanan multimedia diski 
təqdim olundu. Doğrudur, yubiley çərçivəsində nəzərdə tutulan tədbirlərin bir çoxu 
baş tutmadı. Belə ki, 80 illik dövlət səviyyəsində deyil, çox dar çərçivədə keçirildi. 
Dəfələrlə qaldırılan vəsatətə baxmayaraq, muzeyə “milli” status verilmədi. Və 
əlbəttə ki, iki əsas problem – binanın əsaslı təmir-bərpası və yeni ekspozisiyanın 
qurulması həll olunmadı.

2002-ci ilin sonunda Azərbaycan Tarixi Muzeyinin strukturunda baş verən 
dəyişikliklər nəticəsində əvvəlki 7 şöbə əvəzinə 6 elmi şöbə yaradılmış, habelə 
şöbələr nəzdindəki fondların adı dəqiqləşdirilmişdi. Beləliklə, yeni struktura əsasən 
muzeydə aşağıdakı struktur bölmələr yaradılmışdı:

- Azərbaycanın qədim və orta əsrlər dövrü tarixinin ekspozisiyası və fondu 
şöbəsi (nəzdində Arxeologiya fondu),

- Azərbaycanın yeni dövr tarixinin ekspozisiyası və fondları şöbəsi (nəzdində 
Yeni dövr tarixi fondu, İllüstrasiya və təsviri incəsənət fondu),

- Azərbaycanın ən yeni dövr tarixinin ekspozisiyası və fondları şöbəsi (nəzdində 
Ən yeni dövr tarixi fondu, Sənədli mənbələr fondu),

- Numizmatika və epiqrafika şöbəsi və fondları (nəzdində Məskukət fondu, 
Bonistika, sfragistika, filateliya və medal fondu, Epiqrafika fondu),

- Etnoqrafiya şöbəsi və fondları (nəzdində Etnoqrafiya fondu, Qiymətli metal fondu),
- Elmi ekskursiyalar və kütləvi işlər şöbəsi və fondu (nəzdində Neqativ fondu).
Yeni, 2003-cü il muzeyin həyatında o qədər də əhəmiyyətli hadisələrlə zəngin 

olmadı. Elmlər Akademiyasının ayırdığı cüzi vəsaitlə kollektiv yeni ekspozisiyanın 
qurulması üzrə işi davam etdirirdi. Həmin ildə Heydər Əliyevin 80 illiyinə və 
Azərbaycan Cümhuriyyətinin 85 illiyinə həsr olunan elmi sessiyalar keçirildi. 
Tamhəcmli ekspozisiyanın olmaması “Muzey 80 ildə” sərgisi və Şərq zalında 
nümayiş etdirilən kiçik ekspozisiya ilə qismən ödənilirdi. Buna baxmayaraq, 2003-
cü ildə tamaşaçıların sayının artması müşahidə olunurdu. Əgər 2002-ci ildə muzeyə 
2000 nəfər ziyarətçi gəlmişdirsə, 2003-cü ildə bu rəqəm 8270 nəfəri əhatə edirdi.

Tədricən Azərbaycan Tarixi Muzeyinin xarici əlaqələri də genişlənirdi. 2003-
cü ildə üç əməkdaş beynəlxalq elmi forumlarda iştirak etmiş, onların məqalələri 
xarici nəşrlərdə çap olunmuşdu.

Həmin ildə Azərbaycan Tarixi Muzeyinin işçilərinin sayı müəssisənin bütün 
tarixi boyu ən yüksək rəqəmə – 135 nəfərə çatmışdı. Lakin bu, elmi əməkdaşların 
deyil, əsasən texniki işçilərin sayının artması hesabına baş vermişdi. Belə ki, əgər 
2001-2003-cü illər ərzində muzeydə çalışanların ümumi sayı 104-dən 135-dək 
artmışdısa, elmi işçilərin sayı müvafiq olaraq 52-dən 70-dək çoxalmışdı. Muzeyin 
elmi kadrlarının ləng artımının əsas səbəbi sosial təminatın aşağı səviyyədə 
olması idi. Bu problemi muzeyə “milli” statusun verilməsi və müvafiq olaraq 
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əməkhaqlarının artırılması həll edə bilərdi. Lakin həmin məsələ uzun müddət öz 
həllini tapmırdı.

2004-cü ilin əvvəlində nəhayət ki, yeni ekspozisiyanın çoxdan gözlənilən açılışı 
oldu. Fevralın 12-də Azərbaycanın qədim və orta əsrlər dövrünün ekspozisiyası 
ictimaiyyətə təqdim edildi. Lakin ikinci mərtəbədə təmir işlərinin yarımçıq qalması 
Azərbaycan tarixinin digər dövrlərini nümayiş etdirməyə imkan vermədi. Yeni 
ekspozisiyanın açılışından başqa 2004-cü ildə muzeydə tarixçi-alim Məmməd 
Qazıyevin 90 illiyinə, 1918-ci il mart soyqırımının, 20 Yanvar faciəsinin ildönümünə, 
Məhəmmədəmin Rəsulzadənin 120 illiyinə, “Arşın mal alan” operettasının 90 
illiyinə həsr olunan sərgilər keçirildi. Muzey Milli Elmlər Akademiyasının 60 illiyi 
münasibətilə “Elmin qızıl fondu” kataloqunu və “Azərbaycan Tarixi Muzeyi” kitab-
albomunu nəşr etdirdi. Azərbaycan Tarixi Muzeyinin təşəbbüsü ilə “Akademiya 
sistemində olan muzeylər və onların problemləri” və “Müasir muzey ekspozisiyasının 
qurulması sahəsində yeni işlər” mövzusunda seminarlar təşkil olundu.

2004-cü il dekabrın 30-da Azərbaycan Tarixi Muzeyinin həyatında çox mühüm, 
hətta onun fəaliyyətində dönüş nöqtəsi sayıla biləcək bir hadisə baş verdi. Həmin 
gün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev muzeyi ziyarət etdi. 
Dövlət başçısı bir əsrdən çox yaşı olan binanın vəziyyəti ilə tanış oldu, onun əsaslı 
təmirə ehtiyacı olduğunu vurğuladı. Muzeyin zalları və birinci mərtəbədə təşkil 
olunan ekspozisiya ilə tanış olan prezident qeyd etdi ki, muzeyin təmiri zamanı hər 
bir memarlıq elementi və ən əsası, binanın orijinal görkəmi saxlanılmalıdır.

Muzeyin direktoru Nailə Vəlixanlı məlumat verdi ki, təmir işləri başa çatdıqdan 
sonra Hacı Zeynalabdin Tağıyevin vaxtilə yaşadığı otaqların bir neçəsində onun 
xatirə muzeyinin yaradılması nəzərdə tutulub. Muzey rəhbərliyinin təşəbbüsünü 
dəstəkləyən Prezident İlham Əliyev H.Z.Tağıyevin xatirəsinə olan hörmətini bu 
sözlərlə ifadə etdi: “Hələ bir neçə il bundan əvvəl onun Mərdəkandakı qəbrini 
abadlaşdırdım. O vaxt mənə heç müraciət də olunmamışdı. Özüm gedib ora baxanda 
gördüm ki, çox pis, bərbad vəziyyətdədir. Biz oranı çox gözəl abadlaşdırdıq. İndi 
növbə onun evinə gəlib çatıbdır.”

Prezidentin muzeyə gəlişi, onun burada səsləndirdiyi fikirlər qəti inam yaratdı 
ki, Azərbaycan dövləti elm və mədəniyyət ocağının xilası üçün bütün qayğıları öz 
üzərinə götürəcək. Prezidentin muzeyin ağır durumu ilə əyani tanışlıqdan sonra 
tez bir zamanda təmirin başlanması haqqında göstəriş verməsi onun Azərbaycanın 
tarixinə, mədəniyyətinə şəxsən diqqət göstərməsinin və, eyni zamanda, Azərbaycan 
dövlətinin artan iqtisadi gücünün əyani sübutu idi.

2005-ci il yanvarın 15-də əsaslı təmir və bərpa işlərinin başlanması ilə 
əlaqədar Azərbaycan Tarixi Muzeyi tamamilə bağlandı. Artıq qeyd edilidyi kimi, 
dövlət başçısının tapşırığında binanın həm xarici, həm də daxili orijinallığının 
qorunması nəzərdə tutulurdu. İndiyədək aparılan yüngül təmir zamanı otaqların 
ilkin görünüşü tamamilə dəyişdirilmişdi. Amma mütəxəssislərin hazırladıqları 
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layihələrdə otaqların əvvəlki vəziyyətinin bərpası planlaşdırılırdı. Bununla yanaşı 
muzeyin binasında Şərq memarlığına xas çox incə və zəngin naxışlar olduğuna 
görə, yerli mütəxəssislərin belə zərif bərpa işləri aparmağa imkanları yox idi. Ona 
görə də Şirvanşahlar sarayının bərpasında işləyən İtaliyanın “Eleca” şirkətinin 
nümayəndələri muzeydəki bərpa prosesinə cəlb olunmuşdular.

Başlanan təmirə baxmayaraq, muzeyin gündəlik fəaliyyəti dayanmamışdı. 
Fondlarda materialların kameral təsviri, pasportlaşdırma, seçmə inventarlaşdırma, 
habelə toplama işi, elmi tədqiqatlar davam etdirilirdi. Hətta təmirlə əlaqədar 
şəraitsizliyə, şöbə və fondların bir yerdən başqa yerə köçürülməsinə baxmayaraq, 
muzeydə 2005-ci ildə 5 kitab nəşr edilmişdi. Bu, son onilliklər ərzində muzeyin 
nəşriyyat fəaliyyətində ən yüksək göstərici idi. Həmin kitablardan ikisi – 
“Azərbaycan generalları” və “Azərbaycan bayraqları” kataloqları Tarix Muzeyinin 
kolleksiyası əsasında hazırlanmışdı.

2005-ci ildə bütün dünyada faşizm üzərində Qələbənin 60 illiyi qeyd olunurdu. 
Tarix Muzeyi bu münasibətlə “Heç kim unudulmayıb, heç nə unudulmayıb” 
multimedia diskini hazırladı. Həmin disk Moskvada, Rusiya Dövlət Tarix 
Muzeyində təşkil olunan sərgidə nümayiş olundu.

2005-ci ilin noyabrında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı 
ilə Azərbaycan Tarixi Muzeyinə “milli” status verildi. Nəhayət, çoxdan gözlənilən 
bu məsələ də uğurlu həllini tapdı.

2006-ci ildə Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin yeni beşillik (2006-2010) 
fəaliyyət planı təsdiq edildi, muzeyin strukturunda yeni – Heraldika şöbəsi yaradıldı. 
Təmir-bərpa prosesi ilə paralel olaraq muzeydə qurulacaq yeni ekspozisiyanın 
mövzu-ekspozisiya planı üzərində işə başlanıldı. Planda ekspozisiya sahəsinin 
dəyişdirilməsi nəzərdə tutulmuş, H.Z.Tağıyevin xatirə muzeyinin təşkili ilə 
əlaqədar ekspozisiyanın 1920-ci ildə – Azərbaycan Cümhuriyyətinin süqutu ilə 
başa çatdırılması qərara alınmışdı.

Çətin iş şəraitinə, təmirin getməsinə baxmayaraq, Tarix Muzeyi Azərbaycanın 
zəngin irsinin beynəlxalq auditoriyada tanıdılması istiqamətində də böyük uğura 
imza atdı. Belə ki, Norveçin Stavanger şəhərinin Arxeologiya Muzeyi ilə mədəniyyət 
mübadiləsinə dair razılaşma əldə olundu. 2006-cı ilin noyabrında Stavangerdə 
“Karvansara – Azərbaycan dünən və bu gün” sərgisi açıldı. Sərgidə Azərbaycanın 
digər muzeylərindən gətirilən maddi mədəniyyət nümunələri nümayiş olunsa da, 
materialların böyük hissəsi Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin kolleksiyasından 
idi. Sərgi 2007-ci ilin aprelinədək davam etmiş və norveçlilərin geniş rəğbətini 
qazanmışdı. Bundan başqa sərginin “Odlar yurdu Azərbaycan” adlı kataloqu norveç 
dilində nəşr olunmuş və orada muzey əməkdaşlarının məqalələri dərc olunmuşdu.

Təmir-bərpa işləri tamamlandıqca muzeydə ekspozisiyanın qurulması da 
yekun mərhələyə qədəm qoyurdu. Marşrut dəqiqləşdirilir, eksponatlar vitrinlər üzrə 
bölüşdürülür, sərgilənəcək maketlər, manekenlər və s. müəyyənləşdirilirdi. Əvvəllər 
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heç vaxt nümayiş etdirilməyən və uzun müddət fondlarda saxlanılan eksponatlar, 
Azərbaycan arxivlərində olan nadir sənədlərin, xarici ölkə muzeylərində qorunan 
xəritələrin, miniatürlərin surətləri yeni ekspozisiyada yer almışdı. Ekzpozisiya 
tamamilə yeni, müasir avadanlıqla təchiz olunmaqla bərabər, zallarda ilk dəfə 
olaraq informasiya panelləri (Azərbaycan, ingilis və rus dillərində) və monitorlar 
quraşdırıldı. Onların vasitəsilə ziyarətçilərə müxtəlif mövzulara aid məlumatlar, 
kiçikhəcmli filmlər, slaydlar göstəriləcəkdi. Ölkəmizdə ilk dəfə olaraq məhz 
Tarix Muzeyində fərdi ekskursiyaların aparılması üçün Azərbaycan, ingilis və rus 
dillərində elektron bələdçi hazırlanmışdı.

Muzeyin fondları yeni avadanlıqla təchiz olunaraq tədricən təhvil verilir və 
öz adi iş rejimini davam etdirirdi. Fond materiallarının kompüterləşdirilməsinə 
başlanılmışdı. Muzeyin bütün şöbə və fondları kompüterlərlə və İnternetə çıxışla 
təmin olunmuşdu.

Beləliklə, uzun illər ərzində ağır şəraitdə fəaliyyət göstərən Tarix Muzeyi 
dirçəlirdi. Tağıyev sarayının bənzərsiz xarici və daxili görünüşü yenidən özünə 
qaytarılırdı. Muzey həqiqətən də hər bir azərbaycanlıya əzəmətli tarixi keçmişi ilə 
qürrələnməyə imkan verən, xarici qonaqlara fəxrlə nümayiş oluna bilən bir məkana 
çevrilirdi. Yüzlərlə memarın, mütəxəssisin, ustanın, fəhlənin zəhməti hesabına 
Tarix Muzeyinin binasının təmiri və bərpası uğurla başa çatdı. 2007-ci il dekabrın 
28-də isə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və xanımı Mehriban 
Əliyeva Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin açılışını etdilər. Muzeydə aparılan 
yenidənqurma işləri ilə tanış olan dövlət başçısı yeni ekspozisiyanın bir hissəsini, 
həmçinin H.Z.Tağıyevin xatirə muzeyini gəzdi və əldə olunan nailiyyətlərdən 
razılığını bildirdi. Prezidentin muzeyin fəxri qonaqlar kitabında yazdığı sözlər onun 
Azərbaycan mədəniyyətinə, xalqın mənəvi irsinə münasibətini bir daha nümayiş 
etdirdi: “Tarix Muzeyi əsaslı təmirdən sonra öz fəaliyyətini davam etdirir. Muzeyin 
ekspozisiyası Azərbaycan tarixinin nə qədər qədim və zəngin olduğunu göstərir. 
Muzeyin bütün avadanlığı dünya standartlarına uyğundur. Muzeyin binası və daxili 
tərtibatı Azərbaycanın milli sərvətidir. Biz Muzeyi təmir etdirməklə ona yeni həyat 
verdik. Azərbaycan xalqının böyük oğlu Hacı Zeynalabdin Tağıyevin evinin bərpası 
bizim mənəvi borcumuz idi. Öz zəhməti hesabına böyük maliyyə imkanlarını 
qazanmış bu şəxsiyyət Azərbaycan gənclərinin maarifləndirilməsinə böyük töhfələr 
vermişdir. Əminəm ki, Muzeyin bundan sonra da fəaliyyəti həmişə olduğu kimi 
uğurlu olacaq. Tarix Muzeyinin bütün əməkdaşlarına yeni uğurlar arzulayıram”.

Azərbaycan Prezidenti milli mədəniyyətimizə olan qayğısını bir qədər 
sonra yenidən təsdiqlədi. O, muzey rəhbərliyinin xahişinə cavab olaraq 2008-
ci ilin fevralında Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin maddi-texniki bazasının 
yaxşılaşdırılması tədbirləri haqqında sərəncam imzaladı. Sərəncama əsasən, nadir 
tarixi əşyaların alınması və mövcud eksponatların bərpası üçün Prezidentin Ehtiyat 
Fondundan muzeyə 1 milyon manat vəsait ayrıldı. Bu mühüm qərar həm də onunla 
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əlaqədar idi ki, 2008-ci ilədək muzeyə alqı-satqı məqsədilə çox cüzi vəsait ayrılırdı 
və həmin səbəbdən qiymətli, nadir tarixi əşyalar əldən çıxır və xalqın sərvəti olan 
muzeydə olmaq əvəzinə ayrı-ayrı şəxslərin evlərində qalır, ya da kolleksionerlər 
tərəfindən alınırdı. Zamanənin təsirindən, bəzən də saxlanma şəraitinin pis 
olması səbəbindən xarab olan, məhvə məhkum qalan eksponatların bərpasına isə 
ümumiyyətlə vəsait ayrılmırdı və bu iş muzeyin məhdud daxili imkanları hesabına 
həyata keçirilirdi. Prezidentin ayırdığı 1 milyon manatdan 516 min manata 2449 
ədəd yeni eksponat alınmış, qalan vəsaitə isə 240 ədəd material bərpa olunmuşdu.

2008-ci il mayın 7-də Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi öz yeni ekspozisiyasını 
ictimaiyyətə təqdim etdi. Bu əlamətdar tədbir Azərbaycan xalqının ümummilli 
lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 85 illiyinə həsr olunmuşdu. Həmin gün 
muzeydə böyük bir izdiham yaşanırdı – hökumət nümayəndələri, Milli Məclisin 
üzvləri, ziyalılar, xarici ölkələrin səfirləri yenicə təmirdən çıxan Tağıyev sarayının 
əzəmətini, yeni qurulan ekspozisiyanı seyr edərək, Azərbaycan tarixinin nə qədər 
zəngin, şərəfli olduğunu əyani görmək imkanını qazandılar.

2005-2007-ci illərdə aparılan təmir-bərpa işlərindən sonra Milli Azərbaycan 
Tarixi Muzeyinin həyatında yeni mərhələ başlanırdı. Dünya standartları səviyyəsində 
təşkil edilən, maddi-texniki bazası yenidən qurulan muzey uzun sürən fasilədən 
sonra yenidən ziyarətçiləri qəbul etməli, özünün ölkənin əsas tarixi-mədəni ocağı 
statusunu qoruyub saxlamalı idi. Tam əminliklə demək olar ki, muzey açıldığı 
gündən indiyədək bu vəzifəni layiqincə yerinə yetirib. 2008-ci ilin mayından 
ilin sonunadək muzeyi 10500 adam ziyarət etmişdi. Qonaqların muzeyin rəylər 
kitabında yazdıqları sözlər onların buradan aldığı təəssüratlardan və apardıqları 
xatirələrdən xəbər verirdi.

Əsaslı təmirdən sonra Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi bir qayda olaraq ölkəmizi 
ziyarət edən xarici ölkələrin dövlət başçılarının və rəsmi şəxslərinin səfər proqramına 
daxil edildi. 2008-ci ildən bu günədək Gürcüstanın, Ukraynanın, Moldovanın, 
Türkmənistanın, Suriyanın dövlət başçıları, ABŞ, Böyük Britaniya, Türkiyə, İran, 
Vatikan, Rusiya, Pakistan və digər ölkələrin ali hökumət nümayəndələri muzeydə 
Azərbaycan xalqının tarixi keçmişi ilə tanış olmuşlar.

2008-ci ilin sentyabrında muzeydə  “Qafqaz İslam Ordusu və Bakının azad 
edilməsi” sərgisi təşkil olundu. 1918-ci ildə Azərbaycan-Osmanlı qüvvələrinin 
Bakını işğalçılardan xilas etməsinə həsr olunan sərgi, təmirdən sonra muzeyin 
təşkil etdiyi ilk böyük tədbir idi. Bununla da muzeyin kolleksiyasında saxlanılan 
eksponatlardan ibarət sərgilərin keçirilməsi ənənəsi qoyuldu.

2009-cu ildə Bakının İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan olunması ilə əlaqədar 
Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi iki böyük tədbir təşkil etdi. Onlardan biri 2009-
cu ilin martında Bakıda keçirilən “Muğam aləmi” Beynəlxalq simpoziumu və I 
Beynəlxalq muğam festivalı çərçivəsində “Muğam aləmi” sərgisinin təşkil olunması 
idi. Qeyd edilməlidir ki, Beynəlxalq simpoziumun açılış mərasimi məhz Milli 



“Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi - 2020”

23

Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Şərq zalında baş tutmuş və sərginin təqdimatı həmin 
günə təsadüf etmişdi. Sərgini yüksək qiymətləndirən Heydər Əliyev Fondunun 
prezidenti Mehriban Əliyeva muzeyin kollektivinə öz təşəkkürünü bildirmişdi.

2009-cu ilin noyabrında isə muzey öz tarixində ilk dəfə mötəbər beynəlxalq 
konfrans təşkil etdi. “Bakı islam mədəniyyətinin paytaxtıdır” adlı həmin elmi 
forumda Türkiyədən, Misirdən, Rusiyadan, İrandan, Macarıstandan, Albaniyadan, 
Gürcüstandan gəlmiş alimlər iştirak edirdilər. Konfransda Bakının, eləcə də 
bütövlükdə Azərbaycanın müsəlman dünyasında yeri, milli mədəniyyətimizin 
ümumislam mədəniyyətində oynadığı rol müzakirə olundu, məruzələr dinlənildi, 
diskussiyalar aparıldı. Tədbirlə eyni vaxtda qədim Bakının islam sivilizasiyasının 
erkən dövrlərindən müasir vaxtadək tarixini əks etdirən sərgi də açıldı.

2009-cu ildə Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin maddi-texniki bazasının 
yaxşılaşdırılması istiqamətində daha bir vacib addım atıldı. Respublikanın Nazirlər 
Kabineti muzeyə 1 mln. manat vəsaitin ayrılması haqqında sərəncam verdi. Bu 
məbləğdən 800 min manata 741 ədəd eksponat bərpa və konservasiya edildi, 200 min 
manata isə 1284 ədəd yeni material satın alındı. Ümumiyyətlə, muzeyin kolleksiyası 
bəhs edilən ildə 1535 ədəd yeni eksponatla zənginləşmişdir ki, bunlardan bir qismi 
satınalma, digəri isə hədiyyə yolu ilə qəbul olunmuşdur.

2009-2010-cu illərdə muzeyin strukturunda aparılan dəyişikliklər nəticəsində 
elmi ekspozisiya şöbələri və fondlar arasında vəzifə bölgüsü və iş prinsipi 
dəqiqləşdirilmiş, onların bəzilərinin adlarında və quruluşunda dəyişikliklər 
edilmişdi. Muzeydə 4 elmi şöbə (Azərbaycanın qədim və orta əsrlər dövrü 
tarixinin ekspozisiyası, Azərbaycanın yeni və ən yeni dövr tarixinin ekspozisiyası, 
Elmi maarif, Sərgilərin təşkili və elmi nəşrlər), 3 elmi-fond şöbəsi (Arxeologiya, 
Etnoqrafiya, Numizmatika) təşkil olundu. 8 fond (Xüsusi, Silahlar və bayraqlar, 
Faleristika, qliptika və bonistika, Sənədli mənbələr, Neqativ, Hədiyyələr və xatirə 
əşyaları, Təsviri materiallar, Köməkçi materiallar) elmi şöbələrin tabeliyindən 
çıxarılaraq ayrıca struktur vahidi kimi təsdiq olundu. 2010-cu ilin sonunda 
strukturda yeni dəyişiklik edildi və yuxarıda göstərilən 4 elmi şöbə əvəzinə 2 – 
Azərbaycan tarixinin elmi ekspozisiyası şöbəsi və Elmi maarif və sərgilərin təşkili 
şöbəsi yaradıldı. Sonrakı dövrdə muzeyin xarici əlaqələrinin genişlənməsi ilə 
əlaqədar 2012-ci ildə Elmi maarif və sərgilərin təşkili şöbəsi iki yerə – Elmi maarif 
şöbəsinə (nəzdində ekskursiyaçılar qrupu) və Xarici əlaqələr və sərgilərin təşkili 
şöbəsinə bölündü. 

2009-cu ildə muzeyin fəaliyyətinin bütün sahələrində irəliləyişlər nəzərə 
çarpırdı. Son 10 ildə ən irihəcmli nəşr işi (il ərzində 6 kitab), elmi işçilərin xaricdə 
çap olunmuş 16 məqaləsi, ölkəmizin müxtəlif bölgələrinə etnoqrafik və arxeoloji 
ekspedisiyaların təşkili, əməkdaşların 6 xarici ölkədə keçirilən elmi forumlarda 
iştirakı muzeyin nailiyyətləri sırasında qeyd oluna bilər.

Şərəfli, eyni zamanda çətinliklərlə dolu bir yol keçən Milli Azərbaycan Tarixi 
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Muzeyi üçün 2010-cu il xüsusi önəm daşıyırdı. Xarici mətbuatın yazdığı kimi, 
dünyanın aparıcı muzeyləri ilə müqayisə oluna bilən Azərbaycanın tarix xəzinəsi 
həmin il özünün 90 yaşını qeyd etdi. Əlamətdar hadisə münasibətilə Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 2010-cu il martın 16-da Milli Azərbaycan 
Tarixi Muzeyinin 90 illik yubileyinin keçirilməsi ilə bağlı xüsusi sərəncam verdi. 
2010-cu ilin yanvarında Azərbaycanda sualtı arxeologiyanın 40 illiyinə həsr 
olunmuş sərgi və “Xəzər Atlantidası” kitabının təqdimatı ilə start götürən yubiley 
tədbirləri noyabrın 24-də keçirilən təntənəli mərasimlə başa çatdırıldı. Təntənəli 
mərasimdə ölkəmizin dövlət, elm, mədəniyyət xadimləri ilə yanaşı Türkiyədən, 
Rusiyadan, İrandan, Misirdən, Gürcüstandan, Ukraynadan, Qətərdən, Suriyadan, 
Belarusdan, Özbəkistandan, Qazaxıstandan, Macarıstandan, Bolqarıstandan, 
Norveçdən gələn nümayəndələr iştirak etdilər. 90 illik yubiley tədbirlərinin yekunu 
olaraq “Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin inciləri” sərgisi təşkil olundu və eyniadlı 
kitab-albom işıq üzü gördü. Yubiley ilində əlamətdar hadisələrdən biri də muzey 
tərəfindən hazırlanan və BP-Azərbaycan şirkətinin sponsorluğu ilə çap olunan 
“Hacı Zeynalabdin Tağıyev” kitab-albomunun ictimaiyyətə təqdim olunması idi. 
Bütövlükdə, 90 illik yubiley tədbirləri çərçivəsində 2010-cu ildə Milli Azərbaycan 
Tarixi Muzeyində 8 sərgi keçirilmiş, 3 elmi konfrans, o cümlədən, 1 beynəlxalq 
konfrans təşkil olunmuş, 11 kitab çap edilmişdi. Məhz 90 illik yubiley çərçivəsində 
muzeyin ilk İnternet saytı da fəaliyyətə başlamışdı.

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin 90 illiyi münasibətilə 22 nəfər əməkdaş 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə “Əməkdar mədəniyyət 
işçisi” fəxri adına və “Tərəqqi” medalına layiq görülmüş, 30 nəfər Azərbaycan 
Milli Elmlər Akademiyasının Fəxri Fərmanı ilə təltif olunmuş, muzeyin direktoru 
akademik Nailə Vəlixanlı “Şöhrət” ordeninə layiq görülmüşdü. 

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində qorunan eksponatların bərpası, eləcə də 
muzey kolleksiyasının yeni materiallarla zənginləşdirilməsi istiqamətində dövlət 
dəstəyi 2011-ci ildə də davam etdirilmişdi. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2011-ci il 16 mart tarixli sərəncamı ilə həmin məqsədlə muzeyə növbəti dəfə 1 
mln. vəsait ayrılmışdı. Bu vəsaitə 2851 yeni eksponat alınmış, 5332 eksponat bərpa 
və konservasiya olunmuşdur. Azərbaycan dövlətinin böyük əhəmiyyətə malik bu 
dəstəyinə cavab olaraq muzey cəmiyyət qarşısında hesabat məqsədilə 2010-2012-ci 
illərdə yeni alınmış və bərpa olunmuş həmin eksponatlardan “Muzey eksponatlarının 
ikinci həyatı” adlı iki sərgi təşkil etmiş, “Mədəni irsin qorunmasında muzeylərin 
fəaliyyəti və problemləri” mövzusunda elmi-praktiki seminar keçirmişdir. 

2012-ci il muzeyin beynəlxalq əlaqələri tarixində əlamətdar il olmuşdu. 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Çexiya Respublikasına dövlət səfəri 
çərçivəsində 2012-ci il aprelin 5-də “Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi və Çexiya 
Respublikasının Milli Muzeyi arasında Anlaşma Memorandumu” imzalanmışdır. 
Memoranduma əsasən 2013-cü ildə Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində “Çexiya 
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qranatı (süleyman daşı)”, 2014-cü ildə isə Çexiya Milli Muzeyində “Azərbaycan – 
möcüzəli odlar ölkəsi” sərgiləri təşkil olunmuşdur.

2012-ci ilin mart-may aylarında Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində dünya 
şöhrətli Norveç alimi, səyyah Tur Heyerdala həsr olunmuş “Tur Heyerdal – Kon-
Tiki adamı” sərgisi keçirilmişdir. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi ilə yanaşı 
sərginin təşkilatçıları Norveç Krallığının paytaxtı Oslo şəhərində yerləşən  Kon-
Tiki Muzeyi, Norveç Krallığının Azərbaycan Respublikasındakı Səfirliyi idi. 

Həmin ildə Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin kolleksiyasının bəzi materialları 
xaricdə keçirilən iki sərgidə nümayiş olundu. Azərbaycan tarixinə, mədəniyyətinə 
həsr olunan həmin sərgilər Çexiyanın Ostrava şəhərində və Vatikanda təşkil edildi.

Əlamətdar hadisələrdən biri də 2012-ci ilin əvvəlində Milli Azərbaycan 
Tarixi Muzeyinin Avropa və Asiyanın muzeylər şəbəkəsi – ASEMUS-un 
layihəsi olan “Şah əsərlərin virtual kolleksiyası”na (http://masterpieces.
asemus.museum) qoşulması idi. Layihənin məqsədi muzeylər arasında 
əlaqələri genişləndirmək, İnternet vasitəsilə muzey kolleksiyalarında olan ən 
nadir eksponatları nümayiş etdirmək, ölkələrin milli mədəniyyətini tanıtdırmaq 
idi. Dünyanın yüzdən artıq muzeyinin təmsil olunduğu ASEMUS layihəsində 
2012-ci ildə MDB məkanında yalnız iki dövlət – Rusiya və Azərbaycan “Şah 
əsərlərin virtual kolleksiyası”nda iştirak edirdi.

Muzeyin sonrakı dövr beynəlxalq əlaqələrinə gəldikdə, 2018-ci ildə 
Qazaxıstan Milli Muzeyi ilə qurulan əməkdaşlığı xüsusi qeyd etmək lazımdır. 
İki muzey arasında əldə olunmuş razılığa və imzalanmış memoranduma əsasən 
2018-ci il may-iyul aylarında Bakıda, Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində 
Qazaxıstanın “Qızıl adamın dünya muzeylərinə səyahəti” beynəlxalq sərgilər 
layihəsi çərçivəsində “Böyük çölün mirası. Zərgərlik sənətinin şah əsərləri” sərgisi 
keçirildi. Sərgidə İssıq kurqanında tapılan əsləhəli sak döyüşçüsü – “Qızıl adam”, 
Qazaxıstan Respublikasının Milli Muzeyinin fondlarında qorunan və e.ə. VIII əsrə 
aid olan qızıl məmulatı kolleksiyası təqdim edildi.

2018-ci ilin noyabrında isə Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin nümayəndə 
heyəti Çin Xalq Respublikasının Fuçjou şəhərində keçirilən İpək yolu üzərində 
Muzeylərin Beynəlxalq Alyansının I konfransında iştirak etmişdir. Konfransda 
muzeylər arasında qarşılıqlı əlaqələrin inkişafı, birgə layihələr müzakirə edilmişdir. 
Konfransda İpək yolu üzərində Muzeylərin Beynəlxalq Alyansının idarə heyətinə 
seçkilər keçirilmiş və Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin direktoru akademik Nailə 
Vəlixanlı alyansın vitse-prezidentlərindən biri seçilmişdir.

Muzeyin son 20 illik fəaliyyəti dövründə mühüm hadisələrdən biri də 2015-
ci ildə onun yeni nizamnaməsinin qəbul olunması, iki il sonra isə rəsmi dövlət 
qeydiyyatına alınması idi. Yeni nizamnamədə son illərdə dövlətin elm və muzey 
siyasəti sahəsində qəbul olunmuş normativ-hüquqi aktlarının əsas müddəaları 
əks olunmuş, Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin “mədəniyyət və elmi tədqiqat 



“Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi - 2020”

26

müəssisəsi” statusu təsbit edilmiş, muzeyin təşkilati strukturu, idarəetmə 
orqanlarının dəqiq funksiyaları müəyyənləşdirilmişdir. Sənəddə ilk dəfə olaraq 
elmi işçilərin hüquq və vəzifələri, əməyin ödənilməsi qaydaları ilə bağlı xüsusi 
bölmələr öz əksini tapmışdı.

Yeni nizamnamənin qəbul edilməsindən sonra muzeyin strukturunda növbəti 
dəyişikliklər baş verdi. 2016-cı ildə təsdiq olunmuş yeni stuktura görə muzeydə 
3 elmi şöbə (Elmi ekspozisiya və sərgilərin təşkili, Xarici əlaqələr və elmi-kütləvi 
iş, Elmi maarifləndirmə və ekskursiyalar) və əvvəlki kimi, 3 elmi-fond şöbəsi 
(Arxeologiya, Etnoqrafiya, Numizmatika və epiqrafika), 8 fond, Bərpa laboratoriyası, 
kitabxana fəaliyyət göstərirdi. Elmlər Akademiyasının digər müəssisələrində 
olduğu kimi, elmlə təhsilin əlaqələrinin genişləndirilməsi, ictimaiyyətlə əlaqələrin 
daha da səmərəli qurulması, beynəlxalq əməkdaşlığın genişləndirilməsi məqsədilə 
muzeydə 2016-cı ilin oktyabrında Təhsil, 2018-ci ilin fevralında İctimaiyyətlə 
əlaqələr, 2019-cu ilin martında isə Beynəlxalq əlaqələr şöbələri yaradıldı. Təşkilati 
strukturda aparılmış sonuncu (2019-cu ilin yayı) dəyişikliyə uyğun olaraq hal-
hazırda muzeydə Elmi ekspozisiya və sərgilərin təşkili şöbəsi, Elmi-kütləvi iş və 
təhsil şöbəsi, Elmi maarifləndirmə və ekskursiyalar şöbəsi, Arxeologiya elmi-
fond şöbəsi, Etnoqrafiya elmi-fond şöbəsi, Numizmatika və epiqrafika elmi-fond 
şöbəsi, Beynəlxalq əlaqələr şöbəsi, Bərpa laboratoriyası, Kitabxana, həmçinin 
aşağıda adları qeyd olunan fondlar fəaliyyət göstərir: Sənədli mənbələr, Silahlar və 
bayraqlar, Xüsusi, Neqativ, Köməkçi tarixi fənn materialları, Təsviri materiallar, 
Hədiyyələr və xatirə əşyaları, Köməkçi.

2018-ci ildən etibarən Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində 100 illik yubileyə 
hazırlıq işlərinə başlanıldı. Yubileyin dövlət səviyyəsində qeyd edilməsi, muzey 
ekspozisiyasının yenilənməsi, ekspozisiyada interaktivliyin geniş tətbiqi, fondların 
və ekspozisiyanın yeni avadanlıqla təchiz edilməsinə dair təkliflər ölkə rəhbərliyinə 
çatdırıldıqdan sonra 2018-ci ilin yazından başlayaraq Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin göstərişi ilə muzeydə təmir və yenidənqurma işlərinə start verildi. 
2019-cu il dekabrın 4-də dövlət başçısı Azərbaycan xalqının çoxəsrlik tarixi-mədəni 
nailiyyətlərinin təbliğinə, həmçinin ölkədə tarix elminin inkişafına layiqli töhfələrini 
nəzərə alaraq Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin 100 illik yubileyinin qeyd edilməsi 
haqqında sərəncam imzaladı. Həmin sərəncama, həmçinin AMEA Rəyasət Heyəti 
tərəfindən təsdiq olunan tədbirlər planına əsasən muzeydə yeni ekspozisiyanın 
konsepsiyası tərtib edilmiş, sərgilənəcək materiallar müəyyənləşdirilmiş, 
interaktiv elementlərə əsaslanan yeni sensor ekranlarında və masalarda mövzular, 
mətnlər, fotoşəkillər, videofilmlər hazırlanmışdır. Muzeyin fondlarında elektron 
pasportlaşdırma işi davam etdirilmiş, 4 fondda bu iş tamamlanmışdır. 2020-ci 
il ərzində muzey əməkdaşları tərəfindən 11 adda yubiley nəşri – “Azərbaycan 
şəhərlərinin açarları”, “Gözəllik ondur”, “Üçtəpə kurqanındakı alban döyüşçüsü”, 
“Azərbaycanda möhürlərin tarixindən”, “Xəzər Atlantidası yadigarları”, “Sehrli 
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çıraq”, “Azərbaycan Dmitri Yermakovun fotoşəkillərində”, “Muzey əlifbası”, 
“Hacı Zeynalabdin Tağıyev fotoşəkillərdə”, “Hacı Zeynalabdin Tağıyev sarayı”, 
“Azərbaycan tarixi 100 eksponatda” adlı kitablar və kitab-albomlar hazırlanmışdır.

2020-ci ilin əvvəllərində artıq muzeydə təmir və yenidənqurma işləri başa 
çatdı və yeni ekspozisiyasının qurulması prosesinə başlanıldı. Lakin həmin vaxtda 
bütün dünyanı bürümüş COVİD-19 pandemiyası və mart ayından ölkəmizdə tətbiq 
edilən sərt karantin rejimi ilə əlaqədar nəzərdə tutulan işləri tam həyata keçirmək 
mümkün olmadı. Yeni şəraitə uyğunlaşmağa məcbur olan Milli Azərbaycan Tarixi 
Muzeyinin əməkdaşları bütün elmi, maarifləndirici fəaliyyətlərini onlayn formatda 
təşkil etmiş, muzeyin Facebook və Youtube səhifələri vasitəsilə izləyiciləri fond 
kolleksiyaları ilə tanış etmiş, müxtəlif tarixi hadisələrlə bağlı videotəqdimatlar 
hazırlamış, videokonfrans rejimində beynəlxalq və ölkə səviyyəli elmi tədbirlərdə 
iştirak etmişlər.

Sərt karantin rejiminin yumşaldılmasından sonra – 2020-ci il iyunun 17-də 
Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin nəzdində fəaliyyət göstərən Hacı Zeynalabdin 
Tağıyevin xatirə muzeyinin təmir və yenidənqurma işlərindən sonra açılış 
mərasimi keçirildi. Xatirə muzeyinin yeni ekspozisiyasında iriölçülü ekranda 
(touch screen) H.Z.Tağıyevin sahibkarlıq və ictimai fəaliyyəti, Azərbaycanda və 
onun hüdudlarından kənarda gördüyü xeyriyyə işləri, ailəsi haqqında məlumatlar 
yerləşdirilib. Həmin məlumatlar üç dildə – Azərbaycan, ingilis və rus dillərində 
təqdim olunur. Bundan başqa yeni ekspozisiyada muzeyin fondlarında qorunan 
rəsm əsərləri, sənədlər, fotoşəkillər, H.Z.Tağıyevin ordenləri, onun vəsaiti hesabına 
nəşr olunan kitablar da nümayiş etdirilir.

Pandemiya dövrünün çətinliklərinə baxmayaraq, 100 yaşlı Milli Azərbaycan 
Tarixi Muzeyi tədricən öz fəaliyyətini adi rejimdə, lakin karantin tələblərinə uyğun 
olaraq bərpa etmək üzrədir. 2020-ci ilin iyun ayından etibarən muzeydə “Azərbaycan 
1941-1945-ci illər müharibəsi dövründə” sərgisi fəaliyyət göstərir, hal-hazırda ilin 
sonunda açılışı nəzərdə tutulan iki sərginin – “Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin 
silah kolleksiyası” və “Böyük İpək yolu və Azərbaycan” sərgilərinə hazırlıq işləri 
aparılır. Eyni zamanda, Azərbaycan tarixinə həsr olunmuş daimi ekspozisiyanın 
qurulmasına başlanılmışdır. 

1920-ci il iyunun 15-də yaradılan kiçik Doğma diyarın tədris muzeyi əsrə bərabər 
yol keçərək, müxtəlif ad dəyişikliklərinə məruz qalaraq, indi Milli Azərbaycan 
Tarixi Muzeyi adlı böyük bir elm və mədəniyyət ocağına çevrilmişdir. Onun bu 
səviyyəyə gəlib çatmasında, sözsüz ki, 1920-ci ildən bu günədək muzeydə əmək 
sərf edən kollektivin böyük zəhməti vardır. İllər ötdükcə bu kollektivə yeni-yeni 
adamlar gələcək və onlar öz sələflərinin gərgin, lakin nəcib və şərəfli işlərini davam 
etdirəcəklər. Beləliklə, bu estafet nəsildən-nəsilə ötürüldükcə, Milli Azərbaycan 
Tarixi Muzeyi yaşayacaq və yaşadıqca da tariximizi yaşadacaq...

Farhad Jabbarov
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The activities of the National Museum of History of Azerbaijan in 2000-2020

Summary
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The article devoted to the research on the scientific, expositional and fund 
activities of the National Museum of History of Azerbaijan in 2000-2020.
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Национального музея истории Азербайджана в 2000-2020 гг.
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Nasir Quluzadə. Azərbaycanın arxeoloji irsinin öyrənilməsində və mühafizəsində Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin rolu

 (1991-2019-cu illər) (səh. 29-42)

Nasir Quluzadə 

Azərbaycanın arxeoloji irsinin öyrənilməsində və 
mühafizəsində Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin rolu 

(1991-2019-cu illər)
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UOT 902; 069 (091)

Giriş. Yaranmasının 100-cü ildönümünü 2020-ci ildə qeyd edən Milli 
Azərbaycan Tarixi Muzeyi (bundan sonra muzey) keçən bu müddət ərzində 
Azərbaycanın maddi mədəni, xüsusilə də onun tərkib hissəsi olan arxeoloji irsin 
öyrənilməsi və mühafizəsi sahəsində kifayət qədər əməli işlər görmüşdür. Bu 
işlərə arxeoloji abidələri öyrənmək məqsədilə ekspedisiyaların təşkili, Azərbaycan 
arxeologiyasının ayrı-ayrı problemlərinə həsr olunmuş elmi-tədqiqat işlərinin ərsəyə 
gətirilməsi, tapıntıların müvafiq kolleksiyalarda mühafizəsi, bərpa və konservasiyası 
aiddir. Cəsarətlə demək olar ki, muzey arxeoloji irsin öyrənilməsi və mühafizəsi 
işində zəngin təcrübə qazanmış, böyük ənənənin əsasını qoymuşdur. Hətta qocaman 
mədəni-maarif və elm ocağı olaraq digər elmi tədqiqat müəssisələrinə də bu işdə 
gözəl nümunə olmuşdur. Təbii olaraq hesab edirik ki, muzeyin bu sahədə qazandığı 
zəngin təcrübəni və həyata keçirdiyi tədbirləri elmi cəhətdən araşdırmaq, tarixinin 
yazılmamış mərhələsini qələmə almaq yerinə düşər. Bu həm də dolayısı ilə onun 
100 illik yubileyinə kiçik bir hədiyyə də ola bilər.  

Hazırda təqdim etdiyimiz məqalə muzeyin bu istiqamətdəki fəaliyyətinin 
1991-2019-cu illərinə və ya dövlət müstəqilliyi dövrünə həsr olunub. Tədqiqat 
obyekti kimi bu dövrün seçilməsi təsadüfi olmayıb, bir neçə amildən qaynaqlanır. 
İlk öncə qeyd edək ki, bu dövr sovet illərindən fərqli olaraq muzeyin həyatında 
özünəməxsus iz qoymuşdur. Belə ki, tədqiqat dövründə muzey sovet dövrünün 
ideoloji buxovlarından azad olaraq, “Azərbaycançılıq” məfkurəsini rəhbər tutmağa 
başlayır. Bundan başqa tarixi-mədəni irisimizi milli elmi konsepsiya əsasında 
tədqiq və təqdim etməyə başlamışdır. Keçid dövründə bütün məhdudiyyətlərə 
baxmayaraq, muzey öz imkanlarını səfərbər edərək öhdəsinə düşən vəzifələri 
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layiqincə yerinə yetirmişdir. 1998-ci ildən sonra isə fəaliyyəti yeni forma 
və məzmun alan muzey daha bir inkişaf mərhələsinə qədəm qoyur. Beləliklə, 
muzey həyatının mütərəqqi hadisələrlə zəngin olan bu dövrünün öyrənilməsi az 
əhəmiyyət kəsb etmir. Bu əhəmiyyəti isə daha da artıran muzeyin Azərbaycanın 
arxeoloji irsilə bağlı fəaliyyətinin xüsusi olaraq araşdırılmamasıdır. Əlbəttə ki, 
akademik Nailə Vəlixanlının (26, s. 9-18; 27, s. 5-15; 28, s. 5-14) və t.ü.f.d. Fariz 
Xəlillinin (20, s. 76-78; 21, s. 351-352) elmi məqalələrində muzeyin araşdırılan 
dövrdəki fəaliyyətində arxeoloji irsin yeri ilə bağlı məqamlara toxunulmuşdur. 
Lakin təqdim etdiyimiz mövzu hərtərəfli öyrənilmədiyindən bu və ya digər 
araşdırmaları yetərli saymırıq. 

Tədqiqatın mənbə bazasını əsasən muzeyin arxivində və Arxeologiya elmi fond 
şöbəsində saxlanılan 1996-cı ildən 2019-cu ilədək olan illik hesabatlar təşkil edir. 
Bununla yanaşı tədqiqata müxtəlif formatlı elmi işlər də cəlb edilmişdir. 

Arxeoloji irsin öyrənilməsi: ekspedisiyalar. Muzeyin arxeoloji irsin 
öyrənilməsi sahəsindəki fəaliyyəti Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra 
da davam etmişdir. Bu fəaliyyət sahəsinə aid işlər əsasən muzeyin struktur 
bölmələrindən biri olan Qədim və orta əsrlər dövrü tarixinin ekspozisiyası şöbəsi 
(2009-cu ilədək muzeyin Arxeologiya fondu həmin şöbənin nəzdində fəaliyyət 
göstərirdi), 2009-cu ildən isə Arxeologiya elmi fond şöbəsi (bundan sonra şöbə) 
tərəfindən yerinə yetirilmişdir. Lakin müstəqilliyin ilk illərində ölkədəki qeyri-sabit 
ictimai-siyasi vəziyyət, Qarabağda gedən ağır müharibə, baş verən milli faciələr, 
dağılmış iqtisadi münasibətlər və ağır sosial şərait arxeoloji irsin öyrənilməsinə 
müəyyən maneələr yaratmışdır. Bu səbəbdən də, XX əsrin 90-cı illərində muzey 
arxeoloji ekspedisiyalar və ya səfərlər təşkil etmək iqtidarında olmamışdır. Bundan 
əlavə 1974-cü ildən A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun tərkibində fəaliyyət 
göstərən sektorun bazasında 1993-cü ildə Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun 
yaradılması muzeyin arxeoloji ekspedisiyalar təşkil etmək imkanlarını bir qədər 
də məhdudlaşdırdı. Belə ki, artıq həmin tarixdən etibarən ölkə ərazisində arxeoloji 
çöl-tədqiqat işləri vahid bir mərkəzdən – adını yuxarıda qeyd etdiyimiz institut 
tərəfindən idarə olunurdu. Bütün bunlara baxmayaraq, muzey arxeoloji irsin 
öyrənilməsinə öz töhfəsini verməkdə israrlı idi.  

Artıq XXI əsrin ilk illərindən başlayaraq muzeyin əməkdaşları, xüsusilə də 
şöbənin elmi işçi heyəti Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun bölgələrə təşkil 
etdiyi ekspedisiyaların tərkibində fəal şəkildə arxeoloji axtarışlara qoşulurdular. 
Muzeyin təcrübəli və tanınmış mütəxəssislərindən olan Viktor Kvaçidze Bakı-
Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft kəmərinin tikintisi ilə əlaqədar 2004-cü ildə təşkil 
olunmuş ekspedisiyada arxeoloji dəstənin rəhbəri kimi axtarışlar aparırdı. Şöbənin 
digər əməkdaşları isə Xanlar (indiki Göygöl), Cəlilabad və Qəbələ rayonu ərazisində 
aparılan arxeoloji kəşfiyyat işlərində iştirak etmişlər (5, v. 69). 2005-ci ildə isə şöbə 
əməkdaşları Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun Girdimançay və Ağsuçay 
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hövzəsində ilk orta əsr abidələrini tədqiq edən ekspedisiyasının tərkibində iştirak 
etmişlər (4, v. 17). 

2007-ci il 30 noyabr-4 dekabr tarixlərində Arxeologiya fondunun bir qrup 
elmi işçisi Ağstafa, Şəmkir, Tovuz, Qazax rayonlarında və Gəncə şəhərlərində 
elmi ezamiyyətdə olmuş, bu bölgədə yerləşən bəzi abidələrin vəziyyəti ilə 
maraqlanmışlar. Səfər zamanı müəyyən sayda arxeoloji materiallar da əldə edilərək 
muzeyə cəlb edilmişdir (10). 2008-ci ildə isə Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəmərinin 
tikintisi zamanı 25-dən çox küp qəbirin açılması faktının araşdırılması məqsədilə 
muzey öz əməkdaşlarını bölgəyə ezam etmişdir. Burada, Ağsu rayonu Gəgəli kəndi 
ərazisindəki Nərgizava abidəsində qısa müddətli araşdırma işləri aparılmış, yerüstü 
materiallar götürülmüşdür (6, v. 138).

2009-cu ildə muzeyin bölgələrə təşkil etdiyi arxeoloji səfərlərin davamı olaraq 
şöbə əməkdaşları Buğurt (Şamaxı rayonu) və Fitdağ (İsmayıllı rayonu) qalalarına 
baxış keçirmiş, yerli əhalinin bu abidələrdən topladığı arxeoloji materiallarla tanış 
olmuş, bəzi yerüstü materialları (12 saxlama vahidi) muzeyə gətirmişlər. Həmin il 
Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu Şamaxı-Xınıslı ekspedisiyasının Ağsu rayonu 
Gəgəli kəndi ərazisindəki Nərgizava abidəsində apardığı kəşfiyyat qazıntısında 
iştirak etmək və qazıntı ilə yaxından tanış olmaq üçün muzey əməkdaşları Ağsu 
rayonuna ezam olunmuşlar. Qazıntılar zamanı 2 m dərinlikdə 30 torpaq qəbir aşkar 
olunmuşdur (7, v. 21-27; 22, s. 193-198).

Muzeyin arxeoloji irsin öyrənilməsinə verdiyi böyük töhfələrdən biri də 
Orta əsr Ağsu şəhər yerinin qazıntıları təşkil edir. Belə ki, 2010-cu ildə prof. 
Qafar Cəbiyevin rəhbərliyi ilə başlanan bu qazıntılarda şöbənin üç əməkdaşı 
Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu ilə birlikdə Ağsuda keçirilən arxeoloji 
ekspedisiyada yaxından iştirak etmişdir. Bu qazıntıların nəticələri “Ağsu şəhəri 
orta əsrlərdə” adlı kitab-albomun birinci buraxılışında öz əksini tapmışdır. Kitab-
albomun sonrakı buraxılışında muzey əməkdaşlarından t.ü.f.d. Fariz Xəlillinin 
“Azərbaycan-Avropa əlaqələri”, t.ü.f.d. Gülzadə Abdulovanın “Ağsu tapıntıları və 
onların etnoqrafik paralelləri” və t.ü.f.d. Həbibə Əliyevanın “Ağsunun epiqrafik 
abidələri” adlı məqalələrində Şirvanın son orta əsrlər dövrü maddi mədəniyyəti 
ilə bağlı araşdırmalar yer almışdır (11, s. 86-97, 110-166, 256-279). Həmin il 
muzey əməkdaşları t.ü.f.d. Akif Quliyevin rəhbərliyi ilə Şamaxı-Ağsu arxeoloji 
ekspedisiyasının tərkibində Nərgizava abidəsində arxeoloji qazıntılarda da iştirak 
etmişlər (8, v. 162; 23, s. 186-194).

2011-ci ildə şöbənin əməkdaşları orta əsr Ağsu şəhər yeri qazıntıları ilə 
yanaşı (18, s. 310-316), 2012-ci ildə Füzuli rayonunun Babı kəndində yerləşən 
Şeyx Babı Yaqub xanəgahında aparılan qazıntılara da fəal qoşuldular (12, s. 
246-256). Ümumiyyətlə, şöbə əməkdaşları 2012-2019-cu illərdə də Arxeologiya 
və Etnoqrafiya İnstitutunun nəzdində təşkil olunmuş müxtəlif ekspedisiyaların 
tərkibində bölgələrə ezam edilmişlər (9). Bu ekspedisiyalardan nümunə olaraq 
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mərhum arxeoloqumuz AMEA-nın müxbir üzvü, t.e.d. İlyas Babayevin rəhbərlik 
etdiyi Qəbələ arxeoloji ekspedisiyasını və Beynəlxaq Azərbaycan-Almaniya 
Şəmkir-Qaracəmirli ekspedisiyasını göstərmək olar. Adından da göründüyü kimi, 
ekspedisiyalar müvafiq olaraq Qəbələnin Antik şəhər yerində, III (15, s. 194-203), 
2017-ci ildə isə V qazıntı sahələrində (17, s. 226-233) və Şəmkir ərazisindəki 
Əhəməni dövrünə aid İlyastəpə və Qurbantəpə abidələrində qazıntılar aparmışlar. 
Qazıntlar zamanı həmin abidələrin quruluşu, memarlıq xüsusiyyətləri, topoqrafik 
cəhətləri öyrənilmiş, mədəni təbəqələrdən elmi əhəmiyyət kəsb edən xeyli sayda 
maddi nümunələr tapılaraq götürülmüşdür (16, s. 478-488). 

Muzey əməkdaşlarının iştirak etdiyi daha bir ekspedisiya t.ü.f.d. Xəqani 
Alməmmədovun rəhbərlik etdiyi Qarabağ neolit-eneolit arxeoloji ekspedisiyasıdır. 
Bu ekspedisiyanın əsas tədqiqat obyektini Qarabağ ərazisindəki erkən əkinçi-
maldarlara məxsus yaşayış məskənləri təşkil edir. 2012-2016-cı illərdə ekspedisiya 
Ağdam rayonu ərazisindəki İsmayılbəytəpə abidəsində davamlı qazıntılar 
aparmış, təşkil etdiyi kəşfiyyat səfərlərində isə Ağdam, Ağcabədi, Tərtər və Bərdə 
rayonlarında yerləşən neolit və eneolit dövrü abidələrinin qeydiyyatını apararaq 
xəritələşdirmişdir (13, s. 74-81; 14 s. 32-33). Həmin abidələrdən tapılmış arxeoloji 
materialların bir qismi muzeyin arxeoloji kolleksiyasına təhvil verilmişdir (24, s. 
232-243; 25, s. 270-280).

Muzey əməkdaşlarının yaxından iştirak etdiyi daha bir ekspedisiya t.ü.f.d. 
Ceyhun Eminlinin rəhbərlik etdiyi Antik dövr üzrə Lerik arxeoloji ekspedisiyasıdır. 
Bu ekspedisiya tərəfindən Lerik ərazisindəki nekropollar araşdırılmış, burada 
dəfn adətlərinin cəhətləri öyrənilmiş, tapılmış maddi nümunələrin bu və ya digər 
səciyyəvi xüsusiyyətləri araşdırılmışdır. Onu da əlavə edək ki, şöbə əməkdaşları 
yuxarıda qeyd edilən abidələrin qazıntılarında fəal şəkildə iştirak etməklə yanaşı, 
həmçinin buradan tapılmış bir çox maddi nümunələri muzeyə cəlb etməklə onun 
arxeoloji kolleksiyasını zənginləşdirmişlər (29, s. 48-50). 

Araşdırılan dövrdə muzey arxeoloji irsi öyrənməklə yanaşı, öz kolleksiyasını 
zənginləşdirmək məqsədilə də bölgələrə müstəqil səfərlər təşkil edib. Belə səfərlərə 
nümunə olaraq 10-13 iyul 2018-ci il və 15-17 iyul 2019-cu il tarixlərində Şəmkir 
rayonuna təşkil edilmiş ezamiyyətləri göstərmək olar. Bu səfərlər zamanı Qapanlı 
kənd qəbiristanlığı ərazisinə baxış keçirilmiş, beş ədəd at və bir ədəd qoç formalı 
məzar daşları qeydə alınmışdır. Bundan əlavə həmin məzar daşlarının fotoşəkilləri 
çəkilmiş, ölçüləri götürülmüş, üzərilərindəki kitabələrin estampları çıxarılmış və 
digər zəruri məlumatlar əldə edilmişdir (19, s. 199-210). Sonrakı ildə isə Qaracəmirli 
kəndi yaxınlığındakı e.ə. I minilliyin ortalarına aid abidələrdən tapılmış arxeoloji 
materialların bir qismi muzey kolleksiyası üçün təhvil alınmışdır. Təhvil alınmış 
materiallar arasında Pasarqad tipli sütun altlığı daha böyük maraq doğurur. 2019-cu 
ilin toplama işinə həmçinin Quba, Qəbələ, Tovuz və digər bölgələrə olan səfərləri 
də daxil etmək olar (9). 
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Elmi-arxeoloji tədqiqatlar. Tədqiqat dövrü ərzində muzeyin arxeoloji 
irsin öyrənilməsi ilə bağlı fəaliyyəti təkcə bölgələrə səfərlər təşkil etməklə, 
ekspedisiyalara qoşulmaqla məhdudlaşmamışdır. Bu dövr ərzində muzey həmçinin 
arxeoloji kolleksiyasında toplanan müxtəlif tapıntıları da tədqiqata cəlb etmiş, 
onları elmi dövriyyəyə gətirmişdir. Bu tədqiqatlar əvvəlcədən qəbul edilmiş 
nəzəri problemlərin alt mövzuları çərçivəsində aparılmışdır. 1996-1999-cu illərdə 
“Kapitalizmə qədərki sosial-iqtisadi formasiyaların tarixi” problemi ilə əlaqədar 
“Qədim və orta əsr Azərbaycanın tarixi abidələrinin, maddi və mənəvi mədəniyyətinə 
dair materialların toplanılması, elmi tədqiqi, mühafizəsi və nəşri, onların muzey 
ekspozisiyası və sərgilərdə nümayişi” keçici mövzu üzərində müəyyən işlər icra 
edilmişdi. Həmin işlər arasında “Azərbaycanın maddi mədəniyyət abidələri”, 
“Saxsı oyuncaqlar”, “Haşiyəli kaşılar”, “Gəncə-Çovdar kompleksindən tunc bəzək 
əşyaları” və “Azərbaycan Tarixi Muzeyinin lövbərlər kolleksiyası” adlı kataloqlar 
üçün fond materialları seçilmiş, onların annotasiyaları yazılmış, müvafiq ədəbiyyat 
toplanılmışdır. Lakin kataloqların ümumi planının, fotoşəkillərin çəkilməsi üçün 
zəruri avadanlığın və vəsaitin olmaması səbəbindən bu işlər başa çatdırılmamış 
qalmışdır (2, v. 6, 8, 47; 1, v. 2; 3, v. 2). Bununla yanaşı şöbə əməkdaşları ayrı-ayrı 
elmi toplu və jurnallarda tədqiqat mövzularına aid məqalələri nəşr etdirirdilər. Bu 
baxımdan böyük elmi işçi Viktor Kvaçidze öz elmi məhsuldarlığı ilə seçilirdi.  

2000-ci ildən başlayaraq muzeydə arxeoloji tədqiqat işləri “Azərbaycanın 
qədim və orta əsrlər dövrü tarixinin ekspozisiyada nümayişi və elmi tədqiqi” 
probleminin “Azərbaycanın qədim və orta əsrlər tarixinə, maddi və mənəvi 
mədəniyyətinə dair materialların toplanması, elmi tədqiqi, mühafizəsi və nəşri, 
onların muzeyin ekspozisiyasında və sərgilərdə nümayişi” keçici mövzusu 
əsasında yerinə yetirilmişdir (5, v. 2). Şöbə əməkdaşlarının səyi ilə 2009-cu ildə  
“Xəzər Atlandidası” adlı kitab-albom, 2010-cu  ildə “Azərbaycanın antropomorf 
terrakotları” adlı kataloq işıq üzü görmüşdür. 

Araşdırdığımız dövrün ikinci onilliyində şöbənin elmi işçiləri  Tamilla 
İbrahimova “Süjetli kaşılar üzərində Avesta mövzusu (Azərbaycan Tarixi Muzeyinin 
Arxeologiya fondunun materialları əsasında)”, Fariz Xəlilov  “Azərbaycan Tarixi 
Muzeyinin arxeoloji materialı Azərbaycan tarixinin öyrənilməsində mənbə kimi”, 
kiçik elmi işçilər Madrid Surxayev “Qədim Azərbaycanda tunc dövrünün sonu, 
dəmir dövrünün əvvəllərində silah və hərbi iş”, Rüfət İslamov “Qafqaz Albaniyasının 
ellinizm dünyası ilə əlaqələri” mövzularında namizədlik dissertasiyaları üzərində 
çalışmışlar (5, v. 18). 

Arxeoloji tədqiqat işləri 2011-2019-cu illərdə də uğurla aparılmışdır. Bu illərdə 
maraqlı elmi tədqiqat işlərindən biri Şirvan bölgəsindən tapılmış müxtəlif bəzək 
əşyalarının kataloq şəklində nəşridir. 2012-ci ildə işıq üzü görmüş “Şirvanın bədii 
metalı” adlı kataloqda 123 ədəd bədii metal nümunəsi haqda zəruri məlumatlar 
verilib. Bu illərdə şöbənin maraqlı işlərindən biri “Orta əsr saxsı məmulat” adlı 
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elmi tədqiqat layihəsi olmuşdur. Bu layihə çərçivəsində 2016-cı ildə “Zoomorf 
təsvirli şirli qablar” adlı kataloq çap olunmuşdu. Kataloqda mövzuya uyğun 229 
ədəd fond materialı işıqlandırılıb. 

2016-cı ildə işıq üzü görmüş “Davud bəy Şərifov” adlı kitab isə Azərbaycanın 
ilk arxeoloqlarından biri, arxeoloji irsimizin öyrənilməsində və mühafizəsində 
böyük xidmətləri olmuş dəyərli elm xadiminə həsr olunmuşdu. Kitabda Davud bəy 
Şərifovun həyat və elmi yaradıcılığından bəhs olunub. 

2018-ci ildə isə şöbə əməkdaşlarının səyi ilə “Azərbaycanın qədim və orta 
əsr silahları” mövzusunda kitab-albomu işıq üzü görmüşdü. Bu nəşrdə arxeoloji 
kolleksiyaya daxil olan müxtəlif təyinatlı qədim silahlar haqqında məlumatlar yer 
alıb. Kataloqlar və kitab-albomlarla yanaşı, 2020-ci ildə geniş auditoriya üçün 
nəzərdə tutulmuş “Xəzər Atlantidasının yadişarları” və “Sehirli çıraq” bukletləri 
çapdan çıxmışdır.

Şöbə əməkdaşlarının arxeoloji kolleksiya nümunələrini elmi ictimaiyyətə 
təqdim etmək istiqamətindəki fəaliyyətləri yuxarıdakı işlərlə yekunlaşmamış, 
onlar “Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi və arxeoloji irsimiz”, “Saxsı oyuncaqlar”, 
“Sirli şar-konusvari qablar”, “Azərbaycanın antik dövr keramikası-oynoxoyyalar” 
mövzusunda kitab və kataloqlar üzərində işləri davam etdirirlər. Tədqiqat dövründə 
həmçinin şöbə əməkdaşlarından Laçın Mustafayev və Aida İsmayılova alimlik 
dərəcəsi almaq üçün müvafiq olaraq “Antik mədəniyyətin Azərbaycan Albaniyasının 
maddi irsinə mədəni təsiri” və “Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin kolleksiyası 
Azərbaycanın IX-XIII əsrin əvvəlləri maddi mədəniyyətinin öyrənilməsində mənbə 
kimi” mövzularında elmi tədqiqat işlərini uğurla müdafiə etmişdilər. Digər şöbə 
əməkdaşı Emin Məmmədov isə “Mingəçevir Azərbaycan Albaniyasının antik 
şəhəri kimi” mövzusundakı elmi tədqiqat işini tamamlamışdır. Onu da qeyd edək 
ki, tədqiqat dövründə şöbənin elmi işçilərinin “Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin 
elmi əsərləri”, “Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası”, “Azərbaycan 
arxeologiyası”, “AMEA-nın Xəbərləri”, “Tarix və onun problemləri”, eləcə də bu 
kimi digər sanballı toplu və jurnallarda bir-birindən maraqlı və elmi əhəmiyyət kəsb 
edən məqalələri nəşr olunub (9). 

Təqdirəlayiq haldır ki, son 30 il müddətində şöbə əməkdaşları “Azərbaycanın 
beynəlxalq çoxtərəfli qarşılıqlı əlaqələrində Bakının rolu”, “Bakı - islam 
mədəniyyətinin paytaxtıdır – 2009”, “Muzeylərin müasir durumu və inkişaf 
perspektivləri”, “Azərbaycan tarixinin öyrənilməsində muzeylərin rolu”, “Maddi 
mədəniyyət abidələrinin bərpası, konservasiyası və mühafizəsi problemləri”, 
“IV Beynəlxalq Türk Əl Toxumaları (tekstil) və Ənənəvi Sənətlər Konqresində”, 
“Muzey, arxiv və kitabxanalarda qorunan milli dəyərlərin tədqiqi, təbliği, qorunması 
və bərpası”, “İslam intibahı dövründə Azərbaycanın maddi və mənəvi mədəniyyəti”, 
“Müasir Azərbaycandan tarixi Şirvanşahlar dövlətinə səyahət” və digər mövzularda 
təşkil olunmuş respublika və beynəlxalq səviyyəli konfranslar, simpoziumlar və 
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seminarlarda arxeoloji abidələrin və kolleksiyaların öyrənilməsinə, eləcə də 
mühafizəsinə və təbliğinə həsr olunmuş elmi məruzələrlə çıxış ediblər. 

Arxeoloji kolleksiyaların fondda uçotu və mühafizəsi işi. Muzey arxeoloji 
tapıntıların öyrənilməsi ilə yanaşı onların müvafiq kolleksiyalarda mühafizəsi işini 
də müasir dövrün tələbləri çərçivəsində yerinə yetirməyə çalışır. Konkret olaraq 
tədqiq etdiyimiz dövrə gəldikdə, keçən əsrin 90-cı illərində, xüsusilə də əvvəllərində 
bu sahədə müəyyən problemlər mövcud idi. Belə ki, keçid dövrünün çatışmazlıqları 
muzeydə mühafizə və ya fond işinə də öz mənfi təsirini göstərmişdir. Amma bütün 
bu çətinliklərə və çatışmazlıqlara baxmayaraq, şöbə əməkdaşları fond işini əzmlə 
yerinə yetirirdilər. 

Keçid dövründə Arxeologiya fondu əvvəl zirzəmidə, sonralar isə birinci 
mərtəbədə yerləşirdi. Kiçikhəcmli arxeoloji materiallar stellajlarda, iri və ağır 
nümunələr isə xüsusi ayrılmış yerlərdə saxlanılırdı. Fondda saxlanılan bu materilların 
hər il inventarizasiyası həyata keçirilirdi. Bəzən bu inventarizasiya işi seçmə 
xarakter daşıyırdı. Fond materialları müvafiq meyarlar əsasında qruplaşdırılmaqla 
yanaşı, sanitar təmizləmə işlərinə də cəlb edilirdi. Tədqiqat dövrünün 90-cı illərində 
Qarğalartəpə və I Kültəpə abidələrindən tapılmış materialların qeydiyyatı işləri 
aparılmış, vərəqələri tərtib olunmuşdur. 1998-ci ildə muzeyin Tarixi Əşyaların 
Qəbulu Komissiyası tərəfindən Arxeologiya fonduna 21 ədəd yeni material təhvil 
verilmişdir. Fond materiallarının mühafizəsini daha da yaxşılaşdırmaq məqsədilə 
materialların bir hissəsi zirzəmidən əsas fonda daşınmışdı (1, v. 50). Təkcə 1999-cu 
ildə Arxeologiya fondundan 17 mindən artıq eksponat inventarlaşmadan keçmiş və 
əsas fonda köçürülmüşdür. Bəzi arxeoloji materialların saxlandığı qutular yeniləri 
ilə əvəzlənmişdi (3, v. 2). 

2000-2010-cu illərdə fond işində nəzərə çarpacaq irəliləyişlər baş verir. 
Təkcə 2000-ci ildə inventarlaşdırma işində təqribən 6000 ədəd arxeoloji 
material yoxlanılmış, onun yarısı əsas fonda köçürülmüşdür. Sonrakı illərdə 
isə ekspozisiyadan geri qaytarılmış eksponatların bir qismi (2650 ədəd) fondda 
yerləşdirilmiş, onlara yeni elmi pasportlar tərtib edilmişdir. Uzun müddət 
muzeyin zirzəmisində saxlanılan və əsasən qeydiyyatsız qalan, vaxtilə Nizami 
adına Ədəbiyyat muzeyindən, Şirvanşahlar sarayından gətirilmiş Gəncə-Çovdar, 
Beyləqan, İsmayıllı, Qəbələ-Səlbir, Mingəçevir və s. arxeoloji komplekslərin 
500 s.v. əsas fondda yerləşdirilmiş, inventar kitabında qeydiyyata alınmışdır. 
AMEA-nın Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutundan alınmış 286 ədəd antropoloji 
material aktlaşdırılaraq qeydə alınmış və fondda yerləşdirilmişdir. I Bəndovan və II 
Bəndovan şəhərciklərindən tapılmış təqribən 2000 s.v. arxeoloji materiala pasport 
tərtib edilmiş, 250 s.v. isə inventarlaşdırılmışdır (5, v. 18, 49-50; 4, v. 8-9). 2010-
cu ildə isə Arxeologiya fondunda 1953-1954-cü illərdə arxeoloji qazıntılar zamanı 
tapılmış 108 inventar nömrə altında qeyd olunan 151 s.v. mis sikkə Numizmatika 
fonduna təhvil verilmişdir. 200 s.v. arxeoloji materialın elektron pasportu tərtib 
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edilmişdir. “Azərbaycan Tarixi Muzeyinin arxeoloji ekspedisiyaları (1920-1960-ci 
illər)” sərgisi üçün 200-dən çox material seçilmişdir (8, v. 144-145).

Fond işi sahəsində əvvəlki mərhələlərdə müşahidə olunan canlama 2011-2019-
cu illərdə də davam etdi (9). Hətta bu illərdə fond işi həm keyfiyyət, həm də kəmiyyət 
göstəricilərinə görə əvvəlki mərhələləri daha da qabaqladı. İlkin mərhələdə fond 
işini daha yüksək tələblər çərçivəsində həyata keçirmək üçün şöbənin bütün işçi 
heyəti və resursları səfərbər olundu. Fond işində müşahidə olunan sistemsizliyi 
və pərakəndəliyi aradan qaldırmaq məqsədilə konkret iş planı yaradıldı. Əvvəlki 
illərdə fonda təhvil verilmiş arxeoloji materiallar ya tapılma yerinə, ya da həcminə 
və tərkibinə görə qruplaşdırılaraq müvafiq şkaflara yığılmağa başlanıldı. Şkaflara 
yığılarkən materialların həcmi də nəzərə alınaraq kiçik əşyalar kağız qutularda 
qablaşdırılaraq siyirtməli, irilər isə rəfli şkaflarda yerləşdirilmişdir. Məsələn, əqiq, 
pasta, şüşə, balıqqulağı və digər materiallardan olan muncuq düzümləri, şüşə və şirli 
qab fraqmentləri, şirsiz saxsı qablar və onların hissələri, oyuncaqlar, kiçikölçülü 
saxsı qablar, daş, ağac, sümük, toxuculuq və metal məmulatı isə karton qutularda 
qablaşdırılaraq siyirtməli şkaflara yığılmışlar. Bir qədər irihəcmli saxsı qablar 
– dolçalar, bardaqlar, küplər, küpələr, boşqablar, süddanlar, vazalar, piyalələr, 
çölməklər, dopular və digər materiallar isə rəfli şkaflara təmizlənərək qoyulmuşlar. 
Şkafların içinə yerləşməyən materiallar, xüsusilə iritutumlu bardaqlar və təsərrüfat 
qablarının hissələri qablaşdırılaraq şkafların üzərinə yığılmışlar. Kərpic, kirəmit 
və su tüncləri, dən daşları və həvəngdəstələr üçün beş taxta qutu ayrılmışdır. 
Təsərrüfat küpləri isə qeydiyyata alınmaqla əvvəlkitək divarboyu uzanan səkilərin 
üzərinə qoyulmuşlar. 

Bu maddi mədəniyyət nümunələri şkaflara yerləşdirilməmişdən öncə onlar 
hansı şkafda, siyirtmədə (və ya rəfdə) və qutuda yerləşmələri, eləcə də onların 
tapıldığı yer, təyinatı, inventar nömrələri barədə və digər məlumatlar annotasiyalar 
şəklində çap edilmişdir. Daha sonra çap edilmiş annotasiyalar müvafiq qutuların ön 
hissəsinə yapışdırılmışdır. 

Kompyuterin yaddaşına köçürülmüş yuxarıda qeyd olunmuş məlumatlar 
əsasında Microsoft Office Word proqramında Arxeologiya Fondunun Elektron 
Məlumat Bazası (bundan sonra baza) yaradılmışdır. Bazanın məhz bu proqramda 
yaradılması təsadüfi olmayıb, aşağıdakı amillərlə şərtlənir. İlk öncə onun istifadəsi 
çox sadə, rahat və asandır. Kompyuterin yaddaş diskində çox az yer tutur və istənilən 
həcmdə məlumatı ora yerləşdirmək mümkündür. Bazanın daşınması və digər 
daşınan vasitələrə köçürülməsi də çox rahatdır. Bu bazada əlavə və ixtisarların, 
eləcə də redaktələrin aparılması da mümkündür. Baza internet resurslarından da 
asılı olmayıb, axtarış əməliyyatına da malikdir. Bu isə hər bir şöbə əməkdaşına 
fonda daxil olmadan arxeoloji əşyanın hansı şkafda, rəfdə və qutuda yerləşməsi 
haqda məlumatı əldə etmək imkanını yaradır. Bundan əlavə bazada axtarışları 
bir neçə meyar, məsələn, əşyanın inventar nömrəsi ilə yanaşı, onun tipi, tərkibi, 
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tapıldığı yer kateqoriyaları üzrə də aparmaq mümkündür. 
Bütün bunlarla yanaşı, fonda təhvil verilmiş yeni arxeoloji tapıntıların da 

qeydiyyatı mövcud təlimata uyğun aparılmış, tapıldığı abidə və ya bölgə üzrə 
müvafiq kolleksiyalarda yerləşdirilmişlər. Yerləşdirilərkən onların saxlanma 
vəziyyətlərinə də nəzər yetirilmiş, sanitar təmizləmə işlərinə cəlb edilmişlər. Daha 
sonra onların birkalanma və pasportlaşdırma işləri yerinə yetirilmişdir. 2019-cu 
ildən elektron pasport proqramı muzeyin lokal şəbəkəsinə qoşulmuşdur. Həmçinin 
həmin il fondun yekun inventarizasiya aktına 977 saxlama vahidi daxil edilib. Həmin 
tarixə kimi 20768 inventar nömrə altında 26159 saxlanma vahidi inventarizasiyadan 
keçmişdir. Qalan inventarın da inventarizasiya aktına daxil edilməsi istiqamətində 
işlər aparılır. Ümumi hesablamalara görə Arxeologiya fondunda hazırda 50 mindən 
çox arxeoloji material saxlanılır. Fondda saxlanılan materialın az bir qismini isə 
təsadüfi tapıntılar və mulyajlar təşkil edir. Yerinə yetirilmiş işlərin həcmini aşağıdakı 
cədvəldən də görmək mümkündür: 

İllər Fonda yeni 
qəbul

Birkalanma Sanitar  
təmizləmə

Qeydiyyat Elektron 
Pasport

2011 137 - - 200 709
2012 3 - - 3 813
2013 106 - - 178 1122
2014 82 2648 1650 130 1092
2015 86 47 764 2 843
2016 578 - 1647 178 1647
2017 405 - 748 405 204
2018 18 - 189 18 1387
2019 150 529 3927 150 294
Cəmi 1595 3224 8925 1264 8111

Arxeoloji materialların restavrasiyası və konservasiyası. Arxeoloji irsin 
mühafizəsi işinin bir tərəfini də eksponatların bərpası və restavrasiyası işi təşkil 
edir. Tədqiqat dövründə muzeydə arxeoloji kolleksiya nümunələrinin restavrasiyası 
və konservasiyası da həyata keçirilmişdir. Bu işlər muzeyin Bərpa laboratoriyasında 
təcrübəli bərpaçı-rəssamlar tərəfindən yerinə yetirilmişdi. Məlumat üçün bildirək 
ki, 1996-cı ildə Bərpa laboratoriyasında 26 ədəd saxsı əşya bərpa, 30 ədəd dəmir 
eksponat korroziyadan təmizlənərək konservasiya edilmişdir (2, v. 15). 1997-ci 
ildə isə arxeoloji kolleksiyaya aid 45 ədəd saxsı əşya bərpa, bir neçə eksponat isə 
korroziyadan təmizlənərək konservasiyadan keçmişdir (2, v. 55). Sonrakı, 2000-
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2010-cu illərdə isə bu göstərici 300-dən çox olmuşdur (5, v. 7). 
Arxeoloji kolleksiya nümunələrinin bərpa və konservasiyasında nəzərəçarpacaq 

nəticələrin əldə edilməsində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab 
İlham Əliyevin 2008, 2009 və 2011-ci illərdə muzeyin maddi-texniki bazasının 
möhkəmləndirilməsi ilə bağlı imzaladığı sərəncamların böyük rolu olmuşdur. 
Bu illərdə muzeyin Bərpa laboratoriyasına yeni avadanlıqlar və xüsusi vasitələr 
alınmışdı. Bərpaçı-rəssamların sıraları və fəaliyyət məkanları genişləndirildi. Təbii 
ki, atılmış bütün bu addamlar hər il yüzlərlə arxeoloji nümunənin ikinci dəfə yeni 
həyat əldə etməsinə səbəb oldu: 2011-ci ildə 139, 2012-ci ildə 79, 2013-cü ildə 108, 
2014-cü ildə 125, 2015-ci ildə 114, 2016-cı ildə 98, 2017-ci ildə 456, 2018-ci ildə 
35, 2019-cu ildə 350 s.v(9). Digər illərlə müqayisədə 2018-ci ildə göstəricinin aşağı 
olması isə həmin ildə muzeydə əsaslı təmir işlərinin getməsi ilə əlaqədar olmuşdur.   

Nəticə. Beləliklə, yuxarıda təqdim edilmiş məlumatlardan görmək olar ki, 
müstəqillik illərində muzey arxeoloji irsi öyrənmək və mühafizə etmək üçün 
öz imkanlarından geniş istifadə etmiş, öz dövrünün bir sıra yeniliklərindən 
faydalanmışdır. Belə ki, araşdırılan dövrdə muzey arxeoloji abidələri öyrənmək, 
eləcə də öz kolleksiyalarını zənginləşdirmək məqsədilə AMEA Arxeologiya 
və Etnoqrafiya İnstitutu ilə sıx əməkdaşlıq etmiş, şöbə əməkdaşlarını həmin 
müəssisənin nəzdində təşkil edilmiş ekspedisiyaların tərkibində bölgələrə ezam 
etmişdi. Bölgələrə ezamiyyətlər həmçinin müstəqil şəkildə də həyata keçirilmişdir. 
Şöbə əməkdaşları elmi tədqiqat işlərinə də böyük önəm vermiş, Azərbaycanın 
qədim və orta əsrlər dövrünün problemlərinə, eləcə də arxeoloji kolleksiyalara həsr 
olunmuş müxtəlif səpgili işlər ərsəyə gətirmişlər. Arxeoloji araşdırmaların nəticələri 
respublika və beynəlxalq səviyyəli elmi tədbirlərdə məruzə şəklində təqdim 
edilmişdir. Bu dövrdə arxeoloji kolleksiyaların mühafizəsi işi də müasir dövrün 
tələbləri çərçivəsində yerinə yetirilmiş, onların qeydiyyatı ilə bağlı məlumatlar 
elektronlaşdırılmışdır. Kolleksiya nümunələrinin bərpa və konservasiyası məsələləri 
də daim diqqətdə saxlanılmışdır.

Məqalənin elmi əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, burada ilk dəfə Milli Azərbaycan 
Tarixi Muzeyinin, eləcə də onun struktur bölmələrindən olan Arxeologiya elmi fond 
şöbəsinin illik hesabatları əsasında Azərbaycanın arxeoloji irsinin öyrənilməsi və 
mühafizəsi sahəsində 1991-2019-cu illərdə həyata keçirilən işlər ümumiləşdirilərək 
elmi dövriyyəyə təqdim edilmişdir. Tədqiqata cəlb edilmiş sənədlərdən aydın  olur ki, 
muzey Azərbaycan dövlətinin yaratdığı şəraitdən və göstərdiyi dəstəkdən faydalanaraq 
xalqımızın çoxminillik arxeoloji irsinin öyrənilməsi və mühafizəsi sahəsində böyük 
fədakarlıq və peşəkarlıq nümayiş etdirmişdir. Bununla da muzey əvvəlki dövrlərdəki 
nailiyyətlərinin davamını gətirərək Azərbaycanın maddi mədəniyyət tarixinin, 
xüsusilə də arxeoloji irsinin öyrənilməsinə ciddi töhfələr vermişdir.

Məqalənin əməli əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, Milli Azərbaycan Tarixi 
Muzeyinin tarixi və Azərbaycanda arxeoloji irsin öyrənilməsi mövzularına həsr 
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olunmuş əsərlərin yazılmasında mənbə rolunu oynaya bilər. Həmçinin tələbələr, 
magistrlər, doktorantlar, elmi işçilər, müəllimlər və digər sənət sahibləri də 
məqalədən Azərbaycanda arxeologiya və muzeyşünaslığın tarixini öyrənmək 
məqsədilə bəhrələnə bilərlər.
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The presented article is dedicated to the activities of the National History 
Museum of Azerbaijan in the field of study and protection of the archeological 
heritage of Azerbaijan during 1991-2019. 

The source base of the research consists of mainly annual reports from 1996 
to 2019, which have been kept in the archives of the Museum and the Department 
of Archeological scientific fund. In addition, scientific works with various formats 
were involved in the research. 

The museum collaborated closely with ANAS Institute of Archeology and 
Ethnography and sent department employees to the regions as part of expeditions 
organized under this institution during the research period in order to study 
archeological monuments, as well as to enrich its collections. Trips to the 
regions were also carried out independently. Employees of the department also 
pay great attention to scientific research works, created various works dedicated 
to the problems of ancient and Middle Ages, as well as archeological collections 
of Azerbaijan. Also, the results of archeological research were presented in the 
form of reports at republican and international scientific events. The protection 
of archeological collections has been carried out within the requirements of 
modern times and information on their registration has been digitized during 
this period. The issues of restoration and conservation of collection samples 
have always been in focus. 

The scientific significance of the article is that for the first time the work of 
the Museum, which were carried out in the field of study and protection of the 
archeological heritage of Azerbaijan during 1991-2019, have been summarized and 
presented to the scientific community. It is clear from the documents involved in the 
research that the Museum has demonstrated great dedication and professionalism 
in the study and protection of the millennial archeological heritage of our people 
through taking advantage of the conditions created and supported by Azerbaijan

Насир Гулузаде
Роль Национального Музея Истории Азербайджана в изучении и 
сохранении археологического наследия Азербайджана (1991-2019)

Резюме
Ключевые слова: экспедиция, археологический материал, каталог, 

коллекция, консервация

Данная статья посвящена деятельности Национального Исторического 
Музея Азербайджана в области изучении и сохранении археологического 
наследия Азербайджана в 1991-2019 годах.
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Источниковая база исследований состоит в основном из годовых отчетов 
с 1996 по 2019 годы, хранящихся в архиве музея и отделе археологии. Кроме 
того, в исследование были вовлечены научные работы различных форматов.

В течение исследовательского периода музей с целью изучения 
археологических памятников, а также для обогащения своих коллекций, тесно 
сотрудничал с Институтом Археологии и Этнографии НАНА, направлял 
сотрудников отделов в регионы в составе экспедиций, организованных при 
этом учреждении. Поездки в регионы также проводились самостоятельно. 
Сотрудники отдела придавали большое значение научным исследованиям, 
создавали различные труды, посвященные проблемам древнего и 
средневекового Азербайджана, а также археологическим коллекциям. 
Также результаты археологических исследований были представлены в виде 
докладов на республиканских и международных научных мероприятиях. 
В этот период охрана археологических коллекций осуществлялась в 
соответствии с требованиями современности, а их регистрация была  
електронизирована. Вопросы реставрации и консервации коллекционных 
образцов всегда была в центре внимания.

Научная значимость статьи заключается в том, что здесь впервые обобщена 
и представлена научному сообществу работа музея в области изучения и 
сохранения археологического наследия Азербайджана в 1991-2019 годах. Из 
документов, задействованных в исследовании, видно, что музей используя 
условия, созданные и поддерживаемые азербайджанским государством, 
продемонстрировал большую самоотверженность и профессионализм в 
изучении и защите тысячелетнего археологического наследия нашего народа.
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Афет Керимова. Чаша из Хасанлу, как источник для изучения верований в Древнем Азербайджане (c. 43-52)

Ключевые слова: Хасанлу, чаша, солярная символика, геральдика 
Азербайджана, Р.Дайсон, Э.Порада

UOT 94 (479.24) 

Вопросы геральдики и символики Азербайджана в силу целого 
ряда объективных и субъективных причин малоизучены. И если в годы 
независимости увидели свет ряд исследований, посвященных символике 
XIX- XX веков (знамена, атрибуты власти и др.), относительно символики в 
древнейший период очень мало работ, при том, что вещественный материал 
(в том числе декоративного и иллюстративного характера), т.е., реальные 
источники, довольно обширен и разнохарактерен. Археологический материал, 
с точки зрения истории геральдики и символики, практически не изучен. 
Целью данной статьи является исследование символического значения 
знаменитой золотой чаши из города-крепости Хасанлу (Hasnlı, Hasanlu) (по 
названию ближайшего селения Həsənli) – резиденции царей древнейшего 
государства на территории Азербайджана – Манны. 

Чаша из Хасанлу была довольно хорошо изучена, и на эту тему был 
опубликован ряд статей, среди которых надо в первую очередь выделить 
работу самого Роберта Дайсона, археолога, нашедшего золотую чашу. Но в 
своей статье «Раскопки в Иране. Хасанлу,1958». Дайсон описывает, прежде 
всего, саму крепость и процесс раскопок (9 c.9). Детальное изучение чаши 
он доверил искусствоведу и археологу Эдит Пораде. В статье «Чаша из 
Хасанлу», вышедшей в весеннем номере журнала «Expedition” за 1959  год 
Эдит Порада дала подробное описание чаши (размер, материал, фигуры, 
изображенные на чаше) и попыталась  провести идентификацию изображений 
на базе хурритской, касситской и шумерской мифологии(11 с.22).Некоторые 
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из её доводов выглядят довольно спорно, но тем не менее, нужно отметить, 
что все последующие исследователи чаши обращались к этой статье как 
к первоисточнику. Чаша многократно обсуждалась в многочисленных 
статьях и публикациях. В статье «Золотая чаша из Хасанлу.Тридцать лет 
спустя» Ирен Витер попыталась суммировать все предыдущие публикации 
и подвести своеобразный итог.(13 c.88)Что касается нашей страны, то 
чаша была упомянута в работах Бретаницкого Л.С. и Вейнмарна (3, c.10), 
Эфендиева Р. (1 c.23),  Ахмедова С. и Васильева А. (2 c.57). В литературе 
и интернет-пространстве очень много материалов на эту тему, но они, как 
правило, повторяют вышеописанных авторов. Однако, до сих пор, чаша не 
была рассмотрена с точки зрения изучения символики и верований Древнего 
Азербайджана.

С 1956 по 1974 гг. команда археологов Музея археологии и антропологии 
Пенсильванского университета (г.Филадельфия, США), Музея Искусств 
Метрополитен (г.Нью- Йорк, США) и археологическая Служба Ирана 
проводили совместные раскопки в долине р. Сулдуз, к юго-западу от озера 
Урмия (Иранская провинция Западный Азербайджан). В результате раскопок 
был обнаружен укрепленный город с дворцом, использовавшийся как 
резиденция царей Манны (10). 

Руины крепости Хасанлу.

Позже руководитель проекта, Роберт Дайсон напишет, что «город 
был настолько процветающим, что мы буквально оказались под лавиной 
артефактов» (8 c.1). В I тыс. до н.э. Хасанлу был застроен двух и даже 
трехэтажными домами, центр города был увенчан высокой цитаделью, 
укрепленной мощными стенами. Выгодное стратегическое положение 
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Хасанлу, расположенного на пересечении торговых путей, соединяющих 
Месопотамию и Анатолию, стало причиной расцвета города и причиной его 
падения. Хасанлу постоянно привлекал взоры могущественных соседей –
Ассирии и Урарту. 

В 800 г. до н э. город пал под ударом урартских захватчиков. Перед 
археологами предстала картина трагедии, развернувшейся почти три тысячи 
лет назад, когда хаос вторжения был усугублен пожаром. В результате раскопок 
было обнаружено десять культурных слоев. Находки последнего слоя – скелеты 
убитых, обломки оружия, разбитые предметы обихода, свидетельствовали о 
жестоком бое и последующем пожаре. В этом слое, представлявшем собой 
смесь пепла и гальки, хорошо сохранились более 200 скелетов, поэтому 

Раскопки в Хасанлу.

Хасанлу нередко именуют «Помпеями Ближнего Востока”(10).
Музей археологии и антропологии Пенсильванского университета: фото-

78138-1
В результате пожара рухнуло перекрытие главной башни крепости, 

придавив собой троих воинов, пытавшихся вынести самое ценное. Во время 
раскопок, около кисти одного из них, блеснул золотой брусок. Уверенный, 
что он обнаружил золотой браслет, Дайсон продолжил раскопки, вскоре он 
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извлек из земли золотой сосуд, с выгравированными на ней фигурами людей 
и животных.(8 c.4)Эта находка разделит его жизнь на до и после, он станет 
известен как археолог, нашедший «ту самую чашу из Хасанлу». Чаша вызвала 
широкий резонанс : в 1958 году в  223 номере газеты «Illustrated London 
News» выходит статья под названием  «Found in Persian Azerbaijan: A Unique 
Mannaean  Golden Bowl»,а журнал «Life» посвятил находке целый разворот(« 

Золотая чаша из Хасанлу. Тегеранский Археологический музей

The secret of a Golden Bowl» Life Magazine January  12)
До сих пор не утихают споры, о том при каких обстоятельствах чаша 

оказалась в руках трех воинов. Были ли эти воины защитниками крепости, 
пытавшимися вынести из хаоса и огня самое ценное, или же перекрытие 
крепости обрушилось и придавило собой захватчиков?

В настоящее время чаша хранится в коллекции Тегеранского 
Археологического музея (инв. HAS 58-469). Высота чаши составляет 20 см, 
диаметр обода 18 см, диаметр основания 15 см, толщина стенок 4.6 мм. Сосуд 
был найден в сплющенном состоянии, тем не менее, его форму принято считать 
чашей, но, по мнению археолога из Бостонского университета Майкла Данти 
(Michael Danti) форму сосуда скорее можно охарактеризовать как кубок. Неясным 
является и вопрос,  о месте ее изготовления, но судя по другим предметам, 
найденным в крепости, а также по останкам мастерской по металлообработке, 
относящейся к слою Хасанлу IV чаша может быть работой местных мастеров. 
Нет определенного мнения,  и относительно точной датировки чаши, так как 
Хасанлу пал в 800 г. до н.э. большинство ученых склоняется к мнению,что она 
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была изготовлена между 1000 и 800 гг до н.э. Чаще всего указывается датировка 
900 г. до н.э. В то же время ряд исследователей, вслед за Э.Порадой полагает,что 
чаша была изготовлена намного раньше, в 1250-1000 гг. до н.э. Эта датировка 
связана со стилистическими параллелями чаши с  аналогичными  изделиями  из 
Месопотамии, датированными концом II тыс. до н.э.

Все пространство чаши условно разделено на три горизонтальные полосы. 
В верхней полосе изображены три фигуры, каждая из которых находится в 
колеснице. Две колесницы запряжены мулами, третью везет бык. Они одеты в 
похожие рубашки с короткими рукавами, поверх которых наброшены накидки 
с бахромой. Перед колесницей, запряженной быком, стоит человек с  чашей 
в руках, рядом с которым изображены два человека, ведущие перед собой 
животных.  Для того чтобы передать ниспадающие на плечи волосы богов 
была использована сложная техника гильоширования (гильоширование- 
процесс гравировки на поверхности металла сетки волнистых, закономерно 
переплетающихся линий). Средняя полоса заполнена фигурами, не 
связанными единым мотивом. Здесь представлены: фигура лучника с колчаном 
за спиной, орел, держащий в когтях женщину, всадница верхом на льве, с 
зеркалом в вытянутой руке, ниже которой расположены мужские фигуры с 
оружием в руках, атакующие диморфное существо и три кинжала, острия 
которых направлены вниз.  В нижней полосе сосуда представлена группа 
мужчин, стоящих рядом с пустым троном и женщина, протягивающая своего 
младенца   мужчине. Одной из самых интересных композиций чаши является 
противостояние длинноволосого мужчины и некоего монстра, нижняя часть 
туловища которого изображена в форме горы, покоящейся на льве и трех 
волчьих головах. Потоки воды, извергаемые быком, изображенным, на верхней 
полосе стекают и заполняют пространство рядом с волчьими головами, служа 
звеном, связующим нижнюю и верхнюю полосы чаши. Справа от монстра 
изображена женская фигурка в мантии, стоящая на двух овнах. (11 с.20).На 
чаше отсутствует какой-либо текст.

Каждая из полос чаши затрагивает определенный аспект древней 
мифологии, причем выделенный статус и символика (бык-один солнечных 
символов, лучи света и огня, ниспадающие с плеч, головной убор, увенчанный 
полумесяцем), сопутствующая фигурам в запряженных колесницах говорит об 
их принадлежности к высшему пантеону богов. Также отличительной чертой 
является прическа: так, если для богов характерны распущенные волосы, то 
прическа человека с чашей в руках, по-видимому, жреца, представляет собой 
зачесанные на лоб волосы и выбритый затылок. Первая фигура, в колеснице, 
запряженной быком, извергающим потоки жидкости, ассоциируется с богом 
бури. Второе божество изображено с крыльями (лучами) и диском над 
головой. Аналогичные изображения, обнаруженные в Кархемише, выдают 
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в нем бога Солнца. Голову третьей фигуры, венчают пара бычьих рогов и 
полумесяц, которые являются атрибутами бога Луны. Вместе они составляют 
триаду верховных божеств. Жрец с чашей в руках и двое мужчин ведущие за 
поводья овнов, этих животных приносили в жертву богам, символизируют 
обряд возлияния. 

Основание чаши.

Донная часть сосуда также содержит изображения: ровный квадрат, 
окруженный с четырех сторон изображениями коз, вписан в круг. Квадрат, 
внешне напоминающий шахматную клетку, состоит из ста мелких ячеек. В 
древнем мире десятка рассматривалась в качестве числа абсолютного, как 
символ целостности, завершённости и совершенства, а число сто, то есть 
десятка, возведенная в квадрат выступала как символ «полноты полнот» (7). 
Что касается изображения коз, то по мнению Н.Рзаева, предки  азербайджанцев 
почитали козу как символ солнца (5 с.211).

Тщательная прорисовка трех кинжалов, изображенных на чаше, 
позволяет предположить что один из кинжалов, с гардой в форме полумесяца, 
абсолютно идентичен как кинжалам обнаруженным на территории Хасанлу, 
так и кинжалам, обнаруженным в гробницах XII-XI вв до н.э, расположенных 
восточнее Хасанлу, в окрестностях Каспия, а изображение льва, со свастикой 
на бедре, идентично такому же изображению на Келардаштской золотой 
чаше (12 c.59).
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Что касается самой формы чаши, то по мнению Е.Г.Рудневой в основе 
универсального трансисторического символа Чаши лежит восходящее к 
мифологии представление о полярности сущностных начал человеческого 
бытия, о смерти и воскресении, о плотском и духовном, о временном и вечном. 
В смене культурных эпох эти смыслы обогащались новыми трактовками, 
семантическими оттенками и ценностными акцентами. Сохраненные в 
глубине эстетической памяти, они породили бесконечное разнообразие 
культурных ассоциаций, связанных с образом Чаши как общечеловеческим 
символом (6 с.68).

Схема композиций на чаше (по И.Винтер)

Чаша изготовлена из золота, которое, по мнению историка-востоковеда  Л. 
А. Лелекова символизировало в глазах древних воплощение идей бессмертия, 
вечности, всемогущества ассоциировалось  с солнцем. Ассоциативная связь 
понятий золота, солнца, неистребимой жизни была достоянием многих древних 
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цивилизаций, но материальная реализация этого идейно-символического 
комплекса преимущественно обнаруживает себя в богатейших погребениях 
скифо-сакской племенной верхушки(4)

Наличие большого числа солярной символики: бык, колесо, нимб 
в виде лучей света, лев со свастикой также, как и сам металл, из которого 
изготовлена чаша свидетельствует о доминирующем положении Солнца и 
верований, связанных с ним. Следовательно, можно предположить что, чаша 
из Хасанлу является одним из предметов, связанных с культом  Солнца  в 
Древнем Азербайджане.
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Afət Kərimova 
Həsənlidan tapılan qızıl cam 

Qədim Azərbaycanda inancların öyrənilməsində mənbə kimi

Xülasə

Açar sözlər: Həsənli, badə, günəş simvolikası, Azərbaycan heraldikası, 
R.Dayson, E.Porada

1958-ci ildə ABŞ-ın Pensilvaniya Universitetinin, Metropoliten Sənət 
Muzeyinin əməkdaşlarından və İran tədqiqatçılarından ibarət arxeoloji ekspedisiya 
Robert Daysonun rəhbərliyi ilə qədim Azərbaycan dövləti Mannanın hökmdar 
iqamətgahı olmuş Həsənli qalasında unikal artefaktlar əldə etmişdir. Onların 
sırasında qızıl cam xüsusi yer tutur. Cam tarixi və arxeoloji baxımdan kifayət qədər 
tədqiq edilmişdir, lakin üzərində olan simvolik rəsmlər onu yalnız zərgərlik sənəti 
nümunəsi kimi deyil, heraldik təsvirləri olan artefakt kimi qəbul etməyə əsas verir. 
Təqdim edilən məqalədə bu qızıl cam ilk dəfə e.ə. II-I minilliklərdə Azərbaycanın 
tarixi ərazilərində yayılmış inancların araşdırılması baxımından təhlil olunub. 
Belə ki, camın düzəldildiyi material, onun forması, eləcə də yan tərəflərində və 
altlığında olan rəsmlər araşdırılmış, üç üfüqi zolaq şəklində olan təsvirlərin əslində 
vahid kompozisiya təşkil etməsi və bu kompozisiyada günəşlə bağlı təsəvvürlərin 
mərkəzi yer tutması göstərilib.

Aparılmış tədqiqat qədim dövrlərdə Azərbaycan ərazisində günəş və qünəşə 
sitayişlə bağlı simvolikanın yayılmasını, günəşlə bağlı inancların sistem şəklini 
almasını göstərir.

Afet Kerimova 
The Gold Bowl of Hasanlu as a source for study 

of beliefs of  Ancient Azerbaijan

Кeywords: Hasanlu, bowl, solar symbol, Heraldry of Azerbaijan,  
R.Dyson, E.Porada

  
In 1958 Robert Dyson led the team of archaelogists from Iran, the University of 

Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology and Metropoliten Museum 
of Art which conducted excavations in Hasanlu ,  known as residence of rulers of 
Manna-Ancient Azerbaijan State. In the result of archeological excavations  unique 
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historical artifacts were discovered .Notable among artefacts is Gold Bowl.The Bowl  
have been extensively studied from historical and archeological perspectives but 
unique images   allow us use this piece of Art also  as a  source of research of heraldic 
symbols. This article the first tries to consider the symbolism of gold bowl with the 
aim of exploring beliefs, which distributed  on the historic territory of Azerbaijan in 
II-I  millennia BC.Material of bowl as well as  shape and  images which depicted on 
cover and base create one composition in which solar symbol play a central role.
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Nərgiz Əliyeva. Azərbaycanda islamın yayılmasında səhabələrin rolu (səh. 53-61)

Nərgiz Əliyeva

Azərbaycanda islamın yayılmasında səhabələrin rolu

Açar sözlər: Azərbaycan, islam , səhabə, xəlifə, sərkərdə

UOT 94 (479.24)

Müsəlman ruhani cəmiyyəti ilə ərəb dövlətinin funksiyaları IX əsrə qədər 
fərqləndirilmədiyi kimi, Xilafətin ruhani və siyasi funksiyaları arasında da hədd 
qoyulmurdu. Hesab edilirdi ki, idarəetmə Allahın kitabı olan “Quran” və Allahın 
insanlara elçi olaraq göndərdiyi və ona görə də Allahın rəsulu adlandırılan 
Peyğəmbərin (s.a.s.) sünnəsi əsasında qurulmalıdır. Ona görə də onun qurduğu 
dövlət forma və mahiyyətinə görə fərqlənirdi. Bu, yeni dinin əsasları üzərində 
qurulan tamamilə yeni bir dövlət idi. Məhəmməd peyğəmbərin (s.a.s.) təməlini 
qoyub meydana gətirdiyi dövlət onun şəxsinə, ailəsinə və soyuna aid bir mülk 
deyildi. Bu dövlət onun qoyduğu qanunlarla deyil, elçisi olduğu Allahın qanunları 
ilə idarə olunmaqda idi və bu mövzuda Allah rəsulu (s.a.s.) dövlət başçısı olaraq 
həmin qanunları icra edirdi. Allahın qanunları ilə idarə olunan Xilafətdə səhabələrin 
xüsusi statusu olmuşdur. Qurani-Kərimdə (Ali-İmran, 3, 110) “İnsanlıq üçün ortaya 
çıxarılmış ən xeyirli ümmət” kimi adı çəkilmış səhabələr ən dəyərli və fəzilətli 
nəsil kimi qəbul edilmışlər. Azərbaycanda islamın yayılmasında  rolu olmuş bir çox 
səhabənuin adı çəkilir. Hicrətin 13-cü ilində Əbu Bəkrin vəfat etdiyi gün (25 avqust 
634-cü ildə) xəlifə seçilən və adı İslamın Azərbaycana dini və siyasi fenomen kimi 
gəlməsi ilə bağlı olan xəlifə Ömər ibn Xəttab (h. 13-23/ 634-644) həm də səhabə 
idi. Azərbaycanın fəthində böyük rolu olmuş, siyasi hakimiyyətin başçısı olmaqla 
yanaşı, həm də “əmir əl-möminin”, yəni “möminlərin əmiri” adlanan bu şəxsiyyət 
dövləti Əbu Bəkrdən sonra 10 il müddətində tam müvəffəqiyyətlə idarə etmişdir. 
Xəlifə Ömər Əbu Bəkrin xələfi olduğu üçün ona “Rəsulallahın xəlifəsinin xəlifəsi” 
kimi uzun və tələffüzü çətin bir ləqəblə xitab edilmişdi. Səhabələrdən Muğira ibn 
Şubənin Ömərə “Yə əmirəl-möminin” kimi müraciət etməsindən sonra Ömərə və 
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ondan sonra gələn xəlifələrə bu şəkildə xitab edildi (17, s. 367-368).
Peyğəmbərin (s.a.s) qurduğu dövlət  xəlifə Ömər tərəfindən idarə olunduğu 

dövrdə fəthlərin sayı daha da artdı. Azərbaycanın fəthi də onun hakimiyyəti 
dövrünə təsadüf edir. Digər ölkələrdə olduğu kimi, burada da ictimai-iqtisadi və 
siyasi xarakterli problemlər mövcud idi. Buna görə də  xəlifə Ömər ibn Xəttab 
Azərbaycanın fəthindən əvvəl məsləhətləşmələr aparmışdı. Onun Azərbaycan 
haqqındakı söhbətindən görünür ki, xəlifə İran və Azərbaycan bölgələrindən hansının 
fəthinə daha əvvəl başlamaq barədə xeyli götür-qoy etmişdir. O, Hörmüzandan 
soruşanda ki, “Farsdanmı başlayım, yoxsa Azərbaycandan, yoxsa İsfahandanmı”? 
Hörmüzan ona belə cavab verir: “Fars və Azərbaycan bir quşun iki qanadları, 
İsfahan isə başıdır. Zira, başı kəsilən bir quşun uçması mümkün deyil” (8, s.142; 
16, s.15).  Beləliklə, h.22 (642-643)-ci ildə Xəlifə Ömər  Kufədən Azərbaycan, Rey 
və İsfahana doğru hərəkət etmək haqqında əmr verdi.

Ərəb fəthlərinin ilk dövrlərində müqavilələrə əsasən nəzərdə tutulan 
vergilərin toplanması ilə məşğul olan idarə sistemi orqanları hələ kifayət qədər 
möhkəmlənməmişdi. Məhz buna görə də fütuhatın ardınca, yəni VII əsrin 
ortalarından etibarən hakimiyyəti möhkəmləndirmək, sərhədləri qorumaq, yerli 
əhalinin baş verə biləcək çıxışlarının qarşısını almaq və vergi toplamaq üçün xəlifə 
canişinlərinin yaşadıqları ordugahlar, başqa sözlə, rabatlar salınmağa başladı.  
Azərbaycanda rabatların komandirləri yerli hakimiyyət nümayəndəsi vəzifəsini icra 
edirdilər. Bu vəzifə amil vəzifəsi idi (4, s165). Amil vəzifəsini yerinə yetirən şəxslərə 
qarşı çox vaxt narazılıq və iğtişaşlar baş vermiş, xalq kütlələri ayağa qalxmışdı. Ona  
görə də Ömər ibn Xəttab səhabələri valilik vəzifəsinə nadir hallarda təyin edirdi. 
Ömərin onlara öz yanında, Mədinədə ehtiyacı var idi. Bu insanlar onun məşvərət 
məclisinə, şuraya daxil idilər və xəlifə onlarla gördüyü bütün işləri müzakirə 
edirdi. Bundan başqa Ömər ibn Xəttab “mən sevdiyim təmiz insanların vəzifə ilə 
bulaşmalarını arzulamıram” deyərək onları vilayətlərin, şəhərlərin idarəçiliyinə 
təyin etmirdi. Bilindiyi kimi, valilər öz işləri, icraatları ilə idarə etdikləri insanların 
heç də hamısını həmişə məmnun edə bilmirdilər. Bir çox hallarda valilərdən haqlı 
və ya haqsız şikayətlər edilirdi. Sərt məcazı ilə tanınan Ömər isə haqqında şikayət 
olunan insanları, bu hətta öz doğma övladı belə olsa, ağır şəkildə cəzalandırmaqdan 
çəkinmirdi. Ona görə də xəlifə İslamın ən çətin günlərində Peyğəmbərlə (s.a.s.) 
çiyin-çiyinə durmuş insanları incidə biləcəyi əndişəsi ilə valiliyə təyin etmirdi 
(17, s. 368-369).  Lakin çox çətin şərait və çıxılmaz vəziyyətdə onlardan istifadə 
edirdilər. Belə bir vəziyyətlə  rastlaşan xəlifə Ömər Peyğəmbərin (s.a.s.)  səhabəsi  
Numan ibn Muqərrini (?-642) Azərbaycanın fəthinə göndərməyə məcbur oldu. Bu 
səhabə barədə tarixçi ət-Təbəri belə yazır: “Hz. Ömər Dərbənd hakimi Hörmüzanla 
apardığı məşhur söhbətindən sonra Peyğəmbərin (s.a.s.) məscidinə gəlmiş və bu 
vaxt orada namaz qılan böyük səhabə Numan ibn Muqərrinin yanında oturmuş 
və namazını bitirdikdən sonra onu amil (vergiyə nəzarət edən) təyin edəcəyəni 
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söyləmişdi. Tutulmuş torpaqlarda baş¬lıca məqsədin vergi toplamaq olduğu bu 
dövrdə, həm mülki, həm hərbi hakimiyyət çox vaxt o yeri fəth etmiş hərbi başçıya 
həvalə edildiyi üçün amil və əmir titulları vali (canişin) titulunu əvəz edirdi (19, s.38). 
Səhabələr vergi yığmaqdansa, Allah yolunda qəza və cihad etməyi daha şərəfli iş 
sayırdılar. Böyük səhabə Numan ibn Muqərrin belə düşündüyü üçün Peyğəmbərdən 
(s.a.s) aldığı uca ruh və özünə yaraşan imanla, əsaləti ilə cavab vermiş və: “Məni 
vergi yığan göndərəcəksənsə “xeyir”, qəza və cihad üçün göndərəcəksənsə “bəli” 
cavabını vermişdi” (12, s.142). Göründüyü kimi, səhabə üçün Allah yolunda qəza 
və cihad etmək həyatın ən böyük qayəsi sayılırdı.

Tarixi ədəbiyyatda səhabələrdən Əbdüləziz ibn Hatim ibn ən-Numanla  yanaşı, 
bu diyarda İslamı yayan Hüzeyfə ibn əl-Yəmən, Əbdürrahman ibn Rəbiə əl-Bəhili, 
Səlman ibn Rəbiə əl-Bəhili kimi görkəmli səhabələrin adları çəkilir. 

İlk müsəlman sərkərdələrinin fəth etdikləri şəhərlərin əhalisi ilə bağladıqları 
sülh müqaviləsi İslamın burada yayılması üçün dayaq nöqtəsi olmuşdur. Qeyd etsək 
ki, Xilafət ərazisinin böyük hissəsinin (demək olar ki, ən azı dörddə biri) sülh yolu 
ilə, yəni müqavilə əsasında fəth edilmişdir (21, c.150), onda  bu müqavilələrin 
əhəmiyyəti bir daha ortaya çıxar. Əhdnamə (ər.–عهدmüqavilə) adlandırılan bu barış 
sazişləri hələ Məhəmməd peyğəmbərə (s.a.s.) qədər də mövcud idi. Bu sazişlər 
qonşu dövlətlərin hakimləri ilə qarşılıqlı əlaqələri, qəbilələrarası və dini çəkişmələri 
yoluna qoyurdu. Quranda əhd (عهد) ifadəsi iki mənada – ya müsəlmanların 
bütpərəstlərlə sazişi, ya da “Allahla əhd bağlamaq” mənasında işlədilir. Ərəb-
müsəlman ədəbiyyatında fəthlər dövründə birinci termin işlədilirdi. Ərəb 
əsgərlərinin təhlükəsizliyini təmin edən bu müqavilə, eyni zamanda əhalinin islam 
yönündə maarifləndirilməsi sahəsində atılan ilk addımlardan biri sayıla bilər. 
Müqavilənin daha bir cazibəli şərti də vardı. Müqaviləyə görə, əgər qeyri-müsəlman 
şəxs İslam ordusunda bir il müddətinə xidmət edərsə o, illik vergidən azad olunurdu. 
Sözsüz ki, orduya daxil olanlar burada İslam və Quranı daha tez qavramağa nail ola 
bilirdilər. Müqavilələrə görə, müsəlmanlar üçün bələdçilik etmək, səmimilik 
göstərmək, onu bir gecə-gündüz qonaq saxlamaq kimi şərtlər gəlmə ərəbləri yerli 
xalqla yaxınlaşdıran amillər olmuşdur. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, digər 
dinlərdən olanların İslama keçməsi onlara müəyyən üstünlüklər verirdi, yəni onları 
müsəlman ərəblərlə bərabərləşdirirdi. Bununla belə, müqavilənin şərtləri bütün 
şəhərlər üçün eyni deyildi. Şəraitə uyğun olaraq müqavilələrin şərtləri də dəyişirdi 
(21, c.172).

Digər belə sazişlərdən biri, xəlifə Ömərin sərkərdəsi Hüzeyfə ibn əl-Yəmən 
ilə Ərdəbil əhalisi arasında bağlanmışdı. Xəlifə Ömər və Osmanın hakimiyyəti 
illərində sərkərdə olmuş Hüzeyfə ibn əl-Yəmən (ö.h.36/656) Nihavənd savaşından 
bir il sonra h.22/642-ci ildə Azərbaycanı fəth edərək yerli camaatla sülh müqaviləsi 
bağlayan ilk sərkərdə olmuşdur. Hüzeyfə həm də Məhəmməd peyğəmbərin (s.a.s.) 
14 ən yaxın səhabəsindən biri olmuşdur. Məhəmməd peyğəmbər (s.a.s.) və xəlifə 
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Ömər haqqında hədislər söyləyən bu sərkərdə - valinin əl-Buxari və Müslimin 
hədislər toplusunda 225 hədisi vardır. Hüzeyfə ibn əl-Yəmənin Azərbaycanda 
valiliyi dövründə Qurana qarşı mübahisəli fikirlərin qarşısının alınmasında da böyük 
rolu olmuşdur. Məsələn, əsgərlər arasında Quranın düzgün oxunması barədə gedən 
mübahisələrin gələcəkdə baş verməməsi üçün Hüzeyfə ibn əl-Yəmən Ərminiyə 
və Azərbaycanla müharibə vaxtı Mədinəyə gedərək, Quranın yeni, tam və əsaslı 
şəkildə cəm edilməsi xahişi ilə  xəlifə olmaqla bərabər, həm də səhabə olmuş 
Osmana müraciət etmişdi (15, s.48). Hüzeyfə xəlifə Osmana demişdi: “Ya Əmir əl-
Möminin! bizim dinimizdə olan bu şəri məhv et ki, Qurana  qarşı mübahisəli fikirlərin 
artaraq yəhudi və xristianların mübahisəsinə bənzəyən mübahisələr yaranmasın (23, 
c.77-78). Xəlifə Osmanın problemi həll etmək üçün Zeyd ibn Sabitin rəhbərliyində 
olan bir heyətlə xəlifə Əbu Bəkrin cəm etdiyi Quranı 4 (7-?) nüsxə çoxaltdırdı, 
vilayətlərə göndərdi və əsl nüsxə Həfsəyə geri verildi. Osmanın ölümündən sonra bu 
nüsxə yandırıldı (24, s.60).  

Xəlifə Ömərin dövründə Azərbaycanda islamın kök saldığı şəhərlər arasında 
Ərdəbil xüsusi statusa malik olmuşdur. Belə ki, ərəb fatehləri Azərbaycanın bu 
şəhərini həm özlərinə idarəetmə mərkəzi seçmiş, həm də sərkərdələrin iqamətgahı 
kimi istifadə etmişlər. Bunu da qeyd edək ki, xərac divanları hələ Xəlifə Ömərin 
vaxtında xilafətin mərkəzi rayonlarında  uğurlu  olmasa  da  ərəb dilində  aparılmağa  
başlamışdı (6, s.138).

Ərəb müəlllifləri islamı Azərbaycanda yaymaqda xidməti olmuş bir sıra 
sərkərdələrin fəaliyyəti haqqında da məlumat vermişlər. Onlardan Bükeyr ibn 
Abdulla Muğana (8, s.157; 11, s.29), Suraka ibn Əmr* (14, s.390) Dərbəndə 
(Babul-Əbvaba) (8, s.155; 11, s.28), Ədürrəhman ibn Rəbiə əl-Bəhili Azərbaycanın 
şərq sərhədlərinə (8, s.158; 11, s.29), Həbib ibn Məsləmə isə Tiflisə (8, s.158; 11, 
s.29) göndərilmişdi. 

Xəlifə Ömərin sərkərdələrin yerli xalqlarla, o cümlədən azərbaycanılarla 
bağladıqları əhdnaməyə əsasən, İslam Azərbaycanın içərilərinə qədər yayılmışdı. 
Azərbaycanın Ağdaş şəhərinin yaxınlığında Üveys ibn əl-Qəraniyə aid edilən və 
“Üveys baba” adıyla tanınan bir qəbir var. İslam peyğəmbərinin dövründə yaşayıb 
məlum səbəblərlə onu görə bilməyən, ola bilsin ki, sərkərdələrlə  bu bölgəyə islamı 
yaymağa gəlmiş Üveys əl-Qəraninin burada vəfat etdiyi bəzi mənbələrdə qeyd olunur. 
Əhməd ibn Hənbəlin  “Kitab-əz-Zöhd” əsərində Abdulla ibn Sələmə belə rəvayət 
edir: “Ömər ibn Xəttab dövründə Azərbaycanda savaşdaydıq. Üveys də yanımızdaydı. 
Qayıdarkən yolda xəstələndi və öldü. Burada qonaqladıq, bir də baxdıq ki, orada 
hazır məzar və kəfən var. Kəfənləyib dəfn etdik. Bir müddət getdikdən sonra bir-

*Qeyd: Suraka ibn Əmrə həm də Zu-n-Nur deyə müraciət etmişlər.Bu sərkərdə haqqında 
informasiya verən İbn Makula yazır ki, Suraka ibn Əmrə Zu-n-Nur deyirlər. Seyf ibn Ömər 
demişdir: “Ömər  Suraka ibn Əmri Baba göndərəndə onu Zu-n-Nur da adlandırmışdı. Surakanın 
vəfatından sonra Əbdürrəhman ibn Rəbiə onun yerinə keçdi, Ömər (r.a.)  onu bu işə təsdiq etdi .
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birimizə “kaş ki, qəbrin üstünə bir nişanə qoysaydıq”, dedik. Yenidən qayıdıb dəfn 
etdiyimiz yerə gəldikdə qəbrin yerini tapa bilmədik” (10, s.164). 

Səhabələr islama girdikləri ilk anlardan hansı vəzifədə olursa olsunlar güclü bir 
imanla qəbul etdikləri yeni dinin gərəklərini tam bir təslimiyyətlə yerinə yetirmişlər. 
İslama qarşı olanlar tərəfindən təhdid və hətta ölümlə qarşılaşan səhabələr yurdlarını, 
mallarını, evlərini və hətta övladlarını tərk edib başqa yerlərə hicrət etmək zorunda 
qalmış, ancaq inanclarından, Allaha və rəsuluna olan bağlılıqlarından üz çevirməmişlər. 
Onlardan bəziləri vəzifə borcları iiə bərabər həm də hədis söyləmişlər. İlk hicri 
əsrlərdə yaşayan mühəddislər isnadın önəmli olduğunu vurğulamış və hədisi ilk 
mənbədən götürmək üçün hədis ədəbiyyatında “rihlə” kimi məlum olan hədis 
səfərlərinə çıxmışlar. Səhabələr böyük nüfuza sahib olduqlarından rəvayətləri 
səhabələrin dilindən eşitmək onlar üçün şərəf sayılırdı.  Belə ki, Əbul-Aliyə 
(v.e.90/708): “Biz Bəsrədə Rəsulullahın əshabından bəzi rəvayətləri eşidirdik. Lakin 
bu rəvayətləri gedib məhz o səhabələrin dilindən eşitməyənə qədər narahat olurduq”  
ifadəsi bunu təsdiq edir. 

Azərbaycan mühəddislərinin bəziləri Peyğəmbərin (s.a.s.) söylədiyi hədislərı 
səhabələrdən əxz etməsi haqqında məlumat verirlər. Məsələn,  Peyğəmbərin (s.a.s.) 
söylədiyi: “Əqiqi taxın, o sizi həqiqətən yoxsulluqdan uzaq edər” (“Təxtimu bi-l-
əqiq, fəinnəhu yənfi-l-faqra”) hədisini ötürənlər arasında əl-Hüseyn İbrahim əl-
Babinin də adı  keçir. İbn Makula hədisi söyləyən Peyğəmbərlə (s.a.s) İbrahim əl-
Babi arasında iki ravinin adını çəkir. Bunlar Humeyd və Ənisdir. Peyğəmbərin (s.a.s.)  
söylədiyi hədisi əl-Hüseyn ibn İbrahim əl-Babi – Humeyddən, o isə Ənəsdən  əxz 
etmişdir. İbn Makulanın məlumat verdiyi Hafiz Əbu Übeydə Hümeyd ət-Tavıl (688-
760) isə Məhəmməd peyğəmbərin (s.a.s) səhabələrindən olmuş Ənəs ibn Maliklə 
görüşü  vaxtı yuxarıda qeyd olunan hədisi  dinləmişdir (7, s.80). Bu isə əl-Hüseyn ibn 
İbrahim əl-Babinin buradan çıxmış digər mühəddislərdən vaxt etibarı ilə daha qədim 
dövrdə yaşamasını göstərir. Buidilər dövründə (334-447/945-1055) yaşayıb-yaratmış 
bu mühəddis Dərbənd şeyxi İbrahim əl-Babinin oğlu olmuşdur. Əbu Bəkr əş-Şirvani 
əd-Dərbəndi bu şeyx haqqında maraqlı məlumat verir. O yazır ki, Antakiyadan Bab-
əl-Əbvaba səfər etmiş Əbu Abdallah əl-Antaki bu şəhərdə üç görkəmli şeyxlə 
görüşmüşdür ki, onlardan da biri Şeyx əl-Hüseyn əl-Babidir (2,). Dəməşqə gələrək 
orada qalan İsa ibn Məhəmməd ibn Abdulla əl-Bağdadi şeyx əl-Hüseyn əl-Babidən 
hədis dinləmişdir. Bu isə alimin Dəməşqdə fəaliyyət göstərdiyini təsdiq edir. 

Döyüşçülərlə birlikdə yeni əraziləri öyrənmək, müsəlmanlığı təbliğ etmək, islam 
dininin mahiyyətini yerlərdə camaata başa salıb öyrədə bilmək, o cümlədən fəth 
olunmuş ərazidə islam qayda-qanunlarının tətbiqinə nəzarət etmək üçün sərkərdələr 
elm adamları – hafiz, qarelər (Quran oxuyanlar) və tərcüməçilər gətirirdilər. Bəzən 
sərkərdələrlə yerli əhali arasında bağlanan müqavilənin təsdiqi də onların öhdəsinə 
düşürdü. Bu ziyalılar dövrün sayılıb-seçilən, tanınmış simalarından sayılırdılar. O, 
Muğan uğrunda döyüşdə həlak olmuşdu. Ər-Rusaris ibn Cunədib və  Hamələ ibn 
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Cuveyyə əl-Kinəni ərəblərin sayılan, nüfuzlu şəxslərindən olmuşlar. Ət-Təbəriyə 
görə, əl-Kinəni Xəlifə Ömərin göstərişi ilə İran şahı ilə danışıqlar aparmaq üçün 
yaradılan heyətin tərkibində olmuşdur (9, s.141). Azərbaycan valisi Mərvan ibn 
Məhəmmədi yürüşlərdə müşayiət edən Nuh ibn Saib əl-Əsədi və Əbdürrəhman ibn 
Fulan əl-Haulani isə islam təlimini və Quranı təbliğ edənlərdən olmuşdur. Mərvan ibn 
Məhəmməd Xəzər xaqanını məğlub edəndə bu ziyalılar onunla birlikdə olmuş və 
xaqana islam və Quranın mahiyyətini başa salmışlar (22, c.52).

İlk müsəlman icması Quranın nazil olmuş ilahi əmrləri ilə idarə olunurdusa, 
Əməvilər dövründə hakimiyyətin teokratik xarakteri zəiflədikcə dövlət idarəetməsində 
təkcə Quran kifayət etmirdi. İctimai-siyasi, eləcə də məişət məsələlərinin həlli üçün 
çatışmayan əlavələrə ehtiyac duyulurdu. Belə bir dövrdə Peyğəmbər (s.a.s.) tərəfindən 
deyilmiş və ya onun tövsiyələri, əməlləri haqqında əshabələrinin və tabiilərin 
söylədikləri hədislər bu boşluğu aradan qaldırmağa başladı. Hədislərin özləri müxtəlif 
növlərə bölünürdü. Onların arasında səhih hədislər daha mötəbər sayılırdı.

Genişlənməsi və inkişafı ilə əlaqədar Xilafətin daxilindəki hüquqi münasibətlər 
də islam qanunvericiliyinə uyğun olaraq tənzimlənir və formalaşırdı. Məhəmməd 
peyğəmbərin (s.a.s) ölümündən sonra Quranda həlli tapılmayan bəzi məsələlərin 
həllində peyğəmbər (s.a.s.) necə hərəkət edə bilərdi sualına cavab almaq məqsədilə, 
adətən peyğəmbərin (s.a.s.) dediklərini xatırlamaları üçün səhabələrinə və tabiilərə 
(səhabələrdən sonra gələn nəsil-N.Ə.) müraciət edirdilər. Nəticədə, peyğəmbərin 
(s.a.s.) dilindən eşidilən, eşidildiyi ehtimal edilən hədisləri ötürən şəxslər qələmə 
alındı və ümumi bir ad - “mühəddislər” adı verildi. 

Həm Peyğəmbərin qan qohumu, həm də səhabələrindən olan Əli ibn Əbu Talibin 
Azərbaycanda apardığı ilk fəaliyyətlərdən biri, yerli əhalinin islamlaşdırılması 
yönündə işləri genişləndirməsi idi. 

Qeyd edək ki, müsəlımanların əksəriyyəti özlərini sünni sayırdı. Onlar bunu 
Quranın, peyğəmbərin (s.a.s.) sünnəsi və onun əshabələrinin yolu ilə getmələri ilə 
izah edirdilər. Səhabələr də öz imanlarının doğruluğunu  Məhəmməd peyğəmbərə aid 
bir hədislə bağlayırdılar. Əbu İsa ət-Tirmizi Peyğəmbərin (s.a.s.) söylədiyi hədisə 
görə, Allahın rəsulu (s.a.s) öz ümmətinin 73 icmaya bölünəcəyi, onlardan 72-sinin 
cəhənnəmə düşəcəyini, yalnız birinin xilas olacağını, yəni cənnətə düşəcəyini xəbər 
vermişdi.  Məhəmməd peyğəmbərin (s.a.s) izahına görə bu, “Əhl əs-Sünnə  və-l-
cəma`a  s-sünnədir. Ondan əhl-əs-sünnə”kimdir, - deyə soruşduqda: mənim özümün 
və əshabəmin tərəfində duranlar”-deyə cavab vermişdir (20, c.213).

   Müaviyə də xəlifə olmaqla bərabər, həm də səhabə sayılırdı. Xəlifə olduğu 
dövrdə  Arran və Azərbaycan onu daha çox məşğul edirdi. Buna görə Müayiyə, 
“Azərbaycan nədir?” sorğusuna cavab tapmaq üçün etibarlı bildiyi  mənbələrə  
müraciət etmiş, Übeyd  ibn Sariyədən: “Bura qədim vaxtlardan türklərə aid bir ölkə 
idi” cavabını almışdı (13, s.172; 18, s.172; 1, s.86-89). Azərbaycan türklüyünü bir 
reallıq olaraq görən Müaviyə, Peyğəmbərin (s.a.s) türklər haqqındakı hədislərini 
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xatırla¬yaraq öz xəlifəliyi dövründə (661-680) “Türklərə qarşı bir dövlət siyasəti 
olaraq tətbiq etmiş və beləcə hədis mədəniyyətinə əsaslanan “Türk imici”ni  islam 
cəmiyyəti və Azərbaycanın sərhəd xətlərinə qədər çatdırmışdı” (16, s.52).  Bu 
mövzuda bəzi hədisləri Peyğəmbərin dilindən Müaviyənin nəql etdiyi söylənilir.  
Müaviyə tərəfindən nəql olunan bir hədisdə deyilir: 

 ” .قال النبى  (صلعم) . ال تبعثوا الرابضين أتركوهم  ما تركوكم الترك والحبشة “
عن معاوية بن أبى سفيان ( ر. ع. )  قال
(tərcüməsi:  Müaviyə ibn Əbu Süfyandan rəvayət edildiyinə görə, Peyğəmbər 

(s.a.s.) belə buyurmuşdur: “Sizlər iki toplum (qövm) üzərinə getməyin. Türklər 
və həbəşlər sizə toxunmadıqca siz də onlara toxunmayın”) (16, s.52). Xəlifə 
Müaviyənin qəbul etdiyi ilk qərarlardan biri səhabə Abdullah ibn Hatim ibn Numan 
ibn Əmr əl-Bəhilini Azərbaycana vali təyin etməsi olur.  Qeyd edək ki, Abdulla əl-
Bəhili Azərbaycanda vəfat edən valilərdən biridir (5, s.519). 

Beləliklə, səhabələr islama girdikləri ilk anlardan hansı vəzifədə olursa 
olsunlar güclü bir imanla qəbul etdikləri yeni dinin gərəklərini tam bir təslimiyyətlə 
yerinə yetirmişlər. İslama qarşı olanlar tərəfindən təhdid və hətta ölümlə qarşılaşan 
səhabələr yurdlarını, mallarını, evlərini və hətta uşaqlarını tərk edib başqa yerlərə 
hicrət etmək zorunda qalmış, ancaq inanclarından, Allaha və rəsuluna olan 
bağlılıqlarından üz çevirməmişlər. Onlardan bəziləri vəzifə borcları ilə bərabər, 
həm də  hədis söyləmişlər.  
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Nargiz Aliyeva
The role of the companions in the spread of Islam in Azerbaijan

Summary

Keywords: Azerbaijan, Islam, companions, caliph, commander

Ruled by the Laws of Allah, The Companions had a special status in the spread 
of Islam in the Caliphate. Their Companions, mentioned in the Qur’an (Ali Imran, 
3, 110) are considered to be the most valuable and virtuous generation. The article 
provides information about many companions who played a role in the spread of 
Islam in Azerbaijan. It is shown that the first days of their conversion to Islam, the 
companions fulfilled the requirements of the new religion with a strong faith, no 
matter what position they held. Faced with the threats and even death by those who 
opposed Islam, the companions were forced to leave their homes, property, homes 
and even their children and migrate to other places, but they did not renounce their 
faith and devotion to Allah and His Messenger. Caliph Omar ibn Khattab, whose 
name is associated with the arrival of Islam in Azerbaijan as a religious and political 
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phenomenon, was also a companion. This personality, who played a great role in 
the conquest of Azerbaijan, ruled the country for 10 years with complete success. 
Along with Abdulaziz ibn Hatim ibn al-Numan, the names of prominent companions 
such as Hudhayfah ibn al-Yaman, Abdur-Rahman ibn Rabia al-Bahili, and Salman 
ibn Rabia al-Bahili, who spread Islam in this land, are mentioned. Some of them 
narrated hadith along with their duties.

Наргиз Алиева 
Роль сподвижников пророка в распространении ислама в Азербайджане

Резюме

Ключевые слова: Азербайджан, ислам, сподвижники, халиф, полководец

Управляемые законами Аллаха, сподвижники имели особый статус в 
распространении ислама в Халифате. Сподвижники, упомянутые в Коране (Али 
Имран, 3, 110), считаются самым ценным и добродетельным поколением. В 
статье представлена информация о многих последователях, способствовавших 
распространению ислама в Азербайджане. Указывается, что в первые дни 
своего обращения в ислам сподвижники с твердой верой выполняли требования 
новой религии, независимо от того, какое общественное положение они 
занимали. Столкнувшись с угрозами смерти и даже убийством  со стороны 
противников ислама, они были вынуждены покинуть свои дома, имущество, 
и даже своих детей и жен и мигрировать в другие места, но не отказались от 
своей веры и преданности Аллаху и Его Посланнику. Халиф Омар ибн Хаттаб, 
имя которого связано с приходом ислама в Азербайджан как религиозного и 
политического явления, также был сподвижником. Эта личность, сыгравшая 
большую роль в покорении Азербайджана, весьма успешно управляла этой 
страной десять лет. Наряду с Абдулазизом ибн Хатимом ибн ан-Нуманом 
упоминаются имена выдающихся сподвижников, таких как Хузайфа ибн ал-
Йаман, Абдур-Рахман ибн Рабиа ал-Бахили и Салман ибн Рабиа ал-Бахили, 
распространявших ислам на этой земле. Помимо исполнения своей миссии 
сподвижники были повествователями хадисов.
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Səbuhi Əhmədov. Kubaçi divarüstü təsvirləri XIII-XIV əsr 

Azərbaycan silahlarının öyrənilməsində mənbə kimi (səh. 62-69)

Açar sözlər: Kubaçi, Qafqaz Albaniyası, Şirvanşahlar dövləti, Dağıstanın 
islam dövrü mədəniyyəti, İlhanilər dövləti

UOT 94 (479.24)

XIII-XIV əsr Azərbaycan silahlarının öyrənilməsində təsviri mənbələr xüsusi rol 
oynayır. Kitab miniatürləri, mis, xalça və parça məmulatlarında olan şəkillərlə bərabər 
dövrün memarlıq abidələrinin divarüstü təsvirləri də vacib əhəmiyyət kəsb edir. 
Belə təsvirlər sırasında Dağıstanın Kubaçi kəndi ərazisində olan abidələr üzərindəki 
rəsmlər silahşünaslıq baxımından indiyədək tədqiqat məqsədi olmamışdır.

XIII-XIV əsr Kubaçi divarüstü təsvirləri üzərində olan silah şəkillərinin 
öyrənilməsi baxımından İ.Orbeli, E.Şillinq, M.Mammayev, A.Başkirov, 
E.Kilçevskaya, Z.Dode kimi tədqiqatçıların kitab və məqalələri, eləcə də 2008-ci 
ildə Dövlət Ermitajında (Sankt-Peterburq) keçirilmiş “Çindən Avropaya qədər islam 
dünyası saray və çadırlarda” adlı sərgisinin kataloqunda əks olunmuş materiallar 
istifadə edilmişdir (1; 4; 5; 6; 8-11; 12). Akademik İ.Orbeli “Alban relyefləri və 
tunc camları” fundamental məqaləsində Kubaçi divar relyeflərinin mənşəyini təhlil 
edərək, onların kökündə Qafqaz Albaniyasının sənətkarlıq ənənələrinin dayanması 
qənaətinə gəlmişdir. Eyni nəticəyə Kubaçi mədəniyyətinin bilicisi E.Şillinq gəlmişdir. 

Dağıstanın Kubaçi kəndində XIII-XIV əsrlərə aid edilən divarüstü təsvirlər 
(daş relyeflər) tətbiq edilmiş silahların öyrənilməsi baxımından vacibdir. Kubaçi 
divarüstü təsvirlərinin əksəriyyəti Dağıstan muzeyləri və Rusiya muzeylərində 
(Ermitaj muzeyi), bir divar timpanı Vaşinqtondakı Frir qalereyası (ABŞ), başqa bir 
timpan Nyu-Yorkdakı Metropoliten Sənət Muzeyində (ABŞ) saxlanır. Muzeylərdə 
saxlanılan Kubaçi divarüstü təsvirləri XX əsrdə kəndin müxtəlif evlərin divarlarından 
qoparılmışdır. Lakin, bu divarlara da təsvirlər XVIII-XIX əsrlərdə vurulmuşdur. 
Tədqiqatçılar müəyyən etmişdilər ki, onlar XIII-XIV əsrlədə düzəldilmiş və kəndin 

Səbuhi Əhmədov

Kubaçi divarüstü təsvirləri XIII-XIV əsr Azərbaycan 
silahlarının öyrənilməsində mənbə kimi
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1-2 ən iri binaları üzərinə vurulmuş, lakin XVIII-XIX əsrlərdə bu binalardan 
qoparılaraq fərdi evlərə yapışdırılmışdır. İ.Orbeli hesab edirdi ki, onlar orta əsrlərdə 
iki feodal sarayı üzərində, müasir Dağıstan tədqiqatçıları hesab edirlər ki, kəndi 
idarə edən bir bina – icmanın mərkəzi binası («Чиналла хъал» - “Çinalı evi”) 
üzərində olmuşdur (12, c.317; 10, c.95-97; 14, p.98).

Kubaçi kəndində düzəldilən divarüstü təsvirlər üzərinəki şəkillər tam əsasla 
Azərbaycan hərb tarixinin mənbəyi kimi istifadə oluna bilər. Kubaçi kəndində 
düzəldilən tunc camlar və həmin kənddə XIII-XIV əsrlərə aid edilən divar 
relyeflərinin vahid şəkildə araşdırmağı təklif edən akademik İ.Orbeli qeyd 
etmişdir ki, “bu tunc camların düzəldilə biləcəyi yeganə ölkə Qafqaz Albaniyası 
idi” (12, c.313). Məlumdur ki, Dağıstanın cənub bölgələri Qafqaz Albaniyası, 
sonrakı dövrlərdə isə Şirvanşahlar dövlətinin dövlətinin tərkib hissəsi olmuşdur. 
Tədqiqatlar göstərmişdir ki, Dağıstanın islam dövrü mədəniyyəti ərəb-müsəlman 
incəsənəti və islamdanəvvəlki dövr tətbiqi sənətinin zəngin ənənələrinin sintezi 
əsasında formalaşmışdır (9, с.18-130). Və təbii ki, Qafqaz Albaniyasının qədim 
və zəngin sənətkarlıq ənənələri sonrakı dövrlərdə də özünü göstərirdi. Dağlıq 
ərazilərdə qədim ənənələr daha çox qalırdı. Dağıstanın bu bölgəsində islam XIV-
XV əsrlərdə tam bərqərar olmuş, o zamana qədər isə əhali xristian dininə sitayiş 
edirdi (13, с.13). İ.Orbeli hesab edirdi ki, “Zərbələrə daha açıq olan vilayətlərdən 
gələn köçkünlər hazırda Cənubi Dağıstanı təşkil edən Albaniyanın şimal dağlı 
vilayətlərində məskunlaşırdılar... Dağlara gedən bu albanlar sırasında bugünkü 
kubaçilərin əcdadları da var idi” (12, c.304). Dağıstan xalqlarının adət-ənələrini 
dərindən öyrənən E.Şillinq belə nəticəyə gəlmişdir ki, “hazırkı kubaçilər alban 
tayfaları qrupuna daxil olmuş güclü etnik elementlərindəndir” (13, с.14). XIX əsrdə 
Şimali Qafqazda yerləşən Rusiya imperator ordusunun piyada diviziyalardan birinin 
komandiri olmuş, yerli xalqları linqvistik və antropoloji baxımdan tədqiq etmiş 
R.F.Erkert qeyd edirdi ki, kubaçilər özlərini ”auqvuqan”, “auqvan” adlandırırlar 
(XIX əsrin 80-ci illəri). Ehtimal edilir ki, kubaçilər Albaniyadan köçüblər. Kubaçi 
əhalisini arasında onların əcdadlarının Xəzər sahillərindən köçmələri barədə 
rəvayətlər var. Qonşu kəndlərin əhalisi kubaçiləri “frəng”, yəni avropalı hesab edir, 
bu isə onların əvvəllər xristian olmaları ilə bağlıdır (13, с.220, прим. 97).

Tədqiq edilən dövrdə Cənubi Dağıstan Azərbaycan dövlətlərinin ya birbaşa 
tərkibində, ya da vassal asılılığında olmuşdur. Memarlıq, toxuculuq, dulusçuluq 
və başqa bu kimi sahələrdə Dağıstan əraziləri ilə Azərbaycan şəhərləri arasında sıx 
qarşılıqlı əlaqələr var idi. M.Mammayev görkəmli orta əsr Azərbaycan şairi Xaqani 
Şirvaninin Bakı ilə Kubaçi (kəndin ikinci adı Zirehgerandır) arasında olan ticari 
əlaqələri təsdiq edən şeirdən sitat gətirir: “Bakı öz mövqeyinə görə xəzərlər, Rey 
və Zirehgerandan bac tələb edir” (8, c.126). Azərbaycan və Dağıstan ərazilərində 
düzəldilmiş və hazırda dünyanın müxtəlif muzeylərində qorunan eksponatlar 
mövcud olmuş sıx əlaqələri təsdiqləyir. (2, с.235, илл.113). 
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Kubaçi divarüstü təsvirlərində döyüşçü şəkillərinin olması qədim tarixə malik 
ənənədir. Belə ki, Qafqaz və Ön Asiya incəsənətində süvari, atlı obrazı ilk dəfə e.ə. 
II-I minilliklərdə qeydə alınmışdır. Bu dövrdən başlayraq döyüşçü obrazı epiqrafikada 
vacib yer turur. Şamaxı yaxınlığındakı Gülüstan qalası və Dərbəndin qala divarlarında 
olan daş relyeflər dövrümüzə qədər gəlib çatmamış, Səbayıl qalası üzərində relyeflər 
isə (“Səbayıl daşları”) qismən, Dağıstanın Kubaçi kəndinin XIII-XIV əsr daş relyefləri 
nisbətən yaxşı vəziyyətdə dövrümüzə qədər çatmışdır. Bu daş relyeflər haqqında olan 
yazılı məlumatlar, eləcə də onların təsvirlərinin təhlili göstərir ki, dövrün silahlarının 
öyrənilməsində vacib təsviri mənbə kimi istifadə edilməlidir.

Dağıstanın Kubaçi kəndində XIII-XIV əsrlərə aid edilən divarüstü təsvirlərin 
(daş relyeflər) mənşəyi, yaradılması, onlar üzərindəki süjetlərlərlə bağlı çoxsaylı 
fərziyyələr mövcuddur. Relyeflərdə qaban təsvirlərinin olması (müsəlman 
regionunda bu heyvanın təsviri olmamalı idi), bəzi relyeflər üzərində alban 
yazıların qalması, Qarabağ abidələri üzərində olan təsvirlərin relyef təsvirləri ilə 
oxşar olmasını xüsusi qeyd edən İ.Orbeli onları “alban relyefləri” adlandırmışdır 
(12, c.305). Onun fikrincə, Albaniyanın süqutundan sonra əhalinin bir hissəsi 
Dağıstana, Qafqaz Albaniyasının dağlıq ərazilərinə köçmüş və özü ilə sənətkarlıq 
ənənələrini gətirmişdir. Sonrakı dövrlərdə tədqiqatçılar Kubaçi relyefləri ilə Xaçın-
Dorbatlı kəndindəki türbə, Səbayıl qalası (“Səbayıl daşları”) üzərindəki təsvirlərlə 
oxşarlıqlara diqqət yetirmişdilər (8, c.127). Dağıstan binalarının üzərindəki 
yazılarda bir sıra Azərbaycan memar və bənnalarının adları oxunmuşdur (8, c.131).

Kubaçi kəndində XIII-XIV əsrlərə aid edilən divar relyefləri sırasında ən məşhuru 
üç hissədən ibarət kompozisiyadır. Uzunluğu 135 sm, eni 33 sm olan kompozisiya 
Sankt-Peterburqdakı Dövlət Ermitajı muzeyində nümayiş olunur (10, c.85; inv. № 
ТП-12, 118-119 а,б). Kompozisiyanın hissələri şərti olaraq “Güləşçilər”, “Atlılar”, 
“Atlı oxçu yarışda” adlanır. 

Mərkəzdəki “Güləşçilər” lövhəsində ayaq üstündə dayanaraq güləşən iki 
kişi təsvir olunub (12, таб.61). Güləşçilər xələt, enli qurşaq, yumşaq uzunboğaz 
çəkmələrdədir. Güləşçilərin uzun ətəkli, uzunqol xələtlərinin aşağı hissəsində 
zambaq gülləri təsvir olunub. 

Sağ tərəfdəki “Atlılar” lövhəsində qarşı qarşıya gələn iki atlı təsvir olunub. 
Atlıların əlindəki uzun alət və ya silahlar zədələndiyindən aydın görünmür (269, 
таб.60). A.İvanov atlıların əllərində çovqan alətlərinin olmasını ehtimal etmişdir 
(5, c.122-123. Илл. 94). Lakin alətlərin quruluşuna, atlıların əllərinin vəziyyətinə 
əsasən belə nəticəyə gələ bilərik ki, onlar çovqan taxtaları deyil; alətlər daha çox 
təlim qılınclarına oxşayır. 

Sol tərəfdəki “Atlı oxçu yarışda” lövhəsində at belində oturmuş oxçu geriyə 
dönərək ox atır. O, yayı sol, kirişi sağ əlində tutmuşdur. Atlının sağ budunda 
kəmərdən ox qabı asılmışdır. Hədəf ağac sapa taxılmış üçdişli bayraqdır. Üçdişli 
bayrağın ikinci dişi səviyyəsində uçan ox görünür. Həmçinin üst dişdə oxun lələkliyi 
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var (yəni, ox bayrağa sancılıb). Ox qabı aşağı hissədə çox enlidir, yuxarı hissədə 
ağzı açıqdır. Hədəfin yanında olan bir neçə əşyanı A.Başkirov qalibə veriləcəyi 
mükafat hesab edir (1, с.15-16).

Təsvirlərdən görünür ki, burada hərbi təlimli xarakterli idman yarışları təsvir 
olunub. Kompozisiyanın süjeti barədə müxtəlif fikirlər söylənmişdir. İ.Orbeli 
bu “alban relyefi”ndə feodal təbəqənin gündəlik həyatından səhnələrin təsvir 
edilməsini yazıb (12, таб.60-62). M.Mammayev kompozisiyada Kubaçinin 
döyüş drujinasının (“batirte”) keçirdiyi təlimlərin təsvir olunması ehtimalını irəli 
sürmüşdür (9, с. 95-97). E.Kilçevskaya relyefin Sasani bədii sənətinin təsiri ilə X-XII 
əsrlərdə yaradılmasını ehtimal etmişdir (6, с. 63-65, рис. 27-28). Z.Dode üçhissəli 
kompozisiyanı təhlil edərək onu “Kubaçi relyeflərinin monqol silsiləsi” adlandırır 
və bütün detalları monqol elementi hesab edir (4, c. 66–71). Bütün fərziyyələrin 
təhlilini aparan M.Mammayev daş relyefin Kubaçidə, yerli ustalar tərəfindən XIII-
XIV əsrlərdə düzəldiyi qərarına gəlmişdir (9, с.18-130; 11, с.98–116). 

Dövlət Ermitajı muzeyində başqa daş relyef üzərində dəqiqliklə təsvir edilmiş 
qılınc şəklini görmək olar (inv.№ ТП- 93). A.Başkirovun şərti olaraq “Atın qurban 
gətirilməsi” adlandırdığı daş lövhədəki sol tərəfədəki piyada döyüşçünün əlində 
qılınc, əynində isə yumşaq papaq, uzun xələt, uzunboğaz çəkmələr təsvir olunub 
(1, с.20, рис.6). Qılıncın uzun azacıq az əyilmiş tiyəsi, “qolları” qısa olan və başlığı 
yumru olan dəstəyi var. Tiyə üzərində ortadan keçən xətt aydın görünür. Z.Dode 
kompozisiyanı “İt üzərində andiçmə” adlandırır və burada təsvir olunan kişilərin 
paltarları, baş geyimləri, uzunboğaz çəkmələrini monqol tipinə aid edir (4, c.110-
117). Əksər Dağıstan tədqiqatçıları Dodenin fikri ilə razı deyil (11, с. 98–116). Hər 
halda bütün müəlliflər bu təsvirlərin XIII-XIV əsrlərdə elə Kubaçidə işlənməsini 
inkar etmirlər və beləliklə bu relyef də tədqiq edilən dövrdə Azərbaycanda işlədilən 
silahların öyrənilməsində mənbə kimi cəlb oluna bilər. 

Ermitaj muzeyinin kolleksiyasında olan Kubaçinin Xunalla-məscidin cənub 
divarından çıxarılmışdır; lövhə A.Başkirov tərəfindən şərti olaraq “Piyada oxçu” 
adlandırılıb (1, с.17, tab.16; inv.№ ТП-96). 

Burada oxçu dəyirmi formada çəpərlənmiş əraziyə toplanan heyvanlara 
ox atır. Oxçunun yanında bəbir və ya it təsvir olunub (sonrakı dövrdə heyvanın 
başının təsviri dağıdıldığından dəqiq demək olmur). Oxçu uzun xələtdə, yumşaq 
uzunboğaz çəkmədədir. O, yayı sol əlində tutataraq, kirişi sağ əli ilə dartır. Kəmərdə 
sol tərəfdə qılınc və ox qabı asılıb. Təsvirin tarixi və sənətşünaslıq baxımından 
təhlili göstərmişdir ki, bu tip ov səhnələri – sürəkli ov, hələ erkən orta əsrlər 
dövründən təsvir edilir (12, с.319, таб.62; 1, с.25-28). Z.Dode kompozisiyada ov 
səhnəsi deyil, Kubaçidə İlhanilər üçün əhliləşdirilmiş gepardların hazırlanması 
səhnəsinin təsvir olunmasını qeyd edir, oxçunu isə Kubaçinin hökmdarı olmasını 
yazır (4, c.159-165). Lakin təsvirdən aydın görünür ki, oxçu çəpərlənmiş ərazidə 
olan heyvanlara ox atır (əhliləşdirilmiş heyvanlara ox atmağın nə mənası?), üstəlik 
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Kubaçidə orta əsrlər dövründə heç bir hökmdarın adı qeydə alınmayıb, Kubaçinin 
İlhanilərə xüsusilə olaraq heyvan (özü də bu ərazidə heç vaxt yaşamamış gepard) 
hazırlaması və göndərilməsi də mənbələrlə təsdiq edilmir. Əksinə, sürəkli ov, yəni 
böyük ərazidə yayılan qoşunun böyük halqa şəklində düzülməsi, daha sonra halqanı 
daraldıb heyvanları əvvəlcədən çəpərlənən əraziyə salınması və burada ovlanması 
geniş yayılmış üsul idi). Təsvirdə yayın qollarının quruluşu dəqiq göstərilib. Sadaq 
uzundur, yayın formasını təsdiqləyir, ehtimal ki, qapaqlıdır. Oxun ucluğu ikidişlidir. 
Qılınc düz uzun tiyəyə malikdir, dəstəyi yuxarı tərəfdə azacıq əyilib.

XII-XIII əsrlərə aid edilən iki ədəd Kubaçi daş pəncərə çərçivəsinin oymasında 
təsvirlər maraq doğurur. Belə ki, birinci oymada atlı təsvir olunub (hazırda Nyu-
Yorkda Metropoliten Sənət Muzeyində qorunur). Sadə xələt, yumşaq papaq və 
çəkmə geymiş atlının sağ tərəfində kəmərdən asılmış ox qabı var (3, рис.201). Ox 
qabı türk tayfalarına xas olan formadadır: qutu şəklində olan ox qabının enli aşağı 
və dar yuxarı (ağız) hissəsi var. A.A.Taxo-Qodi adına Dağıstan dövlət birləşdirilmiş 
tarixi-memarlıq muzeyində qorunan ikinci oymada eyni tipli ox qabı olan atlı təsviri 
var (3, рис.202, inv. № КП- 6602, 50).

Döyüşçü təsvirləri olan bir neçə daş relyef haqqında A.Başkirov “Dağıstan 
incəsənəti. Oyma daşlar” kitabının “İnsan təsviri olan divarüstü rəsmlər” bölməsində 
məlumat verir. Belə ki, Kubaçidə Fatimat Şeyxin evinin divarına vurulmuş “Atlı” 
daş lövhəsi, Qazi Maqomed Almazovun evinin divarına vurulmuş “Atlı oxçu” daş 
lövhəsi, “İki döyüşçü” daş lövhə üzərində silah təsvirləri var (1, с.17, таб.14; с.17, 
таб.15; с.23, таб.27). “Atlı” lövhəsində atlı sol əlində dəyrmi qalxan, sağ əlində 
naməlum alət (silah?) saxlayır. Atın üzərinə yumşaq at yarağı atılmışdır. “Atlı oxçu” 
daş lövhəsində arxaya dönərək ox atan atlı təsvir olunub. Atlı sol əlində dəyirmi 
qalxan, sağ əlində naməlum alət (silah?) saxlayır. Atın üzərinə yumşaq at yarağı 
atılmışdır. “İki döyüşçü” adlı lövhə üzərində sol tərəfə ox atan piyada, sağ tərəfdə 
əlində xəncər olan döyüşçülər təsvir olunub.

Ermitaj muzeyinin “Dağıstan incəsənəti” zalında tərəfimizdən tədqiq edilən 
başqa bir Kubaçi relyefi ilə bağlı mövcud elmi ədəbiyyatda məlumat yoxdur. Belə 
ki, uzun daş lövhə üzərində iki atlının döyüş səhnəsi təsvir olunub. Sağ tərəfdəki 
döyüşçünün fiqurunun böyük hissəsi qopub, yalnız atının qabağı görünür. Sol 
tərəfdəki atlının və onun atının başı sındırılıb. Lakin fiqur tam görünür – o, sol 
əlində nizə tutub, taran zərbəsi vurur. Nizənin ucluğu çox uzundur, ucluğun altında 
uzunsov bayraq bağlanıb.

Silah təsvirləri yalnız Kubaçidə deyil, Dərbənd yaxınlığında yerləşən digər 
kəndlərdəki epiqrafik abidələr üzərində tapılmışdır. Daha çox piktoqrafik yazılara 
bənzəyən bu şəkillər peşəkarlıq səviyyəsinə görə Kubaçi relyeflərindən geri qalır. 
Bununla belə, onlar regionda tətbiq edilmiş silahlar haqqında təsəvvür yaradır. 
Dağıstanın Xotoda, Qenta, Maçada, Tlyax, Urada, Tidib kəndlərindəki binaların 
divarlarında XVI-XVII əsrlərə aid epiqrafik abidələr üzərində nizə ilə silahlanmış 
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süvari təsvirlərinə rast gəlmək olar (7, с.47-49). Bütün təsvirlərdə süvari nizəni 
iki əli ilə saxlayır. At qaçan məqamda, süvari isə nizəni başı üzərində və ya atın 
boynunun üstündə tutaraq təsvir olunub.

Beləliklə, tədqiqat nəticəsində XIII – XIV əsr Kubaçi divarüstü təsvirlərinin 
göstərilən dövr Azərbaycan silahlarının öyrənilməsində vacib mənbə olması 
müəyyən edilmişdir.
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Sabuhi Ahmedov
Kubachi wall images of the XIII-XIV centuries as a source 

for the study of Azerbaijani weapons

Summary

Keywords: Kubachi, Caucasian Albania, state of the Shirvanshahs, the culture 
of Dagestan of the Islamic period, state of Ilkhanids

For the study of Azerbaijani weapons of the XIII-XIV centuries, pictorial 
sources are of great importance, one of which are wall reliefs from the architectural 
monuments of the village of Kubachi in Dagestan. The article provides an analysis 
of Kubachi stone reliefs from the collections of museums in Dagestan, as well as 
from the State Hermitage in St. Petersburg, the Freer Gallery in Washington and the 
Metropolitan Museum of Art in New York.

From the point of view of studying weapons, the author examines stone reliefs 
known as «Fighters», «Horsemen», «Horse Archer in the competition», «Sacrificing 
a Horse», «Foot Archer», as well as images on two stone window frames. The article 
proves the legality of using these sources, since according to experts, the reliefs were 
created under the influence of the stone-cutting art of Caucasian Albania, during the 
period when the village was part of the Azerbaijani state of the Shirvanshahs.

Сабухи Ахмедов
Кубачинские настенные изображения XIII-XIV веков 
как источник по изучению азербайджанского оружия

Резюме

Ключевые слова: Кубачи, Кавказская Албания, государство Ширваншахов, 
культура Дагестана исламского периода, государство Ильханов 

Для изучения азербайджанского оружия XIII-XIV веков важное значение 
имеют изобразительные источники, одним из которых являются настенные 
рельефы с архитектурных памятников села Кубачи в Дагестане. В статье дается 
анализ кубачинских каменных рельефов из коллекций музеев Дагестана, 
а также из Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге, галереи Фрир 
в Вашингтоне и Музея Искусств Метрополитен в Нью-Йорке. С точки 
зрения изучения оружия рассматриваются каменные рельефы, известные 
под названиями «Борцы», «Всадники», «Конный лучник на ристалище», 
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«Принесение коня в жертву», «Пеший лучник», а также изображения на двух 
каменных рамах окон. В статье доказывается правомочность использования 
данных источников, так как по мнению специалистов рельефы создавались 
под влиянием камнерезного искусства Кавказской Албании, в период, когда 
селение входило в состав азербайджанского государства Ширваншахов. 

Kubaçi divarüstü təsviri: “Atlılar” lövhəsi

Kubaçi divarüstü təsviri: 
“Atlı  oxçu yarışda” lövhəsi

Kubaçi daş pəncərə çərçivəsinin 
oymasında təsvir

Kubaçi divarüstü təsviri:
 “Piyada oxçu” lövhəsi. 

Qrafik şəkil
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Агасалим Эфендиев

Культурная политика Сефевидов и ее влияние на 
раннемогольское искусство

Ключевые слова: государство Сефевидов, шах Тахмасиб, Моголы, 
Хумаюн, Акбар-наме

UOT 94 (479.24)

В настоящей статье рассматривается интересная и малоисследованная 
проблема культурной политики Сефевидов и ее влияние на политическую и 
культурную жизнь соседних стран, в данном случае Могольской Индии. В те 
времена статус страны оценивался по ее интеллектуальному и культурному 
уровню, и это имело гораздо большее значение, чем в наши дни.

Следует отметить, что во время натиска узбеков на юг и захвата 
тимуридских владений на заре 16 в., часть тимуридских принцев, в том числе и 
старший сын султана Хусейна и его наследник Бади уз-Заман Мирза, убежали 
на территорию сефевидской империи. Шах Исмаил принял их с большим 
почетом. И хотя он направил в свое время свое войско на их земли, отношение 
к ним было иное, чем к Шейбани-хану. Когда Шейбани-хан был убит, Исмаил 
и Бади уз-Заман Мирза вместе праздновали победу над врагом. 

Другим тимуридским принцем, пострадавшим от Шейбани-хана был 
Бабур, принц в поисках царства.  В 1501 г. он ненадолго захватил Самарканд, 
но был выбит оттуда Шейбани-ханом и теперь после его смерти надеялся с 
помощью шаха Исмаила вернуть Самарканд, правда, неудачно.

Отношения шаха Исмаила с могольским императором Бабуром, задали тон 
дальнейшим сефевидо-могольским связям, которые оставались дружескими, 
правда, вопреки суннитской ориентации Моголов. 

Могольская династия, берущая начало в Фергане, восходила к Мираншаху, 
третьему сыну Эмира Теймура. В 1525 году Бабур захватил Пенджаб после 
потери своих последних владений. Ему вскоре удалось утвердиться в 
Афганистане и захватить Кабул и Кандагар. После окончательной победы над 
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Делийским султанатом в Панипате, он объявил себя в 1526 году императором. 
Так образовалась могольская династия в Индии. Четыре последующих года 
прошли в войнах: раджпуты и афганцы бассейна реки Ганг были повержены, 
основы новой империи были заложены. Бабур скончался в 1530 году. Его 
царствие было слишком кратковременным для оказания влияния на индийское 
искусство, но сама его личность уже предвещала тип могольского правителя, 
мецената и интеллектуала, столь характерного для этой династии. 

Бабур был человеком высокообразованным, интересовался литературой 
и искусством. Он сочинял стихи и написал свои мемуары – «Бабур-наме», 
которые стали классическим образцом литературы на чагатайском тюркском 
языке. Его чрезвычайно восхищала гератская школа миниатюры, и великие 
тимуридские мастера.

Завоевание Индии Моголами полностью изменило политический облик 
страны. Огромная империя поглотила небольшие княжества и царства. 
Феодальный строй, хотя и сохранялся в новом государстве, уступил 
значительно новым структурам. Сформировался центральный аппарат 
управления, где все подданные от самого последнего из крестьян и до самого 
высокопоставленного господина должны были беспрекословно подчиняться. 
Структура нового государства напоминала административное устройство 
западноевропейских королевств и делала империю Великих Моголов наиболее 
совершенной наряду с европейскими.

История повторилась вновь, когда в 1544 г. сын Бабура Хумаюн (правил 
1530-56) приехал к сефевидскому двору, ища убежища и военной помощи для 
возвращения своего царства.

Второй могольский император Хумаюн (1508-1556) прожил большую 
часть жизни вдали от своей империи. Он обожал искусство, литературу, 
музыкальные меджлисы. Его астрологи предрекли ему блестящее будущее 
его сына Акбара. Бывший поданный его отца Бабура военачальник Шерхан 
повёл своё войско в 1537 году вытеснил Хумаюна из Агры, из Пенджаба и 
Кабула в пустыни Синда. В Синде, сопровождаемый женой и несколькими 
придворными, он прожил несколько лет. В 1542 году в таких неблагоприятных 
условиях родился принц Акбар. 

В 1544 году могущественный шах Тахмасиб дал ему убежище. Для 
дальнейшей истории это имело и большие политические, и в то же время 
культурные последствия. Хумаюн, художественно-образованный, при дворе 
шаха Тахмасиба застал наивысший момент развития искусств, в особенности 
искусства книги. Хумаюн был ослеплен блеском невиданной высоты мастерства 
живописцев китаб-хане, и они увидели и оценили его восторг и понимание. 
Поэтому приглашенные им тебризские мастера охотно примкнули к его двору. 

Конечно же, такое внимание и гостеприимство шаха Тахмасиба 
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объяснялось его политическим расчётом. Опасность нападения с запада 
османов и с востока узбеков вынуждало его создавать дружеские отношения 
с Моголами. В 1545 году шах Тахмасиб помог Хумаюну захватить Кандагар, 
стратегические ворота Индии, а Хумаюн пообещал отдать Кандагар Тахмасибу; 
но после он сохранил эту крепость за собой и двинулся в Кабул, отняв его 
у своего брата Кямрана. В 1555 г., через 10 лет после смерти Шерхана, он 
с помощью Тахмасиба вернул власть, но через 6 месяцев разбился, упав с 
лестницы в своей библиотеке. 

Еще в 1546 году Хумаюн послал людей за художниками из шахской китаб-
хане, и в 1548 году, когда обстановка в Кандагаре стабилизировалась, они 
приехали в Индию, а в 1554 году приступили к работе. 

«Принцы Тимуридского двора» (авторы – Мир Сеид Али и Абд-ус-Самад, 
ок. 1545-50 гг., акварель на холсте, Британский музей, Лондон) – самая ранняя из 
известных нам работ могольской школы. Это – первый образец ставшего одним 
из ведущих в искусстве Моголов жанра группового портрета. Его размеры 
(108,5x108 см), новаторская концепция портрета, тонкая наблюдательность 
в передаче портретов – поваров, слуг, младшего чина придворных – все эти 
достоинства подтвердили правильность выбора художников и художественное 
чутье Хумаюна, достойного продолжателя традиции Бабура, основателя 
династии. И в этом произведении мастера превзошли все сефевидские 
образцы в точности и реализме, достоверности изображенного. И хотя 
произведение было в дальнейшем урезано и записано сверху, его можно 
безошибочно приписать величайшему тебризскому живописцу Мир Сеиду 
Али и работавшему под его началом Абд-ас-Самаду Ширази. Являющееся 
не только художественной, но и исторической ценностью это произведение, 
возможно, было создано в Кабуле, до возвращения Хумаюна в Индию (1, 24).

Наследник Бабура Хумаюн провёл в изгнании большую часть своего 
правления. После 10 лет бесконечных войн, изгнанный из своего царства индо- 
афганским вождем Шерханом, нашёл убежище в Тебризе, у шаха Тахмасиба- 
Сефевида, который помог ему создать княжество в Афганистане. Лишь 15 лет 
спустя, в 1555 году Хумаюн смог вернуть Дели, но в следующем году он умер. 
Как и его отец, Хумаюн был очарован культурой Сефевидов. За год пребывания 
при дворе Тахмасиба, он увидел размах покровительства искусствам. При 
дворе шаха Тахмасиба, Хумаюн познакомился с придворными живописцами 
тебризцем Мир Сеидом Али и Абд – ас - Самедом.

В 1544 году могольский император Хумаюн, после изгнания из своей 
страны, прибыл ко двору Сефевидов в надежде заполучить поддержку шаха 
Тахмасиба в борьбе за восстановление власти у себя на родине. Тахмасиб 
пообещал ему помочь вернуться на трон. Изгнание Хумаюна и его пребывание 
у Сефевидов послужило толчком к развитию могольской живописи.
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Хумаюн прибыл к Сефевидам в тот момент, когда работа над двумя 
лучшими манускриптами шаха Тахмасиба, «Шах-наме» и «Хамсе» была 
завершена. Навряд ли Тахмасиб стремился впечатлить Хумаюна уровнем 
мастерства своих художников, в этом не было необходимости. Хумаюн был 
пленен мастерством сефевидских художников и не жалел денег на то, чтобы 
переманить их к себе на службу.

Очевидно, что самым главным фактором послужило то, что Тахмасиб 
утратил интерес к живописи, а это в свою очередь привело к увольнению 
большинства ведущих художников. По мнению Диксона и Велча, кульминацией 
охлаждения Тахмасиба к живописи стал указ «Об искреннем раскаянии» 1556 
года, фактически явившийся запретом светского искусства (5,pp. 59–6).

Как потомок Тимуридов, Хумаюн питал безмерную страсть к искусству; 
к счастью его приезд в Тебриз совпал с потерей зрения и потерей интереса 
Тахмасибом к китабхане. При дворе Тахмасиба  Хумаюн был ослеплен 
великолепием шедевров шахской китабхане и предложил гигантскую 
сумму за стареющего художника Мир-Мусаввира, которого шах незадолго 
до этого отправил на покой. Тахмасиб в ответ на это подарил Хумаюну 
иллюстрированную рукопись, созданную для его прадеда Тимурида Абу-
Саида, с великолепно украшенными полями, добавленными Ага Мираком. 
Они должны были подчеркнуть превосходство сефевидской художественной 
школы над тимуридской (3, 7).

Сын Хумаюна Акбар в 13 лет стал властителем слабого государства, 
которое за полувековое управление превратил в огромную и мощную 
империю. Многочисленные победы укрепили его положение.

Важной частью могольской политики был исторический труд «Акбар-
наме», ок. 1604 г. Желая увековечить свою династию и свое царствование, 
Акбар заказал ряд рукописей в Фатехпур-Сикри в 1580-е гг. в 1602 г., году 
убийства Абуль-Фазла были готовы 2 тома из  пяти.

С искусством живописи у Моголов дела обстояли прекрасно. Уроки, 
данные Акбару Абд ас Самадом, если и не сделали его художником, то 
привили ему большой интерес к миниатюре. Абу-ль-Фазл, друг императора 
и его хроницист, оставил нам историю его правления: «Акбар-наме», и в 
третьей части хроники «Айин-и Акбари» повествует о деятельности Акбара в 
области искусства. 

Эту любовь к искусству он сохранял всю свою жизнь, несмотря на 
постоянные войны, поглощавшие его внимание. Вполне вероятно, что 
художники сопровождали Акбара во время его походов с целью запечатлевать 
значительные события в своих произведениях. Когда Акбар предпринял 
военную кампанию в Гуджарате с целью подавления восстания в 1573 году, 
он взял с собой трёх художников: Джаганата, Тара Чанда и Санвал Даса (или 
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Санвлаха). Последний из них запечатлел в своём произведении битву при 
Сарнале, решающую в этом походе (4 ,38).

Начиная с 1580-х годов Акбар заказывает серию исторических трудов. 
Некоторые были новыми по композиции, как, например, «Тарих-и Альфи», 
историю первого тысячелетия Ислама. Другие были переводами таких 
классических трудов, как Бабур-наме. Первый завершенный труд был Теймур-
наме, история Тимура и его потомков вплоть до самого Акбара. Выбор этот 
был отнюдь не случайным. Моголы всегда отдавали себе отчёт в важности 
роли Тимура как основателя их династии, и с этого момента его напоминание 
в источниках, как и его изображения, стали непрерывно возрастающими.

Быстрому сложению стиля могольской миниатюры во многом способствовало 
то, что обычай переписки и иллюстрации самых разнообразных произведений 
всё более укоренялся при могольском дворе. Так, известно, что в последнее 
десятилетие XVI в. придворными мастерами иллюстрировалось одновременно 
около десяти различных рукописей. Это были поэтические сборники и поэмы, 
исторические и научные сочинения, памятники эпической индийской литературы 
и ряд других; особое место занимали жизнеописания Акбара – «Акбар-наме» и 
родоначальника могольской династии Бабура – «Бабур-наме». 

Из его работ для нас особенно интересной представляется «Акбар-наме» 
– история царствования Акбара, в первую очередь её третья часть, имеющая 
самостоятельное название – «Аин-и Акбари» («Постановления Акбара»); в 
ней описывается Могольская империя при Акбаре, сообщаются подробные 
сведения о системе управления, законодательстве, экономике и т.п. В «Аин-и 
Акбари» не обойдена ни одна из сторон деятельности шаха и его сановников, 
ни одно из важных постановлений в Могольском государстве. Рассказывая 
об укладе придворной жизни, о мастерских (каркхане), работавших для 
двора, он упоминает и мастерскую живописи. Абу-л-Фазл сообщает, что 
шах ежедневно просматривал произведения художников этой мастерской, 
награждая живописцев «согласно их достоинствам». Здесь же приводятся 
имена 17 наиболее талантливых мастеров, причём тринадцать из них – 
индийского происхождения (2,71).

Могольские художники, безусловно, были знакомы с иллюстрациями к 
одному из всемирно известных средневековых исторических сочинений – 
«Джами ат-таварих» («Собрание летописей») Рашид ад-дина. Уже в XIV в. 
в тебризской дворцовой китаб-хане сложилась стойкая традиция отражения 
событий, изложенных в «Джами ат-таварих», в миниатюрах-иллюстрациях 
рукописей. В настоящее время известно несколько иллюстрированных списков 
этого произведения. А в 1596 г. ещё одна копия части этой знаменитой летописи 
была переписана в Индии. В создании миниатюр этой рукописи участвовали 
самые известные могольские художники. Они, очевидно, были знакомы с 



“Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi - 2020”

75

иллюстрациями к более ранним спискам, что доказывается заимствованием 
из них ряда бытовых реалий, чуждых могольскому быту (2, 69).

Рассотрим же ряд миниатюр из «Акбар-наме». Так, большой интерес 
представляет миниатюра  « Хумаюн принимает отречение от престола своего 
отца Бабура в Алваре». (Около 1604 г., художник Дхарм Дас.)

Эта страница из второго экземпляра «Акбар-наме» иллюстрирует событие, 
предшествующее правлению Акбара и показывает отца монарха, Хумаюна, 
простершегося у ног своего отца, императора Бабура, перед тем как отправиться 
в путь. После знаменитой победы при Хануа в марте 1527 года могольской армии 
над раджпутской конфедерацией, возглавляемой мятежным Рана Санграм 
Сингхом, Бабур и его сторонники захватили Алвар, столицу области Меват, к югу 
от Дели. Эта победа, решающая для могольских войск возможно, более важная, 
чем победа при Панипате в 1526 году над афганским вождём Ибрагимом Лоди, 
– битва при Хануа нанесла окончательный удар раджпутскому сопротивлению 
и сделала Бабура неоспоримым властителем Северной Индии. В Алваре Бабур 
позволил отправить на родину некоторых солдат родом из Бадахшана, храбро 
воевавших за него и поручил это своему сыну Хумаюну.   

Интерес Акбара к истории исламского мира в целом – что подтверждают 
иллюстрации «Тарих-и Альфи» (1592-94), а также к истории Тимуридов, 
предков Моголов, в частности, проявился в значительном количестве 
рукописей, которые император заказал в Фатехпур-Сикри в 1580-е годы. 
Задавшись целью закрепить в сознании людей династическую легитимность 
новых властелинов Северной Индии, наследников тимуридов, Акбар заказал 
иллюстрации «Тарих-и Хандан-и Тимурийа» («Тимур-нама», а также к 
«Акбар-наме» и «Бабур-наме», официальной биографии императора и 
хроники его царствования. Редактирование «Акбар-наме» было поручено 
в 1590-м году историографу Абуль-Фазлу, и первый том произведения, 
охватывающий первые 30 лет царствования Акбара, был представлен ему в 
1596 году. Миниатюра, прославляющая это событие, хранится в настоящее 
время в Библиотеке Честера в Дублине. Но после смерти Абуль-Фазла, убитого 
в 1602 году по приказу принца Салима, будущего императора Джахангира, 
были завершены лишь два из пяти запланированных томов. 

Известны два императорских списка «Акбар-наме». Ранний из них, 
предположительно датированный 1590-ми годами, в большей своей части 
хранится в Музее Виктории и Альберта в Лондоне (всего 117 иллюстраций). 
Он охватывает главные события правления Акбара, произошедшие между 
1560 и 1578 годами. 

Второй экземпляр труда, меньший по формату, датированный в 
маргинальной надписи 1604 годом, содержит около сотни иллюстраций, 
воспроизводящих события до 1589 года и поделен между Дублином (61 
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миниатюра) и Британской Библиотекой (39 миниатюр). «Пленение Дауда во 
время завоевания Бенгала» - миниатюра из того же  списка «Акбар-нама». 
(Ок. 1604 г. Художник Санвала.) Эта миниатюра принадлежит второму списку 
и изображает поражение юного Дауда, сына афганского правителя Бенгала, 
в 1576 году, который после смерти отца стал властелином этой провинции. 
Побеждённый силами Моголов под предводительством хана Джахана 
(изображён в доспехах и на богато убранном коне) Дауд был обезглавлен, а 
голова его была отправлена Акбару. Хан Джахан, поражённый ослепительной 
красотой юного пленника, какой-то момент колебался, хотел оставить его 
живым, однако, опасаясь ослушаться императора, решился казнить его (7,47).

Атрибутированная Санвалу, эта миниатюра свидетельствует о его 
исключительном таланте художника, а в списке Абуль-Фазла среди самых 
прославленных художников он занимает почётное пятнадцатое место среди 
семнадцати наилучших. Санвала участвовал в иллюстрировании большинства 
рукописей Акбара, но почти не создал миниатюр на отдельных листах. 
Найденная великолепная миниатюра на альбомном листе, изображающая 
коня и его конюха, позволяет вновь оценить великолепные таланты великих 
мастеров китабхане Акбара. 

Широкий охват культурной деятельности при Сефевидах сам по себе 
примечателен, но ещё более удивительным и беспрецедентным по размаху 
интерес шаха и его семьи к искусства, носящий не только стратегический, но и 
личностный характер. Все эти элитные меценаты были прекрасными знатоками 
каллиграфии и живописи, но лишь двое из них – шах Тахмасиб и Бахрам-Мирза 
взяли в руки кисть и создали ряд живописных произведений, ряд которых 
находится в альбоме Бахрама-Мирзы. Современные им и последующие 
письменные источники неоднократно упоминают этих коронованных и 
королевского происхождения живописцев. Один из сефевидских придворных 
историков Хасан-бек Румлу описывает шаха Тахмасиба как «необыкновенно 
любящего живопись», а у Искендер-бека Мунши говорится о том, как шах 
Тахмасиб изучал живопись у устада Султана Мухаммеда.

Шах Исмаил создал шахскую библиотеку и дал своим детям наивысшее 
возможное образование в области литературы и искусства, что не только 
придало престиж Сефевидам, но также и стало эффективным средством 
дипломатии. В мире, где доминировало тимуридское и сефевидское 
художественное наследие, и где сефевидские государственные деятели 
и чиновники, как и литераторы и поэты всегда были востребованы, 
соседние государства были вынуждены признавать, что они свое шахское 
образование, унаследовали от Сефевидов. Воспитанный на лучших 
культурных традициях, шах Тахмасиб искусно использовал культурную 
дипломатию в дополнение к своей военной активности, уничтожая врага 
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словесным оружием и изобразительными произведениями – карикатурами. 
За отсутствием достаточной военной силы его наследники были вынуждены 
продолжать его тактику культурной дипломатии, для того чтобы хотя бы 
сохранять призрачное подобие имперского величия (10,58).

Быстрое и мощное развитие тебризской шахской школы миниатюр 
оказало сильное влияние на многие школы миниатюры Среднего Востока, в 
том числе и на могольскую школу. 

Достигшая апогея, тебризская сефевидская живопись распространяется 
по всей империи, и находит в иных художественных центрах благоприятные 
условия и покровительство местных правителей. Она распространяется и за 
пределами страны. Могольская Индия обязана им своим созданием и ранним 
этапом развития. Также и Деканские мусульманские правители Индии 
вдохновлялись их произведениями. Лучшие тебризские мастера создавали 
искусство миниатюры в Турции. Всюду, куда проникает искусство живописи 
тебризских мастеров, всюду оно сияет ослепительно и превращается в 
эталон для местных художников. Так как по своим качествам оно является 
одним из самых блестящих проявлений мировой художественной культуры
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Ağasəlim Əfəndiyev 
Səfəvilərin mədəni siyasəti və onun erkən Moğol incəsənətinə təsiri

Xülasə

Açar sözlər: Səfəvilər dövləti, Şah Təxmasib, Moğollar, Xumayun, Əkbərnamə

Məqalədə maraqlı və az tədqiq olunmuş problemdən – Səfəvilərin mədəni 
siyasəti və onun qonşu ölkələrə, daha dəqiq Moğol dövrü Hindistanına təsirindən 
bəhs olunur. Şah İsmayılın Moğol imperatoru Babur ilə münasibətləri Səfəvi-Moğol 
əlaqələrinin sonrakı inkişafına təkan vermişdir. Bu isə tarixin sonrakı gedişatı üçün 
böyük siyasi və eyni zamanda mədəni əhəmiyyət daşıdı. Şah Təhmasibin sarayında 
yüksək sənət təhsili alan Humayun incəsənətin zirvəyə yüksəlişi məqamında, 
xüsusilə kitab sənətində özünü təsdiq etdi.

1546-cı ildə Humayun, şah kitabxanasında çalışan rəssamların ardınca öz 
adamlarını göndərdi, 1548-ci ildə isə onlar İsfahana gəldilər. Moğol siyasətinin 
mühüm qismi 1604-cü ilə yaxın yaranan tarixi əsər – “Əkbərnamə”də yer alır. 
Əkbər öz padşahlığını və şahlıq nəslini əbədiləşdirmək arzusu ilə böyük hadisələri 
tarixin yaddaşına həkk etmək üçün 1580-ci illərdə bir neçə əlyazma sifariş etdi.

“Əkbərnamə”də Əkbər şah dövründə Moğol imperiyası təsvir olunur, idarəetmə, 
qanunvericilik, iqtisadi və digər işlər barədə geniş məlumatlar verilir.

Agasalim Efendiyev 
Сultural policy of Safavids and its impact on early Mughal art

Summary

Key words: Safavids state, Shah Tahmasib, Moghols, Humayun, Akparnama

In this article is being discussed interesting and still not enough investigated problem 
of cultural policy of Safavid dynasty and its impact on political and cultural life of neighbor 
countries, i.e. Mughal India. The relations between shah Ismail and Mughal emperor built 
the basis for future connections. This caused great political and cultural consequences in 
the future history. Artistically and military educated Xumayun became witness of new 
wave in development of art at the court of Tahmasib, especially the art of bookmaking.

In 1956 Xumayun invited Tebrizi artists in India. Important moment in Mughal policy 
is his historical work “Akbarnama”. In 1580-s were created manuscripts of “Akbarnama” 
which described important events by means of illustrations ““Akbarnama”, In these books 
were described the system of administration, legislation, economy et s. Edited in 1590-s 
this richly illustrated book makes the evidence of history.
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Əli Fərhadov. XIX əsrin əvvəllərində Rusiya – Qacar münasibətlərində din faktoru (Azərbaycan nümunəsində) (səh. 79-90)

Əli Fərhadov 

XIX əsrin əvvəllərində Rusiya – Qacar münasibətlərində 
din faktoru (Azərbaycan nümunəsində)

Açar sözlər: XIX əsrin əvvəli, Azərbaycan, Rusiya, Qacar, İran, xarici siyasət, din

UOT 94 (479.24)

Məqalədə Cənubi Azərbaycanla bağlı Azərbaycan tarixşünaslığında sovet 
dövründə Ə.Sumbatzadənin məsul redaktorluğu ilə yazılmış “Cənubi Azərbaycan 
tarixinin oçerki (1828-1917)”, müstəqillik dövründə yazılmış Ə.Çingizoğlunun 
“Qacarlar və Qacar kəndi”, yenə onun B.Məmmədli ilə birlikdə həmmüəllifi 
olduğu “XVIII-XIX əsr Azərbaycan tarixi farsdilli mənbələrdə”, T.Həsənzadənin 
“XVIII-XIX əsrlərdə İranda yaşamış azərbaycanlı ictimai-siyasi xadimlər (Mehdi 
Bamdadın “Tarixi-ricali-İran” əsəri əsasında)” və “Marağalı Məhəmmədhəsən xan 
Etimadüssəltənənin əsərlərində Azərbaycan tarixi məsələləri”, Ə.Tahirzadənin 
Ağaməhəmməd şah Qacar (Tərcümeyi-hal oçerki)” əsərlərindən siyasi tarix 
baxımından istifadə edilmişdir. O cümlədən iranlı tarixçilər - Ə.Kəsrəvinin 
“Tarixe-məşruteye-İran”, M.Tərbiyətin “Danişməndani-Azərbaycan”, M.Şəmsinin 
“Развитие просвещения в Иране (1851-1917)” və s. xarici müəlliflərin əsərlərinə 
də müraciət edilmişdir. Qeyd edək ki, XIX əsrdə Azərbaycanda siyasət və din 
əlaqəsi bu əsərlərdə xüsusi araşdırılmamış, məhz bu məqalədə mövzu kompleks 
şəkildə ortaya qoyulmuşdur. Şimali Azərbaycanla bağlı F.Cabbarovun «Из 
истории начального этапа противостояния Российских властей и армяно-
григорианской церкви (60-70-е гг. XIX в.)» və “Секуляризация имущества 
и капиталов армяно-григорианской церкви в Российской империи: проекты 
и реализация”, F.Ağayevin “К вопросу об управлении царизмом духовными 
делами мусульман Северного Азербайджана” adlı məqalələrindən və s. 
əsərlərdən də faydalanılmışdır. 

XVIII əsrin sonlarında Azərbaycan ərazisi Qacarlar dövləti ilə Rusiya 
imperiyasının müharibə meydanı idi. 1792-ci ildə Cənubi Azərbaycan xanlıqlarını 
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özünə tabe edən [5, s.39] Ağa Məhəmməd şah Qacarın əsas məqsədlərindən biri 
də Cənubi Qafqazı ələ keçirmək idi. Burada isə onun əsas rəqibi çar Rusiyası idi. 
Qafqazı ələ keçirməyə çalışan Ağa Məhəmməd şah Qacar “kafir” adlandırdığı [19, 
s.26] Rusiyaya qarşı islam birliyi faktorundan istifadə etməyə çalışır, Azərbaycan 
xanlarını öz tərəfinə çəkməyə çalışırdı. Qacar şahı gürcü çarı II İraklinin də Rusiyaya 
yaxınlaşması ilə səhvə yol verdiyini göstərir və çara belə yazırdı: “Sən bağışlanmaz 
səhvlərə yol verirsən. Kafirləri (rusları) torpağına buraxmısan, onlarla birləşmisən 
və onlara istədikləri kimi davranmağa şərait yaradırsan” [19, s.26]. Şah gürcüləri 
özünə tabe olmağa, əks təqdirdə isə ruslarla birlikdə onların da qətl ediləcəyi ilə 
təhdid edirdi [9, s.59]. 1795-ci ildə çar II İraklinin qoşunlarını darmadağm edib 
Tiflisi talan edən Ağa Məhəmməd şah 15 min əsir götürmüşdü və əsir gürcü kişiləri 
Kürə atmış, Tiflisdəki kilsələrə də od vurmuşdu [6, s.208]. Şamaxını da ələ keçirən 
Ağa Məhəmməd şah Qacar bütün Şimali Azərbaycan xanlarına fərman göndərərək, 
tabe olmalarını istəmişdi. İran tarixçisi Mirzə Məhəmmədtağı xan Sepehr özünün 
“Nasix ət-təvarix” əsərində yazır ki, İrəvan xanı Məhəmməd xan Qacar, Quba 
xanı Şeyxəli xan və Gəncə xanı Cavad xandan başqa heç kim şahın fərmanına 
itaət etmədi [2, s.392-393; 6, s.178]. Şahın 1797-ci ildə Qarabağa ikinci hücumu 
Şuşanı zəbt etməsilə nəticələnsə də, burada öldürüldü. Ağa Məhəmməd şah Qacarın 
öldürülməsindən sonra qardaşı oğlu Baba xan Fətəli şah adı ilə Tehranda taxta 
çıxdı [6, s.87]. Fətəli şah Şimali Azərbaycanda möhkəmlənmək üçün Azərbaycan 
xanları ilə qohumluq əlaqəsindən və müsəlman din xadimlərindən Rusiyaya qarşı 
istifadə etməyə xüsusi fikir verdi. Rusiya isə Cənubi Qafqazı zəbt etmək üçün islam 
faktoruna qarşı xristianlıq amilindən istifadə edirdi.

Hələ XVIII əsrdə I Pyotrun, II  Yekatrinanın Cənubi Qafqazla bağlı planları, 
alban katolikosu Həsən Cəlalın və Qarabağ məliklərinin Rusiyanı Qafqaza dəvət 
məktubları [42, c.159] ilə “xristianları müsəlman zülmündən xilas etmək” şüarı 
altında Qarabağda xristian Albaniya və ya erməni dövləti yaratmaq [40, c.29-
30], bütün Qafqazı işğal etmə arzuları sonrakı Rusiya imperatorları tərəfindən 
davam etdirilirdi. Rusiya özünü Qafqazdakı xristianların hamisi kimi göstərərək, 
onlardan müsəlmanlara qarşı faydalanmağı güdürdü. Məsələn, XVIII əsrin sonunda 
Qafqaz və İrana hücum edən rus generalı V.Zubov dini ideyalardan istifadə edərək, 
vurğulayırdı ki,“Qafqazda olan xristianların əmin olması gərəkir ki, məqsədimiz 
onların öz dinlərində sərbəst ibadət etmələrinə şərait yaratmaqdır” [25, s.170]. Bu 
ideyalar Qafqazın xristian əhalisinin müsəlmanlara qarşı Rusiya ilə vahid ittifaqda 
çıxış etmələrinə zəmin hazırlayırdı.  

1802-ci ilin sentyabrında genaral Sisianov Qafqaz baş komandanı təyin edilmişdi. 
Müsəlmanlara qarşı qəddar və onlardan nifrət edən Sisianov onları “kafir asiyalı” 
adlandırır və onların torpaqlarında xristianları yerləşdirmək istəyirdi [24, s.555]. 

Öncəliklə Xəzər sahillərini özünə birləşdirməyə çalışan Rusiya ilə Quba, 
Dərbənd, Lənkəran xanlıqları arasında 26 dekabr 1802-ci ildə Georgiyevsk 
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müqaviləsi imzalandı. Bu xanlıqlar İrana qarşı Rusiyanın müttəfiqi olmağı qəbul 
etdilər [24, s.555]. Bu müqavilə əslində Rusiyanın Cənubi Qafqazı tamamilə işğal 
etmə planının tərkib hissəsi idi. 

1803-cü ildə Car-Balakən, İlisu sultanlıqları Rusiyaya birləşdirildi. 1804-cü 
ildə Gəncə işğal edildi. Qanlı döyüşdə Cavad xan öldürüldü. General Sisianov 
Gəncənin işğalından sonra erməni yepiskopu İohanndan ermənilərin burada 
kütləvi məskunlaşmalarını  istəmiş və ermənilər boşalmış azərbaycanlı evlərinə 
yerləşmişdilər. 1805-ci ildə yepiskopun əmri ilə 115 erməni ailəsi Gəncəyə 
köçürülmüşdü [23, s.148]. Rusiyanın İrəvana istiqamətlənən hücumu qarşısında 
1804-cü ildə Fətəli şah Rusiyadan Qafqazı tərk etməsini istədi. Rusiya ilə İran 
arasında diplomatik danışıqlar durduruldu və müharibə başladı. İşğal edilmiş 
Azərbaycan torpaqlarındakı bir çox müsəlmanın Qacarlarla bir olub üsyana qalxması 
Rusiyanın İrəvana hücumunu müvəqqəti təxirə saldı. Rusiya ilk öncə İranın qapısı 
saydıqları Qarabağı ələ keçirməyə öncəlik verdi [23, s.556]. 

1805-ci ildə Kürəkçay müqaviləsinə görə, Qarabağ xanı Rusiyanın vassal 
asılılığını qəbul etdi. Akademik Ramiz Mehdiyev yazır ki, bəzi Azərbaycan 
xanları sadəlövhcəsinə Rusiyaya inanır, gizli əməkdaşlıq edir, Qacarların Rusiya 
ilə mübarizəsində problem yaradırdılar. Daha sonrakı proseslər bütün Şimali 
Azərbaycanın Rusiya işğalına düşməsinə səbəb oldu ki, bu da xanların birbaşa 
məsuliyyətsizliyi və günahı idi [14, s.20-21].

Ağa Məhəmməd şahın qətlindən sonra Qarabağ xanı İbrahimxəlil xan 
onun nəşini Tehrana – keçmiş şahın qardaşı oğlu Fətəli şaha göndərdi. Tehranla 
münasibətləri sahmanlamaq istəyən İbrahimxəlil xan oğlu Əbülfət xanı da Qacar 
sarayına girov göndərdi, qızı Agabəyim ağa isə Fətəli şaha ərə verildi [9, s.63]. 

İbrahimxəlil xanın öz qızı, Tuti təxəllüslü şairə Ağabəyimi Fətəli şah Qacara 
verməsi [20, s.20-21; 44, s.8-9] də ona olan mənfi münasibəti dəyişmədi. Çünki 
Qacarların nəzərində İbrahim xan artıq Rusiyanın tərəfinə keçmiş xain idi [14, s.26]. 

 Dövrün məşhur İran tarixçisi Mirzə Məhəmmədsadıq Mərvəzi “Tarixi-
cənghayi-İran və rus” əsərində yazır ki, İbrahimxəlil xan “Rusiya ilə saziş 
bağlanmasını hər vətənpərəstin şərəfinə zidd əməl” kimi qəbul edib peşman olmuş, 
Abbas Mirzəyə bunu bildirmişdi [6, s.111]. Eyni məlumatı XIX əsrin İran tarixçisi 
və şairi, lələbaşı, vəliəhd Müzəffərəddin Mirzənin tərbiyəçisi [6, s.128] Rzaqulu xan 
Hidayətin “Rövzətul-səfayi-nasiri” əsərində də görürük və tarixçi yazır ki, Qarabağ 
xanı “bəsirət gözü ilə gördü ki, Rusiyanın qüvvətlənməsi İslam millət və dövlətinin 
zəifləməsi deməkdir”. Xan Fətəli şaha və vəliəhd Abbas Mirzəyə xəbər göndərərək, 
“keçmişdə olanlara görə xəcalət çəkdiyini bildirdi və əhd etdi ki, islamın güclənməsi 
yolunda çalışacaq” [6, s.111]. İran tarixçisi Etimadüssəltənə bildirir ki, İbrahimxəlil 
xanda islami qeyrət hissi baş qaldırdığından mərhum Xaqanın (Fətəli şahın) sarayına 
hədiyyələr göndərdi və bağışlanılmasını xahiş etdi” [11, s.175-176]. O, ruslarla 
saziş bağladığına peşiman olmuşdu və Şuşanın rus qoşunlarından təmizlənməsi 



“Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi - 2020”

82

üçün Fətəli şahdan və Abbas Mirzədən kömək istəyirdi. Fətəli Şah 1806-cı ildə 
bir neçə mötəbər sərkərdəsini Qarabağa göndərdi [10, s.162]. Lakin artıq gec idi. 
Sisianovun qətlindən sonra Azərbaycan xanları üzlərini Rusiyadan Qacarlara doğru 
çevirdilər [24, s.556]. İbrahimxəlil xanın da Qacarlara meyil etməsi [10, s.162], 
onlarla gizli əlaqələr qurması və xoş rəftarı Rusiya hakimiyyət dairələrini şübhəyə 
saldı və İbrahimxəlil xan əksər ailə üzvləri ilə birlikdə qətl edildi [9, s.65].  

Rusiya tərəfindən işğal olunmuş Qafqaz ərazisi rəsmi olaraq "Qafqaz bölgəsi" 
adlanırdı, mərkəzi Tiflis şəhəri idi. Qafqazın hakimi canişin (1844-1882, 1905-
1917, в 1882-1905-ci illərdə Qafqazın mülki hissəsinin baş rəisi) adlanırdı [32, 
c.160]. Rusiya tərəfindən işğal edilən Gəncə - İmperator I Aleksandrın xanımının 
şərəfinə Yelizavetpol adlandırılmışdı. 

Cənubi Qafqaz xanlıqlarını bir-bir işğal edən Rusiyaya qarşı əsas müqavimət 
İrandan gəldi. Lakin hərbi texnologiya baxımından zəif olan İran Rusiyaya məğlub 
oldu. 1813-cü il oktyabrın 12-də Rusiya ilə Qacar dövləti arasında bağlanan 
Gülüstan müqaviləsinə görə İrəvan və Naxçıvandan xanlıqlarından başqa Arazın 
şimalında olan bütün Azərbaycan xanlıqları Rusiyanın tərkibinə qatıldı.

Rusiyanın ermənilərə hər zaman dəstək olması, onların İran və Türkiyədən Cənubi 
Qafqaza kütləvi köçüb yerləşmələrinə imkan yaratması rus-erməni ittifaqı üçün şərait 
yaratmışdı. Azərbaycan torpaqlarında xristianlaşdırmanın və erməniləşdirmənin əsas 
icraçısı isə Eçmiədzin kilsəsi idi. Tanınmış rus jurnalisti və tarixçisi V.L.Veliçko 
yazırdı ki, Qafqazda XIX əsrin əvvəllərinə qədər Eçmiədzin katalikosu ilə rəqabət 
aparan, bəzən də ondan asılı olmayan ayrıca Alban Qandzasar katalikosluğu mövcud 
idi [34, c.34]. Vaxtı ilə Alban katalikosluğuna tabe olan yerli xristianlar rus işğalından 
sonra erməni kilsəsi tərəfindən erməniləşməyə məcbur qaldı [3, s.150-151]. Alban 
kilsəsinin ləğvinə çalışan erməni kilsəsi 1815-ci ildə çar hökumətinin qərarı ilə alban 
kilsəsinin Şuşa və Şamaxı yeparxiyalarına bölünüb, Eçmiədzinə tabe edilməsinə [33, 
c.455, 464], 1836-cı ildə isə tam ləğv edilməsinə nail oldu.

Erməni dövlətçiliyinin mövcud olmadığı bu dövrdə kilsənin ön plana çıxması 
və səlahiyyət sahibinə çevrilməsi dünya ermənilərini müəyyən mənada bir mərkəzdə 
birləşdirməyə müvəffəq etmişdi [3, s.150-151]. Tədqiqatçı F. Cabbarov yazır ki, 
“Eçmiədzin katolikosu harada olursa olsun, təkcə bütün ermənilərin mənəvi rəhbəri 
deyil, eyni zamanda bütün dünyaya səpələnmiş erməni xalqının siyasi birlik ideyasının 
təcəssümü idi. Rusiya hakimiyyəti də Eçmiədzinin dünya ermənilərinin, xüsusilə 
Osmanlı ermənilərinin üzərindəki təsirindən faydalanmağa çalışırdı” [37, c.172]. 
Rusiya hakimiyyəti Eçmiədzin katolikosluğu seçkilərinə Türkiyə ermənilərinin də 
qatılmasına izn verməklə ermənilərin Rusiyaya daha çox bağlanmasına və Şərqi 
Anadoludakı iddialarını reallaşdırmağa şərait yaratmışdı [36, c.38]. 

Erməni kilsəsinə hər cür güzəştə gedən Rusiya hökuməti müsəlmanlara qarşı 
sərt tədbirlər icra edirdi. 1822-ci ildə Qafqazdakı rus qoşunlarının baş komandanı 
A.P.Yermolov İranda axundluq şəhadətnaməsi alan  tiflisli Tanrıverdini xain elan 
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etmiş və sürgünə göndərmişdi [15, s.31; 39, c.481]. General Yermolov bu qərarının 
nüsxələrini yayaraq, bənzər hallarda eyni cəzanın veriləcəyi də hamıya elan 
etmişdi. Bu hadisədən sonra A.P.Yermolov Rusiyaya loyal olan öz şeyxülislamını 
təyin etmək haqqında 4 mart 1822-ci ildə general V.R.Madatova məktub yazmış 
və göstərmişdi ki, məhz bu şeyxülislam yerli axund və mollalara şəhadətnamə 
verməlidir. Nəhayət, 1823-cü ildə rəsmi olaraq Zaqafqaziya şeyxülislamı vəzifəsi 
təyin olundu. Bu vəzifəyə Bağdad Universitetində  ali dini təhsil alan, uzun müddət 
Tiflis axundu işləyən Məhəmmədəli Hüseynzadə təyin edildi [15, s.72; 16, s.143; 
21, s.86]. Hökumət bu qərarla məqsədi Şimali Azərbaycanın din xadimlərini 
İran və Türkiyə təsirindən ayırmaq istəyir, həmçinin onları Şimali Qafqazda 
müstəmləkəçilik əleyhinə qüvvətlənməkdə olan müridizm hərəkatından təcrid 
etməyi planlayırdı.

Rusiya Qafqazda öz mövqeyini möhkəmlətmək üçün Cənubi Qafqaz ərazisinə 
xristianların kütləvi köçünü təşkil edirdi. Köçürülmə 1817-1818-ci illərdən etibarən  
başlandı, Almaniyanın Vürtemberq krallığından olan fanatik alman təriqətçiləri - 
lüteranlar Qafqaz və həmçinin Azərbaycan ərazisinə köçürüldü [38, c.28]. 

Azərbaycanda pravoslavlığın yayılması isə bilavasitə Rusiya işğalının 
nəticəsində oldu, burada çarizmin ideoloji dayağı olan Rus Pravoslav Kilsəsinin 
əsası qoyuldu. Qafqazdakı rus qoşunlarının baş komandanı general-leytenant 
F.Rtişev 1815-ci ildə Bakı və Gəncədə pravoslav kilsələrinin tikilməsi təşəbbüsü ilə 
çıxış edir və təqribən üç ildən sonra şəhər əhalisinin ianələri hesabına “Müqəddəs 
Miro-Likiyalı Möcüzə göstərən Nikolay” rus pravoslav məbədi ucaldılır [7, s.56].

Maraqlıdır ki, vaxtilə Azərbaycanda pravoslavlığın möhkəmlənməsi üçün 
böyük səy göstərmiş rus keşişi Aleksandr Yunitski işğal yolu ilə pravoslavlığın 
ölkəmizə qədəm qoyması faktını belə alqışlayırdı: “Bakı şəhərinin qala divarlarında 
rus bayrağı dalğalanan kimi pravoslav məzhəbinin missiyası açıldı. Və İsa Məsih 
naminə Həvari Varfolomeyin ölümə doğru cəsarətlə getdiyi yerdə, knyaz Sisianovun 
başçılığı altında şanlı rus ordusunun hiyləgərlik və xəyanətlə mübarizə apararaq, 
ədalət və həqiqət uğrunda vuruşaraq həlak olduğu məkanda indi tanrının məbədləri 
ucaldılır, pravoslavlığa azad şəkildə etiqad bəslənilir” [7, s.54-55].

Azərbaycanda xristianlığın yayılması üçün hökumət xarici missionerlərin 
fəaliyyətinə də burada şərait yaratmışdı. 1822-ci ildə Rusiya hakimiyyəti isveçrəli 
Bazel missionerləri - Avqust Ditrix və Feliçian Zarembaya “müsəlmanlar və 
bütpərəstlər arasında xristianlığı yaymaq üçün məktəblər və mətbəələr açmaq” 
şərtiylə imkan vermişdi [35, c.19]. Lakin artıq 1827-ci ildə Rusiya Daxili işlər 
naziri A.P.Yermolov müsəlmanların Rusiyaya daha sadiq olmaları üçün Bazel 
missionerlərinin fəaliyyətinin qadağan edilməsi gərəkdiyini bildirmişdi [35, c.22]. 
Həqiqətən də öz fəaliyyətləri dövründə bu missionerlər heç bir müsəlmanı xristian 
edə bilməmişdilər, əksinə ermənilər arasında daha çox rəğbət qazanmışdılar. Bunu 
təhlükəli sayan Rusiya hakimiyyəti 1825-ci ildə Bazel missionerlərinin fəaliyyətini 
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qadağan etdi [35, c.22].
1804-cü ildə Abbas Mirzənin komandanlığı ilə Qacar ordusunun Rusiya işğalı 

altındakı Cənubi Qafqaza hücumu ilə I Rus-İran müharibəsi başladı. Lakin zəif İrana 
İngiltərə və Fransanın hərbi yardımları da ölkəni Rusiya qarşısında məğlub olmaqdan 
xilas etmirdi. Abbas Mirzənin müctəhidlərə müraciət edərək onlardan Rusiyaya qarşı 
cihad fətvası istədi. İraqlı mərci-təqlid Şeyx Cəfər ibn Xızr Kaşiful-Qıta (ö.1812/13) 
Fətəli şaha məktub yazaraq, “Məsum imam qeyb olarsa, düşmənlərə qarşı müdafiə 
müctəhidə vacibdir. O, özü və ya nümayəndəsi sərkərdə olub, vətəni müdafiə 
etməlidir”, deyə Rusiyaya qarşı cihada çağırdı [18, s.60-61; 26, s.18-19; 31, s.34]. 
Fətəli şahın böyük hörmət göstərdiyi iranlı müctəhid Molla Əhməd Nəraqi (ö.1824) 
də  "Rusiya ilə müharibə etmək Allah yolunda bir cihaddır. Hər müsəlmanın rusları 
ölkədən qovması fərzdir” [30, s.43] deyə cihad hökmü verdi. 

Rusiya ilə müharibədə Qacarların Azərbaycan hakimi, vəliəhd Abbas Mirzə 
(ö.1833) xüsusi rol oynamışdı. Tarixçi Mirzə Məhəmmədsadıq Mərvəzi “Tarixi-
cənghayi-İran və rus” əsərində yazır ki, Abbas Mirzə 1812-ci ildə Rusiya ilə olan 
Sultanbud savaşında əsir götürdüyü 820 rus hərbçisini müsəlman edib Qacar ordusuna 
qatmış, Aslandüzü döyüşündə müsəlmanlaşdırılmış ruslardan ibarət dəstələrdən 
istifadə etmişdi [6, s.124-126]. Siyasi bir şəxsiyyət olaraq dünyəvi bir dövlət qurmaq 
istəyən Abbas Mirzə dövlət mərkəzli din projesini reallaşdırmaq istəyirdi. Bu 
istiqamətdə özəlliklə də Rusiya imperatoru I Pyotrun islahatlarından da təsirlənmişdi. 
Təbrizli müctəhidlər Abbas Mirzəni dəstəkləsələr də [29, s.20], Tehrandakı din 
adamları onun şiəlikdən uzaqlaşıb, kafir ölkələrə meyillənməsindən, avropalılar 
kimi davranmasından rahatsız idilər. Daima bu haqda Fətəli Şahı uyarırdılar [17, 
s.39]. Vəliəhdin modernləşmə siyasətini təqdir edən M.Ə.Rəsulzadə “İran türkləri” 
əsərində yazırdı ki, “Avropa sivilizasiyasının İranda yayılmasına çalışmış, xalqın 
yenilənməsinə, gəlişməsinə yaramaqla ad-san qazanmış adamlar arasında Abbas 
Mirzə birincilik ününü qazanmışdır” [27, s.20]. Təsadüfi deyil ki, dövrün rusiyalı 
məmurları vəliəhdi “Gələcəyin Böyük Pyotru” adlandırmışdılar [18, s.33].

Abbas Mirzənin dünyəvi istiqamətli islahatları Təbrizi mədəni Avropanın 
bir parçası etməkdə idi. Bütün bu yeniliklər həm mənafeləri, həm də cəhalətləri 
üzündən xürafatçı ənənələrə bağlı olan və din əldən gedir deyə bağıran böyük 
mollalar ordusunu, xanları, feodalları, xüsusilə vəliəhdin digər şahzadə qardaşlarını 
əsəbləşdirməkdə idi [17, s.40].  Din xadimlərinin fikrincə hərbi məğlubiyyətlərin 
səbəbi də Abbas Mirzənin kafir ölkələrə məxsus olan islahatları Azərbaycanda 
gerçəkləşdirməsi idi [17, s.58]. 

Rus işğalı ilə barışmayan hökumət və xalq yeni müharibəyə hazırlıq görürdü. 
İşğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarındakı müsəlman əhali də Kərbəlada yaşayan 
müctəhid Seyid Məhəmməd Təbətəbaiyə (v.1827) məktub yazaraq ondan Rusiyaya 
qarşı yardım istəmişdilər. Dövrün mərcii-təqlidi Kaşifulqıta, Molla Əhməd Nəraqi 
və sair müctəhidlərlə birlikdə Rusiyaya qarşı cihad fitvası verildi.  Təbətəbai Fətəli 
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şaha məktub yazaraq ondan cihada uyğun fəaliyyət göstərib Rusiyaya qarşı yeni 
müharibə tələb etdilər, ya da qiyamla hədələdilər [30, s.37]. Təbətəbaini və digər 
ali ruhaniləri Tehrana dəvət edən Fətəli şah yeni müharibəyə hazırlaşmağa başladı. 

İngiltərənin hərbi yardımına arxalanan Qacar hökuməti 1826-cı ildə II Rus-
İran müharibəsini başlatdı. Abbas Mirzənin oğullarından Cahangir Mirzə “Tarixi-
nou” əsərində yazır ki, bu müharibədə Bakı xanı Hüseynqulu xan, Şamaxı xanı 
Mustafa, Şəki xanı Səlim xanın oğlu Hüseyn xan Qacarlara yardım etmişdilər [6, 
s.203]. Abbas Mirzənin ordusunda xidmət edən mərhum Cavad xanın kiçik oğlu 
Uğurlu xan Gəncənin ruslardan geri alınması döyüşündə şəxsən iştirak etmişdi [10, 
s.292, 296]. Qısa müddət ərzində Cənubi Qafqazın xeyli hissəsi Qacar ordusunun 
ixtiyarına keçsə də, bu qələbə qısa sürdü və rus ordusu 1827-ci ilin sonunda Cənubi 
Azərbaycana girdi. Tezliklə Xoy, Təbriz, Urmiya və Ərdəbili işğal etdilər. İşğal 
edilən Cənubi Azərbaycan torpaqlarında erməni dövlətinin qurulmasını arzu edən 
Katolikos Nerses isə “Erməni qəhrəmanları, ayağa qalxın, iranlıların işini bitirin” 
deyərək, erməni xalqını Rusiyaya dəstək olmağa çağırırdı [8, s.132].

Rusiya Qafqazın işğalı ilə kifayətlənmək istəmirdi. Növbəti hədəf İran oldu. 
Cənubi Azərbaycanın işğalında Təbrizin ruhani rəhbərləri, xüsusilə Mir Fəttah 
xüsusi rol oynadı. Rusiya tərəfindən ələ alınan, var-dövlət düşgünü ruhani Mir 
Fəttah əhalinin fikrini azdırmaq üçün fətva vermişdi ki, Tanrı rusların yardımçısıdır, 
ruslara itaət etməliyik [31, s.34]. Mir Fəttah Marağa, Əhər, Ərdəbil xanlarına məktub 
yazmış və ilahi iradənin qarşısında təslim olmalarını istəmişdi. General Paskeviçin 
Təbrizə girərkən qarşısında qurban kəsilməsi də Mir Fəttahın işi idi. Ona görə 
Abbas Mirzənin kafir ölkələrlə yaxınlaşıb və onlar kimi davranması üzündən Allah 
bu torpağı cəzalandırmışdır. Tanrı iradəsinə qarşı gəlmək günahdır deyə fətvalar 
vermişdi [17, s.67]. Beləliklə, Təbriz heç bir dirəniş göstərmədən təslim olmuşdu. 
Bu hadisədən sonra Abbas Mirzənin din xadimlərinə münasibəti daha da pisləşmiş, 
əlaqələr kəsilmişdi [31, s.36].

Bunun nticəsində Qacar hökuməti 1828-ci il fevralın 10-da Təbriz-Tehran 
yolu üzərində yerləşən Türkmənçay kəndində Rusiya ilə təslimçi sülh müqaviləsi 
imzalamağa məcbur oldu və müqaviləyə əsasən İrəvan və Naxçıvan xanlıqları da 
Rusiyanın tabeliyinə keçdi. Qacar dövləti Rusiyaya 20 milyon manat təzminat 
verməli idi və bunu ödəyənə qədər zəbt edilmiş Cənubi Azərbaycan Rusiyanın 
tərkibində qalacaqdı [1, s.76-77; 12, s.312].

Məğlubiyyətçi müqaviləyə baxmayaraq, Qacarlar dövlətində bəzi şahzadələr və 
din xadimləri yeni müharibənin arzusunda idilər. Din xadimləri də ordunun içində 
dolaşıb və cihad təbliğatı edir, Rusiya ilə savaşın müsəlmanlarla kafirlər arasında 
olduğu haqda təbliğat aparırdılar. Qriboyedovun Tehranda qətlə yetirilməsi Rusiya-
Qacar münasibətlərini təkrar çıxmaza soxdu. 1829-cu il fevral ayında Rusiyanın 
elçisi Qriboyedov bütün heyəti ilə bir yerdə Tehranda qətl edildi. Çünki Fətəli şahın 
hərəmxanasının xacəsi və xəzinədarı, əslən erməni olan Mirzə Yaqub Markaryan 
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[12, s.470] və sədrəzəm Allahyar xan Asəfəddövlənin siğə ilə xanımı olan, zorla 
müsəlman edilmiş iki erməni (və ya gürcü) qadını Rusiyaya qayıtmaq üçün səfirliyə 
sığınmışdılar. Onları qoruyan Qriboyedov və səfirlik əməkdaşları ruhanilərin fətvası 
ilə qətl edildilər [17, s.75-77]. Lakin Rusiya ilə yeni savaş ehtimalı baş tutmadı [17, 
s.53, 71]. Şah qanlı hadisədə bilavasitə iştirak edənləri qətllə cəzalandırıb, fətvanı 
verən ruhani Mirzə Məsih Müctəhidi İraqa sürgün etməklə Rusiya ilə münasibətləri 
düzəldə bildi [28, s.583].

İranın Rusya qarşısında məğlubiyyətinin obyektiv səbəbləri var idi. Qacar 
hökmdarları israfçı həyat tərzi sürüb, ölkənin sərvətlərini öz saysız-hesabsız arvad-
uşaqlarına sərf edirdilər. İran tarixçisi A.Ramazani yazır ki, “Avropalılar günbəgün 
inkişaf mərhələlərini sürətlə keçən dövrdə şah öz hərəmxanasına qadın kolleksiyası 
yığmaq ilə məşğul idi” [18, s.9]. “İranlıya rahat hökm etmək istəyirsənsə, onları ac 
və savadsız burax” [18, s.11] deyən Ağa Məhəmməd şah Qacarın vəsiyyəti Fətəli 
şah dövründə davam etdirilirdi. Əyalətlərdə hakimlik edən Qacar şahzadələrini isə 
ölkəni idarə etmək yox, ancaq xalqa zülm etmək və varlanmaq maraqlandırırdı 
[4, s.38]. Lakin xalq bu problemlərin günahkarlarlarının kim olduğunu anlaya 
bilmir, M.Ə.Rəsulzadənin də dediyi kimi şahı “zillullah” (Allahın kölgəsi-Ə.F.) 
adlandırırdı [27, s.27]. 

Fətəli şahın dövründə xarici xristian missionerləri də İran və Azərbaycanda 
möhkəmlənməyə çalışırdılar. Onlar məktəblər və nəşr vasitəsilə müsəlmanları 
xristianlaşdırmağa və yerli xristianları öz məzhəblərinə çəkməyə çalışırdılar. Bu 
missioner qruplardan biri də 1815-ci ildə təsis edilmiş “Alman xristianlıq cəmiyyəti” 
idi. Keşiş Karl Fridrix Şpitter tərəfindən İsveçrənin Bazel şəhərindəki Müqəddəs 
Martin kilsəsində yaradılmış “İncil missioner institutu”nun məzunları bu cəmiyyətin 
əsas üzvləri olub xristianlığı təbliği öz qarşılarına məqsəd qoymuşdular [35, c.19]. 
1830-cu ildə Təbrizdə onlar tərəfindən ilk məktəb açılsa da, şagird çatışmazlığı 
səbəbilə cəmi üç il sonra bağlandı [22, s.2]. 

Rusiyanın Cənubi Azərbaycanda Urmiya bölgəsində nəsturi məzhbindən olan 
assurlarla tanışması II Rusiya-İran müharibəsi nəticəsində Urmiyanın işğalı ilə 
başlamışdı. Daha sonra Təbrizdəki Rusiya konsulluğu assurların Rusiyaya meyli və 
bundan istifadə edilməsi gərəkdiyi haqqında çar hökumətinə məlumat da vermişdi 
[41, c.15]. Sonrakı proseslər Cənubi Azərbaycanda yaşayan erməni və assurların 
Türkiyə və İrana qarşı münasibətdə Rusiyanın əsas təzyiq vasitəsi olduğunu göstərdi.

Deyə bilərik ki, bu dövrdə Azərbaycanda din faktoru xarici siyasətdə əsas 
amil olmuşdur. Rusiya Qafqaz və İranda yaşayan xristianlardan Türkiyə və 
Qacarlara qarşı istifadə etməyə çalışmış, missionerlik siyasəti ilə onların say və 
nüfuzunu artırmağa cəhd etmişdir. Bu siyasətdə Rusiyanın müvəffəq olduğunu 
görürük. Qacarlar isə öz ərazisində yaşayan xristianların dövlətə sadiq olmasını və 
müsəlmanların da Rusiyaya qarşı aktiv mübarizəsini təmin edə bilməmişdir. Bunun 
səbəbləri Qacar hökmdarlarının xalqa zidd siyasəti və sair subyektiv amillər də 
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olmuşdur. Görkəmli İran tarixçisi Ə.Kəsrəvinin dediyi kimi – “Səriştəsiz Qacar 
şahları dəyişikliklərdən baş çıxarmırdılar, hadisələrdən bir şey öyrənmədilər. Əhalini 
gözübağlı, xəbərsiz, əlaltı tərbiyə etdilər. Özlərində də dəyişiklik aparmadılar” [13, 
s.22-23; 43, s.7-8]. Bütün bunlar Azərbaycanın parçalanmasına, Rusiya işğalına 
və müsəlmanların assimilyasiyasına, qətliamlara məruz qalmasına səbəb oldu. 
Qafqazda erməni probleminin yaranması, Cənubi Azərbaycanda da ermənilərin və 
assurların Rusiyanın bölgədəki təzyiq vasitəsinə çevrilməsi də bu proseslərin tərkib 
hissəsidir. Məqalədə bu məsələlər araşdırılmış, elmi yenilik kimi xarici siyasətdə 
din faktorunun təsirinin əhəmiyyəti təqdim edilmişdir. Məqalə XIX əsr Azərbaycan 
və İran tarixi, din-siyasət əlaqələrinin tədqiqi baxımından əhəmiyyətlidir.
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Ali Farhadov
Religious factor in Russian-Qajar relations at the beginning of the 19th century

(On the example of Azerbaijan) 

Summary

Key words: The beginning of the 19th century, Azerbaijan, Russia, Qajar, Iran, 
foreign policy, religion

The article examines the religious factor in the foreign policy of Azerbaijan 
at the beginning of the 19th century. At the end of the 18th - first quarter of the 
19th century, the territory of Azerbaijan was the battlefield of the Qajar state 
and the Russian Empire. One of the main goals of Aga Mohammad Shah Qajar, 
who conquered the khanates of South Azerbaijan, was the capture of the South 
Caucasus. Russia was his main rival. In the first quarter of the 19th century, the 
religious factor was a key factor in foreign policy of Azerbaijan. Russia tried to use 
Christians living in the Caucasus and Iran against Turkey and the Qajars, and tried 
to increase their population and prestige through its missionary policy. We see that 
Russia is successful in this policy. The Qajars, however, were unable to ensure the 
loyalty of the Christians living on their territory to the state and the active struggle 
of the Caucasian Muslims against Russia. In addition to objective reasons for this, 
there was an anti-popular policy of the Qajar rulers and other subjective factors. 
As a result, the Armenian problem arose in the Caucasus, and the Armenians and 
Assyrians in South Azerbaijan became a means of Russian pressure in the region.
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Али Фархадов
Религиозный фактор в русско-гаджарских отношениях в начале XIX века

(на примере Азербайджана)

Резюме

Ключевые слова: Начало XIX века, Азербайджан, Россия, Гаджар, Иран, 
внешняя политика, религия

В статье исследуется религиозный фактор во внешней политике 
Азербайджана в начале 19 века. В конце 18 - первой четверти 19 веков 
территория Азербайджана была полем битвы государства Гаджаров и 
Российской империи. Одной из главных целей Ага Мохаммад Шаха Гаджара, 
покорившего ханства Южного Азербайджана, был захват Южного Кавказа. Его 
главным соперником была Россия. В первой четверти XIX века религиозный 
фактор был ключевым фактором внешней политики Азербайджана. Россия 
пыталась использовать христиан, живущих на Кавказе и в Иране против Турции 
и Гаджаров, и пыталась увеличить их население и престиж посредством своей 
миссионерской политики. Мы видим, что Россия успешна в этой политике. 
Гаджары же не смогли обеспечить лояльность христиан, проживающих на 
их территории, государству и активную борьбу кавказских мусульман против 
России. Помимо объективных причин для этого существовала антинародная 
политика правителей Гаджаров и другие субъективные факторы. В результате 
на Кавказе возникла армянская проблема, а армяне и ассирийцы в Южном 
Азербайджане стали средством давления России в регионе.
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Ключевые слова: Али Кули Мирза Каджар, стереоскопическая 
фотография, азербайджанский фотограф, город Орёл, Каджары

UOT 94 (479.24)

История изобретения фотографии связана с именами французов Жозефа 
Нисефора Ньепса, Луи Жака Манде Дагера и англичанина Уильяма Генри 
Фокса Тальбота. 7 января 1839 года в Парижской Академии наук астроном 
и физик Доминик Франсуа Жан Араго выступил с докладом о дагеротипии 
– первом практически применимом способе фотографирования. Как отмечал 
сам Араго: «…метод, используемый для получения изображений, несложен 
и может быть использован кем угодно с того дня, как он был объявлен 
широкой публике» (5, с.10). В первые месяцы после научного открытия, на 
территории Российской империи начали работу дагеротипические мастерские 
иностранных предпринимателей.

Несмотря на то, что история фотографии в Азербайджане становилась 
объектом исследований как в научной, так и научно-публицистической 
литературе (11), можно констатировать, что сведений о фотографах-
азербайджанцах конца XIX - начала XX вв. практически нет. Цель статьи 
- ввести в научный оборот сведения об одном из первых фотографов-
азербайджанцев, принце Али Кули Мирзе Каджаре (1854-1905) (Фото 1).

Представленные в статье фотоматериалы находятся в личном архиве 
академика Чингиза Каджара и включены в его книгу, “Тифлис, Воронцовская 
53, 55”, вышедшую в свет в 2008 году. 

Открытие Алиевым и Бабаевым (7, с.124) фотостудий в Баку в конце 
XIX века, а также деятельность в Елисаветполе ателье М.А. Аббасова (1) 
доказывает, что азербайджанцы не только были знакомы с европейскими 

Эмин Дадашев

Принц-фотограф Али Кули Мирза Каджар

Эмин Дадашев. Принц-фотограф Али Кули Мирза Каджар (c. 91-96)
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научно-техническими новинками, использовавшимися в Российской империи, 
но и профессионально применяли их на практике. 

Одним из фотографов-любителей, профессионально занимавшихся 
фотографией, был Али Кули Мирза Каджар. Его отец, Бахман Мирза Каджар 
(1810-1884) после поражения в политической борьбе за престол в Южном 
Азербайджане, вынужден был вместе с семьей переехать в один из древних 
городов Азербайджана – Шушу. Здесь, 2 мая 1854 года, появился на свет Али 
Кули Мирза. Начальное образование он получил в домашних условиях (4, 
с.61). Также как и другие сыновья Бахмана Мирзы, Али Кули связал свою 
дальнейшую жизнь с военной службой. 

Будучи кадровым офицером российской армии, он принимал участие в 
русско-турецкой войне 1877-1878 годов и был награждён орденом Святой 
Анны IV степени с надписью «За храбрость». В период службы Али Кули 
Мирзы Каджар также был награждён орденами Святого Станислава III степени 
и Святой Анны III степени, персидским орденом Льва и Солнца (4, с.65-66). 
С началом русско-японской войны в 1904 году, несмотря на проблемы со 
здоровьем, он отправился добровольцем на фронт. Эта война стала последней 
в послужном списке принца. Тело Али Кули Мирзы Каджара было доставлено 
из Читы на Кавказ и погребено в мавзолее «Имам-заде» в городе Барде, рядом 
с могилой его отца Бахман Мирзы Каджара (2, с.95).

Али Кули познакомился с фотографическим делом, его методами и 
средствами в конце XIX века, когда он был направлен для продолжения военной 
службы в российский город Орёл. Фотоархив фотографа-любителя Али Кули 
Мирзы включает архитектурные памятники города Орла (Фото 2), членов 
семьи Али Кули (в Орле и Тбилиси), а также негативы и стереоскопические 
фотографии, отражающие сельскую жизнь российской провинции. 

Следует отметить, что в конце XIX века на территории Российской империи 
оригинальные разработки изобретателей И.И. Филипенко, Д.П. Езучевского, 
И.И. Карпова и других позволили путешественникам, этнографам, геологам, 
археологам, а также профессиональным фотографам и фотографам-
любителям значительно улучшить качество своей работы (8, с.16). Первые 
фотоаппараты были большими по размеру, вместе с оборудованием их вес 
достигал 10-12 кг. И фотографирование, и процесс проявления фотографий 
требовали специальных навыков. 

Стереоскопические фотографии, сделанные Али Кули Мирзой Каджаром с 
помощью техники двойного изображения, могут показаться фантастическими 
для современного человека.

В 1838 году после доклада Чарльза Уитстона о «физиологии зрения» перед 
Лондонским Королевским Научным Обществом был изобретён прибор для 
демонстрации иллюзии объёма – стереоскоп (Фото 3). Установленные под углом 
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зеркала позволяли каждому глазу видеть отдельную картинку. Два изображения 
по-разному повёрнутого объекта воспринимались как одно объёмное. 

Оптимальным решением стало сконструированное А.Бёрчем в 1860 
году устройство. Два объектива, помещенные на расстоянии 65 мм один от 
другого, открывались и закрывались одновременно за счет соединительной 
штанги (6, с.178).

Как видно по фотографиям, сделанным Али Кули Мирзой, 
стереоскопическая пара находится на расстоянии 10-20 см друг от друга 
и снята с двух разных точек на расстоянии, что, в свою очередь, придает 
фотографиям особый объем. В 1850-1870 годах стереоскопический метод 
применялся ко всем известным фотографическим техникам, и формат этих 
фотографий составлял 17,5х8,5 см (10, с.22).

На стереоскопических фотографиях правая и левая стороны 
стереоскопической пары были изменены либо на негативе, либо при печати 
фотографий для обеспечения трехмерного изображения. Оборудование 
для просмотра этих фотографий состояло из коробки с двумя объективами, 
специальной ручки для удержания последних и шкафа из красного дерева или 
цилиндра с десятками фотографий.

До начала двадцатого века стереоскопические фотографии и бинокли для их 
просмотра стали важным атрибутом и незаменимым времяпрепровождением 
аристократических семей.

Главными «героями» фотографий, сделанных принцем Али Кули Мирзой, 
были члены его семьи. На снятом в начале XX века в городе Орёл фото 
«Полковая семья» младшие члены семьи сидят в первом ряду, хозяйки дома 
– во втором (Фото 4). В отличие от расположения членов семьи на русских 
семейных фотографиях (12, с.52), фотограф, подчеркивая тесную связь 
между матерью и детьми, расположил главу семьи в последний ряд. Также на 
фотографии запечатлен набор для игры в крокет – мяч и деревянные молотки, 
ставший неотъемлемым атрибутом «дачного сезона» аристократических 
семей Российской Империи в конце XIX – начале XX веков. (3)

Посредством фотографии принц Али Кули Мирза Каджар смог передать 
зрителю атмосферу повседневной жизни аристократической фамилии, 
гармонию взаимоотношений между членами семьи, их мимику, подчеркнуть 
элементы роскошной жизни – дорогую одежду, и при всём этом совершенно 
открытый взгляд «героев» в объектив фотоаппарата. 

Ещё один заслуживающий внимания экспонат – стереоскопическая 
фотография, сделанная в Тифлисе в 1906 году. На фото изображены слева 
направо: Шамси Мирза (старший сын Али Кули Мирзы Каджара), Микаил 
Мирза, Тофик Мирза и Овейс Мирза (младший сын Али Кули Мирза Каджара) 
(Фото 5). На фото двое из мальчиков одеты в азербайджанскую национальную 
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мужскую одежду – чуху. Стремление фотографа отразить национальные 
особенности связано с желанием передать с помощью фотографии этнический 
колорит исторического периода будущим поколениям. 

Свобода и комфорт, которые мы видим на обеих фотографиях – это 
результат доверия, оказанного фотографу участниками процесса. Умелое 
использование естественного света фотографом Али Кули Мирза Каджаром 
при съемке на открытом воздухе также свидетельствует о том, что он уже 
приобрел значительный опыт в этой области.

Присутствие среди азербайджанцев, занимавшихся фотографией в 
конце XIX - начале XX века представителя внесшей большой вклад в 
общественно-политическую жизнь Азербайджана династии Каджаров 
еще раз подтверждает необходимость более глубокого изучения истории 
национального фотографического дела. 

Таким образом, при изучении наследия азербайджанской молодёжи, 
получившей образование за пределами страны, а также находившихся на 
военной службе Российской империи (к примеру, первый азербайджанский 
военный топограф Ибрагим ага Векилов) в центре внимания исследователей 
должны быть и увлечение, любимое занятие этих лиц. Но, “недоступность” 
материалов, хранящихся в личных архивах и коллекциях общественных 
деятелей, создает “препятствия” для многих исследователей.

Здесь ещё раз можно подчеркнуть роль Национального музея истории 
Азербайджана. Начавший свою деятельность как культурно-просветительское 
и научно-исследовательское учреждение, этот первый государственный музей с 
первых дней создания приступил к экспозиционной и выставочной деятельности, 
изучению, сбору, хранению экспонатов, отражающих историю азербайджанского 
народа. Сегодня коллекции Национального музея истории Азербайджана 
предоставляют посетителям и исследователям возможность ознакомиться и 
изучить быт, историю и культуру прошлого нашей страны (1, səh.9).
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Məqalədə Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında mühüm rol oynamış Qacarlar 
sülaləsinin nümayəndəsi Əliqulu Mirzə Qacarın XIX əsrin sonu – XX əsrin 
əvvəllərində fotoqrafiya sahəsində fəaliyyəti öz əksini tapmışdır. Burada ilk dəfə 
olaraq Qacar şahzadəsinin qeyd olunan dövrdə 3D-fotoqrafiyanın “sələfi” sayılan 
və peşəkar fotoqraflar üçün mürəkkəb texnika hesab edilən stereoskopik çəkilişlərlə 
məşğul olması haqqında ətraflı məlumat verilir. Həmçinin məqaləyə cəlb edilmiş 
fotomateriallar vasitəsilə XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində azərbaycanlı 
zadəgan ailəsinin həyat tərzi, geyimləri, əyləncələri və s. öyrənmək mümkündür.
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The article deals with the activity of Ali Guli Mirza Gadjar in the field of 
photography in the late XIX -early XX centuries, the member of the Gadjars 
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dynasty that played an important role in the socio-political life of Azerbaijan. It 
provides detailed information on how the Prince of Gadjars first time dealt with 
the stereoscopic shooting, which were considered as the “predecessor” of 3D 
photography and a complex technique for the professional photographers. Also, 
by the photographic materials involved in the article, it is possible to investigate 
the lifestyle, clothes, entertainment, etc. of the Azerbaijani noble family of the late 
XIX-early XX centuries.
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Ключевые слова: Съезд Бакинских нефтепромышленников, земская  
реформа на Кавказе, промысловый район, проект общественного 
самоуправления

UOT 94 (479.24)

Возникнув в 1884 г., Съезд бакинских нефтепромышленников 
являлся одной из крупнейших негосударственных профессиональных 
организаций монополистического капитала. С развитием нефтяной 
промышленности расширилась площадь нефтепромыслов, росла численность 
нефтепромыслового населения. И перед Съездом встали задачи хозяйственного 
и гуманитарного характера: строительство дорог, их освещение, больниц, школ, 
библиотек и народных домов, т.е. задачи, решаемые самоуправлениями, будь 
то земскими, или городскими. Действия органов городского самоуправления 
ограничивались пределами города, и не распространялось на промыслово-
заводскую территорию (10, с. 25). Вопрос о введении земских учреждений 
на Кавказе возник в связи с массовыми выступлениями, охватившими весь 
Южный Кавказ и, прежде всего, Бакинский нефтепромышленный район в 
нач. ХХ века. Последующие политические события 1905-1907 гг. в самой 
России и в Азербайджане, проявившиеся в череде кровавых столкновений 
на национальной и религиозной почве, развязанные армянскими 
бандформированиями, унесшие тысячи человеческих жизней, вскрыли всю 
порочность национальной политики и государственного устройства в целом 
(1, с.11). Стремясь укрепить свои позиции, ослабленные в ходе происшедших 
событий, правительство выдвинуло вопрос о введении земских учреждений 
на Кавказе. Прежде чем приступить к освещению основного вопроса, дадим 
обзор основных положений проекта земской реформы, подготовленного 
Кавказской администрацией, коснёмся вопроса о средствах, необходимых 

Мамед Мамедов 
К вопросу о самоуправлении в Бакинском 

нефтепромышленном районе

Мамед Мамедов. К вопросу о самоуправлении в Бакинском нефтепромышленном районе (c. 97-114)
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будущему земству, и равномерного их распределения. По этому проекту на 
Кавказе предполагалось учредить земство трех степеней:

1. Самой низкой земской ступенью должно было быть всесословное 
земское участковое управление в составе небольшого числа сельских обществ.

2. В качестве следующего звена земского самоуправления предлагалось 
уездное земство. Его гласные подлежали избранию на участковых собраниях и 
на особых избирательных собраниях наиболее крупных плательщиков земских 
сборов. Число гласных уездного собрания должно было распределяться 
пропорционально сумме земских сборов, уплачиваемых их участниками, 
причем общее количество уездных гласных разрешалось разделить поровну 
между крупными землевладельцами и другими участниками.   

3. Высшей земской инстанцией в крае должно было быть окружное земство 
с компетенцией губернских земских учреждений с представительством в нем 
по 2 гласных от каждого уезда. Проект Наместника на Кавказе И.И.Воронцова-
Дашкова предусматривал необходимость строгого административного 
надзора за земскими учреждениями, возлагавшегося на уездных начальников, 
губернаторов и члена совета наместника от Министерства внутренних 
дел. Для рассмотрения протестов администрации на действия земских 
учреждений при уездных начальниках должны были быть созданы особые 
коллегиальные  учреждения по образцу губернских присутствий по земским 
делам, а протесты на постановления окружного земского  собрания должны 
были рассматриваться в Совете наместника (2, стр.276).

Одним из основных вопросов проектируемой реформы являлся вопрос 
о средствах, которые нужны будут будущему земству. В записке Воронцова-
Дашкова отмечается, что часть средств поступит в кассы земских управлений 
от упразднения «непроизводительных, малополезных» учреждений: 
крестьянских и мировых посредников. Необходимо будет решить  вопрос о 
более справедливом распределении земских сумм территориально, т.е. более 
правильной раскладки сборов и расходов между губерниями края. Насколько 
эта раскладка была неравномерна, отражает следующая таблица. (За трехлетие 
1904-1906гг. в тыс. руб.)   

 

Соотношение расходов и сборов по отдельным местностям Кавказского 
края за трехлетие 1904-1906 гг. (в тыс. руб.)
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Наименование местностей Расходов в год Сборов в год
сумма % к итогу сумма % к итогу

1.Тифлисская губерния 960 20,4 956 20,1
2.Эриванская губ. 779 16,6 528 11,1
3.Елисаветпольская губ. 763 16,3 693 15,0
4.Бакинская губ. 638 13,7 1,081 22,8
5.Кутаиская губ. 513 10,9 406 8,9
6.Карская область 345 7,4 316 6,6
7.Дагестанская 208 4,4 204 4,5
8.Батум губ. 143 3,1 83 1,7
9.Черноморская 103 2,2 60 1,4
10.Сухумский округ 96 2,0 53 1,1
11.Закатальский 76 1,6 82 1,7

И суммы общие по краю
4,624

68

-

1,4

4,462

282

-

5,1
Всего: 4,692 100 4,744 100

Из приведенной таблицы видно, что, за исключением Бакинской губернии и 
Закатальского округа, ни в одной из других губерний сумма сборов не покрывает 
всех расходов на земские нужды. Таблица показывает, как распределялась 
сумма прихода и расхода. В то время, как Бакинская губерния давала 22.8% 
всего земского сбора по Закавказью, на эту губернию выделялось лишь 13.7% 
всей расходуемой на земские нужды края суммы, а Эриванская губерния, на 
долю которой выпало 11.1 % всего прихода, поглощала 16.6% всех расходов. 
Из таблицы видно, что равновесие наблюдается лишь в Тифлисской губернии, 
Дагестанской области и Закатальском округе, где процент участия в приходе и 
расходе совпадает, все другие же территории края обеспечивают свои нужды за 
счет Бакинской губернии, которая отпускает им из своих средств ежегодно 443 
тыс.руб. и частично за счет казны в сумме 282 тыс.руб. в год. При составлении 
сметы на 1909 год Советом наместника было подсчитано, что наибольшая 
часть расходов по Закавказью приходилось на содержание полиции - 55% 
всех расходов. Только в Бакинской губернии из всей суммы расходов в 638 
тыс. руб. на содержание полиции приходилось 328 тыс. руб.  По всему же 
краю, - 2,453 тыс. руб., а на все остальные потребности, - 1.963 тыс. руб. 
Поэтому было принято решение ходатайствовать об отнесении расходов на 
содержание земской полиции в сумме 1.800 тыс.руб. за счет казны. Было также 
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подсчитано, что, в случае перенесения на счет казны расходов на содержание 
полиции, расходов по квартирному довольствию судебных следователей и на 
пособие различным правительственным учреждениям, которые занимаются 
земскими проблемами, то расходы сократятся на 2.617 тыс.руб. Особенно 
благотворно сокращение расходов должно было отразиться на Бакинской и 
Елисаветпольской губерниях. В Бакинской губернии превышение суммы 
прихода над расходами составило бы 783 тыс.руб., а в Елисаветпольской 
губернии -423тыс.руб. (3, с. 2-6). В какой мере и в какой форме предполагаемая 
земская реформа должна была коснуться нефтепромышленного района, 
лишенного самоуправления и управляемого Съездом Бакинских 
нефтепромышленников? Бакинский нефтепромышленный район сложился в 
70-х годах ХIХ века и к началу 90-х годов превратился в один из крупнейших 
промышленных центров всей страны. За 25 лет существования Съезда 
Бакинских нефтепромышленников его бюджет в 1907 г. достиг почти 3 млн.
руб. Не загромождая статью многочисленными статистическими данными, 
отметим, что 2.492 тыс. руб. из приведенного бюджета были израсходованы 
на медицинскую помощь, полицию, строительство, ремонт и освещение 
дорог, осушение промыслов, народное образование, снабжение промыслов 
питьевой водой, экстраординарные расходы и другие статьи. И, если Съезд 
решал бы только профессиональные задачи, ему не пришлось-бы столь 
значительно увеличивать свой бюджет (5, с.2-5). Все приведенные доводы 
и побудили бакинских нефтепромышленников на XXVII Съезде поднять 
вопрос о выработке проекта общественного самоуправления на промыслах 
(4, с.32-33). Была избрана комиссия, составившая «Объяснительную 
Записку», на содержании которой необходимо остановиться подробно. 
Каковы обстоятельства, побудившие съезд заняться разработкой проекта 
общественного самоуправления на промыслах? 

Идея о необходимости введения самоуправления в интересах 
благоустройства промыслов возникла еще во второй половине 80-х гг. ХIХ 
в. В 1886-87 гг. нефтепромышленники Балахано-Сабунчинской площади 
обратились с ходатайством к Бакинскому губернатору, главноначальствующему 
гражданской частью на Кавказе,  об учреждении на промыслах особого 
посада с применением к нему Городового Положения 1870 г. Ходатайство 
мотивировалось тем, что «с переходом нефтяного промысла в частные руки и 
бесконечного дробления нефтяных участков, между владельцами промыслов 
возникли недоразумения, разрешить которые возможно учреждением на 
промыслах самостоятельного управления» (11, с.1-2). Несмотря на поддержку 
губернатора, ходатайство не было удовлетворено. Поэтому пятый съезд 
бакинских нефтепромышленников в 1889 году обратился в Министерство 
государственных имущест с просьбой оказать содействие скорейшему 
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разрешению в МВД представленного бакинским губернатором проекта 
промыслового управления. В ходатайстве указывалось, «что широкое развитие 
нефтяного дела выдвигает массу самых разнообразных насущных вопросов: 
проведение дорог, водоснабжение, осушение и освещение промыслов, личная 
и общественная безопасность, здравоохранение и просвещение, тушение 
пожаров и т.д., разрешение которых невозможно без установления прочного 
порядка, основанного не на добровольном соглашении отдельных лиц, а 
на обязательных для всех постановлениях, одобренного правительством, 
учреждения» (13, с.86-89). Все эти вопросы в сфере благоустройства 
промыслов, по мнению пятого съезда, могли быть разрешены только с 
учреждением промыслового управления. Однако и это ходатайство осталось 
без внимания. 

Идея о необходимости введения самоуправления в интересах 
благоустройства на промыслах не была реализована. Почему? Выступая на 
XVII съезде нефтепромышленников по вопросу о цензе, представитель фирмы 
«Бакинский нефтепровод» Б.А.Огулевич отметил: «Наш съезд по существу 
задач, им решаемых, можно назвать бакинским нефтепромышленным 
самоуправлением. Принцип самоуправления был предложен нашему 
съезду правительством. Так, в 1889 г. Мин. Зем. и Гос. Имущ., предлагая 
проект ценза на рассмотрение съезда, обещало утвердить его в том случае, 
если будут сохранены интересы большинства и меньшинства, т.е. будет 
сохранен принцип самоуправления….» (11 с. 416-417). Промысловый 
район, насчитываюший в 1908 г. до 100 тыс. человек населения и 
играющий, благодаря нефтяной промышленности огромную роль, до сих 
пор оставался без какой-либо общественной организации, на которую 
была бы возложена обязанность заботиться о благоустройстве промыслов. 
Задачи, связанные с благоустройством вместе с расходами, должен был 
взять на себя Съезд нефтепромышленников, который не мог обслуживать 
всесторонне все нужды населения района с одной стороны, потому что 
не был в этом заинтересован, а с другой, потому что по положению Съезд 
не был обязан обслуживать  за свой счет предпринимателей и их рабочих, 
которые не входили в состав Съезда и не участвовали в расходах общего 
фонда нефтепромышленников. Несмотря на это, Съезд, приняв на себя ряд 
функций общественного характера, вынужден был затрачивать с каждым 
годом крупные суммы, поглощающие значительную часть бюджета. Так, в 
1895 г. весь бюджет Съезда составлял 157 тыс.руб. Из них 112 тыс. руб. 
(71%) были израсходованы на покрытие его специальных нужд (канцелярия, 
статьи, статистическое бюро, осушение промыслов, представительство, 
технический надзор и т.д.), и только 45 тыс.руб. (29%) были затрачены на 
удовлетворение нужд профессионально- общественного характера. К 1905 г. 
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бюджет съезда увеличился в 18 раз, составив 2.200 тыс.руб. Из этой суммы 
на долю специфических расходов Съезда приходилось только 20% или 
400 тыс.руб, а на долю профессионально-общественного характера-почти 
80%  или 1.500 тыс.руб. В последние годы под влиянием всевозрастающих 
нужд и потребностей промыслового населения расходы Съезда еще более 
увеличились, достигнув в 1908 г. 2.260 тыс.руб. Постоянные расходы съезда 
распределились по отдельным статьям в 1908 г. следующим образом: 

1. Специфические расходы: Съезды, канцелярия, ревизионное-финансовая 
комиссия, технический надзор, статистическое бюро, издание журнала 
«Нефтяное Дело», техническая комиссия, осушение промыслов, техническое 
общество, общеимперские съезды, награды и пенсии и т.д. 18% - 486.300 руб.

2. Профессионально-общественные: медицинское обслуживание, полиция, 
военная охрана, проведение, и освещение дорог, народное образование и 
народные развлечения, водоснабжение, столовые- 82%, - 1.986, 270 руб.

Для покрытия всевозрастающих расходов Съезд вынужден был повышать 
обложение участвующих в общем фонде нефтепромышленных фирм так, что 
постепенно с 1/50, затем с 1/20 коп. и 1/10 коп. попудного сбора обложение 
фирм было увеличено в 1905 г. до ½ коп. с пуда добытой нефти (11, c.2-5). Этот 
попудный сбор являлся основным источником дохода Съезда. Кроме того, ХХV 
Съездом, сверх полукопеечного сбора установлен был специальный сбор в 
1/10 коп. на погашение долгов съезда, которые он вынужден был брать в силу 
возрастающих требований к нему со стороны населения и администрации. Об 
увеличении суммы попудного сбора свидетельствуют следующие данные: (в 
тыс. руб.)

1886 1895 1904 1910

100 200 1.100 1925

В общем, за 25 лет (1884-1910) Съезд израсходовал как на удовлетворение 
профессиональных нужд промышленников и общественные нужды 
промыслового населения, так и на благоустройство промыслов 17 млн.руб. 
Но для выполнения этих общественных функций Съезд оказался совершенно 
неприспособленным, так как он не имел прав, которыми обладали общественные 
самоуправления: издание обязательных постановлений, обложение всех 
владельцев района на общие нужды, обращение за содействием полиции и 
гражданских чинов, права на принудительное отчуждение территории (напр., 
под водопровод), а также и потому, что основная задача Съезда состояла в 
решении профессиональных вопросов промышленников, а не общественных 
нужд всего населения района. Отсутствие общественной организации на 
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нефтепромысловой территории, на необходимость которой указывал еще 
пятый Съезд этой организации, особенно наглядно обнаружилось в годы 
политического кризиса 1905-1907 гг., когда на Съезд нефтепромышленников 
были возложены новые расходы по содержанию градоначальства в сумме 543 
тыс.руб. в год, что вместе с другими расходами Съезда и заметным сокращением 
добычи нефти делали бремя обложения довольно чувствительным. Постоянно 
увеличивающиеся расходы вынудили съезд привлечь к участию в общем 
фонде предприятия подрядного бурения, поскольку рабочие и служащие этих 
фирм пользовались теми же правами, что и рабочие нефтепромышленных 
фирм, платящих попудный сбор. По данным статистического бюро Совета 
Съезда за 1897 г. число рабочих, не входящих в съездовскую организацию, 
насчитывалось  13.500 человек, (27.6%).

И Совету Съезда приходилось тратить немалые средства на лечение 
своих рабочих и служащих, на обучение их детей. Эти рабочие вместе с 
семьями и другим населением (население, прилегающее к району селений), 
по данным «Объяснительной Записки», составляли в 1908 г. 50% всего 
населения нефтепромышленного района. При проверке наличности больных 
в больницах съезда осенью 1908 г. было обнаружено до 40% посторонних 
лиц. Вследствие такого большого количества посторонних лиц медицинским 
отделом Совета Съезда в 1907 г. было потрачено на медицинскую помощь 747 
тыс.руб, что составляло в среднем 21 руб. на каждого рабочего. Насколько 
велика эта сумма указывает тот факт, что она в 2 ½ раза превышала расходы 
углепромышленников юго-России (8руб.) (11, c. 7-9). Кроме 142 нефтяных 
фирм, имущество которых 1908 г. было оценено для взимания земского сбора 
в сумме 39. 683 тыс.руб., в районе имелись: 

34 фирмы по бурению с имуществом в 2.683 тыс.руб. 
43 завода и другие подсобные предприятия- 3.243 тыс.руб.
251 торговых предприятий и лавок- 300 тыс.руб.
243 землевладельцев-3240 тыс.руб.
1500 дымов сельчан-800 тыс.руб.
Всего: 10.266 тыс.руб.
По отношению ко всей стоимости имуществ, подлежащих обложению 

земским сборами (44 млн.руб.) на долю владельцев, не участвующих в фонде, 
таким образом, приходилось около 25% (10,266 тыс.руб). Между тем эти 
владельцы никакого участия в расходах Съезда не принимали. Более того, кроме 
попудного сбора нефтепромышленные фирмы уплачивали ежегодно более 
80% (ок. 575 тыс.руб. из 720 тыс.руб.) земского 2%-го сбора, причитающегося 
с района, но ни одна копейка не выделялась на общественные нужды 
промыслов. Все попытки Съезда разложить равномерно всю сумму обложения 
между всеми владельцами района успеха не имели. Поэтому естественным 
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ходом вещей съезд должен был прийти к убеждению, что в целях устранения 
приведенных причин необходимо было предоставить Съезду широкие права, 
которые предоставляются обычно местным самоуправлениям, или введение на 
промыслах общественного самоуправления, которое пользовалось бы правом 
принудительного обложения всех владельцев, правом издания обязательных 
постановлений (11, c. 10). Все эти обстоятельства и побудили Съезд заняться 
разработкой проекта промыслового самоуправления.

Прежде всего Комиссия остановилась на выяснении вопроса о наличии 
земельной площади на нефтепромысловой территории. Были обследованы 
селения: Сабунчи, Балаханы, Раманы, Забрат, Сураханы, Ахмедлы и Кишлы 
(с Белым и Черным городами) и Шихово. По данным казенной палаты за 1908 
г. в ведении казны находилось 2.826 дес. земли  из них 638 дес. принадлежало 
Горному управлению и использовалось под разработку нефти, соли, частично 
под поверхностное пользование промышленных предприятий. Несмотря на 
получаемый Горным управлением с этой площади земель доход в сумме 7 ½ 
млн. рублей в год, земли эти не были обложены земским сбором, из-за чего 
местная земская касса теряла ежегодно до 50 тыс.руб. Остальная часть казенной 
земли находилась в ведении Управления землеустройства и земледелия и 
давала ежегодно около 300 тыс.руб, и облагалась земским сбором в сумме 
7%  с валовой доходности. По данным казённой палаты на нефтепромысловой 
территории числилось 1204 десятин частновладельческих земель, 1.150 дес. 
этой земли облагались в 1908 г. земским сбором в сумме 692дес. по 10 тыс.руб. 
за десятину, 467 дес. – 5 тыс.руб. и 45 дес. были исключены из обложения, как 
бездоходные. Завершая вопрос о земельной площади, отметим, что наличие 
значительного количества бездоходных земель* значительно облегчало, как 
отмечено в «Объяснительной записке», будущему органу общественного 
самоуправления приобретение в собственность этой территории и приведение 
ее в благоустроенный вид.

Состав населения промыслового района, рост и изменение его находились 
в тесной зависимости от состояния местной нефтяной промышленности. По 
данным Всеобщей переписи 1897 г., общая численность жителей района 
равнялась 40 тыс. человек, в 1903 г. это число поднялось до 74, 214 человек, 
а в 1908 г. общее число промыслового населения составило уже 102 тыс. 

*Только в 5 селениях: Сабунчи, Раманы, Балаханы, Забрат и Биби-Эйбат  в 1906г. 
числилось 695 таких участков.
Татарами называли азербайджанцев. В то же время под этим названием 
подразумевались татары Поволжья. В данном источнике не поясняется о каких 
«пришлых татарах» идёт речь. О прибывших на промыслы из других уездов 
Азербайджана или жителей Поволжья. 
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человек. Таким образом, за 12 лет с 1897 по 1908г население промыслового 
района увеличилось в 2 ½ раза или на 250%. Рост промыслового населения 
происходил неодинаково быстро у местного сельского коренного населения 
и у пришлого промыслового. В 1897 – 1908 гг.  коренное сельское население 
увеличилось всего на 33% и составило 12.117 чел. А пришлое население 
увеличилось на 300% и составило 90 тыс.чел. Рассматривая статистические 
данные о национальном составе промыслового населения, собранные 
комиссией, отметим, что этот состав также был изменчив, как и рост населения. 
Национальностей было:

1903г. 1908г.
Татов коренных 11,492 12,117
Татов и «татар» пришлых 3,278 6269
Горцев Кавказских 3,456 6,701
Персов** 9,352 10,157
Русских 28,907 37,760
Армян 10,457 17,893
Прочих 7,152 12,651
Итого: 74093 106,209

Наконец, в культурном отношении, имеющим большое значение для 
будущего промыслового самоуправления, самодеятельное население 
промыслов характеризовалось следующими данными:

Всего было в 1903г.  

Грамотные % неграмотные % всего
Татар*** 1,780 10,90 13,344 89,10 15,124
Русских 7,894 59,70 5,329 40,30 13,223
Армян 3,316 59,70 3,724 53.10 70,40
Прочих 2,295 39,0 3,618 61,0 5,913
Всего: 15,285 26,015 41,309

«Нужно признать, отмечается в «Записке»,  что в распоряжение 
будущего промыслового самоуправления будет иметься вполне достаточный 
контингент лиц с высшим и среднем образованием, превышающим 500 чел. и 

 **Персы – выходцы из Южного Азербайджана. 
 ***Татары –  это азербайджанцы. 
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опирающимся на компактную массу в количестве 15 тыс. с лицами грамотных 
граждан». Комиссией был определен и профессиональный состав населения 
района. По данным переписи 1903 г. числилось лиц, занятых (в %).

Социальная структура района в % выглядела следующим образом:

Социальная структура района

% производ. % всего на-
селения

В промышленности добывающей и 
обрабатывающей 35,365 или 79,45% 49,29

Передвижения и связи 2,448 или 5,25 3,40
Питейные заведения 491 или 1,10 0,68
Торговля товарами 1,811 или 4,0 2,50
Посредничество в торговле 95 или 0,20 0,12
Непромысловые занятия и личная 
прислуга 3,581 или 8 4,98

Не имеющие личного заработка 935 или 2 1,30
Всего производительного населения 44,726 или 100 62,27
Непроизводительное население 27,065 или 100 37,73
Итого: 71,791 или 100 100

Таким образом, около 79% населения промыслов занято было в нефтяной 
промышленности и земледелии, а остальные 20,5  % в других отраслях 
производства. (6 c. 6-7) Работая над проектoм общественного самоуправления, 
комиссии необходимо было решить вопросы о собственниках и владельцах 
недвижимого имущества и производимых земских сборов и расходов. По 
данным казенной палаты, за 1908 г. владельцев, плативших земские сборы, 
в пригородах и на промысловой площади числилось: 1,483 татов-хозяев 
сельских дымов района, пользующихся около 14,5 тыс. десятинами земли, 
оценёнными по доходности в 52,843 руб. и платившими 3,642 руб. земского 
сбора. Сюда же относились 515 владельцев нефтепромышленных фирм, 
предприятий по бурению, заводов и прочих подсобных объектов, а также 
лавок и других торговых заведений, оцененных в сумме 36,130,346 руб. 
и обложенных 722,421 руб. земского 2% - го сбора в год. По группам эти 
владельцы распределялись следующим образом:
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Число % имущество 
оценка

%

Нефтедобывающие 168 32,55 25,77,126 79,63
Подрядное бурение 37 7,20 2,78,925 7,76
Заводы и прочие предприятия 48 9,27 4,250,237 11,76
Лавки и остальные торговые 
компании

252 50,88 310,758 0,85

Всего: 515 100 36,130,346 100

К третьему разряду владельцев отнесен был 371 частных землевладельцев 
района, доходность имущества которых составляла более 7 млн. руб. и 
обложенных земским сбором в сумме 20 тыс. руб. (7, с. 2-3).

Совершенную противоположностью пестрому в национальном, 
культурном, социально-экономическом отношении населению промыслового 
района составляло окружающее его население Бакинского и смежных с ним 
уездов. По переписи 1897 г., 82% населения Бакинской губернии составляли 
мусульмане и только 4,7% имели прислугу; 85% этого населения местные 
уроженцы, а пришлые составляли всего лишь-15%. 74% татар и 89% горцев 
занимались земледелием, а остальными отраслями труда – 26% населения. 
Грамотность среди всего населения Бакинской губернии составлялa – 7,9%., а 
у мусульман- 2,5%. (11, с.19-20) При таких различиях, резкой обособленности 
и отчужденности от уезда, вполне естественным и неизбежным являлось 
признание необходимости выделения промыслового района в особую, 
самостоятельную, самоуправляющую единицу. К этому выводу пришли как 
члены комиссии, так и Бакинское губернское совещание о реформе земского 
хозяйства на Кавказе, где вопрос о выделении промыслового района в 
самостоятельную земскую единицу был всесторонне рассмотрен и обсужден.

Таким образом, данные о площади (17,412 дес.) и населении показывают, 
что местное коренное население с промысловыми занятиями были тесно 
связано с нефтяной промышленностью, и участие его в промысловом 
самоуправлении является неизбежной необходимостью. С другой стороны, 
данные о населении промыслового района (102 тыс. человек) Бакинского 
уезда показывают, что по своему национальному, сословному, религиозному 
составу и по своему образу жизни, культуры и экономическому быту уездное 
население ничего общего с  промысловым не имело, и поэтому соединение их 
в одно общее промысловое самоуправление было бы искусственным актом, 
которое неизбежно вызовет борьбу между представителями этих районов 
на почве обложения и распределения ресурсов, а в общем будет иметь 
отрицательные последствия для нефтяной промышленности.
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В непосредственной связи с выделением промыслового района из уезда 
был вопрос о типе будущего самоуправления. 

При обсуждении этого вопроса мнения членов Комиссии разделились 
на две группы. Одни при выработке проекта промыслового самоуправления 
выступали за применение городового положения 1892 г., другие – земского. 
Приведем доводы за и против того или другого положения, на основании 
которого Комиссия высказалась за введение земского самоуправления.

1. Тип жизни на промыслах городской, и поэтому к ним более подходит 
городовое положение.

2. Промысловый район не город, а потому к нему подойдет с некоторыми 
изменениями земское положение.

3. Препятствий к выделению в отдельную земскую единицу промыслового 
района нет, поскольку и в циркуляре наместника такое выделение 
рекомендуется. Если район не выделить из уезда, то все его земские сборы 
будут расходоваться уездным земством вне района и сборы эти будут 
беспредельны, так как раскладкой их будут заниматься представители уезда.

4. При организации промыслового самоуправления по городскому типу 
в район действия его войдут только слившиеся с промыслами однородные 
элементы, нужды и потребности которых можно будет удовлетворять 
всесторонне, чем то допускает земское положение. Земское положение 
не предусматривает устройство водопроводов, освещение дорог, а это 
существенные нужды промыслового района, обслуживание которых 
предусмотрено городовым положением.

5. При введении земства функции и полномочия промыслового земского 
самоуправления будут не менее обширны городского, и если некоторые из 
последних не предусмотрены в земском положении, то вовсе не потому, что 
земство не имеет право их выполнять, а для избежания возможных в будущем 
препятствий к выполнению земством таких функций, как водоснабжение, 
освещение, проведение промысловых дорог и т.д., в проект можно будет 
включить пожелания о предоставлении промысловому земству этих 
аналогичных функций. 

6. При введении городового положения будет возможным переложить на 
общественное самоуправление, кроме тех съездовских функций и расходов, 
которые лежат на обязанности земства еще и содержание полиции, на что 
съезд тратит большую сумму.

7. При организации самоуправления по земскому типу в его распоряжение 
будет бюджет в 500-600 тыс.руб., при введении же городового положения к 
этому прибавится еще новое обложение в такой же приблизительной сумме.

8. Во избежание подавления в промысловом самоуправлении крупных 
плательщиков мелкими, что неизбежно при организации его по городскому 
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типу, при существующем городском цензе возможно ходатайствовать 
об организации выборов в промысловое самоуправление по куриальной 
2-х классной системе, применяемой на выборах в Санкт-Петербургскую 
Городскую Думу.

9. Ценз для выборов в земство (15 тыс. руб.), ограниченный куриальной 
системой, более гарантирует представительство от главных плательщиков 
местных сборов, чем ценз городской (1000 руб.) и неограниченный никакими 
куриями, при которой в промысловом самоуправлении будут господствовать 
мелкие лавочники, приезжающие сюда на время, а не оседлые домовладельцы, 
которых в районе очень мало и которые заинтересованны в благоустройстве 
промыслов.

Сопоставив все изложенные аргументы за и против городского и земского 
типов самоуправления и учитывая, что введение городового положения может 
затруднить выделение района из уезда и будет связано с установлением новых 
сборов, а введение земского самоуправления в районе дает возможность 
воспользоваться для нужд населения района уже существующими земскими 
сборами,  комиссия  высказалась за введение на промыслах самоуправления 
земского типа, но с изменениями, учитывающими местные условия и при 
условии выделения района в самостоятельную единицу на правах уездного 
земства (11, c. 35-42). 

Рассматривая вопрос об изменениях, которые необходимо было ввести в 
действующее Положение о земских учреждениях 1890 г. с учетом особенностей 
промыслового района, комиссия остановилась на избирательной системе 
в местное самоуправление, отражённой в данном положении. Сложность 
выбора избирательной системы состояла в экономическом, культурном и 
социальном положении населения промыслового района, выражавшемся в 
его текучести и подвижности. Для нефтепромышленного района необходима 
была такая избирательная система, в которую вошли бы представители всех 
слоев населения, но чтобы в нем превалировали интересы лиц, несущих 
большую часть налогового бремени на удовлетворение местных нужд. Исходя 
из этого, Комиссия признала совершенно неподходящим к условиям района 
применение сословности и земельного имущественного ценза, лежащего в 
основе Положения 1890 г.  о выборах в земские учреждения, т.к., благодаря 
этим двум пунктам, создавалось особо привилегированное положение для 
избирателей дворян. По положению 1890 г., земельной имущественный ценз 
был равен 300 руб., т.е. 2 % сбору с имущества в 15тыс.руб. Такой налог 
для промыслового района с его резко выраженной концентрацией капитала, 
признан был слишком высоким, и в целях расширения круга избирателей 
комиссия остановилась на норме в 30 руб. Налог, предоставлял избирательное 
право и при выборах в Государственную Думу по закону от 3 июня 1907 г., 
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что соответствовало стоимости имущества 1500 руб. По проекту комиссии 
избирательным правом пользовались и те, кто платил не менее 30 руб. 
личного промыслового налога, хотя и не владел никаким имуществом. Даже 
при таком минимуме налогового ценза число избирателей на промысловых 
площадях, исключая селения Сабунчи, Балаханы и Раманы, увеличится 
всего лишь до 400 человек. Поэтому комиссия признала, что основанием 
избирательного права в промысловое самоуправление должен быть не 
сословный и имущественный ценз, а ценз налоговый, т.к. только этот ценз 
точно определяет удельный вес финансовой роли каждого плательщика в 
местном бюджете (11, c. 42-44; 8, c.2-3). 

Одним из сложных вопросов, с которым столкнулась комиссия при 
разработке проекта, был вопрос об избирательной системе. В условиях резко 
выраженной дифференциации собственников в районе и отсутствием здесь 
компактного слоя владельцев, которые были бы одинаково заинтересованы 
в благоустройстве района, и для ограждения различных групп плательщиков 
от подавления другими, комиссия пришла к выводу о целесообразности 
введения куриальной избирательной системы*. Каков характер куриальной 
системы и какое число курий предполагала данная система? По предложению 
нефтепромышленников, одобренному губернским земским совещанием, 
избиратели делились на три разряда соответственно уплачиваемым сборам. 
К первому разряду относились платившие 2/3 сборов, выбиравшие ½ всего 
числа гласных, платившие следующую 1/6 часть сборов, выбирали остальную 
четверть числа гласных и платившие остальную 1/6 часть сборов выбирали 
остальную четверть числа гласных. Число всех гласных  промысловым 
губернским совещанием определено было 36, а оплата земских сборов 
распределялась между плательщиками следующим образом: 2/3 сборов 
должны были платить 30 человек, следующую 1/6 часть 40 человек, остальную 
1/6 часть  остальные плательщики-свыше 300 человек.

Это значит, что по схеме, предложенной на губернском совещании, 
30 человек должны были избрать – 18 гласных, 40 человек – 9 гласных и 
свыше 300 человек – 9 гласных. Помимо трех курий избирательная система 
допускала еще и четвертую, рабочую курию, которая предоставляла право 
избирать из своей среди 4-х представителей в проектируемое общественное 
самоуправление на правах гласных. Комиссия в своем докладе съезду 
решительно поддержала это предложение. В случае включения в район 
действия промыслового самоуправления селений Сабунчи, Балаханы и 

* Куриальная система – система выборов в представительные учреждения, при которой 
избиратели деляться на разряды (курии) по имущественному, классовому признакам. 
Каждая курия избирает установленное количество гласных независимо от численности 
избирателей данной курии
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Раманы, они должны были иметь отдельную курию для выборов по одному 
гласному на каждое селение. Гласные эти избирались бы на съездах по 
правилам о выборах в Государственную Думу от 3 июня 1907 г. (11, c. 44-47).

Остановившись на принципе налогового ценза, Комиссия признала 
возможным предоставить избирательное право и лицам, платящим личный 
промысловый земский сбор (не менее 30 руб.), если эти лица и не владеют 
никаким имуществом. Таких лиц в промысловом районе насчитывалось 
около 50 человек, и все они вошли бы в третью курию избирателей. Для 
расширения круга лиц в выборах гласных промыслового земства желательно 
было, чтобы каждая курия имела право избирать представителей из числа 
всех полноправных избирателей района, а не только из членов своей курии. В 
виду большого распространения в районе арендных отношений желательно 
было установить, чтобы правом голоса на выборах арендаторы пользовались 
наравне с собственниками, т.е. они являлись плательщиками земских сборов. 
С целью увеличения контингента образованных лиц комиссия присоединилась 
к решению Бакинского губернского земского совещания, чтобы лицам, не 
удовлетворяющим требованиям налогового ценза, но имеющим высшее, 
среднее, общее и специальное образование и проживающим не менее трех 
лет в промысловом районе, было предоставлено пассивное право, т.е. право 
быть избранными в гласные промыслового земского собрания.

Финансовые отношения промыслового земства к губернскому могли бы 
регулироваться действующими правилами, изменение которых без общего для 
всей России законодательного разрешения этого вопроса едва ли возможно. 
Таким образом, губернское земство будет иметь право облагать имущество 
района или другие доходные статьи определенным % с их стоимости. Чтобы 
при введении земской реформы на Кавказе земские сборы по району могли 
бы расходоваться на нужды местного населения, необходимо было возбудить 
ходатайство о локализации расходования земских сборов, а также об отнесении 
содержания полицейской стражи в Закавказье за счет государственного 
казначейства. 

В отношении к Съезду Бакинских нефтепромышленников Комиссия 
пришла к следующему заключению:

Некоторые функции общественного характера, добровольно взятые на 
себя Съездом (строительство и освещение дорог, народное образование, 
библиотеки, санитарная часть, помещение для полиции), перейдут к земству.

Другие функции общественно-профессионального характера (врачебное 
дело) могут быть переданы Съездом земству путем соглашения, по которому 
Съезд уплачивал бы земству определенную сумму за обслуживание нужд 
нефтепромышленников. С передачей этих функций Съезд Бакинских 
нефтепромышленников вновь бы стал частно – профессиональной 
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организацией для обслуживания специфических нужд нефтяной 
промышленности представительство, статистика, издание журнала 
«Нефтяное дело» и т.д. (11, c. 48-54).

Выработанный Комиссией проект был утвержден Советом Съезда 21 
января 1910г., и возбуждено ходатайство перед наместником на Кавказе о 
введении на промысловой площади земского самоуправления (9, с. 31). 

Итак, разработанный комиссией нефтепромышленников проект 
промыслового самоуправления, приводимый статистический материал о 
населении, владельцах недвижимого имущества, образовательном уровне 
промыслового населения, избирательной системе, типе самоуправления 
и т.д., в общем, убеждают о желательности введения общественного 
самоуправления, поскольку это давало возможность переложить на орган 
земского самоуправления затраты на содержание полиции, расквартирование 
войск, строительство дорог, борьбу с эпидемиями, а так же предусматривало 
участие в этих расходах и многочисленных предприятий, не платящих 
попудного сбора в фонд нефтепромышленников. Еще на ХХVII Съезде, когда 
был поднят данный вопрос отмечалось, что промышленники платят около 2-х 
миллионов руб. земского сбора. Отмечалось, что эти деньги идут на полицию 
в Карском районе, а на Бакинскую губернию расходуется всего лишь 360 тыс.
руб (12, c.34.). 

Насколько возможно было претворение на практике идеи о введении 
земских учреждений на Кавказе в целом и в промысловом районе, в частности? 

Отметим, что, если оно и было бы введено  вместе с введением земства на 
Кавказе, оно не имело бы длительной перспективы по следующей причине. 
В Баку уже действовало городское самоуправление, а каждый город имеет 
тенденцию к развитию и расширению. Постепенно развиваясь и расширяясь, 
муниципальные органы города распространили бы свою деятельность и на 
нефтепромысловую территорию, взяв на себя ряд функций общественного 
характера Съезда Бакинских нефтепромышленников. Уже в 1906 г. Баку и 
промыслово – заводские районы были объединены в градоначальство с общим 
административно-полицейским управлением. В сентябре 1917 г., в результате 
настойчивых требований рабочих  Озаком принял решение о присоединении 
нефтепромышленной территории к Баку. Таким образом, несмотря на 
обещания царских властей, земское самоуправление так и не было введено. 
Безрезультативность земской компании не была случайной. Она вполне 
отвечала интересам правительства, давала ему возможность и впредь широко 
использовать земские средства на содержание армии и полиции.                                                                          
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Məmməd Məmmədov
Bakı neft sənayesi rayonunda özünüidarəetmə məsələsinə dair

Xülasə

Açar sözlər: Bakı Neft Sənayeçiləri Qurultayı, Qafqazda Zemstvo islahatı,  
mədən rayonu, ictimai özünüidarəetmə layihəsi

Məqalə Bakı Neft Sənayeçiləri Qurultayının fəaliyyətindəki maraqlı 
mövzulardan birinə, Bakı neft sənayesi rayonunda ictimai özünüidarəetmə 
layihəsinin inkişafına həsr edilmişdir. XX əsrin əvvəllərində Cənubi Qafqaz da 
daxil olmaqla bütün Rusiya imperiyasını bürüyən kütləvi nümayişlərin hökuməti 
bu bölgədə dünyəvi özünüidarəetmənin tətbiqi barədə düşünməyə məcbur etdiyi 
qeyd edilir. Bununla əlaqədar olaraq, Qafqaz administrasiyası neft sahibkarlarının 
maraqlarına cavab verməyən zemstvo islahatı layihəsi hazırladı və bu da onları 
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mədənlərdə ictimai özünüidarə layihəsinin hazırlanması məsələsini qaldırmağa 
sövq etdi. Qurultay Komissiyası tərəfindən hazırlanan layihə hərtərəfli təhlilə məruz 
qaldı. 

Məqalədə Bakı qəzasının mədən özünüidarəetməsinə daxil edilməsi məsələsnin 
daha çox mübahisələr doğurduğu qeyd olunur. Məqalədə göstərilən statistik 
məlumatlar, qəza əhalisinin neft sənayesi ilə heç bir əlaqəsinin olmadığını və bu 
səbəbdən onların ümumi bir özünüidarəetmə halında birləşməsinin neft sənayesi 
üçün mənfi nəticələrə səbəb olacağını sübut edir. Məqalədə qeyd olunur ki, 
məsələnin həllini ləngitməyə yönəlmiş mütləqiyyət siyasəti zemstvo özünüidarəsinin 
ümumiyyətlə tətbiq olunmamasına gətirib çıxardı.

Mammad Mammadov
On the issue of self-government in Baku oil industrial region 

Summary

Key words: Congress of Baku Oil Industrialists, Zemstvo reform in the 
Caucasus, project for mining public self-government

The article is devoted to one of the interesting issues, the activities of the 
Congress of Baku Oil Industrialists, the development of public self-government 
project in the Baku oil industrial region. It is noted that the early 20th century mass 
demonstrations which covering all the Russian Empire, also the South Caucasus, 
forced the Government to think about applying worldly self-government in this 
region. In this regard, the Caucasian administration prepared a zemstvo reform, 
which did not meet the interests of oil owners, and it prompted them to raise 
preparing a project of public self-government in the mines. The draft drawn up by 
the Congress Commission was subjected to a comprehensive analysis. 

The article notes that inclusion of Baku in the mining self-government has 
caused more controversy. The statistics mentioned in the article prove that the region 
population has not relation with the oil industry, and that why their combination in 
the case of a common self-government will have negative consequences for the oil 
industry. The article notes that policy of autocracy, aimed at delaying the resolution 
of the issue has led to the fact that the zemstvo self-government has never been 
applied.
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Şəlalə Bağırova. Rusiya imperiyası dövründə Azərbaycanda uşaq himayədarlığı (səh. 115-122)

Açar sözlər: uşaqlar, himayə, yardım, sağlamlıq

UOT 94 (479.24)

Tarixin bütün dönəmlərində sahibsiz, valideyn himayəsindən məhrum uşaqlar 
cəmiyyət üçün ciddi problem olmuş, yararsız məxluq kimi qəbul edilmişlər. 
Çünki belə uşaqlar əsasən dilənçiliklə, oğurluqla məşğul olur və bu da gələcəkdə 
cəmiyyət üçün arzuolunmaz halların yaranmasına gətirib çıxarırdı. Doğrudur, 
imkanlı şəxslərin yardımları, ianələr, sədəqələr, əl tutmaq, bir sözlə, bütün 
xeyriyyə təşəbbüsləri belə uşaqların həyatına cüzi olsa da təsir göstərə bilirdi. 
Lakin bu, vəziyyətdən çıxış yolu demək deyildi. Belə hallarda dövlət dəstəyinin 
olması zəruri şərtlərdən idi. 

Bu problem Rusiya imperiyası kimi nəhəng bir dövlət üçün də ciddi əhəmiyyət 
kəsb etmişdir, belə ki, sosial baxımdan kəskin fərqlərin mövcud olduğu bir 
cəmiyyətdə sahibsiz, atılmış, eləcə də yoxsul ailələrdən olan uşaqların gələcəyinin 
ölkənin ictimai durumu üçün yarada biləcəyi təhlükələr bu problemin həllini zəruri 
edir və bu baxımdan dövlət himayədarlığı məsələsini mühüm şərt kimi ortaya 
çıxarırdı. Diqqətəlayiqdir ki, evsiz-eşiksiz, səfalət içində yaşayan uşaqların taleyi 
imperator ailəsinin nəzarətində idi. Bu məqsədlə hələ 1797-ci ildə İmperator I 
Pavelin xanımı, İmperatriçə Mariya Fyodorovna Moskva və Peterburqda yerləşən 
bütün uşaq evlərini öz nəzarəti altına götürmüşdü. Onun himayəsində olan və 
özünün yaratdığı uşaq evləri, sığınacaqlar, məktəblər “İmperatriçə Mariyanın 
təsisatları” adı altında birləşirdi. İmperatriçə vəfat etdikdən sonra bu qurumlar 
sayca az olmasına baxmayaraq, fəaliyyətini qoruyub saxlamış və imperatorun 
dəftərxanası tərəfindən idarə edilirdi. Müəyyən zamandan sonra bu təsisatlar Rusiya 
tərəfindən işğal edilmiş və imperiyanın tərkibinə qatılmış yeni ərazilərdə də öz işini 
qurmağa başladı. 1839-cu ilin dekabrın 27-də bütün imperiya ərazisində “Uşaq 
sığınacaqları Baş Qəyyumluq Komitəsi” təsis olundu (4, v.2). Bu dövrdən etibarən 

Şəlalə Bağırova
Rusiya imperiyası dövründə Azərbaycanda uşaq 

himayədarlığı
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Rusiya imperiyası ərazisində uşaq evlərinin sayı sürətlə artmaqda idi. 1869-cu 
ildə bu komitə müvəqqəti olaraq ləğv olunmuş və bütün səlahiyyətlər İmperator 
Əlahəzrətlərinin IV şəxsi şöbəsinin baş icraçısına həvalə edilmişdi. 1896-ci ildən 
Əlahəzrət İmperatorun Baş İcraçısı yanında “İmperatriçə Mariyanın təsisatları” 
yenidən təşkil olundu. 

Şimali Azərbaycan torpaqlarının Rusiya tərəfindən işğalından sonra imperiya 
ərazisində “İmperatriçə Mariyanın təsisatları” ilə  bağlı qəbul edilən qərarlar bu 
ərazilərə, o cümlədən, Azərbaycana da şamil edilirdi. Ümumilikdə götürsək, 
Azərbaycanda uşaq himayədarlığının inkişafını iki mərhələyə bölmək olar: 

1. Türkmənçay müqaviləsindən (1828-ci il) sonra İmperatorun 1905-ci ildə 
imzaladığı Manifestə qədərki dövr (manifestin əsas şərtlərinə görə, vətəndaşlara 
şəxsiyyət toxunulmazlığı, fikir, söz, toplantı və cəmiyyətlər yaratmaq azadlığı 
verilirdi).  Qeyd edək ki, bu dövrdə, daha dəqiq deyilərsə, XIX əsrin II yarısından 
Azərbaycanda kapitalist münasibətlərinin təməlinin qoyulması ilə meydana çıxan 
milli burjiaziya nümayəndələri uşaq himayədarlığına xüsusi diqqət ayırmışlar.

2. 1905-ci ildə İmperator Əlahəzrətlərinin imzaladığı məlum Manifestdən 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasına qədərki dövr. Bu dövrdə artıq 
təşkilatlanma işləri aparılmış və uşaq himayədarlığı daha da təkmilləşdirilmişdi. Təbii 
ki, milli burjuaziya nümayəndələrinin dəstəyi bu mərhələdən də yan keçməmişdi.

Birinci dövr üçün Azərbaycanda uşaq sığınacaqları yuxarıda qeyd edildiyi 
kimi, “İmperatriçə Mariyanın təsisatları” altında cəmləşirdi. Lakin Cənubi Qafqaz, 
xüsusilə də Azərbaycan ərazisi ucqar sayıldığından, bu proses burada çox ləng 
gedirdi. Xüsusilə də ilk vaxtlarda müsəlman uşaqlarına münasibət birmənalı 
deyildi. Yalnız kimsəsiz deyil, yoxsul ailələrin uşaqları belə himayədən, təhsildən 
kənar vəziyyətdə idi. 1891-ci ilin iyulun 18-dən etibarən təsisatların yeni qaydalarla 
idarə olunması haqqında İmperator qərar imzalamışdı. Belə ki, bu yeni qaydalara 
görə bütün imperiya ərazisində yerləşən uşaq evlərinin fəaliyyəti ilə bağlı birbaşa 
İmperator Əlahəzrətlərinə illik hesabat verilməli idi. Bu qərardan irəli gələrək,  
1898-ci ilin iyulun 31-də “İmperatriçə Mariyanın təsisatları” üzrə dəftərxanasının 
Əlahəzrət İmperatorun Baş İcraçısı yanında uşaq evlərinin idarəetmə dəftərxanasının 
baş icraçısı general-adütant qraf Protasov-Baxmetev Bakı qubernatoruna burada 
uşaq sığınacaqları şəbəkəsinin genişləndirilməsi ilə bağlı müraciət ünvanlamışdı. 
Müraciətdə bildirilirdi ki, quberniya daxilində yerli quberniya uşaq sığınacaqları 
qəyyumluğu timsalında digər qəza və şəhərlərdə bu tip qurumların açılması 
labüddür (4, v.3). Məsələnin digər maraqlı və ziddiyyətli tərəfi bu təsisatların açdığı 
məktəb-sığınacaqların qarışıq tipli olması, daha dəqiq, oğlan və qızların birgə 
təlim-tərbiyə keçməsi idi. Bu da Azərbaycan cəmiyyətində yerli şərtlərə əsasən 
müqavimətlə qarşılaşırdı. Müsəlmanlar şəriət qaydalarına görə qarışıq tipli məktəb-
sığınacaqlara qız uşaqlarının cəlb edilməsini məqbul saymırdılar. Bu məsələ XX 
əsrin əvvəllərində daha da aktuallaşmış, müvafiq qurumlar qarşısında  qızlar və 
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oğlanlar üçün ayrı-ayrı sığınacaqların təşkil olunması məsələsi qaldırılmışdı. 
1910-cu ildə Bakı Quberniya Qəyyumluq İdarəsindən Bakı qubernatoruna yazılan 
məktubda deyilirdi: “...müsəlmanlar indiyə qədər qız uşaqlarını qarışıq tipli məktəb-
sığınacaqlara qoymurlar... ayrı məktəblərin açılması üçün vəsait olmadığından, 
qızların, ümumiyyətlə, təhsil almasına etiraz edirlər. Deyirlər ki, qızların oğlanlarla 
birgə təhsil almaları şəriət qaydalarına ziddir.” (4, v.72). Təbii ki, bu tip məktəblərdə 
təlim-tərbiyə üsullarının təşkili də islam qayda-qanunları ilə uyğun gəlmirdi.  Hesab 
etmək olar ki, nəinki müsəlman qızların, eləcə də oğlanların müəyyən hissəsinin bu 
tip məktəblərdən kənarda qalmalarının bir səbəbi də burada xristianlığın təbliği ilə 
bağlı idi ki, bu halı təsisatların bütün sığınacaqlarında görmək olurdu.  

İmperiya hökumətinin uşaq himayəsi ilə bağlı diqqət çəkən maraqlı 
layihələrindən biri də “uşaq gəmi-sığınacaqları”nın təşkili məsələsi idi. Bu 
layihənin müəllifi italiyalı riyaziyyat professoru Qaraventa idi. Professor 1883-
ün ilin dekabrın 1-də Genuyada valideynlərini itirmiş, kimsəsiz, dilənçiliklə, 
oğurluqla  – bir sözlə, səfil həyat sürən və cinayətkarlıqla məşğul olan  oğlan 
uşaqlarının mənəvi tərbiyələndirilməsi məqsədi ilə gəmi-məktəb-sığınacaq təsis 
etmişdi (Nave Scuola Redenzione) (4, v.42). Bununla da professor sahibsiz 
oğlanlara insani münasibətlərin göstərilməsi ilə cəmiyyətdə yeni baxış formalaşdıra 
bilmişdi. Həmin kimsəsiz oğlanlar gələcəkdə donanmada və yaxud kommersiya 
gəmilərində xidmət göstərirdilər. İtaliya kralı Qaraventa ilə söhbətində bu 
layihəni “xeyirxah işlər sırasında ən xeyirxahı” kimi qiymətləndirmişdi. Yazıçı 
Luici Ornando Baçello qeyd edirdi: “İtaliya ərazisində həbsxanaları bağlamaq, 
əvəzində isə Genuyada olduğu kimi məktəb-sığınacaqlar açmaq lazımdır. Bu 
zaman canilər, pis fəhlələr, bədniyyətli insanlar, ruhi və cismani xəstələr əvəzinə 
sağlam düşüncəli, dürüst, xoşməramlı matroslar, gəmiçilər yetişəcək və dəniz 
sağlamlaşacaq...” (4, v.42a).   Məktəbin nizam-intizamı, tədris qaydaları olduqca 
nümunəvi və maraqlı idi. Açıldığı gündən – 1883-cü ildən 1901-ci ilə kimi bu gəmi-
məktəbdə 1300-dən çox kimsəsiz, səfil oğlan təlim-tərbiyə görmüşdü. Onlardan 
bəziləri ölkə hüdudlarını tərk etsə də, digərləri ilə professor Qaraventa  mütəmadi 
əlaqələr saxlamış və heç birinin gəmi-məktəbin verdiyi təlim-tərbiyədən kənara 
çıxmadığını, cəmiyyət üçün faydalı şəxsiyyət kimi yetişdiyini müşahidə etmişdi. 
Digər xarici ölkələrin də İtaliyadakı nümayəndələri Qaraventanın bu təlim-tərbiyə 
ocağını yüksək qiymətləndirir və belə bir layihəni öz ölkələrində reallaşdırmaq 
istiqamətində müxtəlif tədbirlər görürdülər. 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Genuya gəmi-məktəbi yerli əhalinin, iri 
kommersiya gəmilərinin sahiblərinin, xüsusilə də gəmi cəmiyyətləri komandirlərinin, 
gəmi sərnişinlərinin yığdıqları ianələr hesabına fəaliyyət göstərirdi. Başqa sözlə, 
Qaraventanın məktəbi, demək olar ki, dövlətdən heç bir vəsait əldə etmədən ona 
böyük fayda verirdi.

Təbii ki, belə məktəblərin açılması  Rusiya imperiyasının maraqları daxilində idi.  
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Azyaşlı kimsəsiz uşaqları, məhv olmaqda olan gəncliyi belə məktəblərə yönəltmək 
və müstəmləkə rejiminin qayda-qanunlarına uyğun yetişdirmək vacib məsələ idi. 
Gəmi-məktəblərin açılması Qara və Azov dənizlərində nəzərdə tutulurdu. 1901-ci 
ildə rus baş konsulu Genuyada Qaraventa ilə görüşərək, razılq əldə etmişdi. 1902-
1903-cü illərdə “İmperatriçə Mariyanın təsisatları” yanında uşaq sığınacaqları 
Baş Qəyyumluq idarəsinin üzvü, məxfi məsləhətçi baron O.O.Buksqevden 
İtaliya və İngiltərədə səfərdə olmuş və bu ölkələrdə uşaq gəmi-sığınacaqlarının 
təcrübəsini öyrənmişdi. Geri dönən  baron O.O.Buksqevden imperiyanın müəyyən 
quberniyalarında görüşlər keçirmişdi. Bakı quberniyasına səfəri zamanı baron 
türk-müsəlmanlar arasında sörğu keçirmiş və yerli Bakı camaatı bu təklifi müsbət 
qarşılamışdı. Layihənin gerçəkləşdirilməsi ilə bağlı tez bir zamanda 7000 rubl 
vəsait toplanmışdı ki, bunun da 5000 rublunu xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin Tağıyev 
ödəmişdi. Göründüyü kimi, yerli əhali kasıb və kimsəsiz oğlanların pis əməllərdən 
çəkindirilməsində, tərbiyələndirilməsində maraqlı idi. Diqqəti çəkən məqamdan biri 
də odur ki, gəmi-məktəbin açılması məsələsində Bakıda yaşayan ermənilərin də rəyi 
öyrənilmişdi. Lakin onlar bu məsələyə etirazlarını bildirmişdilər: “...ermənilərdən 
kimsə bu gəmi-məktəblərdən istifadə etməyəcək, çünki onlar, ümumiyyətlə, dənizi 
ya sevmir, yaxud da ondan qorxurlar...” (4, v.43). Bu münasibətdən irəli gələrək, 
Bakıda yaşayan ermənilərin dənizi sevmədikləri halda “dənizdən dənizə dövlət” 
xülyası ilə yaşamalarının ən azı gülünc olduğunu da qeyd etmək yerinə düşərdi.  

Rusiya imperiyasında təşkil olunan bu gəmi-məktəblərə neçə nəfər müsəlman 
oğlanın qəbul edilməsi ilə bağlı dəqiq məlumat yoxdur. Əldə olan materiallar 
bura əsasən qeyri-müsəlman uşaqların cəlb olunduğunu qeyd etməyə əsas verir. 
Baxmayaraq ki, müsəlmanlar bu layihə üçün kifayət qədər ianə ödəmişdilər. 
Ümumiyyətlə, gəmi-məktəblərdə, eləcə də  “İmperatriçə Mariyanın təsisatları” 
nəzdində olan uşaq sığınacaqlarında xristianlığın təbliği mütləq idi. Təşkil olunan 
hərbi təlimlər və gimnastika məşğələlərində uşaqlara, ilk növbədə, tanrıya inam, 
İmperator Əlahəzrətlərinə və vətənə sevgi və sadiqliklə yanaşı, xristian ayinləri, 
Rusiyanın himni də öyrədilirdi. Buradan aydın olur ki, bu sığınacaqlara daha çox 
xristian uşaqlar cəlb edilir və yaxud da burada olan müsəlman uşaqları məcburi 
şəkildə xristianlığı  qəbul edirdilər. 

İmperiyanın hər yerində olduğu kimi, Bakıda da “İmperatriçə Mariyanın 
təsisatları” nəzdində olan uşaq sığınacaqlarına rəhbərlik birbaşa qubernator 
tərəfindən həyata keçirilirdi. Qubernator həm də Qəyyumluq İdarəsinin sədri idi. 
Maarifçi Yepiskop, qubernatorun xanımı sığınacağın qəyyumu, vitse-qubernatorun 
xanımı qəyyum köməkçisi idi. Sığınacağın müdirinin həkim olması mütləq idi. 
Uşaqlara nitq və əl işləri öyrədilirdi. Bu təsisatlara üzv olmaq üçün müəyyən 
məbləğdə ianə ödənilməsi mütləq idi. Onlara qızıl və yaxud da gümüş nişanları 
verilirdi. Bu şəxslərin sırasında Sultan İskəndərov, Seyid Hüseyn Seyidəliyev, Hacı 
Əsgər Orucov, Sarastan Əliyev, Hacı Məmiş Mustafayev, Vaqub bəy Rəhimbəyov, 
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Patvakan Ağrıyev, Əhməd bəy Əbdürrəhman bəy oğlu, Pərviz bəy İsrafilbəyov və 
digərlərinin adı keçir (4, v.89-92).

Ümumiyyətlə, XIX əsrin II yarısından imkanlı şəxslər, burjuaziya nümayəndələri 
uşaq sığınacaqlarına, təhsilə ianələr verirdilər. Bu xeyriyyəçilik yazılmamış qanun 
hesab edilirdi. Azərbaycan burjuaziyasının görkəmli nümayəndələri və ictimai 
xadimləri - Hazı Zeynalabdin Tağıyev, Ağa Musa Nağıyev, Şəmsi Əsədullayev və 
digərləri öz kapitallarının bir hissəsini xeyriyyəçiliyə, xüsusilə də kimsəsiz, kasıb 
uşaqların təhsilinə yönəldirdilər. Bu xeyirxah və ictimai işlərin nümunəsində təbii 
ki, milyonçu Hacı Zeynalabdin Tağıyevin adı ön sıralarda gedirdi.

Uşaqların himayədarlığı məsələsi XX əsrin əvvəllərində yeni mərhələyə daxil 
olaraq, daha da təkmilləşməkdə idi. Milli özünüdərkin formalaşmasına xidmət edən 
təhsil, xüsusilə də qızların təhsil almaları istiqamətində görülən işlər bu baxımdan 
diqqətəlayiq idi. Lakin dövrün ziddiyyətli siyasi vəziyyəti uşaqların taleyindən 
yan keçmirdi. Birinci Rus inqilabının gedişində - 1905-1906-cı illərdə ermənilərin 
müsəlmanlara qarşı həyata keçirdiyi kütləvi  qırğınlardan ən çox əziyyət çəkən 
uşaqlar idi. Ümumiyyətlə, Birinci Rus inqilabının baş verməsi imperiya ərazisində 
yeni islahatların keçirilməsini zərurət etmişdi. İmperator II Nikolayın 1905-ci ilin 
oktyabrın 17-də imzaladığı Manifest bütün vətəndaşlara bir sıra hüquqlarla yanaşı, 
siyasi partiyalar, o cümlədən, cəmiyyətlər yaratmaq hüququ veridi. Buradan irəli 
gələrək, İmperator 1906-cı ilin martın 4-də “Cəmiyyətlər və ittifaqlar haqqında 
müvəqqəti qaydalar” haqqında fərman da imzalamışdı (2, v.66).  Bu qaydalar 17 
oktyabr 1905-ci il Manifestinin ideyalarını daha da inkişaf etdirirdi. Bu islahatdan 
sonra xeyriyyəçiliklə, himayədarlıqla bağlı cəmiyyətlər meydana gəlməkdə idi 
ki, onların da fəaliyyəti dövlət qanunları əsasında tənzimlənirdi. “İmperatriçə 
Mariyanın təsisatları” artıq öz mahiyyətini itirir, yerini nizamnamələr əsasında 
fəaliyyətə başlayan və qarşısına konkret məqsədlər qoyan cəmiyyətlərə verirdi. Bu 
sırada daha geniş fəaliyyət göstərən, hətta demək olar ki, heç bir rəqibi olmayan  
“Uşaq ölümü ilə mübarizə” cəmiyyəti uşaqların sağlamlığı, rifahı ilə yanaşı, təlim-
tərbiyəni də əsas məqsəd kimi qəbul etmişdi. Azərbaycanın görkəmli ictimai 
xadimləri, xeyriyyəçiləri hər zaman olduğu kimi, bu cəmiyyətin də işində yaxından 
iştirak edir, yardımlar və ianələr yatırırdılar. Lakin bir məsələni təəssüflə qeyd 
etmək lazımdır ki, bəhs edilən cəmiyyətin fəaliyyəti Bakı hüdudlarından kənara 
çıxa bilməmişdi. 

XX əsrin əvvəllərində Bakı şəhərinin sənaye şəhərlərinə xas olan bır sıra 
mənfi xüsusiyyətləri özündə daşıması, kasıb əhalinin yaşadığı mənzillərin sanitar-
gigiyenik tələblərə cavab verməməsi və yarızirzəmi şəklində olması, rütubət, 
havanın ağırlığı, sudan istifadədə məhdudiyyət bu təbəqənin, xüsusilə uşaqların 
müxtəlif yoluxucu və bağırsaq xəstəliklərinə tutulmasına zəmin yaradırdı. Bu 
məqsədlə 1905-ci ilin iyunun 27-də keçirilən Bakı neft mədənçilərinin qurultayının 
tibbi-sanitar şurasında uşaq həkimi Yevsey Yakovleviç Gindes geniş məruzə ilə 
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çıxış etmişdi. Bu çıxışı əslində, yerli əhalinin mövcud şəraitdə - ağır tibbi-sanitar 
bir vəziyyətdə uşaqların sağlamlığının qorunması istiqamətində təşkilati işlərə cəlb 
olunması ilə bağlı bir çağırış kimi də qiymətləndirmək olar. Gindesin uşaq ölüm 
hallarına qarşı mübarizə ilə bağlı cəmiyyət yaratmaq təklifi qurultay iştirakçıları 
arasında böyük maraq oyatmışdı. Bununla əlaqədar olaraq, xüsusi komissiya da 
təşkil olunmuşdu. Lakin bu təsisatın yaradılması yubadılmışdı ki, bunun da əsas 
səbəbi yuxarıda qeyd olunduğu kimi, 1905-1906-cı illərdə ermənilərin təhriki ilə 
regionda erməni-müsəlman qarşıdurmasının başlanması idi. Bu qanlı münaqişə Bakı 
şəhərinin normal həyat tərzini pozmuş, iki xalq və cəmiyyətin müxtəlif təbəqələri 
arasında münasibət kəskinləşdiyindən, uşaqlarla bağlı nəzərdə tutulan yeni qurumun 
fəaliyyətə başlaması barəsində rəsmi icazə almaq mümkün olmamışdı (3, v. 27). 
Lakin doktor Gindes, doktor Kaufman, doktor Berişteyn və doktor Vəkilovun 
böyük əməyi sayəsində 1906-cı ildə Bayıl və Sabunçuda filialları olan “Bir damla 
süd mətbəxi” adlı körpə uşaq ölümləri ilə bağlı mübarizə üsullarının tapılmasına, 
xüsusi uşaq pəhrizinin işlənilib hazırlanmasına xidmət edən başqa bir qurum təşkil 
edilmişdi. Bu süd mətbəxindən şəhərin bütün müalicəxanalarına pulsuz dietik 
süd məmulatları çatdırılırdı. Lakin Bakı kimi böyük şəhərin reallıqları daha geniş 
yardımlar tələb edirdi. Pulsuz uşaq ambulatoriyalarının açılması, süd terapiyasının 
genişləndirilməsi, uşaq yay koloniyalarının təşkili, uşaqların qidalanması və 
tərbiyəsi ilə bağlı biliklərin təbliğatı zərurət olaraq ortaya çıxırdı. 

Nəhayət ki, 1907-ci ildə doktor Gindesin sədrliyi ilə “Uşaq ölümü ilə 
müba¬rizə cəmiyyəti”ni yaratmaq mümkün olmuşdu. Cəmiyyətin əşaş prinsipi 
uşaq ölümlərinə səbəb olacaq bütün vəziyyətlərlə mübarizə aparmaq, cinsindən, 
sosial vəziyyətindən, yaşından, dinindən asılı olmayaraq bütün uşaqların düzgün 
fiziki inkişafına yardım göstərmək idi (1, v.133). Bu məqsədlə də cəmiyyət yoxsul 
uşaqları qida və sığınacaqla təmin edir, evlərdə, xəstəxanalarda tibbi yardım 
göstərir, kimsəsizləri yetimxanalarda, sanatoriyalarda, sığınacaqlarda yerləşdirirdi. 
Eyni zamanda, cəmiyyət süd terapiyasını həyata keçirmək və bu məqsədlə də 
hər gün valideynlərə həkimlərin göstərişi və resepti ilə süd, ayran və digər ağartı 
məhsulları paylamaqla da məşğul  idi. Paylanılan məhsulların bir porsiyası bazar 
qiymətlərindən 2-3 dəfə ucuz idi, yoxsullara isə tamamilə pulsuz verilirdi. Bütün 
bunların həyata keçirilməsi üçün cəmiyyətin nizamnaməsində  ağartı fermaları, 
pulsuz uşaq yeməkxanaları, uşaq ambulatoriyaları, sığınacaqlar, gimnastika zalları, 
sanatoriyaları təşkil etmək hüququna malik olması da qeyd olunmuşdu. 

Cəmiyyətin heyəti fəxri, həqiqi və rəqib üzvlərə bölünməklə qeyri-məhdud 
sayda idi. İldə 100 rubldan az olmayaraq və yaxud da çox böyük məblğdə ianə 
verən şəxslər fəxri üzvlər sayılırdı. Həqiqi üzvlər ildə 5 rubl, rəqib üzvlər isə 2 rubl 
ödəyir və cəmiyyətin işində müəyyən köməkliklər edirdilər (1, v.134). Milyonçu 
Ağa Musa Nağıyev  “Uşaq ölümü ilə mübarizə cəmiyyəti”nə  külli miqdarda vəsait 
köçürmüşdü. Neft sənayeçisi Murtuza Muxtarovun xanımı, xeyriyyəçi  Liza xanım 
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Muxtarova, İsrafıl bəy və Tağı bəy Səfərəliyevlər cəmiyyətin fəxri üzvləri, İsa bəy 
Aşurbəyov, Fətəli xan Xoyski və digərləri cəmiyyətin həqiqi üzvləri olmuşlar. Südlü 
yemək mətbəxləri, pulsuz uşaq yeməkxanaları, südün və digər ərzaqların pulsuz 
verildiyi ambulatoriyaları təşkil edən bu cəmiyyətin sərəncamında  həftənin müəyyən 
günlərində uşaqlara qulluq edilməsi və onların qidalanmasına aid məsləhətlər 
verən şəhər müalicəxanası, mədə-bağırsaq xəstəlikləri keçirmiş südəmər uşaqların 
yerləşdirildiyi Balaxanı müalicəxanası, vərəmdən əziyyət çəkən 5-14 yaşlarında 75 
uşağın saxlanıldığı Zuğulba Uşaq Koloniyası kimi müəssisələr də vardı (5, s.101).

Uşaq ölümü ilə mübarizəni “zülmət və cəhalətə qarşı müharibə”  (3, 
nizamnamə) hesab edən cəmiyyətin əsaş işi uşaq ölümünə təsir edən bütün 
şərtlərlə mübarizədə müxtəlif yaş hədlərində olan, cinsindən, mənşəyindən, ailə 
vəziyyətindən, dinindən asılı olmayaraq bütün uşaqlara qayğı göstərmək idi. 
Bununla əlaqədar olaraq, cəmiyyət yoxsul uşaqları qida və sığınacaqla təmin edir, 
xəstə, kasıb uşaqlara evlərdə, xəstəxanalarda tibbi yardımlar göstərirdi. Habelə, 
dəfnlərdə köməklik edən, uşaqları körpələr evinə, sığınacaqlar, yetimxanalar, 
sanatoriyalarda yerləşdirən cəmiyyət yetim və kimsəsizlərin tərbiyəsi və himayəsi 
məsələləri ilə də məşğul olurdu. Nəhayət, cəmiyyət uşaq gigiyenasının təbıiği 
ilə bağlı kitab, broşür, müvafiq tədbirlərin keçirilməsi və digər bu kimi işlərin 
görülməsini  də öhdəsinə götürmüşdü. 

Həyat şəraitinə görə bir-birlərindən fərqlənən Bakı uşaqlarına yardım etmək 
niyyətində olan cəmiyyət üzvləri öz qayğısı ilə hamını əhatə etmək arzusunda idi. 
Şəhərin əsasən müsəlmanlar yaşayan hissəsində müalicəxana açan cəmiyyətə görə 
digər yerlərdə də şöbələr açmaq zəruri idi. Müalicəxananın ən etibarlı işçiləri yerli 
əhalinin (türk müsəlmanların) dilini, şəraitini yaxşı bilən xalqın nümayəndələri 
idi. Cəmiyyət üçün milliyyətin önəmi yox idi, onun üçün ön planda yalnız Bakıda 
yaşayan hər bir xəstə uşağa yardım etmək dayanırdı. Lakin bir məqamı da qeyd 
etmək yerinə düşərdi. Cəmiyyətin xidmətləri ilə əhalinin heç də hamısı bərabər 
surətdə yararlanmırdı. Məsələn, dövrün mətbuatında “müsəlman uşaqlarının 
koloniyalara cəlb olunması uğursuzluqla nəticələndi” və ya “müsəlman uşaqlarının 
koloniya və müalicəxanalarda keyfiyyət göstəricisi aşağıdır” kimi yazılar dərc 
olunurdu (6). Məsələ burasındadır ki, müsəlman əhalinin savadsız, cahil hissəsi 
koloniyaların, müalicəxanaların əhəmiyyətini dərk edə bilmirdilər. Bunun üçün 
fəaliyyətini, gigiyenanı təbliğ edən cəmiyyət  yerli dildə broşürlər də nəşr etdirirdi. 

Cəmiyyətin fəaliyyəti 1918-ci ilin mayın 28-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
yarandıqdan sonra daha da təkmilləşdirilmişdi. Belə ki, Cümhuriyyət hökuməti 
bütün sahələrdə olduğu kimi, himayədarlığı da dövlət qarşısında əsas prinsip kimi 
qəbul edirdi. Uşaq himayədarlığı, o cümlədən, xeyriyyəçiliklə bağlı təşkilatlar 
Cümhuriyyət elan olunduqdan sonra tam yeni mərhələyə qədəm qoyaraq, hüquqi 
sənədlərdə rəsmiləşdirilmiş, müvafiq dövlət strukturları tərəfindən təsdiq edilən 
nizamnamələr əsasında fəaliyyət göstərirdi. Məhz bu dönəmdə uşaq himayəsi ilə 
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bağlı şəhər hüdudlarından kənara çıxan, fəaliyyətini ucqarlara şamil edən bir sıra 
yeni və səmərəli işlər görən təşkilatlar yaradılmışdı.
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Shalala Bagirova
Child care in Azerbaijan in the days of the Russian Empire

Summary

Key words: children, patronage, help, health

Throughout history, orphans and children deprived of parental care have been 
a serious problem for society and perceived as useless creatures. This issue was 
of special importance for the Russian Empire. After the occupation of northern 
Azerbaijan by the empire, the decisions made in the country on child care applied to 
Azerbaijan as well. The article deals with the attitude towards orphans in Azerbaijan 
in the days of the Russian Empire and the work done to protect them.

Шалаля Багирова
Призрение детей в Азербайджане в период Российский империи

Резюме

Ключевые слова: дети, покровительство, помощь, здоровье

На протяжении всей истории сироты и дети, лишенные родительской 
опеки, были серьезной проблемой для общества и воспринимались 
как бесполезные существа. Этот вопрос имел особое значение и для 
Российский империи. После оккупации Северного Азербайджана империей 
указы, принятые в стране по вопросу о призрении детей, относились и к 
Азербайджану. В статье рассказывается об отношении  к детям-сиротам в 
Азербайджане в период Российской империи и их призрении.
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Vasif Qafarov

Azərbaycan Cümhuriyyəti ilə Osmanlı imperiyası 
arasında iqtisadi münasibətlər 

Açar sözlər: Batum müqaviləsi, Bakı nefti, Osmanlı-Azərbaycan iqtisadi 
əməkdaşlığı, maliyyə heyəti, avans müqaviləsi, Azərbaycan valyutası, Azəri, Akça

UOT 94 (479.24)

1918-ci il mayın 26-da Cənubi Qafqaz Seyminin süqutundan iki gün sonra 
– mayın 28-də Azərbaycan da öz istiqlalına qovuşdu. Azərbaycan Cümhuriyyəti 
yarandığı ilk gündən siyasi və hərbi sahələrdə olduğu kimi iqtisadi sahədə də Osmanlı 
imperiyası ilə sıx əməkdaşlığa can atırdı. Çünki ölkədən kənarda, Tiflisdə elan 
edilən Azərbaycan Cümhuriyyəti hökuməti ölkənin ərazi bütövlüyü və suverenliyi 
ilə bağlı qarşılaşdığı problemlərin həlli ilə yanaşı, iqtisadi sahədə də dost və qardaş 
ölkə olan Osmanlı imperiyasının yardımına ehtiyac duyur, ona ümid bağlayırdı. 
Cümhuriyyətin elan edilməsindən sonra onun istiqlaliyyətini qorumaq, ərazi 
bütövlüyü və suverenliyini bərpa etmək, daşnak-bolşevik alyansı tərəfindən həyata 
keçirilən soyqırım və talanlar nəticəsində məhv edilmiş ölkə iqtisadiyyatını bərpa 
edib ölkənin inkişafını təmin etmək üçün hökumətin əlində heç bir maliyyə yox idi. 
Hələ Zaqafqaziya Seyminin mövcudluğu dövründə kəsilməsinə qərar verilmiş 300 
milyonluq pulun (bon) az bir hissəsi Azərbaycan hökumətinə verilmişdi. Bunlar 
da bir ay içərisində xərclənib tükənmişdi. Eyni zamanda, Gürcüstan hökuməti 
Azərbaycandan xəbərsiz Ermənistanla anlaşaraq daha 200 milyon bon kəsib 
öz aralarında bölüşdürmək barədə razılığa gəlmişdi. Haqlı olaraq Azərbaycan 
hökumətinin kəskin etirazları [3, v. 37a] ilə qarşılanan bu addım müvəqqəti də olsa, 
gürcü və erməni hökumətlərinin maliyyə vəziyyətlərini düzəltsə də, Azərbaycan 
üçün iqtisadi itkilərə yol açmışdı. Məcburiyyət qarşısında qalan Azərbaycan 
hökuməti tək çarəni Türkiyədən borc istəməkdə görmüşdü. Bəhs olunan dövrdə 
ölkənin əsas iqtisadi mərkəzi olan neft Bakısı düşmən əlində olduğu üçün Osmanlı 
imperiyasından başqa nəinki Azərbaycana iqtisadi yardım edəcək, heç borc 
verəcək bir dövlət yox idi. Buna görə də bütün ümidlər İstanbul hökumətinə idi. Öz 
növbəsində, Osmanlı hökuməti də davam etməkdə olan müharibənin ehtiyaclarını 

Vasif Qafarov. Azərbaycan Cümhuriyyəti ilə Osmanli imperiyasi arasinda iqtisadi münasibətlər (səh. 123-142)
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ödəmək və dağılmış iqtisadiyyatını bərpa etmək məqsədilə zəngin bir məmləkət 
olan Azərbaycanın təbii sərvətlərindən, xüsusilə də Bakı neftindən faydalanmaq 
istəyirdi. Beləliklə, irqi, milli və dini bağlılıqla yanaşı Osmanlı imperiyası ilə 
Azərbaycan Cümhuriyyətinin maraq və mənafeləri də üst-üstə düşürdü. Bununla 
belə, iki ölkə arasında qurulacaq iqtisadi əlaqələrin xarakterini və formatını İstanbul 
hökuməti müəyyən edirdi.

Osmanlı imperiyası ilə Azərbaycan Cümhuriyyəti arasında iqtisadi əlaqələrin 
əsasını və hüquqi bazasını iki ölkə arasında 4 iyun 1918-ci il tarixində imzalanmış 
Batum müqavilələri təşkil edirdi. Batum müqaviləsinin altıncı maddəsinə görə, 
tərəflər dəmir yolu daşınmalarında azaldılmış tariflər müəyyənləşdirmək və tətbiq 
etməklə bir-birinə hər cür şərait yaratmağı təəhhüd edirdilər. Yeddinci maddəyə 
görə isə, Osmanlı imperiyası ilə Azərbaycan Cümhuriyyəti hökuməti iqtisadi və 
hüquqi münasibətlərini tənzimləmək üçün konsul konvensiyası, ticarət müqaviləsi 
və digər aktlar bağlamalı idilər. Konsulluq müqaviləsi Batum müqavilələrinin 
təsdiqnamələrinin mübadiləsi tarixindən etibarən iki il müddətində bağlanmalı idi 
[13, v. 3]. Yeddinci maddəyə uyğun olaraq, eyni tarixdə Osmanlı imperiyası ilə 
Azərbaycan Cümhuriyyəti arasında ticarət, sərbəst gediş-gəliş və sərbəst tranzit 
əlaqələrinin qurulması, iki ölkə arasında ticarətdə aşağı gömrük rüsumları tətbiq 
etmək haqqında tərəflər arasında müharibənin sonunadək (belə nəzərdə tutulmuşdu 
ki, 31 dekabr 1919-cu ilədək) qüvvədə olacaq 1 nömrəli əlavə [13, v. 5], eyni zamanda 
Osmanlı-Azərbaycan müqaviləsinin səkkizinci maddəsinə uyğun olaraq, hər iki 
tərəfdən sərhəd zolağında yaşayan əhaliyə ticarətdə verilən xüsusi imtiyazlarla 
bağlı 2 nömrəli əlavə müqavilə imzalandı [13, v. 2]. Həmçinin tərəflər arasında 
imzalanan müvəqqəti əlavə müqavilə ilə Azərbaycanın bütün kommunikasiya 
vasitələri üzərində Osmanlı imperiyasına xüsusi imtiyazlar və fəaliyyət sərbəstliyi 
verildi [13, v. 1].

Bakı neftinin Batuma nəqlinin davamlılığını təmin etmək üçün 1918-ci il 
iyunun 4-də imzalanan Osmanlı-Azərbaycan-Gürcüstan üçtərəfli sazişi [9, v. 1] 
Azərbaycan neftinin dünya bazarına çıxarılması üçün mühüm əhəmiyyətə malik 
idi. Azərbaycan hökuməti Bakının azad edilməsindən sonra ölkənin əsas sərvəti 
olan Bakı neftinin dünya bazarına çıxarılmasını və bundan gələn gəlirlər hesabına 
ölkə iqtisadiyyatının inkişafını təmin etməyi düşünürdü. Lakin Batum konfransı 
çərçivəsində Osmanlı və Azərbaycan tərəfləri arasında əldə edilən razılaşmaya görə, 
Bakı neftinin Azərbaycanın ehtiyaclarından əlavə yerdə qalan hissəsi Türkiyənin 
olmalı idi. Batumda imzalanan 4 iyun 1918-ci il tarixli Osmanlı-Azərbaycan 1 
nömrəli əlavə müqaviləsinə görə, dünya müharibənin sonunadək Azərbaycanda 
istehsal olunan kənd təsərrüfatı və sənaye məhsullarının, o cümlədən neftin daxili 
ehtiyacdan artıq olan hissəsi Türkiyə ilə mübadilə edilməli idi. Neftin, həmçinin 
mübadiləsi nəzərdə tutulmuş digər məhsulların miqdarı və qiymətləri müqavilənin 
imzalanmasından dərhal sonra hər iki tərəfdən təyin ediləcək qarışıq komissiyalar 
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tərəfindən müəyyən edilməli idi [13, v. 5; 10, v. 7-8; 8, v. 3-4; 11, v. 16-17].
Təsadüfi deyil ki, Batum konfransında Azərbaycanı təmsil edən və Batum 

müqavilələrini imzalayan Məmhəmməd Əmin Rəsulzadə və Məhəmməd Həsən 
Hacınski arasında sonralar gedən yazışmalarda da Bakı neftinin Azərbaycanın 
ehtiyaclarından əlavə hissəsinin Osmanlı imperiyasına mənsub oluğu xüsusi 
olaraq vurğulanır. M.Ə.Rəsulzadə İstanbuldan M.H.Hacınskiyə göndərdiyi 19 
iyul 1918-ci il tarixli məktubunda bununla bağlı yazırdı: “…Batum müqaviləsinə 
görə neft artığı Türkiyənindir” [3, v. 46; 1, v. 2]. Amma Türkiyəyə veriləcək, 
daha sonra isə verilən “neft artığı”nın hansı şərtlərlə, hansı qiymətə və ya pulsuz 
verildiyi ilə bağlı hansısa bir qeyd yoxdur. Bütövlükdə, Batum müqavilələri 
ilə Osmanlı imperiyası hərbi-strateji sahələrdə olduğu kimi, iqtisadi sahədə də 
Azərbaycanda fəaliyyət sərbəstliyi əldə etdi. Müharibənin davam etdiyi müddətdə 
Azərbaycan iqtisadiyyatı bir növ Osmanlı imperiyasının hərbi sifarişlərinə xidmət 
etməklə onun əlavəsinə çevrilmiş olurdu. 

Batum konfransı günlərində, 1918-ci il iyunun 2-də konfransdakı Osmanlı 
heyətinin rəhbəri Xəlil bəy Menteşə Azərbaycan nümayəndələri – M.H.Hacınski və 
M.Ə.Rəsulzadə ilə apardığı müzakirələrdə Osmanlı istiqrazlarının Azərbaycanda 
tədavülə buraxılması məsələsini qaldırdı. Elə həmin gün, Xəlil bəy Osmanlı 
imperiyasının maliyyə naziri Cavid bəyə göndərdiyi teleqramında bu müzakirələr 
haqqında məlumat verərək yazırdı ki: “Cənubi Qafqaz əhalisini istiqrazımıza 
iştirak etdirmək üçün müsəlman nümayəndələrlə görüşdüm. Orası çox zəngin 
bir məmləkət olduğu kimi əhalisi də məmləkətimizə böyük meyl göstərməkdə 
olduğundan xüsusilə Bakının istilasından sonra nəticənin çox faydalı olacağına 
qəti ümid edilir” [15, v. 159]. Daha sonra Xəlil bəy, bu məsələ ilə bağlı maliyyə 
nazirinin rəyini soruşur, istiqrazların hansı şəkildə tətbiq edilməsi və sabiq Rusiya 
imperiyasının kağız rublunun tədavül üçün məqbul olub-olmayacağı haqqında 
məlumat verilməsini xahiş edirdi. Xəlil bəyin bu teleqramına göndərdiyi 6 iyun 
1918-ci il tarixli cavabında Cavid bəy bildirdi ki, “Osmanlı istiqrazlarının Cənubi 
Qafqazda tədavülə buraxılması çox vacib, əhəmiyyətli və məmnuniyyətdir” [15, 
v. 173]. O, həmçinin bu məsələdə göstərdiyi yardımlardan ötrü Xəlil bəyə xüsusi 
təşəkkür edib, ardınca Osmanlı istiqrazlarının sabiq Rusiya rublu ilə mübadiləsini 
uyğun hesab etdi və bu məsələ ilə bağlı Osmanlı Bankının müdiri Sübhi bəyə lazımi 
əmr və göstərişlərin verilməsini xahiş etdi [15, v. 173].

Bunun ardınca, Batum müqavilələri imzalandıqdan az sonra, 1918-ci il iyunun 
9-da Xəlil bəyin tövsiyyəsi ilə Azərbaycan Cümhuriyyətinin maliyyə naziri Nəsib 
bəy Yusifbəyli Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinə Osmanlı müşavirinin təyin edilməsi 
haqqında Osmanlı hökuməti qarşısında vəsatət qaldırdı. Vəsatətdə göstərilirdi ki, 
Osmanlı hökumətinin təyin edəcəyi müşavirin xidmət şərtləri haqqında verəcəyi 
qərar Azərbaycan hökuməti tərəfindən qəbul edilir [16, v. 73]. Bununla, Osmanlı 
hökuməti təyin edəcəyi müşavirlə Azərbaycan Maliyyə Nazirliyi üzərində nəzarəti 
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öz əlinə almış olurdu. Eyni zamanda, bu müşavir adı çəkilən nazirliyi qurmalı 
və bu nazirlikdə əsas idarəedici  və istiqamətverici şəxs olmalı idi. 1918-ci ilin 
iyul ayında Osmanlı Bankının idarə heyətindən Həmid bəy İstanbul hökumətinin 
Azərbaycandakı maliyyə müşaviri təyin edildi [3, v. 48; 20; 21]. Lakin o, Bakı 
uğrunda döyüşlərin getdiyini və ölkənin vəziyyətinin hələ tam müəyyən edilmədiyini 
əsas gətirərək, səfərini Bakının azad edilməsinədək təxirə saldı.

Azərbaycan Cümhuriyyətinin yaranmasına qədər artıq ölkənin əsas iqtisadi 
mərkəzi olan Bakı şəhəri Stepan Şaumyanın rəhbərlik etdiyi Bakı Xalq Komissarları 
Sovetinin işğalı altında idi. Bundan başqa Bakı quberniyası daşnak-bolşevik alyansı 
tərəfindən, Gəncə quberniyasının da əksər bölgələri daşnaklar tərəfindən talan 
edilmişdi. Belə bir vəziyyətdə maliyyə imkanları məhdud olmasına baxmayaraq, 
Azərbaycan hökuməti 21 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Azərbaycandakı türk 
qoşunlarının ərzaq təminatını bütünlüklə öz üzərinə götürdü və bununla bağlı 
Ərzaq Nazirliyinə 2 milyon rubl kredit ayırdı. 1918-ci ilin iyul ayında Ənvər 
paşanın M.Ə.Rəsulzadəyə verdiyi məlumata görə, Qafqaz İslam Ordusunun bir 
aylıq iaşə məsrəfi 50 min Osmanlı lirəsi, təqribən 1 milyon rubl təşkil edirdi [3, v. 
46a]. Maliyyə imkanları məhdud olan bir hökumət üçün bu məbləğ kifayət qədər 
böyük məbləğ idi. Bakı hələ azad edilmədiyindən, Azərbaycan hökuməti maliyyə 
çatışmazlığını aradan qaldırmaq üçün Osmanlı hökumətinə borc üçün müraciət 
etməli oldu. Təbii olaraq, Azərbaycana veriləcək borc pulun şərtlərini Osmanlı 
hökuməti müəyyən edirdi. 

Bəhs olunan dövrdə Gəncədə Osmanlı imperiyasının Hərbi Dəmir Yolları və 
Limanlar Baş İdarəsinin rəisi İsmayıl Hakkı paşa ilə Azərbaycan hökuməti arasında 
aparılan danışıqlar 1918-ci il iyulun 14-də tərəflər arasında iki müqavilənin 
imzalanması ilə nəticələndi. Bu müqavilələrdən yeddi maddədən ibarət olan birinci 
müqavilənin birinci maddəsinə görə, Azərbaycan dəmir yollarının işlədilməsi 5 il 
müddətinə Osmanlı imperiyasının Hərbi Dəmir Yolları və Limanlar Baş İdarəsinin 
sərəncamına verilirdi. İkinci maddəyə görə, Azərbaycan hökuməti Respublika dəmir 
yollarının bütün daşınar və daşınmaz heyətini, bütün əmlakını və materiallarını 
Osmanlı imperiyasının Hərbi Dəmir Yolları və Limanlar Baş İdarəsinin sərəncamına 
verirdi. Üçüncü maddəyə görə, dəmir yollarının işlədilməsini Dəmir Yolları və 
Limanlar İdarəsi özü təşkil edəcəyi idarə və münasib bilib təyin edəcəyi məmurlar 
ilə təmin etməli və bütün işlətmə məsrəfləri Dəmir Yolları İdarəsinə aid olmalı idi. 
Dördüncü maddəyə görə, dəmir yollarının işlədilməsindən əldə ediləcək gəlirdən 
Dəmir Yolları İdarəsi illik məsrəfləri ödədikdən sonra yerdə qalan məbləğin 75 faizi 
Azərbaycan hökumətinə verilməli idi. Beşinci maddəyə görə, bu müqavilə Osmanlı 
hökuməti tərəfindən imzalandığı və bu barədə Azərbaycan hökumətinin də məlumat 
verdiyi tarixdən qüvvəyə minər və lazımi qulluqçular Gəncəyə gəldikdən sonra 
tətbiq ediləcəkdi. Təslim ediləcək materialların və ümumi xəttin qeyd və təsbiti 
tərəflərdən təyin olunan bir heyət tərəfindən tədricən icra edilərək tamamlanacaqdı. 
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Altıncı maddəyə görə, adı çəkilən heyətlərin təyin edilməsi üçün Osmanlı 
məmurları Gəncəyə gəldikdə işə başlayıb heyəti təyin etdiklərini Azərbaycan 
hökumətinə bildirməli və Azərbaycan hökuməti də qərarlaşacaq şərait dairəsində 
təslim edəcək heyəti təyin və məmur edərək dərhal işə başlatmalı idi. Yeddinci 
maddədə bu müqavilənin 1918-ci il iyulun 14-də Gəncədə iki nüsxə olaraq Osmanlı 
imperiyasının Hərbi Dəmir Yolları və Limanlar Baş İdarəsinin rəisi İsmayıl Hakkı 
paşa və Azərbaycan Cümhuriyyətinin yollar naziri Xudadat bəy Məlikaslanov və 
xarici işlər naziri Məhəmməd Həsən Hacınski tərəfindən imzaladığı qeyd edilirdi 
[12, v. 46; 4, v. 30].

Eyni tarixdə Gəncədə Osmanlı imperiyasının Hərbi Dəmir Yolları və Limanlar 
Baş İdarəsinin rəisi İsmayıl Hakkı paşa və Azərbaycan Cümhuriyyətinin ticarət və 
sənaye naziri Ağa Aşurov arasında imzalanan beş maddədən ibarət müqavilənin 
birinci maddəsinə görə, Azərbaycan hökuməti Osmanlı hökumətinin dəmir yolları, 
dəniz nəqliyyatı və digər ehtiyacları üçün lazım olan neft və neft məhsullarını Bakı 
neft mənbələrindən təmin etməyi təəhhüd edirdi. İkinci maddəyə görə, Bakı və onun 
ətrafındakı neft mənbələri Azərbaycan hökumətinin sərəncamına keçdiyi gündən 
birinci maddə qüvvəyə minirdi. Üçüncü maddəyə görə, neft və neft məhsullarının 
qiyməti və texniki şərtləri Osmanlı imperiyası ilə Azərbaycan Cümhuriyyəti 
arasında 4 iyun 1918-ci il tarixində Batumda imzalanmış müqaviləyə uyğun olaraq 
xüsusi qarışıq komissiya tərəfindən işlənib hazırlanmalı idi. Dördüncü maddəyə 
görə, Azərbaycan hökuməti tərəfindən Osmanlı hökumətinə birinci maddədə 
verilməsi nəzərdə tutulan yanacağın əvəzində Hərbi Dəmir Yolları və Limanlar Baş 
İdarəsi nağd pul olaraq 500 min Osmanlı lirəsini imkan daxilində tez bir zamanda 
İstanbuldan gətirib avans olaraq Azərbaycan hökumətinə verməyi təəhhüd edirdi. 
Beşinci maddədə bu müqavilənin 14 iyul 1918-ci il tarixində Gəncədə iki nüsxə 
olaraq bir tərəfdən Osmanlı imperiyasının Hərbi Dəmir Yolları və Limanlar Baş 
İdarəsinin rəisi İsmayıl Hakkı paşa və digər tərəfdən Azərbaycan Cümhuriyyətinin 
ticarət və sənaye naziri Ağa Aşurov tərəfindən imza və mübadilə edildiyi qeyd 
edilirdi [12, v. 47; 4, v. 25].

Osmanlı imperiyası ilə Azərbaycan Cümhuriyyəti arasında imzalanan 4 
iyun 1918-ci il tarixli Batum müqaviləsinə əlavə müqavilələrdə olduğu kimi, bu 
müqavilələrlə də Türkiyə Azərbaycanda bir sıra imtiyazlar əldə edir və ölkənin 
iqtisadi mənimsənilməsində xüsusi hüquqlara sahib olurdu. Birinci müqavilə ilə 
Azərbaycan dəmir yollarının işlədilməsi beş il müddətinə Osmanlı imperiyasının 
sərəncamına verilir, ikinci müqavilə ilə isə, Azərbaycan hökuməti Türkiyəni ehtiyac 
duyduğu neft və neft məhsulları ilə təmin etməyi öz üzərinə götürür və bu öhdəliyin 
hansı müddətə qədər davam edəcəyi göstərilmirdi.

14 iyul 1918-ci il tarixli Osmanlı-Azərbaycan müqavilələri ilə bağlı Ənvər 
paşanın sorğusuna [12, v. 43] Osmanlı hüquqşünasları tərəfindən verilən cavabda 
da bu müqavilələrin qarşılıqlı ikitərəfli olmaqdan daha çox bir tərəfin üstünlüyünü 
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təmin etdiyi və bunun Bakı neftində marağı olan dövlətlərlə bir sıra problemlərə səbəb 
ola biləcəyi açıq şəkildə qeyd olunurdu. Burada göstərilirdi ki, Batumda imzalanan 
Osmanlı-Azərbaycan 1 nömrəli əlavə müqaviləsinə görə dünya müharibəsinin 
sonunadək Azərbaycanda istehsal olunan ən mühüm kənd təsərrüfatı və sənaye 
məhsullarının daxili ehtiyacdan artıq olan hissəsi Türkiyə ilə mübadilə edilməlidir. 
Sonuncu imzalanan neft müqaviləsi isə 4 iyun əlavə müqaviləsi kimi müvəqqəti 
olmayıb, müddətsizdir və Azərbaycan hökumətinə Osmanlı imperiyasının möhtac 
olduğu nefti vermək məcburiyyətini ehtiva edir. Bakı neft mənbələri Azərbaycan 
hökumətinin sərəncamında qaldıqca və o müstəqil bir dövlət olaraq mövcud olduqca 
buna digərlərinin etiraz etməsi mümkün olmazsa da, adı çəkilən neft quyularının 
bütün məhsullarının və ya hasilatdan digər qonşu dövlətlərə ixracı qadağan edəcək 
qədər mühüm bir miqdarının alınması Azərbaycana qarşı olan digər dövlətlərin 
mənafeyini pozaraq bəzi müşkülat çıxara bilər. Eyni zamanda, Azərbaycan dəmir 
yollarının işlədilməsinin beş il müddətinə Osmanlı Hərbi Dəmir Yolları və Limanlar 
Baş İdarəsinin sərəncamına verilməsinə Azərbaycan hökuməti razı olduğu təqdirdə, 
bu tərəflər arasında imzalanmış 4 iyun 1918-ci il tarixli müqavilənin müddəalarına 
zidd deyildir, lakin bu hal Azərbaycan hökumətinin daxili işlərinə hansısa müdaxilə 
hesab edilərək, Türkiyənin bu münasibətini xoş görməyənlərin etirazına səbəb ola 
bilər [12, v. 44-45].

1918-ci ilin iyun ayında İstanbul konfransına göndərilən M.Ə.Rəsulzadənin 
rəhbərlik etdiyi Azərbaycan nümayəndə heyəti də Osmanlı hökumətindən borc 
alınması istiqamətində çalışırdı. Ehtiyacın ciddiliyini nəzərə alan Azərbaycan 
hökuməti 1918-ci il iyul ayının 12-də sırf maliyyə məsələləri ilə bağlı Osmanlı 
rəsmiləri ilə danışıqlar aparmaq üçün Səlim bəy Behbudov və Əsəd bəy 
Rüstəmbəyovdan ibarət bir heyəti Türkiyəyə göndərdi. Maliyyə heyəti kimi də 
tanınan bu heyətin əsas mandatı Osmanlı hökumətindən borc və ya kredit almaqdan, 
həmçinin İstanbulda Azərbaycan milli valyutasının çap işləri ilə də məşğul olmaqdan 
ibarət idi [6, v. 5]. İyul ayının ortalarında İstanbula yetişən heyət, ilk əvvəl buradakı 
M.Ə.Rəsulzadənin rəhbərlik etdiyi Azərbaycan nümayəndə heyəti ilə görüşdü və 
onunla birgə qarşısında dayanan missiyanı həyata keçirməyə başladı.

S.Behbudov və Ə.Rüstəmbəyov İstanbula göndəriləndən sonra, Osmanlı 
imperiyasının Hərbi Dəmir Yolları və Limanlar Baş İdarəsinin rəisi İsmayıl Hakkı 
paşa Gəncəyə gəldi və onunla aparılan danışıqların yekununda, yuxarıda qeyd 
etdiyimiz 14 iyul 1918-ci il tarixli Osmanlı-Azərbaycan müqavilələri imzalandı. 14 
iyul müqaviləsinə görə İstanbul hökuməti, Türkiyəyə veriləcək neft məhsullarının 
qarşılığında Azərbaycan hökumətinə avans olaraq 500 min lirə verməyi öz üzərinə 
götürdü və Hakkı paşa da bu məbləği tez bir zamanda Azərbaycana göndərməyi 
vəd etdi [3, v. 39-39a]. İstanbula yeni gələn S.Behbudov və Ə.Rüstəmbəyov 
M.Ə.Rəsulzadənin rəhbərlik etdiyi Azərbaycan heyəti ilə birgə Osmanlı hökumət 
üzvləri ilə görüşüb, həm Hakkı paşanın verdiyi 500 min lirəlik avans vədini 
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gerçəkləşdirib bu məbləğin tez bir zamanda alınmasına çalışır, həm də yeni, daha 
böyük məbləğdə borc və ya kreditin alınması istiqamətində iş aparırdı. 

Baş nazir F.X.Xoyski İstanbula gələn maliyyə heyəti ilə M.Ə.Rəsulzadəyə 
göndərdiyi 11 iyul 1918-ci il tarixli məktubda hökumətin ciddi maliyyə ehtiyacı 
içində olduğunu, Zaqafqaziya bonlarının tamamilə bitdiyini, gürcü və ermənilərlə 
yeni bonların kəsilməsi ilə bağlı aparılan danışıqların gürcülərin Azərbaycan 
üçün əlverişsiz şərtlər təklif etmələri səbəbindən baş tutmadığını və buna görə də 
yeganə ümidin xaricdən yardım almaq olduğunu, lakin Bakının düşmən əlində 
olması səbəbindən normal borc almağın çətin olduğunu vurğuladıqdan sonra qeyd 
edirdi ki, “yeganə çarə kimi Türkiyədən yardım almağı düşünürük ki, İstanbul 
hökumətinin öz ordularına alınan məhsullar və sair görüntüsü ilə bizə 1,5-3 milyon 
lirə arası bir məbləğdə borc pul verə bilməsi mümkündür. Bu məbləğ, başqa bir yol 
tapa bilməsələr, Nuru paşaya göndərilib, onun vasitəsilə bizə təslim edilə bilər. Bu 
borc ən qısa zamanda, bir il – ilyarım ərzində qaytarılacaqdır” [5, v. 4-4a]. Daha 
sonra, F.X.Xoyski istər daxili tədavül, istərsə də xırda pul ehtiyacı üçün bir neçə 
on milyon civarında Azərbaycan milli valyutasının İstanbulda sifariş edilərək çap 
edilməsinin vacibliyi üzərində dayanır və qeyd edirdi ki, “bu əskinaslar 500, 100, 
50, 25, 10, 5, 3, 1 və 0,50 rublluqlar (manat) şəklində olmalıdır. Pulların forması, 
ölçüsü və s. ilə bağlı Səlim bəy Behbudova bəzi təlimatlar verilmişdir. Bununla 
belə, detalları özünüz mütəxəssislər dəvət edərək həll edin. İmzalar türkcə və rusca 
olmalıdır. Təxmin edirik ki, cəmi 100 milyon sifariş etmək lazım olacaq” [5, v. 
4a-5]. Məktubun sonunda baş nazir istər Türkiyədən alınacaq borc pulun, istərsə 
də milli valyutanın tez bir zamanda Azərbaycana gətirilməsi üzərində dayanaraq 
bildirirdi ki, istədiyimiz borcu 25-30 iyul, milli əskinasları isə, 10-15 avqust 
tarixindən gec olmamaqla almağımız lazımdır. Əskinaslar, təbii ki, mətbəədə hazır 
olduqca hissə-hissə göndəriləcək, lakin bu, həftədə 10 milyondan az olmamalıdır 
[5, v. 5]. F.X.Xoyskinin verdiyi təlimata görə, Osmanlı hökuməti ilə Azərbaycan 
arasında borc müqaviləsini M.Ə.Rəsulzadə, S.Behbudov və Ə.Rüstəmbəyov 
imzalamalı, həmçinin sonuncular Azərbaycan əskinaslarının çapı zamanı nəzarət 
komissiyasının tərkibində yer almalı idilər.

1918-ci il iyul ayının ortalarında İstanbula gələn S.Behbudov və Ə.Rüstəmbəyovdan 
ibarət Azərbaycan maliyyə heyəti, bu zaman M.Ə.Rəsulzadə xəstə olub yataqda yatdığı 
üçün [3, v. 24a] onun iştirakı olmadan Osmanlı sədrəzəmi Tələt paşa ilə görüşməli 
oldular. Bu zaman Osmanlı imperiyasının maliyyə naziri Cavid bəy Almaniyadan 
borc pul almaq üçün danışıqlar aparıb müqavilə bağlamaq məqsədilə Berlində olduğu 
üçün onun səlahiyyətlərini də sədrəzəm icra edirdi. Azərbaycan nümayəndələri 
ilə Tələt paşa arasında keçirilən görüşdə Azərbaycana borc pul verilməsi ilə bağlı 
ümumi razılıq əldə edildi. Lakin həmin tarixdə özü Almaniyadan borc pul almaq üçün 
müzakirələr aparan Osmanlı hökumətinin özünün Azərbaycana borc pul verməsi 
siyasi cəhətdən düzgün hesab edilmədi. Buna görə də qərara alındı ki, Azərbaycan 
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hökumətinin möhtac olduğu maliyyəni ona birbaşa borc pul şəklində deyil, hansısa 
dövlət müəssisəsi ilə Azərbaycan hökuməti arasında bir ticarət müqaviləsi imzalansın 
və bu müqavilə üzrə satın alınacaq məhsullar üçün avans şəklində pul ödənilsin [5, v. 
12]. Bu şəkildə olduğu halda, Osmanlı hökumətinin əldə edilən razılaşmanı Məclis-i 
Məbusanda təsdiq etdirməsinə də ehtiyac qalmayacaqdı və beləliklə bürokratik 
əngəllər aradan qalxmış olurdu. Azərbaycanla ticarət müqaviləsi bağlamaq üçün ən 
uyğun müəssisə olaraq Osmanlı imperiyasının Hərbi Dəmir Yolları və Limanlar Baş 
İdarəsi məqbul hesab edildi. Hansı ki, bu idarənin rəisi İsmayıl Hakkı paşa, yuxarıda 
da qeyd etdiyimiz kimi, 14 iyul 1918-ci il tarixində Azərbaycan hökuməti ilə iki 
müqavilə imzalamış və ikinci müqaviləyə görə, Azərbaycandan alınacaq neft və neft 
məhsullarının qarşılığında Azərbaycan hökumətinə 500 min lirə avans verməyi öz 
üzərinə götürmüşdü [12, v. 47; 4, v. 25]. 

Tələt paşa ilə Azərbaycan nümayəndələri arasında aparılan danışıqlarda 
prinsipial məsələr razılaşdırıldı. Osmanlı imperiyasının Hərbi Dəmir Yolları 
və Limanlar Baş İdarəsi ilə Azərbaycan hökuməti arasında 2 milyon lirəlik 
ticarət müqaviləsi imzalanması və bu məbləğin 500 min lirəsinin avans şəklində 
Azərbaycana verilməsi qərarlaşdırıldı [6, v. 6]. Bircə Berlində olan maliyyə naziri 
Cavid bəyin təsdiqi qaldı ki, ona da bu barədə teleqram göndərildi. Lakin Cavid 
bəy borc pul almaqla bağlı Almaniya hökuməti ilə apardığı danışıqları uğurla başa 
çatdırmadan ona göndərilən teleqrama cavab vermədi. Buna görə də, Türkiyə ilə 
Almaniya arasında borc müqaviləsi imzalanana qədər, təxminən ay yarım müddətdə 
Osmanlı hökuməti ilə Azərbaycan arasında ticarət müqaviləsi və avans barədə əldə 
edilən razılaşma süründürməçiliyə salındı [5, v. 12-13].

Bu zaman Azərbaycan hökumətinin maliyyə vəziyyəti çox ağır idi və hökumət 
İstanbuldakı heyətdən borc pul alınıb təcili şəkildə göndərilməsini təkidlə tələb edirdi. 
F.X.Xoyski M.Ə.Rəsulzadəyə göndərdiyi 31 iyul 1918-ci il tarixli məktubunda 
bu məsələ ilə bağlı yazırdı: “Ən böyük qayğımız pul əskinaslarının olmamasıdır. 
Göndərdiyimiz nümayəndələrlə birlikdə bu sahədə çox sürətli və enerjili çalışmalısınız, 
əks təqdirdə iki həftəyə bir qəpiksiz qalarıq. Bizə, geri qaytarmaq şərti ilə, heç olmasa 
hələlik bir milyon türk lirəsi təcili göndərin və sonra pul əskinaslarımızı çap etdirməniz 
və göndərməniz lazımdır. Qısası, bu iş üçün xüsusi enerji sərf etməniz lazımdır, yoxsa 
vəziyyətimiz çox təhlükəlidir” [3, v. 38-38a].

Bəhs edilən dövrdə Azərbaycanın xarici işlər naziri M.H.Hacınski Bakı 
cəbhəsində olduğu üçün, onun vəzifəsini müvəqqəti icra edən yollar naziri 
X.Məlikaslanov da iyulun 31-də M.Ə.Rəsulzadəyə bir məktub göndərdi. O, Osmanlı 
imperiyasının Hərbi Dəmir Yolları və Limanlar Baş İdarəsinin rəisi İsmayıl Hakkı 
paşa ilə Gəncədə imzalanan müqaviləyə görə Azərbaycana vəd edilən 500 min 
lirənin alınması üçün çalışmağı israrla tövsiyyə edir və maliyyə yardımı ilə bağlı 
yaxın günlərdə nələrə ümid edilə biləcəyi haqqında təcili məlumat göndərilməsini 
xahiş edirdi [3, v. 39-39a].
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M.Ə.Rəsulzadə M.H.Hacınskiyə göndərdiyi 4 avqust 1918-ci il tarixli 
məktubunda S.Behbudov və Ə.Rüstəmbəyovun Tələt paşa ilə görüşündə 
Azərbaycana 2 milyon lirə məbləğində avans verilməsi ilə bağlı razılıq əldə 
edildiyini bildirirdi [3, v. 24a]. Əslində, 2 milyon lirə Azərbaycanla bağlanacaq 
ticarət müqaviləsinin ümumi məbləği idi, avansın məbləği isə 500 min lirə idi [6, v. 
1, 6]. M.Ə.Rəsulzadə daha sonra qeyd edirdi ki, bu 2 milyon lirənin üç misli, yəni 
6 milyon əskinas çap etdirəcəyik. Bu əskinasların adı “Azəri”, tədavül müddəti isə 
on il olacaqdır [3, v. 24a].

Azərbaycan tərəfinin bütün təkidli xahişlərinə baxmayaraq, istər avans 
verilməsi, istərsə də Azərbaycan əskinaslarının çapı məsələsinin həlli gecikdi. 

Borc pul alınması ilə bağlı Berlində aparılan Osmanlı-Almaniya danışıqları 
uğurla yekunlaşandan sonra Cavid bəy Osmanlı-Azərbaycan maliyyə razılaşmasına 
müsbət rəy verdi. Bundan sonra Azərbaycandan 2 milyon lirə dəyərəndə məhsul 
satın alınması və bu məqsədlə Azərbaycan hökumətinə 500 min lirə avans verilməsi 
ilə bağlı tərtib edilən müqavilə layihələri təsdiq üçün Ənvər paşa tərəfindən 28 
avqust 1918-ci il tarixində hökumət kabinəsinə göndərildi [6, v. 6]. Sentyabrın 
4-də bu müqavilə layihələri kabinə toplantısında təsdiq edildi və Osmanlı Hərbi 
Dəmir Yolları və Limanlar Baş İdarəsinə adı çəkilən müqavilələrin imzalanması 
səlahiyyəti verildi [6, v. 1; 7]. Sentyabrın 7-də Sədarət Dairəsindən hərbi və maliyyə 
nazirliklərinə bu barədə xüsusi yazı göndərilərək məlumat verildi [6, v. 1]. Müqavilə 
layihəsində Azərbaycandan satın alınacaq məhsulların adları da dəqiqləşdirildi. 
Bunlar əla, orta və aşağı növlərdən olmaqla aşağıdakılar idi: buğda, arpa, petrol, 
neft, maşın yağı, mis, duz, pambıq, yun, dəri, biyan kökü, qaramal və davar [6, v. 7].

Azərbaycan Cümhuriyyəti hökumətinə maliyyə yardımı məqsədilə 
Azərbaycandan 2 milyon lirə məbləğində kənd təsərrüfatı və sənaye məhsullarının 
satın alınması haqqında müqavilələrlə bağlı artıq sentyabrın 7-də bütün hazırlıqlar 
və prosedurlar tamamlansa da, bu müqavilələrin imzalanması Bakının alınmasından 
sonra həyata keçirildi. Bakının alınmasının səhərisi gün, 16 sentyabr 1918-
ci il tarixində İstanbulda Osmanlı-Azərbaycan ticarət müqavilələri imzalandı. 
Müqavilələrdən biri “Satın alınacaq məhsullar müqaviləsi”, digəri isə “Avans 
müqaviləsi” adlanırdı. Müqavilələri Türkiyə tərəfdən Osmanlı imperiyasının 
Hicaz və Hərbi Dəmir Yolları və Limanlar Baş İdarəsinin rəisi İsmayıl Hakkı 
paşa, Azərbaycan tərəfdən Azərbaycan Cümhuriyyəti Xarici İşlər Nazirliyinin 
müstəşarı Səlim bəy Behbudov, Ticarət və Sənaye Nazirliyinin müstəşarı Əsəd 
bəy Rüstəmbəyov və Azərbaycanın İstanbuldakı nümayəndə heyətinin rəhbəri 
M.Ə.Rəsulzadə imzaladılar.

9 maddədən ibarət olan “Satın alınacaq məhsullar müqaviləsi”nə görə, 
Azərbaycan hökuməti öz ərazisində istehsal olunan kənd təsərrüfatı və sənaye 
məhsullarından (buğda, arpa, petrol, neft, maşın yağı, mis, duz, pambıq, yun, 
dəri, biyan kökü, qaramal və davar) Osmanlı imperiyasının Hicaz və Hərbi Dəmir 
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Yolları və Limanlar Baş İdarəsinə 2 milyon lirə dəyərində mal satmalı idi; Satılacaq 
malların qiyməti hər iki tərəfdən iki nəfər olmaqla təyin ediləcək 4 nəfərlik bir 
komissiya tərəfindən hər ay müəyyən edilməli, malların qiyməti Osmanlı akçası 
ilə hesablanmalı idi; Müqavilə iki il üçün nəzərdə tutulmuşdu və bu müddətdə 
tərəflər arasında alqı-satqının dəyəri 2 milyona çatmasaydı, bu zaman müqaviləyə 
xitam verilə bilərdi; Satılan məhsulların dəyəri 2 milyon lirəyə çatdıqda, 
tərəflər müqavilənin icrasını dayandıra bilərdilər, əgər bu zaman tərəflər imtina 
etməzdilərsə, müqavilə 3 milyon lirəlik mal satışına qədər uzadıla bilərdi; Satılan 
mallar, Osmanlı məmurlarına təslim edilən kimi, onların dəyəri satan tərəfin tələb 
və arzusuna görə Osmanlı akçası ilə ya İstanbul, ya Gəncə və ya Bakıda ödənilməli 
idi; Mallar satıldıqdan sonra onların mühafizəsi, daşınması və digər xərcləri alan 
tərəfin üzərinə düşürdü [6, v. 3, 8; 4, v. 4, 6; 5, v. 13-14; 3, v. 16a]. 

4 maddədən ibarət olan “Avans müqaviləsi” məxfi saxlanılmalı idi [5, v. 14]. 
Bu müqaviləyə görə, satın alınacaq mallar üçün Osmanlı imperiyasının Hicaz və 
Hərbi Dəmir Yolları və Limanlar Baş İdarəsi Azərbaycan hökumətinə illik 5 faizlə 
qabaqcadan 500 min Osmanlı lirəsi avans verməli idi; Azərbaycan tərəfdən satılan 
malların dəyərinin 75 faizi nağd ödənilməli, qalan 25 faizi isə bu avansdan çıxılmalı, 
faizlər də yerdə qalan məbləğə hesablanmalı idi; 2 milyonluq mal satılan zaman 
bu avans tam ödənilmiş olmalı idi; Hansısa səbəbdən tərəflər arasında imzalanan 
alqı-satqı müqaviləsi ləğv edilərdisə, o zaman verilən avansın ödənilməmiş qalan 
hissəsi faizlərlə birlikdə Azərbaycan tərəfdən Türkiyəyə ödənilməli idi [6, v. 2, 9; 
5, v. 14; 3, v. 16a-16].

Onu da qeyd edək ki, bu avans müqaviləsi imzalandıqdan sonra 14 iyul 
1918-ci il tarixində Gəncədə imzalanmış Osmanlı-Azərbaycan müqaviləsi 
üzrə Azərbaycana verilməsi təəhhüd edilən 500 min lirə avans məsələsi də öz-
özlüyündə gündəlikdən düşüb tarixə qovuşmuş oldu. 16 sentyabr tarixli “Avans 
müqaviləsi” əslində 14 iyul tarixli müqavilədə nəzərdə tutulan avans məbləğinin 
daha yuxarı səviyyədə təsdiq edilməsi idi.

16 sentyabr 1918-ci il tarixli “Avans müqaviləsi”nə görə Azərbaycan 
hökumətinə verilməli olan 500 min lirəlik avansdan 25 min lirə sentyabrın 
sonlarında İstanbuldakı Azərbaycan heyətinə verildi. Bu məbləğ İstanbula səfir 
olaraq göndərilən Ə.M.Topçubaşova təslim edildi ki, bu pul hesabına Azərbaycan 
əskinasları çap edilməli və digər məsrəflər ödənilməli idi. Daha 225 min lirə isə, 
Azərbaycan hökumətinə təslim edilməsi üçün Qafqaz İslam Ordusunun komandanı 
Nuru paşaya göndərildi [6, v. 4; 3, v. 4; 5, v. 15-16]. Lakin Nuru paşa bu pulu 
Azərbaycan hökumətinə vermədi. Nuru paşa, öz xatirələrində bu pulun Bakıya 
göndərilməsinin şəhərin təxliyə edilməsi tarixinə təsadüf etdiyi üçün Azərbaycan 
hökumətinə verilmədiyini yazır [28, s. 461]. Lakin arxiv sənədlərindən məlum 
olur ki, 225 min lirə Bakının təxliyəsindən bir ay əvvəl, 1918-ci il oktyabrın ilk 
günlərində (təxminən 2-4 oktyabr tarixlərində) türk zabitləri ilə İstanbuldan gəmi 
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ilə Batuma, oradan da Azərbaycana, Nuru paşaya göndərilmişdi [3, v. 4]. Bundan 
başqa, arxiv sənədlərində Dəmir Yolları İdarəsinin rəisi İsmayıl Hakkı paşa 
tərəfindən satın alınacaq məhsulların pullarını nağd ödəmək üçün də əlavə 450 min 
lirə Azərbaycandakı Osmanlı təmsilçilərinə pul göndərildiyi, lakin bu pulun ünvana 
çatmadığı və müharibədəki məğlubiyyətdən sonra ordunun təxliyə prosesində 
yaranan qarışıqlıqlar zamanı pulu aparan zabit heyəti ilə əlaqənin kəsildiyi ilə bağlı 
məlumatlar var [6, v. 4]. Bu məsələ Ə.M.Topçubaşovla Osmanlı imperiyasının 
maliyyə naziri Əbdürrəhman Vefik bəy arasında 1918-ci il noyabrın 25-də baş tutan 
görüşdə də geniş müzakirə olundu, lakin Azərbaycan hökumətinə çatmayan bu 
pulların aqibətinin necə olduğu müəyyən edilə bilmədi [6, v. 4; 2, v. 27-29; 31, s. 
74-77]. Maliyyə naziri Əbdürrəhman bəy, bütün bunlarla bağlı 27 noyabr 1918-ci il 
tarixində sədrəzəmə geniş yazılı məlumat verdi [6, v. 4].

M.Ə.Rəsulzadə İstanbuldan F.X.Xoyski və M.H.Hacınskiyə göndərdiyi 2 
oktyabr 1918-ci il tarixli məktubunda 500 min lirəlik avansdan 25 min lirə Osmanlı 
paytaxtında olan Azərbaycan heyətinə verildiyi, yerdə qalan 225 min lirənin isə 
hökumətə təslim edilməsi üçün Azərbaycana göndərildiyini qeyd etdikdən sonra, 
avansın yerdə qalan 250 min lirəsinin də bir həftə sonra yola salınacağını yazırdı 
[3, v. 4]. Lakin artıq müharibənin sonu yaxınlaşdığından “Barışığ”ın yeni bir kabinə 
tərəfindən imzalanmasının vacibliyini dərk edən Tələt paşa hökuməti 1918-ci il 
oktyabrın 8-də istefa verdiyindən, adı çəkilən bu məbləğin Azərbaycana göndərilməsi 
məsələsi də qapandı. Ə.M.Topçubaşov, noyabrın 25-də Osmanlı maliyyə naziri ilə 
keçirdiyi görüşdə avansın yerdə qalan 250 min lirəsinin Azərbaycana göndərilməsi 
məsələsini qaldırsa da, yaranmış vəziyyətdə bu məbləğin göndərilməsinin mümkün 
olmayacağı məlum oldu [6, v. 4; 2, v. 29; 31, s. 77-79]. Nəticeyi-kəlam, 1918-ci il 16 
sentyabr müqaviləsi üzrə avans olaraq Azərbaycana verilməsi qərarlaşdırılan 500 
min lirə puldan Azərbaycan hökuməti cəmi 25 min lirə ala bildi. Bu da, yuxarıda 
qeyd etdiyimiz, İstanbuldakı Azərbaycan nümayəndələrinə sentyabrın sonlarında 
təslim edilən 25 min lirədir.

Osmanlı arxiv sənədləri içərisində Osmanlı imperiyasının Maliyyə 
Nazirliyindən 19 dekabr 1920-ci il tarixində Xarici İşlər Nazirliyinə göndərilən 
bir müraciət vardır ki, bu sənəddə qeyd edilir ki, “keçmiş Qafqaz İslam Ordusu 
kassasından 13 avqust 1918-ci il tarixli şifrəli bir teleqramla verilmiş əmr üzrə 
Azərbaycan hökumətinə avans olaraq 15.790.000 kuruş (157.900 lirə) verilərək, 
qarşılığında adı çəkilən hökumətin maliyyə naziri Əbdüləli bəyin imzasıyla 
sənədlər alındığı İslam Ordusunun son hesabatından anlaşılmışdır” [17, v. 1]. 
Maliyyə Nazirliyi, haqqında bəhs etdiyi 13 avqust 1918-ci il tarixli teleqramın 
surətini də bu müraciətə əlavə edir. Həmin teleqramda deyilirdi: “Azərbaycan 
hökumətinə avans olaraq tərəfimizdən lüzum görüldükcə verilmək üzrə Xəlil paşa 
ilə sizə 250 min lirə göndərilmişdir. 3-cü ordudan 150 min lirə göndərildiyini 
də ordu komandanı bildirir. Ordudan göndərilən pulun 250 min lirəsini ayırıb 
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saxlamaq ordu komandanlığına bildirilmişdir. Adınıza göndərilən məbləğin imkan 
dərəcəsində qənaətlə sərf edilməsini xahiş edirik” [17, v. 2].

Qafqaz İslam Ordusu komandanlığı tərəfindən Azərbaycan hökumətinə verildiyi 
iddia edilən 15.790.000 kuruşun bəhs edilən dövrdə adı çəkilən hökumət tərəfindən 
alındığını təsdiq edən hansısa bir sənədə rəst gəlmədik. Arxiv sənədlərindən görünən 
odur ki, 1918-ci ilin iyun-iyul aylarında olduğu kimi, avqust-sentyabr aylarında 
da Azərbaycan hökuməti ciddi maliyyə sıxıntısı yaşamışdır. F.X.Xoyski 1918-ci il 
iyulun 11 və 31-də M.Ə.Rəsulzadəyə göndərdiyi, yuxarıda haqqında bəhs etdiyimiz 
məktublarında olduğu kimi, avqustun 23-də göndərdiyi növbəti məktubunda da 
“hökumətin maliyyə vəziyyətinin kritik olduğunu, bir şey edib milli əskinasları çap 
edib göndərməyi” təkidlə xahiş edirdi [3, v. 22a].

Qafqaz İslam Ordusu komandanlığı tərəfindən Azərbaycan hökumətinə 
verildiyi iddia edilən 15.790.000 kuruşla bağlı diqqəti cəlb edən məqamlardan 
biri də odur ki, Osmanlı imperiyasının Maliyyə Nazirliyi 1920-ci il dekabrın 19-
da Xarici İşlər Nazirliyinə göndərdiyi müraciətində həmin pulun geri qaytarılması 
məqsədilə Azərbaycan hökumətinin İstanbuldakı nümayəndəliyi nəzdində təşəbbüs 
göstərilməsi məsələsini qaldırdı [17, v. 1]. Lakin Xarici İşlər Nazirliyi maliyyə 
nazirinin müraciətinə cavabında bildirdi ki, Azərbaycanın hazırkı sovet hökuməti 
İstanbuldakı Azərbaycan nümayəndəliyini tanımadığından və nümayəndəliyin 
Bakı ilə heç bir əlaqəsi olmadığından indiki vəziyyətdə belə bir təşəbbüsün heç bir 
faydası olmayacaqdır [17, v. 3]. Bununla da, bu məsələ qapanmış oldu.

1918-ci ilin yayında Azərbaycanın üzləşdiyi ciddi maliyyə çatışmazlığını aradan 
qaldırmaq üçün Türkiyədən borc pul almaq və milli əskinasları çap etməklə bağlı 
hökumətin göstərdiyi bütün cəhdlər müəyyən ümidlər yaratsa da, istənilən nəticəni 
vermədi. 1918-ci il iyunun 30-da türk lirəsinin kursunu 20 rubl dəyərində müəyyən 
edən hökumət, sentyabrın 3-də bu rəqəmi 2 dəfə artıraraq 40 rubla çatdırmalı oldu 
[23, s. 203, 227]. 1918-ci il sentyabrın 15-də Bakı azad edildikdən sonra Bakıya köçən 
Azərbaycan hökuməti ölkədəki pul çatışmazlığını aradan qaldırmaq üçün sentyabrın 
22-də sabiq Bakı Şəhər Bələdiyyəsi tərəfindən buraxılan pulların tanınması və 
dövriyyəsi ilə bağlı qərar qəbul etməyə məcbur oldu [23, s. 235]. Bunun ardınca, 
hökumətin 5 oktyabr 1918-ci il tarixli qərarı ilə ölkə ərazisində dövriyyədə olan bütün 
pullar, yəni Rusiya rublu, Kerenkalar, Zaqafqaziya və Bakı bonları eyni dəyərə malik 
elan edildi və bu pulların Osmanlı lirəsi ilə mübadiləsi üçün vahid məzənnə tətbiq 
edildi. Eyni zamanda, sentyabrın 25-də Azərbaycan əskinaslarının çap edilməsi 
məsələsi həll edilənədək pul dövriyyəsini sahmana salmaq üçün sabiq Bakı Şəhər 
Bələdiyyəsinin əskinaslarından 50, 25 və 10 rublluqlar olmaqla, daha 30 milyon 
rubl çap edilməsinə qərar verildi [23, s. 236]. Həmçinin, Zaqafqaziya bonlarının 
çap edilməsi ilə bağlı Gürcüstan və Ermənistan hökumətləri arasında bağlanmış 
20 iyul 1918-ci il tarixli sazişə əlavə kimi, sentyabrın 6-da Tiflisdə Azərbaycan, 
Gürcüstan və Ermənistan nümayəndələri arasında imzalanan sazişə görə daha 280 
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milyon rubl məbləğində yeni bonlar buraxılmalı və bunun 80 milyonu Azərbaycana 
verilməli idi. Azərbaycan hökuməti sentyabrın 27-də bu sazişi ratifikasiya etdi. 
Azərbaycan hökumətinin gürcü hökuməti ilə imzaladığı 15 noyabr 1918-ci il tarixli 
müqaviləyə görə, noyabrın 25-dək daha 160 milyon məbləğində Zaqafqaziya bonu 
çap edilərək, Azərbaycan və Gürcüstan arasında bərabər bölüşdürülməli idi [22, s. 
99]. Bütün bu tədbirlərlə ölkədəki pul əskinaslarının çatışmazlığı, müvəqqəti də 
olsa, aradan qaldırıldı. Çünki, hökumətin qarşısında ordunu ərzaqla təmin etmək 
kimi mühüm vəzifələr dururdu. Azərbaycan hökuməti 1918-ci il sentyabrın 26-dan 
noyabrın 5-nə qədər təkcə Qafqaz İslam Ordusu komandanlığının sərəncamına 11 
milyon manat ayırmışdı [19, s. 336].

Azərbaycan əskinaslarının çapı ilə bağlı İstanbuldakı Azərbaycan heyəti 
bir sıra işlər görsə də, bu işləri sonlandırmaq mümkün olmadı. M.Ə.Rəsulzadə 
Azərbaycan hökumətinə göndərdiyi 2 sentyabr 1918-ci il tarixli məktubunda  milli 
əskinasların çapı ilə bağlı işlər görüldüyünü və pul nişanlarının şəkillərinin rəssama 
verildiyini qeyd etdikdən sonra bildirirdi ki: “Azərbaycanın iki cür pulu olacaq: 
Azəri və Akça. Azəri bizim əskinas vahidimiz olacaq. 1, 3, 5, 10, 25, 50, 100, 500 
azəriliklər çap olunacaq. Sonra 1, 5, 10, 15, 20, 25, 50 akçalıqlar kəsiləcək ki, 
bunlar xırda pulları təşkil edəcəklər. Sistem metrik olacaq. Bunlardan başqa poçt 
və gerb markalarının çapı üçün də tədarük görülmüşdür” [3, v. 16]. M.Ə.Rəsulzadə 
Azərbaycan Cümhuriyyətinin dövlət bayrağının qəbul edilməsindən əvvəl Türkiyəyə 
getdiyindən, bayrağın təsvirindən məlumatlı deyildi. Buna görə də o, Azərbaycanın 
bayrağının üzərindəki ulduzun səkkiz guşəli olduğunu Əhməd bəydən öyrəndiyini 
vurğuladıqdan sonra qeyd edirdi ki, milli əskinasların üzərində dövlət nişanı olaraq 
hilal və səkkiz guşəli ulduz qoyaq. Bu xüsusda yanlışlıq varsa və yaxud hilal və 
ulduzdan başqa bir şey əlavə etmək lazımdırsa, təcili xəbər verin [3, v. 16].

1918-ci ilin iyulunda İstanbula göndərilən S.Behbudov və Ə.Rüstəmbəyovdan 
ibarət maliyyə heyətinin Azərbaycan hökumətinə təqdim etdiyi 9 yanvar 1919-cu 
il tarixli raportdan da aydın olur ki, milli əskinasların çapı üçün monometalik və 
metrik sistem qəbul olunmuşdu. Pul vahidi olacaq “Azəri” yarım qram qızılı ehtiva 
etməli idi. 1 türk lirəsi 15 azəriyə bərabər olmalı idi. “Azəri”nin yüzdə bir hissəsi 
isə “Akça” olmalı idi. 5, 10, 20, 25 akçalar nikeldən, ½, 1, 2, 5 azərilər gümüşdən, 
5, 10, 20, 50, 100 azərilər isə qızıldan kəsilməli idi [5, v. 15]. 

Qeyd edək ki, milli pul vahidləri ilə bağlı M.Ə.Rəsulzadənin Azərbaycan 
hökumətinə verdiyi məlumatlarla maliyyə heyətinin verdiyi məlumatlar arasında 
ziddiyyətli məqamlar da vardır. Belə ki, M.Ə.Rəsulzadə azəri vahidlərinin 1, 3, 
5, 10, 25, 50, 100, 500 olacağını bildirdiyi halda [3, v. 16], maliyyə heyəti öz 
raportunda bu vahidlərin ½, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 olacağını qeyd edir [5, v. 15]. 
Həmçinin, M.Ə.Rəsulzadə akça vahidlərinin 1, 5, 10, 15, 20, 25, 50 akçalıqlar 
olacağını bildirdiyi halda [3, v. 16], maliyyə heyəti öz raportunda bu vahidlərin 5, 
10, 20, 25 olacağını qeyd edir [5, v. 15]. Azərbaycan əskinasları çap edilmədiyindən 
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onun vahidlərini də öyrənmək mümkün olmadı.
Azərbaycan milli əskinaslarının təsvirləri üçün Leypsiq modellərindən istifadə 

edilmişdi. Maliyyə heyəti öz raportunda qeyd edir ki, çap ediləcək Azərbaycan 
əskinaslarının qarantiyası ilk əvvəl Türkiyənin satın alınacaq mallar üçün 
Azərbaycan hökumətinə verəcəyi 2 milyon lirə borc, sonra isə neft satışından əldə 
ediləcək qızıl valyuta olmalı idi [5, v. 15].

Osmanlı imperiyasının Bəhriyyə Nazirliyinin Mətbəəsi Azərbaycan 
əskinaslarını pulsuz çap edəcəyini öz üzərinə götürmüşdü. Azərbaycan tərəfi sadəcə 
kağız alınması və digər xərcləri ödəməli idi. Bu zaman İstanbulda iki vaqon kağız 
var idi. Azərbaycan heyəti Leypsiqdən daha səkkiz vaqon kağız göndərilməsi üçün 
danışıqlar aparırdı. Saxtalaşdırılma ehtimalı istisna olan xüsusi kağızlar sifariş 
verilmişdi [5, v. 15]. Bütün bunlar üçün, yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, Osmanlı 
hökumətinin satın alınacaq mallar üçün Azərbaycan hökumətinə ayırdığı 500 min 
lirə avansdan 1918-ci ilin sentyabr ayının sonlarında İstanbuldakı Azərbaycan 
nümayəndələrinə təslim edilən 25 min lirənin xərclənməsi nəzərdə tutulmuşdu. 
Lakin bu zaman Bolqarıstanın təslim aktını imzalanması ilə Türkiyədə yaranan 
böhran səbəbindən Azərbaycan əskinaslarının çap edilməsi ilə bağlı görülən işlər 
də yarımçıq dayandırıldı.

1918-ci il 16 sentyabr müqaviləsi üzrə Osmanlı hökumətinin Azərbaycana 
verməsi nəzərdə tutulan 500 min lirə avansın cüzi hissəsi istisna olmaqla yerdə 
qalan məbləği son ünvana çatdırırılmasa da, Bakının azad edilməsindən əvvəl 
olduğu kimi, ondan sonra da Azərbaycandan Türkiyəyə kənd təsərrüfatı və sənaye 
məhsullarının daşınması istiqamətində əməli nəticələri olan tədbirlər həyata keçirildi. 
Bir çox hallarda Azərbaycandakı türk hərbi hissələri təchizat zərurəti bəhanəsi 
ilə müsadirələr həyata keçirir və digər özbaşınalıqlar da edirdilər. Azərbycan 
hökumətinin 24 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə ölkə ərazisindən ərzağın çıxarılması 
qadağan edilsə də, türk hərbi hissələrinin rəisləri ayrı-ayrı şəxslərə bununla bağlı 
icazə kağızları verir və müvafiq əməliyytlar həyat keçirirdilər. Azərbaycanın ərzaq 
naziri Ağa Aşurov Nuru paşaya göndərdiyi 13 iyul 1918-ci il tarixli məktubunda bu 
cür hərəkətlərin ölkədə ərzaq böhranına səbəb ola biləccəyini vurğulayır və buna 
son qoyulmasını xahiş edirdi. A.Aşurov, Nuru paşaya göndərdiyi 27 iyul və 8 avqust 
tarixli məktublarında Qazax qəzasının türk komendantı Səbri bəyin həyata keçirdiyi 
müsadirə əməliyyatlarına, hökumət nümayəndələri ilə hesablaşmamağına və digər 
özbaşınalıqlarına son qoyulmasını xahiş edirdi. Ərzaq Nazirliyinin hüsablamalarına 
görə, təkcə 1918-ci il iyulun 1-dən 19-na kimi türk hərbi hissələri tərəfindən əhalidən 
2.150.493 rubl 89 qəpik məbləğində məhsul müsadirə edilmişdi [29, s. 158-159]. Bu 
hallar haqlı olaraq Azərbaycan hökumətinin etirazları ilə qarşılanırdı. Azərbaycan 
hökuməti türk hərbçilərinin yerlərdəki özbaşınalıqlarının qarşısını almaq məqsədi 
ilə ölkə hüdudları daxilində ilkin tələbat mallarının satın alınması üçün 5 nəfərdən 
(sədr-qəza komandantı, Ərzaq Nazirliyinin qəza müvəkkili, onun köməkçisi, qəza 
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rəisi, əhali nümayəndəsi) ibarət xüsusi komissiya yaratdı. Bu məhsullar üzərində 
sabit satış qiymətlərini ərzaq naziri ilə birlikdə Qafqaz İslam Ordusunun komandanı 
müəyyən edirdilər. 1918-ci il avqustun 1-də Nuru paşa qəza komendantlarına bu 
komissiyalar vasitəsi ilə tədarük aparılmasını tapşırdı [29, s. 159].

Bakı azad edildikdən sonra Qafqaz İslam Ordusu komandanlığının ilk 
sərəncamlarından biri onun bütün mədən işçilərinin dərhal işə çıxması haqqında 
əmri oldu [19, s. 336]. Osmanlı hökumətinin Azərbaycana təyin etdiyi maliyyə 
müşaviri Həmid bəy də M.Ə.Rəsulzadəyə özünün yaxın zamanlarda Bakıya 
gələcəyini birdirməklə bərabər, təklif etdi ki, o, Azərbaycan hökumətinə çatdırsın 
ki, dərhal bir qanun çıxarıb elan etsin ki, kimsənin mülk və ya mədənini satmağa, 
uzun müddətə icarəyə verməyə, yaxud başqasına dövr etməyə yeni qanunlar çıxana 
qədər haqqı yoxdur. Və bu günlərdə bağlanmış bu cür sövdələşmələr qanundan 
kənar edilir [3, v. 3a]. Bu mövqe, Osmanlı hökumətinin Bakı neftini tamamilə öz 
əlinə almaq niyyətindən irəli gəlirdi.

Osmanlı qoşunları Bakıya daxil olduqda, şəhərdə 100 milyon lirə (2 milyard 
frank) dəyərində neft, yağ və digər məhsullar var idi [24, 25, 26, 27]. Şəhərin 
alınmasından sonra Nuru paşa Ənvər paşaya göndərdiyi teleqramında Bakıda çox 
böyük bir top mərmi fabriki, biri hökumətin olmaqla üç dinamit fabriki və müxtəlif 
böyük maşın fabriklərinin olduğunu vurğuladıqdan sonra bildirirdi ki, bunlardan 
başqa “Bakı ətrafında neft quyuları və şəhərdə 450.000 ton xam neft, 600.000 ton 
mazut, 30.000 ton benzin, 165.000 ton petrol, 135.000 ton müxtəlif növ yağ vardır. 
Bu miqdarlar ən kiçik hesablardır. Bundan başqa hələ təsbit edilməyəcək qədər çox 
lokomotiv və vaqon əldə edilmişdir...”[14, v. 52].

Buna görə də Osmanlı hakim dairələri dünya müharibəsində vuruşan bütün 
dövlətlərin maraq dairəsində olan neft Bakısına yiyələnməyə Türkiyəni maliyyə-
iqtisadi böhrandan çıxaracaq, dövlət borclarını qarşılayacaq və ölkə iqtisadiyyatının 
inkişafını təmin edəcək çox mühüm amil kimi baxırdılar. Bakının alınmasından 
sonra Nuru paşa ilə yanaşı, Şərq Orduları Qrupunun komandanı Xəlil paşanın 
Ənvər paşaya göndərdiyi 15 oktyabr 1918-ci il tarixli şifrəli teleqram da bunu sübut 
edir. Teleqramda deyilirdi: “Bu gün Bakıdakı anbarlarda toplanmış olan neft və 
mazutun bugünkü fiyatlara görə qiyməti yüz milyonlarla lirə təşkil edir. Tanrının 
bir lütfü olaraq əldə etdiyimiz bu qaynaq bütün maliyyə sıxıntımızı qarşılayacaq 
mahiyyətdədir. Ancaq Tiflis nümayəndəmiz Əbdülkərim paşadan aldığım bir 
teleqramda dost və qonşu hökumətlərin bir xəzinə üzərində eyni bir haqq iddiasında 
olduqları, hətta bu arada Azərbaycanı heç hesaba almadıqları anlaşılmaqdadır. 
Bütün bu işlərin almanların fırıldaqlarından başqa bir şey olmadığını diqqətinizə 
çatdırıram. Əski Osmanlı sərhədləri xaricində ən kiçik mənfəətimizi həsəd gözləriylə 
görən almanların bu son günlərdə istər İranda, istərsə də Qafqazda bizə qarşı etdiyi 
hərəkət bir müttəfiqin dostuna qarşı etməsi lazım olan hərəkətdən başqa hər şeyə 
bənzəyir. Bakı uğrunda apardığımız iki-üç müharibədə üç minə yaxın can itirdik. 



“Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi - 2020”

138

Bundan dolayı Bakı sərvətinin ən böyük hissəsindən fətih haqqı olaraq bizim və 
Azərbaycanın yararlanması lazımdır” [18, s. 425-426].

Onu da qeyd edək ki, Bakını tərk edən qüvvələr neft sənayesinə elə də ciddi zərər 
yetirməmişdilər. Osmanlı komandanlığı tərəfindən tez bir zamanda Bakı-Batum 
ağ neft kəmərinin təmiri üçün tədbirlər görüldü. Neft kəməri yalnız Bibiheybət 
stansiyasında ciddi şəkildə dağıdılmışdı. İki həftədən də az bir müddət ərzində 
kəmər bərpa edildi. Eyni zamanda, Bakı-Tiflis-Batum dəmiryolu xətti də Bakının 
azad edilməsindən bir neçə gün sonra işə salınmışdı. Bu xətlə Bakıdan Batuma 
Türkiyə və Almaniya  üçün hər gün ən azı 23 sistern neft daşınırdı [30, s. 40]. Neftlə 
doldurulmuş gəmilər bir-birinin ardınca Batumdan İstanbula yola düşürdü. Bakıdan 
yetərincə neft və ağ neft gətirilməsi nəticəsində İstanbulda onların qiyməti 10 dəfə 
azaldı [19, s. 335]. 

Qafqaz İslam Ordusunun tərəfindən Bakı əməliyyatı ilə bağlı şəhərdə yaranan 
gərgin vəziyyətlə əlaqədar 1918-ci ilin sentyabrında  Bakıda neft hasilatı bütün 
müharibə dövründə ən aşağı səviyyəyə düşərək 5.664.816 pud olmuşdu. 1918-ci 
ilin oktyabrın 11-nə olan məlumata görə, bu zaman Bakıda 9.137.289 pud neft 
qalmışdı. Oktyabr ayı ərzində isə 7.639.963 pud neft hasil olunmuşdu. 1918-ci ilin 
oktyabrında Bakıdan Osmanlı hökuməti, ordu qərargahı, Qafqaz İslam Ordusu, 
Gürcüstandakı Osmanlı nümayəndəliyinin sərəncamına 1.525.139 rubl, noyabrda 
isə 553.002 rubl məbləğində neft məhsulları verilmişdi. Nobel qardaşları şirkəti 
və “Mazut” cəmiyyəti Osmanlı orduları və Osmanlı hökuməti üçün 2.586.693 rubl 
məbləğində, Avropa neft mədənləri korporasiyası isə 110.581 pud həcmində neft 
məhsulları vermişdilər. Müqayisə üçün qeyd edək ki, 1918-ci il aprelin 25-dən 
iyunun 29-na kimi Bakıdan 42.488.689 pud neft aparılmışdı [29, s. 157-158].

Osmanlı hökuməti Azərbaycandan yalnız neft və neft məhsulları deyil, həm də 
pambıq və ipək alırdı. 1918-ci il sentyabr ayının sonuna qədər Batumdan təqribən 
200 min pud Azərbaycan pambığı daşındı. Bundan başqa, Qars-Ərzurum karvan 
yolu ilə böyük miqdarda pambıq çıxarıldı [19, s. 336]. Şəkidən tədarük edilən yun 
və ipəyin bir qismi Türkiyəyə yola salındı, lakin müharibədəki məğlubiyyətlə bağlı 
olaraq bu məhsulların anbarlarda toplanmış yerdə qalan hissəsinin göndərilməsi 
mümkün olmadı. 

Bəhs edilən dövrdə kənd təsərrüfatı və sənaye mallarının hər iki tərəfin 
nümayəndələrindən ibarət komissiyalar tərəfindən müəyyən edilən qiymətlərə satın 
alınması ilə yanaşı, türk hərbçiləri tərəfindən həyata keçirilən müsadirə və talanlar 
haqlı narazılıq doğururdu. Təsadüfi deyil ki, Mudros sülhündən az sonra Bakıya daxil 
olan Müttəfiq qoşunlarının komandanı general Tomson, Nuru paşaya göndərdiyi 21 
noyabr 1918-ci il tarixli teleqramında türk əsgərləri tərəfindən talanlar və əmlakın 
dağıdılması faktları barədə məlumat aldığını, bu faktları tədqiq etmək üçün İngiltərə, 
Fransa və ABŞ nümayəndələrindən ibarət komissiya yaradıldığını vurğulayır və 
dəymiş zərərin Türkiyənin hesabına yazılacağını bildirərək, adı çəkilən əmlakın 
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geri qaytarılmasını tələb edirdi. Azərbaycan hökumətinin hesablamalarına görə, 
türk qoşunlarının təkcə 1918-ci ilin sentyabr-oktyabr aylarında vurduğu zərərin 
məbləği 1.600.000 rubl həcmində idi [29, s. 159]. 

Osmanlı imperiyasının dünya müharibəsindən məğlub ayrılması ilə Türkiyə ilə 
Azərbaycan arasında hərbi, siyasi və digər sahələrdə olduğu kimi, iqtisadi sahədə 
qurulan münasibətlər də yarımçıq qaldı. 

Beləliklə, bütün bunları ümumiləşdirərək qeyd edə bilərik ki, Azərbaycan 
Cümhuriyyətinin yaranmasından Mudros sülhünə qədər olan dövrdə Azərbaycan 
hökuməti hərbi, siyasi və digər sahələrdə olduğu kimi, iqtisadi sahədə də 
Osmanlı imperiyası ilə hər iki tərəfin mənafeyinə xidmət edən münasibətlər 
qurmaqda maraqlı olmuş və bu istiqamətdə bütün vasitələrlə çalışmışdır. Öz 
növbəsində, Osmanlı hökuməti də, ərazi bütövlüyü və suverenliyinin bərpa edilib 
qorunmasına ordu xərclədiyi Azərbaycanın təbii sərvətlərindən, xüsusilə də Bakı 
neftindən faydalanmaq niyyətində olmuşdur. Osmanlı imperiyası ilə Azərbaycan 
Cümhuriyyəti arasında imzalanan iqtisadi müqavilələr və bu müqavilələrdən irəli 
gələn öhdəliklər, xüsusilə də avans və borc pul məsələsi istənilən şəkildə həyata 
keçirilməsə də, bu müqavilə və öhdəliklər Azərbaycan hökumətinə bir ümid verdi. 
Bu ümid çox ağır şərtlər altında fəaliyyət göstərən Azərbaycan hökumətinin Bakıya 
gəlib çıxmasıda mühüm rol oynadı. Osmanlı hökuməti tərəfindən Azərbaycan 
hökumətinə göndərilən avans məbləğinin adı çəkilən hökumətə verilməməsi isə, 
Nuru paşanın şəxsi ambisiyaları və Azərbaycan hökuməti ilə soyuq münasibətləri 
ilə bağlı idi. Türk hərbçiləri tərəfindən Azərbaycanda həyata keçirilən müsadirə 
və talanlar və iki ölkə arasında normal iqtisadi münasibətlərə sığmayan hərəkətlər 
Azərbaycan əhalisində türklərə qarşı mənfi münasibətin yaranmasına gətirib 
çıxarırdı. Türk hərbçilərinin bu cür arzuolunmaz hərəkətlərinin qarşısını almaq 
üçün Azərbaycan hökumətinin göstərdiyi təşəbbüslər əksər hallarda nəticəsiz 
qalırdı. Bakının azad edilməsindən sonrakı dövrdə Osmanlı hökumətinin Bakı nefti 
ilə bağlı həyata keçirdiyi tədbirlər onun bu sahəni tamamilə öz nəzarətinə almaq və 
bundan öz strateji məqsədləri üçün istifadə etmək planlarına hesablanmışdı. Lakin 
müharibədəki məğlubiyyət bütün bu planların həyata keçirilməsinə imkan vermədi. 
Mudros sülhündən sonra həm Osmanlı imperiyası, həm də Azərbaycan ingilislərin 
nəzarəti altına düşdüyündən iki ölkə arasında digər sahələrlə yanaşı iqtisadi sahədə 
qurulan münasibətlər də iflasa uğradı.
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Vasif Gafarov
Economic Relations between Azerbaijan Republic and Ottoman Empire

 Summary
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currency, Azeri, Akcha

Cooperation issues between Ottoman empire and Azerbaijan on economica 
sphere during period from completion of The First World War to establihsment 
of Azerbaijan Republic have been studied in the article. Legal acts regulating 
economical relations between two countries, economical relations and its main 
features have been stuidued here. According to primary archieve documents, 
Azerbaijan government considered bilateral copperation with Ottoman empire 
in economical sphere as main factor to find out crisis. Character and format of 
economical relations created between two countries have been defined by Istanbul 
government. It caused to giving several advantage and priviliges to Ottoman empire. 
Possesing Baku oil by liberaitng Baku, Ottoman government considered this wealth 
as main favtor in order to restore economy of Turkey. Despite all these restrictions, 
cooperation between the Ottoman Empire and the Republic of Azerbaijan in the 
economical sphere was mutually beneficial to the parties.   

Васиф Гафаров
Экономические отношения между Азербайджанской Республикой и 

Османской Империей 

Резюме

Ключевые слова: Батумский договор, бакинская нефть,  
Османское-Азербайджанское экономическое сотрудничество, финансовый 
персонал, предварительный договор, Азербайджанская валюта, Азери, Акча

В статье исследуются вопросы сотрудничества в экономической сфере 
между Азербайджаном и Османской империей начиная со становления 
Азербайджанской Республики до окончания Первой мировой войны. 
Рассмотрены юридические акты регулирующие экономические отношения 
между двумя странами, строившиеся экономические связи и их основные 
особенности. На основе первичных архивных документов указано, что 
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Азербайджанское правительство рассматривало обоюдное экономическое 
сотрудничество с Османской империей как главный вспомогательный 
фактор по выходу страны из кризиса. Но характер и формат экономических 
отношений определяло Стамбульское правительство. А это в свою очередь 
привело к предоставлению Османской империи некоторых превосходств 
и привилегий. Османское правительство с освобождением Баку завладело 
бакинской нефтью и рассматривало это природное богатство, как фактор 
для восстановления экономики Турции. Несмотря на все ограничения, 
экономическое сотрудничество, достигнутое между Османской империей и 
Азербайджанской Республикой было выгодно интересам обеих сторон.
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Эсмира Вагабова
Апрельский переворот 1920 года и развитие 

культуры азербайджанского народа

Ключевые слова: оккупация  АДР, XI красная армия, апрельский 
переворот 1920 г., Свержение независимости Азербайджана, становление 
советской власти, репрессии,  наука, культура и образование

UOT 94 (479.24)

В истории каждой страны происходят события, которые некогда уже 
повторялись, но повторялись с негативных сторон, обернувшихся трагедией 
для азербайджанского народа.

10 января 1920 года независимость Азербайджана де-факто была признана 
Антантой - Верховным Советом Союзных Держав [47, с.47; 57, с.318]. В 
то время как советская Россия юридически не признала независимость 
Азербайджана, а 23 января своей нотой министр иностранных дел Г.В. 
Чичерин обвинил Азербайджан в нежелании вмешиваться во внутренние дела 
России, режим Деникина, наоборот, признавал независимость Азербайджана. 
Деникин писал: «самостоятельность» его правительства до Всероссийского 
учредительного собрания «была признана мною с самого начала… Армия 
Юга ни разу не угрожала границам Азербайджана» [26а, с.164].

Дело в том, что для самой России борьба с Деникиным была первичной, 
и втягиванием Азербайджана в борьбу с Деникиным, она стремилась 
ослабить сам Азербайджан, чтобы в дальнейшем завладеть им, лишив 
его независимости. К тому же Красная Армия постепенно продвигалась к 
границам Азербайджана. А образованная в феврале 1920 года в Азербайджане 
Компартия большевиков, являвшаяся «проводником великодержавной 
российской политики в Азербайджане, направленной на уничтожение всех 
следов азербайджанской независимости» [4, с.51], стремилась использовать 
данную ситуацию для осуществления ею государственного переворота. Кроме 
того, советская Россия рассматривала Азербайджан, богатый нефтересурсами, 
для решения своих экономических задач. К этому открыто призывал  
В.И.Ленин в своей телеграмме 17 марта Г.К.Орджоникидзе: «Взять Баку 
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нам крайне, крайне необходимо. Все усилия направьте на это...» [40, с.163-
164]. Фактически эта телеграмма явилась прямым указанием к оккупации 
независимого Азербайджана. Причем об этом наглядно свидетельствовала 
и директива командования Кавказского фронта за № 490 от 23 апреля 1920 
г. командующему Х1 Красной  армией, указывающая, что «конечной целью  
армии является именно захват всей территории Азербайджана» [6, с.6)].  

Россия не была заинтересована в существовании независимого 
Азербайджанского государства, а потому все эти годы использовала для 
мобилизации военные и политические ресурсы с целью свержения молодой 
республики. И это ей удалось. В результате оккупационных действий частей 
XI Армии советской России, предательства большевиков азербайджанский 
парламент в ночь с 27 на 28 апреля 1920 года был распущен, власть 
перешла к Временному революционному комитету под председательством 
Н.Н.Нариманова [1, с.120-121, 3а].

Это, конечно, было предательством по отношению к азербайджанскому 
народу, «изменой своим идеалам и отречением от лозунга «Да будет вечно 
развеваться поднятое нами знамя!»» [53, с.63]. Утром 28 апреля головные 
части ХI Красной армии на 4 бронепоездах входили уже в большевистский 
Баку [46, с.103].  

28 апреля 1920 года Н.Нариманов провозгласил Азербайджан Советской 
Социалистической Республикой. И как было оговорено заранее, Н.Нариманов 
обратился по радио к правительству РСФСР с официальной просьбой 
«немедленно оказать реальную помощь путем присылки отрядов Красной 
Армии» [5, с. 462-463]. Оккупация Баку и вслед за ним всего Азербайджана 
была в основном завершена к концу мая - началу июня. 

Напрашивается некая параллель с событиями почти 200-летней истории. 
С одной стороны, оккупация и аннексия азербайджанских ханств Российской 
империей в начале Х1Х века в ходе двух русско-иранских войн, с другой 
стороны - оккупация в ночь с 27 на 28 апреля 1920 года Северного Азербайджана 
ХI Красной Армией советской России и ликвидация государственности и 
суверенитета азербайджанского народа с целью «реанимировать» былую 
империю. Все это было предпринято с целью «реанимировать» былую империю 
и, учитывая геостратегическое положение Азербайджана, «восстановить 
прежние русско-турецкие и русско-иранские границы, что позволило бы России 
оказывать политическое влияние на Ближнем и Среднем Востоке» [34, с. 266].

В обоих исторических периодах азербайджанский народ был обречен на 
жизнь при тоталитарном режиме. В обоих случаях насаждалась русификация, 
ликвидировались сословия, религия была отделена от государства декретом 
Наркома просвещения 15 мая 1920 г., соответственно запрещалось не только 
исполнение религиозных обрядов, но и преподавание уроков шариата в школах, 
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религиозные школы были закрыты. Но и это не остановило новоявленных 
большевиков. Были разрушены мечети с минаретами, являвшиеся 
памятниками национальной архитектуры. Русский язык вытеснил родной 
тюркский язык, став государственным языком. Во всем действовала цензура. 
Преследованиям, репрессиям подвергались лучшие умы азербайджанской 
интеллигенции, для которой первичной была борьба за просвещение своего 
народа, за развитие своего национального языка и национальной литературы, 
за подъем национального самосознания и своей национальной идентичности, 
за создание благоприятных условий во всех сферах жизнедеятельности.

Если колониальный период для Северного Азербайджана длился более 
100 лет, то период советизации чуть более 70 лет. И каждый этап в истории 
страны наложил свои отпечатки. В обоих случаях развитие культуры являлось 
следствием насаждаемой идеологии  царской и советской России.

Можно также привести аналогию апрельского переворота 1920 года с 
событиями, произошедшими 20 января 1990 года. Но если в первом случае 
советской России удалось оккупировать нашу страну, то во втором случае, 
несмотря на всю трагедийность для азербайджанского народа, страна выстояла, 
а вскоре развал Советского Союза привел к обретению Азербайджаном во 
второй раз своей государственной независимости. Но и став независимым 
государством, Азербайджан в силу своего геополитического положения, по-
прежнему, является одним из приоритетных направлений внешней политики 
России, политические устремления которой направлены на возрождение СССР. 
Все это привело к переосмыслению историками нового поколения своего 
исторического прошлого, всех этапов отечественной истории, используя при 
этом некогда засекреченные документы. 

Дата советской оккупации Азербайджана - 28 апреля 1920 года – ежегодно 
отмечалась как «день установления советской власти в Азербайджане» 
якобы по просьбе азербайджанского народа. Сама же тема оккупации была в 
советской историографии табуирована. Но с распадом СССР начался процесс 
борьбы против фальсификации истории и объективного изучения прошлого 
своей страны. Стало появляться большое количество монографий по истории 
Азербайджана советского периода, свидетельствующих о важном периоде 
азербайджано-российских отношений в ХХ веке. 

Вопросам оккупации АДР и ее падения посвящено несколько исследований, 
как азербайджанских, так и зарубежных авторов [4; .7;  25; 27; 31; 32; 33; 34; 
35; 36; 42; 46; 47; 48; 50; 54; 55].  

Каковы же негативные последствия этой оккупации на развитие культуры 
азербайджанского народа?

Впервые о негативных действиях XI Красной Армии на территории 
Азербайджана в образовательной сфере было отмечено в статье азербайджанского 
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исследователя А.Э.Назарли «Оккупация Северного Азербайджана XI Красной 
Армией и её негативные последствия на материально-технической базе учебных 
заведений (1920- 1921 гг.)» [50, 225-241].  

Сразу же с установлением советской власти и созданием административных 
органов стала проводиться коммунистическая политика в культурной сфере. И 
как в период проведения колониальной политики царской России и насаждения 
русского образования, так и в период советизации школьная политика в 
Азербайджане стала осуществляться по образцу советской России. Все 
помещения учебных заведений были заняты частями Красной армии [49, с. 
282]. Введение в учебную программу школ предметов, связанных с изучением 
и применением различных отраслей техники, с устройством мастерских и 
использованием станков, способствовало овладению необходимых технических 
знаний и трудовых ремесленных навыков. Об этом говорилось и на состоявшемся 
16 июня 1920 года съезде народных учителей и учительниц Бакинского уезда 
в выступлении Н.Нариманова, предложившего «ввести в жизнь принципы 
единой трудовой школы на коммунистических началах» [51,  с.300-301].

Прежде всего, необходимо было освободить от присутствия частей 
XI Красной армии, занявших все помещения учебных заведений, как это 
было в годы  первой Мировой войны (1914-1918). Но все договорённости, 
распоряжения и приказы освободить от присутствия войск учебные заведения 
ею нарушались, несмотря на все призывы и ходатайство школьного сектора 
Бакинского совета 8 июля 1920г. в Центральный жилищный по данному 
вопросу [12, л. 63, 64, 131]. 

Приказ по гарнизону г. Баку и его районов от 5 июня 1920 года предписывал 
в каждом учебном заведении выделить одну комнату под склад для школьного 
инвентаря. Но военные всякий раз нарушали данный приказ,  а нередко даже 
главврач требовал освободить комнаты, где хранилось имущество школ [49, 
с.284-285]. Со стороны Военкома республики и представителей XI Армии 
постоянно раздавались требования от Наркома просвещения выделить 
школьное имущество для нужд армии. Дело доходило до того, что начальник 
штаба воздушного флота XI Армии своим обращением 20 мая 1920 года в 
Бакинский ревком настаивал на выделении помещений механических и 
столярных мастерских Бакинского политехнического училища для нужд  
авиации. [49, с.285].  

Архивные материалы подробно освещали вопрос о занятии лучших домов 
и помещений учебных заведений военными, о порче школьного имущества 
и о том, в каком антисанитарном состоянии они находились [12, л. 25, 33, 
48, 49, 73]. Этот вопрос не остался не замеченным также и в монографии 
А.Э. Назарли «XI Красная Армия в Северном Азербайджане: оккупация, 
расправы, бесчинства». К чести коллегии Народного комитета просвещения, 
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состоявшейся 15 июня 1920 г., было решено произвести ремонт здания 
Бакинского политехнического училища, в котором предполагалось открыть 
вечерние технические курсы для взрослых рабочих-мусульман [13, л.2].

В Бакинский ревком постоянно поступали обращения о необходимости 
«принятия соответствующих мер для охраны школьных зданий и инвентаря, 
сильно пострадавших от постоя войск» [16, л. 49]. Что мог сделать в этой 
ситуации Бакинский революционный комитет? Только то, что   к началу 
нового учебного года произвести  дезинфекцию и ремонт всех школ.

Чтобы этому положить конец, Народный комитет просвещения 26 
июня 1920 г. издал распоряжение заведующим учебными заведениями 
о строжайшем наблюдении за целостностью и сохранностью школьного 
имущества. О каждом случае пропажи следовало составлять   акт и отправлять 
его в Народный комитет просвещения  [22, л. 19, 26]. Циркуляром Наркома 
просвещения от 11 августа 1920 г. за подписью Д.Буниатзаде и заместителя 
заведующего финансово-хозяйственным отделом Г.Н. Тетеревятникова 
вся ответственность за целостность школьного имущества возлагалась на 
заведующего и служащих учебных заведений [49,  с. 289]. Тем  не менее, 
создавалась чрезвычайная ситуация, при которой  к осени 1920 года почти 
все школы еще продолжали быть приспособленными под госпитали, что 
препятствовало нормальному учебному процессу.   

Аналогичная ситуация наблюдалась и в Гянджинском, Шамхорском, 
Товузском, Газахском и Джаванширском уездах Азербайджана. Хотя на 
состоявшемся 1-7 августа 1920 года 1-й съезде работников просвещения 
и социалистической культуры пяти уездов Азербайджана была принята 
резолюция о проведении капитального ремонта школьных помещениях 
в уездах, об освобождении от присутствия в школах воинских частей; 
о предоставлении местными ревкомами лучших зданий для школ; об 
активизации работы в области просвещения в уездах республики [11, л. 3; 44, 
с 69].  Говорилось об отсутствии помещений для культурно-просветительных 
организаций и в этой связи  об открытии  изб-читален, клубов, театров, 
музыкальных, художественных и драматических кружков, детских садов, 
приютов, открытии курсов по ликвидации безграмотности среди взрослых, о 
педагогических курсах в ряде районов Азербайджана [21, л. 34-36,].  

Несмотря на просьбы и протесты со стороны местных администраций, 
уездные школы, по-прежнему, продолжали быть заняты  войсками.   

Аппетит Красной армии разгорался с неимоверной быстротой. Так, 
Политуправление требовало закрепления за собой всех музыкальных 
инструментов, выделенных ему Народным комитетом просвещения во 
временное пользование, даже пюпитры и ноты [10, л.12; 12, л.125; 15, 
л.36]. Насколько красноармейцы чувствовали себя безнаказанными, 
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свидетельствовал тот факт, что покидая страну, они даже оставляли 
инструменты у себя и не возвращали их учащимся [8, л.13].

Поэтому весьма актуальным был подписанный Н.Наримановым 4 октября 
1920 года декрет о национализации музыкальных инструментов, объявленных 
государственной собственностью и перешедших в ведение Наркомпроса. 
Это было необходимо, поскольку вопрос касался развития музыкального 
образования. Нарушивших данный декрет привлекали к ответственности 
перед судом революционного трибунала [26].

К сожалению, неприятности населению доставляли не только 
красноармейцы, но и коммунистическая советская власть, пытавшаяся по-
своему решить школьные проблемы. В частности, она занялась конфискацией 
всех зданий граждан, используя их под школы и вызывая их недовольство, 
поскольку ущемляло их в материальном отношении. Эти школы находились 
в ведении Отдела просвещения и  на основании приказа  Бакинского ревкома 
за № 70 от 23 июня 1920 г. была отменена арендная плата за них. [14, л. 25].   

 В случае отказа от предоставления своих домов под школы, хозяев просто 
выгоняли на улицу, либо задерживали и отправляли в уездный ревком [17, л.9;  
19, л.131], т.е. действовал настоящий беспредел. Также поступали жалобы и 
на комитеты бедноты, которые не хотели отдавать свои помещения для школ 
и учителей [20,  л. 85].

В центре внимания Народного комитета просвещения было и развитие 
искусства и он прилагал все усилия для того, чтобы не было реквизировано 
помещение Государственного театра [13, л. 3]. 

Самоуправство Красной армии не прекращалось: они захватывали 
библиотеки-читальни, помещение клубов, выбрасывая их принадлежности на 
улицу [18, л. 55]. Они не гнушались даже захватом  якобы для военных нужд и 
дошкольных учреждений – детсадов, яслей, детских домов [9, л.7], устраивая 
в них дважды в неделю шумные танцевальные вечера. Как сообщала пресса, 
эти вечера посещали «все, кому охота танцевать и которые не только никогда 
в боях не были ранены, но даже никогда пороха не нюхали» [3].

Удручающим было и положение педагогов, которых в принудительной 
форме обязывали заниматься и неграмотными сотрудниками ревкома. В 
случае отклонения их объявляли дезертирами и предавали суду военно-
революционного трибунала [19, л. 72].  Иногда педагогов просто выселяли 
из их квартир, конфискуя  имущество, заселяли без их согласия совершенно 
посторонних лиц, которые не только использовали жилье, но даже воровали 
их личное имущество [49, с.320-321].

Остается лишь догадываться, какую боль, какое нервное потрясение 
каждый раз они испытывали в подобной ситуации. И надо отдать должное 
Народному комитету просвещения, когда ему удавалось иной раз не допустить 
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реквизиции квартир, как педагогов, так и известных общественных деятелей, 
просветителей [49, с. 323].  

 Случаи вопиющих фактов, когда в захвате квартир местного населения 
оказывала помощь Красная армия, имели место не только в Баку, но и в районах 
Азербайджана. Например, по воспоминаниям членов семьи Саламовых, 
проживающих в центре г.Загатал, красноармейцы, вселившись в их дом, на 
первом этаже устраивали посреди комнаты костер - жгли дубовые двери и 
мебель, принадлежащих хозяевам. Спустя некоторое время, захватив и другую 
часть большого дома, устроили в нем госпиталь для раненых красноармейцев, 
заверяя, что затем вернут дом хозяевам. Но этого не произошло. Наоборот, 
после их ухода, в дом были заселены совершенно посторонние люди. И таких 
случаев множество.

Репрессии, гонения были направлены против национальных и культурных 
традиций. В частности, в 30-х годах ХХ века запрещалось проводить 
праздник Новруз Байрам, Дело доходило до абсурда, когда хотели запретить 
использование некоторых музыкальных инструментов, в частности, тар и 
кяманча, «как чуждых духу пролетарской культуры». И лишь вмешательство 
Уз.Гаджибекова, М.Mагомаева, М.Мушвига не позволило принять решение 
по данному поводу.  

Еще в годы правления АДР 7 декабря 1919 года в Баку был создан Музей 
независимости «Истиглал», располагавшийся в здании парламента АДР. К 
сожалению, Музей просуществовал всего один год и был ликвидирован с 
установлением советской власти в 1920 году.

В июне 1920 года была образована Музейно-экскурсионная секция 
при Отделе просвещения Временного Бакинского ревкома. Её  коллекции   
пополнялись за счет конфискации у населения ценных вещей, произведений 
искусства, представлявших научную, историческую ценность [37, с.25]. 
21 октября 1920 года музей получил статут государственного и именовался 
Государственный Музей Азербайджанской ССР.  

После конфискации дома  известного мецената Г.З.Тагиева в 1932 году в 
нем был устроен Музей образования. В его фондах имеется 31741 экспонат, из 
которых около 2000 экспонатов выставлено в экспозиции музея [43].   

Музеи использовались в целях пропаганды нового советского строя.
Долгое время в сознание людей внедрялась мысль о помощи Х1 

Красной армии, пришедшей  на помощь большевикам против Мусаватского 
правительства. И для этого использовалась музейная сеть, органы 
периодической печати, выполнявшие идеологическую функцию. Также в 
целях агитационной пропаганды коммунистической идеологии и ведения 
культурно-просветительной работы среди населения и войсковых частей 
отдаленных районов с осени 1920 года использовались так называемые 
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агитпоезда, которым придавалось государственное значение. Имея свою 
типографию, они издавали от имени ЦК КП Азербайджана и Политуправления 
Красной Армии листовки, всевозможные воззвания. Среди принимавших 
участие в агитпоездах были актеры, музыканты, педагоги, библиотекари. 
С.Агамалиоглы, А.Г.Караев, Г.Султанов и др. в своих выступлениях говорили 
о значении первых декретов советской власти [41, с.97].  

Как видим, объективно анализируя присутствие ХI Красной армии в 
Азербайджане, мы с полной уверенностью констатируем, что все ее действия 
носили оккупационный, захватнический характер, привнеся собой все 
отрицательные последствия на сферу образования и культуры на первых порах.  

Отрицательные последствия имела советская политика в отношении 
азербайджанского народа и языка. В 1922 г. для перевода письменности с 
арабской графики на латинский алфавит был создан комитет. Проведенный 
в Баку в 1926 году с 26 февраля по 6 марта первый Тюркологический съезд 
и его резолюция о новом тюркском алфавите сыграли значительную роль в 
этом вопросе, и явился значительным культурно-историческим событием 
в жизни народа Азербайджана и в вопросе «пропаганды идеи латинизации 
алфавита» [45, с.13;  52, с.515]. Принятие нового латинизированного алфавита 
имело прогрессивное значение, а сам Баку явился «центром исламского 
Ренессанса» [45, с.19].  Азербайджанский язык был обозначен как тюркский 
язык, и при проведении всесоюзной переписи населения 1926 и 1937 гг. в 
графе «национальность» в паспортах азербайджанцы записывались, как 
тюрки. Введение нового алфавита явилось громадным стимулом в подъеме 
образовательного уровня населения. Но уже в 1939 г. по указу Сталина на 
очередной сессии Верховного Совета Азербайджанской ССР происходит 
замена латинского алфавита тюркского языка на кириллицу. Закон этот 
вступает в силу 1 января 1940 года. С тех пор тюркский язык стал именоваться 
азербайджанским. Сам переход на кириллицу следует расценить как 
проявление политики дискриминации именно в отношении Азербайджана, 
поскольку в отношении Грузии и Армении это предпринято не было. В 
результате за короткий исторический отрезок времени азербайджанский 
алфавит дважды подвергся кардинальному изменению.

Но, ни коммунистическая диктатура 20-30 гг. ХХ в., ни всевозможные 
гонения не смогли сломить азербайджанский народ. Удалось ликвидировать 
безграмотность, и к 1933 г. половина населения была отнесена к категории 
грамотных. В 1939 году уже 73% населения Азербайджана было грамотным. 
Была создана сеть учебных заведений, открыты учительские семинарии Баку, 
Гяндже, Казахе, научно-исследовательские центры и культурно-просвети-
тельные учреждения - в 1940 г. в Азербайджане действовало 1838 библиотек 
и 22 музея [34, с.313].  
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Были открыты Бакинский Государственный Университет (1919г.), в 
1921г. - Азербайджанский Политехнический институт и Азербайджанский 
Государственный Педагогический институт, Азербайджанская консерватория, 
возглавляемая Уз.Гаджибековым, Сельскохозяйственный институт в Гяндже 
(1929).В общей сложности к началу 40-х годов ХХ в. насчитывалось 16 вузов, 
в которых обучалось 15 тыс.студентов [34, с. 310].

После ухода оккупационных частей Х1 Красной армии во многих 
больших городах стали открываться музеи – историко-этнографический в 
Нахчывани (1924), Музей в Гяндже (1924) при педагогической семинарии, где 
демонстрировалось около полутысячи экспонатов [23, с.15]. В Гянджинском 
историко-краеведческом музее, открытом по инициативе группы студентов в 
1924 году, ныне хранится около 30 тысяч экспонатов [24, с.3].

 В 1930 году на основе образованного в 1920 году краеведческого 
педагогического кружка создан Музей естественной истории, которому 
было присвоено в 1944 г. имя Г.б Зардаби. Первым директором Музея стал 
выпускник МГУ им. Ломоносова, организатор азербайджанской науки, 
меценат Рагимбек Джафаров [2, с. 3].

Открытый в 1924 году в Нахчывани историко-этнографический 
музей, был переименован затем в  историко-краеведческий.  А в 1968 году 
музею был присвоен статус Государственного. И сегодня в Нахчыванском 
Государственном историческом музее хранятся более 48 000 экспонатов.  

Со временем музейной сетью покрылись и другие города Азербайджана.
Самым чудовищным следствием апрельского переворота были репрессии, 

направленные против деятелей науки и образования, против видных 
писателей и поэтов, которые были обвинены в шпионаже, в пантюркизме 
и панисламизме. Эти репрессии коснулись и студентов, направленных 
правительством АДР на учебу в европейские страны и обвиненных затем в 
«пособничестве германской разведке» [38, с.63] и в поддержке восстановления 
независимости Азербайджана [28, с. 26-28]. Репрессии коснулись и 
представителей других национальностей, проживающих в Азербайджане, 
например, немцев. По словам азербайджанского исследователя Э.Исмаилова, 
число репрессированных в Азербайджане в период «большого террора» 
составило не менее 80 тысяч человек  [34, с.397].

Другим следствием апрельского переворота был тот факт, что, к сожалению, 
некоторая часть русскоязычного населения необходимость овладения 
азербайджанским языком не видела, своих детей они отдавали в русский 
сектор, в делопроизводстве превалировал русский язык. Азербайджанский 
язык превалировал в сельских районах с компактным проживанием 
азербайджанцев. И, как верно подметил Э.Исмаилов, «сказывался внедряемый 
в сознание азербайджанцев на протяжении многих лет страх прослыть 
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националистами» [34, с.312].
Как уже выше отмечалось, из сферы духовной жизни азербайджанцев 

вытеснялась религия. И если в начале 20-х годов ХХ века в Азербайджане 
количество мечетей составляло 3 тыс., то уже к концу 30-х годов их число 
достигло не более 20. Например, в 1936 г. была взорвана знаменитая 
Бибиэйбатская мечеть, Александро-Невский собор в Баку, который по своей 
красоте и величавости был лучшим в Российской империи, древние минареты 
в Шеки и др. Многие религиозные учреждения приспосабливались либо под 
хозяйственные помещения, либо передавались культурно-просветительным 
обществам, школам.

Положительным моментом уже после восстановления советской власти в 
Азербайджане явилось развитие науки – геологической, нефтяной, химической, 
энергетической, экономической, филологической и философской.

В 1922 году было создано Азербайджанское Археологическое общество, 
преобразованное в 1923 году в Археологический комитет, а в 1927 году в 
комитет истории, искусства и защиты памятников. Благодаря этому были 
выявлены археологические культуры Азербайджана - Ходжалы-Кедабекская, 
Ялойлутепинская, Гызылванская [34, с.314].

Одними из первых, кто приступил к систематическому обследованию 
образцов материальной культуры и историко-архитектурных памятников 
Азербайджана были В.М.Зуммер, П.П.Фридолин, Б.Б.Денике, В.М.Сысоев. 
При этом, что характерно, Зуммер, вместо термина «Советский Азербайджан», 
использует термин «Кавказский Азербайджан» [29, с.1-2; 30, с.108; 56].

2 ноября 1923 года с целью проведения научно-исследовательских работ 
было создано «Общество обследованию и изучения Азербайджана», филиалы 
которого были открыты в Нахчыване, Нухе (Шеки), Шамахы, Ханкенди 
(Степанакерт с 1923г.), переименованное в 1929 году в Азербайджанский 
Государственный Научно-Исследовательский Институт.

Значительным событием было открытие в 1932 году Азербайджанского 
отделения Закавказского филиала Академии наук СССР, преобразованного в 
1935 году в Азербайджанский филиал Академии Наук СССР. При филиале были 
созданы отделения истории, археологии, этнографии, языка и литературы. 
Впоследствии будет создана в 1945 году Академия наук [39].

В 1925 году было создано «Литературное общество», куда вошли писатели 
и поэты, творившие еще в конце 19-нач.20 вв., а при газете «Коммунист»  
- «Общество красных писателей», объединенных в 1925 году в союз 
«Красных писателей», на базе которого, спустя три года, было образовано 
«Азербайджанское общество пролетарских писателей». А поскольку 
большевикам не удалось создать из этого общества послушную организацию, 
то в 1932 году создается на основании апрельского постановления ЦК ВКП 
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(б) «Союз писателей Азербайджана». К сожалению, и члены союза, и сама 
их творческая деятельность находились под жестким контролем партийных 
органов и органов госбезопасности.

Затем стали создаваться аналогичные союзы художников – 1932г., 
композиторов (1934)., союз кинематографистов чуть позже – в 1963г., 
которые должны были стать проводниками коммунистической идеологии. 
Аналогичная участь ожидала и творчество ашугов. Об этом свидетельствует 
съезд ашугов, созванный в 1926 году.

На базе театральных трупп в 1920 году создается объединенный 
государственный театр, переименованный с 1924 года в Государственный 
Академический театр. В 1924 году был создан Азербайджанский  
Государственный театр оперы и балета на базе  оперной и балетной групп 
Государственного Академического театра. В 1931 году - Азербайджанский 
кукольный театр, а в 1937 году в Азербайджанский Государственный Русский 
драматический театр; в 1938 году - Азербайджанский театр музыкальной 
комедии на базе группы музыкальной комедии Азербайджанского 
Государственного театра оперы и балета. Таким образом, в 1940 году 
действовало  в Азербайджане 18 театров, на сценах которых ставились 
произведения как азербайджанских, так и зарубежных авторов. Театр 
использовался советской властью в целях коммунистической пропаганды. 
Перед началом спектаклей организовывался митинг, на котором объяснялась 
суть нового советского строя, восхвалялись идеи коммунизма. Происходило 
оболванивание населения.

В 1930 году под руководством У.Гаджибекова был создан первый 
многоголосный хор, а в 1931 году – первый нотный ансамбль народных 
инструментов. В 1936 году была открыта филармония, начал свою 
деятельность Азербайджанский государственный хор и ансамбль народного 
танца, в 1938 году – организованы ансамбли песни и танца и Азербайджанский 
государственный симфонический оркестр [34, с.319].  Основные последствия 
апрельского переворота на развитие культуры азербайджанского народа 
заключались в следующем:

1. Народ потерял свое истинное название: тюрки. Они стали имено¬ваться 
азербайджанцами. Сделано это было с целью отделить их от тюркского мира 
вообще. 

2. Увеличилось количество русскоязычных школ.
3. Репрессии против азербайджанской интеллигенции в сфере науки и 

культуры..
4. Азербайджанский алфавит дважды подвергся кардинальному 

изменению. Две реформы азербайджанской письменности - с кириллицы на 
латиницу и с латиницы на кириллицу, преследующие отрезать народ от своих 
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исторических корней и своей национальной культуры.
5. С российской оккупацией Азербайджан был подвергнут хищниче¬скому 

грабежу своих полезных ископаемых и, прежде всего, нефтяных ре¬сур¬сов, 
как и в период колониальной политики Российской империи.

6. Положительным моментом в советском Азербайджане стало откры¬тие 
ряда высших учебных заведений, чему было положено начало созданием в 
период АДР Бакинского Государственного Университета, развитие науки 
и со¬здание своей Национальной Академии наук, а также образование 
различных специализированных Союзов, чья деятельность, к со¬жалению, 
была политизирована и подвержена коммунистической идеологии. 
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Esmira Vahabova
1920-ci aprel çevrilişi və Azərbaycan xalqinin mədəniyyətinin inkişafi

Xülasə 

Açar sözlər: AXC-nin işğalı, XI Qızıl Ordu, 1920-ci il aprel çevrilişi, Sovet  
hakimiyyətinin qurulması, repressiyalar, mənfi nəticələr, elm, mədəniyyət və təhsil

100 il əvvəlki faciəli hadisələr bütövlükdə kommunist ideologiyasının qurulması 
ilə Azərbaycan xalqının təkcə mədəniyyətinin deyil, həm də tarixi prosesinin 
sonrakı inkişafında iz buraxmışdı. XI Qızıl Ordunun özbaşınalığı və törətdiyi 
zorakılıqlar nəticəsində Azərbaycan ziyalılarına qarşı repressiyalar təşkil olunmuş 
və Azərbaycan dilinin islahatı ilə bağlı neqativ hadisələr baş vermişdi. Ancaq onların 
buradan getmələri ilə Azərbaycan ərazisində yaranmış yeni tarixi şəraitdə elmin və 
mədəniyyətin inkişafı üçün geniş fəaliyyətə başlanıldı. Muzeylərin yaradılmasına, 
ali təhsil müəssisələrinin, müxtəlif elmi cəmiyyətlərin açılmasına başlanıldı.

Esmira Vagabova
The april coup of 1920 and the development of the culture 

of the Azerbaijan people

Summary

Кeywords: occupation of the ADR, ХI red army, April 1920 coup, establishment    
of Soviet power, repression, the science, culture and education

The tragic events of 100 years ago left their mark on the further development of 
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not only the culture of the Azerbaijani people, but also on the historical process in 
general with the establishment of communist ideology. There were negative events 
caused by the outrage of the X1 Red Army, repressions against the Azerbaijani 
intelligentsia and the reform of the Azerbaijani language. But with their departure, 
activities for the development of science and culture began throughout the territory 
of Azerbaijan in new historical conditions. Museums began to be created, higher 
educational institutions and various scientific societies opened

of Azerbaijan in new historical conditions. Museums began to be created, 
higher educational institutions and various scientific societies opened
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Эпоха конца 1920 – начала 1930-х годов занимает особое место в 
отечественной истории прошлого столетия. Эти годы стали наиболее 
критическим периодом взаимодействия власти и научного сообщества. 
Поэтому нельзя рассматривать научную деятельность в стране в отрыве от 
политики государства. В этот период происходит серьезная перестройка 
самой научной деятельности, в соответствии с требованиями новой власти и 
ситуации в стране.

27 июля 1925 года было принято постановление ЦИК СНК СССР «О 
признании Российской Академии наук высшим ученым учреждением Союза 
ССР». Это означало, прежде всего, еще большее вхождение Академии в 
гигантское дело социалистического строительства [19, с.176].

Огромную роль в организации советской науки сыграл XV съезд 
ВКП(б) (декабрь 1927 г.). Знаменательно, что в тезисах «О директивах 
по составлению пятилетнего плана развития народного хозяйства», 
утвержденных Пленумом ЦК и ЦК ВКП(б) и опубликованных в канун десятой 
годовщины Октября (за месяц до съезда), нашла глубокое отражение «научно-
исследовательская, научно-творческая работа как таковая» [16, с. 1135]. XV 
съезд ВКП(б), разработавший мероприятия по дальнейшему развертыванию 
социалистической реконструкции народного хозяйства и созданию 
материально-технической базы социализма, отметил, что рационализация 
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промышленности «не может быть проведена без повышения роли науки и 
научной техники» [9, с. 47]. Делегаты съезда единодушно одобрили тезисы, 
в которых были определены пути дальнейшего развития советской науки в 
период индустриализации страны. Рекомендовалось обеспечить «широкое 
развитие сети научно-исследовательских индустриальных институтов и 
фабрично-заводских лабораторий, решительное приближение академической 
научной работы к промышленности и сельскому хозяйству» [9, с. 47]. XV съезд 
партии отметил необходимость «увязать план культурного строительства 
с индустриализацией страны как неотъемлемую часть общего плана 
социалистического строительства СССР» [16, с. 1451].

Формально с 1929 г. руководство всеми  общесоюзными научными и 
учебными заведениями, в том числе и АН СССР, осуществлял Ученый Комитет 
ЦИК СССР, председателем которого с сентября 1929 г. по май 1933 г. был 
А.В.Луначарский. На самом деле все вопросы, включая кадровые, решали в 
Политбюро [11, с. 451]. АН СССР стала  неотъемлемой частью  государственной 
структуры, а ее цели и задачи увязывались с народнохозяйственными  планами. 
Новый Устав Академии, принятый в 1930 г. ориентировал Академию наук на 
развитие исследований во всех областях теоретических знаний ради «нужд 
социалистической реконструкции страны и дальнейшего роста социалистического 
строя» [21, с. 147]. Тем самым закреплялись обязательства ученых вести 
исследования в соответствии с марксистско-ленинской методологией. Академии 
поручалось координировать деятельность всех научно-исследовательских 
учреждений страны. Предписывалось неуклонно осуществлять курс на единство 
фундаментальных и  прикладных  исследований. Был  взят курс на реорганизацию 
Академии наук путем развертывания в ней сети научно-исследовательских 
институтов. За образец была взята модель организации науки в Германии, 
якобы свободной от недостатков западной науки, порождаемых конкуренцией 
автономных учреждений, утаиванием научных секретов, отсутствием жесткого 
планирования и  централизованного управления.

1929 год в истории страны принято считать переломным. В своей статье 
«Год великого перелома: к XII годовщине Октября» И.В.Сталин назвал 
1929 год «годом великого перелома на всех фронтах социалистического 
строительства» [20, с.2], в том числе и решительного перелома в культурном 
развитии страны. На передний план выдвигалась задача создания так 
называемой «пролетарской культуры», основанной на марксистско-
классовой идеологии, «коммунистическом воспитании», массовости 
культуры, ориентированной на широкие массы. 

Частью больших преобразований общества и народного хозяйства в 30-е 
годы, наряду с индустриализацией и коллективизацией стала «культурная 
революция». «Культурная революция», проводимая в Азербайджане 
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предусматривала ликвидацию неграмотности среди рабочих и крестьян, 
реформу старой письменности, введение нового латинского алфавита, 
создание социалистической системы народного образования и просвещения, 
подготовку советских квалифицированных кадров, формирование нового 
социального слоя  - социалистической интеллигенции, утверждение новой, 
социалистической идеологии во всех сферах духовной жизни общества, 
перестройку быта, развитие науки, культуры, литературы, искусства под 
партийным контролем.

Также, в ходе культурной революции значительной перестройке и 
реорганизации подверглась и организация научной деятельности. Начало 
«культурной революции», призванной сломать существующую иерархию в 
научном сообществе и мобилизовать ученых на строительство социализма, 
стало первым событием «года великого перелома». «Культурная революция» 
ускорилась после пленума ЦК ВКП (б), прошедшего в ноябре 1929 г. и 
решившего реорганизовать вузы и научные учреждения, укрепить их кадры 
членами партии и комсомола, выходцами из рабочего класса, планировать 
и контролировать научные исследования, взять в свои руки подготовку 
научных кадров.

В историографии годами «великого перелома» принято называть 
период первых двух сталинских пятилеток. Одной из определяющих черт 
советской науки периода индустриализации страны является включение 
науки в социалистическую общественную систему на идеологической, 
политической, социально-экономической и плановой основах. Деятельность 
научных учреждений начала строиться по плану, подчиненному планам 
социалистического строительства. Совнарком СССР и СТО приняли ряд 
постановлений для развития науки на плановых началах: «Об организации 
научно-исследовательской работы для нужд промышленности» и «О 
предоставлении учреждениями Союза ССР планов научно-исследовательских 
работ по изучению естественно-производительных сил в государственные 
плановые комиссии союзных республик» [7, с.646-647]. 

Планирование научно-исследовательской работы должно было явиться 
составной частью пятилетнего и генерального планов развития народного 
хозяйства. В мае 1929 г. V Всесоюзный съезд Советов утвердил первый 
пятилетний план, предусматривавший создание мощной тяжелой индустрии, 
оснащенной передовой техникой, способной осуществить техническую 
реконструкцию народного хозяйства. В соответствии с этим планом 
проводилось планирование всех научных исследований в стране [15, с. 5; 
8, с. 365]. По замыслу ее инициаторов, ученые должны были стать частью 
общегосударственного аппарата и не просто выполнять отдельные задания 
правительства, а быть проводниками его политики за рубежом и готовить 
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кадры для пролетарской науки.
В стране действовал жесткий государственный контроль над развитием 

научных исследований. В конце 1920-х годов власть продолжила расширение 
и углубление своего влияния на все стороны научного сообщества, поставив 
их под жесткий контроль, - от избирания руководителей научных учреждений 
до пополнения рядов их новыми членами, от создания новых институтов 
и отделений, журналов до международных связей. Трудно назвать какую-
либо сторону деятельности научных учреждений, которая бы ускользнула 
от бдительного ока партийных органов. Политический контроль над наукой 
достигался также благодаря широкому распространению выдвиженчества, 
лишения ученых права заниматься профессиональной работой, агентурной 
деятельности спецслужб с целью выявления политически неблагонадежных 
специалистов. Подчинение научного сообщества государственному аппарату 
стало неотъемлемой частью «великого перелома» в развитии страны.

С конца 20-х гг. меняется внутрипартийный режим в сторону ужесточения 
дисциплины и свертывания демократии. На смену политическим и 
экономическим методам работы приходят административно-командные 
методы руководства. Итогом политического развития страны в эти годы стало 
формирование тоталитарного государства.

Следует отметить, что подобная система государства была характерна 
не только для страны Советов. В 30-е гг. во всем мире действовала тенденция 
усиления роли государства во всех сферах жизни. В определенной мере 
это была реакция на мировой экономический кризис 1929-1933 гг., рост 
влияния социалистических и коммунистических партий и т.д. В СССР 
определенную роль в возникновении такого государства, кроме уже 
отмеченных причин, сыграла острая борьба за власть, развернувшаяся в 
политическом руководстве страны.

XVI съезд партии (июнь-июль 1930 г.), который вошел в историю как съезд 
развернутого наступления социализма по всему фронту, дал установку на 
реконструкцию всех отраслей народного хозяйства на базе новой, современной 
техники. Это по мнению большевиков обеспечивало создание материально-
технической базы социализма и давало возможность догнать и перегнать в 
технико-экономическом отношении наиболее развитые капиталистические 
страны [22; 15, с.6].

Большевистские лидеры хорошо понимали, что экономический рост 
невозможен без прогресса технологий и соответственно без развития 
науки. Объективно все это ставило науку в положение одного из наиболее 
важных государственных приоритетов, что создавало потенциально более 
благоприятные возможности для ее развития в стране, чем прежде.

Доминирующим стал лозунг «Наука на службу пролетариату!», а 
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научная теория (по крайней мере, в общественных науках) стала «служанкой 
идеологии». Идеологические, политические и экономические требования 
выдвинулись на роль определения «необходимости» или «полезности» 
отдельных областей знания, а решали те, кто не являлись экспертами в этой 
области, - идеологические и политические руководители, но не представители 
научного сообщества. В практическом смысле это означало перекос акцентов 
в научной политике на прикладные исследования и разработки при недостатке 
внимания к теоретическим изысканиям. Данный принцип распространялся не 
только на различные области знания и технологии, но и на субъекты научно-
технической деятельности – ученых, преподавателей, инженеров. Такой подход 
к организации научных исследований допускал вторжение в саму структуру 
научного знания. Именно на основе этих концептуальных представлений и 
сформировался в 1930-е годы феномен «идеологизированной науки» [2, с. 40].

Строительство нового общества требовало изменения не только 
экономического и политического облика, но и мировоззренческого, 
духовно-нравственного развития человека, его культурного уровня. Она 
богата реформами в области партийно-государственной власти и в области 
организации науки. 

При всех различиях мировоззренческого, идейно-политического и 
морального характера, ученых и большевиков объединяло общее отношение к 
науке. Обе стороны верили в социальный прогресс, достижимый при помощи 
науки и техники. Всячески приветствуя науку, обращенную к практике, 
большевики поощряли и движение научного сообщества в этом направлении. 
Однако власть не довольствовалась согласием ученых на сотрудничество, 
их признанием практической направленности науки и декларациями о 
преданности народу и национальным интересам. Ученые должны были 
стать частью общегосударственного аппарата, способствовать быстрой 
модернизации страны и ускоренному социалистическому строительству. 

Этими целями объяснялась постоянная реорганизация сети 
научных учреждений в первые десятилетия советской власти. Власти 
стремились включить научное сообщество в советскую структуру, встав 
на путь ликвидации независимых научных учреждений, вузов, обществ, 
периодических журналов, издательств. Арестами и обысками ученых власть 
учила научную интеллигенцию быть лояльной по отношению к режиму 
и его идеологии. Вожди коммунизма, инициировавшие структурные и 
институциональные перестройки в науке с целью ее всеобщей «советизации», 
нуждались в ученых [4, с. 11-12]. 

Содержанием организационного развития в последующие годы были 
в основном упорядочение и создание четкой структуры управления, что 
отражало общий курс на подчинение науки заданиям социалистического 



“Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi - 2020”

164

строительства, и прежде всего индустриализации. 
В эти годы система научных учреждений была подвергнута коренной 

реорганизации и заменена жестко регулируемой централизованной наукой. 
Ее неотъемлемой чертой стали массовые репрессии. В то же время, вера 
коммунистических вождей в науку побуждала их к организации новых 
научных учреждений, вузов и кафедр в таких масштабах, о которых ученые в 
других странах не могли тогда даже мечтать. СССР, осуществив максимальную 
концентрацию национальных ресурсов, раньше других использовал науку для 
создания мощного военно-промышленного потенциала [10, с.143]. 

Все это в свою очередь, сказалось и на развитии науки в Азербайджане. 
Имеющиеся научные достижения развития науки и подготовки молодых 
кадров республики были явно недостаточны. Быстрые темпы развития 
различных отраслей народного хозяйства и культуры вызывали необходимость 
создания в республике все новых и укрепления уже существующих 
учреждений в целях ускорения темпов подготовки квалифицированных 
кадров и интенсификации научных исследований. Укрупнение научных 
учреждений происходило в ходе организационного упорядочения их сети за 
счет слияния близких по профилю организаций. 

В то же время, пресекалось бесконтрольное возникновение новых 
исследовательских учреждений. Перестройка, происходившая в основном в 
1930 г., включала внедрение плановости, борьбу с «чистой наукой» и отрывом 
от производства, налаживание экспедиционных исследований, обновление 
и омоложение персонала, укрепление коллективизма в работе, начало 
подготовки собственных кадров. 

Важнейшей формой проведения научных работ в периферийных районах 
страны, направленных на изучение природных ресурсов в 1930-е годы также 
как в предыдущие годы оставались экспедиционные исследования. 

Осуществление грандиозной программы экономических, социальных и 
культурных преобразований в этот период поставило перед азербайджанской 
наукой новые серьезные задачи. Впервые ученым предстояло непосредственно 
участвовать в развитии экономики, создавать новые направления в науке и, 
обеспечив республику необходимыми ресурсами, осуществлять на их основе 
перестройку промышленности и сельского хозяйства.

Разумеется, путь к намеченной цели был не легок. Республика была 
экономически отсталой, техническая оснащенность отраслей народного 
хозяйства была слаба. Не хватало специалистов с высшим и средним 
образовaнием. В решении этих и многих других неотложных проблем 
важное место отводилось науке. Назревали предпосылки организационных 
изменений, суть которых заключалась в переходе от науки привлекаемой к 
науке управляемой, становлении Академии наук республики. Этот процесс 
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ознаменовался, как было выше сказано переходом науки на службу государству, 
включением ее в народнохозяйственную систему, организационными 
и экономическими предпосылками для непрерывного развития и роста 
нового общества. Вместе с тем следует отметить, что ее реформирование 
шло хаотично, непоследовательно и лишь после многих попыток стали 
вырисовываться устойчивые контуры новых форм организации науки. 
Искались оптимальные варианты объединения научных сил, организационных 
форм научной деятельности.

Одновременно с бурным ростом научных учреждений и вузов в начале 
1920-х годов шел процесс исчезновения многих из них, тесно связанных с 
экономической и политической нестабильностью первых лет советской 
власти. Одновременно с естественным процессом отмирания тех или иных 
видов учреждений и обществ, свойственных переходной эпохе, в начале 1930-
х гг. государство предприняло ряд мер, направленных на реформирование 
системы научно-исследовательских учреждений и вузов. Их целью было 
сокращение численности обществ, союзов, ячеек и т.д., созданием широкой 
сети научно-исследовательских институтов, их укрупнение и унификация. На 
базе прежних вузов, музеев, комиссий и лабораторий стали создаваться 
самостоятельные институты.

В соответствии с постановлением IX съезда АКП (б) и в связи с переходом 
к осуществлению коллективизации сельского хозяйства в мае 1929 г. было 
решено создать на базе сельскохозяйственного факультета Политехнического 
института самостоятельный Азербайджанский сельскохозяйственный 
институт, начавший свою работу в декабре 1929 г. 

25 февраля 1930 г. Совнарком Азербайджанской ССР утвердил 
Положение о высших учебных заведениях Азербайджанской ССР.  19 
июня 1930 г. Совнарком Азербайджанской ССР принял постановление «О 
реорганизации и районизации вузов и втузов АзССР и передаче их в ведение 
соответствующих хозорганов и наркоматов» [13, с.187].  В соответствии  с этим 
постановлением Азербайджанский государственный университет распался и 
на базе факультетов АГУ были организованы Азербайджанский медицинский 
институт с передачей его в Народный комиссариат здравоохранения;  
педагогический факультет АГУ и Высший педагогический институт  были 
объеденены в Педагогический институт с оставлением в ведении Наркомпроса 
республики, дальше действующий как Азербайджанский педагогический 
институт им. В.И.Ленина (АПИ); на базе правогого факультета АГУ был 
организован Институт Советского строительства и права с передачей в ведение 
АзЦИКа; на базе инженерно-строительного факультета Политехнического 
института организован Инженерно-технический (строительный) институт 
с передачей его в ВСНХ Азербайджанской ССР; Торгово-кооперативный 



“Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi - 2020”

166

институт, Азербайджанский индустриальный институт; Азербайджанский 
сельскохозяйственный институт с факультетами растениеводства, 
животноводства, новых культур и экономическим был передан в ведение 
Наркомзема Азербайджанской ССР и переведен в г. Гянджу. 28 декабря 1930 
г. в Баку был создан Закавказский государственный институт физической 
культуры, который осуществлял подготовку высококвалифицированных 
кадров для трех закавказских республик [14, с. 44, 49, 51].10 марта 1930 г. 
состоялось открытие Бакинской промышленной академии. Промакадемия 
готовила кадры высшей квалификации из числа рабочих-выдвиженцев и 
имела целью создать из них «подлинных организаторов и руководителей 
нефтяной промышленности для Азнефти, Грознефти, Эмбанефти, Уралнефти, 
Грузнефти и т.д. [14, с.48].

В 1933 г. Институты планово-экономический, финансово-экономический, 
советского строительства и права, социалистического учета были 
реорганизованы и  слились в единый Социально-экономический институт 
им. К.Маркса. В дальнейшем это – Институт народного хозяйства, сегодня  - 
Азербайджанский государственный университет экономики.

25 мая 1934 г. Советский Народный  Комиссариат  принял  постановление  
«Об открытии Азербайджанского государственного университета» 
(4 факультета: физико-математический, биологический, химический, 
исторический). С 1934 г. по 1939 г. Азербайджанский государственный 
университет (АГУ) действовал как АГУ им. Ленина, с 1939 г.- АГУ им. Кирова. 

В ходе индустриализации страны на научной основе реорганизовывались 
и совершенствовались сеть и структура научно-исследовательских 
учреждений республики. Так, в 1929 г. Азербайджанский государственный 
музей был реорганизован в Азербайджанский государственный исторический 
музей [14, с.43]. 

27 октября 1929 года на базе нефтяного отделения Геологического комитета 
были созданы Всесоюзный научно-исследовательский геологоразведочный 
институт (ВНИГРИ) [14,с. 47],  Азербайджанское отделение Института 
прикладной минералогии, реорганизованное в 1931 г. в Азербайджанское 
отделение Всесоюзного института строительных материалов (АзВИСМ) [5, л.82; 
3, с. 46], Азербайджанский гидрометеорологический комитет, преобразованный 
в 1932 г. в Управление гидрометеорологической службы; 28 декабря был создан 
Научно-исследовательский институт сооружений (АзНИС) при СНК республики 
(в дальнейшем - НИИ стройматериалов Министерства промышленного 
строительства Азербайджанской ССР им. С.А. Дадашева) [14, с.50].

 В декабре 1930 г. в Баку был организован научно-исследовательский 
институт «Нефтебезопасность» для изучения «опасных и вредных моментов 
работы на нефтяных промыслах и заводах» [5, л. 41]. 
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В мае 1931 г. Совнарком ЗСФСР создал в г.Гяндже Закавказский научно-
исследовательский хлопковый институт (ЗАКНИИХ), позднее преобразованный 
в Азербайджанский научно-исследовательский институт хлопководства 
(АзНИИХ), в составе которого были образованы Муганская, Ширванская, 
Гарабахская и другие зональные опытные станции. Тогда же в Гяндже был 
основан Закавказский инженерно-гидромелиоративный институт, объединенный 
затем с Азербайджанским сельскохозяйственным институтом [14, с.53].

Решительные преобразования претерпела в эти годы и медицинская 
наука. 26 апреля 1930 г. Совнарком республики принял постановление «Об 
открытии в Баку Государственного научного института охраны здоровья детей 
и подростков, педалогии и физической культуры» [14, с. 49].

28 декабря 1930 г. был создан Научно-исследовательский институт 
социалистического здравоохранения Азербайджанской ССР во главе с наркомом 
здравоохранения республики проф. М.Н.Кадырли (Исрафилбековым) [14, с. 
51]. 4 ноября 1930 г. Совнарком Азербайджанской ССР утвердил Положение 
о Государственном клиническом институте Наркомздрава Азербайджанской 
ССР, Бакинский Институт по изучению профессиональных заболеваний [5, 
л. 27], Рентгеновский Институт отдела здравоохранения Баксовета [5, л. 59], 
Институт Социальной гигиены НКЗ АССР[5, л. 61], Институт Микробиологии 
и эпидeмиологии им. Мусабекова [5, л. 71].

Настоятельная необходимость организации Институт Микробиологии 
и эпидемиологии диктовалась крайне неблагоприятной эпидемической 
конъюнктурой – во всех регионах Азербайджана и в самом г. Баку были 
широко распространены натуральная оспа, малярия, скарлатина, туберкулез,  
корь, брюшной тиф, дизентерия, дифтерия, бруцеллез, коклюш, лейшманиоз, 
амебиаз, и др. В отдельные годы регистрировались случаи чумы и холеры. В 
этот период проводились исследования в области медицинской паразитологии 
и тропических заболеваний. В 1931 г. были созданы Тропический институт и 
НИИ ветеринарии [12, с.51; 6, с. 97]. 

Эпидемическая ситуация в республике выдвинула необходимость 
всестороннего и глубокого изучения важных вопросов в области чумы 
и бруцеллеза. В 1930 г. были созданы Комитет по борьбе с малярией и 
тропическими болезнями, Противочумная станция, а в 1937 г. Азербайджанская 
бруцеллезная станция. Все вышеперечисленные медицинские научные 
учреждения провели большую и ценную работу по разработке методов 
борьбы со многими инфекционными заболеваниями, распространенными в 
тот период в республике. 

К концу 1932 г. на территории республики осуществляли свою 
деятельность свыше 30 научных учреждений и более 10 высших учебных 
заведений, располагавших 39 опорными пунктами и научными опытными 
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станциями почти во всех районах Азербайджана. В этот период в республике 
работали свыше 800 научных сотрудников, в том числе 87 профессоров и 138 
доцентов [17, с.7; 1, с. 30].

Таким образом, сложившаяся в начале 30-х годов  широкая сеть научно-
исследовательских учреждений, вузов  и обществ в республике, стала 
организационной базой для научных исследований ученых в различных 
областях науки. К концу первого и началу второго десятилетия советской 
власти в Азербайджане сложилась дифференцированная сеть научно-
исследовательских и образовательных учреждений, связанных с изучением 
многообразных проблем науки и распространением полученных знаний 
в обществе. Несмотря на разную ведомственную принадлежность, все 
это многообразие институтов, вузов, научных комитетов, музеев, садов, 
лабораторий, станций, бюро, курсов и т.д. были реорганизованы,  укрупнены 
и стали функционировало как единое целое, связанное не только общностью 
интересов, программ, проектов, но и одними и теми же исполнителями. 
Подавляющее большинство ученых одновременно работали в разных научных 
учреждениях и вузах по совместительству, обеспечивая постоянный обмен 
новыми идеями, методами, концепциями. В результате в Азербайджане был 
создан большой потенциал для успешного развития научных исследований 
широким фронтом. 
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Məqalədə 1929-1932-ci illərdə  Azərbaycanda elmi müəsissələrin yenidən 
təşkilinə, sovet hökumətinin elm sahəsində məqsədləri və onun həyata keçirilmə 
metodları, müəssisələrin sovetləşdirilməsi və kökündən yenidən qurulması 
mərhələləri, Azərbaycan SSR-də SSRİ dövlət elm siyasətinin əsas istiqamətlərinin 
gerçəkləşdirilməsi yolları, dövlət elmi-tədqiqat müəssisələri şəbəkəsinin, elmi 
qurumların strukturlarının formalaşması, Azərbaycan SSR-də ilk elmi mərkəzlərin 
meydana gəlməsi və inkişafı, profilinə görə müxtəlif elmi müəssisələrin, 
cəmiyyətlərin, assosiasiyaların və təşkilatların yaradılması, Azərbaycan elminin 
təşəkkülü və inkişafı yolları tədqiq edilir.

Tamilla  Kerimova
Reorganization of the system of scientific institutions - a new stage in the 

development of science in the Azerbaijan SSR (1929-1932)

Summary

Key words: soviet science, industrialization, collectivization, cultural 
revolution, political control over science,  ideologized science, totalitarian state

In the article, the purpose of the Soviet government in the field of Science and 
its implementation methods, stages of Sovietization and radical reconstruction of 
enterprises, ways of realization of the main directions of the USSR state science 
policy in the Azerbaijan SSR, formation of the network of state research institutions, 
structures of scientific institutions, formation and development of the first scientific 
centers in, creation of assositions and organizations, ways of formation and 
development of Azerbaijani science are studied.
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К моменту советизации Армении в ноябре 1920 года Ереван (с 1828 по 
1936 годы назывался Эриван), по сравнению с Тифлисом и Баку, являлся 
маленьким провинциальным городом. По данным Кавказского календаря на 
1 января 1916 года численность населения города составляла 51286 человек 
[8,с.221]. Двухлетнее правление  в Армении дашнаков (1918-1920)  привнесло 
значительные изменения в этнический облик города, в котором резко снизилась 
численность азербайджанского населения. Если накануне распада Российской 
империи, по данным на 1 января 1916 года, азербайджанцы составляли 
примерно 12557 человек или 25 % населения города, то всего через десять лет- 
к 1926 году их доля в составе населения Еревана сократилась втрое, составив 
лишь 8 % или 5216 человек [15]. Это сокращение происходило на фоне роста 
численности населения города, связанного, прежде всего, с переселением 
зарубежных армян. 

Советским армянам было предоставлено исключительное право иметь 
тесные контакты со своей многочисленной диаспорой, члены которой 
периодически, под видом репатриантов, на протяжении 1920-70-х годов 
иммигрировали в Советскую Армению. Процесс нового организованного 
переселения армян в пределы Южного Кавказа начался уже после советизации 
Армении. Ссылаясь на документы из архивов, азербайджанский историк 
М.Гасымлы в своей работе отмечает, что в целом, на территории Армянской 
ССР за период 1922-1923 годов было размещено 126 тысяч армян [6,с.214]. 
Это были переселенцы из Ирана и Месопотамии. Немалая их часть была 
размещена в Ереване и в прилегающих районах города. В своей книге “КГБ 
и власть” бывший заместитель Председателя КГБ СССР Ф.Бобков приводит 
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воспоминания советского писателя Андрея Белого, который в 1928 и 1929 
годах побывал в Армении и сравнивал отношение дашнакского и советского 
правительства к туркам, азербайджанцам: “«...В 21-м году обнародован был в 
Эривани декрет, призывающий беженцев в город вернуться. Сперва появились 
армяне, а за ними вернулись недавние «изверги »: турки, татары. Крестьяне, 
от них потерпевшие, их принимали охотно, и землями их наделяли и, им 
помогали распахивать землю. Политику судят по принесенным ею плодам: 
и политика местных властей превосходна, когда мной описанный факт — ее 
плод» [4, с.308]. 

Процесс миграции носил также внутренний характер. Крестьянское 
население Армении, особенно в период НЭПа и индустриализации 
устремилось в Ереван, где вливалось в состав немногочисленного рабочего 
класса, было занято в сфере набиравшего темпы строительного сектора и 
промышленного производства, торговли и различного рода услуг. Безусловно, 
столь разные потоки населения в Ереван (крестьяне из глухих горных селений, 
мигранты из крупных городов и столиц других союзных республик, прежде 
всего Грузии и Азербайджана, зарубежные армяне, плюс “старые ереванцы”) 
неизбежно приводили к трениям не только внутри армянского населения, но 
и между армянами и азербайджанцами. Ереван постепенно был разбит на 
круги общения между пришлыми и местными, которые замыкались внутри 
и старались отгородить себя от чужаков. Процесс адаптации продолжался не 
одно десятилетие. В конечном счете, Ереван (как и вся Армения) превратился 
в самую моноэтническую столицу среди всех столичных городов республик 
Советского Союза. 

Проект реконструкции Еревана, утвержденный в 1924 году, был рассчитан 
на 15 лет и население 150 000 человек [9,с.65]. Но уже по данным переписи 
1939 года, численность населения Еревана составила 200396 человек. Из 
двухсоттысячного населения города армяне составляли 87 %, русские 8% 
и азербайджанцы лишь 3,3 % населения города [15]. Налицо было резкое 
снижение численности азербайджанцев по сравнению с 1926 годом. И это 
несмотря на то, что численность населения города выросла по сравнению 
с 1926 годом более чем в 3 раза- с 67121 до 200396 человек [15]. В этом 
соотношении численность азербайджанцев увеличилась с 5216 в 1926 году 
до 6569 в 1939 году [15], то есть всего на 25%. Моральные унижения, 
материальные трудности, безработица, отсутствие перспектив для карьерного 
роста вынуждали азербайджанцев уезжать из Еревана в Азербайджан 
или в другие республики Союза. Большинство из них становились уже 
невозвращенцами. Накануне войны азербайджанцы оставались в Армении в 
подавляющем большинстве нацией крестьянской и не принимали активного 
участия в процессе урбанизации, вызванной политикой индустриализации. 
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Данная демографическая пропорция сохранилась на протяжении всего 
советского периода. В то же время резкий рост численности русских в 
составе населения Еревана в 1939 году по сравнению с 1926 годом, которые 
ныне составляли около 8% населения города , был связан с их активной 
миграцией из различных районов РСФСР, Украины, переживших страшный 
голод, вызванный политикой коллективизации. Однако русское население так 
и не прижилось в Ереване. В послевоенный период степень естественного 
прироста русских в составе населения города была мизерной, а их процентная 
доля непрерывно уменьшалась, достигнув накануне распада СССР, по данным 
Всесоюзной переписи населения 1989 года лишь 1,6% [15]. Таким образом, 
накануне Второй мировой войны Ереван превратился в единственный 
моноэтнический город на территории бывшего СССР, где проводилась 
политика искусственной интернационализации.

Накануне войны Ереван административно делился на 4 района: созданные 
в 1936 году Сталинский и Кировский районы, в 1938 году- Спандарянский 
Молотовский районы. Согласно переписи 1989 года, Ереван административно 
был разделен уже на восемь районов: Ленинский (бывший Молотовский), 
Мясникянский, Советский, 26 Бакинских комиссаров, Орджоникидзевский, 
Маштоцкий, Шаумяновский и Спандарянский районы [20].

Советизация Армении повлекла за собой также изменения архитектурного 
облика Еревана, превращения его в новый советский город. В 1924 году был 
принят план реконструкции города. Основной его целью было превращение 
Еревана в город с широкими улицами, площадями, и в то же время с объектами 
промышленности и сферы услуг. В 1920-1950-е годы в городе появились 
площадь Ленина, монумент и парк Сталина, здание Оперного театра, 
проспект Сталина (потом он стал проспектом Ленина) [9,с.65]. В 1931 году на 
месте разрушенного Никольского Собора русской православной церкви был 
возведен памятник С.Шаумяну. До 1945 года единственным мостом через реку 
Занги (была переименована в Раздан) был мост Панах хана [3,с.351]. После 
войны были построены «Киевский» мост и мост «Победы». В этот же период 
в Ереване были открыты табачная фабрика, мыло-масленный комбинат, 
каучуковый, алюминиевый заводы и другие промышленные предприятия. В 
1981-1985 года в Ереване вступили в строй первые 4 станции метро.

Реконструкция города сопровождалась уничтожением последних 
остатков мусульманской архитектуры, которые преподносились как 
пережитки старого феодально-патриархального общества, переименованием 
названий азербайджанских кварталов старого города и в целом всего, 
что могло напоминать о том, что Ереван был когда-то мусульманским 
городом. Декретом Совнаркома Армении от 18 декабря 1923 г. для охраны 
исторических памятников Еревана был создан “Комитет по охране старины». 
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Первое обращение этого комитета к населению республики в апреле 1924 
г. было озаглавлено: “Сохраните старину”. Здесь подчеркивалось значение 
исторических памятников и, в то же время, выдвигалось требование – 
неусыпный контроль за охраной старины. Уже в результате организованных 
в 1924 г. научных экспедиций был создан первый список исторических 
памятников Армении, в который вошло 80 “в основном известных памятников, 
а также крупные комплексы памятников”[9,с.75]. Однако данный комитет был 
заинтересован лишь в сохранении религиозных памятников принадлежавших 
армянам и под предлогом борьбы с религиозными и феодальными пережитками 
прошлого и реализации плана восстановления города закрывал глаза на 
факты разрушения мусульманских памятников, превращения их в амбары и 
помещения по содержанию скота. Так, отреставрированная в начале XIX века 
мечеть Сардара после советизации Армении постепенно была снесена и на ее 
месте были построены жилые дома. Подобная горькая участь постигла также 
мечети Зал хана, Тепебаши, Сартиб хана, Гаджи Новрузали бека. Построенная 
иреванскими ханами в XVIII веке Голубая мечеть, была превращена в музей 
истории и спасена таким образом от полного уничтожения. В 1936 году в 
здании Голубой мечети размещался Ереванский городской исторический 
музей [18]. Уже никто не помнил о Базарной площади, Арочной площади, 
Торговой, Гончарной и Хлебной площадях, существовавших в Ереване во время 
Российской империи. Эти площади были постоянным местом, где горожане 
обменивались свежей информацией, где собирались наемные рабочие. 
Караван-сараи, принадлежавшие уважаемым людям города и состоявшие из 
десятков торговых точек, в которых торговали и сами армяне, - караван-сараи 
Гаджи Али, Зохраба, Тахира - были разрушены или полностью снесены. 
Грузинский караван-сарай, куда привозили товары из Грузии и России, также 
лежал в руинах. Так, в Ереване постепенно уничтожались все артефакты, 
свидетельствующие о принадлежности города в прошлом азербайджанцам. 
Но в то же время в Ереване были построены площади в честь известных 
большевистских деятелей: Ленина, Сталина, Спандаряна и Шаумяна. 26 
октября 1976 года Президиум Верховного Совета СССР принял Указ “Об 
охране и использовании памятников истории и культуры” [22]. Данный 
указ  был дополнен новым решением Парламента СССР от 21 сентября 1983 
года [21]. Согласно этим указам, памятниками истории и культуры являлись 
сооружения, памятные места и предметы, связанные с историческими 
событиями в жизни народа, развитием общества и государства, произведения 
материального и духовного творчества, представляющие историческую, 
научную, художественную или иную культурную ценность. На основе этих 
решений в список памятников истории и культуры Еревана были внесены 
197 памятников [9,с.73]. В этот список входили не только армянские церкви, 
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надгробные памятники, но и построенные в советский период Театр оперы и 
балета, площадь Ленина и др. сооружения.

В 1920-30-е годы облик Еревана в основном определяли не отдельные 
парадные постройки, а одноэтажные каменные дома армян, строившиеся 
вдоль улиц, и глинобитные дома азербайджанцев, располагавшиеся в 
основном бесформенными соседскими группами. В 1920-50-х гг. армянские 
«репатрианты» поселились в созданных для них городах-спутниках, которые, 
в течение всего одного-двух десятилетий срослись со столицей, стали ее 
районами: Нор (Новая) Малатия и Нор Арабкир, Нор Зейтун и Нор Себастия, 
Нор Мараш и Нор Бутания, Нор Киликия и т.д. [9,с.60]. Наличие подобных 
названий также во многом способствовало жизнестойкости пропагандируемых 
после Первой мировой войны территориальных притязаний армян на турецкие 
территории. Армяне по традиции, как это было в XIX веке (например, Баязет-
Нор Баязет), называли вновь населенные территории по названию тех районов 
Турции, откуда они переселились.

Кварталы азербайджанцев также считались улицами, причем по 
масштабу они были довольно большими. Это была лишь малая часть бывших 
азербайджанских кварталов Тепебаши, Дамирбулаг, число жителей которых 
резко сократилось в период дашнакской Армении. Расположенные на западе, 
северо-западе и примыкающие к Еревану, дачные участки назывались Дере, 
Дельме, Xapaбa, Сарванлар, Чарвах [3,с.351]. Начавшееся с 1940-х годов 
многоэтажное строительство в Ереване не ликвидировало замкнутость 
кварталов азербайджанцев, объединявших соседей некими полуобщинными 
отношениями. Однако, если кварталы азербайджанцев были, по существу, 
сельскими поселениями (с садами, оросительной системой, отсутствием 
городской канализации), то новые кварталы армян были городскими. Отличал 
их и относительно высокий уровень жизни, и связь с промышленным 
производством (новое жилье строилось самими предприятиями для своих 
работников). Но самое главное–в новых армянских кварталах было отсутствие 
родственных связей на новом месте. Это были чисто соседские сообщества. 
В то же время для армянских городских кварталов была характерна 
высокая преступность и слабость общего городского порядка. В отличие 
от армянских кварталов, более тесно связанные родственными и иными 
узами азербайджанские кварталы сельского типа практически исключали 
возможность перемещения по их территории посторонних людей, служили 
для азербайджанцев защитой от внешнего окружения, от города, в котором 
пока не было никаких устоев, никаких правил.

Среди городов СССР было немного городов, сопоставимых с Ереваном по 
приросту населения. После 1926 года, за 50 лет, население Еревана увеличилось 
в 15 раз, с 67 тысяч до 1 миллиона в 1979 году. Это было 30% населения 
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республики. По переписи 1979 г., армяне уже составляли 96% населения 
Еревана [15]. Поэтому этнические процессы, протекавшие среди ереванцев, 
носили лишь этнокультурный, адаптационный характер, т.к. протекали в 
пределах одного этноса, где различия между его отдельными группами носили 
лишь этнографический – культурно-бытовой характер. Иначе говоря, Ереван 
мозаично представлял собой этнографический облик армянства.

1946-48-е годы стали новой активной фазой процесса иммиграции 
зарубежных армян в Советскую Армению. Начальный советский миф об этом 
гласил, что речь идет о “репатриации насильственно перемещенных армян”. 
На самом же деле это не было “репатриацией”, поскольку Армения в границах 
Армянской ССР никогда не была родиной их предков — выходцев из Ближнего 
и Среднего Востока, Европы и Америки. Уже после окончания очередного 
этапа иммиграции известная армянская писательница Мариэтта Шагинян в 
1950 году выпустила книгу «Путешествие по Советской Армении», в которой 
откровенно писала об этом: «В Армении живут почти исключительно армяне 
и небольшой процент людей другой национальности. Казалось бы редкая 
по своей целости страна. Но и здесь особенность большой процент армян, 
населяющих Армению, не здешние жители: они наехали в эту страну со всей 
части земли и колонизовали её. Страна отцов- это скорее теоретически. На 
самом же деле очень немногие поселения помнят свое вековое существование 
и имеют могилы предков. Основная крестьянская масса перебрасывалась 
переселялось во все времена армянской истории” [11].

Однако армянские иммиграции отвечали также стратегическим планам 
Кремля, который хотел использовать карту «репатриантов» в пересмотре 
своих южных границ и прежде всего с Турцией. Поэтому, уже 19 марта 1945 
года Кремль поставил вопрос о пересмотре советско-турецкого договора, 
подписанного в 1925 году [5,с.241]. Пытаясь воспользоваться новыми 
настроениями в Кремле для реализации своих узконациональных интересов, 
первый секретарь ЦК КП (б) Армении Г.Арутинов, начиная с лета 1945 года, 
забрасывает Кремль письмами и справками, которые позже преобразовались 
в два потока. Первый поток строился на желании зарубежных армян 
вернуться в Армению, а второй, логически вытекающий из первого, на 
необходимости увеличить территорию, чтобы разместить репатриантов. 
Кроме официального партийного руководства Армении, в реализацию 
проекта репатриации зарубежных армян также активно включилась армянская 
церковь в Эчмиадзине, которая оправившись от сталинских репрессий 
второй половины 30-х годов, возобновила свою деятельность в 1945 году. В 
1945 г. новый армянский католикос Георг VI Чорекчян от имени армянского 
народа обратился к И. В. Сталину: «Мы питаем большую надежду, что 
государственная и дипломатическая мудрость Советского Союза найдет 
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средства и пути устранения этой несправедливости, которой подвергся наш 
народ во время Первой мировой войны» (10а, л.102). 21 ноября 1945 г. вышел 
указ советского правительства, позволяющий массовую репатриацию армян 
в Советскую Армению, в проведении которой на церковь была возложена 
функция связующего звена между Арменией и диаспорой. В связи с эти 
27 ноября 1945 г. вышло обращение армянского католикоса к религиозным 
деятелям диаспоры, на которых была «возложена особенно ответственная 
обязанность своим авторитетом, искусным языком и внушительной речью» 
содействовать успешному проведению данной акции. Армянский католикос 
обратился к главам трех великих держав – Советского Союза, США и Англии, 
прося давить на Турцию, чтобы та вернула Советской Армении «армянские 
территории» [5,с.278].

Многие армяне из Ирана, Сирии, Ирака, Египта, Франции, Греции, 
Америки и т. д. поверили обещаниям, которые сулили им благополучную 
жизнь при переезде в Советскую Армению. Однако вскоре первый секретарь 
ЦК КП Армении Г.Арутинов стал посылать в Москву жалобы на то, что ему 
негде размещать и нечем кормить репатриантов, которых пригласили из расчета 
новых территорий (правда, вместо предполагаемых 360-400 тыс. в Советскую 
Армению переселилось лишь около 100 тыс. армян). Неслучайно, что уже 
к началу 1947 года среди армянских репатриантов стали частыми попытки 
пересечь границу Армянской ССР и через Турцию вернуться в свои страны, 
где они жили куда более безопасно. Эти попытки в основном завершались 
неудачно. Люди, которые жили в более приемлемых условиях и в более 
демократичных странах, столкнувшись с советской реальностью, пережили 
глубокое разочарование, но пути обратно в свои страны были уже закрыты. 

Однако, после принятия в 1947 году доктрины Трумэна, согласно которой 
США взяли Турцию под свое покровительство, Сталин вынужден был 
отказаться от территориальных притязаний к Анкаре. В этих условиях и 
появилась мысль о компенсации несбывшихся надежд армян на расширение 
«исторической родины» за счет унижения и попрания прав азербайджанского 
меньшинства в Армении. Так возникла идея частичного переселения 
азербайджанского населения из Армении в Азербайджан. То, что инициатива 
этого проекта исходила от армянского руководства и была поддержана 
Москвой, не вызывает сомнения.

      По данным Нархозучета и Министерства сельского хозяйства Армянской 
ССР, до начала переселения в 1948 году в Армении проживало 25 тысяч семей 
или около 110 тысяч человек азербайджанцев. Из них только 9 тыс. семей 
или 35 тысяч человек проживало в низменных районах, остальные 75 тыс.–в 
высокогорных районах Армянской ССР [7,с.542]. Для сравнения отметим, что 
по данным Всесоюзной переписи 1939 года в Армении проживало 130896 



“Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi - 2020”

178

азербайджанцев [15]. Очередное снижение их численности было, прежде 
всего, связано с тем, что в период советско-германской войны 1941-1945 гг. 
азербайджанцы из Армении были мобилизованы в армию и многие из них 
служили в составе азербайджанских национальных дивизий.

23 декабря 1947 г. за подписью И.Сталина вышло постановление Совета 
Министров СССР «О переселении колхозников и другого азербайджанского 
населения из Армянской ССР в Кура-Араксинскую низменность 
Азербайджанской ССР». Согласно этому документу, переселению подлежало 
100 тыс. человек, в том числе 10 тыс. человек - в 1948, 40 тыс. человек 
- в 1949, 50 тыс. человек в 1950 годах [7,с.81-83]. При этом документ 
обнаруживал весьма характерное для советской системы лицемерие. В нем 
указывалось о необходимости переселения на «добровольных началах», 
но использовалось повелительное наклонение –«переселить». При Совете 
Министров Азербайджанской ССР было создано Переселенческое управление, 
начальником которого был назначен заместитель министра сельского 
хозяйства Азербайджанской ССР по кадрам Мамед Джафаров. В Армянской 
ССР было открыто представительство Совета Министров Азербайджанской 
ССР, специально занимающееся вопросами переселения. Директор Азторга 
Мурсал Мамедов был назначен уполномоченным правительства в Армянской 
ССР. Специальная комиссия, занимавшаяся вопросами переселения, 
была создана и в Армянской ССР. Среди её членов были председатель 
Исполнительного Комитета Спандарянского районного совета города Еревана 
Рза Шейхзаде, секретарь Гарабагларского районного комитета партии Ибиш 
Аббасов, редактор газеты “Совет Ерменистаны” Рагим Аллахвердиев, второй 
секретарь Кешишкендского (позднее Егегнадзорского) районного комитета 
партии Азиз Джафаров, первый секретарь Басаркечерского райкома партии 
Талыб Мусаев и ряд других лиц, которым было дано указание вести среди 
народа такую разъяснительную работу, чтобы эта “политическая” кампания 
скорее завершилась [3,с.134].

Окончательное оформление план переселения получил в тексте 
постановления Совета Министров Азербайджанской ССР от 13 мая 1948 
года. Согласно этому постановлению, в текущем 1948 году из различных 
районов Армении, в том числе Спандарянского, Молотовского, Кировского 
и Сталинского районов города Еревана, планировалось переселить 2757 
хозяйств или 12177 человек [7,с.171-176], т.е. больше, чем было указано в 
постановлении Совета Министров СССР от 23 декабря 1947 года. Только 
из Еревана в колхозах Абшерона и Губинского района было размещено 105 
хозяйств с общей численностью 445 человек. Переселенные из Еревана 
в Абшеронский район Баку хозяйства в основном были размещены на 
территории колхозов (71 хозяйство) в селении Маштага [7,с.244-245]. 
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Основанием для размещения ереванских азербайджанцев вокруг Баку стала 
докладная записка представителя Совмина Азербайджанской ССР в Армении 
Мурсала Мамедова Председателю Совмина Азербайджанской ССР М.Дж.
Багирову от 12 апреля 1948 года. В ней отмечалось : “Планом переселения 
азербайджанского населения в 1948 году намечено переселить из города 
Еревана очень ограниченное количество людей, всего 65 хозяйств с населением 
в 230 человек. Причем эти люди были членами существовавшего два года тому 
назад пригородного Ереванского колхоза, ныне ликвидированного. Из города 
Еревана ежедневно посещают меня десятки людей и просят, как можно скорее их 
отправить. Мотивировкой является то, что среди них очень много безработных. 
Азербайджанцы Еревана, как намеченные к переселению в текущем году, а 
также другие, просящие о переселении их в первую очередь, настоятельно 
просят о переселении их в крупные города Азербайджана, особенно в Баку и 
Кировабад. Среди ереванцев очень много садоводов и овощеводов. Если бы Вы 
сочли возможным и. если позволили бы земельные условия, целесообразнее 
было бы в этом году отправить определенное количество населения города 
Еревана в наш Абшерон. которые могли в некоторой степени обеспечить город 
Баку овощами и зеленью. Многие азербайджанцы-ереванцы ставят вопрос 
об обмене их квартир, находящихся в их распоряжении в городе Ереване с 
жителями, проживающими в городах Азербайджана. Они просят объявить 
об этом в печати” [7,с.135]. Это предложение представителя Азербайджана в 
Армении было одобрено руководством республики. В то же время в 1951 году 
по требованию руководства Азербайджана план переселения из Еревана 140-
150 азербайджанских семей [всего 400 семей по Армении], в основном врачей, 
учителей, служащих и других, был отменен, поскольку они были непригодны 
для работы в совхозах Кура-Аракской низменности [7,с.566-567]. Таким 
образом, несмотря на то, что в постановлении Совета Министров СССР от 23 
декабря 1947 года для размещения азербайджанских колхозников и другого 
населения предусматривались территории Кура-Араксинской низменности, 
на практике в географию данного процесса были привнесены изменения. 

Как бы то ни было, факты свидетельствуют, что осуществить 
в установленные сроки переселение запланированного количества 
азербайджанских семей из Армении не удалось. Поэтому 6 сентября 1950 года 
Совет Министров СССР принимает новое Постановление «О переселении в 
колхозы Кура-Араксинской низменности Азербайджанской ССР в 1951-1955 
гг.». Данным постановлением планировалось переселить в указанные сроки 
из Армянской ССР 15 тысяч семей колхозников и другого азербайджанского 
населения [7,с.464]. Таким образом, Москва, продлевая сроки переселенческой 
компании, стремилась добиться наконец желаемой цифры в 100 тысяч человек, 
установленной предыдущими постановлениями от 23 декабря 1947 года и 10 
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марта 1948 года. Однако, как следует из письма министра сельского хозяйства 
Азербайджанской ССР И.Абдуллаева   от 13 октября 1953 года  секретарю  
ЦК КП Азербайджана И.Мустафаеву и Председателю Совета Министров 
республики Т.Кулиеву в период 1948-1953 годов из Армянской ССР в Кура-
Араксинскую низменность было переселено 11914 хозяйств (53000 человек) 
[7,с.671-673]. 

После смерти Сталина, со второй половины 1950-х годов наблюдается 
устойчивое снижение интенсивности процесса переселения азербайджанцев 
с территории Армении. Однако, даже когда переселенческая кампания 
утратила свой накал, постепенный, медленный исход азербайджанцев, 
почувствовавших во всей полноте второсортность своего положения в 
Армении, стал неизбежным и постепенно приобрел форму постоянной 
тенденции вплоть до распада СССР. 18 декабря 1997 года указом Президента 
Азербайджанской Республики Гейдара Алиева впервые была дана политико-
правовая оценка депортации азербайджанцев из Армении в 1948-1953 годы. 
В указе особо отмечалось, что в этом деле наряду с преступной политикой 
армянских шовинистических кругов и руководства СССР немаловажную 
роль сыграла позиция руководства Азербайджана того времени, действия 
которого противоречили судьбе своего народа, его участия в организации и 
осуществлении преступлений, совершенных против наших сограждан[16].

Интересно, что в конце 1940-х годов объектом переселения стало не 
только азербайджанское население Армении, но и азербайджанское отделение 
Ереванского педагогического института и Азербайджанский педагогический 
техникум. Вновь обратимся к работе М.Шагинян, которая писала об этом 
так : «В 30-е и 40-е годы здесь издавались на азербайджанском языке 
республиканская и районные газеты. Армения посылала азербайджанцев 
депутатами в республиканский Верховный Совет и в Верховный Совет 
СССР. Ереванский педагогический институт имел азербайджанский сектор 
с тремя факультетами; кроме него, в Ереване находились азербайджанский 
сельскохозяйственный техникум, педагогическое училище, две средние 
школы; и в Центральной библиотеке, и в детской, и в городской есть 
азербайджанские отделения. О районах говорить нечего, — везде были свои 
средние школы. С переселением части азербайджанцев на родину, в соседний 
Советский Азербайджан, эти данные несколько снизились в количественном 
отношении»[11]. Здесь необходимо исправить армянскую писательницу, 
которая преднамеренно искажая историческую правду, рассматривает 
депортацию азербайджанцев в Азербайджанскую ССР, как переселение на 
родину. В действительности же азербайджанцы вынуждены были покинуть 
свои исторические земли с территории ныне называемой Арменией, на 
которых они жили веками и имели свои государственные образования. 
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Однако авторы плана переселения азербайджанских учебных 
заведений считали, что с полным изгнанием азербайджанцев из Армении 
необходимость в обучении азербайджанских учителей отпадет сама собой.       
В результате 1 июля 1948 года Совет Министров Азербайджанской ССР 
принял специальное решение. Согласно решению, азербайджанский филиал 
Ереванского педагогического института должен был присоединиться к 
Азербайджанскому педагогическому институту [АПИ] имени В.И. Ленина. 
Так, 149 азербайджанских студентов литературного, исторического и физико-
математического факультетов Азербайджанского филиала Ереванского 
педагогического института были приняты на соответствующие факультеты и 
курсы Азербайджанского педагогического института. 257 азербайджанских 
студентов литературного, исторического и физико-математического 
факультетов заочного отделения Ереванского педагогического института также 
были приняты на соответствующие факультеты и курсы заочного отделения 
АПИ. Согласно данному решению, Азербайджанский педагогический 
техникум, в котором обучалось 232 студента и 108 студентов заочного отделения, 
был переведен в Азербайджанскую ССР и размещен в здании детского дома в 
городе Ханларе [7,с.193-194]. Лишь в 1954 году в Ереванском педагогическом 
институте вновь открылось азербайджанское отделение, которое состояло 
из двух факультетов (физико-математического и азербайджанского языка и 
литературы). По данным Министерства образования Армянской ССР, в 1981-
1982 годах в 155 азербайджанских школах и 38 интернациональных школах 
с классами на азербайджанском языке обучалось 48812 азербайджанцев. В 
Ереване, в одной восьмилетней и одной средней азербайджанской школе 
обучалось в общей сложности 176 азербайджанцев. 36 из них учились в 
восьмилетней школе имени М.Азизбекова и 140 - в средней школе имени 
М.Ф. Ахундова [17].

Азербайджанский государственный драматический театр имени Дж. 
Джаббарлы, действовавший в Ереване с 1928 года, в 1949 году остановил 
свою деятельность. Возобновивший после длительного перерыва свою 
деятельность в 1967 году, театр был окончательно закрыт в 1988 году в период 
массовой депортации азербайджанцев из Армении [19].

В то время, как во второй половине 1950-х годов активная фаза 
иммиграции армян замедлилась, с начала 1960-х годов в Армении на повестку 
дня стал вопрос об обосновании этого процесса с исторической точки 
зрения. В результате, в 1965 году в Ереване были проведены мероприятия, 
посвященные годовщине так называемого «геноцида армян». В 1967 году 
в центре Еревана, в местечке Цицернакаберт был открыт мемориальный 
комплекс, посвященный этим событиям. Однако искусственная затяжка 
процесса миграции зарубежных армян до начала 1970-х годов, постепенно 



“Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi - 2020”

182

привела к обратному процессу: бывшие иммигранты и их дети уже начали 
возвращаться.

Почти одновременно с основанием новых районов армянских иммигрантов 
вокруг Еревана, в Армении началась кампания по переименованию тюркских 
топонимов на армянский лад. Цели, преследуемые при этом, достаточно 
очевидны: вместе с выживанием коренного азербайджанского населения и 
уничтожения памятников его материальной культуры, стереть саму память 
об исконных жителях территории, которая ныне называлась Арменией. 
Процесс массового переименования топонимов в Армении берет начало 
с образования в мае 1918 года первого армянского государства на Южном 
Кавказе –Араратской Республики. В период с 1919 по 1935 год на территории 
Армении была переименованы названия более 190 тюркских населенных 
пунктов [2,с.5-6]. 

В 1933 году при армянском отделении Закавказского филиала Академии 
наук СССР была создана специальная Географическая комиссия, которая 
должна была определить перечень топонимов на территории республики, 
которые подлежали переименованию. В дальнейшем этот список 
рассматривался на Президиуме отделения и передавался для окончательного 
утверждения в законодательный орган власти республики. Постановлением 
Центрального Исполнительного Комитета ССР Армении от 3 января 1935 года 
на официальном уровне был дан старт кампании по массовому переименованию 
тюркских топонимов на вымышленные армянские, которая продолжалась 
с разной интенсивностью вплоть до начала 90-х годов прошлого века. В 
постановлении нашла отражение официальная версия причин переименования, 
которая сводилась к тому, что “названия многих мест отражали религиозные, 
феодально-собственнические пережитки прошлого, а также большинство 
имели неустойчивое и подрывающее значение” [14]. Одним из первых было 
решение о переименовании в 1936 году города Эривана в Ереван. 

Во время раскопок на холме Ганлы тепе на юго-восточной окраине 
Еревана в 1950 году армянские археологи обнаружили клинопись, в которой 
царь Урарту Аргишти I сообщал о строительстве в 782 году до нашей эры 
крепости под названием Эребуни. Обнаружение этого артефакта дало армянам 
повод отпраздновать в сентябре 1968 года 2750-летие «одного из древнейших 
городов мира» Эребуни-Еревана, и заявить на весь мир, что якобы Ереван 
на тридцать лет старше Рима [12,с.23]. На самом же деле обнаруженные на 
холме Ганлы тепе остатки крепости не имели ничего общего ни с историей 
города Еревана, ни тем более армян, а проведенные мероприятия по случаю 
«годовщины» Еревана являлись частью развернувшейся после 1965 года в 
Армении антитурецкой кампании. 

В послевоенные годы процесс переименования тюркских исторических 
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названий на территории Советской Армении принял тотальный характер и 
чаще совпадал с периодами активизации антитурецких и антиазербайджанских 
настроений. Начало нового этапа переименования тюркских топонимов 
совпало с ухудшением в 1945 году советско-турецких отношений. Другим 
социально-политическим фактором, оказавшим влияние на процесс 
переименования названий тюркских топонимов, была депортация более 50 
тысяч азербайджанцев из Армянской ССР в Кура-Араксинскую низменность 
Азербайджанской ССР в 1948-1953 годы. Новая активная фаза процесса 
переименования тюркских топонимов относится ко второй половине 1960-х 
годов. Мощным импульсом этому стали проведенные в 1965 году в Ереване 
мероприятия, посвященные 50 летней годовщине т.н. “геноцида армян”, якобы 
имевшего место в годы Первой мировой войны на территории Османской 
империи. Эти мероприятия дали мощный толчок новому росту антитурецких 
и антиазербайджанских настроений в армянском обществе. В общей 
сложности за период 1930-1991 годов в Армении было переименовано более 
600 тюркских топонимов. Помимо этого, в период с 1918 и до середины 80-х 
годов ХХ века с карты Армении полностью исчезли названия 254 населенных 
пунктов тюркского происхождения [2,с.43-55].

До конца 1980-х годов, не считая отдельных единичных случаев роста 
всплеска напряженности в армяно-азербайджанских отношениях, в основном 
инициированных армянским руководством, советским властям удавалось, 
держа руку на пульсе, не давать выходу информации об этих фактах за 
пределы Армении, а также на страницы союзной печати. В межнациональных 
отношениях Кремль действовал жестко, методом устрашения, тем 
самым контролируя мир, добрососедство между армянами, грузинами, 
азербайджанцами и многими другими народами и этносами на протяжении 
десятилетий. Это обеспечивалось не только неотвратимостью наказания того, 
кто преступил законы сосуществования в едином советском доме. За Союзом 
признавалась роль объективного третейского судьи. И он эту роль худо-
бедно выполнял достаточно объективно. Однако горбачевская перестройка 
лишила Союз его эффективного оружия -опоры на силу, заменив ее ссылками 
на несуществующую демократию. А роль объективного третейского судьи 
Михаил Сергеевич подменил политикой равноудаленности. В результате, 
получилось, что нарушитель мира и закона виноват в той же мере, что и тот, 
чей покой нарушен дерзкими, необоснованными претензиями на исторические 
земли. Эта логика и подвела к уравнению в правах и агрессора, и его жертвы.

В ходе последней фазы территориального конфликта, начавшейся во 
второй половине 80-х годов ХХ века, информация о нем впервые вырвалась на 
страницы союзной и республиканской прессы, выйдя тем самым из латентного 
состояния и став объектом широкого обсуждения. Впервые, начиная с 
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1920-х годов, не в закрытых кабинетах или в ходе застолий, а открыто на 
официальном уровне было выдвинуто требование изменить административно-
территориальное устройство советского государства, являвшееся одной из 
главных истин, на которых держался “нерушимый союз”. Одновременно, 
впервые руководство Армении, наряду с политической поддержкой 
сепаратистского движения в Нагорном Карабахе, предприняло конкретные 
юридические шаги по воссоединению НКАО с Арменией и открыто начало 
депортировать азербайджанцев со своих исторических земель в Армении. 

После трагических событий в Сумгаите в феврале 1988 года, 
спровоцированных советскими спецслужбами в тандеме с армянскими 
националистами, конфликт перешел в кровавую плоскость. Развернулась 
антиазербайджанская пропагандистская кампания в прессе уже во всесоюзном 
и международном масштабе с использованием умело смоделированного 
образа азербайджанской нации. Сумгаитские события дали повод армянским 
националистам для начала планомерного выживания азербайджанцев со своих 
земель в Армении. Логика развития событий и нежелание обидеть какую-
либо из конфликтующих сторон, неумолимо подвели Кремль к тому, чего он 
старался избежать: вынесение обсуждения нагорно-карабахской проблемы 
на высокий союзный уровень — на заседание Президиума Верховного 
Совета СССР. 18 июля 1988 года в Кремле состоялось специальное заседание 
Президиума Верховного Совета СССР, посвященное обсуждению ситуации. На 
этом заседании состоялся весьма любопытный диалог между М.Горбачевым и 
армянским академиком В.Амбарцумяном, в котором Генеральный секретарь 
продемонстрировал удивительную осведомленность об истории Еревана и его 
азербайджанского населения. Обращаясь к В.Амбарцумяну, Горбачев прямо 
спросил его : « Здесь часто упор делается на то, как меняется демография, 
состав населения. Это подается как важный аргумент и даже как результат 
определенной политики. Скажите, в начале века (имеется ввиду ХХ века-
И.Н.) сколько в Ереване составляло азербайджанское население?». Армянский 
академик растерялся и не мог назвать точную цифру. Тогда М.Горбачев 
уточнил : «Вы обязаны знать. Я вам напомню – 43 процента азербайджанцев 
было в Ереване в начале века. Сейчас какой процент азербайджанцев?» [10]. 
Подобная осведомленность Генерального секретаря вынудила Амбарцумяна 
признать, что в настоящий момент в столице Армении остался всего 1 процент 
азербайджанцев. В.Амбарцумян не был далек от истины. Город Ереван, 
имевший до начала нагорно-карабахского конфликта азербайджанское 
население в несколько тысяч человек [по переписи 1979 года - 2341 человек 
или 0,2% населения города[15], в 1988 году  полностью был очищен от наших 
соотечественников.

Конец ноября - декабрь 1988 года в сложнейшей многовековой истории 
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армяно-азербайджанских отношений занял особое место как заключительный 
этап полного и теперь окончательного изгнания азербайджанцев из Армении. 
Начинавшийся в феврале с массовых выступлений в Армении и Нагорном 
Карабахе под лозунгами “воссоединения”, 1988 год завершался тотальной 
этнической чисткой азербайджанского населения Армении. Был претворен в 
жизнь вожделенный лозунг “Армения для армян”. С этого момента, в течение 
целого ряда лет феномен беженцев становится неустранимым фактором 
политической и социальной жизни республики, активно включенным 
в деструктивные процессы. По данным Госкомстата Азербайджанской 
ССР, к началу февраля 1990 г. из Армении в Азербайджан бежали 186 тыс. 
азербайджанцев [13].

С исходом азербайджанцев из Армении возросли масштабы армяно-
азербайджанского конфликта, в его воронку оказалась вовлечена еще 
большая масса людей, значительно расширилась география конфликта. Вслед 
за депортацией азербайджанцев из Армении межобщинные столкновения 
приобрели тенденцию военных столкновений с применением огнестрельного 
оружия, орудий массового уничтожения. Таким образом, конфликт постепенно 
перерастал в войну между двумя некогда союзными республиками.

В завершении хотелось бы отметить, что переход армяно-азербайджанского 
конфликта после распада СССР в активную военную фазу, последовавшие 
за этим геноцид азербайджанского населения в Ходжалах, оккупация 
20 % территорий Азербайджанской Республики вооруженными силами 
Армении вызвали большой интерес у отечественных историков к изучению 
исторического прошлого и материально-культурного наследия азербайджанцев 
- исконных жителей тех территорий, на которых сегодня создана Республика 
Армения. Важный толчок этому процессу придали указы Президента 
Азербайджанской Республики Гейдара Алиева от 18 декабря 1997 года о 
депортации азербайджанцев из Армении и от 26 марта 1998 года о геноциде 
азербайджанцев. Безусловно, важной вехой в этом процессе стало обращение 
Гейдара Алиева к азербайджанским историкам на заседании комиссии 
по проведению 75-й годовщины образования Нахчыванской Автономной 
Республики 9 февраля 1999 года: «И в дальнейшем надо создавать такие 
произведения, чтобы они постоянно, в последовательной форме доказывали 
принадлежность Азербайджану земель, где ныне расположена Армения. Мы 
должны сделать это. Мы должны открыть дорогу будущим поколениям. Мы 
просто должны отобразить эту действительность в произведениях. Однако 
что и когда произойдет, - это покажет история» [1,с.148-149]. 
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İlqar Niftəliyev
Sovet dövründə İrəvanın azərbaycanlı əhalisinin faciəli taleyi

Xülasə

Açar sözlər: İrəvan, şəhər,  deportasiya, əhali, sovet dövrü

Məqalədə Ermənistanın sovetləşməsindən sonra, 1920-1988-ci illərdə İrəvanın 
azərbaycanlı əhalisinin faciəli taleyi araşdırılır. Daşnak hökuməti tərəfindən İrəvanın 
azərbaycanlı əhalisinə qarşı həyata keçirilmiş soyqırım siyasəti nəticəsində şəhərin 
etnik görünüşünü xeyli dəyişdi. Şəhərdə azərbaycanlıların sayı kəskin şəkildə 
azaldı və İrəvan  Sovetlər İttifaqında ən monoetnik şəhərə çevrildi. Sovet dövründə 
İrəvan azərbaycanlılarına qarşı aparılan mənəvi soyqırım  siyasəti bir vaxtlar  
şəhərin onlara  məxsus olduğunu subut edən   maddi mədəniyyət abidələrinin 
dağıdılması və  toponimlərin adlarının  dəyişdirilməsi ilə nəticələndi. Şəhərin 
azərbaycanlı əhalisinin tarixində ən faciəli səhifə  1948-1953 və 1988-ci illərdəki 
kütləvi deportasiyalar  dövrü idi. Məqalədə yuxarıda göstərilən  müsələlər çoxsaylı 
statistik məlumatlar və arxiv sənədləri əsasında araşdırılır.

İlgar Niftaliyev
The tragic fate of the Azerbaijani population 

of Yerevan during the Soviet period 

Summary

Key words: Yerevan, city, deportation, population, Soviet period

The article examines the tragic fate of the Azerbaijani population of Yerevan 
after the Sovietization of Armenia, in 1920-1988. The genocidal policy pursued by 
the Dashnak government against the Azerbaijani population of Yerevan significantly 
changed the ethnic appearance of the city. The number of Azerbaijanis in the city 
dropped sharply, and Yerevan became the most mono-ethnic city in the Soviet 
Union. The policy of moral genocide of Azerbaijanis in Yerevan during the Soviet 
era led to the destruction of material cultural monuments and the renaming of place 
names, which proved that the city once belonged to Azerbaijanis. The most tragic 
page in the history of the Azerbaijani population of the city were the periods of 
mass deportations in 1948-1953 and 1988. These issues are discussed in the article 
on the basis of numerous statistical data and archival documents.
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Студенческая антисоветская организации 

«Илдырым» и ее место в политической истории 
Азербайджана 

Ключевые слова: политические репрессии, «Илдырым»,  сталинизм,   
национализм, тоталитарная система, авторитарный режим

UOT 94 (479.24)

Политические события 30-40-х годов ХХ века завершились массовым 
террором по отношению к огромной части населения республики, что привело 
к уничтожению большого числа думающего, талантливого, трудолюбивого, 
духовного слоя общества. Как отмечал профессор Э.Исмайлов «цифра о 
количестве жертв массовых репрессий  в Азербайджане лишь в 1937-1938 
гг. в 80-100 тыс. человек близка к истине». (3, с.173) . События «большого 
террора» обычно редко выходили на всеобщее обсуждение общественности. 
В советской печати появлялась информация только о больших показательных 
процессах, а опыт отдельных людей, ставших жертвой репрессий, не  
раскрывал общей картины происходящего. Поэтому масштабы репрессий 
оставались неизвестными не только широкой общественности, но и ученым, 
которые исследовали и анализировали события. А осмысление в комплексе 
происшедшей трагедии возможно лишь путем выявления новых документов.  
В настоящее время доступные нам источники дают реальную возможность 
изучить и оценить последовательность репрессивных событий, опираясь на 
архивные материалы, сборники документов, монографии, воспоминания пока 
еще живых жертв «красного террора», которые еще более раскрывают всю 
трагедию того периода.  

Фундаментальные исследования «большого террора» в Азербайджане 
принадлежат  профессору Эльдару Исмайлову, который в своих монографиях 
«Власть и народ. Послевоенный сталинизм в Азербайджане» (2003), 
«Очерки истории Азербайджана» (2010), «История «большого террора» 
в Азербайджане»  (2015) исследовал предпосылки, ход и последствия 
репрессий в Азербайджанской ССР и «пришел к выводу о том, что «большой 

Махфуза Зейналова. Студенческая антисоветская организации 
«Илдырым» и ее место в политической истории Азербайджана  (c. 188-199)
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террор» стал подлинной трагедией и предопределил утрату многими 
народами бывшей единой страны доверия к центральной власти» (1,с.95). 
Тема репрессий в Азербайджанской ССР нашла свое отражение в работах 
других азербайджанских ученых, а именно З.Буниятова, Дж.Гасанлы, 
А.Назарли, С.Алиевой, Т.Керимовой, Ш.Мамедовой, А.Пашаева, Б.Рафиева, 
Р.М. Байрамова, А.Кенана, М.Амрахова и других (2). Тем не менее, проблема 
«красного террора» так и не была комплексно изучена в республике, а 
«между тем изучение этой темы применительно к конкретным условиям 
Азербайджана, с учетом реалий советской действительности тех лет, может 
позволить лучше понять многие современные национальные проблемы, их 
истоки, а также способствовать устранению многочисленных препятствий на 
пути исторического прогресса независимого ныне государства»  (4,с.194). 

Для сотрудников Национального музея истории Азербайджана тема 
политических репрессий является не только объектом исследований,  но 
и одним из важных направлений в собирательской работе. Пополнение 
коллекции музея материалами репрессированных общественно-политических 
деятелей или представителей науки и культуры,  внесших вклад в историческое 
наследие нашей республики, является  важным звеном в работе   музея. Одним 
из таких материалов, переданных в музей автором данной статьи, являются 
документы и фотографии членов антисоветской студенческой организации 
«Илдырым» («Молния»), оставившей свой след в истории Азербайджана.  

В начале 1940-х годов  в Азербайджане, когда  среди азербайджанской 
молодежи вновь пробуждается стремление к свободе, независимости и 
борьбе с диктатурой, в Баку возникает организация, в которую вошли восемь 
молодых людей, единомышленников, готовых  бороться за свои идеалы и не 
желавших мириться с существующим  положением в обществе. Их имена: 

Абдуллаев Гюльгусейн- аспирант Азербайджанского Государственного  
Университета.

Абдуллаев Муса -  студент Азербайджанского медицинского института.
Алескеров Азер - аспирант Азербайджанского Государственного 

Университета. 
Алиев Кямал - студент Азербайджанского индустриального института. 
Ваидов Айдын -  студент Азербайджанского индустриального института. 
Зейналов Гаджи - студент Восточного факультета  Азербайджанского 

государственного университета.
Рагимов Исмихан - выпускник Азербайджанского государственного 

института иностранных языков, аспирант Азербайджанского педагогического 
института.

Рзаев Кямиль - студент Политехнического факультета Азербайджанского 
института народного хозяйства. 
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Впервые идея о создании организации  возникла в   1942 г., когда 
«Абдуллаев Гюльгусейн, Гаджи Зейналов и Кямиль Рзаев, которые 
учились в школе № 132 и жили по соседству в Крепости, объединились в 
антисоветскую, националистическую группировку, назвав ее «Илдырым», 
вели  клеветнические и ложные беседы о политике, проводимой советским 
правительством и ВКП(б). В связи с тем, что Рзаев Кямиль был призван в 
ряды советской армии, их группировка прекратила работу, но Г.Абдуллаев и 
Г.Зейналов не прекратили антисоветскую деятельность» (9, с.320). На самом 
деле, в этот период «деятельность» 18-летних ребят заключалась в   разговорах 
и беседах «на кухне». Уже в 1943 г. в университете Г.Абдуллаев и Г.Зейналов 
знакомятся с И.Рагимовым, и здесь они уже создают националистическую 
организацию, в которую привлекают А.Вахидова, К.Алиева, А.Алескерова 
и других. Они принимают клятву, в которой говорится, «что хлебом и 
солью, кровью матери, родной землей клянемся, что в борьбе за полную 
независимость моего народа до последней капли крови останусь верным   
друзьям» (9, с.312). На собраниях было решено принять устав и программу  
организации, что было поручено И.Рагимову и Г.Зейналову. «Целью 
антисоветской, националистической организации было отделение Азерб.ССР 
от СССР и привлечение  антисоветски и националистически настроенных 
студентов вузов к членству в организации» (9,с.320). Молодые люди 
обсуждали положение азербайджанского языка в республике. Абдуллаев 
Гюльгусейн говорил: «Во всех учреждениях, для написания любых справок 
или заявлений, используется русский язык. Во всех государственных 
учреждениях большинство работников русские или представители других 
национальностей. Азербайджанцы составляют меньшинство. Мы хотим 
добиться создания такой Азербайджанской Республики, чтобы там все было  
справедливо» (9, с.314). Они не могли принять репрессии против поэтов и 
писателей, деятелей культуры и науки. Любимые поэты были под запретом, 
чтение их стихов считалось преступлением. Но, несмотря на все табу, во 
время литературных вечеров, они, не называя авторов, зачитывали наряду 
со стихами дозволенных поэтов, стихи Ахмеда Джавада, Гусейна Джавида, 
Алмас Илдырыма и др. Они вели разговоры среди студентов, указывая на 
недостатки и несправедливость в обществе, призывая их не мириться с этим. 
Это был  смелый шаг,  проявление протеста,  поступок. Но, на деле, в условиях 
тотальной слежки и контроля НКВД любая несанкционированная властями 
деятельность была обречена на провал.  

Молодые люди, создав организацию, дали ей название «Илдырым», 
приняли клятву, начали собирать членские взносы в размере 50 рублей в месяц, 
готовили написание программы и устава (9,с.310). Но основной целью каждого 
из  них было привлечение как можно большего числа студентов в организацию, 
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распространение прокламаций и листовок. Для этого было решено найти 
типографию и разработать зашифрованный алфавит (9, с.316). Планов было 
много, вплоть до создания суверенного и независимого Азербайджана. Но 
однажды Абдуллаев Гюльгусейн и Рагимов Исмихан пишут письмо Самеду 
Вургуну, где  призывают его возглавить их организацию. Письмо каким-
то образом попадает в НКВД и органы начинают искать авторов, хотя оно 
было написано печатными буквами и измененным почерком. Но эксперты - 
почерковеды вычисляют аспиранта АПИ Рагимова Исмихана и с этого дня 
за ним начинается слежка. Все завершилось 26 сентября 1948 г. (9,с.309), 
когда был подписан ордер на его арест. Вслед за ним были арестованы все 
остальные члены организации. Несколько месяцев длилось следствие над 
восемью молодыми людьми, завершившееся двухдневным судом 21и 22 марта 
1949 г. Судебная коллегия Верховного суда Азерб.ССР под председательством 
Мурадова, прокурора Рамазанова, адвокатов Гаджиева, Давидова и Гасанова...
определила: « Присудить Рагимову Исмихану, Абдуллаеву Гюльгусейну и 
Зейналову Гаджи – 25 лет лишения свободы в ИТЛ с поражением в правах 
на пять лет и с конфискацией всего лично им принадлежащего имущества; 
Вахидову Айдыну, Алиеву Кямалу, Абдуллаеву Мусе, Алескерову Азеру и 
Рзаеву Кямилю - по десять лет лишения свободы с поражением в правах на пять 
лет и с конфискацией   имущества» (9,с.322).  Перед зданием прокуратуры на 
ул. Полухина (ныне М.Мухтарова), где проходило слушание дела, собрались  
родители осужденных, студенты, с которыми они учились,  друзья. Их 
провожали, как  в последний путь. Никто не верил в их возвращение домой из 
далеких холодных лагерей Сибири, но они вернулись.  

Как известно, после смерти Сталина и указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 27 марта 1953 года «Об амнистии» в течение следующих 
трёх месяцев вышла на свободу почти половина заключенных лагерей, чей 
срок заключения был меньше пяти лет (6).Освобождение «политических» не 
проводилось, что  привело к беспорядкам и восстаниям, которые достигли пика 
в мае-июне 1954 года. После этого началось создание комиссий и проверка 
дел «политических» заключенных (6). Первым из «илдырымовцев» вернулся 
Рзаев Кямиль, а к середине 1955 г. все уже были дома.  По-разному сложились 
судьбы молодых людей. Ведь все они были талантливыми и харизматичными, 
сильными характером и боевыми духом, хотя с поломанными судьбами, 
но не с потерянной верой. Возможно поэтому почти все они достигли 
определенного положения в обществе. Вначале было трудно даже устроиться 
на работу, клеймо политзаключенных оставалось пятном на их репутации. 
Но в 1956 г. после получения полной реабилитации, все изменилось. Почти 
все «илдырымовцы» завершили образование, получили научную степень, 
правительственные ордена и медали, заняли достойное место в обществе. 
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Хочу коротко остановиться на биографии каждого из членов организации 
«Илдырым», чтобы лучше осмыслить пройденный ими жизненный путь. 

Исмихан Мамед оглы Рагимов родился 18 сентября 1925 года в городе 
Баку. В среднюю школу № 136 пошел в 6 лет, по окончании которой в 1941 году 
поступил в Институт иностранных языков и одновременно на филологический 
факультет Азербайджанского Государственного Университета. Для завершения 
и более глубокого изучения английского языка и литературы продолжил 
образование на факультете иностранных языков АПИ, который   окончил   с  
отличием в 1946 году. В том же году поступил в аспирантуру, но не успел 
завершить ее, т.к. был арестован 26 сентября 1948 г. на основании санкции 
прокурора и ордера №247, как один из лидеров и учредителей антисоветской 
националистической студенческой молодежной организации «Илдырым». 21-
22 марта 1949 года постановлением Судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного суда Азербайджанской ССР был приговорен к  25 годам лишения 
свободы с поражением в правах на пять лет и с конфискацией всего личного 
имущества. 9 апреля 1955 г. Президиум Верховного суда Азербайджанской 
ССР изменил меру наказания до 5 лет лишения свободы и освободил от 
дальнейшего наказания со снятием судимости и поражения прав. В июле 1956 
года ему была выдана справка о полной реабилитации (8) После возвращения 
из заключения продолжил образование в аспирантуре и в то же время начал 
преподавательскую деятельность. В 1959 г. успешно защитил кандидатскую 
диссертацию, посвященную творчеству Байрона (10). Всю свою дальнейшую 
жизнь посвятил преподаванию, являлся заведующим кафедрой и деканом в 
Азербайджанском Государственном Институте иностранных языков. Создал 
оригинальную методику ускоренного изучения английского языка, автор 
нескольких учебных пособий, словарей и переводов классической литературы 
с азербайджанского языка на английский и наоборот. В одном из интервью на 
вопрос о том, каким было отношение к нему после возвращения из ссылки, 
он ответил: «Все ко мне относились с большим уважением: от академиков до 
обычных студентов. Я задумался, за что, что мы такого сделали? А все из-за 
того, что то, что делали и о чем говорили мы, и им хотелось бы. Но они не 
могли, они боялись...Мы  пожертвовали собой...Ведь нет ничего прекрасней, 
чем умереть за Отчизну»(11). Имел государственные награды. Умер 15 
декабря 2004 года.    

Гюльгусейн Гусейн оглу Абдуллаев родился 16 октября 1923 года в селе 
Моллаоба Масаллинского района. В раннем возрасте с родителями переезжает 
в Баку, где в 1942 году окончил среднюю школу № 132, а  в 1947 году 
филологический факультет Азербайджанского государственного университета, 
по окончании которого поступил в аспирантуру. Будучи студентом, работал в 
редакции газеты «Коммунист», в 1945–1947 годах в «Литературной газете», а 
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в 1947–1948 годах - в педагогическом отделении Театра юного зрителя. Был 
женат, имел дочь. 23 октября 1948 г. на основании санкции прокурора и ордера 
№ 339 был арестован за политическую деятельность, как один из лидеров и 
учредителей  организации «Илдырым». 21-22 марта 1949 года постановлением 
Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Азербайджанской 
ССР был приговорен к  25 годам лишения свободы с поражением в правах 
на пять лет и с конфискацией всего личного имущества. 9 апреля 1955 г. 
Президиум Верховного суда Азербайджанской ССР  изменил меру наказания 
до 5 лет лишения свободы и освободил от дальнейшего наказания со снятием 
судимости и поражения прав. В 1956 году Г.Абдуллаев получил справку о  
полной реабилитации. В 1957 г. поступил на работу преподавателем в АГУ, 
завершил учебу в аспирантуре, получил степень кандидата наук, далее звание 
доцента и профессора кафедры современной азербайджанской литературы 
филологического факультета. Всю свою жизнь посвятил изучению творчества 
Микаила Мушвига. Автор нескольких монографий,  основоположник жанра 
стихов в прозе в азербайджанской литературе. Был удостоен ряда премий и 
наград, в том числе стипендии президента Азербайджанской Республики в 
2002 году и почетного звания «Народный писатель» в 2005 году. Гюльгусейн   
Абдуллаев  умер 8 июля 2013 года.

Гаджи Габиб оглу Зейналов родился в  Ленкяране, по официальным данным  
в 1923 году, однако, на самом деле, в 1925 году. Вскоре  родители  переезжают 
в Баку и в 1932 году он идет в первый класс  средней общеобразовательной 
школы № 132.  В 1943 году Гаджи Зейналов поступил на персидское 
отделение восточного факультета Азербайджанского Государственного 
Университета. В октябре 1943 г., взяв отсрочку в университете, поступил в 
Ростовское авиационное училище, где проучился до 31 мая 1944 г. (5), после 
чего продолжил учебу в университете.  Будучи студентом четвертого курса, он 
начинает трудовую деятельность   в Главном управлении по делам литературы 
и издательств (Главлит) Азерб.ССР в качестве цензора, где проработал  с марта 
по август 1948 г., а с середины  августа по 3 октября 1948 г. был ответственным 
секретарем журнала «Доклады Академии Наук Азерб.ССР» (5). В этот период 
Гаджи Зейналов  выступает на литературных собраниях Союза писателей со 
своими стихами, публикует их в газетах.

На последнем курсе АГУ, 3 октября 1948 г. на основании санкции 
прокурора и ордера № 287 был арестован за политическую деятельность и 
как один из учредителей  организации   «Илдырым». 21-22 марта 1949 года 
постановлением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда 
Азербайджанской ССР был приговорен к  25 годам лишения свободы с 
поражением в правах на пять лет и конфискацией всего личного имущества. 
«Постановлением Президиума Верховного суда Азерб.ССР от 9 апреля 1955 г.  
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в отношении Г.Г.Зейналова мера наказания изменена до 5 лет лишения свободы 
и на основании указа Президиума Верховного Совета СССР от 27.03.1953 года 
«Об амнистии» освобожден от дальнейшего наказания со снятием судимости 
и поражения прав» (5). 21августа 1956 года Гаджи Зейналов получил полную 
реабилитацию. В том же году он был назначен заведующим редакционным 
отделом Издательства АН, а с 1959 по 1989 гг. бессменно возглавлял один 
из ведущих отделов в академии - Редакционно-издательский Совет (РИСО) 
АН Азерб.ССР. Имел государственные награды. Умер 24 октября 1989 г. в 
возрасте 64 лет. 

Муса Мирмамед оглы Абдуллаев родился 27 ноября 1927 года в селе 
Гызылагадж Масаллинского района.  Его отец Мирмамед Абдуллаев по 
долгу службы переезжает с семьей в Баку и Муса продолжает образование 
в столице. С отличием окончив среднюю школу, он поступает на лечебно-
профилактический факультет Азербайджанского государственного 
медицинского института и одновременно, на факультет английского языка 
Азербайджанского государственного педагогического института иностранных 
языков. По  политическим убеждениям  в 1944 г. вступает в ряды антисоветской 
националистической молодежной организации «Илдырым». Был арестован 11 
ноября 1948 года на основании санкции прокурора и ордера № 402. 21-22 марта 
1949 года постановлением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 
суда Азербайджанской ССР был приговорен к 10 годам лишения свободы с 
поражением в правах на пять лет и с конфискацией всего личного имущества. 
9 апреля 1955 г. Президиум Верховного суда Азербайджанской ССР  изменил 
меру наказания до 5 лет лишения свободы и освободил его от дальнейшего 
наказания со снятием судимости и поражения прав. В 1956 году он получил 
полную реабилитацию. В том же году был восстановлен в Мединституте, с 
1958 года работал в Азербайджанском научно-исследовательском институте 
гематологии и переливания крови, изучал систему свертывания крови. В 
1963-66 гг. работал Ученым секретарем в Азербайджанском государственном 
Медицинском институте, в 1970-79 гг. заведующим кафедрой пропедевтики 
внутренних болезней. Доктор медицинских наук, профессор. Автор 
двухтомного «Англо-азербайджанского медицинского словаря» (1979 г.), более 
ста научных  статей и нескольких учебников для студентов мединститута. Муса 
Абдуллаев известен своими изобретениями в области гематологии. Он также 
проводил серьезные исследования в области аллергологии и кардиологии. 
Неоднократно получал приглашения за рубеж для участия в международных 
конференциях, но был не выездным. «Меня хорошо знают в зарубежных 
странах, но жаль, что политические круги не хотят пускать меня туда» (7). 
Муса Абдуллаев скончался 8 августа 1979 года на 52-м году жизни.

Алиев Кямал Алибахиш оглы родился 27 сентября 1925 года в Баку. 
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После окончания средней школы в 1943 г. вместе со своим другов Айдыном 
Вахидовым поступает в Московский авиационный институт. Но тяжесть 
военных лет вынудила их в 1944 г. вернуться в Баку  и продолжить образование 
в Азербайджанском индустриальном институте. В 1944 г. вступает в ряды 
антисоветской националистической молодежной организации «Илдырым». 
Будучи студентом пятого курса арестован через две недели после свадьбы, 5 
ноября 1948 года на основании санкции прокурора и ордера № 398.  21-22 
марта 1949 года постановлением Судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного суда Азербайджанской ССР был приговорен к  10 годам лишения 
свободы с поражением в правах на пять лет и с конфискацией всего личного 
имущества. 9 апреля 1955 г. Президиум Верховного суда Азербайджанской 
ССР  изменил меру наказания до 5 лет лишения свободы и освободил его от 
дальнейшего наказания со снятием судимости и поражения прав. В 1956 году 
он получил полную реабилитацию. В том же году восстановлен в вузе, по 
окончании которого был принят на работу главным механиком на Калининском 
заводе, потом главным инженером на Кировском заводе. В 1963 году его 
назначили директором завода «Большевик». В 1966 году Указом Президиума 
Верховного Совета Азербайджанской ССР ему было присвоено звание 
«Заслуженный инженер». В 1972 году  был назначен начальником управления 
«Азерметалснабсбыта» Главснаба. Вышел на пенсию в 1976 году по состоянию 
здоровья. Алиев Кямал умер 11 декабря 1977 года на 52-м году жизни. 

Вахидов Айдын Меджид оглу родился 11 июля 1925 года в Баку. После 
окончания средней школы в 1943 г. вместе со своим другов Кямалом Алиевым 
поступает в Московский авиационный институт. Но тяжесть военных 
лет вынудила их в 1944 г. вернуться в Баку  и продолжить образование в 
Азербайджанском индустриальном институте. В 1944 г. вступает в ряды 
антисоветской националистической молодежной организации «Илдырым». 
Был женат, имел дочь. Будучи студентом пятого курса,  арестован  6 ноября 
1948 года, на основании санкции прокурора и ордера № 399. 21-22 марта 1949 
года постановлением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 
суда Азербайджанской ССР был приговорен к  10 годам лишения свободы с 
поражением в правах на пять лет и с конфискацией всего личного имущества. 
9 апреля 1955 г. Президиум Верховного суда Азербайджанской ССР  изменил 
меру наказания до 5 лет лишения свободы и освободил его от дальнейшего 
наказания со снятием судимости и поражения прав. В 1956 году он получил 
полную реабилитацию. Восстановился в Институте, уже в конце 1955 г. начал   
работать на Бакинском ремонтно-тракторном заводе инженером-технологом, 
потом начальником отдела Механико-приборостроительного завода им. 
Калинина, директором Бакинского опытно-экспериментального завода (1963 
г.), директором машиностроительного завода им. Б. Сардарова (1970-1974гг.). 
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Имел государственные награды.  Умер в Баку в 2007 году.
Алескеров Азер Абдулхалиг оглы родился в 1926 году в Баку. Окончил 

персидское отделение филологического факультета Азербайджанского 
государственного университета.   В 1944 г. вступает в ряды антисоветской 
националистической молодежной организации «Илдырым». Был арестован за 
политические взгляды 7 ноября 1948 года на основании санкции прокурора 
и ордера № 401.  21-22 марта 1949 года постановлением Судебной коллегии 
по уголовным делам Верховного суда Азербайджанской ССР был приговорен 
к 10 годам лишения свободы с поражением в правах на пять лет и с 
конфискацией личного имущества. 9 апреля 1955 г. Президиум Верховного 
суда Азербайджанской ССР изменил меру наказания до 5 лет лишения свободы 
и освободил его от дальнейшего наказания со снятием судимости и поражения 
прав. В 1956 году он получил полную реабилитацию. Многие годы работал 
синхронным переводчиком с русского на азербайджанский язык в АзерТАдж 
(ТАСС). Являлся аккредитованным переводчиком на всех пленумах и съездах, 
важных государственных мероприятиях. Умер в 1980-х годах. 

Рзаев Камиль Абдулла оглы родился в 1924 г. в Баку. После окончания 
школы № 132, поступил на политехнический факультет Азербайджанского 
Государственного института  народного хозяйства. В 1942 г. вместе с 
друзьями Г.Зейналовым и Г.Абдуллаевым «сплотили антисоветскую банду» 
(9,с.320), но в связи с призывом на фронт, прекратил деятельность. С сентября 
1942 г. по январь 1943 г. служил разведчиком в 352-м запасном зенитно-
артиллерийском полку, с 01.1943 по 05.1944 - в  1-ом учебном Московском 
зенитно-артиллерийском полку, а с мая 1944 по апрель 1947 г. разведчиком в 
667-ом Гаубичном артиллерийском полку(5). Был демобилизован 11 апреля 
1947 г. Имел государственные награды: орден «Красной звезды» за № 
18173995 от октября 1944 г.; медали «За взятие Кенинсберга» от 17 мая 1946 
г. и «За победу над Германией» от 1 января 1946 г. (5). Вернувшись в Баку, 
продолжил учебу в Азербайджанском Государственном институте  народного 
хозяйства, но 14 января 1949 года на основании санкции прокурора и ордера 
№ 41 был арестован.  21-22 марта 1949 года постановлением Судебной 
коллегии по уголовным делам Верховного суда Азербайджанской ССР был 
приговорен к  10 годам лишения свободы с поражением в правах на пять лет 
и с конфискацией всего личного имущества. Не были учтены его участие в 
Великой Отечественной войне, полученные орден и медали и, фактически, 
кратковременное участие в организации. Но, возможно, поэтому после указа 
Президиума Верховного Совета СССР от 27 марта 1953 года «Об амнистии» 
К.Рзаев первым из «илдырымовцев» был освобожден в 1954 г. от дальнейшего 
наказания со снятием судимости и поражения прав. Вернулся в Баку с 
подорванным здоровьем, но вновь восстановился для учебы на вечернее 
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отделение Института народного хозяйства. Вероятно, умер в конце 1956 г., 
т.к. последняя запись в его «Зачетной книжке» была сделана в июне 1956 г.(5). 

Таким образом, изучив биографии каждого из «Илдырымовцев», мы 
видим, насколько талантливыми и неординарными были эти люди. Личности, 
оставившие след в истории Азербайджана, продолжившие традиции борьбы за 
независимость, суверенитет и главенство родного языка. Совсем юные ребята,  
несмотря на страшные годы репрессий, осознавая невероятную сложность 
борьбы за изменения в советской системе, в обществе, сплошь покрытом 
агентурной сетью доносчиков и шпионов, они агитировали молодежь, 
распространяли националистические идеи, призывали к неповиновению. 
Они не были декабристами, не воевали с оружием в руках, не собирались 
устраивать переворот, но они мечтали свершить революцию в умах и душах 
того поколения, разбудить в них волю к борьбе с несправедливостью, 
заставить перебороть страх. Как отмечала исследователь Севиндж Алиева, 
«самым большим результатом репрессий ... стал страх, выработанный у 
населения перед властью, органами безопасности» (1, с.107).  Для следующих 
поколений советских диссидентов они стали примером для подражания. 
Будучи молодыми и неопытными, они смогли создать структуру организации, 
готовили программу, устав, собирали взносы, и тем самым, вошли в историю 
национально-освободительного движения в советском Азербайджане, сумев 
зажечь маленькую свечу надежды у людей своего поколения, свечу, которая 
тлела долгие годы и вылилась в огонь в событиях конца ХХ века, когда 
национально-освободительное движение в Азербайджане вспыхнуло с новой 
силой и разгорелось в пламя, охватившее всю республику и завершившееся 
созданием независимого Азербайджана. Сегодня, в 2020 году, когда наш народ 
начал борьбу за восстановление территориальной целостности Азербайджана, 
и каждый гражданин республики готов пожертвовать жизнью за освобождение 
родных земель от армянских оккупантов, можно с уверенностью сказать, что 
в генетической памяти народа живут герои 30-40-х годов, отдавшие свои 
лучшие годы за процветание Родины, те восемь молодых ребят, которые 
накинув на плечи саван, пошли в атаку со сталинским режимом за светлое 
будущее, за сильный и независимый Азербайджан. 
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Məhfuzə Zeynalova
Tələbə antisovet təşkilatı 

“İldırım” və onun Azərbaycanın siyasi tarixində yeri

Xülasə

Açar sözlər: siyasi repressiya, “İldırım”, stalinizm, millətçilik,  totalitar sistem, 
avtoritar rejim

1940-ci illərdə Azərbaycanda əhalinin xeyli hissəsi müxtəlif ittihamlarla 
repressiyaya məruz qalmışdı. Yeni nəslin nümayəndələri arasında hökm sürən 
şəraitə qarşı narazılıq var idi və nəticə olaraq bir qrup gənc tərəfindən “İldırım”adlı 
antisovet təşkilatı yaradılmış və 1942-1948-ci illərdə fəaliyyət göstərmişdir. 
Məqalədə bu gənclərin taleyi, həyat və fəaliyyəti haqqıında  məlumat verilir, 
təşkilatın Azərbaycanın siyasi tarixində rolu və yeri haqqında mülahizələr yürüdülür.

Makhfuza Zeynalova 
Student anti-Soviet organization 

“Ildirim” and its place in the political history of Azerbaijan

Summary

Key words: political repression, “Ildirim”, Stalinism, nationalism, totalitarian  
system, authoritarian regime.

In the 1940s, a large part of the population in Azerbaijan was repressed on 
various charges. 

There was dissatisfaction among the representatives of the new generation 
with the prevailing conditions, and as a result, an anti-Soviet organization called 
“Lightning” was formed by a group of young people and operated in 1942-1948. 
The article provides  information about the fate, life and activities of these young 
people, the role and place of the organization in the political history of Azerbaijan.
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“Mənim həyat kitabım” – “Azərbaycan tarixi”nı yazan 
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Açar sözlər: Əliyarlı bilim məktəbi, Türk tarix Kurumu, “Kitabi-Dədəm 
Qorqud”, Azərbaycan xalqının etnogenezi, Rusiya işğalları, Dağlıq Qarabağ

UOT 94 (479.24)

Görkəmli Azərbaycan alimi, tarix elmləri doktoru, professor, əməkdar elm 
xadimi, Türk Tarix Qurumunun fəxri üzvü olmuş Süleyman Əliyarlı elmi məktəb 
yaratmış nadir tarixçilərdəndir.

Elmi məktəb deyildikdə, adətən alimin yeni elmi xətt yaratması və onun 
tələbələr tərəfindən davam etdirilməsi nəzərdə tutulur. Ancaq bu məfhuma daha 
geniş mənada yanaşıldıqda, o, yaradıcılığın bir yolu, iş və tələbələrin öyrətmə 

üslubu kimi, eyni zamanda elmi 
mühitdə davranış, elmin fundamental 
istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi 
kimi də başa düşülə bilər. S.Əliyarlı 
məhz belə tarix məktəbinin yaradıcısıdır.

2020-ci il S.Əliyarlının doğumunun 
90 illiyidir. O, 18 dekabr 1930-cu ildə 
Karyagin (indiki Beyləqan) rayonunun 
Şahsevən kəndində dünyaya gəlib. Orta 
məktəbi doğulub böyüdüyü kənddə 

bitirib. 1948-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin tarix bölümünə daxil olub. 
I kursdan sonra Moskva Dövlət Universitetinə köçürülüb. Ali təhsilini 1954-cü 
ildə fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 5 il Azərbaycan EA tarix institutunda çalışıb. 
1956-59-cu illərdə aspiranturada təhsil alıb. Aspiranturanın son kursunda Bakı 
Dövlət Universitetinin Azərbaycan tarixi kafedrasına müəllim vəzifəsinə dəvət 
edilib. 1978-2001-ci illərdə kafedranın müdiri olub. 1962-ci ildə tarix elmləri üzrə 
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namizədlik, 1976-cı ildə doktorluq dissertasiyaları müdafiə edib.
1989-2000-ci illər  Azərbaycan Milli Məclisinin Yer  adları (Toponimiya)

komissiyasına başçılıq edib. 1992-2001-ci illərdə Azərbaycan Ali Attestasiya 
Komissiyası Rəyasət Heyətinin üzvü olub. 1990-cı ildə Azərbaycan Əməkdar 
elm xadimi fəxri adına layiq görülüb. 2000-ci ildə Türk Tarix Kurumunun fəxri 
üzvü seçilib. 

Süleyman Əliyarlının 70 ilik yubileyi on illər boyu çalışdığı Bakı Dövlət 
Universitetində deyil, XəzərUniversitetində keçirilib. Bu tanınmış alimin və 
əvəzolunmaz pedaqoqun yaşamında ilk və tək yubileyi idi. Yubileyə xalq şairi 
Bəxtiyar Vahabzadə, prof. Nurəddin Rza, dövlət xadimi Həsən Həsənov, Xəzər 
Universitetinin qurucusu Hamlet İsaxanlı və b. tanınmış aydınlar qatılmışdılar. 
Yubileyə həsr olunmuş “Azərbaycan tarixinin çağdaş problemləri”kitab 
H.İsaxanlının redaktorluğu ilə 2000-ci ildə çap olundu (8).  

Süleyman müəllim 200-dən artiq elmi əsərin, o cümlədən 15 monoqrafiyanın və 
kitabın müəllifidir. “Mənim həyat kitabım” adlandırdığı 870 səhifəlik “Azərbaycan 
tarixi” kitabı tarixçiliyimizdə uğurlu bir hadisə oldu (5).

20 ildən artıq (1978-2001) BDU-nun “Azərbaycan tarixi” kafedrasına rəhbərlik 
etmiş professor S.Əliyarlı kafedranın elmi araşdırma və öyrətmə istiqamətini 
müəyyənləşdirmişdir. Hələ 70-ci illərin sonu - 80-ci illərin əvvəllərində BDU-nun 
tarix fakültəsində ilk təcrübə olaraq Azərbaycan tarixi fənni üzrə mühazirələrin və 
seminarların daxili quruluşu dəyişdirilmiş, onların problem səciyyədə aparılması 
məsələsi qaldırılmışdı. Universitet auditoriyasında mühazirələrin problem məsələlər 
üzərində qurulması məsuliyyətli və böyük zəhmət tələb edən işdir. Bu yeniliklər 
S.Əliyarlının elmi və təşkilatçılıq bacarığı hesabına yaranmışdı. Azərbaycan tarixinin 
ayrı-ayrı bölmələrinin tematikası, habelə tələbələr ilə iş üslubu yeni özül üzərində 
düşünülmüşdü, mühazirələrin yeni tematikası hazırlanarkən, o dövrdə tarix elmində 
çox dəbdə olan təsvirçilik prinsiplərindən imtina olunmuş, seminarlarda tələbələrdə 
“sual-cavab” əsasında köhnə qaydada deyil, mənbələr üzərində müstəqil işləmək 
öyrədilirdi. Kafedranın bu yeni iş üslubunu səciyyələndirən Süleyman müəllim 
yazırdı: “Elmi hazırlığın əsas şərti tələbə yaddaşına bütün tarixi hadisələri aşılamaq 
deyil, tarixi qaynaqların və onlardan məlumatın mahiyyətini müstəqil dərk etməyi, 
məntiqi düşünməyi öyrətməkdir” (7, s.3).

Məhz bu dövrdən etibarən kafedranın gənc mütəxəssislərdən ibarət özəyi 
formalaşmağa başladı və onların elmdə müstəqil söz demək üçün S.Əliyarlının 
rəhbərliyi ilə tematik topluların ilbəil nəşrləri (1981-1990) təşkil edildi (2; 3; 9; 10; 
11; 30; 31; 32). 

Kafedrada yaradılmış elmi mühit müəllimlərin elmi işlərinin başa çatdırılmasını, 
namizədlik və doktorluq dissertasiyalarının müdafiəsini mümkün etmişdi.

Çağdaş ABŞ-in görkəmli alimlərindən olan professor Odri Alştadt S.Əliyarlının 
rəhbərliyi ilə 1980-ci ildə BDU-nun “Azərbaycan” tarixi” kafedrasında 
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doktoranturanın son kursunu keçmişdi. O, “Azərbaycanda burjua cəmiyyətinin 
təşəkkülü” adlı doktorluq işini müdafiə etmiş və tarixçiliyimizi “Azərbaycan 
türkləri” kitabı ilə zənginləşdirmişdir (43).

Kafedraya rəhbərliklə yanaşı S.Əliyarlının Azərbaycanın taleyüklü milli 
problemlərinin araşdırılmalarında xüsusi çəkisi var. Hələ 60-cı illərin sonunda 
S.Əliyarlı “Quzey Azərbaycanın Rusiya ilə birləşdirilməsi və iqtisadi vəziyyəti” adlı 
doktorluq dissertasiyası (bu onun birinci doktorluq dissertasiyası idi) milli zəmində 
yazılmış dolğun və ciddi araşdırma idi. Tarixçiliyimizdə prinsipcə yani elmi nəticə 
verilmişdi: çarlıq Rusiyası Quzey torpaqlarımızı milli qırğın hesabına, hərbi müdaxilə 
yolu ilə işğal etmişdir, Rusiya müstəmləkəçidir (28, s.5). Əslində bu əsər SSRİ-də 
rəsmi konsepsiyaya qarşı araşdırma idi, çünki o dövr tarixçiliyimizdə qaynaqların 
məlumatları inkar edilərək, bu hadisə könüllü bir akt, mütərəqqi tarixi hadisə kimi 
verilirdi. Belə bir dəyərləndirmə hətta kitabların başlığına çıxarılırdı (12).

Tanınmış türk yazıçısı Taha Akyol kitabında S.Əliyarlının elmi fəaliyyətinə 
ayrıca bölmə həsr etmiş və onun bu əsərini belə dəyələndirmişdir: “yeni 
araşdırmanın nəticəsi ondan ibarət idi ki, “birləşdirmə” adlanan proses hərbi 
sümürgəclik boyunduruğu idi, “birləşdirmənin” nəticəsində Quzey Azərbaycan 
Rus metropoliyasının iqtisadi sümürgəcliyinə və xammal bazasına çevrilmişdi. Bu 
tezisə görə də dissertasiya müdafiə edilə bilməzdi” (34, s.122-123).

Sovet tarix məktəbinin öncülü, SSRİ EA Tarix institutunun başqanı prof. 
P.V.Volobuyev S.Əliyarlının bu araşdırmasına mənfi baxanların çox olacağını 
bildirmiş, ancaq tanınmış tarixçi elmi polemikanın açılmasını alqışlamışdı. Lakin 
elmi polemika əvəzinə S.Əliyarlıya qarşı mətbuatda və hətta yüksək partiya 
kürsüsündən kampaniya başlandı. “İdeoloji işi daha da gücləndirmək sahəsində 
respublika partiya təşkilatlarının vəzifələri haqqında” materiallarda göstərilirdi: “Bəzi 
müəlliflər tarixi keçmişdən bəhs edərək partiyalılıq prinsiplərindən kənara çıxmış, 
istismarçı siniflərin ayrı-ayrı nümayəndələrini müəyyən dərəcədə ideallaşdırmış, 
burjua filantropiyasının ictimai təbiətini düzgün izah etməmişlər. Ziya Bünyadov, 
Mahmud İsmayılov, Süleyman Əliyarlı bir sıra tarixi faktları qiymətləndirərkən 
kobud səhvlərə yol vermişlər” (33, s.38). O dövrdə bu çox böyük ittiham idi.

S.Əliyarlının konsepsiyasının düzgün olduğu sonralar BDU-nun 75 illik 
yubileyində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti H.Əliyev səviyyəsində 
təsdiqlənmişdir: “1968-ci ildə mən Respublika Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin 
sədri idim.Universitetdə bir neçə alimAzərbaycanın tarixini araşdırarkən 
Azərbaycanın Rusiyaya birləşməsi haqqında mübahisə aparmışdı ki, Azərbaycan 
Rusiyanın tərkibinə könüllü surətdə girmişdir, ya da məcburi girmişdir... O vaxt 
isə ümumi qərar belə idi ki, Azərbaycan Rusiyanın tərkibinə könüllü daxil olmuş, 
özü bunu xahiş etmişdir. Amma bir neçə alim o vaxt bunu şübhə altına alaraq öz 
fikirlərini söyləmişdi.Bu böyük bir iğtişaş yaratdı. Başladılar araşdırmağa ki, bunlar 
millətçidirlər, dövlət mövqeyindən kənar fikirlə yaşayırlar və s. Bundan ötrü o 
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vaxtlar bəzi adamları cəzalandırdılar. Ancaq mən bilirəm ki, o adamların hamısı 
indi də fəaliyyətdədir....” (26, s.2).

1975-ci ildə S.Əliyarlı ikinci doktorluq dissertasiyasını başa çatdıraraq, uğurla 
müdafiə edir (16). Sovet tarixçiliyində ilk dəfə olaraq S.Əliyarlı neft inhisarlarının 
hər birinin quruluşunu təhlil edərək belə nəticəyə gəlmişdi ki, Bakıda yerləşən 
neft inhisarları XX yüzilliyin başlanğıcında artıq böyük konsern birliklərinə 
çevrilmişdilər. Quruluş baxımından  onlar dünyada aparıcı yer tutan “Djeneral 
tayrz”, “Reynoldz meyalz” kimi monopoliyalardan mahiyyətcə seçilmirdilər.

Araşdırmanın nəticəsi yeni bir elmi istiqaməti də  müəyyənləşdirdi- neft 
sənayesi hesabına yaranan kapitalın Azərbaycan iqtisadiyyatına nüfuz və təsir 
etməsi məsələsini.  Neft mövzusu ilə bağlı S. Əliyarlının  araşdırılmaları sırasında 
mütləq qeyd olunmalıdır ki, SSRİ-nin mərkəzlərində - Moskva və Sankt-
Peterburqda iki cildlik nəhəng qaynaqlar toplusunun hazırlanması, sənədlərin 
toplanması işində S.Əliyarlının böyük zəhməti olmuş, o, bir çox sənədlərə qeyd 
və izahlar da vermişdi (39).

S. Əliyarlının sonrakı elmi fəaliyyəti yeni tarixdən köklərimizə yönəldilməsi 
belə açıqlanır: “Köklərimizə hücum vardı və bizim köklərimizi müdafiə etməmiz 
gərəkliydi. Yazılmış kitabları böyük bir hörmətlə oxudum, amma bunlar bu 
kökləri ortaya çıxarmaq meyliylə yazılmamışdı. Görürdüm ki, Azərbaycan tarixi 
yabançı bir yöndə işlənməkdədir”. (29, s.554). Hələ XI yüz. türkün ensiklopediyaçı 
alimi Mahmud Kaşğarlının “Köküng kim?” min ilin sualı sovet tarixçiliyində 
“bağlı”, qadağan olunmuş mövzu idi və ümumiyyətlə sovet ideologiyası dünya 
sivilizasiyasında türklərin tarixi, haqqı və kültürünü inkar edirdi. Çoxcildli 
“Всемирная история (“Ümumdünya tarixi”), “История древнего мира” (“Qədim 
dünya tarixi”), “История средних веков” (“Orta əsrlər tarixi”),“Советский 
энциклопедический словарь” (“Sovet ensiklopedik lüğəti”) habelə yüzlərlə tarixi 
dərslik və monoqrafiyalarda türk xalqları üçün ağlasığmaz bir yaranış nəzəriyyəsi 
uydurulmuş və buna uyğun olaraq “türkdilli xalq” anlayışı ortaya atılıb vətəndaşlıq 
qazanmışdı.Türk xalqlarının tarixi hər zaman siyasiləşdirilir və tarixi biliklər dövlət 
ideologiyası səviyyəsində saxtalaşdırılırdı.

Bunlara baxmayaraq 60-cı illərdən Azərbaycan Sovetlər Birliyində türkologiyanın 
əsas mərkəzinə çevrilir. Qadağalara baxmayaraq, etnnogenezis elmdə böyük maraq 
doğuran mövzuya çevrilir. Azərbaycan sovet tarixçiliyində ilk dəfə olaraq 1983-
cü ildə Elmlər Akademiyasında  keçirilən “Azərbaycan xalqının etnogenezisi” adlı 
elmi seminarda bir qrup tanınmış tarixçi alim- Y.Yusifov, S.Əliyarlı, K.Əliyev və b. 
elmi faktlarla çıxış etdilər. Onlar qədim qaynaqlar əsasında araşdırmalar apararaq 
sübut etmişlər ki, Azərbaycan türkləri “gəlmə” olmamış, erkən dövrdən türk dilində  
danışmış və heç bir  başqa xalqdan dönməmişlər. Seminarda çıxışların mətni 
o vaxtlar üçün görünməmiş başlıq altında nəşr edilmişdi (37). S.Əliyarlının bu 
topluda çap olmuş “Azərbaycan xalqının etnogenezisi haqqında” məqaləsi 1990-cı 
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ildə ABŞ-da yenidən çap olunmuşdu (42).
Sovetlərin dağılması elm və yaradıcı insanların ünsiyyəti üçün böyük 

çətinliklər yaratdı. Elmi tədqiqatlara maraq azaldı, təhsil sistemi sistemsizləşdirildi. 
Bu çətinliklərin aradan qaldırılmasında, elmi-mədəni mühitin canlandırılmasında 
2006-cı ildə Xəzər Universitetinin nəzdində “Elm və sənət məclisi”nin yaranması 
mühüm bir hadisə oldu. Həm Azərbaycanda, həm də xaricdən mütəxəssislər, 
elm və sənət adamları məruzə üçün dəvət olundular. Etnogenezis və milli kimlik 
elmi problemlə bağlı S.Əliyarlının “Elm və sənət məclisi”ndə məruzəsi qoyuldu 
“Azərbaycanlıların kimliyindən yazılanlara toplu bir baxış” (22, s.230-253) və 
problemin tarixçilik aspekti açıqlandı. Çıxışının başlanğıcında prof. S.Əliyarlı 
qeyd etdi ki, “mən düşünürdüm “Etnogenezis: tarixçiliyi və başlıca elmi aspektləri” 
mövzusunda məruzə edəm. Amma sonra düşündüm ki, bu məruzədə yalnız 
tarixçiliyi əhatə edim..., çünki tarixçilikdə tədqiqat və mənbəşünaslıq baxımından 
çoxlu problemlər var”. 

S.Əliyarlının ömür sənətində və eləcə də Universitetin tarix fakültəsinin 
təcrübəsində əsil dönüş klassik irsimizlə - “Kitabi-Dədəm Qorqud”la bağlıdır. O, 
ilk dəfə olaraq eposun tarixi mənbəşünaslıq problemlərini qaldıraraq, bu mövzu 
üzrə tarix fakültəsində xüsusi kurs aparıb. S.Əliyarlı eposun məhz tarixi səpgidə 
araşdırma perspektivlərini müəyyənləşdirmişdi: “Qorqud Kitabı”nda olan əsatir və 
soykök rəvayətlərinin “oxunulma” yolları; “Kitabi-Dədəm Qorqud” Azərbaycan 
xalqının etnogenezisi səpgisində; kitabın tarixi coğrafiyası; “Ana xaqanlıq”ı 
mövzuları və s. (23). S.Əliyarlının araşdırmaları nəticəsində “Dədəm Qorqud” 
eposundan anaxaqanlıq (matriarxat) haqqında bilgilərin Homer “Odisseya”sıa və 
Esxil “Oresteya”sına bərabər olduğu müəyyən edilmişdir. Epos üzrə S.Əliyarlının 
araşdırmalarını dünya  şöhrətli alman alimi – qorqudşünas, tariximizin qarşısında 
böyük xidməti olan bir şəxs – Əhməd Şmide çox yüksək dəyərləndirərək, 
yazmışdı: “Müəllimim! “Kitabi-Dədəm Qorqud”un etnoqrafiyası və tarixini Sizin 
qədər bilən yoxdur” (28, s.10). S.Əliyarlı Azərbaycan tarixində qorqudşünaslığın 
əsasını qoymuşdur.

Tarixi bilikləri kütləvi şəkildə əks etdirən dərsliklər Sovet imperiyasının 
nəzarəti altında sifarişlə hazırlanırdı və beləliklə ictimai fikir əsil həqiqətdən 
uzaqlaşdırılırdı. Bu sifarişlərin icraçıları olan bir para yerli alimlər mərkəzin 
(Moskva və Sankt-Peterburqun) konsepsiyası ilə yüklənmişdi. Azərbaycan tarixi 
üzrə akademik ümumiləşdiricı nəşrlərin (4; 36) əsas götürülən konsepsiyanın başlıca 
tezisləri bunlar olmuşdur: azərbaycanlılar (Azəbaycan türkləri deyil) özünün türk 
kökündən qopardılıb, İran-Qafqaz soykökündən törəyib doğulduğu, Midiya tarixi 
və midiyalılar ilə «qohumluğu» inandırılırdı. Güya azərbaycanlılar türk dillərinin 
birində («türkdilli xalq») danışan xalq kimi bu torpaqlara XI yüzildə gəlmişlər, 
onların tarixi islama, monqollara, türklərə qarşı mübarizədən ibarətdir; Rus xalqı 
azərbaycanlıları qırğınlardan qurtardı; millətçi Azərbay¬can Xalq Cümhuriyyətinə 
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qarşı rus inqilabçı-demokratların mübarizəsi və xilasedici rolu, kommunizmin işıqlı 
yollarında qazanılan qələbələr, çiçəklənən Azərbaycan, Sovet xalqlarının qardaşlıq 
ailəsinə mənsubluq, qarşılıqlı yardım və əməkdaşlıq Azərbaycan xalqını geniş 
inkişaf yoluna çıxartmış, xarici və iç düşmənlərə qalib gəlməyə imkan vermişdir. 
Azərbaycanın tərəqqisini başqa bir istiqamətdə axtaranlar, onu SSRI-dən kənarda, 
bağımsız görmək istəyənlər xalqın düşmənləridirlər.

SSRİ-nin çökməsi və Azərbaycanın bağımsızlıq qazanması nəticəsində 
tarixçilər üçün elmi əsaslara söykənən əsərlər yazmağa geniş imkan yaranmışdır. 
Atatürkün “tarix gerçək¬ləri təhrif eden bir sənət deyil, əksinə, onu açıb göstərən bir 
elm sahəsi olmalıdır” fikri yalnız dövlətin və millətin baxımsız olması ilə gerçəkdir.

Artıq günümüzdə Azərbaycan tarixinin bir çox mövzuları haqqında tam və 
həqiqi biliyə kütləvi yiyələnmək mümkün olmuşdur. Universitet mərkəzlərində 
alimlərin bu sahədə araşdırmaları ümumiləşdirilmiş əsərlərdə və dərsliklərdə öz 
əksini tapmışdır. 1989-cu ildə ilk dəfə olaraq prof. S.Əliyarlının rəhbərliyi ilə tələbə 
auditoriyası üçün nəzərdə tutulmuş «Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar» kitabı (6) 
çap olundu. Kitaba ən qədim çağlardan XIX yüzilliyin 70-ci illərinə qədərki dövrü 
əhatə edən çox gərəkli sənədlər daxil edilmişdir. Ön söz, tərcümə, elmi qeyd və 
izahların çoxu S.Əliyarlı tərəfindən hazırlanmışdı. Bu işin davamı kimi 1996-cı 
ildə Süleyman müəllimin başçılığı ilə 870 səhifəlik fundamental bir əsər işıq üzü 
gördü - Bakı Dövlət Universitetində hazırlanmış ilk «Azərbaycan tarixi» kitabı (5).

Azərbaycan tarixçiliyində bu uğurli bir hadisə oldu. Kitabın ön sözündə 
Süleyman müəllim təvazökarlıqla yazır: “Kitab artıq yazılmışdır. Bundan sonra 
onun müəlliflərdən asılı olmayan yaşamı başlayır. Bu yaşamın çox və ya az 
olacağını artıq heç kimsə söyləyə bilməz. Bunu yalnız zaman göstərəcəkdir”. 
Lakin S.Əliyarlının tarix məktəbini keçənlər inanırıar ki, kitabın oxucu taleyi 
uzunmüddəlti olacaqdır. Elmi ictimaiyyətin dəyərləndirməsinə görə, bu kitab 
Azərbaycanın müstəqilliyinin ifadəsidir (21; 25; 27)

“Azərbaycan tarixi” kitabının təqdimatı və geniş elmi müzakirəsi Xəzər 
Üniversitesi, “Azərbaycan Demokratıyanın İnkişaf Fondu” və “Azərbaycan 
mədəniyyət fondu” tərəfındən keçirilmişdir.

“Azadlıq” qəzetində (26.XI.1996) Süleyman müəllimlə çap olunmuş 
müsahibədə müxbirin «bu kitabın əvvəlki “Azər¬baycan tarixi” kitablarından 
əsas fərqi nədədir?” sualına o belə cavab vermişdi: “Hər hansı yeni kitabın 
yeni qaynaqları olmalıdır. Biz kitabın yeni faktlarla zəngin olmasına çalışmışıq. 
Amma bunu daha çox məram kimi götürməmişik. Biz Azər¬baycan tarixinin 
konseptual məsələlərinin qoyuluşuna fikir verməyə çalışmışıq. Oxucunun 
qafasını çoxlu faktlarla yükləməyə yox, onun tariximizin ən ümdə problemləri 
barədə düşünməsinə daha çox yük verməyə çalışmışıq”. Müxbirin “Sizcə 
tariximizin ən şərəfli səhifəsi hansıdır?” sualına Süleyman müəllim belə cavab 
verdi: “Azərbaycan tarixinin ən şərəfli səhifəsi 1918-1920-ci illər Azərbaycan 
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Demokratik Cümhuriyyətinin mövcudluğu dövrüdür”
Haşiyəyə çıxıb qeyd etmək gərəkdir ki, S.Əliyarlı tarixçiliyimizdə ilk olaraq 

milli hərəkatımızın dövrləşdirilməsini apararaq onu üç mərhələyə bölmüşdü (15, 
s.88-105; 18). Eyni zamanda M.Ə.Rəsulzadənin tarixə baxışlarını araşdıraraq, 
S.Əliyarlı onun “Nizami” monoqrafiyasını “elmi araşdırma qüdrətinin şah əsəri” 
adlandırmışdı (17, s.46).

Kitabda uzun illər Azərbaycan tarixinin saxtalaşdırılmasına xidmət etmiş 
yanlış və zərərlı konsepsiyalardan fərqli bir konsepsiyanın - milli konsepsiyanın 
yaradılması yönündə uğurlu bir addım atılmış və ən əsası isə Azərbaycanın tarixçi 
alimlərinin gerçək elmi əsaslarla əsərlər yazmasına yol açılmışdır. Kitabda yenilik 
çoxdur. Bunlardan biri - yeni qaynaqların kitaba cəlb olunmasıdır. Eyni zamanda 
əsərdə tariximizin dönüş məqamlarının müəyyənləşdirilməsinə üstünlük verilmişdir. 
Hər hansı problem işıqlandırılarkən onun məhz tarixi qaynağı təhlil olunur, 
faktlar müqayisəli şəkildə verilir. Bu üsuldan kitabın bütün fəsilləri yazılarkən, 
xüsusilə XVIII- XIX yüzilliklərin problemləri təhlil edilərkən istifadə olunmuşdur. 
Çünki bu dövrə aid bir çox qaynaqlar uzun illər boyu ortaya çıxarılmamış, ya da 
saxtalaşdırılmışdır. Belə ki, «XVIII yüzilliyin əvvəlində Azərbaycanın beynəlxalq 
çəkişmə meydanına çevrilməsi» bölümündə (XIV bölüm) 1724-cü il iyunun 24-də 
İstanbulda Türkiyə ilə Rusiya arasında tarixdə bəlli olan müqavilənin mətni təhlil 
olunur. Əsil mənbəşünaslıq ustalığı nümayiş edərək S.Əliyarlı tarixçilikdə belə bir 
yeni nəticəyə gəlir: Quzey Azərbaycanı yalnız öz əyaləti kimi görmək istəyən İran 
və Rusiyadan fərqli olaraq, Osmanlı hökuməti buranı asılı bir dövlətə çevirmək 
istəyində idi (s.485). Şirvan və ya yeni yaranmış olan «Şamaxı xanlığı»na ayrıca 
statusun verilməsi Azərbaycan tarixində ilk yarımmüstəqil xanlığın yaranması 
deməkdi. S.Əliyarlı tərəfindən Azərbaycan tarixçiliyinə türkçülük və «sovet 
tarixçilik imperializmi» (VII bölüm) anlayışı gətirilmişdir. Gerçək, real məzmunu 
ifadə edən bu anlamın mahiyyətini Süleyman müəllim nəzəri cəhətdən belə açıqlayır: 
türkçülük problemi sovet imperiyasının yarandığı ilk gündən sonuna qədər qüvvədə 
olmuşdur. «Sovet tarixçilik imperializmi» isə termin olaraq bütöv bir tarixşünaslıq 
sistemidir və tarixçilik görüşləridir. Bu sistemin, bu görüşlərin başlıca bir məqsədi 
olmuşdur ki, Sovetlər birliyində türk kökündən olan xalqların tarixi yaddaşını silib 
yox etmək və bununla da onları öz soykökündən ayırmaqdı. Və tarixçilik bu siyasət 
konsepsiyasının həyata keçirilməsi üçün başlıca kanallardan olmuşdur.

«Azərbaycan tarixi» kitabında Süleyman müəllim yazır: «Kimin hər hansı 
kökdən yaranıb dünyaya gəlməsi Mərkəz - Moskva və Sankt-Peterburq - elm 
adamlarını sanki bu xalqların özlərindən daha çox rahatsız edirdi. Bu heç də təsadüfi 
deyildi. Öz «böyük siyasətini» bütün sahələrdə yaymaq istəyən Mərkəz üzərində 
ağalıq etdiyi xalqların keçmişinə yalnız və yalnız özünün «ölçüb biçdiyi» bir qəlib 
vurmağa çalışırdı” (s.156). «Azərbaycan tarixi»nin yeni əlifba ilə (latın əlifbasına 
dayanan) nəşri də tarixçiliyimizdə önəmli bir hadisə oldu.
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Beləliklə, prof. S.Əliyarlının rəhbərliyi ilə Azərbaycanın qədim və orta əsrlər 
tarixi kafedrası lokal araşdırmalardan ümumiləşdirici fundamental əsərə addım atmış, 
ən başlıcası isə tarixin sifarişsiz, konyukturadan uzaq olan gerçək elmi metodologiya 
əsasında öyrənilməsinə yol açılmışdır. Dərsliklərlə bağlı fəaliyyət sahəsində 1969-
cu ildə rus dilində çap olmuş «История Азербайджана» («Azərbayсan tarixi») 
(38) kitabı da mütləq qeyd olunmalıdır. Bu kitabda Süleyman müəllim tərəfındən 
Azərbaycan tarixinin ən qədim zamanlardan XVIII yüzilə kimi dövrü yazılmışdır. 
Tarixin siyasətə xidmət edən çağında dərsliyin məhz bu hissəsi fövqəladə bir yazı 
idi, çünki oxucunu, ilk növbədə tələbə auditoriyasını vətənpərvərliyə öyrədir, ana 
torpağı üçün dəyərli adam olmağa çağırırdı.

Mərhum professor Z.Yampolski kitaba çox yüksək bir rəy vermişdi (40). Mən 
bu kitabda gətirilən bir faktı xüsusilə vurğulamağı lüzüm bilirəm. Kitabın IX-XII 
yüzillər mədəniyyət bölümündə Süleyman müəllim Xəqani Şirvaninin ədəbiyyatda 
çox az işlənilmiş, lakin son dərəcə tutumlu bir fıkrinə oxucunun diqqətini çəkir: 
«Heç zaman Şirvan çörəyini zəhmət çəkmədən yeməmiş və hər zaman onun suyunu 
qənaətlə işlətməyə çalışmışam». Süleyman müəllim ulu şairin bu sözlərini hər bir 
mühazirəsinin fəlsəfəsi kimi götürərək, öz tələbələrinə yalnız və yalmz müqəddəs 
ana torpağa - Azərbaycana borcluluğu anladırdı. Müəllimin sadiq tələbələri məhz 
bu ruhda yetişirdilər.

Günümüzdə Qafqazda gedən milli münaqişələr regionda olan ölkələrin tarixi 
coğrafıyası, etnik kimliyi mövzusunu ön plana çəkmişdir. London Universiteti 
«Transqafqaz sərhədləri» başlığı ilə geopolitik seriyada ayrıca bir kitab çap etmişdir. 
Bu kitabın «Azərbaycan Respublikası: dövlət sərhədləri keçmişdə və indi» adlanan 
VI bölümü (s. 113-133) S.Əliyarlı tərəfındən yazılmışdır (41). Onu da qeyd edək ki, 
Süleyman müəllim regiondan olan yeganə müəllifdir, qalan müəlliflər avropalılardır.

Son illər Azərbaycanda türkçülük fıkrinin yayılmasında Azərbaycan 
Araşdırmaları Vəqfi önəmli yer tutur. 1997-ci ildə Azərbaycanda türkçülük və 
azərbaycançılıq problemlərinə həsr edilmiş elmi-nəzəri konfrans keçirildi (13). Bu 
konfransın önəmli cəhəti o oldu ki, mövzularla bağlı ilk dəfə olaraq elm adamları 
ilə yanaşı siyasət adamları da türkçülüyün və azərbaycançılığın çağdaş yozumunu 
verməyə çalışmışlar. Bu elmi və siyasi mühitlər arasında təmasın güclənməsi 
baxımından da maraq kəsb edir. Problemlə bağlı S.Əliyarlı ciddi bir məsələnin 
üstündə dayandı (20, s.9-23). Bəzi tarixçilərimiz saya gəlməz əski çətinliklərin 
üstünə yenisini gətirirlər: Quzey Azərbaycanı «azərbaycançılıqdan» çıxartmağa 
çalışır, «burası Azərbaycan deyil, Şirvan olmuşdur» söyləyir və yazırlar. Güya 
Şirvanda XX yüzilə kimi yalnız irandilli tayfaların yaşaması, bu sonuncuların isə 
«yalnız Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra qəti olaraq türkləşməyə 
başladığını» (35, s.72) qeyd edirlər. Buna cavab olaraq S.Əliyarlı yazır: «Əslində 
isə artıq ulu Nəsimi (1369-1417) və Bədr Şirvani (1387-1450) çağından bu bölgə 
türk mənəvi varlığının beşiklərindən biri idi...XVIII- XIX yüzillərdə türkcə yazıb 
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yaradan onlarca «Şirvani»lər tariximizdə vardır» (20, s.21).
1998-ci ilin payızında Xəzər Universitəsində «Qafqazda sovet totalitarizmi» 

mövzusunda elmi konfrans keçirilmişdi (24). Konfransın təşkilat komitəsində 
Süleyman müəllimin böyük zəhməti oldu. Çıxış etdiyi məruzə («Türkçülük 
və sovet tarixçilik imperializmi») elmi auditoriyanın diqqətini çəkdi. Hətta 
opponentlərdən biri ona sualla müraciət etdi: «Hesab etmirsinizıni, son zamanlar 
türkçülük ifratçılığa uğrayır?» Buna Süleyman müəllim çox lakonik bir cavab 
verdi: «Türkçülüyə münasibətdə ifratçılıqdan söz ola bilməz, çünki xalqa hələ nə 
soy adı, nə də ki dili qaytarılıb».

Millətin seçmə aydınlarından olan professor Süleyman Əliyarlı güclüləri 
tərifləməkdən uzaq duran, əsil vətəndaşlıq ortaya qoymuşdu. 1987-ci ilin 
noyabrından başlayaraq o, Qarabağ məsələsi ilə bağlı son dərəcə vacib yazıları 
hazırlayıb çap etdirmişdir. Parisdə Erməni Fransa institutunun və Erməni 
veteranları assosiasiyasının təşkil etdiyi qəbulda A.Aqanbekyanın Qarabağın 
Ermənistana iqtisadi «bağlılığı» barədə gülünc dəlilləri («Humanite», 18 noyabr, 
1987, s. 17), həmçinin t.e.d. S.Mikoyanın Azərbaycana torpaq iddialarının 
«nəzəriyyələş¬dirilməsi» (Literaturnaya qazeta, 2 sentyabr, 1987) xalq şairi 
Bəxtiyar Vahabzadə və Süleyman Əliyarlı tərəfındən tarixi faktlarla alt üst olundu 
(1). Bu məqaləyə qarşı özünün antiazərbaycan mövqeyi ilə «məşhurlaşmış» 
Tessa Hofman «Zeit maqazin» (8 aprel, 1988) jurnalında bir yazı ilə çıxış etdi. 
Adı çəkilən xanımın qərəzli çıxışlarına S.Əliyarlı dəyərli cavab vermişdir (14).
Ümumiyyətlə, S.Əliyarlının bu səpgidə yazıları ayrıca bir bölüm təşkil edir – 
“Qarabağ davası və tarixçi” (19, s.372-461). 

Müstəqillik dövründə S.Əliyarlının apardığı araşdırmalar Azərbaycan tarixçiliyi 
üçün əvəzsiz elmi nəticələr vermişdir:

1. Azərbaycan xalqı öz etnik özülünə görə başlıca olaraq türk soykökündən 
yaranmışdır. Bu xalqın tarixinin ana qaynağı olan «Kitabi-Dədəm Qorqud» 
boylarında türk xalqları üçün səciyyəvi olan qurddan törəyiş əfsanəsi hifz olunmuşdur. 
Bu boylarda istər Qafqaz-Iber mifolojisinin, istərsə də Iran eposunun mövzu və 
personajları (Hişəng, Cəmşid, Firudun, Simurqquşu və b.) heç bir iz buraxmamışdır.

2. Sonuncu minillik boyunca Şərq və Avropa qaynaqlarında azərbaycanlılar 
«türk xalqı», «türklər», onların milli dili isə «türk dili», «türkcə» adlandırılmışdır. 
Bu qaynaqlar sırasında İspaniyanın Valyadolid şəhərində evlənib ailə quran 
azərbaycanlılar (1603) rəsmi kilsə evlənmə kitabında «milliyətcə türk» 
sifətiylə yazıya alınmışlar. 1728-ci ildə yazılmış Rusiya rəsmi sənədində Quzey 
Azərbaycanın 14 mahalında yaşayan əhalinin «türkcə» danışması bildirilir. Bu 
sənəd Şirvanın tam etnocoğrafi xəritəsini müəyyənləşdirən, buranın əhalisinin 
yalnız 1920-ci ildən «türkləşməyə başladığını» yazan tarixçilərin iddiasını təkzib 
edən bir tarixi qaynaqdır.

Bütünlüklə isə elmi nəticələr yuxarıda göstərilən «Azərbaycan tarixi» kitabında 
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əks olunmuşdur. Türk tarixçiliyində S. Əliyarlının dəyəri və xidməti Fuad Köprülü 
səviyyəsində qiymətləndirilir: «Türk mücadiləsinin iki böyük sərdarı var: biri prof. 
Ziya Bünyadov, o birisi prof. Süleyman Əliyarlı... Türkiyədə prof. Fuad Köprülü nə 
isə, Azərbaycanda da bu iki tarixçi o...» (34, s.121). 

Və sonluqda. Tarixin müxtəlif dövrlərinin öyrənilməsində professional ustalıq 
göstərmək hər bir tarixçiyə qismət olmayan, lakin əsil tarixçi üçün ən qiymətli 
keyfiyyət sayılır. Professor Süleyman Əliyarlı məhz bu səviyyəli tarixçidir. 
Onun akademiküslubda yazılmış hətta kiçik həcmli əsərləri tarixçiliyimizi 
istiqamətləndirir.S. Əliyarlının elmi araşdırmaları hər zaman konyukturadan uzaq 
olub və Azərbaycanın taleyüklü milli problemləri ilə uzlaşıb:

1. 1969-cu ildə AzərbaycanınRusiyaya guya könüllü birləşməsi tezisinə 
qarşı çıxaraq,  onun hərbi işğal edilməsini, Rusiya metropolisiyasının iqtisadi  
müstəmləkəsinə  çevrildiyini yazdığına görə Azərbaycan KP-nin təqiblərinə məruz 
qalıb. 

2. 1983-84-cü illərdə Azərbaycan etnogenezinin ümumtürk tarixi köklərə 
dayandığını araşdıraraq çap etmiş, Moskva və Bakı retroqradlarının hücumları ilə 
üzləşmişdi.

3. 1987-92-ci illərdə Dağlıq Qarabağ mövzusu ilə bağlı Almaniya, İngiltərə, 
ABŞ,  Türkiyə və Fransada onlarca yazısı dərc olunub.

4. Yaşamının son 20 ilində azərbaycanlıların kimliyi ilə bağlı yazıları çıxıb. 
Onun ömür sənətində əsil dönüş klassik irsimizlə - “Kitabi- Dədəm Qorqud”la 
bağlıdır. İlk dəfə olaraq eposun tarixi qaynaq problemlərini qaldıraraq bu mövzu 
üzrə BDU və Xəzər Universitetində xüsusi kurs aparıb və beləliklə eposun məhz 
tarixi səpgidə araşdırma perspektivlərini müəyyənləşdirmişdir.

Süleyman müəllim haqda yazını onun “Tariximiz açıqlanmamış mövzuları ilə” 
sonuncu kitabın epiqrafı kimi gətirdiyi Deni Didronun sözlərilə yekunlaşdırıram:

“Bu əsər, söz yox, beyinlərdə bir dönüş yapa biləcəkdir və inanmaq istərdim 
ki, tiranlar, zalımlar, fanatiklər və bütün amansız adamlar üçün o bir dərs olacaqdır. 
Biz insanlığa xidmət verdik, fəqət bizim xidmətlərimizi dəyərləndirmək istənildiyi 
zaman özümüz artıq soyuq torpağa gömülmüş olacağıq”.
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Elmira Muradalieva
«Book of my life» - «History of Azerbaijan», written 

by professor S. Aliyarli

Summary

Keywords: “Aliyarli” science school, Turkish Historical Society, “The 
book of Dede Korkut”, Ethnogenesis of Azerbaijan nation, Russian occupations,  
Nagorno-Karabakh

December 18, 2020 the 90th anniversary of S. Aliyarly. After graduating from 
Moscow State University, he worked for more than 50 years at BSU, for more 
than 20 years he headed the Department of History of Azerbaijan. His research 
has always been far from the time conjuncture. He was the author of the national 
concept of the history of Azerbaijan. He was the first to develop the course «Kitabi 
- Dedem Gorgud» as a historical source. His studies of the last 20 years of his life 
were devoted to the ethnogenesis of the Azerbaijani people.

 

Эльмира Мурадалиева
«Книга моей жизни» - «История Азербайджана», написанная

 профессором СулейманАлиярлы

Резюме

Key words: научная школа Алиярова, Турецкое историческое общество,  
«Китаби - Дедем Горгуд», этногенез азербайджанского народа,  
российские завоевания, Нагорный Карабах

18 декабря 2020 года 90 –летний юбилей Сулеймана Алиярлы. 
Закончив МГУ, он более 50 лет проработал в БГУ, более 20 лет возглавлял 
кафедру «История Азербайджана». Его исследования всегда были далеки 
от конъюнктуры времени. Он являлся автором национальной концепции 
истории Азербайджана. Впервые разработал магистерский курс «Китаби - 
Дедем Горгуд» как исторический источник. Его исследования последних 20 
лет жизни были посвящены этногенезу азербайджанского народа. 
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Esmira Niftili 
KİV və sosial şəbəkələrin siyasi imicin aktuallaşdırılması 

prosesində oynadığı rol

Açar sözlər: siyasi imic, ictimai rəy lideri, KİV, radio, televiziya, sosial media 

UOT 32

Qlobal dünyanın informasiya bolluğu şəratində bütün sferalarda olduğu 
kimi siyasətdə də imic və onun formalaşdırılması problemi getdikcə daha böyük 
əhəmiyyət kəsb etməyə başlayır. İnformasiya texnologiyalarının sürətli inkişafı və 
bunun sayəsində imkanları artmaqda olan KİV, siyasəti geniş xalq kütlələri üçün 
daha əlçatan və müzakirəyə açıq hala gətirmişdir.  Siyasi imic - kütləvi şüur ilə 
ünsiyyət vasitəsidir. O, siyasi aktor ilə elektorat arasında vasitəçi rolunu oynayır. 
Siyasi imic həm subyektin özü, həm də KİV tərəfindən daima dəstəklənir və 
korreksiya edilir. Əksər ölkələrdə siyasi informasiya KİV-də son dərəcə vacib 
mövzu hesab olunur. Siyasi kampaniyalar, namizədlər və xüsusilə daxili siyasət 
məsələləri mətbuatda və televiziyada geniş işıqlandırılır. Müşahidələr onu göstərir 
ki, siyasi həyatın müəyyən aspektləri daha çox maraq doğurur.

1) Mətbuatda vacib bəyanatlar müzakirə olunur. Məsələn, hansı namizədin 
seçkidə iştirak edib-etməyəcəyi. Digər informativ bəyanatlar, məsələn rəqibə qarşı 
sərt hücumlar həmçinin KİV-də işıqlandırılır.

2) Namizədin etdiyi istənilən kobud səhv ictimaiyyətin diqqətini cəlb edir.
3) KİV-in diqqətini siyasi nitq və hadisəyə olan canlı reaksiya cəlb edir. 

Kameralar həm namizədləri dəstəkləyən qrupları, həm də qəzəblənmiş nümayişçiləri 
həvəslə çəkir.

4) Mətbuatda namizədlə mühüm insanların görüşləri işıqlandırılır. Bu xüsusilə 
bu və ya digər sahədə təcrübəsi olmayan namizədlər üçün vacibdir. Məsələn, 
beynəlxalq siyasətdə təcrübəsi olmayan namizədlər çox vaxt xarici dövlətlərin 
başçıları ilə görüşə can atırlar ki, xəbərlərin axşam buraxılışında onların necə əl 
sıxmalarını və məşvərət keçirdiklərini göstərsinlər.

Esmira Niftili. KİV və sosial şəbəkələrin siyasi imicin aktuallaşdırılması prosesində oynadığı rol (səh. 213-223)
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5) Kampaniyanın istənilən aspekti mətbuatda geniş müzakirələrə səbəb olur. 
Sorğuların nəticələri dərc olunur və müzakirə olunur. Ekspertlərin rəyləri kimi 
sorğu nəticələri də namizədlərin məğlubiyyətinə səbəb ola bilər [10, s. 272-273].

Qədim yunan hökmdarı Periklin dediyi kimi, “Siyasət ilə cüzi sayda insan 
məşğul olduğu halda, hər kəs onu müzakirə edə bilər”. Siyasətin müstəsna ictimai 
əhəmiyyətli xarakteri onu daima cəmiyyətin diqqət mərkəzində saxlayır və KİV-in 
texnoloji imkanlarının artması siyasətçiləri daha çox ictimai rəy ilə hesablaşmağa 
məcbur edir və onları müəyyən dərəcədə şou-biznes insanları ilə yaxınlaşdırır.

Siyasi aktorun imici formalaşdırılarkən ictimai rəy liderlərindən istifadə 
edilməsi vacibdir. İnformasiyanın ötürülməsi prosesində ictimai rəy liderlərinin 
rolunun kəşf edilməsi birmərhələli kommunikasiya modelindən ikimərhələli 
kommunikasiya modelinə keçilməsinə şərait yaratmışdır. Bu zaman məlumat 
əvvəlcə, ictimai rəy liderlərinə, onların vasitəsilə isə hədəf auditoriyasına çatdırılır. 
Seçki kampaniyasının peşəkar təşkilatçıları ictimai rəy liderlərinin aşağıdakı 
xarakteristikalarını qeyd edirlər:

1. Bu tip insanlar, adətən, siyasi fəal olur, ətrafda baş verənlərə maraq 
göstərirlər.

2. Onların köməkliyi ilə nüfuzlu xadimlərin siyasi və ideoloji təsiri yalnız 
şaquli, yuxarıdan aşağıya doğru deyil, həm də üfüqi, bir sosial sinif daxilində 
yayılır.

3. İctimai rəy liderlərinin xüsusilə kütləvi kampaniyalar zamanı fəallığı artır, 
bu kampaniyalar onların hadisələrin mərkəzində olmaq istəyini stimullaşdırır.

4. İctimai rəy liderlərinin funksiyalarından biri kütləvi kampaniyaların 
təşkilatçıları ilə öz qrupunun adamları arasında əlaqələndirici halqa rolunu 
oynamaqdır [4, s. 26].

İctimai rəy liderləri əhali arasında nüfuza malik müxtəlif kateqoriyalardan olan 
elit təbəqəyə deyilir. Onlar təmsil etdikləri sahədə ad qazanmış, başqalarının fikir 
və əhval-ruhiyyəsinə təsir edə bilən dəyərli şəxslərdir. İctimai rəy liderləri ilə iş 10-
20% insana təsir etməklə, bütün hədəf auditoriyasına çıxış əldə etməyə bərabərdir 
[7, s. 149]. Bu zaman ismarışın çatdırılması belə bir sxem üzrə həyata keçirilir: 
kommunikator - ictimai rəy lideri - auditoriya. İctimai rəy lideri kommunikatorun 
etibarlı olmasına inandığı halda öz auditoriyasına lazımi vasitələrlə onun güvənli 
biri olması fikrini çatdırır. Cəmiyyətdə ictimai rəy liderləri qismində bir çox hallarda 
məhz KİV nümayəndələri çıxış edirlər. 

İctimai rəy liderlərinin istifadəsinə misal kimi ABŞ-da hökumətin ictimaiyyətlə 
əlaqələr sistemində istifadə etdiyi “əvəzləyici natiq” metodunun adını çəkmək 
olar. Əgər administrasiya özü öz fəaliyyəti barədə danışarsa, əhali bu məlumatı 
skeptik qarşılayar. Bu rolu neytral insanlar (universitet professoru, təqaüddə olan 
general və s.) icra etdikdə, informasiyaya inam dərhal artır. “Əvəzləyici natiq”in 
seçimi zamanı yerli kolorit xüsusilə nəzərə alınmalıdır, məsələn, professor bu ştatın 
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özündən olsa yaxşıdır [7, s. 245].
Məşhur sosioloq və filosof olmuş Ziqmunt Bauman “Qanunvericilər və 

təfsiredicilər” adlı əsərində bilik və iqtidar arasındakı əlaqədən bəhs edirdi [2, s. 
8-9]. Yazıçı ən qədim zamanlardan hakimiyyətin güclülərin və ağıllıların əlində 
cəmləşməsi və onların bu statusu müəyyən mənada inhisara aldıqları qənaətinə 
gəlmişdir. Lakin müasir dövrdə biliyin kütləviləşməsi və qloballaşması şəraitində 
hansısa vahid qüvvənin “qanunverici” rolunda çıxış etməsi qeyri-mümkündür. Ən 
yaxşı halda, intellektuallar “təfsiredici”, yəni bilik şərhçisi rolunda çıxış edə bilərlər. 
Hərçənd ki, “təfsiredici” rolu özü kifayət qədər mühüm əhəmiyyətə malikdir. Belə 
ki, informasiya bolluğu şəraitində insan faktlar çoxluğu içində “boğulur” və bu 
xaotik vəziyyətdə düzəni yaradan məhz məlumatı şərh etmək missiyasını öz üzərinə 
götürmüş mərkəzin üzərinə düşür. Mərkəzi dairələr dəyərlərin formalaşdırılması və 
cəmiyyətdə təbliğ edilməsi ilə məşğuldur. Lazımi informasiya dövlətin əlində olan 
icbari təhsil və KİV vasitəsilə aktuallaşdırılır, yeni nəsil müvafiq ruhda böyüdülür.

Zənnimizcə, bu iki kateqoriya arasında aşkar oxşarlıq vardır. Eyni zamanda, 
bu əlaqəni Con Frenç və Bertam Ravenin 1958-ci ildə təklif etdiyi “Liderin təsir 
qaynaqları” ilə də izah etmək mümkündür. Müəlliflərin fikrincə, liderin beş güc 
qaynağı vardır: 

1. Hüquqi güc
2. Mükafatlandırma gücü
3. Məcburedici güc
4. Ekspert gücü
5. Xarizma gücü [1, s. 176]
Bizi maraqlandıran məhz ekspert gücüdür. Bu güc təhsil və təhlil etmək bacarığı 

ilə əlaqədardır. “Məlumat nə qədər vacibdirsə və nə qədər az adam bu məlumata 
sahibdirsə, o halda lider bir o qədər də çox praktiki gücə malik olar” [1, s. 179].

Təfsir etmək bacarığı elə bu iki komponentdən asılıdır: bilik və onun təhlili, şərhi. 
İnsanın malik olduğu geniş informasiya bazası və ən əsası o biliyi emal və istifadə 
edə bilmək, yaradıcı tətbiq etmək bacarığı ictimai rəy liderlərini cəmiyyətin sıravi 
üzvlərindən fərqləndirən mühüm keyfiyyətdir. Beləliklə, biz ictimai rəy liderləri ilə 
Z.Baumanın təfsiredici rolunda çıxış edən intellektualları və C.Frenç və B.Ravenin 
ekspert gücünə malik liderləri arasında paralellərin olduğunu iddia edirik.

İctimai rəy lideri rolunda çıxış edən nüfuzlu KİV nümayəndələri cəmiyyətə 
məlumatı çatdırmaqla yanaşı, ona dəyər verir, bunun yaxşı və ya pis olduğuna 
rəy verirlər. Təsadüfi deyil ki, demokratik ölkələrdə KİV icraedici, qanunverici 
və məhkəmə hakimiyyətləri ilə yanaşı hakimiyyətin dördüncü qolu adlanır. Belə 
ki, ictimai rəyin son dərəcə güclü olduğu cəmiyyətlərdə müstəqil media siyasi 
proseslərin cərəyan etməsində xüsusi böyük təsirə malik olur. Jurnalistlərin peşəkar 
dairələrində yayılmış məşhur deyim bu vəziyyəti belə izah edir: “Hadisələr yüzlərlə 
insanın toplaşdığı yerdə deyil, bir neçə telekameranın olduğu yerdə baş verir”. 
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KİV siyasi aləmi – bizim siyasət haqqındakı fikirlərimizin əsaslarını yaradır və bu 
sahədəki sonrakı davranışımızı, səs verməni şərtləndirir. Siyasi reallıq bilavasitə 
siyasi hadisənin özündən deyil, onun KİV-də işıqlandırılmasından asılı olur.

KİV-in namizədi sevib-sevməməsi, onun barəsində müsbət və ya mənfi fikirdə 
olması olduqca mühüm amildir. İmic KİV-in və ictimaiyyətin diqqət mərkəzində 
olan iri və tanınmış strukturlar üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Belə strukturların 
imicinin korreksiyası daima ictimai rəyə təsir etmə yolu ilə aparılır. Belə bir tarixi 
misala diqqət edək: sabiq ABŞ prezidenti Riçard Niksonun KİV nümayəndələri 
tərəfindən sevilməzdi. Bu səbəbdən onun çıxışları yazılarkən 100 söz prinsipinə 
ardıcıllıqla əməl edilirdi. Belə ki, mövcud qaydaya görə, bu limiti aşmayan çıxışın 
redaktə edilməsi qadağan idi və o, olduğu kimi verilməli idi. Əks halda jurnalistlər 
prezidentin çıxışını təhrif edib, xoşagəlməz rakursda təqdim edə bilərdilər [8, s.8].

KİV-in siyasətlə münasibətlərini təhlil edərkən, ayrı-ayrı KİV vasitələrinin 
imkanları və siyasətçilərin bunlardan nə dərəcədə səmərəli yararlana bilməsi 
ideyası xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, radio, televiziya və sosial şəbəkələr 
siyasətçilərin qarşısında fərqli performans və tələblər irəli sürür və auditoriyanın 
gözləntilərinə daha çox uyğun olan siyasətçilər daha çox uğur qazanırlar. Hər 
bir KİV janrının siyasətçilərə verdiyi imanları  ayrı-ayrı tarixi misallar üzərində 
nəzərdən keçirək. 

1919-cu ildə ilk dəfə olaraq prezident Vudro Vilson əhaliyə radio vasitəsilə 
müraciət etdi. ABŞ-da radiodan siyasi kommunikasiya kanalı kimi tam gücü ilə 
1924-cü ildə istifadə edilməyə başlanıldı. O zaman prezident Kulic ayda 9000 söz 
həcmi ilə radioda çıxışlar edirdi. Lakin 1928-ci ildən başlayaraq siyasətçilər efir 
vaxtından istifadə etdiklərinə görə haqq ödəməli oldular [7, s.610]. 

Böyük Britaniyada monarxlar artıq siyasi və icraedici rola malik olmasalar 
da, onların varlığı milli birlik, qürur, stabillik və davamlılıq ideyasının daşıyıcısı 
kimi böyük əhəmiyyətə malikdir. 1938-ci ildə qardaşı VIII Edvard amerikalı Vollis 
Simpsonla evlənmək üçün (Böyük Britaniyanın hakim dairələri anqlikan kilsəsinin 
başçısının iki dəfə evli olmuş qadınla evlənməsinin tamamilə əleyhinə idilər) 
qəflətən taxt-tacdan imtina etməsi nəticəsində kral olmuş VI Georg heç vaxt bu ali 
rol üçün hazırlanmamışdır. O dövrdə Britaniyanın baş naziri olmuş Uinston Çörçill 
demişdir: “Bizi Almaniya ilə müharibə gözləyir və biz arxasınca gedə biləcəyimiz 
krala ehtiyac duyuruq”. Təbiətən utancaq və kəkələmə problemindən əziyyət 
çəkən kral üçün bu  qorxunc perspektiv idi. Onun radioda ilk çıxışı əsl fəlakət 
idi. Çoxmilyonluq auditoriya kəkələyən monarxın səsini eşitdikdə böyük xəyal 
qırıqlığına uğramışdır. Çoxsaylı müalicələrin əhəmiyyətsiz olduğunu müəyyən 
etdikdən sonra kral VI Georg həyat yoldaşı I Elizabetin təkidi ilə avstraliyalı həkim 
Layonel Logun psixoloji inandırmaya əsaslanan müalicəsini qəbul etmiş və şəfa 
tapmışdır. Bundan sonra o, ömrünün sonuna kimi ən vacib çıxışlarını yalnız onun 
müşayiəti ilə həyata keçirmişdir [12].
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Franklin D.Ruzvelti radioprezident adlandırmaq olardı: onun amiranə yumşaq 
səs tonu auditoriyanı özünə cəlb edir və əlil arabasındakı bədəni ilə tam ziddiyyət 
təşkil edirdi [10, s. 268]. Poçeptsovun fikrincə, R.Reyqan və M.Tetçer siyasətçi 
üçün son dərəcə vacib olan inam effektinin əldə edilməsinə məhz radioda nail ola 
bilmişdirlər [8, s. 95]. F.D.Ruzvelt 1939-cu ildə Nyu-Yorkda keçirilmiş beynəlxalq 
sərgidə televiziyada çıxış etmiş ilk prezident idi [7, s.610]. Bu çıxışa qədər Amerika 
ictimaiyyəti onu əlil arabasında görməmişdi. Radio aparıcıları isə bu vaxta qədər 
belə deyərdilər: “Budur, prezident gəlir” [7, s. 310].

Göründüyü kimi, radionun siyasətdə xüsusi ilə aktual olduğu 1920-1950-ci 
illərdə siyasətçilərdən səlis diksiya, gözəl və məlahətli səs tonu və natiqlik qabiliyyəti 
tələb olunurdu. Audial ünsiyyət vasitəsi olan radio bu keyfiyyətlərə cavab verən 
siyasətçilər üçün olduqca əlverişli şərait yaratmışdır və bu sahənin öz çempionlarını 
yetişdirmişdir. Keçən əsrin 50-ci illərindən başlayaraq siyasi sferanı cənginə alan 
televiziya siyasətçilərdən nəinki mükəmməl danışıq qabiliyyəti, həm də qüsursuz 
xarici görkəm və davranış tələb etdi. Bu onları kütlə üçün daha açıq və əlçatan 
vəziyyətə gətirdi. Canlı yayım vasitəsilə hər kəs onları real zaman vəziyyətində 
müşahidə və müzakirə etmək imkanı əldə etdi. 

1953-cü ildə kraliça II Elizabetin taxt-taca çıxma mərasimi ilk dəfə olaraq 
televiziya vasitəsilə işıqlandırıldı və bir çox britaniyalı məhz bu fürsəti qaçırmamaq 
məqsədilə televizor əldə etdi. Bütün dünyanın diqqətini özünə cəlb edən bu mərasim 
dünya siyasi səhnəsində getdikcə nüfuzunu itirən və bir-bir müstəmləkələrindən 
məhrum olan Britaniyaya populyarlıq və rəğbət qazandırdı. Böyük Britaniya 
monarxiyası bu gün də televiziyanın verdiyi imkanlardan səmərəli istifadə edərək 
istər daxili auditoriya, istərsə də dünya ictimaiyyətinin rəğbətinə hesablanmış 
addımları işıqlandırmaqda ad qazanmışdır. Britaniyada yayılmış məşhur ifadədə 
deyildiyi kimi, “Hökumətin xalqı səmərəli idarə etməsi kifayət deyil, xalq da 
bilməlidir ki, o effektiv idarə olunur”.

1956-cı ildə ABŞ əhalisi ilk dəfə olaraq prezident seçkilərinin gedişatını 
televizordan izləmək imkanı əldə etmişdir. Dərhal namizədlərin zahiri görkəmi 
məsələsi aktual oldu. Stivenson və Eyzenxauerin məsləhətçilərini onlar öz nitqlərini 
oxumaq üçün əyildikdə başlarının “nəhəng yumurta”ya bənzəməsi çox narahat 
edirdi. K.Ceymsonun sözlərinə görə, ilk dəfə olaraq dazlıq prezident kampaniyasının 
keçirilməsi zamanı belə böyük bir problemə çevrilmişdir [3, s. 182-183]. 

Meyrovitz hesab edirdi ki, televiziya reportajları siyasətçi ilə seçicilər arasındakı 
məsafəni azaldaraq siyasəti həmişəlik dəyişdirmişdir. Artıq natiqlik qabiliyyəti 
və zahiri cazibədarlığı sübut etmək asanlaşsa da, müasir siyasətçi telekameranın 
verdiyi üstünlüklərdən istifadə etməyi bacarmalı idi. Müxtəlif siyasi analitiklər 
hesab edirdilər ki, C.F.Kennedi, R.Reyqan və B.Klinton televiziyanın verdiyi 
üstünlüklərdən səmərəli istifadə edirdilər, digər prezident və namizədlər, məsələn, 
C.Buş, C.Ford, R.Nikson, M.Dukakis və C.Karter televiziyanı səmərəli istifadə edə 
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bilmədiklərinə görə tənqidə məruz qalırdılar [10, s. 269-270].
Televiziya sayəsində auditoriya əvvəllər olduğu kimi ayrı-ayrı qruplara ayrılmır. 

Namizəd əvvəllər olduğu kimi fabrik işçiləri qarşısında bir cür, hüquqşünaslar qrupu 
qarşısında başqa cür çıxış edə bilməz, çünki onun hər iki çıxışını xəbərlərin axşam 
buraxılışında göstərə bilərlər və reportyorlar hər hansı bir uyğunsuzluğu aşkar 
edərlərsə, bunu mütləq vurğulayacaqlar. Ayrı-ayrı uğursuz müddəa və ya hərəkət 
uzunmüddətli neqativ təsirə malik ola bilər, belə ki, televiziya onu təkrar-təkrar 
yayımlamaqda davam edir. 

Televiziyada ayrı-ayrı məsələlər, xüsusilə çətin suallar üzrə müzakirələr səthi 
işıqlandırılır. Televiziya xəbərləri mürəkkəb məsələlər, məsələn iqtisadi problemlər 
üzrə tərəflərin mövqelərini hərtərəfli işıqlandırmaq üçün uyğun deyil. Mətbuat 
hesabatlar, namizədin bu və ya digər məsələ haqqında nöqteyi-nəzərini işıqlandırmaq 
üçün daha çox uyğun gəlir. Bununla belə, əhalinin az hissəsi bu hesabatlara maraq 
göstərir; bir qayda olaraq, kütlə 30 saniyəlik icmalları izləyir.

Televiziya debatları zamanı rəqiblərin birbaşa toqquşması seçkiqabağı 
iştirakçıların baxışlarını müqayisə etməyə və onlar barədə daha dolğun təsəvvür 
yaratmağa imkan verir. Debatlar, bir qayda olaraq, həm ictimaiyyət, həm də 
jurnalistlər tərəfindən qiymətləndirilir. Bu zaman həm çıxışın məzmununa, həm 
də namizədin xarici görkəminə diqqət çəkilir. Keçirilmiş sorğu nəticələrinə görə, 
Kennedi 1960-cı ildə televizora baxanların, Nikson isə radioya qulaq asanların 
rəğbətini qazanmışdır. Reyqan 1980 və 1984-cü illərin debatlarını ictimaiyyətə 
dostsevər, etibarlı və geniş yayılmış ictimai fikirləri dəstəklədiyi biri olduğu üçün 
qazanmışdır. Klinton 1992-ci ildə üçüncü debatı ictimaiyyətlə birbaşa danışdığı 
üçün qazanmışdır, ünsiyyətin bu formasında onun tayı-bərabəri yox idi [10, s.280].

XX əsr siyasi kommunikasiyası birtərəfli olması ilə diqqət cəlb edir, istər radio, 
istərsə də televiziyada əsas diqqət siyasətçi üzərində fokuslandığı halda, XXI əsrdə 
peyda olmuş sosial şəbəkələrdə artıq ünsiyyət ikitərəfli xarakter alaraq siyasətçi 
ilə sıravi insan arasında birbaşa ünsiyyət imkanı yaratdı. Bu vəziyyət siyasətçilərə 
inanılmaz geniş imkanlar verdiyi kimi, onları kütlə qarşısında əvvəlkindən də 
təhlükəli və riskli vəziyyətə saldı.

“Vaxtilə Ruzveltin radioda, Kennedinin televiziyada oynadığı rolu Tramp 
indi internetdə oynayır” [9]. Baxmayaraq ki, əhalinin internetdən ən az istifadə 
edən yaş kateqoriyası yaşlılardır, Donald Tramp isə ABŞ tarixində seçilmiş ən 
yaşlı prezidentdir, o, bu yeni media vasitəsindən seçki kampaniyasında və siyasi 
karyerasının digər mərhələlərində məharətlə bəhrələnir. Özünün sosial mediadakı 
populyarlığına eyham vuran Donald Tramp 2012-ci il noyabr ayının 10-da öz Tvitter 
hesabında yazmışdır: “Çoxularının dediyi kimi, mən 140 işarəlik janrda dünyanın 
ən yaxşı yazıçısıyam” [13, s.62]. 

Meyrovitzin dediyi kimi, hər bir kommunikasiya texnologiyası istifadəçilərin 
ondan necə yararlana biləcəyini şərtləndirir. Ottun fikrincə, Tvitterin əsas 
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xüsusiyyəti, sadəlik, impulsivlik və qabalıqdır. Donald Trampın burada uğur 
qazanması onun məhz bu xarakteristikalara malik olmasıdır. Məsələn, onun ictimai 
nitqi Fleş-Kinkeydin ingilis dilinin oxucular tərəfindən qavranılması baxımından 
səviyyə təsbiti testinə əsasən üç və dördüncü səviyyəyə uyğun gəlir [13, s.63]. 
Bu səviyyə aşağı sinif şagirdlərinin belə asanlıqla anlaya biləcəyi mürəkkəblik 
səviyyəsidir. Burada əsas amil kimi sözlərin və cümlələrin uzunluğu götürülür. 
Trampın öz fikirlərini ən sadə söz və ifadələrlə çatdırması onun cəmiyyətin, demək 
olar ki, bütün üzvləri tərəfindən başa düşülməsinə gətirib çıxarır. Gablerin fikrincə, 
“Tramp müasir texnologiyanın adamıdır” [11]. 

Müasir dövrdə Facebook sosial şəbəkəsində hər hansı bir uğursuz post altında 
kiçicik şərh böyük dövlətlər arasında gərginliyə səbəb ola biləcək qüvvəyə malikdir. 
Məsələn, 2019-cu ilin avqustunda Amazon meşələrinin qırılmasına görə Böyük 
Yeddilik sammitində Fransa prezidenti Emmanuel Makronun Braziliya prezidenti 
Jair Bolsonaronu tənqid etməsi Facebook istifadəçilərindən birini onların həyat 
yoldaşlarının şəkillərini müqayisə edən fotokollaj hazırlamağa sövq etdi. Burada 
əsas vurğu onlar arasındakı yaş fərqi idi, belə ki, Bolsonaronun həyat yoldaşı özündən 
cavan olduğu halda, Makronun xanımı əksinə özündən yaşlıdır. İstifadəçi bu kollajın 
altında xanımların xarici görkəmini müqayisə edərək, Makronu qısqanclıqda 
günahlandırmış, Bolsonaro isə şərhi bəyənərək: “Kişini alçaltmayın... Haha” deyə 
şərh yazmışdı. Bu ehtiyatsızlıq dünya mediasının nəzərindən yayınmamış, Makron 
cavabında bütün Braziliya xalqı üçün onların prezidentinə görə üzüldüyünü, onların 
daha yaxşı liderə layiq olduğunu bildirmişdi. Braziliya ictimaiyyətinin bir çox 
nümayəndələri, o cümlədən dünya şöhrətli yazıçı Paulo Koelyo prezident Makron 
və onun xanımı Bridcitdən bu hörmətsizliyə görə üzr istəmişdi [14].

Göründüyü kimi sosial mediada yazılmış şərh dövlətlər arasında beynəlxalq 
qalmaqal və gərginliyə gətirib çıxara bilər. Təsadüfi deyil ki, Britaniya kral ailəsinin 
üzvlərinə sosial şəbəkələrdə şəxsi hesab aparmaq qəti qadağan edilmiş, onların 
adından bu missiya peşəkarlara həvalə edilmişdir. Sosial medianın getdikcə artan 
populyarlığı siyasətçilərdən yalnız cəlbedici, hazırcavab və enerjili olmağı deyil, 
həm də qeyri-formal və hadisələrə cəld reaksiya verə bilən olmasını tələb edir. Sosial 
medianın fərqli xüsusiyyəti ani ikili kommunikasiya və informasiyanın çətinliklə 
idarə olunmasıdır. Bu, hər bir siyasətçiyə auditoriya ilə birbaşa kommunikasiya 
imkanı verdiyi kimi, özündə böyük risklər ehtiva edir.

Pyu tədqiqat mərkəzinin məlumatına əsasən, ABŞ-da yetkin insanların 62%-
i informasiyanı sosial mediadan əldə edir. Bu, çox təhlükəli tendensiyadır, çünki 
sosial mediada çox vaxt yanlış informasiya cərəyan edir. Eyni zamanda sosial 
medianın istifadəçilərin tərcihlərinə əsasən: onların nəyi bəyənmələri, hansı 
saytları ziyarət etmələri və kimlərlə dostluq etmələrinə əsasən onlara yeni təkliflər 
verməsi faktı məlumdur. Belə olduğu halda istifadəçilər özlərini daha çox özləri 
kimi düşünən insanlarla əhatə edərək, görmək istədiklərini görürlər. Nəticədə sosial 
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media istifadəçiləri özlərini fərqli fikrə malik insanların arqumentlərindən məhrum 
edir və bu cəmiyyətdə ideoloji qütbləşməyə gətirib çıxarır [13, s.65].

Alman politoloqu Elizabet Noel-Noymanın 1974-cü ildə kəşf etdiyi “Sükut 
spiralı” fenomeninə müraciət edək. Burada ictimai rəy sorğusu yalnız təhlil 
elementi kimi deyil, həm də təsir vasitəsi kimi çıxış edir. Konsepsiya politologiya 
və kütləvi kommunikasiyada geniş tətbiq olunur. Mahiyyəti ondan ibarətdir ki, 
insan cəmiyyətdə populyar olmayan fikirləri səsləndirmək və ya azlıqda olmaqdan 
qorxur. Buna səbəb təcrid və tənqid olunmaq qorxusudur. KİV sükut spiralını işə 
sala bilər. Belə ki, əslində azlığın mövqeyi çoxluğa məxsusmuş kimi göstərilərək, 
cəmiyyətdə yanlış təsəvvür formalaşdırıla bilər.

Çoxluqda olan insanlar konformist mövqe tutur, heç kim onların nəyə görə 
belə düşündüklərini sorğulamadığı halda, azlıqda olan nonkonformistlər daima 
təzyiq və sosial təhdid içərisində yaşayırlar. Beləliklə, KİV və cəmiyyət tərəfindən 
dəfələrlə səsləndirilən fikirlər sonda sosial normaya çevrilir, azlıqda olan 
insanların sükutu isə spiralvari artır. Sükut spiralı nəzəriyyəsinə görə, həqiqəti 
demək cəsarəti cəmiyyətin fövqündə olan zəngin və ya yüksək intellektli şəxslərə 
məxsusdur [6, s.39-44].

Bu fenomenə görə, KİV azlığa söz verərək onu çoxluğun fikri kimi təqdim 
edir, manipulyasiyaya əl atır. Səsvermə prosesində bir çox tədqiqatçıların müşahidə 
etdiyi qalibə qoşulmaq məfhumu və ya “son dəqiqələrin təkanı” namizədə əlavə 
3-4% səs gətirir. Elizabet Noel-Noyman bütün yaş və peşə kateqoriyaları üzrə 
“dəmir yolu” adını almış test keçirmişdir, onun nəticəsinə görə verilmiş zamanda 
siyasi simpatiyaları hakimiyyət strukturlarında daha çox reallaşmış şəxslər qatarda 
olarkən başqa yolçular ilə danışmağa daha həvəsli olurlar. Eyni zamanda məlum 
olmuşdur ki, kişi-qadın, cavan-qoca, zəngin-kasıb cütlüklərində birincilər ikincilərə 
nisbətən daha çox birmənalı olmayan mövzularda danışmağa həvəslidirlər. Bunu 
əldə rəhbər tutaraq, Noel-Noyman belə qənaətə gəlmişdir, “öz tərəfinə daha çox 
gənc və təhsilli insan cəlb edə bilmiş siyasi qüvvənin əvvəldən qalib gəlməyə daha 
çox şansı olur” [9, s.46].

“Sükut spiralı” fenomeninin parlaq nümunəsinə Hans Xristian Andersonun 
məşhur “Kralın yeni donu” nağılında rast gəlinir. Burada zahiri görkəminə düşkün 
olan kral özünü dərzi kimi təqdim edən iki nəfər fırıldaqçıya yeni don sifariş edir. 
Onlar bu paltarın möcüzəli xüsusiyyətindən bəhs edərək, onun axmaq və öz yerində 
olmayan insanlar tərəfindən görülmədiyini deyirlər. Paltar tikilərkən kral əvvəlcə öz 
nazirini dərzilərin yanına göndərir, o heç bir şey görməsə də axmaq görünəcəyindən 
qorxaraq yalandan paltarı tərifləməyə başlayır. Sonrakı əyanlar və kral özü də eyni 
cür hərəkət edir. Nəhayət, “don” hazır olur. Kral xəyali paltarını geyinib küçəyə çıxır. 
Əhali də paltarın qeyri-adi xüsusiyyətinə bələd olur və onu ağız dolusu tərifləyir. Bu 
anda bir uşaq “axı kral çılpaqdır” deyə qışqırır. Bundan sonra kütlə cəsarətlənərək 
gülməyə və uşağı dəstəkləməyə başlayır. İfşa olunmuş kral isə rüsvayçılığı ört-basdır 
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etmək üçün məğrur addımlarla yoluna davam edir [5].
Göründüyü kimi, burada təcrid olunmaq və öz yerində olmamaq qorxusu 

insanları aşkar yalanı dəstəkləməyə vadar edir. Daha çox insan bu yalana şərik 
olduqca spiral böyüyür. “Öz yerində olmamaq” qorxusu olmayan uşaq isə “sükut 
spiralı”nı darmadağın edərək, yalanı ifşa edir. “Sükut spiralı” sosial medianın 
kütləvi yayıldığı müasir dünyada böyük əhəmiyyətə malikdir. Əksər insanlar bu 
nəzəriyyədə deyildiyi kimi, həyatda konformist mövqe tutaraq çoxluqda olmağa 
üstünlük verdiyi üçün nöqteyi-nəzərlərini ifadə etməzdən öncə çoxluğun hansı 
mövqedə olduğuna fikir verirlər. Kütlə psixologiyasının bu xüsusiyyətinə bələd 
olan media nümayəndələri sosial şəbəkənin verdiyi imkanlardan istifadə edərək, 
ictimai rəyi maniulyasiya edib azlığın fikrini çoxluq kimi qələmə verə bilər.

Beləliklə, informasiya texnologiyalarının sürətli inkişafı siyasi sferanı tamamilə 
dəyişdirdi. XX əsrda əvvəlcə radionun siyasi ünsiyyət vasitəsi kimi istifadəsi 
siyasətçilərdən mükəmməl natiqlik, qısa müddətdən sonra televiziya yayımlarının 
aktual olması isə həm də telegenik olmasını tələb etdi. ABŞ siyasi seçkilərinin 
ayrılmaz tərkib hissəsi olan televiziya debatlarının keçirilməsi siyasəti vizual 
müstəviyə keçirdi. XX əsrdə populyarlıq qazanmış radio və televiziya yayımları 
siyasətçilərdən natiqlik və qüsursuz zahiri görkəm tələb etdi. Televiziya siyasəti 
vizual sferaya çıxartdığı halda, sosial media siyasətçilərdən çevik və qeyri-formal 
olmaq zərurətini tələb etdi.

KİV-in müxtəlif janrlarının inkişafı və ona ayaq uydurmağa çalışan siyasətçilər 
siyasətin xidmət etməli olduğu əsas təməli – görkəmindən, natiqlik qabiliyyətindən 
və kütlə ilə qeyri-formal ünsiyyət qura bilmə bacarığından asılı olmayaraq, 
siyasətçinin ictimai maraqları öz şəxsi maraqları ilə uzlaşdıra biləcəyi sualına 
cavab verməlidir. Siyasi imicin siyasət ilə incəsənət və şou-biznesin kəsişməsində 
olan yaradıcı və əsrarəngiz yeni bir sahə olduğunu iddia etsək, sənətdə olduğu kimi 
siyasətdə də imic bəşəriyyətin ali dəyəri olan etika və mənəviyyata xidmət etməli, 
əsla onunla təzadda olmamalıdır.
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Esmira Niftili
Role of mass media and social media in actualization of political image

Summary
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In the twentieth century, the media had a huge impact on public perception of 
politics. At first, the use of radio as a means of political communication demanded 
that politician’s perfect oratory, and after a while the updating of television 
broadcasts added to this the requirements of telegenicity. Radio and television made 
political leaders open and accessible to public discussion, and social media required 
them to be mobile and informal. This gave impetus to the development of public 
relations and political image technologies. At the same time, the value of public 
opinion leaders in the face of the media has increased. Public opinion leaders act as 
a link between political leaders and the broad masses of the people as interpreters 
and guarantors of the reliability of information. This trend is increasing with the 
development of the Internet and social networks and thus increases the practical 
value of studying the influence of the media on political images.
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Эсмира Нифтили
Роль СМИ и социальных сетей в актуализации политического имиджа

Резюме

Ключевые слова: политический имидж, лидер общественного мнения, 
СМИ, радио, телевидение, социальная медиа

В ХХ веке СМИ оказало огромное влияние на восприятие политики со 
стороны населения. Сначало использование радио как средство политического 
общения потребовало от политиков совершенные ораторские способности, 
а через некоторое время актуализация телевизионных вещаний добавило к 
этому требования телегеничности. Радио и телевидение сделало политических 
лидеров открытыми и доступными к общественному обсуждению, а социальная 
медиа потребовало от них быть подвижными и неформальными. Это дало 
толчок развитию связей с общественностью и технологий политического 
имиджа. В то же время повысилась ценность лидеров общественного 
мнения в лице представителей СМИ. Лидеры общественного мнения 
выступают в качестве связующего звена между политическими лидерами и 
широкими народными массами как интерпретаторы и гаранты достоверности 
информации. Эта тенденция усиливается с развитием интернета и социальных 
сетей и таком образом повышается практическая ценность изучение влияния 
СМИ на политические имиджи.
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Açar sözlər: türbə, xəlvətilik, sufizm, kitabə, nekropol, ziyarətgah

UOT 902

Orta əsrlər dövründə təşəkkül tapan və bu günədək planetimizin ayrı-ayrı 
guşələrində aktiv təmsilçilərinin olduğu fəlsəfi məktəblərdən biri xəlvətilik sufi 
məktəbidir. Xəlvətilik sufi məktəbinin tarixini araşdıran tədqiqatçılar hesab edirlər 
ki, bu məktəb ilkin olaraq XIV əsrin ortalarından başlayaraq Azərbaycan ərazisində, 
həm də konkret olaraq məhz Şirvan regionunda yayılmışdır. Onun banisi isə tarixi 
mənbələrdə Şeyx Əkmələddin oğlu Əbu Abdulla Siracəddin Ömər Avaxıli olub. O, 
ilkin olaraq əmisi Əxi Məhəmmədin yanında dərs alıb. Daha sonra Xoy, Misir və 
Hicazda təlim keçib. 

Xəlvətilik sufi məktəbinin bir çox təməl prinsipləri məhz Pir Ömərin adı ilə 
bağlıdır. Pir Ömərin harada doğulduğu və dəfn olunduğu ilə bağlı elmi ədəbiyyatda 
artıq çoxdandır ki, müxtəlif versiyalar yer alıb. Bu versiyalardan hansının daha 
inandırıcı olduğunu söyləmək üçün onun “Avaxıl” kimi tanınması bizcə özü-
özlüyündə artıq hər şeyi deyir. Xatırladaq ki, XV əsrin müəllifi Yusif Müskirinin 
“Silsilətül-Uyun” əsərində xəlvətilik sufi təliminin banisi olaraq Pir Ömər Avaxılinin 
adı çəkilir. Artıq necə deyərlər ip ucu var. 

Belə bir məqamı da xüsusi olaraq qeyd edək ki, Şirvan ərazisində Avaxıl adı ilə 
məlum olan yeganə yaşayış məntəqəsi Şamaxı rayonu ərazisindədir. Hansı ki, yerli 
əhali arasında “Pir Ömər Sultan” ziyarətgahı kimi tanınan yeganə müqəddəs ocaq 
da məhz oradadır. Həmin ziyarətgahın Pir Ömər Avaxıliya aid ola biləcəyi barədə 
məlumatı isə mənə ilk dəfə 2003-cü ildə tədqiqatçı dostum və həmkarım Fariz 
Xəlilli bildirib. Biz o zaman birlikdə Avaxılda olduq, yerli sakinlərlə görüşüb söhbət 
etdik. F.Xəlilli həmin ziyarətgahın abidə olaraq qeydə alınması məqsədi ilə aiddiyatı 
qurumlara rəsmi müraciətlər etdi. Həmin müraciətlər də rəy almaq məqsədi ilə AMEA-
nın Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutuna göndərildi. İnstitut da öz əməkdaşlarından 
birini Şamaxıya ezam etdi. O əməkdaş da Avaxılda  oldumu, olmadımı, bilmirəm, 
təkcə onu bilirəm ki, tərtib etdiyi arayışda qeyd olunan yerdə abidə olmadığını, daha 

Qafar Cəbiyev
Avaxılda arxeoloji tədqiqatlar

Qafar Cəbiyev. Avaxılda arxeoloji tədqiqatlar (səh. 224-230)
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doğrusu, bir ədəd qurumuş qoz ağacı və onun dibində daş  topasından başqa heç nə 
olmadığını yazmaqla məsələyə nöqtə qoymuş oldu. Amma Fariz də, mən də qəti 
əmin idik ki, orada abidə var. Sadəcə onu arxeoloji cəhətdən öyrənmək və cəmiyyətə 
təqdim etmək gərəkdir. Bu məqsədlə də biz neçə dəfə aidiyyatı qurumlara, o cümlədən 
Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutuna rəsmən müraciət ünvanladıq. Əfsuslar olsun 
ki, müraciətlərimiz o qədər də isti qarşılanmadı. Lakin biz bu məsələdə sona qədər 
israrlı olduq. Nəhayət, 2018-ci ilin dekabr ayında Arxeologiya və Etnoqrafiya 
İnstitutu Avaxılda Pir Ömər Sultan ziyarətgahında ilkin kəşfiyyat axtarışları aparmaq 
üçün bu sətirlərin müəllifinin rəhbərliyi ilə 15 gün müddətə ekspedisiya  heyətini 
Şamaxı rayonuna ezam etdi. Bu məqsədlə mənim adıma vəkalətnamə yazıldı. Həmin 
vəkalətnaməni Mədəniyyət Nazirliyi yanında Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı 
və Bərpası Dövlət Xidmətində qeydiyyatdan keçirdik. Lakin subyektiv səbəblər 
üzündən nəzərdə tutulan vaxtda qazıntı baş tutmadı.

Növbəti cəhdimiz 2019-cu ilin mart ayında oldu. Biz nəhayət Azərbaycan 
Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi və TİKA-nın birgə layihəsi əsasında mart ayının 
əvvəlində Avaxılda ilkin arxeoloji tədqiqatlara başladıq. 

133 kvadratmetr sahədə aparılan ilkin arxeoloji tədqiqatlar zamanı orada 
XIV əsrin ortalarına aid türbə qalıqları və onun məhz xəlvətilik təliminin banisi 
Pir Ömər Avaxıliyə aid olduğunu təsdiqləyən artefaktlar aşkar olundu. Türbənin 
içərisində ilkin olaraq kənarları birqat bişmiş kərpiclə əhatələnən iki kamera qeydə 
alındı. Tədqiqat zamanı oradan içərisində “La İlahə İlləllah” kəlmələri yazılmış daş 
kitabənin bir parçası, habelə üzərində Şirvan memarlıq məktəbi üçün səciyyəvi olan 
daş üzərində oyma üsulu ilə işlənmiş şəbəkə, xəlvətilik təlimi ilə bağlı ritualların 
icrası zamanı istifadə olunmuş XIV əsrə aid şirli və şirsiz keramika nümunələri və 
bir neçə sikkə aşkar olundu. Türbə içərisində aşkar olunan müxtəlif tarixi dövrlərə 
aid pullar, üçkünc və dördkünc formada hazırlanmış dualar əsrlər boyu insanların 
Pir Ömər ziyarətgahına olan inamından xəbər verir. 

Xatırladaq ki, Pir Ömər ziyarətgahının ətrafında çoxsaylı insanlar dəfn olunub. 
Onlardan türbənin şərq tərəfində tədqiq olunan iki qəbir üzərindəki kitabə Pir Ömər 
ziyarətgahının məhz  xəlvətilik sufi təliminin banisi Pir Ömər Avaxıliyə aid olduğunu 
təsdiqləyən çox mühüm tarixi mənbə kimi dəyərləndirilə bilər. Qəbirlərdən birinin 
kitabəsində ərəb əlifbası ilə “Şeyx Cəlil min övladı Sultan Bəyazid”,  onun yanındakı 
digər qəbir daşında isə “Allahvermiş Şeyx oğlu Cəlil” sözləri yazılıb. Birinci qəbir 
1819-cu ilə, ikinci qəbir isə 1809-cu ilə aiddir. Bu o deməkdir ki, Allahvermiş oğul 
atası Şeyx Cəlildən 10 il tez dünyasını dəyişib. Burada elmi cəhətdən ən çox diqqət 
çəkən məqam Şeyx Cəlilin Pir Ömər Avaxıli ilə əlaqəsi məsələsidir. Xatırladaq 
ki, Yusif Müşkirinin yazdığına görən Pir Ömər Avaxılinin dörd xəlifəsindən biri 
Bəyazid, digəri isə “Əxi Mirim” kimi tanınan Molla Əli Məlhəmi Şirvani olub. 
Avaxıl və Məlhəm kəndləri qonşu kəndlər olduğundan  Pir Ömərlə Əxi Mirimin 
yaxınlığı başadüşüləndir. O ki, qaldı Bəyazid Pirani adına, düşünürük ki, onun da 
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çox asan izahı var. Yəni, Piran məhəlləsinin Şamaxının qədim məhəllələrindən biri 
olduğu məlumdur. Deməli, Yusif Müşkirinin əsərində adı çəkilən Bəyazid Pirani 
məhz Şamaxı şəhərinin Piran məhəlləsini təmsil edən Bəyaziddir. Avaxıl kəndindəki 
Pir Ömər ziyarətgahında dəfn olunmuş Şeyx Cəlil isə məhz Pir Ömər Avaxılinin 
xəlifəsi Bəyazid Piraninin səcərəsindən olan sufi təliminin davamçısıdır. Bu 
kitabələr isə XIV əsrin ortalarında təşəkkül tapan Avaxıl xəlvətilik sufi xanəgahının 
XIX əsrin əvvəllərinədək davamlı olaraq fəaliyyət göstərdiyinə dəlalət edir. 

Pandemiya səbəbindən mart ayının 19-dan etibarən Avaxılda arxeoloji 
tədqiqatlara fasilə verməli olduq. 

İyun ayının əvvəlində Avaxılda yenidən arxeoloji tədqiqatlara start verildi. Hansı 
ki, bu tədqiqatlar nəticəsində Azərbaycanda sufiliyinin önəmli qolu olan xəlvətilik 
sufi məktəbinin banisi Pir Ömər Avaxıli Şirvaninin türbəsi tam olaraq aşkar edilərək 
tədqiq olundu. Xatırladaq ki, 5x5 metr ölçüdə olan türbə yonulmuş çay və qaya 
daşları ilə hörülmüşdür. Türbənin şimal divarlarının nisbətən yaxşı qalan hissəsində 
hündürlüyü 2,1 metr, qalınlığı 0,9 metr təşkil edir. Türbənin cənub tərəfi boyunca 
şərq-qərb istiqamətində uzanan qəbir kamerasının eni 0,9 metr, uzunluğu isə 2,1 
metrdir. Qəbir kamerasının üzəri iri ölçülü qaya parçaları ilə örtülmüşdür. Qəbirdən 
şimal tərəfdə olan döşəmənin eni 1,9 metr, uzunluğu isə 3,2 metrdir. Döşəmənin 
şimal divarı boyunca ziyarətçilərin oturub zikr etməsi üçün xüsusi kətil hörülmüşdür. 
Türbənin cənub divarının mərkəzində eni 0,5 metr, salamat qalmış hissədə hündürlüyü 
0,8 metr olan tağvari taxça qeydə alınmışdır. Taxçanın çöl tərəfində, cənub divarı 
qarşısında aşkar edilən, səlcuq zənciri ilə haşiyələnən mehrab təsvirli xatirə daşının 
da məhz Pir Ömərin məzarına aid olduğu ehtimal edilir.

Türbənin qərb divarı qoz ağacının çürüməkdə olan koğuşu ilə əhatələnir. 
Zaman-zaman ağacın kökləri türbənin qərb və şimal divarlarını sıxaraq xeyli 
dərəcədə dağıtmışdır. Tədqiqat zamanı Pir Ömərin məhz belə bir ağacın koğuşunda 
zikr etməsi hadisəsi ilə bağlı geniş yayılmış rəvayətlərin elmi dəyərini nəzərə alaraq 
ekspedisiya heyəti ağaca toxunmamışdır. Bu səbədən də türbənin qərb divarı tam 
olaraq açılmamışdır. Oradan yalnız üzü üstə düşmüş vəziyyətdə olan türbə kitabəsini 
götürmək mümkün olmuşdur. Kitabənin türbənin şimal-qərb küncündən tapıdığını, 
habelə həmin istiqamətdə türbənin çöl tərəfində daş döşənmiş səkini xatırladan 
döşəmənin mövcudluğu qapı yerinin də məhz orada olduğunu deməyə əsas verir.

Tədqiqat zamanı türbə içərisi və ətrafından xəlvətilik sufi məktəbinə, onun 
banisi Pir Ömərə aid elmi cəhətdən çöx mühüm əhəmiyyət kəsb edən artefaktlar 
üzə çıxmışdır. Həmin tapıntılar içərisində bilavasitə Pir Ömərə aid qəbir və türbə 
kitabəsi xüsusilə maraqlıdır. Türbə kitabəsindən bəlli olur ki, Pir Ömər 1409-cu 
ilin iyul ayında vəfat etmişdir. Kitabədə Pir Ömərin xəlvətilik sufi məktəbinin 
banisi və təriqət sahiblərinin əzizi olduğu qeyd olunmuşdur. Kitabədə həmçinin 
Pir Ömərə “şeyx”, “zahid”, “abid” kimi epitetlərlə xitab olunmuşdur. Maraqlıdır 
ki, sadə süls xətti ilə yazılmış ərəbdilli kitabədə Azərbaycan türkcəsində olan 
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məqamlar da yer almışdır. 
Artıq yuxarıda qeyd olunduğu kimi, qazıntı prosesində ərazidə bir-birinin 

yaxınlığında olan çoxsaylı müsəlman qəbirləri aşkar edilmişdir. Qəbirlərdən birinin 
kitabəsində Qurani-Kərimin «Ğafir» surəsinin 16-cı ayəsi həkk olunmuşdur: “Bu 
gün hakimiyyət kimindir? Vahid və Qəhhar olan Allahın”.

Arxeoloji tədqiqatlar zamanı türbənin içərisindən və ətrafından xəlvətilik sufi 
təliminin icrası ilə bağlı rituallara aid olduğu düşünülən digər artefaktlar da aşkar 
edilmişdir. Daş qablar, keramika və sikkə nümunələri buna misal ola bilər. 

Məlum olduğu kimi, ilkin olaraq Avaxılda təşəkkül tapan, Şirvanda və bütün 
Azərbaycanda formalaşma mərhələsi keçən xəlvətilik sufi təlimi daha sonra Avropa, 
Asiya və Afrikanın hüdudları daxilində də geniş yayılmışdır. Orta əsr Azərbaycan 
multikultural dəyərlərinin bariz nümunəsi olaraq təşəkkül və formalaşma dönəmində 
Şirvanşahlar dövləti tərəfindən dəstək alan xəlvətilik sufi məktəbini daha sonra Teymuri, 
Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu, Osmanlı, Misir Məmlükləri kimi dövrün böyük dövlətləri də 
himayə etmişlər. Göründüyü kimi, xəlvətilik sufi təlimi müasir dünyamızın geniş bir 
coğrafi arealını əhatə edir və onun çoxminli tərəfdarları bu gün də qalmaqdadır.

Minnətdarlıq hissi ilə bildiririk ki, may ayının 25-də ölkə prezidenti cənab 
İlham Əliyev və birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyeva Şamaxı 
rayonuna səfərləri çərçivəsində Pir Ömər Sultan ziyarətgahında olmuş, orada 
aparılan arxeoloji tədqiqatlarla maraqlanmışlar. Cənab Prezident Pir Ömər Sultan 
ziyarətgahında aparılan tədqiqatların davam etdirilməsi və abidənin konservasiya 
olunması ilə bağlı aidiyyəti qurumlara tapşırıq və tövsiyyələrini vermişdir. İnanırıq 
ki, Pir Ömər türbəsinin aşkar olunması, konservasiya edilməsi, mövcud arxeoloji 
qalıqlar üzərində xatirə abidəsinin ucaldılması və ətrafının abadlaşdırılması Türk və 
İslam dünyasının Azərbaycana olan marağını daha da artıracaqdır.

Gafar Jabiev 
Archaeological research in Avahil 

Summary

Key words: grave, mystery, Sufism, inscription, necropolis, shrine

The article examines archaeological research carried out in March-July 2020 
at the shrine of Pir Omar Sultan in the territory of the Avakhil village of the 
Shamakhi region. As you know, in the course of these studies, the grave of Pir 
Omar Avakhili Shirvani, the founder of the Khalvat Sufi school, which formed in 
Shirvan in the middle of the XIV century and spread in Azerbaijan, and then in the 
Middle East, Europe and Africa, was discovered and studied. During the research, 
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very valuable artifacts related to the Halvatilik school and its founder were found 
in and around the tomb. Among these finds, an Arabic inscription drawn in the 
suls style is of particular scientific significance. The book says that Pir Omar, «the 
favorite of the sects,» who was called by such epithets as «sheikh», «hermit», 
«praying», died in July 1409.

Гафар Джабиев
Археологические исследования в Авахиле

Резюме

Ключевые слова: могила, тайна, суфизм, надпись, некрополь, святыня

В статье повествуется об археологических исследованиях, проведенных 
в марте-июле 2020 года в святыне Пир Омар Султан на территории села 
Авахил Шемахинского района. Как известно, в ходе этих исследований 
была обнаружена и изучена могила Пира Омара Авахили Ширвани, 
основоположника суфийской школы Халватийа, которая сформировалась в 
Ширване в середине XIV века и получила распространение в Азербайджане, 
а затем на Ближнем Востоке, в Европе и Африке. В ходе исследований внутри 
и вокруг гробницы были обнаружены очень ценные артефакты, относящиеся 
к школе Халватийа и ее основателю. Среди этих находок особое научное 
значение имеет арабская надпись, почерка сульс. В надписи перечисляются 
эпитеты «любимца сектантов» «шейх», «отшельник», «молящийся» и 
указывается дата его смерти – июль 1409 год.

Qazıdığını , tapdığını, 
gərək isti-isti plan və 
gündəliyə köçürəsən
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Pir Ömər Sultan 
ziyarətgahında arxeoloji 

qazıntının planı 

Qazıntıdan görüntülər

Ekspedisiya rəhbərliyi və Azərbərpa 
Elmi Tədqiqat İnstitutunun əməkdaşları 

tədqiqatların gedişini müzakirə edir.

Qəbrin qaya parçalardan ibarət üst 
örtüyü. 

Qazıntı son mərhələdə 
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1) Türbənin kitabəsi
2) “Gafir”surəsinin 16-cı ayəsi olan kitabələr 

(1-2) Kitabədən fraqmentlər. 
(3) Ziyarətçilərin ritual məqsədlə 
istifadə etmiş olduğu daş piyalə

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci vitse-prezident 
Mehriban xanım Əliyeva Pir Ömər Sultan ziyarətgahında arxeoloji qazıntılarla tanış olarkən 
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Laçın Mustafayev
Qafqaz Albaniyasının məişət təyinatlı saxsı qablarında 

antik mədəniyyətin izləri

Açar sözlər: Antik dünya mədəniyyəti, saxsı istehsalı, təsir, oynoxoyya,  
vaza, matra, hidriya

UOT 902

E.ə. IV – b.e. III əsrlərində Qafqaz Albaniyasında müxtəlif təyinatlı keramika 
məmulatı istehsal edilirdi. Hazırlanan keramika məmulatı əsasən saxsı qablardan 
və tikintidə istifadə edilən kirəmitlərdən ibarət idi. Arxeoloji qazıntılar zamanı 
nadir hallarda gildən hazırlanan heyvan və insan fiqurlarına, piydanlara, eyni 
zamanda möhür əksləri olan gil parçalarına – bullalara da rast gəlinir. Bir qədər 
sonrakı dövrlərdə isə su təchizatı və kanalizasiya sisteminin qurulmasında su 
tünglərindən və saxsı lövhələrdən istifadə edilmişdir. Lakin bu qurğulardan orta 
əsrlərdə daha geniş istifadə olunmuşdur. Gil məmulatının bişirilərək ondan 
alınan məhsullar sırasına bişmiş kərpicləri də əlavə etmək olar. Bu tip tapıntılara 
Azərbaycan ərazisində erkən antik dövrdən etibarən təsadüf edilir. İlk dəfə bişmiş 
kərpiclərdən ocaq yerlərinin (təndir) qurulmasında və sonradan tikintidə istifadə 
edildiyi müəyyən edilmişdir.Qısa şəkildə desək, müxtəlif çeşidli və formalı 
keramika məmulatı istifadə profilinə görə müxtəlif olub, məişət, təsərrüfat, bədii 
keramika nümunələri və tikinti materiallarına ayrılır. (26, s. 107). Saxsı qabların 
istifadə təyinatına gəldikdə isə onları iki hissəyə, kənd təsərrüfatında istifadə edilən 
nümunələrə və məişət qablarına ayırmaq olar. Məişət və təsərrüfat qablarının özləri 
də bir neçə yerə ayrılırlar. Kənd təsərrüfatında istifadə olunan saxsı qablara nisbətən 
məişət qabları daha çox rəngarəng və müxtəlif formalı olub şaxələnirlər.

Maddi mədəniyyət nümunələri sırasında saxsı qablar zəngin informasiya 
ötürücüsü funksiyasını daşıyır. Keramika məmulatı yarandığı dövrdən indiyədək 
tarixi prosesləri izləməyə istiqamət verən əvəzedilməz vasitədir. Daha dəqiq 
desək, keramika məhsulları sayəsində arxeoloji abidənin dövrünü, hansı arxeoloji 
mədəniyyətə mənsub olmasını müəyyən etmək mümkündür.  Qafqaz Albaniyasının 

Laçın Mustafayev. Qafqaz Albaniyasının məişət təyinatlı saxsı qablarında antik mədəniyyətin izləri (səh. 231-241)
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antik dövrdə hansı hadisələrin gedişatında iştirak etdiyini saxsı qabların köməkliyi 
ilə də aydınlaşdırmaq mümkündür. Bura ölkənin həm daxili, həm də beynəlxalq 
çərçivədəki iqtisadi, siyasi və mədəni münasibətlərini aid etmək olar.

Azərbaycan ərazisində qədim dövrdən istehsal edilən keramika məmulatı əsrlər 
boyu zənginləşərək müxtəlif çeşiddə müşahidə edilməkdədir. Maddi mədəniyyət 
nümunələri içərisində saxsı qablar kəmiyyət göstəricisinə görə insanların məişət 
təlabatının böyük faizini əhatə etmişdir.

İstehsal texnologiyasının yüksək inkişaf etməsini arxeoloji qazıntılar zamanı 
aşkar edilən dulus kürələri, eyni zamanda saxsı qabların tərkibi, bişirilmə keyfiyyəti, 
forma və quruluşu aydın surətdə göstərir. Antik dövrdə Albaniyada saxsı istehsalının 
yüksək inkişaf etməsini göstərən faktlardan biri də bu qabların böyük əksəriyyətinin 
dulus çarxı olmadan hazırlanmasıdır (13, s.138-142). Belə qabların xarici 
görünüşündə adətən simmetriya pozulsa da, keyfiyyət, hazırlanma texnologiyası 
və bədii tərtibat nöqteyi nəzərindən nəfis əl işləridir. Albaniya əhalisi dulusçuluq 
sahəsində əldə etdikləri bu yüksək nailiyyətləri uzun zaman qoruyub saxlaya bilmiş, 
müəyyən dəyişiklikləri nəzərə almasaq əsrlər boyu bu sxematik təcrübəni gələcək 
nəsillərə ötürə bilmişlər. Üzərində olan cizgi və işləmələr, boya təsvirlər isə qabların 
yüksək zövq və məharətlə hazırlandığını, o cümlədən püxtələşmiş dulusçuluq 
məktəblərindən xəbər verir. Azərbaycan ərazisində saxsı istehsalındakı bir cox 
prosesləri indinin özündə də müşahidə etmək mümkündür (10).

Antik dövrdə isə Albaniyada gil məmulatının yüksək istehsal prosesi əsasən 
üç səbəbdən asılı idi. Birincisi xammalın bolluğu, ikincisi istehsalatın yerli 
sənətkarlardan ibarət olması və nəhayət üçüncüsü əhalinin saxsı məmulatına olan 
təlabatı. Lakin antik dövrdə keramika istehsalında meydana gələn yeni və daha 
mükəmməl formalı qablar bu dövrdə olan yad təsirlərdən xəbər verir.

Makedoniyalı İsgəndərin şərqə yürüşü şərq xalqlarının həyatında böyük 
dəyişikliklərlə yadda qaldı. E. ə. IV əsrdə Şərq dünyası ellin mədəniyyətinin təsiri 
altına düşür. Ellinizm şərq xalqlarının maddi mədəniyyəti ilə bərabər təsərrüfat 
həyatının müxtəlif sahələrində, ticarət və pul dövriyyəsidə, tikinti texnikasında, 
dəfn etmə adətlərində, bir çox ölkələrin siyasi və iqtisadi münasibətlərində dərin 
izlər buraxdı. Bu təsiri Qafqaz Albaniyasının maddi mədəniyyəti ilə paralel, yaşam 
tərzinin müxtəlif istiqamətlərində izləmək mümkündür. Antik yunan mədəniyyətinin 
təsirini Qafqaz Albaniyasında yüksələn xətt üzrə inkişaf edən  keramika məmulatının 
istehsalında da görmək mümkündür. Bu təsir məişət tipli saxsı nümunələrində daha 
qabarıq nəzərə çarpır. Təsadüfi deyil ki, ellinizmin təsiri arxeoloji qazıntılar zamanı 
tapılan, antik yunan mədəniyyətinin xüsusiyyətlərini xarici görünüşündə təkrarlayan 
saxsı qablarda daha qabarıq biruzə verir. Bu tapıntılar hər iki tərəfin qarşılıqlı 
əlaqələrindən xəbər verir. Lakin Azərbaycanın yunanlarla olan əlaqələrinə nəzər 
saldıqda bir qədər əvvəlki dövrün siyasi hadisələrinə və mədəni münasibətlərinə 
diqqət yetirmək lazımdır (23, s. 143-148).
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E. ə. 550-ci ildə yaranan Əhəmənilər imperiyası geniş əraziləri əhatə edərək 
Şimali Azərbaycan ərazisini də öz tərkibinə daxil etmişdir. Antik yunan müəllifl 
Herodot “Tarix” adlı kitabında qeyd edir ki, Əhəmənilər imperiyasının sərhədləri 
şimalda Qafqaz dağlarınadək uzanırdı (18, s.208-209). Son illərdə aparılan arxeoloji 
tədqiqatlar zamanı aşkar edilən abidə və tapıntılar antik mənbələrdə göstərilən 
bu faktları təsdiq edir (14, s.110-121). Əhəmənilər imperiyasının hakim olduğu 
ərazilərdə çoxsaylı müxtəlif xalqlar yaşayırdı. Bu insanlar arasında formalaşan 
münasibətlər nəticəsində ayrı-ayrı mədəniyyətlər bir-biriləri ilə qarşılaşaraq yeni 
keyfiyyətlərə sahib olur, eyni zamanda zənginləşirdilər. Əhəmənilərin digər ölkələrlə 
olan qarşılıqlı münasibətləri də imperiya ərazisində yaşayan müxtəlif xalqların maddi 
mədəniyyətinə təsir edirdi. İmperiyanın ordusunda muzdlu yunanlar xidmət edir və 
hakim olduğu ərazilərdə saysız yunan miqrantlarından ibarət müxtəlif peşə və sənət 
sahibləri yaşayırdı. O cümlədən e.ə. VIII-VII əsrlərdə salınan yunan koloniyalarının 
– şəhər dövlətlərinin müxtəlif dövrlərdə Əhəmənilər imperiyasının tərkibində olması 
da, antik yunan mədəniyyətinin şərqə təsirini artırmışdır. Azərbaycanın antik yunan 
mədəniyyəti ilə ilk tanışlığı Əhəmənilər imperiyasının tərkibində olduğu dövrdə baş 
vermişdir (7, s. 137-145).Lakin o dövrdə (e.ə. VI-IV əsrlər) qarşılıqlı münasibətlər 
Əhəmənilər vasitəsilə baş verdiyindən antik dünyanın Azərbaycana təsiri zəif idi. 
Ellinizm dövründə isə antik dünya mədəniyyətinin şərqə, eyni zamanda e.ə. IV əsrdə 
yaranan Qafqaz Albaniyasına olan təsiri daha da güclənmişdir. Ellinizm dünyası ilə 
formalaşmaqda olan Qafqaz Albaniyasının beynəlxalq münasibətlərirabitəli xarakter 
alaraq sıx və yüksək inkişaf mərhələsinə qalxmışdır.

E. ə. IV əsrdən etibarən Qafqaz Albaniyasının sosial-siyasi və ictimai 
həyatında baş verən dəyişikliklər maddi və mənəvi mədəniyyətin inkişafında və 
formalaşmasında böyük rol oynamışdır. Maddi mədəniyyətimizə olan əsas və 
sürətli təsir axını ticarət vasitəsilə reallaşırdı. Albaniya ellin ölkələri ilə iqtisadi, 
ticarət və mədəni əlaqələr quraraq əsasən lokal ticarətdən ibarət mübadilə 
münasibətlərini beynəlxalq ticarət səviyyəsinə qaldırmış, ölkə ərazisində pul 
dövriyyəsini formalaşdırmışdır. İqtisadi münasibətlərin sistemli inkişafı ölkə 
ərazisindəticarətdə ilk dəfə Makedoniyalı İsgəndərinpullarından istifadə edildiyini 
söyləməyə əsas verir.Bundan sonra Albaniyanın pul dövriyyəsində Makedoniyalı 
İsgəndərin pullarına bənzər, lakin Albaniyanın şəhərlərində kəsilən oxşadılma 
pullar, Selevki, Frakiya, Baktriya, Parfiya, Lidiya, Roma və s. sikkələri istifadə 
olunmuşdur (15, s.177-196; 24, s.14-28). Albaniya iqtisadi münasibətləri dəniz və 
quru ticarət yolları ilə qururdu ki, buna dair antik qaynaqlarda da məlumatlar vardır 
(25, s.480). Ölkə ərazisində istehsal edilən məhsullar bu ticarət yolları vasitəsi ilə 
digər ellin ölkələrinə ixrac edilirdi. Eyni zamanda yuxarıda adları çəkilən ellin 
ölkələrindən Albaniyaya müxtəlif məhsullar gətirilirdi ki, bunların içərisində 
sənətkarlıq nümunələri də istisna deyildir.

Antik dünyanın təsiri Albaniyadakı saxsı istehsalı ilə bərabər əhalinin dini 
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dünyagörüşü və dəfnetmə adətlərinə də nüfuz etmişdir. Arxeoloji qazıntılar zamanı 
antik dövrün qəbirlərində ölünün çənə və əl sümüyünün yanında sikkələrin tapılması 
yunan mədəniyyətinin təsirinin təzahürüdür (19, s.63-64). Təsadüf edilən bu tip 
anoloji hallar yerli əhalinin dəfnetmə adətləri üçün xarakterik olmayıb, yunanların 
axirət dünyasına olan inam və etiqadından irəli gəlirdi.

Yunan, bir qədər sonra isə Roma təsirini maddi mədəniyyət və yaradıcı 
təfəkkürrün bir sıra sahələrində izləmək mümkündür. Torevtika və bəzək-zinət 
əşyalarının üzərində yunan əsatirlərindən götürülmüş süjetlərin yer alması, Roma 
torevtikasına aid tapıntılar, o cümlədən zinət əşyalarının üzüm salxımı şəklində 
hazırlanması bilavasitə yunan mədəniyyətinin Albaniya əhalisinin düşüncə tərzinə 
təsiri və yunan-Roma dünyası ilə davamlı olan əlaqələrinin bəhrəsidir (22, s. 10-14; 
5, s.225-231).Albaniyanın memarlıq və tikinti texnikasında da yunan-Roma təsiri 
müşahidə edilir. Tikintidə kirəmitlərdən istifadə edilməsi, oval tipli tikililər, hörgüdə 
primitiv sement (beton)kimi çınqıl və gəc qarışıqlı məhluldan istifadə edilməsini 
misal göstərmək olar(12, s. 48-59; 11, s. 188-202; 26, s. 34-38; 4, s. 301-311). Lakin 
biz bu təsirin və qarşılıqlı münasibətlər zəminində yaranan yeni mədəniyyətin daha 
geniş və yüksək mərhələsini keramika nümunələrində izləyə bilərik.

Arxeoloji qazıntılar zamanı Azərbaycanın antik dövrə aid olan abidələrindən 
xeyli sayda müxtəlif formalı gil qab nümunələri və fraqmentləri tapılmışdır. 
Qəbələ, İsmayıllı, Mingəçevir, Şamaxı, Ağsu, Şəki və digər rayonların ərazisində 
aşkar edilən arxeoloji abidələrdən antik mədəniyyətin təsirini xarici görkəmində 
əks etdirən xeyli sayda saxsı qablar məlumdur. Yaşayış və qəbir abidələrinin 
izlənilməsi prosesində aşkar edilən keramika məmulatı Albaniya əhalisinin məişət 
və təsərrüfatında müxtəlif saxsı qablardan istifadə edildiyini aydınlaşdırır. Bunlar 
təsərrüfat küpləri, gil camlar, bardaq, dolça, küpə, qazan, matra, oynoxoyya tipli 
(şərab qabı) qablar, vazalar, nəlbəkivari qablar, gil tavalar, zoomorf tipli və s. 
qablardır(26, s.106-126; 13, s.138-142; 8, s.75-89). Saxsı qabların müxtəlifliyi bu 
ərazilərdə qədim dövrdən dulusçuluq ənənələrinin formalaşdığını göstərir. Qablar  
rənginə, forma və quruluşuna, istifadə profilinə, tərkibinə, ölçü və üzərində olan 
təsvirlərə görə müxtəlifdirlər. Tapıldıqları ərazilərə görə də saxsı məmulatında 
fərqlilik müşahidə edilir. Antik dövrdə isə keramika istehsalında irəliyə doğru 
inkişaf baş verir. Yunan keramikasında tez-tez rast gəlinən bəzi qabların oxşarına 
bu dövrdən etibarən Albaniyanın saxsı istehsalında izlənilir.

Albaniyanın saxsı istehsalındakı yunan təsirini izləmək üçün Yaloylutəpə 
abidəsinə diqqət etmək vacibdir.  Antik yunan mədəniyyətinin təsiri ilə istehsal edilən 
saxsı qablar kütləvi formada ilk dəfə məhz bu abidədən tapılmışdır. Buradan aşkar 
edilən tapıntılar antik dövrdə Albaniyada yeni tip qabların hazırlandığını deməyə 
əsas verdi. Lakin keçən əsrin arxeoloji tədqiqatları göstərdi ki, ellinizm dövründə bu 
tip qablar bütün Azərbaycan ərazisində istehsal edilmişdir. Bəzi lokal xüsusiyyətlər 
nəzərə alınmasa, ümumilikdə antik yunan mədəniyyətinin elementlərini təkrarlayan 
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tapıntıların hamısı forma baxımından anoloji xüsusiyyətlərə malikdirlər. Lokal 
xüsusiyyətləri isə milli adətlərlə izah etmək olar. Yerli dulusçular ənənələrə 
sadiq qalaraq saxsı qabları öz istehsal texnologiyasına və yaradıcı təcrübəsinə 
uyğunlaşdıraraq hazırlamışlar. Bir neçə əsr ərzində bütün Albaniya ərazisində yeni 
tip qablar kütləvi yayılmışdır.

Yaloylutəpə abidəsi Qəbələ rayonunun Nic Abdallı kəndi yaxınlığında 
yerləşir. Abidədə ilk dəfə stasionar qazıntı işləri D. Şərifov tərəfindən 1926-cı ildə 
aparılmışdır (27). Azərbaycan maddi mədəniyyəti üçün böyük elmi əhəmiyyət kəsb 
edən xeyli sayda yeni maddi mədəniyyət nümunələri aşkar edilmişdir. Əldə edilən 
materialların dövrü və ümumi təyinatı bütün tapıntıları, o cümlədən abidəni dolğun 
əhatə etməmişdir. İlk əvvəl onu qeyd edək ki, Albaniya dövlətinin mövcudluğu 
dövrünə təsadüf etməsinə baxmayaraq, bu tapıntılar dar çərçivədə, lokal mədəniyyət 
– Yaloylutəpə mədəniyyəti – adı altında məhdudlaşdırılmışdır. Dövrü təyinat 
təxmini müəyyən edilmişdir. Arxeoloji tapıntıların bəzilərini xarici görünüşünə 
görə təhlil etmiş, analogiyası zəif aparılmışdır. Bu nöqsanları ciddi qəbahət hesab 
etmək olmaz. Çünki o dövrdə elmə məlum olmayan tapıntıların analitik təhlili 
mövcud imkanlar hesabına aparılmışdır. Məhz bu problemləri nəzərə alaraq sonrakı 
illərdə burada aparılan tədqiqatların miqyası genişləndirilmiş və yeni nailiyyətlər 
əldə olunmuşdur (20).

Eyni zamanda buradan aşkar edilən tapıntıların Albaniyanın digər antik dövr 
abidələrindən izlənilməsi birmənalı olaraq bir çox arxeoloq və tədqiqatçıların 
diqqətini özünə cəlb etmişdir. Bu abidədən Azərbaycanın keramika məmulatı üçün 
nadir tapıntı olan oynoxoyya (şərab qabı), matra, üçayaq və təkayaq vazalar və 
s. aşkar edilmişdi. Təəssüflər olsun ki, uzun illər ağzı novçalı, həmçinin ağzı gül 
ləçəyi formasında və ağzının maye axan hissəsində süzgəci olan oynoxoyyalar elmi 
nəşrlərdə süddanbiçimli qablar, süddanvari qablar kimi təqdim olunmuşlar. Geniş 
prizmadan təhlil etsək, göstərilən xüsusiyyət və imkanlara malik bu tip qablardan 
məişətdə bütün maye məhsullarının istifadəsi üçün yararlılığını müşahidə etmək 
mümkündür. Lakin burada incə məqamlara diqqət etmək lazımdır. Bunun üçün 
analoji müqayisə aparmaq vacibdir. Eyni zamanda arxeoloji faktları və qabın 
xüsusiyyətlərini düzgün müəyyən etmək mütləqdir.

Bu tip qablar antik dünyada, xüsusilə Yunanıstan və Romada geniş yayılmışdır 
(16, s. 242-243, 266; 21, s. 29, 38, 51; 28, s. 14-15, 32, 41-45, 75; 30, s. 16; 29, 
s. 10-14) . Antik yunan mədəniyyətində bu tip qablar oynoxoyya – çaxır qabı 
adlandırılır. Oynoxoyya (οἰνοχόη) iki qədim yunan sözünün birləşməsindən əmələ 
gəlib, οἶνος (oynos) “şərab” və χέω (xeo) isə “süzmək” kimi tərcümə olunur (17, 
s. 119). Bu tip qabların ən mükəmməl və zərif forması Qəbələ rayonunun antik 
dövr yaşayış yeri və qəbir abidələrindən əldə olunmuşdur. Qəbələ rayonunun 
Çuxur-Qəbələ kəndinin Antik şəhər yerindən e.ə. IV-III əsrə aid mədəni təbəqədən 
qurşağa qədər yerə basdırılmış 200-ə qədər təsərrüfat küpünün izi və qalıqları 
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izlənilmişdir. Bu Azərbaycan ərazisində aşkar edilən ən nəhəng şərab anbarıdır (1, 
s.213-220). İzlənilən küp qalıqlarının birinin yanında oynoxoyya tipli qabın sınmış 
hissələri aşkar edilmişdir. Palionoloji analizlər nəticəsində müəyyən edilmişdir 
ki, bu küplərdə şərab, daha sonra küplər qismən yararsız hala gəldikdə isə burada 
müxtəlif meyvə (quruları) ehtiyatı saxlanılmışdır (1, s.216). Şərab küpünün yanında 
oynoxoyya qabının tapılması göstərir ki, bu tip qablar məhz şərab, yaxud da digər 
mayenin qatqısız süzülməsi üçün istifadə edilmişdir. Oynoxoyyaların yaranma, 
yayılma və Azərbaycanda aşkar edilmə faktlarına qısa ekskursiya edərək bu tip 
qabların təyinatını düzgün vermək mümkündür.

Antik dünya mədəniyyətinin təsiri ilə istehsal edilən bu qabların ilk nümunələri 
yunan oynoxoyyalarına daha çox bənzəsə də, bir neçə əsr ərzində yerlidulusçular 
özünün milli və yaradıcı izlərini bu qabların bədii görünüşünə həkk edə bilmişlər.
Albaniyada istehsal edilən oynoxoyyalar yumru və yastı gövdəli, tək, bəzən cüt 
qulplu, ağzı gül ləçəyinə bənzər, ön hissəsi novçalıdır. Bəzi qabların ağzının novça 
hissəsində süzgəc yerləşdirilmişdir. Ağzının hər üç kənarının (ağzının bir tərəfi 
qulpa birləşir) novça formasında uzanan növləri də geniş yayılmışdır. Yüksək 
zövqlə hazırlanan oynoxoyyaların üzəri ağımtıl və ya sarımtıl anqobla örtülürdü. 
Qabların qulpları müxtəlif batıq və kəsmə naxılarla bəzədilirdi. Bir çox qabların 
qulpu iki bəzən üç gil çubuqu birləşdirərək və ya spiral şəkilində burularaq 
formalaşdırılırdı. Qabların boğaz və gövdəsi müxtəlif ornament, cızma naxışvə 
yapma şəkilli düymə naxışlarla əhatələnirdi. Bu tip qablarda zoomorf elementlərə 
də rast gəlmək mümkündür. Qabın ağzının novça hissəsindəyerləşdirilmiş göz 
formalı yapma düyməciklər oynoxoyyalara bu xüsusiyyəti verir. Bəzi nümunələrdə 
qulpların yuxarı sonluğu qoç buynuzu şəklində formalaşdırılmışdır. Lakin bu 
əlamətlər qeyd etdiyimiz kimi bir neçə yüz il ərzində müəyyən qədər dəyişmişdir. 
Azərbaycanın Qəbələ, Mingəçevir, İsmayıllı, Şamaxı, Ağsu və digər rayonlarının 
yaşayış və qəbir abidələrindən tapılan oynoxoyya tipli qablar həm oxşar, həm də 
fərqli cəhətləri ilə diqqəti çəkirlər. Eramızın ilk əsrlərinə doğru (e.ə. I - b.e. I ə.) 
siyasi və hərbi hadisələrlə əlaqədar bu qabların bədii görünüşündə müəyyən qədər 
dəyişiklik sezilir. Məsələn, Ağsu rayonunun Nüydi abidəsindən əldə edilən bu tip 
qabların xarici görünüşündə diqqətsizlik müşahidə edilir (8, s.77-79). Lakin bu tip 
qabların ilk nümunələri haqqında belə bir fikri söyləmək olmaz. Azərbaycanın antik 
dünya ilə münasibətləri ellinizmdən öncə yarandığından nadir hallarda Əhəmənilər 
dövrü abidələrindən oynoxoyyaların zərif nümunələrinə təsadüf edilir. 2014-cü ildə 
Şəmkir rayonunun Qaracəmirli kəndinin e.ə. V-IV əsrlərə aid İlyastəpə abidəsində 
arxeoloji qazıntı zamanı oynoxoyya tipli qab, həmçinin üzəri anqoblanmış bu tip 
qabın fraqmentləri tapılmışdır. 2015-ci ildə də eyniadlı abidədə izlənilən küp qəbrin 
ətrafından növbəti oynoxoyya tipli qab aşkar edilmişdir (6, s. 276-279).

Oynoxoyyalarla bərabər antik mədəniyyətin təsiri ilə Albaniyada vaza, matra 
və kubok formalı qablar da istehsal edilmişdir. Sadalanan qablar içərisində vaza 
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tipli qabların müxtəlif formalarına arxeoloji qazıntılar zamanı tez-tez rast gəlinir. 
Hətta ellinizmin yaranmasına qədərki dövrlərdə buna bənzər qabların olması inkar 
edilmir. Lakin antik dövrün mədəni təbəqələrindən, yaxud yaşayış yerlərindən 
tapılan vazaların kütləviliyi (təkayaq və üçayaq vazalar) və sözügedən dövr üçün 
xarakterik olan formaları onu göstərir ki, ellin mədəniyyətinin təsirindən sonra bu 
qablar bütün Albaniya ərazisində yayılmışdır. Vazalar antik Yunanıstan və Romada 
da geniş istifadə olunmuşdur (16, s. 238¬-255). Bu qabların antik dünyadakı istehsal 
tarixi və nümunələri kifayət qədər dərin köklərə malikdir. Albaniyanın dulusçu 
emalatxanalarında üçayaq və təkayaq vazalar hazırlanırdı. Təkayaq vazalar bir çox 
hallarda qara gildən hazırlanıb, bozumtul-qara, qara rənglərdə daha çox təsadüf 
edilir. Belə qablar aşağı hərarətdə bişirildiyindən tez sıradan çıxırlar. Tərkibinin 
qatqısına gəldikdə isə qarşılaşdığımız vəziyyət heç də müsbət olmayıb, zəif təəssürat 
bağışlayır. Müxtəlif ölçülü təkayaq vazaların ağzı aşağıya çevrilmiş dayaz boşqab 
şəkilli oturacağı, silindirik ayağı və böyründə cox zaman ortası çökək enli lentvari 
tək qulpu olur. Üçayaq vazalar isə daha nəfis hazırlanıb, açıq qırmızı və qırmızımtıl 
rənglərdə, üzəri adətən anqoblanmış olurlar. Qırmızımtl gildən hazırlanan bu tip 
vazalar yüksək bişirilmə texnologiyasına malik olub, adətən tək qulp ilə təmsil 
olunurlar. Üçayaq vazaların forması göstərir ki, o dövrün saxsı təlabatına görə, 
hətta yüksək təbəqəli insanların məişətində bu qablardan geniş istifadə edilmişdir 
(23, s. 143-148).

Antik mədəniyyətin təsiri ilə istehsal olunan saxsı məmulatı sırasında kubok 
və matraları da göstərmək olar. Kuboklar orta ölçülü, qırmızımtıl, sarımtıl-qırmızı, 
qırmızı, bozumtul-qara, qara gildən hazırlanıb yaxşı bişirilmə texnologiyasına 
malikdirlər. Azərbaycanın müxtəlif antik dövr abidələri kimi Qəbələnin eyni dövrün 
mədəni təbəqələrindən də bu tip qablara təsadüf edilir (2,  s. 148). Bütöv halda olan 
nümunələri əsasən qəbir abidələrindən əldə edilir. Belə qabların üzərinə cızma və 
kəsmə xəttli naxışlarla bərabər düymə şəkilli yapma bəzəklərdə vurulurdu. Hər iki 
tərəfində olan enli, lentvari qulplar qabın istifadə edilməsini asanlaşdırır. Oturacağı 
bir qayda olaraq təkayaq vaza tipli qablarda olduğu kimi tərsinə çevrilmiş dayaz 
camı xatırladır. Qabın gövdəsini ağzının kənarı ilə birləşdirən qulpa bənzər, lakin 
dekorativ rolunu oynayan əlavə çıxıntılar bu nümunələrə xüsusi gözəllik verir. Bu 
çıxıntıların yuxarı sonluğu qabın oturacağının tam tərsinə çevrilmiş kiçik formasıdır. 
Kubok tipli qabların forması və bədii görünüşü olduqca cəlbedicidir. Albaniya 
əhalisinin məişətində xüsusi yerlərdən birini tutmuşdur. Antik dünya mədəniyyətin 
təsiri ilə hazırlanan kubok tipli qablar oz dövrünün digər məişət keramikasından 
həm bişirilmə keyfiyyəti, həm də hazırlanma texnologiyası ilə geridə qalmırlar.

Matralar xüsusi diqqət çəkən keramika nümunəsidir. Çünki bu qablar  maraqlı 
quruluşuna görə digərlərindən fərqlənirlər. Məişət qablarından fərqli olaraq 
matralar yerə qoyularkən yan üstə qoyulur. Buna səbəb matraların başqa qablar kimi 
simmetrik və düz oturacağının olmamasıdır. Bu qabların oturacağını onun bir tərəfi 
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əvəz edir. Antik, son antik və erkən orta əsrlərə aid Albaniyanın bir çox arxeoloji 
abidələrində təsadüf edilən matralar yüksək texnologiya ilə hazırlanırdı. Bu tip 
qabların ağızları bir qədər uzunsov olub, sonda xaricə doğru enlənir. Matraların bəzi 
nümunələrində oturacağını əvəz edən yan hissəsinə əks ağzına yaxın tərəfində lülək 
formalı kiçik çıxıntı vardır (3, s. 108, 193, 218). Aşkar edilən nümunələr əsasən 
qırmızı və qırmızımtıl rəngdədirlər. Hər iki tərəfində qulpu və kiçik ölçülü ağzı 
olan matralar yerə qoyulduğu halda üzən quşu xatırladır. Müxtəlif ölçülərdə olub 
qulpları vasitəsilə kəmərdən rahat asıla bilirlər. İri ölçülü matraları yük daşınması 
zamanı minik heyvanlarından asmaq da mümkün idi. Qabın forması buna tam şərait 
yaradır. Elə bu fakta görə tədqiqatçılar matraların məişətdən çox təsərrüfatda, çöl 
şəraitində istifadəsini daha məqbul sayırlar. Bu tip qablara antik dünyada da tez-tez 
rast gəlinir. Suriya, Kipr, Misir və Egey dənizi bölgəsinin abidələrində matralar 
geniş yayılmışdır (9).

Albaniyanın məişətində antik dünya mədəniyyətinin təsiri ilə istehsal edilən daha 
bir saxsı qab nümunəsinə də Qəbələ rayonunun Soltannuxa kəndində aparılan son 
illərin arxeoloji qazıntılarında rast gəlinmişdir. Bu nadir qablar hidriyadır (3, s. 110, 
203, 214). Antik yunan mədəniyyətində bu qablar geniş yayılmışdır. Azərbaycanda 
isə demək olar ilk və nadir tapıntılar sırasındadırlar. Aşkar edilən qablar orta ölçüdə, 
qara rəngdədirlər. IV saylı qəbirdən tapılan hidriya formalı qabdaha cox diqqət çəkir 
(№84). Qabın boğazı hündür və genişdir. Oturacağı düz, gövdəsi yuxarıya doğru 
kəskin enlənir. Gövdəsinin yuxarı, çiyin hissəsində kicik, dəyirmi qulpu vardır. 
Qabın ağzının kənarı enli olub, bir qədər aşağıya meyillidir. Bu forma qaba xüsusi 
görünüş verir. Qabın çiyin hissəsində düymə şəkilli yapma bəzəklər vurulmuşdur. 
Digər hidriya nümunəsi isə bir qədər sadə formaya malikdir (№125).

Sonda qeyd edə bilərik ki, antik dünya mədəniyyətinin təsiri nəticəsində 
Qafqaz Albaniyasının keramika istehsalında məmulat yerli olmaqla, forma və 
mövzubaxımından yeni motivlər yaranmış,bu isə öz növbəsində məişətdə istifadə 
olunan saxsı nümunələrimizin zənginləşməsinə və inkişafa səbəb olmuşdur.

İstifadə olunmuş ədəbiyyatın siyahısı:
1. Babayev İ.A., İsgəndərov E.Ə., Alışov N.Ə., Mustafayev L.X., İsmayılov 

R. Qəbələ arxeoloji ekspedisiyasının Antik Qəbələ dəstəsinin çöl-tədqiqat 
işləri haqqında (Qəbələ rayonu) // Azərbaycanda  arxeoloji tədqiqatlar-2011, 
Bakı, 2012.

2. Babayev İ. , Nəcəfova İ.M., Məmmədova B., Mustafayev L., Hüseynov 
S., Alışov N. 2014-cü ildə Qəbələnin Antik ərazisində aparılmış arxeoloji 
tədqiqatların qısa hesabatı // Qəbələ arxeoloji ekspedisiyası: Hesabatlar, 
tapıntılar 2014, Bakı, 2016.

3. Eminli C., İsgəndərov E. 2014-cü ildə Qəbələnin Səlbir ərazisinin V qazıntı 



“Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi - 2020”

239

sahəsində və Soltannuxa kəndində aparılmış arxeoloji qazıntıların hesabatı 
// Qəbələ arxeoloji ekspedisiyası: Hesabatlar, tapıntılar 2014, Bakı, 2016.

4. Mustafayev L. Antik dünya mədəniyyətinin Qafqaz Albaniyasının memarlıq 
və tikinti texnikasına təsiri // Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi – 2014.

5. Mustafayev L.X. Azərbaycanın erkən orta əsrlər dövrü torevtika 
nümunələrində antik dünya mədəniyyətinin izləri // Milli Azərbaycan Tarixi 
Muzeyi – 2012.

6. Mustafayev L. Azərbaycanda izlənilən Əhəmənilər dövrü abidələrində 
yunan mədəniyyətinin izləri (Şəmkir rayonunda aparılan arxeoloji qazıntı 
materiallarına əsasən). Görkəmli tarixçi-alim S.Aşurbəylinin anadan 
olmasının 110 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycan tarixinin 
öyrənilməsində muzeylərin rolu” VI Respublika elmi konfransının 
materialları. Bakı – 2016.

7. Mustafayev L. Şimali Azərbaycan Əhəmənilər imperiyasının tərkibində. 
Antik dünya ilə ilk əlaqələr. “Azərbaycan tarixinin öyrənilməsində 
muzeylərin rolu” IV Respublika elmi konfransının materialları. Bakı – 2014.

8. Osmanov F.L. Qafqaz Albaniyasının maddi mədəniyyəti (e.ə. IV – b.e. III 
əsrləri). Bakı, 1982.

9. Önder Bilgi. M.ö. II. Binyılında Anadoluda bulunmuş olan matara biçimli 
kaplar. İstanbul, 1982.

10. Агамалиева С.М. Гончарство Азербайджана (Историко этнографическое 
исследование). Баку, 1987.

11. Алиев И., Османов Ф., Бассейн рек Геокчай – Гирдиманчай – Ахсучай 
в античное время // Советская Археология, 1975, № 1.

12. Бабаев И.А. Античная черепица Кавказской Албании // СА, 1974, № 2.
13. Бабаев И.А. Города Кавказской Албании в IV в. до н.э. – III в. н.э., Баку, 

1990.
14. Бабаев И., Гагошидзе Ю., Кнаусс Ф. Некоторые итоги и перспективы 

раскопок дворцовых зданий середины I тысячелетия до н.э. в 
Гараджамирли (Азербайджан). Antik və orta əsr Azərbaycan şəhərləri: 
arxeoloji irsi, tarixi və memarlığı / Beynəlxalq elmi konfransın materialları. 
Bakı, 2012.

15. Бабаев И.А. Денежное обрашение Кавказской Албании в 
Эллинистическую эпоху (конец IV – первая половина I вв. до н.э.). 
Azərbaycan Tarixi Muzeyi – 2002.

16. БлаватскийВ.Д. История античной расписной керамики. Москва, 1953.
17. Букина А. Г., Петракова А. Е. Коллекция античных ваз императрицы 

Марии Федоровны. Кучумов: к 100-летию со дня рождения: сборник 
докладов научной конференции«Атрибуция, история и судьба 
предметов из императорских коллекций» / (под общ.ред. Гузанова А. 



“Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi - 2020”

240

Н.). – СанктПетербург, 2012.
18. Геродот. История в девяти томах. Перевод Г.А.Стратановского. Москва, 

1999.
19. Гошгарлы Г.О. Типология погребальных памятников античного периода 

на территории Азербайджана. Баку, 2012.
20. Исмизаде О.Ш. Ялойлутепинская культура. Баку, 1956.
21. Кабинетъ Аукционный Дом. Искусство Древнего мира. Аукцион № 2 

(13), Москва, 2008, www.kabinet-auktion.com.
22. Кошкарлы К.О. Античная и раннесредневековая торевтика из  

Азербайджана. Баку, 1985.
23. Мустафаев Л. Влияние культуры античного мира на керамическое 

производство Кавказской Албании. Гілея : науковий вісник : збірник 
наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. Київ – Вип. 97 (6). – 489, 
2015.

24. Раджабли А. Нумизматика Азербайджана. Баку, 1997.
25. Страбон. География в 17 книгах. Перевод Г.А.Стратановского. Москва, 

1964.
26. Халилов Дж.А. Материальная культура Кавказской Албании (IV в. до 

н.э. – III в. н.э.), Баку, 1985.
27. Шарифов Д. Раскопки в Ялойлутапя. Материалы Азгосмузея, Баку, 

1927, вып. 1.
28. Alexandra A. The Early Black-figured Pottery of Attika in Context (ca. 630-

570 BCE).  — Monumenta Graeca et Romana, Volume 17, Leiden-Boston, 
2011

29. Kerschner M., Schlotzhauer U. A New Classification System for East Greek 
Pottery. Ancient West & East, Volume 4, No. 1, Brill, Leiden-Boston, 2005

30. Sökeli H. Ceramic Workshops in Hellenistic and Roman Anatolia: Production 
Characteristics and Regional Comparisons. A Master’s Thesis, Department 
of Archaeology. İhsan Doğramacı Bilkent University, Ankara, 2013

Lachin Mustafayev
Traces of antique culture in household pottery of Caucasian Albania
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oinochoe, vessel, askos, hydria

The article deals about different ceramic goods produced in Caucasian Albania 
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with influence of ancient world culture in Hellenism period. The ancient culture 
have influenced to the material culture of Caucasian Albania as the other other 
countries of Orient in this period. At the same time Caucasian Albania maintaining 
close mutual relations, have created cultural, political and trade relations with 
Hellenistic countries. A number of monuments of  ancient period have been found 
at the result of archaeological excavations in Azerbaijan territory. Produced with 
the influence of culture of ancient world found from these monuments  oinochoe 
(wine vessel), three-legged, one-legged vases, hydria, askos and cup-shaped vessels 
have been involved to investigation. As a result the influence  of ancient world 
culture involving the ceramic production of Caucasian Albania and had caused for 
creating new motifs and development in this field.

Лачин Мустафаев
Следы античной культуры в бытовой керамике Кавказской Албании

Резюме

Ключевые слова: Культура античного мира, производство глиняных  
изделий, влияния, ойнохойя, ваза, фляга, гидря

В статье повествуется о производстве различных керамических изделий 
в Кавказской Албании под влиянием античного мира. В это время культура 
античного мира оказала влияние на ряд сфер материальной культуры 
Кавказской Албании, и других стран Востока. Кавказская Албания также 
поддерживала тесные взаимосвязи с эллинистическими странами, установив 
с ними культурные, политические и торговые отношения. В результате 
археологических раскопок на территории Азербайджана обнаружено большое 
количество памятников античного периода. В этих памятниках обнаружены 
и привлечены в научный оборот ойнохойи (сосуды для вина), вазы на 
трех и одной ножке, гидрии, фляги и кубки, изготовленные под влиянием 
культуры античного мира. В результате влияние культуры античного мира 
охватило керамическое производство Кавказской Албании и способствовало 
возникновению и развитию в этой сфере новых мотивов.     
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Açar sözlər: Qarabağ düzənliyi, Qarabağ neoliti, Bərdə,  
Buruqtəpə, Koramaltəpə

UOT 902

Giriş. Qarabağ düzənliyinin şimal-şərq hissəsini təşkil edən Xaçınçay-Tərtərçay 
hövzəsində 2014-2017-ci illərdə «Qarabağ neolit-eneolit ekspedisiyası» tərəfindən 
aparılmış arxeoloji tədqiqat işləri nəticəsində Bərdə, Yevlax və Tərtər ərazisində 
təxminən 1000 kv.km ərazidə 26 marşrut üzrə Google Earth proqramı əsasında GPS 
koordinatları götürülmüş 200-dən çox obyekt yoxlanılmış və nəticədə müxtəlif 
dövrlərə aid onlarla yaşayış yeri və kurqanlar aşkar edilərək qeydiyyata alınmışdır. 
Qeyd etmək istərdik ki, bu abidələrin böyük əksəriyyəti yeni abidələrdir (4, s.2).

Bölgədə aparılmış arxeoloji kəşfiyyat işlərindən bəhs edərkən abidələrin 
mühafizə vəziyyəti haqqında da bəzi fikirlərimizi diqqətinizə çatdırmaq istərdik. 
Müşahidələrimizə əsasən, arxeoloji kəşfiyyat apardığımız rayonlar ərazisində də 
arxeoloji abidələrin mühafizə vəziyyətinin elə də qənaətbəxş olmadığını təəssüf 
hissilə qeyd edirik. Əsasən təpə formasında olan bu qədim abidələr təsərrüfat 
məqsədilə istifadə olunurlar. Onların qiymətli təbəqə yatımı burada aparılan 
qeyri-qanuni tikinti və torpaq işləri nəticəsində dağıdılır, nəticədə bölgənin qədim 
tarixini özündə əks etdirən minilliklər boyu qorunmuş qiymətli artefaktlar məhv 
edilir. Bu proses çox vaxt kortəbii deyil, bilərəkdən aparılır. Çünki, bu təpələr 
dağıdılarkən aşkar edilmiş maddi-mədəniyyət nümunələri gizlədilir, mühafizə və 
tədqiqat işinə bilavasitə cavabdeh olan instansiyalar məlumatlandırılmırlar. Belə 
qiymətli abidələrin dağıdılmasına bir təpənin dağıdılması kimi dırnaqarası baxmaq 
ən azından böyük məsuliyyətsizlikdir. Məhz, cəzasızlıq şəraiti abidələrin məhvini 
şərtləndirir, odur ki, tez bir zamanda bu qiymətli abidələrin məhv edilməməsi üçün 
yüksək mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsini zəruri hesab edirik.

Arxeoloji tədqiqat işləri. Ekspedisiyanın tədqiqat mövzusu üçün ən maraqlı 

Xəqani Alməmmədov
Xaçınçay-Tərtərçay hövzəsinin son neolit dövrü yaşayış 

məskənlərinin ilkin arxeoloji tədqiqinə dair

Xəqani Alməmmədov.  Xaçınçay-Tərtərçay hövzəsinin son neolit dövrü yaşayış məskənlərinin 
ilkin arxeoloji tədqiqinə dair (səh. 242-253)
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abidələr qrupu Bərdə rayonu ərazisində aşkar edilmişdir. Belə ki, Bərdə rayonu 
ərazisində Xaçınçay hövzəsində, onun qədim yatağı boyunca, Əmirli və Xanərəb 
kəndləri arasında neolit və Leylatəpə mədəniyyətinə aid 10-dan çox yaşayış yeri 
aşkar edilərək qeydiyyata alınmışdır (4, s.2; 5, s.153) (Xəritə). Bərdə rayonu 
ərazisində bu cür qədim abidələrin mövcudluğu faktı bu tədqiqatlar nəticəsində 
meydana çıxmışdır. Məhz bu tədqiqatlar erkən əkinçi-maldar tayfaların Qarabağ 
ərazisində məskunlaşma arealının təkcə Xaçınçay-Qarqarçay hövzəsilə (7, s.79) 
hüdudlanmadığını sübut etməklə yanaşı, Qarabağ neolitinin yayılma arealı və 
istiqamətləri haqqında yeni bilgilərin əldə olunması istiqamətində kompleks 
tədqiqatların aparılmasını vacib edir.

Yuxarıda qeyd olunduğu kimi Bərdə rayonu ərazisində qeydə alınmış 
neolit dövrünə aid yaşayış məskənlərində arxeoloji qazıntı işlərinin aparılması 
ekspedisiyanın 2017-ci il tədqiqat planına uyğun olaraq aparılmışdır. Bu məqsədlə 
əsasən Əmirli və Xanərəb kəndləri ərazisində yerləşən neolit dövrü abidələrinə 
yenidən baxış keçirilmiş, 1, 2, 3 saylı Əmirli (Xəritə,№1, 2, 3) və Leylatəpə 
mədəniyyətinə aid Tufantəpə (Xəritə, №4) qədim yaşayış yerlərində topoqrafiq 
ölçmə işləri aparılmış, Koramaltəpə və Buruqtəpə neolit dövrü yaşayış yerlərində 
isə arxeoloji kəşfiyyat qazıntıları aparılmışdır.

Koramaltəpə yaşayış yeri
Neolit dövrünə aid yaşayış yeri Bərdə rayonu Xanərəb kəndindən 500 m 

qərbdə (Xəritə, № 5), əkin sahələrinin içərisində yerləşir (Şm 40° 13› 37.94»; Şq 
47° 09› 53.32»).

Hündürlüyü 3 m, diametri 125 m olan təpə yaxşı mühafizə edilmişdir (Şəkil 
1, №1). Qədim yaşayış yeri 2014-cü ildə aşkar edilərək qeydiyyata alınmışdır. 
Qeydiyyata alındığı zaman yerüstü material olaraq neolit və Leylatəpə mədəniyyətinə 
aid saxsı qab fraqmentlərinə təsadüf edilmişdir.

Abidənin mədəni təbəqə yatımının qalınlığı və stratiqrafiyasının 
müəyyənləşdirilməsi üçün onun mərkəzi hissəsinə yaxın ərazidə şimal-qərb istiqaməti 
üzrə 3m x 2m (6 m2) ölçülərində kəşfiyyat şurfu qoyulmuşdur. Yuxarıda da qeyd 
edildiyi kimi, təpəyə vizual baxış keçirilərkən zaman neolit dövrünə aid materiallarla 
yanaşı Leylatəpə mədəniyyətinə məxsus maddi-mədəniyyət nümunələrinə də 
təsadüf edilmişdir. Lakin qazıntılar zamanı burada Leylatəpə mədəniyyətinə aid 
təbəqə yatımının olmadığı müəyyənləşdi. Təpənin üst 20-25 sm qalınlığında olan 
qarışıq hissəsində neolit dövrünə aid əsasən saxsı qab fraqmentlərindən ibarət (Şəkil 
3) maddi-mədəniyyət nümunələrilə yanaşı sovet dövrünə aid təsərrüfat tullantılarına 
da təsadüf olunurdu. Ehtimal ki, təpənin üst hissəsi sovet dövründə əkilmiş və ya 
digər məqsədlər üçün istifadə edilmişdir (4, s.4-6).
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-30 sm-dən artıq neolit dövrünə aid qarışdırılmamış təbəqə yatımı izlənilməyə 
başlanıldı. Burada ocaq izlərinə və çox az sayda əsasən saxsı qab fraqmentlərindən 
ibarət olan nümunələrə təsadüf edilmişdir. -120 sm dərinlikdə möhrə divarın 
qalıqlarına təsadüf edilmişdir. Divar daha sonralar islam dövrünə aid sallama qəbrin 
salınması zamanı dağıdılmışdır.

İslam adəti üzrə dəfn icra edilmiş qəbir kamerasının uzunluğu 2 m, eni isə 56 
sm-dir. Başı şimal-qərb istiqamətində olan skelet, sağ çiyni üstə, üzü cənub-şərqə 
dəfn edilmişdir (Şəkil 2(1)). Skeletin kəllə sümüyü antropoloqlar tərəfindən tədqiq 
olunması üçün götürülmüşdür.

Qəbirdən götürülmüş insan sümüyü C14 analizlərinin aparılması üçün 
Almaniyaya (MAMS (Heidelberg University)) göndərilmişdir. Analizlrin nəticələrinə 
görə islam adətlərinə görə salınmış bu qəbir XIII-XIV əsrlərə aiddir*  (Cədvəl 1).

Qəbir salınarkən divarın bir hissəsilə yanaşı ehtimal ki, yaşayış evinə məxsus 
döşəmənin də bir hissəsi dağıdılmışdır. Divar və döşəmə samansız palçıqdan inşa 
edilmişdir və çox möhkəmdirlər. -135 sm-də döşəmədə basdırılmış küpün ağız 
hissəsinə təsadüf edilmişdir. Küpün ağzı, gövdəsi və oturacağının diametrləri 

*C14 analizləri «Maykop-bazisə dönüş» proyekti çərçivəsində aparılmışdır. Göstərdikləri 
yardıma görə Almaniyalı həmkarlarımız Ph.D. M.İserlisə və prof., Svend Hansenə 
minnətdarlığımızı bildiririk.

Xəritə. Xaçınçayın qədim yatağı boyunca qeydiyyata alınmış neolit dövrünə aid abidələr.
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müvafiq olaraq 48, 54 və 20 sm, hündürlüyü isə 85 sm-dir. Küp ehtimal ki, döşəmə 
salındığı zaman oraya yerləşdirilib və saxlanc kimi istifadə olunmuşdur. Ellepsvari 
quruluşa malik küpün gilinin tərkibi samanlı olub, bozumtul narıncı rəngdədir. 
Onun xarici səthi impresso naxışlanmışdır (Şəkil 2(2)). Döşəmə üzərində hər hansı 
ocaq izlərinə təsadüf edilməmişdir. Döşəmə üzərində hər hansı ocaq izlərinə təsadüf 
edilməmişdir.

Cədvəl 1 

Təbəqə yatımının qalınlığınım müəyyənləşdirilməsi üçün döşəmə qalıqlarını 
dağıtmadan, qəbir kamerasının içində qazıntılar davam etdirildi və müəyyən edildi 
ki, skelet materikin üzərində uzanmışdır. Qarabağın digər neolit dövrü abidələrində 
olduğu kimi açıq qəhvəyi mergelli torpaq qatından ibarət olan təpənin təbii qatı 
-200 sm-dən izlənilməyə başlanıldı.

Kəşfiyyat şurfunun qazıntılarının nəticəsi olaraq yaşayış yerinin hündürlüyü 
təxminən 1 m olan təbii təpə üzərində salındığını və burada neolit dövrünə aid mədəni 
təbəqə yatımının qalınlığının təxminən 2 m olduğunu söyləyə bilərik. Döşəmə və 
divarların quruluşu və strukturu nəzərdən keçirildiyində ilkin məskunlaşmanın 
bəzi maraqlı nüanslarını izləmək olur. Belə ki, erkən əkinçi-maldar tayfaların 
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burada məskunlaşdığı zaman öz evlərini birbaşa təpənin təbii qatı üzərində inşa 
etməmişdilər. İlk əvvəl onlar qalınlığı 60-65 sm olan döşəmə-platforma salaraq 
onun üzərində də evlər inşa etmişdilər. Bu cür tikinti texnologiyası İsmayılbəytəpə 
neolit dövrü abidəsində də izlənilmişdir (3, s.91). Ehtimal ki, bu cür tikinti texnikası 
təbii şəraitlə bilavasitə bağlı olmuşdur.

Yaşayış yerinin xronoloji dövrünün müəyyənləşdirilməsi üçün möhrə döşəmə 
üzərindən götürülmüş sümük parçası digər nümulələrlə birgə analizlər üçün 
Almaniyaya (MAMS) göndərilsə də, o nümunədə lazım olan miqdarda kollagen 
olmadığı üçün aparılmış C14 analizi nəticəsiz qalmışdır. Lakin əldə edilmiş maddi-
mədəniyyət nümünələrinin müqayisəli təhlili Koramaltəpə və İsmayılbəytəpə 
arasında memarlıq xüsusiyyətləri və saxsı qab texnologiyasında bəzi oxşarlıqların 
olduğunu bir fakt kimi ortaya çıxarır. Apardığımız təhlillərə əsaslanaraq 
İsmayılbəytəpə ilə eyni mədəni köklərə bağlı olan Koramaltəpə neolit dövrü yaşayış 
yerinin e.ə.VI minilliyin I yarısında mövcud olduğunu ehtimal edirik.

Koramaltəpə yaşayış yeri Xaçınçayın sağ sahilində, Xaçınçay-Tərtərçay 
hövzəsində qazıntılara cəlb edilmiş ilk neolit dövrü abidəsidir. Burada gələcəkdə 
geniş miqyaslı arxeoloji qazıntıların aparılması vacibdir.

Buruqtəpə yaşayış yeri
Neolit dövrünə aid yaşayış yeri Bərdə rayonu Xanərəb kəndindən 1,4 km 

şərqdə, Yuxarı Qarabağ kanalından 1 km qərbdə (Xəritə, № 6), əkin sahələrinin 
içərisində yerləşir (Şm 40° 14’ 40.88”; Şq 47° 12’ 10.34”).

Hündürlüyü müxtəlif istiqamətlərə görə 2,6 m - 4 m arasında dəyişir. Diametri 
115 m olan təpə yaxşı mühafizə edilmişdir (Şəkil 1, №2). Təpənin mərkəzi hissəsində 
geoloji buruq qurğusu var və o səbəbdən də təpə “Buruqtəpə” kimi qeydiyyata 
alınmışdır (4, s.6-8).

Burada da ilk əvvəl topoqrafiq ölçü işləri aparılmış, onun mədəni təbəqə 
yatımının qalınlığının və stratiqrafiyasının müəyyənləşdirilməsi üçün şimal-qərb 
istiqamətində 3x2 m sahədə kəşfiyyat şurfu qoyulmuşdur.

Təpənin səthi burada aparılmış qazma işləri zamanı yerin təkindən çıxarılmış 
şoran təbəqə ilə örtülüb. Bu təbəqənin qalınlığı təpənin vəziyyətindən asılı olaraq 10-
25 sm arası dəyişir. 2014-cü ildə təpə ərazisinə baxış keçirilən zaman Koramaltəpədə 
olduğu kimi burada da neolit dövrü ilə yanaşı Leylatəpə mədəniyyətinə aid saxsı 
qab fraqmentlərinə təsadüf edilmişdir.

Şurfda 20 sm şoran təbəqə götürüldükdən sonra tünd şabalıdı rəngdə, çox 
yumşaq bir təbəqə başladı. Bu təbəqə neolit dövrünə aid olub, küllüdür. Burada 
materiallara az təsadüf edilirdi. -35 sm-də böyük bir küpün ağız hissəsinə təsadüf 
edildikdən sonra bütün şübhələr aradan qalxdı. Küpün hündürlüyü 90 sm, gövdəsi 
və oturacağının diametri isə müvafiq olaraq 97, 20 sm-dir. Gilinə iri doğranmış 
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saman əlavə edilmişdir və səthi impresso naxışlanıb. Çölmək formalı küp pis 
bişirildiyindən kiçik fraqmentlərə bölünərək dağıldı. Küp küllü təbəqənin içərisində 
basdırılmışdır. Digər abidələrdə basdırılmış küplərdən fərqli olaraq onun ətrafı 
möhrə təbəqə ilə möhkəmləndirilməmişdir (Şəkil 2(3)).

-84 sm-də tək kərpicdən ibarət uzunluğu 115 sm olan oval divar qalıqlarına 
təsadüf edilmişdir. Divar 2 qat samansız sarı rəngdə kərpicdən ibarətdir. Divardan 
içəridə -91 sm-də ocaq izləri aşkar edildi. Oval divarın daxili hissəsində -105 sm 
də basdırılmış küp aşkar edildi ki, bu küp də yerindəcə dağılmışdır. Ehtimal ki, 
küp buruq qazıntısı zamanı iritonnajlı maşınların hərəkətinin təsirindən dağılmışdır. 
Küp keyfiyyətli hazırlanmışdır və formasına görə fərqlənir. Belə formalı qablar 
neolit dövrü üçün o qədər də xarakterik olmasa da, Qarabağın neolit abidələrində 
təsadüf olunandır. Küpün oturacağı -126 sm da aşkar edildi.

Oval divarın daxili hissəsinin təmizlənməsi zamanı -90 - 130 sm-ə kimi davam 
edən döşəmə qalıqlarından aşkar edilən maddi-mədəniyyət nümunələri xüsusən 
maraqlıdır. Döşəmə qalığı samansız möhrədən inşa edilmiş və çox möhkəmdir. 
Ehtimal ki, döşəmə bir mərhələdə yox, uzun sürən yaşam dövründə formalaşmışdır. 
Buradan, təxminən 1,2 kv.m ərazidən saxsı qab frqmentləri, 2 sümük biz, 
obsidiandan alət fraqmentləri, müxtəlif heyvanlara məxsus osteoloji qalıqlar və 30-
dək sapand daşı aşkar edilmişdir. Sapand daşlarının əksəriyyəti neolit dövrü üçün 
xarakterik olan təmiz gildən kiçik hazırlanmış ölçülü sapand daşlarıdır. Onlardan 2 
ədədi “İsmayılbəytəpətipli sapand daşları” dır (1, s.68-69). Qablarda hər hansı boya, 
şurfda oxra izlərinə təsadüf edilməmişdir. Şurfda aparılan qazıntılar nəticəsində 
mədəni təbəqə yatımının qalınlığının 4 m olduğu müəyyənləşdirirlmişdir. 
Abidənin xronoloji dövrünü müəyyənləşdirilməsi üçün aparılmış C14 analizlərinin 
nəticələrinə görə yaşayış yeri e.ə. VI minilliyin I rübünə aiddir (Cədvəl 2).

Buruqtəpə öz ölçüləri və mədəni təbəqə yatımının qalınlığına görə Xaçınçayın 
sol sahilində yerləşən ölçülərinə görə möhtəşəm neolit dövrü abidəsidir. Aparılmış 
C14 analizinin nəticələrinə əsaslansaq Buruqtəpə Qarabağ bölgəsində neolit 
dövrünə aid tədqiq edilmiş ən erkən abidədir. Qarabağ ərazisində dövrümüzə kim 
arxeoloji tədqiqata cəlb edilmiş bütün neolit dövrü abidələri Buruqtəpədən xronoloji 
baxımdan cavandır (2, s.20; 6, s.41,cəd.2). Buruqtəpədə gələcəkdə aparılacaq geniş 
miqyaslı arxeoloji qazıntı işləri Qarabağ neolitinin təşəkkülü, inkişafı məsələlərinin 
işıqlandırılması ilə yanaşı, Cənubi Qafqazda neolitləşmə problemi, müxtəlif 
xronoloji kəsimlərdə ayrı-ayrı lokal neolit icmalar arasında qarşılıqlı təsirlərin 
qavranılması və izahı baxımından çox maraqlıdır.



“Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi - 2020”

248

cədvəl 2

Arxeoloji tədqiqatları nəticələri.
• Xaçınçay-Tərtərçay hövzəsində aparılmış arxeoloji kəşfiyyat işləri 

nəticəsində müxtəlif dövrlərə aid 30-dan çox arxeoloji abidə aşkar olunaraq 
elektron şəkildə qeydiyyata alınaraq xəritələşdirilmişdir.

• İlk dəfə olaraq bu ərazidə neolit və eneolit dövrünə aid abidələr aşkar 
edilmişdir.

• Bölgədə abidələrin dağılma intensivliyi nəzərə alınaraq neolit və eneolit 
dövrünə aid abidələrin topoqrafiq planı çıxarılaraq kəşfiyyat qazıntıları 
aparılmış, əldə edilmiş materiallar öyrənilmiş və C14 analizləri nəticəsində 
onların daha dəqiq xronoloji dövrü müəyyən edilmişdir.

Xaçınçay-Tərtərçay hövzəsində aşkar edilmiş abidələrdə aparılmış arxeoloji 
kəşfiyyat qazıntıları Qarabağın erkən əkinçi-maldar əhalisinə məxsus yaşayış 
yerlərinin xronoloji, təsərrüfat və mədəni mənsubiyyətinə görə bölgüsü baxımından 
çox maraqlıdır. Gələcək çöl-tədqiqat mövsümlərində bu ərazilərdə aparılacaq 
arxeoloji tədqiqatlar müxtəlif dövrlərə aid yeni abidələrin aşkar olunması ilə yanaşı, 
Qarabağın neolit dövrü tayfalarının lokal məskunlaşma topoqrafiyası, onların 
yayılma istiqamətləri, yayılmanın xronologiyasının öyrənilməsi istiqamətində 
maraqlı faktların aşkar edilməsinə imkan yaradacaqdır.
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Khagani Almammadov
“On a preliminary archaeological study of the Neolithic settlements of the 

Khachinchay-Tartarchay river basin (Qarabagh lowland).

Summary

Key words: Qarabagh Plain The neolithic of Garabagh, Barda,  
Burugtepe, Koramaltepe

According to the research plan “Qarabagh Neolithic-Eneolithic Expedition” 
conducted archaeological survey studies and excavations in newly discovered 
Koramaltepe and Burugtepe Neolithic sites in the Qarabagh lowland during of 2017. 
During the archaeological survey there were examined more than 200 objects that 
GPS coordinates were taken based on Google Earth software. In Barda, Yevlakh 
and Tartar regions, about 1,000 square kilometers area and dozens of settlements 
and kurgans belonging to different periods were identifiedand registered. It should 
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be noted that the vast majority of these sites are newly discovered. One of the main 
results of the archaeological survey is the discovery of new Neolithic settlements, 
proving that Neolithic settlements in the Qarabagh lowland were not limited to the 
Khachinchay-Gargarchay river basin. In total the number of sites that have been 
mapped between 2010 and 2017 as a result of archeological survey carried out in the 
Qarabagh lowland exceeds 300. In particular, we would like to mention that 156 of 
these registered sites are the settlements of early farming and cattle-breeding tribes. 

The Koramaltepe Neolithic settlement is situated 500 m west of the Khanarab 
village in the Barda region, within the planting areas. The mound with a height of 
3 m and a diameter of 125 m has been well preserved. Prospective exacavations 
were acomplished here in order to determine the thickness of the cultural layer 
and the stratigraphy of the site. As a result of this it was determined that the height 
of the settlement belonging to Neolithic cultural layer, located on approximately 
1m highnatural hill, was around 2 m. While considering the structures of walls 
and floors, it is possible to follow some interesting nuances of the initial settling 
processes. Thus, when the early farming and cattle-raising tribe settled here, they 
did not build their houses directly on the natural layer of the hill. First, they made 
floors with a thickness of 60-65 cm and then built houses on them. This type of 
construction technology was also observed in Ismailbeytepe Neolithic settlement. It 
is likely that such construction equipment was directly linked to natural conditions.

Another site, contributing to the archaeological research in the Khachinchay-
Tartarchay river basin, is Burugtepe Neolithic settlement. The site is located 1.4 km 
east of Khanarab village and 1 km west of Upper Qarabagh Canal.The height varies 
from 2.6 m to 4 m in different directions. The hill with a diameter of 115 m was 
well preserved. As a result of the prospective exacavations carried out here it üas 
determined that the thickness of the cultural layers was 4 m. During the excavations 
there were revealed: Neolithic oval building, remains of pottery fragments, 2 bone 
awls, obsidian tool fragments, osteological remains belonging to various animals 
and up to 30 sling stones. The majority of sling balls are small-sized and made of fine 
clay that is characteristic for the Neolithic period. Two of them are “Ismayilbeytepe 
type sling stones”.

According to the results of the C14 analyzes to determine the chronological 
period of the site, the settlement belongs to the 1st quarter of the 6th millennium BC.

Burugtepe is the most magnificent Neolithic site located on the left bank of 
Khachinchay river  due to its dimensions and thickness of cultural layers. It is very 
importantto carrylarge-scale archaeological excavationshere.

Archaeological excavations carried out in the sites discovered in the Khachinchay-
Tartarchay river basin are very interesting in terms of the distribution of settlements 
according to chronological, economic and cultural affiliations belonging to the early 
farming population of Karabakh region. Namely, the archaeological investigations 
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of Neolithic settlements located along the Khachinchay-Terterchay river basin are 
of great importance for the study of the local settlement topography, spreading 
directions and the chronology of early Neolithic tribes in Qarabagh.

Хагани Алмамедов
О предварительном археологическом изучении 

поселений неолитического периода 
Хачинчай-Тертерчайского бассейна (Гарабагская низменность)

Резюме

Kлючевые слова: Гарабагская низменность, неолит Гарабага, Барда,  
Коромалтепе, Буругтепе.

В соответствии с планом исследований Гарабагской неолит-
энеолитической экспедиции, в 2017 г. в Гарабагской низменности были 
проведены археологические разведывательные исследования. В том 
числе были проведены разведывательные раскопки на нововыявленных 
неолитических памятниках Корамалтепе и Буругтепе.

Во время археологических разведок в Барде, Евлахе и Тертере на 
территории приблизительно 1000 кв. км. по направлению 26 маршрутов было 
проверено более 200 объектов, чьи GPS координаты были взяты на основе 
программы Google Earth. В результате исследований были обнаружены 
и взяты на учет десятки поселений и курганов. Хотелось бы отметить, 
что большинство этих памятников являются новыми. Одним из важных 
результатов археологических разведывательных работ стало обнаружение 
новых неолитических памятников, свидетельствующих о неправомерности 
ограничения ареала распространения неолитических поселений бассейном 
рек Хачинчай и Гаргарчай.

В итоге, в результате проведенных археологических разведывательных 
работ в Гарабагской низменности в 2010-2017 годах, было взято на учет и 
картографировано более 300 памятников. В особенности хотелось бы отметить, 
что 156 из взятых на учет памятников представляют собой поселения ранних 
земледельческо-скотоводческих племен.

Неолитическое поселение Корамалтепе находится в 500 м западнее села 
Ханараб Бардинского района, на территории посевных площадей. Холм, 
высотой 3 м и диаметром 125 м имеет хорошую сохранность. С целью 
изучения мощности и стратиграфии культурного слоя здесь были проведены 
разведывательные раскопки. В результате раскопок разведывательного шурфа 
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мы можем говорить о том, что поселение было основано на естественном 
холме высотой в один метр, при этом мощность культурного слоя составляла 
два метра. При обзоре структуры стен и пола можно проследить интересные 
моменты первичного заселения. Так, ранние земледельческо-скотоводческие 
племена во время своего заселения строили свои дома прямо на естественном 
слое холма. Изначально они строили дома на искусственной платформе 
(террасе) толщиной 60-65 см. Такая строительная технология прослежена 
также на неолитическом поселении Исмаилбейтепе. Можно предположить, 
что такая технология была связана с природными условиями.

Другим памятником в бассейне рек Хачынчай и Тертерчай, также 
привлеченным к исследованию, является неолитическое поселение Буругтепе. 
Памятник расположен в 1.4 км к востоку от селения Ханараб Бардинского 
района, в 1 км западнее от Верхне-Гарабагского канала, на территории 
посевных площадей.

Высота холма в различных частях варьирует от 2.6 до 4 м. Холм диаметром 
115 м имеет хорошую сохранность. В результате разведывательных раскопок 
удалость определить мощность культурного слоя в 4 м. Во время раскопок 
были обнаружены остатки сооружения овальной формы, фрагменты 
глиняных сосудов, два костяных шила, фрагменты орудий из обсидиана, 
остеологические останки различных животных и около 30-ти пращ. Последние 
представляют собой обычные для периода неолита небольшие пращи, 
изготовленные из чистой глины. Две из них относятся к так называемому 
«Исмаилбейтепинскому типу». 

На основе проведенного анализа С14 памятник можно датировать первой 
четвертью VI тыс. до н.э.

Буругтепе по своим размерам и мощности культурного слоя является 
самым грандиозным неолитическом памятником на левом берегу Хачинчая. 
Проведение здесь широкомасштабных раскопок даст результаты, имеющие 
большую научную ценность.

Археологические разведывательные раскопки на памятниках, обнаруженных 
в бассейне рек Хачинчай и Тертерчай, очень интересны с точки зрения 
распределения в рамках хронологии, хозяйства и культурной принадлежности 
поселений ранних земледельческо-скотоводческих племен Гарабага.

Археологическое исследование неолитических поселений бассейна рек 
Хачинчай и Тертерчай имеет большое значение для изучения топографии 
локального заселения племен Гарабага эпохи неолита, направления и 
хронологии их распространения.
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Dostiyeva Sənurə. Səfəvilər dövründə Azərbaycanın Qərbi Avropa ölkələri ilə ticarət əlaqələri 

(numizmatik materiallar əsasında) (səh. 254-263)

Açar sözlər: Azərbaycan, Səfəvilər, Qərbi Avropa, taler,  
pul dövriyyəsi, ticarət əlaqələri

UOT 737 

Son orta əsrlərdə yaranmış geo-siyasi şərait, sosial-iqtisadi proseslər XVI-XVII 
əsrlərdə Azərbaycanın Qərbi Avropa ölkələri ilə ticarət əlaqələrinin genişlənməsini, 
Volqa-Xəzər beynəlxalq magistralı üzrə ticarətin intensivləşməsini şərtləndirmişdi.  
Problemin bir çox məsələlərinin yazılı mənbələrin məlumatı əsasında tədqiqində 
Azərbaycan tarixçiləri Mikayıl Heydərovun “Son orta əsrlərdə Azərbaycanın 
ticarət və ticarət əlaqələri” (1), Oktay Əfəndiyevin “Azərbaycan Səfəvilər dövləti” 
(2, s.285-293), Sara Aşurbəylinin “Şirvanşahlar dövləti” (3),  Yaqub Mahmudovun 
“Ağqoyunlu və Səfəvi dövlətlərinin Qərbi Avropa dövləri ilə qarşılıqlı münasibətləri” 
(4, s. 168-191), Dilavər Əzimlinin “Azərbaycanın Qərbi Avropa ölkələri ilə ticarət 
əlaqələri və Türkiyə (XV əsrin ikinci yarısı – XVII əsrin birinci yarısı)” (5) 
monoqrafiyalarının əhəmiyyətini qeyd etmək lazımdır. Prof. Y.A.Paxomovun 1926-
1966-cı illərdə çap olmuş “Azərbaycanın və Qafqazın digər respublikaları, ölkələri 
və vilayətlərinin sikkə dəfinələri ” silsilə toplusu (6;7;8), prof. Əli Rəcəblinin 
2014-cü ildə çap olunan “Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin maskukat işi” (9) adlı 
fundamental monoqrafiyası problemin numizmatik materiallar əsasında öyrənilməsi 
baxımından xüsusilə diqqətəlayiqdir. Prof. Əli Rəcəbli, Zümrüd Ələsgərova və 
Mehriban Mustafayevanın Ağdam rayonunun Qarvənd kəndində 1985-ci ildə 
tapılmış dəfinəyə həsr olunmuş müştərək məqaləsində Azərbaycan - Qərbi Avropa 
ticarət əlaqələrinə də toxunulmuş, səfəvi sikkələri ilə yanaşı dəfinədəki gümüş 
talerlər barəsində də məlumat verilmişdir (10, s. 44-48). 

Hazırkı məqalədə məqsəd yazılı mənbələrin, numizmatik materialların və elmi 
ədəbiyyatın təhlili əsasında, nümizmatik materiallara üstünlük verilməklə kompleks 
tədqiqatla XVI-XVII əsrlərdə Azərbaycanın Qərbi Avropa ölkələri ilə ticarət əlaqələrini 

Sənurə Dostiyeva
Səfəvilər dövründə Azərbaycanın Qərbi Avropa ölkələri 
ilə ticarət əlaqələri (numizmatik materiallar əsasında)
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araşdırmaqdan, son illərdə Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Numizmatika Fonduna 
təqdim olunan talerləri elmi dövriyyəyə daxil etməkdən ibarətdir.

XVI əsr geo-siyasi vəziyyətin mürəkkəbliyi, Yaxın və Orta Şərqdə beynəlxalq 
ticarət yollarının Osmanlı dövlətinin nəzarəti altına düşməsi, Qərbi Avropanın  
qabaqcıl ölkələrində sənaye və ticarətdə əsaslı dəyişikliklərin baş verməsi, Qərbi 
Avropa dövlətləri arasında Şərqin xammal mənbələri və Şərqdəki bazarlar uğrunda 
rəqabətin yaranması və güclənməsi ilə əlamətdar oldu. Qərbi Avropa ölkələrində 
kapitalist qaydalarının, sisteminin təşəkkül tapmağa başlaması, “İlkin kapital 
yığımı” prosesinin sürətlənməsi Şərqə, xüsusilə Azərbaycana marağı artırmışdı. 
Azərbaycandan Qərbi Avropaya daşınan başlıca ixracat məhsulu xam ipək idi. 

XVI əsrin əvvəllərində Azərbaycan ipəyinin Qərbi Avropaya ixracatı başlıca 
olaraq aşağıdakı beynəlxalq ticarət magistralları ilə gerçəkləşdirilirdi: 1) Təbrizdən 
Bursaya və İstanbula karvan yolu ilə, daha sonra dəniz yolu, yaxud karvan yolu ilə 
Balkan yarımadasından keçməklə Adriatik dənizinə çıxırdı; 2) Karvan yolu ilə Hələb 
və İskəndəriyyəyə, daha sonra dəniz yolu ilə Qərbi Avropaya; 3)  İzmir şəhərinədək 
karvan yolu ilə, daha sonra dəniz yolu ilə; 4) Xəzər dənizi vasitəsilə Həştərxana, 
daha sonra Volqa çayı vasitəsi ilə Moskvaya, oradan da quru yolla Mərkəzi Avropaya 
və ya  Baltik, ya da Ağ dəniz vasitəsi ilə Hollandiyaya və İngiltərəyə;5) karvan 
yolu ilə Hörmüz korfəzinə, oradan da dəniz yolu ilə Avropaya. Qeyd olunan ticarət 
magistrallarından Təbriz-Bursa karvan yolundan daha intensiv istifadə olunurdu. 
Azərbaycan və İran ipəyi əsasən Təbriz-Bursa karvan yolu ilə Aralıq dənizi vasitəsi 
ilə Avropaya göndərilirdi (5, s. 117).

XVI əsrin ilk qərinəsində Osmanlı dövləti uğurlu müharibələr nəticəsində Asiya, 
Afrika və Avropa qovşağındakı əraziləri zəbt etməklə Avropanı Şərqlə əlaqələndirən 
əsas beynəlxalq ticarət yollarına nəzarəti ələ keçirdi. Portuqaliya donanmasının 
Hörmüzü işğal etməsi ilə Səfəvi dövlətinin Hind okeanı, Aralıq dənizi beynəlxalq 
ticarət yollarına çıxışı daha da çətinləşdi. Yaranmış siyasi-iqtisadi şəraitdə Volqa-
Xəzər ticarət yolunun dirçəlişi və onun fəaliyyətinin intensivləşməsi üçün zəmin 
yarandı. Avropa səyyahları, tacirləri Şirvana və Səvəfi dövlətinə Volqa - Xəzər yolu 
ilə gəlirdilər. Osmanlı imperiyası portuqaliyalıları Hind okeanı bölgəsindən sıxışdırıb 
çıxarmaq, Şirvanı tutmaqla Xəzər dənizinə çıxışa nail olmaqla bütün Avropa və Asiya 
ticarətini  nəzarəti altına almaq istəyirdi (11, s. 154). Bu isə həm Səfəvi dövlətinin, 
həm də Qərbi Avropa dövlərinin maraqlarına zidd idi. Osmanlı imperiyasından yan 
keçməklə Yaxın və Orta Şərq ölkələri ilə ticarət əlaqələri qurmaqda maraqlı olan Qərbi 
Avropa dövlətlərinin Səfəvi dövləti ilə ticari-diplomatik əlaqələri genişlənmişdi (5, 
s.186-187). Qərbi Avropa dövlətlərində manufakturaların inkişafı xam ipəyə ehtiyacı 
artırmış, ipək istehsalı üzrə ixtisaslaşmış Şərq dövlətləri ilə, o cümlədən Səfəvi 
dövləti ilə iqtisadi əlaqələrin qurulması istiqamətində fəallığını şərtləndirmişdi. XVI 
əsr ingilis diplomatı  Cils Fletçer öz qeydlərində Volqa-Xəzər ticarətində xam ipəyin 
əhəmiyyətini xüsusi vurğulayır və xam ipəyin Şamaxı və Dərbənd şəhərlərində 
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bol olduğunu bildirir. XVI əsrdə Təbriz, Ərdəbil, Şamaxı, Ərəş, Dərbənd şəhərləri 
ipək ticarətinin mərkəzləri hesab olunurdular (12, s. 190-191). XVI əsrin ikinci 
yarısında Portuqaliyanın dəniz ekspedisiyaları Hindistana əmtəə üçün iki ildə bir 
dəfə getdikləri halda, ingilis tacirlərinin Volqa-Xəzər yolu ilə Azərbaycan və İrana 
fasiləsiz olaraq göndərilməsi bu ticarət magistralının iqtisadi səmərəliyini təsdiqləyən 
fakt kimi dəyərləndirmək olar. Təsadüfi deyildir ki, «Moskva» şirkətinin agenti 
M.Lokk bildirirdi ki, «Moskva dövlətinin ərazilərindən keçməklə səfəvilərlə ticarət 
İngiltərə üçün müstəsna əhəmiyyət kəsb edə bilər. Bununla da Moskva dövlətinin və 
səfəvilərin ticarət məhsulları Osmanlı türklərinin təhlükəsi, italyanların və ispanların 
xəbəri, Portuqaliya kralının icazəsi olmadan, ingilislərin vasitəçiliyi ilə Avropa 
ölkələrinə yayıla bilər» (13, s. 196;  12, s. 194-195].

 İnglislərin “Moskva” şirkətinin Səfəvi dövlətinə təşkil olunan ekspedisiyaların 
təşəbbüsçüsü və fəal iştirakçısı olan ingilis səyyahı Entoni Cenkinson 1562-ci ildə 
Azərbaycanda olarkən məktublarında ölkənin coğrafi-iqtisadi təsvirinə, xüsusilə 
başlıca şəhərlərinin səciyyəsinə dair informasiya verir, ticarət məsələlərinə diqqəti 
yönəldir. Onun Dərbənd, Şabran, Şamaxı, Ərdəbil şəhərləri haqqında məlumatı 
əhəmiyyətlidir. Şamaxı haqqında qeydləri xüsusilə genişdir. A. Cenkinson bildirir 
ki, Şirvanın  ən ucuz və bol ixracat məhsulu müxtəlif növ xam ipəkdir. O, Osmanlı 
imperiyası ilə Səfəvi dövləti arasındakı mübarizəni ticarət yolları, xüsusilə Şamaxı 
və Gilan ipəyinin Avropaya aparıldığı yollar üstündə mübarizə kimi təsvir edir (13, 
s. 202- 206, 210-212; 3, s. 259).  

Səfəvilər dövründə ipək ticarətinin başlıca mərkəzləri ölkənin şimalında 
Şamaxı, Ərəş, Şəki, Bakı, Gəncə, cənubda isə Təbriz və Ərdəbil şəhərləri idi. 

Ticarət əlaqələrinin hərtərəfli tədqiqi yazılı mənbə məlumatı ilə yanaşı, həm də 
ticarətlə bağlı arxeoloji və numizmatik materialların tədqiqata cəlb edilməsini tələb 
edir. Xüsusilə, sikkə dəfinələri və ayrı-ayrı sikkə tapıntıları ticarətin səviyyəsinin, 
beynəlxalq ticarət əlaqələrinin xarakter və istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsində 
müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Bu nöqteyi-nəzərdən XVI-XVII əsrlərdə 
Azərbaycanın Qərbi Avropa ölkələri ilə ticarət əlaqələrinin araşdırılmasında 
numizmatik materiallar əvəzolunmaz mötəbər mənbədir. Hələ keçən əsrin 
birinci rübündə Qərbi Avropa dövlətlərində zərb edilmiş gümüş talerdən ibarət 
Mirik dəfinəsini araşdıran Y.A.Paxomov haqlı olaraq qeyd edirdi ki, bu sikkələr 
“özünün müxtəlifliyi ilə ipək sayəsində indiki Qafqaz Azərbaycanı ərazisi ilə Qərbi 
Avropanın orta hissəsi arasında XVI əsrdə mövcud olmuş iqtisadi əlaqələri yaxşı 
səciyyələndirir” (6, s. 85). 

Qərbi Avropa talerlərindən ibarət dəfinələr Azərbaycanın Qarabağ, Gəncə-
Qazax, Şəki-Balakən bölgələrindən, Samaxı, Quba, Lerik rayonlarından, Bakıdan 
və Naxçıvan MR  tapılıb. Dəfınələrdə həm yalnız XVI-XVII əsrlərə aid Qərbi 
Avropa şəhər və dövlətlərinin gümüs talerlərinə rast gəlinir, həm də onlar 
səfəvi sikkələri ilə birlikdə təsadüf olunur. Azərbaycan ərazisindən tapılmış sırf 
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Qərbi Avropa talerlərindən ibarət dəfinə haqqında elmi dövriyyə daxil edilən 
ilk informasiya 1895-ci ilə aiddir. Həmin ildə Şamaxı qəzasının Mərəzə kəndi 
yaxınlığında tapılan dəfinə 9 ədəd gümüş sikkədən ibarətdir. İmperator Arxeoloji 
Komissiyasının müxbir üzvü Y.B.İversenin təyinatına görə XVI əsrin sonuna aid 
edilən bu dəfinədəki sikkələrdən 8 ədədi ershersoq Ferdinandın zərb etdirdiyi 
Tirol talerləri və 1 ədədi isə Avstriya imperatoru Maksimilianın 1574-cü ildə 
zerb etdirdiyi taler olmuşdur. Dəfinəki sikkələr mühafizə üçün Riqa muzeyinə 
verilmişdir (İAK-nın işi, № 45/1895-ci il) (14). 

Təəssüflə qeyd etməliyik ki, XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində tapılan 
Qərbi Avropa sikkələrindən ibarət dəfinələr kəmər bəzəklərinin hazırlanması üçün 
istifadə olunmuş, yaxud hansı müəssisə və ya səlahiyyətli şəxsə təqdim olunması 
məlum deyil. Misal üçün, 1898-ci ildə Şəki bölgəsində Qalacıq kəndi yaxınlığında  
içərisində XVI əsrə aid 100 ədədə yaxın müxtəlif Avropa talerlərinin olduğu saxsı 
bardaq tapılmış, həmin sikkələrin bir qismi kəmərlərin hazırlanması üçün istifadə 
edilimiş, digər qismini pristav ələ keçirmiş, amma haraya təqdim etməsi məlum 
deyil (7, s. 62).

Respublika ərazisindən tapılan sırf Avropa talerindən ibarət dəfinələrdən 
Şəmkir, Zaqatala, Lerik dəfinələri böyük maraq doğurur. 1949- ilin iyun ayında 
Zaqatala rayonunda gümüş sikkələrlə dolu küpə aşkarlanmış, həmin dəfinədən 20 
ədəd sikkə 1955-ci ildə  Azərbaycan Tarixi Muzeyinə daxil olmuş və Y.A.Paxomov 
tərəfindən araşdırılaraq onların taler olması müəyyən edilmişdir (8, s. 114). Muzeyə 
təqdim olunan sikkələrdən doqquzu Tirol şəhərinə məxsus, ershersoq Ferdinandın 
(1564-1595) adı ilə zərb olunmuş, üzərində tarix göstərilməyən, biri birindən təsvir 
və yazılarla fərqlənən talerlərdir. Sikkələrin üst tərəfində Ferdinandın qurşağadək 
təsviri əks olunmuşdur; sağ əlində əsa, sol əli ilə isə əsanın tutacağına dayaqlanıb. 
Başında xətli dairədən kənarlara çıxmış hersoqun tacı vardır. Sikkənin kənarında 
dairəvi yazı həkk olunub. Sikkənin əks tərəfində - mərkəzində bir başlı qartal, 
mürəkkəb, dördhissəli gerb qalxanı ilə təsvir olunub. Gerb zəncirvari Qızıl runo 
ordenı ilə əhatə olunur. Sikkələrin diametri 39-41mm, çəkisi 28,5 q. Dəfinədəki digər 
sikkələr Karintiya ershersoqu Karlın (1564 - 1590) 1580-ci il, Moraviya imperatoru 
Rudolfun (1576 - 1612) 1584-cu il, Transilvaniya kralı Batorinin (1581-1597) 
1592-ci il, Zalsburq yepiskopu İohann Kuon-Belasinin (1560 - 1586), Saksoniya 
kralı Avqust (1533 - 1586) 1572-ci il, 1602-ci ildə zərb olunmuş Niderland taleri, 
Ferdinand I Mediçinin 1601-ci ildə kəsilmiş talerindən ibarətdir. 

Şəmkir rayonundan 1957-ci ildə tapılan dəfinənin professor Y.A.Paxomova 
təqdim olunan 12 nüsxəsinə əsasən dəfinədəki talerlər 1540-cı ilə 1590-cı illər 
arasında zərb olunub. Onlardan nisbətən erkəni Ferdinandın adından 1540-cı ildə 
zərb olunmuş Avstriya və həmin ildə Meklenburqda Henrix adından kəsilmış  
gümüş talerlərdir. Sonuncular isə II Rudolfun adından 1590-cı ildə zərb olunmuş 
Moraviya gümüş taleri və Zaltsburqda arxiyepiskop Volfranq Teodorın (1587-1612 
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–ci il) adından zərb olunmuş, tarixi göstərilməyən iki gümüş talerdir. Dəfinəki 
digər sikkələr Avqustun 1560-cı ildə zərb etdirdiyi Saksoniya talerindən, 1568-ci 
ildə imperator II Maksimilianın adından Lübek şəhərində zərb olunmuş talerdən, 
1589-cu ildə Hollandiyada zərb olunmuş anonim gümüş sikkədən, Vilhelmin 
(1546-1586) adından zərb olunmuş, tarix göstərilməmiş talerdən ibarətdir. 
Dəfinədəki sikkələr arasında Ferdinandın adından zərb olunmuş talerlər dörd nüsxə 
olmaqla çoxluq təşkil edir.  Bunlardan üç nüsxə eyni tipli, il göstərilməmiş Tirol 
talerləridir. Həmin sikkələrin diametri 39,0-41,0 sm, qalınlığı 2,0-2,4 sm, çəkisi 
28,7-28,33 sm-ə qədərdir. Onların bir üzündə - xətli dairədə Ferdinandın zirehdə və 
hershersoq tacında, sağ əlində hakimiyyət əsası, sol əli ilə qılıncın dəstəyini tutmuş 
təsviri var, xətti dairəni yuxarıda tac kəsir. Dairənin arxasınca:(AE-monoqram ilə) 
FERDINAND:D:G:ARCHIDVX:AVSTRIAE. yazılıb; xarici dairə çəp ştrixlərdən 
ibarətdir. Digər üzündə - onhissəli gerb qalxanının mərkəzinə birbaşlı qartal 
qalxancığı qoyulub, baş qalxan Qoyunun Qızıl dərisi zənciri ilə əhatələnib, üst 
tərəfdə hershersoqun tacı, dairəvi yazı: DVX.BVRGVNDİE. COMES.TIROLIS; 
xarici dairə kiçik çəp ştrixlərdəndir.  (8, s. 105-106). 

2009-cu ildə Lerik rayonunun Bibiyönu kəndində tapılmış, elə həmin il 
AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Numizmatika Fonduna  44 saylı aktla 
təhvil verilmiş, XVI - XVII əsrin əvvəllərinə aid talerlərdən ibarət dəfinədə də 
sikkələrin əksəriyyəti Almaniyanın feodal dövlətlərinin - Donauvert, Avstriya, 
Saksoniya, Zalsburq, Braunşverq-Sulpenburqs, Artenburq, Mansfeld, Tirol, 
Bohemiya-Macarıstan talerləridir. Dəfinədə həmçinin Fransada, Niderlandda 
zərb edilmiş talerlər vardır. Dəfinədəki nisbətən erkən zərb olunmuş sikkə 
1543-cü ildə V Karlın Donauvert taleridir (NF 56065). Sikkənin bir üzündə: 
Döşündə qalxan təsvir edilmiş ikibaşlı qartal təsvirindən ibarət gerb, dairəvi yazı:  
MON:NO:ARGE:CIVI:SVE:WERDA  və zərb tarixinin iki rəqəmi:43  həkk edilib. 
Sikkənin digər üzündə imperatorun zirehli geyimdə, bir əlində skipetr, digərində 
qılınc qurşağadək təsviri verilib. Dairəvi yazıda: CAROLVS.V. ROMA.IMP.SEMP.
AVGVS həkk edilib. Çəkisi 28, 6 qramdır (şəkil 1). Sikkələrin əksəriyyətinin 
mühafizə vəziyyəti yaxşı olduğu halda, bəzilərində yazılar sürtülərək silinib və aydın 
oxunmur.  Ferdinandın adından kəsilmiş talerlərdə yazı aydın oxunur. 1551-ci ildə 
zərb olunmuş   27,9 q çəkidə Bohemiya-Macarıstan talerinin bir üzündə sol əlində 
üstündə  xaç olan şarşəkilli  əşya və sağ əlində hakimiyyət əsası olan ershersoqun 
qurşağadək təsviri, yanlarda 15-51. Xətli dairədə: FERDİNAN:D.G. RO: (kiçik 
gerb) BOEM. HVNG. RE oxunur; Sikkənin digər üzündə: başının üstündə halə 
olan, yana dönmüş heraldik birbaşlı qartal təsviri verilib, onun gövdəsi gerb qalxanı 
ilə örtülüb, dairə boyunca yazı: +İNFANS. HISPANIAR. ARCHIDVX. AVSTR.  
həkk edilib (şəkil 2). Avstriya talerinin üzərində Ferdinandın (1551-1564) başında 
tac, sağ əlində əsa, sol  əlində qılınc (?) qurşağadək təsviri əks olunmuş, dairəvi 
yazıda: FERDİNAND:D.G. ROMVNG.BOE.DA . GROECRE +həkk edilib. 
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Sikkənin əks tərəfində birbaşlı  qartal və gerb təsvir edilib.  Sikkənin kənarında 
sıx nöqtəli xətlər arasında yazı həkk edilib. Sikkənin çəkisi 28,4 qramdır  (şəkil 
3); 1552-ci ildə Saksoniya kürfürsti Avqustun zərb etdirdiyi talerin bir üzündə 
Saksoniyanın gerbi zərb olunub, digər üzündə kürfürüstin əlində qılınc qurşağadək 
təsviri verilib, portretin ətrafında nöqtəli, xətli dairədə yazı: “AVGVSTVS. D. G. 
DVX. SAXONIE. SA. ROMA. IM.” (“Avqust, Allahın Saksoniyaya təyin etdiyi 
hakim. Müqəddəs Roma imperiyası”) həkk edilib. Sikkənin çəkisi 28,7 qramdır.
(şəkil 4). Zalsburq arxiyepiskopluğunun zərbxanasında arxiyepiskop Ernestin 
adından 1552-ci ildə kəsilmiş, çəkisi 28 q olan sikkənin bir üzündə müqəddəs 
Rubertin oturmuş vəziyyətdə təsviri və nöqtəli xətlər arasında yazı: S RVDBERTVS 
EPS SALZBVRGER (Zalsburg arxiyepiskopu Müqəddəs Rudbert) həkk edilib. 
Sikkənin digər tərəfində: arxiyepiskopun gerbi, nöqtəli xətlər arasında dairəvi yazı: 
ERNESTVS COFIR IN ARCHIEPM E SALZ V BAVA DVX həkk olunub (şəkil 
5). Qeyd edək ki, Zalsburq arxiyepiskopluğunun zərbxanasında bu tip quldunerler 
(talerler) 1540-cı ildən 1554-cü ilədək zərb olunub.Onların çəkisi 28-28,7 qr., 
diametri 40 sm –dir. 

Maksimilianın 1569 zərb etdirdiyi sikkənin bir üzündə: oval kartuşda xaç 
əsaslı, dördhissəli gerb qalxanı, onun üstündə tac təsvir edilib. Tacın yanlarında 
15-69 rəqəmi həkk edilib. Gerbin yanlarında, sol tərəfində M, sağ tərəfində 
N monoqramı vardır. Qabarıq , xarici isə nöqtəli xətlər arasında yazı, yazını üç 
yerdə pozan heraldik təsvirlər həkk edilib. Dairəvi yazı: MO.LIB heraldik təsvir 
IMPERIAL təsvir FVND pozuntu.IN heraldik təsvir THORE  həkk edilib. Sikkənin 
digər üzündə: mərkəzdə heraldik ikibaşlı qartal təsvir edilib. Başlar arasında xaç, 
xaçdan üstdə tac vardır. Tac qabarıq və nöqtəli xətlər arasındakı dairəvi yazını kəsir. 
Dairəvi yazıda: MAXIMILIA . II. ROMA IMP. SEM. AVGV  həkk edilib (şəkil 6).

Dəfinədəki sikkələrin əksəriyyəti XVI əsrin 50-60-cı illərində, bəziləri XVI 
əsrin sonu-XVII əsrin ilk onilliyində zərb olunub. İtaliyada 1770-ci ildə zərb 
olunmuş gümüş sikkə isə, görünür, həmin dəfinəyə mənsub deyil və ola bilsin ki, 
təhvil verən şəxs tərəfindən dəfinəyə qarışdırılıb. 

Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən aşkarlanmış Səfəvi və Qərbi Avropa 
sikkələrdən ibarət qarışıq dəfinələr də az deyil. Bunlardan Mirik dəfinəsi, Quba 
rayonun Yasab kəndindən tapılmış dəfinə, Qarabağda 1985-ci ildə aşkarlanmış 
dəfinələr böyük maraq doğurur.

Gəncə quberniyasında, Mirik kəndində 1924-cü ildə aşkarlanan qarışıq, Səfəvi 
şahlarının və Qərbi Avropa hökmdarları adından kəsilmiş gümüş sikkələrdən ibarət 
dəfinənin bir hissəsi əldən ələ keçmiş, 82 nüsxəsi Azərbaycan Dövlət Muzeyinə 
təhvil verilmişdir. Səfəvi sikkələri Şah I Təhmasib və Şah II İsmayılın adından hicri 
965-984-cü illərdə (1557-1577) zərb olunub, ümumilikdə 43 sikkədən ibarətdir. 
Dəfinəki 39 gümüş taler isə Almaniyanın müxtəlif dövlətlərində, 1541-1572–ci 
illərdə zərb olunmuşdur (7, s. 63). 
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1924-cü ildə Quba qəzasının Yasab kəndində tapılan kiçik mis bardaqda səfəvilərin 
yeddi qızıl və beş gümüş sikkəsi, bir ağqoyunlu və bir osmanlı sikkələri, iki Qərbi 
Avropa taleri, bir cüt qızıl sırğa, 6 gümüş lövhə, gümüş toqqa, əqiq qaşlı gümüş üzük 
olmuşdur. İki gümüş talerdən biri Lyubek şəhərində 1546-cı ildə zərb olunub. Digər 
taler Qonşteyn qraflığına məxsusdur, zərb tarixi göstərilməyib (7, s. 63). 

1985-ci ildə Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinə Dağlıq Qarabaqda tapılan 
qarışıq dəfinə daxil olmuş, prof. Əli Rəcəbli tərəfindən təyin olunmuşdur. Dəfinədə 
Şah I Abbas tərəfindən Təbriz, Ərdəbil, Ordubad və Gəncədə zərb olunmuş 15 ədəd 
abbası, I Avqustun adından kəsilmiş Sakson taleri və Ferdinandın adın zərb edilən, 
zərb tarixi göstərilməyən 9 Tirol taleri olmuşdur (10, s. 46-48;15, s. 61;).

Yuxarıda qeyd olunanlar göstərir ki,  XVI-XVII əsrlər Azərbaycanın Qərbi 
Avropa ölkələri ilə ticarət əlaqələrinin intensivləşməsi, Qərbi Avropa dövlətlərində 
zərb olunan gümüş talerlərin Azərbaycana axınını şərtləndirmişdi. Dəfinələrdə 
Avstriya, Tirol, Saksoniya, Moraviya, Zaltsburq, Transilvaniya gümüş talerlərinə 
daha çox rast gəlinir. Bu da təsadüfi deyildir. Dəniz ticarətində İngiltərə, 
Hollandiya və Fransa ticarət şirkətləri ilə rəqabət aparmaq iqtidarında olmayan 
alman tacirləri Şərqlə, xüsusilə Azərbaycanla ticarətdə Volqa-Xəzər beynəlxalq 
ticarət yoluna üstünlük verirdilər (1, s. 71; 16, s.77). Digər tərəfdən Almaniyada 
zərb olunan talerlər sabitliyinə və etibarlığına görə beynəlxalq valyuta olmaqla 
bütün Avropada geniş yayılmışdı. 

Səfəvi dövlətində alqı-satqı prosesində əmtəə yerli pul vahidləri əsasında 
qiymətləndirilir, Qərbi Avropa sikkələri onlardakı metalın çəkisinə əsasən 
dəyərləndirilirdi. Bu işlə sərraflar məşğul olurdular. Sərraflar bu əməliyyatlarda xeyli 
gəlir əldə edirdilər. Prof. Ə.Rəcəbli qeyd edir ki, xarici sikkələrin yerli sikkələrə 
dəyişdirilməsi əməliyyatında ajio-laj tətbiq olunurdu. Misal üçün, bir unsiya (28-30 
qr.) çəkisi olan yüksək keyfiyyətli talerlər şah I Abbas dövründə 10-13 şahiyə bərabər 
tutulurdu, bu isə ümumilikdə 20-25 qr. təşkil edirdi. Bir reyxstaler ümumilikdə 
çəkisi 23 qr. təşkil edən 3 abbasıya dəyişdirilirdi. Bu maliyyə əməliyyatlarında bir 
talerdən təmiz gəlir bəzən 4 şahiyə və ya bir abasiyə bərabər olurdu ( 9, s. 106).

Beləliklə, XVI-XVII əsrlərdə Qərbi Avropa dövlətlərində zərb olunan sikkələrin 
Azərbaycan Respublikası ərazisində aşkarlanması və topoqrafiyası Azərbaycanın 
Qərbi Avropa ölkələri ilə ticarət əlaqələrinin miqyas və inkişaf dinamikası mötəbər 
göstəricisidir. Qərbi Avropa sikkə nominalları arasında çəkisi bir unsiyə (28-30 
qram) çatan yüksək əyarlı talerlərin, xüsusilə Avstriya talerlərinin üstünlük təşkil 
etməsi, görünür, onların nəinki Almaniyada, bütün Avropada, eləcədə Şərqlə 
ticarətdə etibarlığı və sabitliyi ilə seçilməsi, beynəlxalq ticarətdə hakim mövqe 
tutması ilə şərtlənmişdi. Numizmatik materialların araşdırılması Qərbi Avropa 
dövlətlərində zərb olunan talerlərin Azərbaycana intensiv axınının XVI əsrin iki 
və üçüncü qərinəsində və XVII əsrin birinci qərinəsində baş verdiyini təsdiqləyir. 
Bu hadisə Avropanın Azərbaycanın xam ipəyinə tələbatın artması və Azərbaycan 
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ipəyinin Avropaya daşınmasında Volqa –Xəzər beynəlxalq ticarət magistralının 
intensiv istifadə olunmasının nəticəsidir.
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Sanura Dostiyeva
Trade relations of Azerbaijan with Western European countries during 

Safavid dynasty (on the basis of numismatic materials)
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The article examines the collection of Western European silver coins of the 
16th-17th centuries. The Numismatic Fund of the National Museum of the History 
of Azerbaijan, which allows to consecrate trade relations of Azerbaijan with the 
countries of Western Europe. These coins ended up on the territory of Azerbaijan 
as a result of the intensification of trade between the Western European countries 
and the Safavid state along the Volga-Caspian route, which caused the inflow of 
silver coins - thalers to Azerbaijan. During the period under review, silver thalers 
were the most reliable and stable monetary unit not only in Western Europe, but 
also occupied a dominant position in international trade. Thalers were imported to 
Azerbaijan mainly for the purchase of raw silk.

Cанура Достиева
Торговые связи Азербайджана со странами

Западной Европы в период Сефевидов
(по материалам нумизматики)

Резюме

Ключевые слова: Азербайджан, Сефевиды, Западная Европа,  
талер, денежное обращение, торговые связи

В статье рассматривается коллекция западноевропейских серебряных 
монет XVI-XVII вв. Нумизматического Фонда Национального Музея истории 
Азербайджана, позволяющая освящать торговые связи Азербайджана 
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со странами Западной Европы. Эти монеты оказались на территории 
Азербайджана в результате активизации торговли западноевропейских стран 
с государством Сефевидов по Волжско-Каспийскому пути, что обусловило 
приток в Азербайджан серебряных монет – талеров. В рассматриваемый 
период серебряные талеры были самой надежной и стабильной денежной 
единицей не только Западной Европs, но и  заняли доминирующее положение 
в международной торговле. Талеры завозились в Азербайджан главным 
образом для покупки шелка-сырца.  

Şəkil 1. Qərbi Avropa talerləri: 1- Almaniya. Donauvert. V Karl; 2- Avstriya. Ferdinand.
Bohemiya-Macarıstan. 1551; 3- Avstriya. Ferdinand; 4- Almaniya. Saksoniya. Avqust. 
1552; 5- Avstriya. Zalsburq. Ernest. 1552; 6- Fransa.  Maksimilian.1569;  7- Almaniya. 

Braunşverq-Sulpenburqs Henrih. 1563; 8- Tirol. II Ferdinand ( 1564-1595).
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Giriş. 1920-ci ildə fəaliyyətə başlayan Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi 
(bundan sonra Muzey) son 100 il ərzində Azərbaycan tarixi, eləcə də onun maddi 
və mənəvi mədəniyyəti üçün önəm kəsb edən çoxsaylı əşyavi mənbələrə sahib 
ola bilmişdir. Xüsusi kolleksiyalarda toplanmış bu mənbələrin bir hissəsini tunc 
dövrü materialları təşkil edir. Bu tapıntılar Azərbaycanın qədim dövrü, daha dəqiq 
desək e.ə. IV minilliyin ikinci yarısından e.ə. II minilliyin sonlarına kimi davam 
edən zaman kəsiyi, xüsusilə də bu dövrün təsərrüfatı, məişəti, sənətkarlığı, mədəni-
ticari əlaqələri, dini-fəlsəfi dünyagörüşü, ictimai münasibətləri və s. haqda dolğun 
təsəvvür yaradır. Onu da əlavə edək ki, bu kolleksiya elə 1920-ci ildən Yevgeni 
Paxomovun arxeoloji tədqiqat işlərini öz üzərinə götürməsi ilə formalaşmağa 
başlamışdı. Kolleksiyanın əsasını Davud bəy Şərifov, Ələsgər Ələkbərov, akademik 
İvan Meşşaninov, İshaq Cəfərzadə, Saleh Qazıyev, Yevgeni Paxomov, Şərqiyyə 
Sadıqzadə, Hətəm Kəsəmənli, İdeal Nərimanov, Hidayət Cəfərov, Tufan Axundov 
və s. tədqiqatçıların Qızılburun, Şahtaxtı, Mingəçevir, Çovdar, Xaçbulaq, I Kültəpə, 
II Kültəpə, Qaracəmirli, Xocalı, Uzuntəpə, Sarıtəpə, Ağstafaçay, Baba-Dərviş, 
Küdürlü və digər abidələrdən əldə etdikləri arxeoloji tapıntılar təşkil edir [1]. Bununla 
belə kolleksiyaya 1925-ci ildə D.Şərifovun səyi nəticəsində Tiflis muzeyindən təhvil 
alınmış Redkin lager, Şuşa, Anenfeld (Şəmkir), Comaqlı və Zəylik abidələrinin 
tapıntıları da daxildir [2, s. 20]. Kolleksiyada arxeoloji tapıntılarla yanaşı sıravi 
vətəndaşlardan hədiyyə olunmuş və satın alınmış təsadüfi tapıntılar da yer alıb. Bu 
növ tapıntılar arasında keçən əsrin 30-cu illərinin əvvəllərində Dolanlar ərazisindən 
tapılan maddi nümunələri öz nəfisliyi, eləcə də forma və məzmun zənginliyi ilə 
seçilir [8]. Hazırkı, məqalənin məqsədi isə haqqında bəhs etdiyimiz bu kolleksiyaya 
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2007-2019-cu illərdə daxil olan materialların tarixinə qısa ekskurs etməkdir. 
Materialların xronologiyası ilə bağlı tədqiqatlar tamamlanmayıb və elmi 

dövriyyədə bu tədqiqat işi bir neçə müəllifin araşdırması ilə çərçivələnir. Bu 
baxımdan məqaləmizin xronoloji çərçivəsinin 2007-2019-cu illərini əhatə etməsi 
təsadüfi deyil. Mövzu ilə əlaqəli araşdırma aparmış müəlliflərdən biri t.ü.f.d. 
F.Xəlillidir. Onun  əldə etdiyi nəticələr [3] daha geniş zaman kəsiyində - Daş 
dövründən Erkən dəmir dövrünə qədər olan mərhələ çərçivəsində  yəni daha çox 
ümumiləşdirilmiş şəkildə verilmişdir və məlum monoqrafiyasında tunc dövrü 
kolleksiyasına tapıntıların 2003-cü ilədək qəbulu ilə bağlı məlumatlar öz əksini 
tapmışdı [3, s. 39, 50]. 2003-cü ildən sonrakı dövrdə haqqında bəhs etdiyimiz 
kolleksiyaya yeni daxilolmalarla bağlı məlumatlar bir qədər məhdud səviyyədədir 
və demək olar ki, xüsusi olaraq araşdırılmayıb. Bundan əlavə ölkə başçısı cənab 
İlham Əliyevin xüsusi tapşırığı ilə 2005-2007-ci illərdə muzeydə əsaslı təmir işləri 
aparılmışdır və bu səbəbdən də nəzərdən keçirdiyimiz sənədlərdə təmir müddətində 
tunc dövrü kolleksiyasına tapıntıların qəbulu ilə bağlı məlumatlara tərəfimizdən 
rast gəlinməmişdir. 

Tədqiqat mövzusu ilə bağlı diqqət cəlb edən araşdırmalardan biri də t.ü.f.d. 
N.Quluzadənin tunc dövrü kolleksiyası ilə bağlı silsilə məqalələridir [4; 5; 6; 7]. 
Həmin məqalələrdə 2011-2014-cü illər ərzində bu kolleksiyaya daxil olmuş yeni 
tapıntılar haqqında geniş məlumat verilsə də, 2014-cü ildən sonrakı illərdə xüsusilə 
Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra muzey kolleksiyasına daxil olmuş 
tapıntılar haqqında xüsusi elmi araşdırmalara rast gəlmirik. 

Bundan əlavə məqsədimiz 2020-ci ildə yaranmasının 100-cü ildönümü qeyd 
edən muzeyin  Azərbaycanın arxeoloji irsinin öyrənilməsi işindəki roluna bir daha 
nəzər salmaqdır. Ümid edirik ki, bu məqalə Azərbaycanın elm və mədəniyyət 
mərkəzlərindən olan muzeyin yubileyi üçün kiçik bir hədiyyə ola bilər. 

Tədqiqat mövzusunun mənbə bazasını isə muzeyin arxiv sənədləri, Arxeologiya 
fondunun inventar kitabları və təhvil-təslim aktları təşkil edir. Yeri gəlmişkən onu 
da qeyd edək ki, mənbə qismində tədqiqata cəlb etdiyimiz bu sənədlərə əsasən tunc 
dövrü kolleksiyasının mənşəyini müvafiq olaraq iki qrupa ayırmışıq: 1. arxeoloji 
ekspedisiyaların tapıntıları; 2. təsadüfi tapıntılar.

Arxeoloji ekspedisiyaların tapıntıları. Tədqiqat dövrünə aid tunc dövrü 
kolleksiyasının formalaşmasında arxeoloji ekspedisyaların tapıntıları xüsusi 
əhəmiyyətə malikdir. Belə ki, bu tapıntılar kəmiyyət baxımından çoxluq təşkil 
etməklə yanaşı, elmi dəyərə də malik olurlar. Belə dəyərli materiallardan bir 
qismi “Qarabağ neolit-eneolit arxeoloji ekspedisiyası” tərəfindən 2013-cü ildə 
aparılmış qazıntılar və kəşfiyyat səfərləri zamanı əldə edilmiş maddi mədəniyyət 
nümunələridir. Muzeyin Tarixi Əşyaların Fond-Satınalma komissiyası “Qarabağ 
neolit-eneolit arxeoloji ekspedisiyası”ndan qəbul etdiyi həmin materialları 
25.12.2013-cü il tarixli, 91 №-li aktla Arxeologiya fonduna təhvil vermişdir. 
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Muzeyin Daxilolma kitabına 12217 qeydiyyat nömrəsi ilə daxil edilmiş Qarabağ 
tapıntıları aşağıdakılardan ibarətdir: 

1.Bardaq. Bu qab tünd boz rəngdə və qaracilalı olub, ağzının bir hissəsi 
sınmışdır. Qabın gövdəsi şar, boğazı isə qıfşəkillidir. Gövdəsinin çiyin hissəsi ilə 
ağzı şaquli vəziyyətdə oval qulp birləşdirir. Çiyin hissə üç sıra üfüqi qabarıq zolaqla 
əhatələnir. Onların arasında dalğavari, nöqtəli və rombşəkilli naxışlar verilmişdir. 
Qabın oturacağı düzdür. Ölçülərinə gəldikdə, onun hündürlüyü 25,5, ağzının 
diametri 8, gövdəsinin diametri 25, oturacağının diametri isə 11 sm-dir. Bu material 
adı çəkilən ekspedisiyanın Ağcabədi rayonunda apardığı arxeoloji kəşfiyyat səfəri 
zamanı İmamqulubəyli kəndində yerləşən Qətltəpə abidəsindən aşkar olunmuşdu. 
Bardaq e.ə. II minilliyin sonu-I minilliyin əvvəllərinə aiddir. 

2. Bardaq. Saxsı qabın rəngi tünd bozdur. Ağzının kənarı xaricə doğru qatlanır. 
Gövdəsi bikonik şəkillidir. Qulpu oval olub, ağzının kənarı ilə gövdəsinin ortasına 
birləşdirilib. Qulpunun en kəsiyi düzbucaqlı olub, səthi üç tərəfdən halqalarla 
bəzədilib. Qabın boğazı üfüqi, gövdəsi isə şaquli qabarıq zolaqlarla naxışlanıb. 
Oturacağı düzdür. Onun hündürlüyü 15,5, ağzının diametri 8, gövdəsinin diametri 
14,5, oturacağının diametri isə 7 sm-dir.

3. Çölmək. Qab qəhvəyi rəngdə olub, səthi sayadır. Ağzı enli olub, kənarlara 
doğru qatlanıb. Gövdəsi isə şarşəkillidir. Oturacağı düzdür. Hündürlüyü 19, ağzının 
diametri 26,5, gövdəsinin diametri 33, oturacağının diametri isə 13 sm-dir.

4. Çölmək. Qab qara rəngdə olub, səthi sayadır. Yalnız çiyin hissədə üfüqi 
vəziyyətdə novşəkilli zolaqlar salınmışdı. Gövdəsi isə konusşəkilli, oturacağı isə 
düzdür. Onun hündürlüyü 14, ağzının diametri 20,5, gövdəsinin diametri 22,5, 
oturacağının diametri isə 8 sm-dir.

Sonuncu üç ədəd material “Qarabağ neolit-eneolit arxeoloji ekspedisiyası”nın 
Ağdam rayonunun Ayaq Qərvənd kəndi yaxınlığındakı Fərmantəpə abidəsində 
apardığı arxeoloji qazıntılar zamanı aşkar olunmuşdu. Həmin materiallar da e.ə. II 
minilliyin sonu-I minilliyin əvvəllərinə aiddir.

2013-cü ildə tunc dövrü kolleksiyasına AMEA-nin müxbir üzvü, t.e.d., prof. 
İlyas Babayevin rəhbərlik etdiyi Qəbələ Beynəlxalq Arxeoloji Ekspedisiyasının da 
tapıntısı daxil edilib. Daxil edilmiş həmin arxeoloji tapıntı qismən yanmış vəziyyətdə 
olan dənli bitki (arpa) qalıqlarıdır. Paleobotanika qalıqları Qəbələ rayonunun 
Çuxur-Qəbələ kəndi yaxınlığındakı Antik şəhər yerinin IV qazıntı sahəsində, A-l 
kvadratında 1,4 m dərinlikdən tapılmışdır. Prof. İlyas Babayev həmin tapıntını son 
tunc-erkən dəmir dövrünə aid etmişdir. Qalıqlar muzeyin Daxilolma kitabına 12179 
qeydiyyat nömrəsi ilə daxil edilmiş və sonra 02.07.2013-cü il tarixli, 53 №-li aktla 
Arxeologiya fonduna təhvil verilmişdi.

2015-ci ildə də Muzeyin tunc dövrü kolleksiyasına tapıntıların qəbulu 
davam etmişdi. Tunc dövrü tapıntılarından biri “Qarabağ neolit-eneolit arxeoloji 
ekspedisiyası”nın rəisi, t.ü.f.d. Xəqani Alməmmədov tərəfindən təhvil verilmişdir. 
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Tapıntı əldə səliqəli formalaşdırılmış və gövdəsi şarşəkilli dolçadan ibarətdir. Tək 
qulpludur. Rəngi qaradır. Bəzi yerlərində qırmızımtıl qəhvəyi ləkələr var. Xarici 
səthi cilalıdır. Gövdəsinin çiyin hissəsində qabarıq zolaqlar müşahidə olunur. 
Boğazı şaquli xətlərlə bəzədilib. Ağzı kənara doğru açılıb, bir hissəsi sınıb. 
Oturacağı düzdür. Qabın hündürlüyü 16,8 sm, ağzının diametri 7 sm, gövdənin 
diametri 16,5 sm, oturacağının diametri 11 sm-dir. Ağdam rayonunun Xındırıstan 
kəndi ərazisindən tapılmış bu qab e.ə. II minilliyin sonu-I minilliyin əvvəllərinə 
aiddir. Muzeyin Daxilolma kitabına 12443 qeydiyyat nömrəsi ilə daxil edilmiş və 
sonra 07.03.2015-ci il tarixli, 11 №-li aktla Arxeologiya fonduna təhvil verilmişdi. 

Tunc dövrü kolleksiyasına Naxçıvan bölgəsinə aid tapıntıların bir qismi 2015-
ci ildə (28.01.2015-cı il aktı ilə) daxil olmuşdu. Belə ki, AMEA Arxeologiya 
və Etnoqrafiya İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, “Xaraba-Gilan arxeoloji 
ekspedisiyasının” rəisi, t.ü.f.d Bəhlul İbrahimlinin Naxçıvan MR Ordubad rayonu 
ərazisində, 1985-ci il Mərdangöl nekropolunda, 2007 və 2013-cü illərdə ikinci və 
üçüncü Plovdağ nekropollarında apardığı qazıntılardan əldə etdiyi, e.ə II minilliyin 
sonuna aid edilən üç ədəd pasta möhürü və bir ədəd tunc toppuz başını daimi 
mühafizə üçün Muzeyə təhvil vermişdir. Həmin tapıntılar muzeyin Daxilolma 
kitabına 12494 qeydiyyat nömrəsi ilə daxil edilmiş və 22.06.2016-cı il tarixli, 
62 №-li aktla Arxeologiya fonduna təhvil verilmişdi. Bu maraqlı tapıntılar e.ə. II 
minilliyin sonuna aiddir.

Tunc dövrü kolleksiyasına qəbul edilmiş Naxçıvan tapıntılarının digər qrupu 
2016-cı ilə təsadüf edir. Həmin il 1980 və 2004-cü il çöl-tədqiqat mövsümlərində 
ikinci və üçüncü Plovdağ nekropollarından tapılmış 57 (əlli yeddi) ədəd arxeoloji 
material adı çəkilən kolleksiyaya təhvil verilmişdir. Bu tapıntılar da t.ü.f.d. Bəhlul 
İbrahimli tərəfindən daimi mühafizə üçün təhvil verilmişdi. Təhvil verilmiş 
materiallar 1980-ci ildə tapılmış muncuqlardan və 2004-ci ildə tapılmış tunc 
məmulatından: 2 ədəd asma bəzəkdən, bəzək löhvəsindən, 8 ədəd sancaqdan, 8 
ədəd üzükdən, piləklərdən, eləcə də 4 ədəd dəvəgözü qəlpələrindən, 14 ədəd 
dəvəgözündən və çaxmaqdaşından hazırlanmış ox ucluqlarından, 10 ədəd muncuq 
düzümündən və ayrı-ayrı muncuq nümunələrindən ibarətdir. E.ə. II minilliyin 
sonuna aid olan bu tapıntılar muzeyin Daxilolma kitabına 12496 qeydiyyat nömrəsi 
ilə daxil edilmiş və sonra 24.06. 2016-ci il tarixli, 64 №-li aktla Arxeologiya fonduna 
təhvil verilmiş. 

Tədqiqat dövründə tunc dövrü kolleksiyasının zənginləşməsinə AMEA-nın 
müxbir üzvü, t.e.d. İlyas Babayevin rəhbərlik etdiyi Şəmkir-Qaracəmirli Beynəlxalq 
ekspedisiyasının da rolu olmuşdur. Ekspedisiya Şəmkir bölgəsində arxeoloji 
axtarışlar apararkən sakinlərdən alınmış təsadüfi tapıntıları 2016-cı ildə muzeyə 
təhvil vermişdir. Təhvil verilmiş tapıntıların bir qismi erkən tunc dövrünü təmsil 
edir. Erkən tunc dövrünə aid tapıntılar iki ədəd olub, ikiqulplu küpələrdən ibarətdir. 
Onlardan biri boz rəngli və enli ağızlı olub, batıq xəttlə haşiyələnmiş ağız kənarına 
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malikdir. Qabın qulpları çiyni ilə boğazını birləşdirir. Qabın boğazı ilə çiyin hissəsini 
batıq dairəvi xətt ayırır. Oturacağı düzdür. Bu qabın hündürlüyü 35 sm, ağzının 
diametri 15,5 sm, oturacağın diametri 8,8 sm -dir. Digər küpənin gili bozumtul rəngdə 
olub, yarımşar gövdəlidir. Ağzının kənarı xaricə qatlanmışdır. Bir qulpu sınmışdır. 
Qulp qabın boğazı ilə çiynini birləşdirir. Onun hündürlüyü 23 sm, ağzının diametri 
16,5 sm, gövdənin diametri 27 sm, oturacağın diametri 8,5 sm-dir. Adı çəkilən 
ekspedisiya tərəfindən Muzeyin tunc dövrü kolleksiyasına təhvil verilmiş tapıntıların 
digər hissəsi isə son tunc-erkən dəmir dövrünü təmsil edir. Həmin tapıntılar tərkibinə 
və təyinatına görə fərqlənirlər. Bunlar kasa, vaza, dolça, nehrə, küpə, fincan, cam 
tipli və ovalvari saxsı qablardan, tunc xəncərdən, üzükdən və 2 ədəd tunc asma baş 
bəzəyindən ibarətdir. Bütün qeyd olunan materiallar 2016-cı ildə tapılmış, muzeyin 
Daxilolma kitabına 12546 qeydiyyat nömrəsi ilə daxil edilmiş və sonra 18.01.2017-
ci il tarixli, 6 №-li aktla Arxeologiya fonduna təhvil verilmişdi.

Tunc dövrü kolleksiyasında maraq doğuran nümunələrin bir qismi 2019-cu ildə 
daimi mühafizə üçün təhvil alınmış artefaktlardır. Onlardan biri AMEA Arxeologiya 
və Etnoqrafiya İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, ekspedisiya rəisi, t.ü.f.d. Ceyhun 
Eminli tərəfindən 2013-cü ildə Bərdə şəhəri, Şatırlı ərazisində tapılıb. Tapıntı 
e.ə. IV milliyin sonu- III minilliyə aid olub, dolça tipli qabdır. Qabın gövdəsi 
yumurtavaridir və kiçik qulpu var. Səthi isə sayadır. Oturacağının diametri 4,5  sm, 
ağzının diametri 8,6 sm, hündürlüyü isə 13 sm-dir. Bu qab muzeyin Daxilolma 
kitabına 12788 qeydiyyat nömrəsi ilə daxil edilmiş və sonra 28.06.2019-cu il tarixli, 
52 №-li aktla Arxeologiya fonduna təhvil verilmişdi.

2019-cu ildə tunc dövrü kolleksiyasına daxil edilmiş maraqlı tapıntılardan biri də 
tunc güzgüdür. Güzgü 2005-ci ildə AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun 
Elmi işlər üzrə direktor müavini, t.e.d. Nəcəf Müseyiblinin rəhbərliyi ilə Şəmkirçay 
kurqanı-332-də, 2 №-li qəbirdən tapılmışdır. Güzgü formasız fraqmentlərdən 
ibarətdir və oksidləşmədən yaşıl rəng alıb. Fraqmentlərdə təbəqələşmənin izləri var. 
İlkin formada dairəvi lövhədən ibarət olub, kiçik tutacağa malik idi. Dövr baxımdan 
e.ə. III minilliyin ortalarına aid olan bu tapıntı da muzeyin daxilolma kitabına 12813 
qeydiyyat nömrəsi ilə daxil edilmiş və sonra 31.10.2019-cu il tarixli, 77 №-li aktla 
Arxeologiya fonduna təhvil verilmişdi.

Tunc dövrü kolleksiyası ilə bağlı bir məqamı da qeyd edək ki, yuxarıda 
qeyd etdiyimiz və Arxeologiya fonduna təhvili rəsmiləşmiş arxeoloji tapıntılarla 
yanaşı, təhvili rəsmiləşmək mərhələsində olan tapıntılar da var. Təhvili hələ ki, 
rəsmiləşməmiş tapıntılar 1977-1985-ci illərin çöl-tədqiqat mövsümlərində Xaraba-
Gilan, Birinci və İkinci qəbiristanlıq ərazilərində aparılmış qazıntılar zamanı aşkar 
edilmişdir. Arxeologiya elmi fond şöbəsinin müdiri, t.ü.f.d. Nasir Quluzadənin 
sözlərinə görə bu tapıntılar t.ü.f.d. Bəhlul İbrahimli tərəfindən daimi mühafizə üçün 
muzeyə təhvil verilmişdir. E.ə. II minilliyə aid edilən bu tapıntılar əsasən tunc və 
saxsı məmulatından ibarətdir. Təyinatına görə isə həmin tapıntıları bəzəklərə və 
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məişət qablarına bölmək olar. Məişət qabları gildən hazırlanıb, əsasən dolça (s/q 
1003) , saxsı stəkan (s/q 936), bikonik gövdəli küpəcik (s/q 958), şarşəkilli gövdəyə 
malik fincan (s/q 915), xaşalvari gövdəyə malik fincan (s/q 917), duzqabı (s/q 
484), tək ayaqlı vaza (s/q 1043), çaydan (s/q 990), kürəşəkilli gövdəyə malik küpə 
(s/q 935), çəlləkvari qədəh (s/q 916 ), boşqab (s/q 986), bikonik gövdəli vaza (s/q 
1002), kürəşəkilli dolça (s/q 995) və şarşəkilli dolça (s/q 970) tipli qablardan, eləcə 
də küpün oturacaq (s/q 485) və yarımkürə şəklində olan küpə fraqmentlərindən 
ibarətdir (s/q 978). 

Təsadüfi tapıntılar. Muzeyin Tarixi Əşyaların Fond-Satınalma Komissiyası 
tədqiqat dövründə sıravi vətəndaşlar tərəfindən təqdim olunmuş təsadüfi tapıntıları 
da qəbul etmişdir. Əlbəttə, arxeoloji materiallarla müqayisədə təsadüfi tapıntıların 
elmi dəyəri az olsa da, lakin onların qəbulu vacib və mütləqdir. Belə ki, təsadüfi 
tapıntıların elmi əhəmiyyətini artıran amillər də mövcuddur. Birinci amil ondan 
ibarətdir ki, təsadüfi tapıntı elmə məlum olmayan bu və ya digər abidə haqqında ilkin 
mənbə rolunu oynaya bilər. Xüsusilə də bu tapıntılar məzmun və forma baxımdan 
xüsusi əhəmiyyət daşıyırsa və tapılması kütləvi hal alırsa həmin əraziyə arxeoloji 
kəşfiyyat ekspedisiyasının göndərilməsi labüd olur və zərurətə çevrilir. Təsadüfi 
tapıntıların əhəmiyyətini artıran əlamətlərdən biri onların əsasən unikal vəziyyətdə 
olmasıdır. Belə ki, bəzi təsadüfi tapıntılar məzmun və forma baxımından zəngin 
olduqlarına görə xüsusi dəyərə malik olurlar. Xüsusilə, muzey ekspozisiyasının 
zənginləşdirilməsində, tarixi və elmi məlumat boşluqlarının doldurulmasında bəzi 
təsadüfi tapıntıların əhəmiyyəti heç də az olmur. 

Tədqiqat dövründə tunc dövrü kolleksiyasına daxil olmuş tapıntılardan biri 
Talış-Muğan mədəniyyətinə aid tunc qılınc tiyəsidir. Həmin tiyə 18.07.2007-ci il 
tarixli 2 №-li protokola əsasən muzeyin Alqı Komissiyası tərəfindən vətəndaş Şəhla 
Xəlillidən qəbul edilmiş və 23 oktyabr 2007-ci il tarixli, 40 nömrəli aktla daimi 
mühafizə üçün Arxeologiya fonduna təhvil verilmişdir. Tapıntı muzeyin daxilolma 
kitabında 11659 nömrə ilə qeydiyyata alınmışdır. 82 sm uzunluğa malik olan həmin 
tiyə Biləsuvar rayonu Şəhriyar abidəsindən tapılmışdır .

2007-ci ildə tunc dövrü kolleksiyasına qəbul edilmiş materiallar arasında 
tuncdan hazırlanmış asma, nizə ucluğu və qaşığa bənzər əşya da var. 18.06.2007-ci 
il 2 №-li protokoluna əsasən Bakı sakini Həsənov Nazim Cəfər oğlu qeyd olunan 
həmin tapıntılar Fond-Alqı satqı komissiyasına təqdim edilmişdir. 18.10.2007-ci 
ildə isə Komissiya bu tapıntıları 38 nömrəli aktla Arxeologiya fonduna Arxeoloji 
fonduna təhvil verilmişdir. Tapıntı muzeyin daxilolma kitabında 11657 nömrə ilə 
qeydiyyata alınmışdır . 

Tunc dövrü kolleksiyasına təsadüfi tapıntıların qəbulu 2008-ci ildə də davam 
etmişdir. Belə ki, Bakı sakini Şəhriyarova Yaqut Ağasoltan qızı 17.03.2008-ci 
ildə (1 №-li protokol ilə) e.ə. II-I minilliklərə aid, uzunluğu 25,5 sm olan xəncəri 
və nizə ucluğunu, daha sonra Cənubi Qafqaz tipli baltanı, orta tunc dövrünə aid 
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simmetriyasız balta və qazanı muzeyin fond-satınalma komissiyasına təhvil 
vermişdir. 6 iyun 2008-ci il tarixli, 17 nömrəli aktla Arxeologiya fondu tərəfindən 
artefaktlar qəbul edilmişdir. Tunc tərkibli bu tapıntılar muzeyin daxilolma kitabında 
11689 nömrə ilə qeydə alınmışlar. 

Daha bir maraqlı tapıntı e.ə II-I minilliklərə aid rapira tipli tunc qılıncdır. 
Uzunluğu 66 sm olan bu qılınc 17 mart 2008-ci il tarixli 1 №-li protokola əsasən 
Şəki sakini Hümbətov Sərxan Nütvəli oğlundan fond satınalma komissiyasına 
qəbul edilmişdir. Muzeyin daxilolma kitabında 11693 nömrə ilə qeydə alınmış 
həmin tapıntı daha sonra isə 9 İyun 2008-ci il tarixində 21 nömrəli aktla Arxeoloji 
fonduna təhvil verilmişdir. 

2008-ci ildə tunc dövrü kolleksiyasına daxil olmuş tapıntılar arasında Cənubi 
Qafqaz tipli tunc qılıncı da qeyd etmək lazımdır. Bu qılınc 17.03.2008-ci il, 1 №-li 
protokola əsasən Ağdam rayonu, Keşdazlı kənd sakini Məmmədov Rameş Vəliyəddin 
oğlundan təhvil alınmışdır. Muzeyin Daxilolma kitabında 11697 nömrə ilə qeydə 
alınmışlar. 10.06.2008-ci il tarixli, 25 nömrəli aktla bu qılınc tunc dövrü arxeoloji 
kolleksiyasının tərkibinə əlavə edilmişdir. Qılıncın dəstəyinə bu günə kimi salamat 
qalmış ağac keçirilmişdir. Qılıncın hər iki tərəfi keçi təsvirləri ilə naxışlanmışdır. 

Daha bir kolleksiya da 2008-ci ildə tunc dövrü kolleksiyasına qəbul olunmuşdu. 
Bunlar Şəki şəhərindən əldə olunmuş tuncdan, uzun boğazlı, gövdəsi şəbəkəli qaz 
fiquru, şaxəli buynuzları olan erkək sığın, buynuzları içəri doğru əyilən tunc dişi 
sığın, üzərində təsvirləri olan tunc möhür üzük, e.ə II minilliyə aid tunc dairəvi 
zınqırov, e.ə XIII-IX əsrlərə aid olan rapira tipli tunc qılınc, tunc yaba, son tunc 
dövrünə aid 14 ədəd (8 ədəd daş, 1 ədəd əhəngdaşından, 1 ədəd balıqqulağından, 
2 ədəd sümükdən, 2 ədəd dəmirdən) muncuqlar, orta tunc dövrünə aid edilən 
simmetriyasız balta (analogiyasına Astara rayonu, Lovain kəndində rast gəlinib) və 
Gəncə şəhərindən aşkarlanmış Xocalı Gədəbəy mədəniyyətinə aid edilən qara cilalı, 
yastı çıxıntılı gil qab, Cənubi Qafqaz tipli, ağzı qövsşəkilli balta və ağzı aypara tipli 
baltadır. Bu tapıntılar 17.03.2008-ci il tarixli, 1 №-li protokola əsasən Ağsu rayonu 
Gəgəli kənd sakini Xəlilov Elxan Sabir oğlundan muzeyə qəbul edilmiş, muzeyin 
Daxilolma kitabında 11700 nömrə ilə qeydə alınmışlar. 12.06.2008-ci il tarixli, 28 
nömrəli aktla isə Arxeologiya fonduna təhvil verilmişdi. 

2008-ci ildə Arxeologiya fondunun tunc dövrü kolleksiyasına 14 oktyabr tarixli 
və 2 №-li protokola əsasən muzeyə son tunc-ilk dəmir dövrünə aid edilən daha 
bir təsadüfi tapıntı - tunc xəncər daxil olub. Muzeyin Daxilolma kitabında 11728 
nömrəsi ilə qeydə alınmış bu xəncəri yuxarıda adını qeyd etdiyimiz Hümbətov 
Sərxan Nüvtəli oğlu kimi Fond-satınalma komissiyasına verib. Bu maraqlı təsadüfi 
tapıntı 03.12.2008-ci il tarixli 56 №-li aktla Arxeologiya fondunun müvafiq 
kolleksiyasına yerləşdirilmişdir.

Tunc dövrü kolleksiyasının zənginləşməsi növbəti, 2009-cu ildə də davam 
etmişdi. Belə ki, Bakı şəhəri sakini Kərimova Fəridə Səyyaf qızı həmin ildə Tovuz 
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rayonu, Saladinli kəndi əkin sahəsindən təsadüfi tapılmış boz rəngli, yumurta şəkilli 
gövdəyə malik gil küpə və Qışlaq kəndi, Şamlıq ərazisindən əldə olunmuş üzərində 
aypara təsvirləri şəkilmiş tunc qılıncı muzeyə təhvil vermişdi (17.03.2009-cu il 
tarixli 1 №-li protokol əsasən). 14.05.2009-ci il tarixli, 14 №-li aktla bu təsadüfi 
tapıntılar Arxeologiya fonduna təhvil verilmişdir. Tapıntılar muzeyin Daxilolma 
kitabında 11775 nömrə ilə qeydə alınmışlar. 

2011-ci ildə də tunc dövrü kolleksiyasına yeni tapıntıların qəbulu davam 
etmişdir. Muzeyinin Tarixi Əşyaların Fond-Satınalma Komissiyası tərəfindən qəbul 
olunmuş materiallardan biri də e.ə. II-I minilliyə aid tunc xəncərdir. Lənkəranın 
Bəllabur qalasından təsadüfən tapılmış bu xəncərin uzunluğu 43,5 sm-dir. Onun 
tiyəsi uzunsovdur, ucu itidir. Ortasından qabarıq xətt keçir. Dəstəyi çərçivə 
formasındadır və başlığı yarımoval (yumru) formadadır. Tapıntı muzeyin Daxilolma 
kitabında 11963 nömrə ilə qeydiyyata alınmışdır. Tarixi Əşyaların Fond-Satınalma 
Komissiyası həmin xəncəri Lənkəran şəhər sakinindən qəbul etmiş, 05.07.2011-ci 
il tarixli 51 №-li aktla Arxeologiya fonduna təhvil vermişdir. Xəncərin saxlanma 
vəziyyəti tam olmayıb, dəstəyi sınıqdır [4, s. 204]. Bu xəncər əvvəlki illərdə 
kolleksiyaya qəbul edilmiş digər Bəllabur xəncəri ilə oxşarlıq təşkil edir. Hər iki 
xəncər Ön Asiya tiplidir. 

2011-ci ildə Arxeologiya fonduna tunc təbərzin baltadan ibarət bir tunc dövrü 
maddi nümunəsi də daxil olmuşdur.  Saxlanma vəziyyəti tam olan bu material da 
təsadüfi tapıntıdır. Baltanın yeri naməlumdur. Onun uzunluğu 18,5 sm-dir. Bakı 
şəhər sakinindən qəbul olunmuş bu material 11.07.2011-ci il tarixli 89 saylı aktla 
Arxeologiya fonduna təhvil verilmişdir. Balta muzeyin Daxilolma kitabında 12001 
nömrə ilə qeydə alınmışdır.

Muzey hər il olduğu kimi 2012-ci ildə də fondlarını, o cümlədən arxeoloji 
kolleksiyalarını zənginləşdirmək məqsədilə ayrı-ayrı vətəndaşlardan maddi 
mədəniyyət nümunələrini qəbul etmişdir. Bu baxımdan 2012-ci ildə vətəndaşlardan 
qəbul edilmiş təsadüfi tapıntılar arasında 12.01.2012-ci il tarixli 10 saylı aktla 
komissiyadan Arxeologiya fonduna təhvil verilmiş 3 ədəd saxsı qab var. Saxlanma 
vəziyyəti tam olan bu materiallar muzeyin Daxilolma kitabında 12065 nömrə ilə 
qeydiyyata alınmışlar. Təqribən e.ə. XIV-XI əsrlərə aid etdiyimiz bu materiallar 
Qazax rayonunun Daşsalahlı kəndindən təsərrüfat işləri zamanı tapılmışdır. Fonda 
təhvil verilmiş Daşsalahlı saxsı qablarından biri nehrədir. Nehrə tünd boz rəngdə 
olub, tərkibinə balıqqulağı dənəcikləri əlavə olunmuş və yaxşı bişirilmişdir. Nehrənin 
hündürlüyü 32, ağzının diametri 13,5, gövdəsinin diametri 26, oturacağının diametri 
isə 8 sm-dir. Oxşar tapıntılar Xaçbulaqdan, Mingəçevirdən və Xınıslıdan məlumdur. 
Daşsalahlı tapıntılarının sayca ikincisi iki qulplu küpdür. Qab tünd boz rəngdədir. 
Gövdəsi şarşəkilli olub, çiyin hissəsində bir-birinə əks istiqamətdə qulplar var. Səthi 
sayadır. Hündürlüyü 29, ağzının diametri 11,5, gövdəsinin diametri 25, oturacağının 
diametri isə 10 sm-dir. Adı çəkilən tapıntıların sonuncusunu badya təşkil edir. Badya 
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da tünd boz rəngdə olan gilinə qatqılar əlavə olunmuş, yaxşı bişirilmişdir. Ağzının 
kənarlarında bir-birinə əks istiqamətdə iki dəlik var. Həmin dəliklərə qulp qismində 
məftil və ya ip bağlandığını ehtimal etmək mümkündür. Səthi sayadır. Badyanın 
hündürlüyü 11,5, ağzının diametri 13, gövdəsinin diametri 10, oturacağının diametri 
isə 5,5 sm-dir. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Arxeologiya fondunda bu cür 
qab mühafizə olunur. Sonuncu da Qazaxdan tapılmışdır.

2012-ci ildə Arxeologiya fonduna küpəcikdən ibarət digər maddi mədəniyyət 
nümunəsi də daxil olmuşdur. Saxlanma vəziyyəti tam olmayan küpəcik Ağstafa 
rayonunun Dağ Kəsəmən kəndi ərazisindən təsərrüfat işləri zamanı tapılmışdır. 
Onun gili bozdur və yaxşı bişirilmişdir. Gilinin tərkibinə qatqılar əlavə olunmuşdur. 
Ölçülərinə gəldikdə, onun hündürlüyü 7,4, ağzının diametri 6, gövdəsinin diametri 
10,2, oturacağının diametri isə 5 sm-dir. Oxşar tapıntılar Gədəbəyin daş qutu 
qəbirlərindən məlumdur. Küpəcik 03.05.2012-ci il tarixli 26 saylı aktla Arxeologiya 
fonduna təhvil verilmişdir. Material Muzeyin Daxilolma kitabında 12081 nömrə 
altında qeydiyyata alınmışdır. 

Tunc dövrü kolleksiyasının növbəti qrupunu 2014-cü il tapıntıları təşkil edir. 
Həmin ildə Tarixi Əşyaların Fond-Satınalma komissiyası Kəlbəcər rayonu Keştək 
kənd sakini Əmiraslanov Ələmdar Nəriman oğlu tərəfindən təqdim olunmuş 5 (beş) 
ədəd materialı satın almış və 15.12.2014-cü il tarixli, 104 №-li aktla Arxeologiya 
fonduna təhvil vermişdir. Muzeyin Daxilolma kitabında 12323 nömrə ilə qeydə 
alınmış həmin materiallar saxsı küp, tunc bilərzik, biz, xəncər başlığından və 
dəvəgözü ox ucundan ibarətdir. Bütün materiallar e.ə. II minilliyin sonu-I minilliyin 
əvvəllərinə aid olub, Daşkəsən rayonunun Zəylik kəndində təsərrüfat işləri zamanı 
daş qutu qəbirdən aşkar olunmuşdur. 

2015-ci ildə tunc dövrü kolleksiyasına daxil olmuş təsadüfi tapıntılar Astara 
rayonundandır. Həmin tapıntılar Lənkəran rayon Mamusta kənd sakini Həsənova 
Gülayə Tələt qızından satın alınmış və 02.12.2015-ci il tarixli, 87 №-li aktla 
Arxeologiya fonduna təhvil verilmişdir. Muzeyin Daxilolma kitabında 12415 
nömrə ilə qeydə alınmış həmin materiallar saxsı kuzə, kasa və əyircəkdən ibarətdir. 
2014-cü ildə Pəlikəş kəndində təsərrüfat işləri zamanı aşkar olunmuş bu tapıntılar 
e.ə. II minilliyin sonu-I minilliyin əvvəllərinə aiddir .

2016-cı ildə isə tunc dövrü kolleksiyasına iki ədəd təsadüfi tapıntı daxil 
edilmişdir. Onlardan biri e.ə. II minilliyin sonu-I minilliyin əvvələrinə, habelə 
Talış-Muğan mədəniyyətinə aid və Lənkəran şəhəri, Bəlləbur qalası yaxınlığından 
təsadüfən tapılmış tunc xəncərdir. Saxlanma vəziyyətinə görə natamam, paslı 
və tiyəsi əyri olan bu xəncərin uzunluğu 36 sm-dir. Vətəndaş Qasımov Baratəli 
Qasıməli oğlundan satın alınmış xəncər 03.05.2016-ci il tarixli, 34 №-li aktla 
Arxeologiya fonduna təhvil verilmişdir. Bu tapıntı muzeyin Daxilolma kitabında 
12466 nömrə ilə qeydə alınmışdır. 

2016-cı ildə tunc dövrü kolleksiyasına qəbul edilmiş ikinci tapıntı 24.12.2015-cü 
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ildə (13 №-li qəbuletmə aktı ilə) Kəlbəcər rayonu Keştək kənd sakini Əmiraslanov 
Ələmdar Nəriman oğlundan hədiyyə qismində qəbul edilmiş saxsı küpədir. Küpə 
gildən dulus çarxında formalaşdırılıb. Qaracilalıdır. Çiyin hissəsində dörd sıra üfüqi 
cızma xətt salınıb. Ağzı dodaqlıdır. Gövdəsində sınmadan dəlik açılıb. Oturacağı 
düzdür. Səthinin bəzi yerləri ləkəlidir. Onun hündürlüyü 16,4 sm, ağız diametri 
11,3 sm, gövdə diametri 20,5 sm, oturacaq diametri 7 sm. Material e.ə. II minilliyin 
sonu-I minilliyin əvvəllərinə aid olub, Daşkəsən rayonunun Zəylik kəndində 
təsərrüfat işləri zamanı daş qutu qəbirdən aşkar olunmuşdur. Küpə Muzeyin 
Daxilolma kitabında DK № 12545 nömrə ilə qeydə alınmış, 16.01.2016-cı il tarixli, 
5 №-li aktla isə Arxeologiya fonduna təhvil verilmişdi. 

Nəhayət, tədqiqat dövrünə aid sonuncu təsadüfi tapıntı 2019-cu ildə qəbul 
edilmişdir. İbrahimov Mehman Abbas oğlundan satınalma yolu ilə alınmış tapıntı 
saxsı bardaqdan ibarətdir. Tünd boz rəngli olan bu bardağın gövdəsi bikonikdir. Tək 
qulpludur. Çiyin hissəsində 4 ədəd zoomorf yapma bəzək var. Ağız hissəsi sınıqdır. 
Gövdəsində batıq xətlər var. Oturacağı düzdür. Hündürlüyü 21 sm, gövdəsinin 
diametri 21 sm, oturacağının diametri 9,5 sm olan bu bardaq Şəmkir r-nu, Qapanlı 
kəndi ərazisində təsadüfi tapılıb. Qab e.ə. II minilliyin sonu-I minilliyin əvvəlinə 
aiddir. Bardaq muzeyin Daxilolma kitabında 12816 nömrə ilə qeydə alınmış, sonra 
28.12.2019-cu il tarixli, 80 №-li aktla isə Arxeologiya fonduna təhvil verilmişdi.

Nəticə. Beləliklə, muzeyin tunc dövrü kolleksiyasının zənginləşdirilməsinin 
2007-2019-cu illər mərhələsini qısaca nəzərdən keçirdik. Mənbə qismində cəlb 
etdiyimiz sənədlərdən, eləcə də tapıntılardan  aydın olur ki, bu kolleksiyanın 
zəngiləşdirilməsi işi illər üzrə bərabər getməyib. Kolleksiyaya daxilolmalarda bəzi 
illərdə arxeoloji, bəzi illərdə isə təsadüfi tapıntıların sayı çox olub. Daxil edilmiş 
tapıntıların təyinatına və tərkibinə gəldikdə burada onu deyə bilərik ki, hər iki meyar 
üzrə tapıntılar yekcins deyil. Belə ki, tədqiqat dövründə kolleksiyaya daxil edilmiş 
tapıntılar gil məişət və təsərrüfat qablarından, metal, xüsusilə tunc silah və bəzək 
nümunələrindən, dəvəgözü ox ucluqlarından, müxtəlif muncuq düzümlərindən ibarət 
olmuşdu. Tədqiqata cəlb edilmiş sənədlərdən o da aydın olur ki, kolleksiyaya daxil 
edilmiş əksər tapıntılar sıravi vətəndaşlardan satın alınmışdır. Təsadüfi tapıntıların 
yalnız cüzi qismi muzeyə hədiyyə edilmişdir. Tədqiqat dövründə kolleksiyaya cəlb 
edilmiş tapıntıların dövrünə gəldikdə isə burada mütləq əksəriyyət son tunc-erkən 
dəmir dövrünü təmsil edir. Mənbə kimi əhəmiyyətinə gəldikdə isə, bu tapıntılar 
Azərbaycanın tunc dövrü əhalisinin məişəti və təsərrüfatı, eləcə də əlaqələri, hərb 
işi və ideoloji təsəvvürləri barədə müəyyən təsəvvür formalaşdırır. 
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Admissions  to the Bronze Age collection of the National Museum of History of 

Azerbaijan  in 2007-2019

Summary
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Since its establishment in the first decade of the 20th century, the National 
Museum of History of Azerbaijan has taken the responsibility for important work 
such as the preservation of material culture samples and collections reflecting the 
history of the Azerbaijani people within its walls. Among the collected samples, the 
collection belonging to the Bronze Age is distinguished by its variety and richness. 
From this point of view, the main topic of our research is the history of the creation 
and enrichment of the Bronze Age collection in the museum. F. Khalili’s dissertation 
and a series of articles by Nasir Guluzadeh did not cover the full chronology. We 
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tried to conduct research on the basis of archival documents, inventory books of the 
Archaeological Fund and handover acts, which are the source base of the article.

 The investigation revealed that although some of the items collected and 
preserved here were accidentally found and brought to the museum, most of the 
collections were collected as a result of archeological excavations, as shown below.

The Bronze Age materials we have studied currently constitute the main 
collection of the museum. The museum’s collection of the Bronze Age has been 
created from the samples of material culture obtained mainly by researchers 
Gukasov, Davud bey Sharifov,Alakbarov, academicians Ivan Meshshaninov, 
Ishaq Jafarzade, Saleh Gaziyev, Yevgeni Pakhamov, Shargiya Sadigzade, Hatam 
Kasamanli, Ideal Narimanov, Hidayat Jafarov, Tufan Akhundov, Bahlul Ibrahimli, 
Khagani Almammadov and others as a result of archeological expeditions in 
Shamkir, Dashkasan, Ganja, Mingachevir, Khanlar, Kalbajar, Khizi, Khachmaz, 
Khudat, Gabala, Gazakh, Nakhchivan, Aghdam and other regions of Azerbaijan. 

Currently the materials of up to 50 monuments are being preserved in the 
museum.

Лола Гусейнова 
Поступления в коллекцию Национального Музея 

Истории Азербайджана артефактов периода бронзы в 2007-2019 годах

Peзюме

Ключевые слова: фонд, археологические находки, случайные находки, 
зеркала, кинжала.

Национальный Музей Истории Азербайджана, начавший 
функционировать в начале ХХ века, взял на себя  важную задачу как 
сохранение образцов и коллекций материальной культуры, отражающих 
историю азербайджанского народа. Основная тема нашего иследования 
состоит из истории создания и обогащения коллекции музея по периоду 
бронзы. Дессертационная работа Ф.Халилли и серия статей Н.Гулузаде 
не полностью охватывают интересующий нас вопрос. Мы постарались 
провести исследование на основе архивных документов, инвентарных 
книг и актов о приеме и сдаче фонда Археологии. Выяснилось, что cреди 
собранной коллекции своим разнообразием и количеством выделяется 
коллекция, относимая к эпохе бронзы.

Небольшая часть собранной и сохранённой здесь коллекции попала в 
музей в результате случайных находок; а большинство коллекции, собрано 
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в результате археологических раскопок, проводимых Гукасовым, Давуд 
беком Шарифовым, Алескер Алекберовым, Иваном Мещаниновым, Исаком 
Джафарзаде, Салехом Казиевым, Евгением Пахомовым, Шаргиёй Садыхзаде, 
Гатамом Кесаманлы, Идеалом Наримановым, Идаятом Джафаровым, 
Туфаном Ахундовым, Бахлулом Ибрагимли, Хагани Алмамедовым и 
другими археологами и Шамкире, Дашкесане, Гяндже, Мингечауре, Ханларе, 
Кялбаджаре, Хызы, Хачмазе, Худате, Габале, Газахе, Нахчыване, Агдаме, и 
других регионах Азербайджана.
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Gülzadə Abdulova. Azərbaycanın qədim dövr zərgərlik sənətinə dair (səh. 277-294)

Gülzadə Abdulova 
Azərbaycanın qədim dövr zərgərlik sənətinə dair

Açar sözlər: zərgərlik, döymə, tökmə, torlama, qırma

UOT 39

Azərbaycan xalqı özünün çoxəsirlik  tarixi ərzində olduqca zəngin sənət irsi 
yaratmış, empirik biliklər və vərdişlər hesabına onları təkmilləşdirmiş, bir çoxlarını 
ənənələrə dayanaraq, nəsildən-nəslə keçirərək dövrümüzə qədər gətirib çatdırmışdır. 
Belə sənət sahələrindən biri metalişləmədir. Metalişləmənin ilkin sahələrindən biri 
olan zərgərlik sənətinin Azərbaycan ərazisində tarixi daha qədimdir.  Məlumdur 
ki, Azərbaycan özünün təbii sərvətləri, xüsusilə də faydalı qazıntıları ilə hələ 
qədim zamanlardan şöhrətlənmiş, zəngin bir mədəniyyətin beşiyinə çevrilmişdir. 
Azərbaycan ərazisində aparılan arxeoloji qazıntılar bu ölkənin qədim metallurgiya 
ocaqlarından biri olduğunu söyləməyə imkan vermişdir (24, s.78; 32). Tədqiqatçılar 
qeyd edirlər ki, Azərbaycan metalın kəşf olunmasının ilkin vətənlərindən biri olmuş, 
sonralar metal sənayesi Cənubi Qafqazdan tədricən Rusiyanın şimal rayonlarına da 
yayılmışdır(33, s.17). Ölkəmizin qədim sakinlərinin oda sahib olmaları, dağlardan 
yaşayış məskəni kimi istifadə etmələri, yanacaq ehtiyatının bolluğu, misin 
ərintivermə qabiliyyətinin yüksək olması və digər amillər bu ərazidə insanların 
metalı erkən mənimsəməsini şərtləndirmişdir.

Azərbaycan ərazisində ilk mənimsənilən metal mis olmuşdur. XIX əsrin 
sonlarında Cənubi Qafqazda istehsalın vəziyyətini tədqiq edən S.İ.Qulişambarov 
qeyd edirdi ki, “Qafqazda mövcud olan bütün mədən hasilatları arasında mis 
ən qədimi hesab olunur”(20, s.56).  Heç şübhəsiz ki, qədim insanlar digər sənət 
sahələrində olduğu kimi, metalişləmə sənətində də ilk məmulatı primitiv üsulla 
emal etmişlər. İlk olaraq Eneolit abidələrində rast gəlinən mis məmulatı arasında 
(bizlər, qeyri-müəyyən formalı əşya qalıqları, bıçaq tiyəsinin qalığı və s.) (32; 16, 
s.78) muncuqlara da rast gəlinmişdir(şəkil 1). Həmin tapıntılar mütəxəssislərə bu 
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dövrdə Azərbaycanda metallurgiyanın inkişafı haqqında qəti fikir söyləmək imkanı 
verməsə də, hər halda ölkəmizin qədim sakinlərinin artıq e.ə. IV minillikdə metalla 
tanış olduğunu təsdiqləyən dəyərli faktlardır. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, eyni 
dövrə aid, eyni tipli materiallar türk xalqlarının məskun olduğu Mərkəzi Asiyanın 
cənubundan, xüsusilə cənubi-qərbindən də əldə edilmişdir (17, s. 7). Əlbəttə, bu 
muncuqları nə zərgərlik sənəti nümunəsi, nə də bəzək elementi kimi təqdim etmək 
düzgün olmazdı. Belə məmulatlar ilkin olaraq ibtidai inanclarla, mistik təfəkkürlə 
əlaqədar olaraq hazırlanmışdır. 

Son dövrlər aparılan arxeoloji qazıntılar Azərbaycan ərazisində qızılın istehsala 
cəlb edilməsi tarixinin də çox qədim olduğunu təsdiqləyir. Ağstafa rayonunun 
Soyuqbulaq yaşayış məskənindən tapılan e.ə. IV minilliyə aid metal əşyalar arasında 
qızıl və gümüş zərgərlik məmulatları da yer almışdır. 

Mütəxəssislərin gəldiyi nəticəyə görə istər mis, istərsə də qızıl məmulatlar yerli 
mədənlərdən əldə olunmuş xammaldan hazırlanmışdır. Tədqiqatçı Tufan Axundov 
arxeoloji metalların analizi və mövcud geoloji şəraiti nəzərə alaraq belə qənaətə gəlir 
ki, “Soyuqbulaqdan tapılan metal əşyaların hazırlanmasında yerli, böyük ehtimalla, 
Cənubi Qafqaz yataqlarından istifadə olunmuş və bu məmulatlar Cənubi Qafqazda 
hazırlanmışdır”(18, s.68). Mütəxəssislər Kültəpənin I təbəqəsindən tapılan e.ə. 
IV minilliyə aid mis əşyalar üzərində apardıqları tədqiqatlar nəticəsində onların 
tərkibində aşkar edilən mərgümüş qarışığına əsasən xammalın yerli mədənlərdən 
əldə olunduğu nəticəsinə gəlmişlər (27, s.42-47). Mingəçevirdən əldə olunan maddi 
mədəniyyət nümunələrinin tərkibindəki makro və mikroelementlər də xammalın 
Mingəçevirə yaxın ərazidə yerləşən Gədəbəy mədənlərindən əldə olunduğunu 
təsdiqləyir (26, s.11). 

Hər bir sənət sahəsi üzrə istehsalın inkişafını izləmək üçün həmin sənət 
sahəsinə aid istehsal alət və vasitələri, eləcə də emal məkanları əsas faktlar kimi 
qiymətləndirilir. Arxeoloji qazıntılardan əldə olunan metaləritmə kürələri, ərinti 
qəlibləri, pasa qalıqları kimi dəlillər e.ə. III minillikdən etibarən Azərbaycanda 
metallurgiyanın inkişafını təsdiqləyir. Bu tipli tapıntıların ən qədim nümunələri 
(metaləritmə kürəsi, körük ucluğu və pasa qalıqları) Naxçıvanda Kültəpə və Qazax 
rayonunda Baba Dərviş abidələrinin tunc dövrü təbəqəsindən əldə olunmuşdur 
(28, s.17-19). Daşkəsən bölgəsindəki mis yataqlarında da metalişləmə sənətinin 
tarixini öyrənmək üçün qiymətli mənbə rolunu oynayan qədim mədən izləri və eyni 
zamanda, metaləritmə kürələri aşkar olunmuşdur (26,s.59).  Arxeoloq İ.M.Cəfərzadə 
də bu faktlara söykənərək Cənubi Qafqazı metalın ilk kəşf olunduğu bölgələrdən 
biri hesab edir (22, s.33). Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, Qafqazda məlum olan 400 
filiz mədənindən 300-ü məhz Kiçik Qafqaz bölgəsinə məxsusdur (27,s.60). Bütün 
bunlar göstərir ki, Azərbaycanda metalişləmə sənətinin yaranması və inkişafı 
üçün bütün mühüm şərtlər mövcud olmuş, qiymətli metalların zərgərlik sənətinə 
tətbiqinin ilkin rüşeymləri e.ə. IV minillikdən qoyulmuşdur.  
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Yazılı mənbələrdə Azərbaycanın zəngin metal yataqlarına sahib olduğu haqqında 
ötəri məlumatlar yer alır. Alban ölkəsinin təbii sərvətləri  haqqında məlumat verən 
Moisey Kalankatuklu “Onun dağlarında qızıl, gümüş, mis və oxra çıxarıldığı”nı 
göstərirdi (7, s.5). X əsr  coğrafiyaşünası Əbu-Duləf Azərbaycan dağlarında qızıl, 
gümüş, qurğuşun və b. metal mədənlərinin olduğunu qeyd etmiş, hətta burada 
“kumis”, “suxriki”, “saxandı” adlanan üç növ qızıl istehsal olunduğunu, onların 
keyfiyyət fərqlərini göstərmişdir (4, с.77). 

Metalın kəşf olunması ilə bağlı müxtəlif mülahizələr mövcuddur. Bildiyimiz 
kimi, filiz yataqları ilə zəngin olan Qarabağ, Gədəbəy, Kəlbəcər, Zəngilan 
bölgələrində ibtidai insanlar təbii mağaralardan qədim dövrlərdən yaşayış məskəni 
kimi istifadə etmişlər (15, s.17). Məlum olduğu kimi, metal filizləri ilə zəngin 
olan dağlarda ilkin çağlarda filiz süxurları üst təbəqədə yerləşmiş və insanlar 
üçün əlçatan olmuşdur. Ola bilsin ki, qədim insanlar məskunlaşdıqları ərazilərdə 
filiz süxurları üzərində ocaq qalamış və ya ocaq daşı kimi istifadə etmiş, nəticədə 
ərinti əmələ gəlmiş və  tədricən onlar həmin ərintidən istifadə  etməyin sirlərinə 
yiyələnmişlər(1, s.142). 

Azərbaycanda bədii metal sənətinin tarixi kökləri metalişləmə sənətinin ilk 
təşəkkül mərhələsi ilə sıx şəkildə bağlı olsa da, onun zinət istehsalı istiqamətində 
inkişafı nisbətən sonrakı dövrlərə təsadüf edir. Belə ki, qızıl və gümüşün istehsal 
xassəsinin mənimsənilməsi ilə əlaqədar metalişləmə sənətində zinət istehsalı üzrə 
baş vermiş ixtisaslaşma nəticəsində müstəqil sənət sahəsi – zərgərlik yaranmışdır 
(12, s.412). İstənilən sənət sahəsi sadədən mürəkkəbə doğru inkişaf etmişdir. Bu 
qanunauyğunluq zərgərlik sənətində də özünü göstərir. Etnoqraf K.Hadıyeva 
metalişləmə sənətinin maraqlı bir cəhətini qeyd edərək yazır ki, “hər hansı bir metal 
kəşf olunduqda ilk mərhələdə ondan bəzək əşyaları hazırlanır, sonrakı dövrlərdə isə 
digər məişət əşyaları və əmək alətləri istehsal edilirdi” (6, s.18). Metalların ilkin 
olaraq bəzək istehsalına cəlb olunmasını arxeoloq B.Rəcəbova haqlı olaraq belə izah 
edir: “ Görünür, hələ ilkin pillədə dəmirin az istehsal olunması və həm də işlənmə 
texnologiyasının kifayət qədər mənimsənilməməsi ondan yalnız bəzək əşyaları 
hazırlamaq üçün istifadə olunmasına imkan vermişdir” (14, s.24). Əlavə etmək 
istərdik ki, əslində zərgərlik məmulatı hazırlamaq heç də silah və ya əmək alətlərinin 
istehsalından asan deyildir. Sadəcə, bəzək əşyalarının hazırlanması üçün nisbətən az 
material tələb olunurdu. Xammalın çox çətinliklə, primitiv üsullarla əldə olunduğu, 
metalın istehsal texnologiyasının tam mənimsənilmədiyi ilkin dövrlərdə kiçik 
həcmli məmulatın hazırlanması təbii hal idi. Digər tərəfdən, insanlar arasında metal 
inancının yaranması, metalın mistik gücünə inamın olması qədim dövrlərdə ondan 
bəzək əşyası kimi deyil, qoruyucu amulet kimi istifadə olunmasını şərtləndirmişdir.  

Metalın mistik gücünə inam qədim türklərin ibtidai inancları arasında əsas 
yerlərdən birini tutan dağ inancı ilə bağlı olmuşdur. İnsanlar sitayiş etdikləri hər 
hansı bir obyektin bənzərini və ya kiçik bir parçasını üzərlərində gəzdirməklə 
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bəd ruhlardan, şər qüvvələrdən müdafiə olunacaqlarına inanmış (xalq arasında bu 
düşüncənin qalıqları bu günədək mövcuddur), həmin elementləri müqəddəs hesab 
etmişlər. Tədqiqatçı F.Bayatın yazdığına görə “Meşə ayini ilə birləşən dağ qədim 
türklərin müqəddəs mərkəz anlayışını meydana gətirməkdə və dövlətin mərkəzi 
vəzifəsini əsaslandırmaqdadır... Mərkəz hər zaman müqəddəs bir vəzifə yerinə 
yetirdiyi üçün dağlar və orada olan hər şey müqəddəs olaraq qəbul edilmişdir”(3). 
Məlumdur ki, metal, eyni zamanda zərgərlik sənətində, ümumiyyətlə, məişətdə 
geniş istifadə olunan minerallar dağlardan əldə olunur. Belə olan halda insanlar 
müqəddəs hesab etdikləri dağın bir parçası olaraq onu üzərlərində gəzdirməklə dağ 
ruhunun onları qoruyacağına inanırdılar. Misal üçün qeyd edək ki, bu günə qədər 
Baba dağı və Beşbarmaq(Xıdırzində) ziyarətgahlarına gedən insanlar özləri ilə 
xırda daşlar götürərək onları çantalarında gəzdirir, evlərində un kisəsinin üzərinə, 
çörək təknəsinə, xəstənin balışının altına və s. qoyur və inanırlar ki, bu onların 
diləklərinin hasil olmasına kömək edəcək, evə ruzi- bərəkət gətirəcəkdir. Görünür, 
insanlar emal edilmiş metalın gəzdirilməsinin daşa nisbətən daha asan olduğunu 
başa düşdüklərinə görə onu başlanğıcda dağ simvolu olaraq amulet kimi istifadə 
etmişlər. Sonralar istehsal genişləndikcə, sənət texnologiyasına daha dərindən 
yiyələnən insanlar metaldan müxtəlif təyinatlı məmulat istehsal etmişlər. Eyni 
zamanda qiymətli və dözümlü olması, gəzdirilməsi və saxlanmasının əlverişliliyi 
onun ən sərfəli tədiyə vasitəsinə çevrilməsini şərtləndirmişdir. Arxeoloq Hidayət 
Cəfərov mis yataqları ilə zəngin olan Qafqazda e.ə. II minilliyin ikinci yarısında 
metal külçələrdən mübadilə vasitəsi kimi istifadə olunduğunu göstərir (23, s.78-
79). O, müxtəlif ölçü və çəkiyə malik bilərziklərin vaxtilə ibtidai pul funksiyasını 
yerinə yetirdiyini hesab edir. Hələ XIX əsrin sonlarında fransız alimi J. De Morqan 
Lalvar abidəsindən tapılan bilərzikləri assur çəki sistemi ilə müqayisə etmiş və 
onlar arasında oxşarlığın olduğunu müəyyənləşdirmişdir (23, s.79). Numizmat 
alim, professor Əli Rəcəbli də Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Arxeologiya 
fondunda mühafizə olunan tunc bilərziklərin vaxtilə tədiyə vasitəsi kimi işlənməsi 
qənaətindədir. Bu bilərziklər 10, 20, 40, 80 qram çəkilərindədir. Onların çəkisinin 
öz dəqiqiliyi ilə böyük elmi maraq kəsb etdiyini vurğulayan  alim göstərir ki, “bu 
bilərziklərdən başqa müvafiq dövrə aid hər hansı bir çəki standartları və sisteminə 
əsasən hazırlanmış Azərbaycan maddi mədəniyyətinin artefaktları bizə məlum deyil. 
Bununla belə, 10 qramlıq ilkin çəki norması assur-babil çəki sisteminin ən yüngül 
vahidi olan siqlə (10,1qr) identikdir və çox ehtimal ki, bu çəki sistemi ölkənin Ön 
Asiyanın yüksək inkişaf etmiş sivilizasiyaları və dövlətləri Babilistan və Assuriya 
ilə ticarət əlaqələrinin təsiri nəticəsində yaranmışdır” (13, s.25).  Görünür, sonrakı 
dövrlərdə tədiyə vasitəsi kimi istifadə olunan metal, gəzdirilməsi asan olması 
üçün, eyni zamanda qoruyucu amulet kimi bilərzik formasında hazırlanaraq qola 
keçirilmişdir. Maraqlıdır ki, Türkiyədə bilərziklərdən tədiyə vasitəsi kimi istifadə 
olunması bu günə qədər qalmaqdadır. Mehmet Köyyarın yozumuna görə “Biləyində 



“Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi - 2020”

281

qızıl bilərziyi olmaq”- frazeoloji ifadəsi qardaş ölkədə “İşi olmaq, qazanc gətirən 
bir bacarığı olmaq”- anlamını verir ki (35), bu da yuxarıda deyilənləri bir daha 
təsdiqləmiş olur.

İlkin dövrlərdə tunc və dəmirdən zərgərlik nümunələrinin hazırlanması baş 
tutsa da, sonralar görünür, bu metalların xassələri onların istifadəsini çətinləşdirmiş, 
həmçinin paxırvermə, paslanma xüsusiyyətləri insanların səhhətinə mənfi təsir 
göstərmiş, nəticədə həmin metallar zərgərlik məmulatlarının hazırlanmasına 
cəlb edilməmişdir. Misdən zərgərlik məmulatlarının istehsalı son dövrlərə qədər 
kəmər, üzük, sancaq, qolbağ, baş bəzəkləri kimi zinət əşyalarının hazırlanmasında 
davam etdirilmişdir. Bəzən yaşlı nəslin dilində işlədilən “bir paxır üzüyünü də 
görməmişəm” ifadəsi mis üzüklərə işarə edir. Zaman-zaman metalların xassələrini 
dərindən tanıyan sənətkarlar bəzək əşyalarının hazırlanması məqsədilə qızıl və 
gümüşün daha yararlı olduğunu təyin etmiş və emal prosesinə əsasən, bu metalları 
cəlb etmişlər. Elə bu səbəbdən də zərgərlik dedikdə ilk öncə yada qızıl və gümüşdən 
bəzək əşyaları və onu hazırlayan usta düşür. Qızıl texniki proseslərə asanlıqla tabe 
olur (əridilmə, döymə, əymə, burma, tel çəkmə, naxışsalma, qəlibkarlıq), təbiət 
təsirlərinə məruz qalmır (rəngi dəyişmir, paslanmır, paxır vermir, çürümür və s.), 
insan orqanizmi üçün faydalıdır. Bu məziyyətlər içərisində qızılın təbiət təsirlərinə 
məruz qalmaması onu qiymətli edən əsas səbəbdir. Qızılın günəş rəngində olması 
da günəşə sitayiş edən xalqlar, o cümlədən azərbaycanlılar arasında onun yüksək 
dəyərləndirilməsini şərtləndirən amillərdən biridir. Qızıl da günəş kimi rəngini 
dəyişmir, daim parlaqdır, bu üzdən   günəşin yerdəki parçası hesab edilirdi. 
Qədim dövr zərgərlik məmulatlarında çox rast gəlinən halqa və eyni zamanda 
girdə formalı bəzəklər Günəşi simvollaşdırırdı. “Halqa Tenqri xan simvolu olan 
və müxtəlif türk xalqlarında “gün”, “çənbər”, “Nurullah”, “baybike, “döngələk”, 
“dombalaq”, “altuntop”, “altun alma”, adlandırılan günəş damğasıdır” (11, 
s.113). Ən qədim  sırğa nümunələrinin halqa formasında olması və onların geniş 
yayılmasını günəşə sitayişlə əlaqələndirmək olar. Kəmər də belə bağlandıqda 
dairəvi forma alır, buradan onun Günəşi simvolizə etməsi və qoruyucu funksiya 
daşıması  aydınlaşır. Qızıl kəməri məhz bu cəhətinə görə şahlar geyinirdi. Çünki 
onlar tanrının yerdə nümayəndəsi hesab olunurdu. Tuncun qızılı rəngdə olması 
onun da bu inancla əlaqədar istifadə edildiyini göstərir. Milli Azərbaycan Tarixi 
Muzeyinin Arxeologiya fondunda qorunan bilərziklərin bir qisminin  günəşi 
simvollaşdırması da yəqin ki, həmin inancla bağlıdır.

Azərbaycanda məlum olan ən qədim qızıl zərgərlik nümunəsi arxeoloq Tufan 
Axundov tərəfindən Ağstafa rayonunda yerləşən Soyuqbulaq kurqanından tapılmış 
boyunbağıdır (Xüsusi Fond inv.№308). Tapıntı e.ə. IV minilliyin ikinci yarısına 
aid edilir (şəkil 2). Boyunbağı 23 ədəd döymə üsulu ilə hazırlanmış muncuqdan 
(16 ədəd qoza şəkilli, 6 ədəd disk formalı, bir ədəd isə lacivərd daşı) ibarətdir. 
Tapıntı üzərində aparılan analizlərin nəticələri göstərir ki, zərgərlik sənətində tələb 
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olunan aşqar tərkibinin əldə edilməsinə uzun təcrübələrdən sonra nail olunmuşdur. 
İlkin dövrlərdə əldə olunan filizlər qarışıq şəkildə əridilmiş və məmulat istehsalına 
cəlb olunmuşdur. Soyuqbulaqdan tapılmış, əsasını mis təşkil edən gicgah asmasının 
41,57 %-i gümüş, 9,5 %-i qızıldır. Digər asmanın 81,85 %-i gümüş, 5,7 %-i isə 
qızıldır (18, s.68). Bir bikonik muncuğun əyarını analiz 86,05 % qızıl, 1,32 % mis, 
9,12 % gümüş təyin emişdir (18, s.67). 

Bu analizlərin nəticələri göstərir ki, Azərbaycanın qədim sakinləri e.ə. IV 
minillikdən qiymətli metalları əldə etsələr də hələ onların işlənmə texnologiyasını 
tam mənimsəməmişdilər. Bunun üçün uzun tarixi dövr ərzində təcrübələr aparılmış, 
müəyyən aşqar tərkibi normaları əldə edilmişdir. Zərgərlik sənətində qızılın saf halda 
işlədilməsi texniki baxımdan çətin olduğuna görə zamanla müəyyən liqatur (aşqar) 
tərkibi təyin olunmuşdur. Xammalın liqatur tərkibini əldə etmək mühüm bir emal 
mərhələsini təşkil edirdi. Xalis qızılı yumşaldıb elastik hala gətirmək, yayılmasını 
asanlaşdırmaq və istehsal kəmiyyətini artırmaq məqsədilə onun tərkibinə aşqar 
şəklində, müvafiq nisbətdə mis və gümüş qatılırdı.

Azərbaycan ərazisindən əldə olunan  çoxsaylı və müxtəlif istehsal 
texnologiyasına malik metal məmulatı – sırğa, üzük, kəmər, bilərzik, boyun-sinə 
bəzəkləri, baş bəzəkləri, müxtəlif fiqurlar, düymə, sancaq, fibula və piləklər burada 
zərgərlik sənətinin texniki cəhətdən inkişaf etdiyindən soraq verir. Arxeoloji və 
etnoqrafik materialların araşdırılması göstərir ki, Azərbaycanda zərgərlik sənətinin 
demək olar ki, bütün sahələri mövcud olmuşdur. Burada tökmə, döymə, zərbetmə 
(naxışsalma), torlama, döyməqəlib (çaxmaqəlib), minasazlıq, cəvahirsazlıq, 
mıxlama, çaxma (inkrustasiya), kəsmə, oyma, qarasavad, nəqş etmə texniki üsulları 
geniş şəkildə tətbiq edilmişdir.

Ölkəmizin ərazisindən tapılan arxeoloji materiallar burada zərgərlik sənətində 
Tunc dövründən başlayaraq XX əsrin əvvəllərinə qədər davam etdirilən döymə 
üsulunun daha qədim olduğunu söyləmək imkanı verir. Ümumiyyətlə, zərbetmə, 
döyməqəlib, kəsmə və qismən torlama (şəbəkə) üsullarının emal prosesi ilkin olaraq 
döymə əməliyyatından keçməli idi. Döymə prosesi zindan üzərində çəkic vasitəsilə 
icra olunurdu. Bunun üçün qızıl (ümumiyyətlə, istehsala cəlb olunan bütün metallar) 
əridilərək “rəcə” adlanan xüsusi ensiz və uzun qəlibə tökülür, bir qədər bərkidikdən 
sonra zindan üzərinə qoyulur, kəlbətinlə tutularaq döyülür və uzadılır. Metal 
soyuduqda kürədə təkrar qızdırılır və bu minvalla müvafiq qalınlıq əldə olunana 
qədər proses davam etdirilir. Döyülmə prosesi başa çatdıqdan sonra metal çeşninin 
tələbinə uyğun olaraq kəsilir, müəyyən formada büküldükdən sonra lehimlənir.

Azərbaycan ərazisindən əldə edilən çoxlu sayda, müxtəlif forma və materiala 
malik muncuqların əldə edilməsi burada zərgərliyin geniş yayılmış sahələrindən 
biri olan cilalama sənətinin qədim tarixindən soraq verir. Arxeologiya fondunda 
mühafizə olunan muncuq (əqiq, obsidian və s.) nümunələri Azərbaycanda hələ e.ə. IV 
minillikdən cilalama üsuluna yiyələnildiyini göstərir. Azərbaycanın qədim zərgərlik 
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sənətində cəvahirsazlıq bütün zərgərlik üsulları ilə birlikdə tətbiq olunmuşdur. İstər 
qəlibkarlıq, istərsə də torlama üsulu ilə hazırlanmış zərgərlik nümunələrində daş-
qaşlar yüksək qabiliyyətlə düzülərək məmulatın estetik gözəlliyinə xüsusi ahəng 
qatmışdır. Lakin arxeoloji materialların böyük qismində şüşə qaşlardan istifadə 
olunmuşdur. Təbii daşlardan yalnız füruzə, əqiq, mərcan, süleymandaşı və şəvə 
geniş şəkildə tətbiq edilmişdir. Zərgərlik məmulatlarında daha çox əqiq daşından 
istifadə edilməsi yerli resurslarla və dini inanclarla bağlı olmuşdur. Azərbaycan 
dağları, xüsusən Kiçik Qafqaz bölgəsi əqiq yataqları ilə zəngindir. Mineralların hər 
birinə inanc olmuş, onlar ya müalicə vasitəsi kimi, ya da şər qüvvələrdən qoruyucu, 
uğur, xoşbəxtlik gətirən amulet kimi istifadə edilmişdir. Bu onların da metal kimi 
dağlardan əldə edilməsi və əksər hallarda qırmız rəngdə olması ilə əlaqədardır. 
Həmin inancların izləri bu günə qədər Azərbaycanda və əksər türk xalqlarında 
qorunub saxlanmaqdadır.

Azərbaycanda ən qədim zərgərlik sənəti sahələrindən biri tökmə üsulu olmuşdur. 
Bu üsul qədim türk dilində “kuyma”, “koyma” adlanırdı (9, s.170). Tunc dövrü 
abidələrindən əldə olunan maddi mədəniyyət nümunələri burada tökmə sənətinin 
yüksək inkişafından soraq verir. Ağsu rayonu Nərgizava abidəsindən əldə edilmiş 
e.ə. III-II əsrlərə aid tökmə üsulu nümunələri yüksək bədii dəyərə malikdir. Tökmə 
üsulu ilə zərgərlik nümunələrindən daha çox bilərziklər, üzüklər, asmalar, müxtəlif 
fiqurlar və s. hasilə gətirilmişdir. Tökmə üsulunda xammal kimi əsasən tunc, dəmir, 
qismən gümüş və qızıldan istifadə olunmuşdur.

E.ə. I minilliyə aid gümüşdən hazırlanmış və Mingəçevir qazıntılarından əldə 
olunmuş qadın fiquru (XF inv.№513) Azərbaycan ərazisindən tapılan ən maraqlı 
tökmə sənəti nümunələrindən biridir (şəkil 3). Fiqur doğuş mərhələsində olan qadın 
obrazını canlandırır. Qədim dövrlərdə qadına tanrı kimi baxılmış,  onun yaradıcı 
funksiyası ilahiləşdirilmişdi. Təsadüfi deyil ki, arxeoloji abidələrdən əldə olunan 
gil qadın fiqurları elmi ədəbiyyata tanrıça kimi daxil edilmişdir. Haqqında bəhs 
olunan gümüş fibula da çox böyük ehtimalla, tanrıçadır və nəsil artımı məqsədilə 
amulet kimi istifadə olunmuşdur. Fibulanın hər iki tərəfində olan, qollara birləşən 
quş formalı elementin Humay tanrıça olduğunu düşünürük. Bildiyimiz kimi 
Humay adətən insan başlı quş olaraq təsvir edilir. İnama görə Humay ana qadını 
bütün hamiləliyi dövründə, xüsusən doğuş zamanı qoruyur. Eyni məzmunlu təsvir 
Etnoqrafiya fondunda qorunan EF 5169 inventar saylı xalçanın mərkəzində də 
yer alır. Dəmirçi kəndindəki Gəgəli yaylağı nekropolundan tapılan eramızın I-V 
əsrinə aid eyni formalı fiqur həcm etibarilə nisbətən böyükdür. Fibulanın dövrü 
mütəxəssislərin rəyinə əsasən nekroplun tarixilə eyniləşdirilsə də, fiqurlar forma 
baxımından bir-birindən cüzi fərqlərlə seçilir. 

Azərbaycan zərgərlik sənətinin geniş yayılmış üsullarından biri də zərbetmədir. 
Əldə olan arxeoloji materiallara əsasən zərbetmə texniki üsulunun Azərbaycanda 
e.ə. II minillikdən tətbiq olunduğunu söyləyə bilərik.  İlkin mərhələdə primitiv 
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şəkildə icra olunan zərbetmə üsulu naxışların qeyri- müntəzəmliyi ilə diqqəti cəlb 
edir. Arxeoloji qazıntılardan əldə olunan zərbetmə nümunələrinin tədqiqi göstərir 
ki, qədim ustalar bu üsulu tədricən mənimsəmiş, getdikcə təkmilləşdirərək onu 
mükəmməl səviyyəyə çatdırmışlar. Naxçıvandan, Şahtaxtı abidəsindən əldə olunan 
e.ə. II minilliyə aid bəzəyin (AF inv.№3141, şəkil 4) səthinə zərbetmə üsulu ilə türk 
dünyasında geniş yayılmış qoç buynuzu təsviri salınmışdır. Bəzəyin mərkəzində 
təsvir olunmuş dairələr günəşi simvolizə edir. Oxşar təsvirli və formalı baş bəzəkləri 
Xaçbulaq və Gədəbəydən də tapılmışdır (2, s.108). Eyni zamanda MATM-ın Xüsusi 
fondunun materialları arasında yer alan iki baş bəzəyi (XF inv. №220; XF inv. 
№220a) üzərindəki zərbetmə  üsulu ilə salınmış naxışlar da günəşi simvolizə edir. Bu 
materiallar AF 3141 inventar saylı lövhənin də baş bəzəyi olduğunu deməyə imkan 
verir. Baş bəzəklərinin əsasən dairəvi formada və günəş təsvirli olması günəşə sitayişlə 
bağlıdır. Masallı rayonunun Boradigah kəndindən tapılan şir fiqurunun (19, s.61-109) 
başı üzərində günəş təsvirinin olması da bu fikrin təsdiqidir. Tədqiqatçı İ.Avşarova şir 
təsvirlərinin günəşlə birlikdə ifadə olunmasını güc, hakimiyyət rəmzi hesab edərək 
göstərir ki, “Bu təsvirlər səma cisimləri haqqında dini təsəvvürlərlə əlaqədar olub 
günəşə sitayişlə bağlıdır”(2, s.52). Maraqlıdır ki, XIX-XX əsrin əvvəllərinə aid 
araqçınların əksəriyyətində təpə hissəsinə güləbətin sapla günəş təsviri salınmışdır ki, 
bu da insanların şüuraltı yaddaşında günəşlə bağlı dini inancların minilliklər boyunca 
qorunub saxlandığını göstərir. Müqəddəs hesab olunan varlıqların baş üzərində 
saxlanması “başımızın üstündə allah var” deyimi ilə üst-üstə düşür. Biz həmişə 
müqəddəs hesab etdiklərmizi - Qurani-Kərimi, çörəyi, papağı uca yerdə saxlamağa 
öyrədilmişik. Deməli, günəş təsvirlərinin daha çox baş- boyun bəzəklərinə salınması 
da qədim Azərbaycanda günəşə sitayişlə bağlı olmuşdur.

Şəki rayonunun Küdürlü kəndindən tapılan (XF inv.№216) e.ə. II minilliyin 
əvvəllərinə aid kürə formalı qızıl muncuqlar maraqlı hazırlanma texnologiyasına 
malikdir. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi bu tipli muncuqların hazırlanması 
texnologiyası hələ e.ə. IV minillikdən  mənimsənilmişdir. Lakin belə muncuqların 
zərbetmə üsulu ilə bəzədilməsinə ilkin olaraq bu muncuqlardan birində rast gəlirik. 
Adətən belə muncuqlar xişdək qəlibində döyülüb hazırlanır. Lakin sözügedən 
muncuqların üzərində zərbetmə üsulu ilə naxış salınması göstərir ki, onlar döymə 
üsulu ilə hazırlanmış, naxış salındıqdan sonra bükülərək lehimlənmişdir. Bizə elə 
gəlir ki, kürə formalı muncuqlar da günəşi simvolizə etmək məqsədilə hazırlanmışdır 
və sənətkarın muncuğun üzərinə zərbetmə üsulu ilə vurduğu naxışlar da günəş 
şüalarının əksidir. Günəş simvoluna Qazaxstanın Tunc dövrü abidələrindən əldə 
olunmuş materiallarda da rast gəlinir. Xalq inamına görə göy tanrı ilə bağlı olan bu 
simvol insan həyatının qoruyucusudur (31, s.32). 

Xüsusi fondda mühafizə olunan zərbetmə üsulu ilə hazırlanmış e.ə. VII-V 
əsrlərə aid altı ədəd asmanın (XF inv.№13) hazırlanma texnologiyası elmi baxımdan 
maraqlıdır. Asmaların səthinə yuxarıda bəhs olunan XF 220 inventar saylı baş 
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bəzəyindən fərqli olaraq bir cərgədən ibarət nöqtəvari naxışlar vasitəsilə günəş 
təsviri salınmışdır. Asmaların qulp hissəsi nadir rast gəlinən, çox sadə bir üsulla 
hazırlanmışdır. Döymə üsulu ilə yayılmış qızıl kəsilərək dairəvi formaya salınmış, 
dairənin bir tərəfindən çıxıntı verilərək getdikcə nazikləşdirilmiş və həmin nazik 
hissə qatlanaraq qulp əmələ gətirilmişdir. Zərbetmə üsulu ilə bəzədilmiş e.ə. VII 
əsrə aid digər asma bəzək nümunlələri (XF inv.№322) forma baxımından bu 
bəzəklərlə oxşarlıq təşkil etsə də, qulplarının hazırlanma texnologiyasında fərq 
vardır. Bu bəzəklərin də mərkəzi hissəsi kürə formasında qabardılmış, kənarlarında 
nöqtələr vasitəsilə günəşin şüaları simvolizə olunmuşdur. Yalnız qulpları artıq bütöv 
şəkildə deyil, ayrıca olaraq kəsilib, mıx vasitəsilə asmaya bərkidilmişdir. Bütün bu 
bəzəklər ölkəmizin əzəli sakinlərinin qədim dini inancları haqqında informasiya 
daşıyıcıları rolu oynayaraq, Azərbaycanda günəşə sitayişin  e.ə. II minillikdə geniş 
yayıldığını və uzun tarixi dövr boyunca davam etdiyini əyani şəkildə nümayiş 
etdirən dəyərli dəlillərdir. Mingəçevirdən tapılmış e.ə. VII-V əsrlərə aid geyim 
bəzəyi (XF inv.№26), eramızın II-III əsrlərinə aid qın qalıqları (XF inv.№74), 
Xınıslı abidəsindən tapılmış e.ə. I - b.e. I əsrinə aid edilən qartal fiqurunun (XF 
inv.№121) qanadları və quyruğu zərbetmə üsulu ilə hasilə gətirilmişdir. Bütün 
bu materialların dövrlərə uyğun olaraq ardıcıl izlənməsi göstərir ki, ölkəmiz 
ərazisində e.ə. II minillikdən əsası qoyulan zərbetmə texnikası uzun əsrlər boyunca 
dəyişmədən, mədəni varisliyi qorunmaqla, eyni üslubda davam etdirilmişdir. Artıq 
e.ə. I- b.e. I əsrinə aid qartal fiquru və b.e.II-III əsrlərinə aid qın hissələri zərbetmə 
sənətindəki təkmilləşməni nümayiş etdirərək, yeni, daha zəngin naxış elementləri 
ilə qarşımızda durur. E.ə.VII əsrə qədər izlədiyimiz zərbetmə nümunələri üzərində 
yalnız günəş təsvirlərini müşahidə ediriksə, qın hissələri üzərində eyni günəş 
təsvirləri təkrarlanmaqla, xətlər vasitəsilə nəbati təsvirlər də salınmışdır. 

Azərbaycan zərgərlik sənətində geniş yayılmış zərgərlik üsullarından biri də 
kəsmə texniki üsuludur. Kəsmə üsulu əsasən döymə və tökmə üsulu ilə hazırlanmış 
müəyyən formalı məmulatlar üzərində kəsici alətlərlə naxış salma texnikasıdır. 
Bu texnikaya elmi ədəbiyyatda “kəsmə şəbəkə” də deyilir. Kəsmə texniki üsulu 
Azərbaycanda e.ə.II minillikdən tətbiq edilməyə başlanmışdır. Azərbaycan 
ərazisindəki arxeoloji abidələrdən (Borsunlu və s.)bu üsulla hazırlanmış tunc zərgərlik 
nümunələri əldə edilmişdir. Həmin məmulatın bir qismi günəşi simvollaşdırır (şəkil 
5). Bu üsulla metal üzərində günəş süalarını rəmzləndirən xətlər kəsilmişdir (AF inv. 
№2236; 1493 və s.). Lənkəran rayonunun Şıxakərən kəndindən tapılan orta əsrlərə 
aid qoza düymələr də (XF inv. №281) kəsmə üsulu ilə bəzədilmişdir. 

Azərbaycan zərgərlik sənətinin inkişaf etmiş qollarından biri şəbəkəçilik 
olmuşdur. “Şəbəkə” sözünün fars dilindən alınma olduğu və “toxumaq”, “hörmək” 
mənası verdiyi məlumdur. Rus dilində işlənən və bəzi hallarda Azərbaycan dilli 
ədəbiyyata da yol tapan filiqran ( ingilis dilində “filigree”) termini isə latın dilindən 
alınmışdır və “filyum” – tel, “qranum”- dənə mənası verir. Türkiyə türkcəsində 
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bu sənət sahəsi “telkari” adlanır. Azərbaycan ədəbi dilinin formalaşmasında əsas 
rol oynayan Qərb dialektinin Qarabağ şivəsində isə bu zərgərlik üsulu “torlama” 
adlanırdı. Məhz buna görə də, Azərbaycan dilinin qorunması haqqında verilmiş 
Prezident fərmanını əldə əsas tutaraq biz “şəbəkə” sözünü “torlama” ilə əvəz etməyi 
məqsədəuyğun hesab edirik.

Qədim dövr metalişləmə sənətinin bədii xüsusiyyətlərini tədqiq edən arxeoloq 
İ.Avşarovanın yazdığına görə Azərbaycanda şəbəkə (torlama – G.A.) texniki üsulu 
hələ ilk tunc dövründə meydana gəlmiş, metal məftildən burma üsulu ilə şəbəkə 
(torlama – G.A.)bəzək tətbiq edilmişdir. Tunc dövrünün ilk və orta mərhələlərində 
meydana gələn filiqran (torlama- G.A.) və kəsmə bədii nəqqaşlıq üsulları son tunc 
və ilk dəmir dövründə daha geniş yayılmış və xeyli təkmilləşdirilmişdir (2, s.41). 
Arxeologiya fondunda mühafizə olunan, Qarabağın Dolanlar kəndindən tapılmış 
asma bəzəyi (AF inv. №1270, şəkil 6) ibtidai torlama nümunələrindən biri hesab 
etmək olar. Günəşi simvolizə edən asmanın mərkəzi tunc məftilin yeddi dəfə üst-
üstə dolanaraq lehimlənməsi  sayəsində tərtib edilmiş, sonra əlavə məftillər günəş 
şəfəqləri formasında əyilərək mərkəzi tamamlayan dairəyə lehimlənmişdir. Asmaya 
məftillərlə təkrar üç dairə və günəş şəfəqləri forması əlavə olunaraq daha əzəmətli 
görkəm verilmişdir. Qulp hissəsi qırıq olsa da, mövcud qalıqlar onun da məftillərdən 
düzəldiyini söyləməyə imkan verir. 

Bildiyimiz kimi, torlamaçılıq üsulunun əsasını metal tellər təşkil edir. Bu 
baxımdan e.ə. II minilliyə aid edilən bəzəkləri də (XF inv. №226; 330; 331) 
Azərbaycan torlama sənətinin ilkin rüşeymləri hesab etmək olar. Belə ki, e.ə. 
II minilliyə aid edilən sırğalar (XF inv. №330) torlama sənətində tətbiq edilən 
burma üsulu ilə əldə olunmuş məftillərdən tərtib edilmiş, qırmalarla (dənələrlə) 
bəzədilmişdir.Yenə də e.ə. II minilliyə aid edilən Goranboydan tapılmış kəpənəyə 
bənzər bəzək hissəsi (XF inv. №326) məftillərlə ərsəyə gətirilmişdir. 0,060 
mikrometr qalınlığında olan məftil burularaq dairəvi formaya salınmışdır. Bu 
dairələr hər tərəfdə iki ədəd olmaqla bir-birinə lehimlənmişdir. 1 sm borudan 
ibarət olan bazaya aşağı və yuxarı hissələrdən dolanan məftillərin bir ucu həmin 
dairələrə lehimlənərək həm dairələri bazaya bərkitmiş, həm də məmulatın estetik 
dəyərini zənginləşdirmişdir. Bu tipli e.ə. II minilliyə aid digər bir bəzək hissəsi 
Oğuz rayonundan əldə olunmuşdur (XF inv. №331). Zərbetmə üsulu ilə bəzədilmiş 
bəzəyin yuxarı hissəsinə məftildən eyni tipli bəzək elementi əlavə olunmuşdur. 
E.ə. II minillikdən başlayan bu sənət ənənələrinin davamını I minilliyin sonları və 
eramızın əvvəllərinə aid olan zərgərlik məmulatlarında müşahidə etmək olar.  E.ə. 
I - b.e.I əsrinə aid edilən üzüyün (XF inv. №3 ) halqası iki, digər üzüyün (XF inv. 
№124) halqası isə üç buruq məftildən hazırlanmışdır. Axırıncının qaş oyuğu və 
kənara doğru yönəlmiş çıxıntısı qırmalarla haşiyələnmişdir.

Xüsusi fondun arxeoloji materialları arasında yer alan IX-XI əsrlərə aid edilən 
(29) bəzək (XF inv. №270) artıq təkmilləşmiş torlama sənəti nümunəsidir. Bəzəyin 
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analoquna XIX – XX əsr zərgərlik sənəti nümunələri arasında geniş şəkildə rast 
gəlinir. Bəzək torlama üsulu ilə hazırlansa da, girdə formasına görə xalq arasında 
“qoza” adı ilə tanınır.

Torlamaçılıq sənətində zinət əşyalarının bəzədilməsində, estetik baxımlılığının 
gücləndirilməsində xırda kürə formalı elementlər böyük rol oynamışdır. Yuxarıda 
qeyd etdiyimiz kimi, həmin elementlər latın dilində “qranum”, rus dilində “zern” adı 
ilə işlənir. Azərbaycan dilində bu ifadə elmi ədəbiyyata rus dilindən tərcümə olunaraq 
“dənə” və ya “dənəcik” kimi daxil edilmişdir. Mahmud Kaşğarinin “Divani-lüğət-
it-türk” əsərində  yuvarlaq şeylər “kırma” (qırma – A.G.) adı ilə qeydə alınmışdır 
(8, s.426). Qırma ilə qranum sözləri arasında əlaqənin olub-olmadığını dilçilərin 
ixtiyarına buraxaq. “Qırma” sözü bu elementləri daha düzgün ifadə etdiyinə görə, 
“dənə” və ya “dənəcik” yerinə həmin ifadənin işlənməsini münasib hesab edirik. 

Qədim dövr Azərbaycan zərgərlik sənətində qırmalardan dekorativ məqsədlərlə 
istifadə olunması e.ə. II minilliyə təsadüf edir (XF inv. №226; 330; 328). Dövrə aid 
öküz fiqurunun boyun və qulaq hissəsinə düzülmüş qırmalar zərifliyi, lehimləmə 
əməliyatının mükəmməlliyi ilə diqqəti cəlb edir. Dübəndidən tapılmış boyunbağıya 
əlavə olunmuş boru formalı bəzəyin üzərindəki qırmalar da sənətkarlıq baxımından 
səriştəli şəkildə yerinə yetirilmiş  yüksək sənət əsəri təsiri bağışlayır. Ümumiyyətlə, 
e.ə. II minilliyə aid zərgərlik nümunələrində müşahidə olunan qırmalar işlənmə 
keyfiyyətinə görə e.ə. I minilliyin sonları və eramızın əvvəllərinə aid zərgərlik 
nümunələrində rast gəldiyimiz qırma nümunələrindən zərifliyi və səliqəli 
lehimlənməsi ilə seçilir. VII-V əsrlərə aid Mingəçevirdən aşkar olunan sırğa 
nümunələrinin (XF inv.№12; 42; 69; 38; 70; 72; 73; 77) ətəkliyi üçkünc formalı 
quruluşa malikdir,  ikiüzlüdür və bir-birinə lehimlənmiş qırmalardan ibarətdir. 
Sırğaların bəzi hissələrində lehimləmə əməliyyatı kobud şəkildə icra olunsa da, 
onların ümumi forması mükəmməl sənət əsəri təsiri bağışlayır. Bu baxımdan 
İsmayıllı qazıntılarından məlum olan e.ə. III-I və eramızın I-V əsrlərinə aid edilən 
sırğalar (XF inv. №166; 25; 327) kamil sənət əsəri hesab oluna bilər. Səbəti xatırladan 
bu sırğaların səthi bütünlüklə qırmalarla doldurulmuş, süleymandaşılardan ibarət 
qaşlarla harmoniya yaradılaraq məmulata heyrətamiz bir görkəm verilmişdir (şəkil 
7). Həmin sırğaların bənzəri Qazaxstanda “ay sırğa” adı ilə məlum olub, Hun 
dövrünə aid edilir. Ay sırğalardan fərqli olaraq Xüsusi Fondda qorunan sırğaların 
içində boşluq var* . 

Üzəri qırmalarla bəzədilmiş eramızın I-III əsrinə aid edilən sırğalar (XF 
inv.№40) da istehsal üsuluna, dizayn həllinə, eyni zamanda semantikasına görə 
maraq kəsb edir. Sırğanın əsası döymə üsulu ilə yayılmış, qızılın kənarları üst 
tərəfə qatlanaraq mərkəzə çökək forma verilmişdir. Mərkəzdə lehimləmə üsulu ilə 
hasilə gətirilmiş üç ədəd qaş oyuğuna süleyman daşı oturdulmuşdur. Qaş oyuğunun 
kənarları qırmalarla əhatələnmişdir. XF 124 inventar saylı üzüyün çox maraqlı 

* Sırğalardan müşk-ənbər gəzdirilməsi üçün istifadə edilmişdir.
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kompozisiyası da öz həllini qırmalar vasitəsi ilə tapmışdır. Analoquna etrusk, 
yunan-roma mədəniyyətində rast gəlinən  Mingəçevir qazıntılarından əldə olunmuş 
sırğalara (XF inv.№7; 5; 6; 35 və s.) da dekorativ çalar verilməsi üçün qırmalardan 
istifadə edilmişdir.

Qırmaların tətbiq olunduğu, e.ə. II-III əsrlərə aid edilən sırğanı (XF inv. №27)
da xüsusilə qeyd etmək lazımdır. Döymə üsulu ilə hazırlanmış sırğanın aşağı 
hissəsində ağız-ağıza birləşən sahəyə qırmalar düzülmüşdür. Bizə elə gəlir ki, 
sənətkar lehimin izini itirmək üçün bu üsula əl atmış, dekorasiyanı tamamlamaq 
üçünsə, ona paralel olaraq ikinci sıra qırmalar əlavə etmiş və çox maraqlı bir sənət 
əsəri yarada bilmişdir. Maraqlıdır ki, XIX-XX əsrlərə aid olan milli geyimlərdə 
tikiş izini itirmək üçün qırmalara bənzəyən “sərmə” və ya “sarıma” adlanan 
geyim bəzəyindən istifadə edilmişdir. Etrusk mədəniyyətinə aid olan bir sırğa 
nümunəsində də oxşar dekorasiyanı izləyə bilərik. Ümumiyyətlə, qırmalarala naxış 
vurma texnologiyası etrusk mədəniyyətində çox geniş yayılmışdır*. 

Qırmalarla bəzədilmiş məmulatlara iskit (skif) incəsənətində də geniş 
yer verilmişdir. Rusiyanın Krest kəndindən tapılmış X əsrə aid bir sırğanın 
bəzədilməsində diametri 0,5 mm olan altı min qırmadan istifadə olunmuşdur 
(34, s.234). Qırmalardan istifadə edilməsi Azərbaycan torlamaçılıq sənətində bu 
günədək qorunub saxlanmaqdadır. 

Azərbaycan zərgərlik sənətində geniş yayılmış və günümüzə qədər davam 
etdirilən zərgərlik sənəti sahələrindən biri döyməqəlibdir. Ölkəmizin ərazisindən 
ilk döyməqəlib nümunələri e.ə. VII-V əsrlərə aid Mingəçevir abidələrindən 
aşkar olunmuşdur. Xüsusi fondun kolleksiyasına daxil olan döyməqəlib üsulu ilə 
hazırlanmış alınlığı (XF inv.№1 )XIX-XX əsrin əvvəllərində Naxçıvan bölgəsində 
geniş yayılmış çəçiklərin sələfi hesab etmək olar. Alınlığın baza hissəsini təşkil 
edən döyməqəliblərin mərkəzində zərbetmə üsulu ilə bəzədilmiş AF inv.№3141, 
XF inv.№13 və s. materiallarda rast gəldiyimiz günəş təsvirini izləyə bilərik. Bütün 
bunlar göstərir ki, sənət texnologiyasında e.ə. VII-V əsrlərdə müəyyən irəliləyişlər 
olsa da, ölkəmizin qədim sakinlərinin dini dünyagörüşlərində dəyişiklik baş 
verməmişdir. Müxtəlif arxeoloji abidələrdən tapılan zərgərlik nümunələri qədim 
Azərbaycan ərazisində yaşayan etnik birliklərin dini dünyagörüşünü, inanclarını 
öyrənmək üçün dəyərli mənbələrdir. 

Döyməqəlib üsulu ilə hazırlanmış digər nümunə və yenə də Mingəçevirdən 
əldə olunmuş e.ə. V-III əsrlərə aid boyunbağı (ola bilsin alınlıq) (XF inv.№18) insan 
siluetini xatırladır (şəkil 8). Mingəçevir qazıntılarından əldə olunmuş digər maraqlı 
bir döyməqəlib nümunəsi (XF inv. №4) günümüzədək xalqın istifadəsində olan və 

* Bu əlamət Azərbaycan və etrusk mədəniyyətləri arasındakı qohumluq əlaqələrindən biri 
kimi xarakterizə oluna bilər. Adətən Azərbaycan incəsənətindəki bəzi elementləri yunan-roma 
mədəniyyəti ilə bağlayırlar. Amma əslində bunu yunan-roma mədəniyyətinə öz güclü təsirini 
göstərən etrusk mədəniyyəti ilə qohumluq əlaqələrinə bağlamaq daha düzgün olardı.
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xalq arasında “arpa” adı ilə tanınan boyunbağı hissəsinin qalığıdır. 
Döyməqəlib üsulunun basma istehsal texnologiyasının təkmilləşməsi 

sayəsində yarandığını qeyd edən (34, s.178) A.B.Flerov göstərir ki, “ilkin dövrlərdə 
çoxsaylı naxış zərbəsinin yerinə müxtəlif  fiqurlu  qəliblərdən istifadə edilirdi. 
Metala naxış salmaq üçün belə qəliblərə bir zərbə vurmaq kifayət edirdi. Həmin 
qəliblər basmanaxış və ya döyməqəlibin sələfi hesab olunur” (34, s.179). Bunun 
əksinə olaraq qeyd etmək istərdik ki, döyməqəlib sənəti tarixilik baxımdan basma 
sənətindən daha qədimdir. Azərbaycan ərazisindən tapılan arxeoloji materiallar 
burada bu sənətin tarixinin qədimliyinə şəhadətlik edir. Yuxarıda göstərdiyimiz 
kimi, Mingəçevir qazıntılarından əldə olunmuş döyməqəlib nümunəsi e.ə. VII 
əsrə aid edilir. Müqayisə üçün qeyd edək ki, qədim rus incəsənətində döyməqəlib 
sənətinin yaranması monqol işğallarından əvvəlki dövrə (X-XI əsrlərə) təsadüf 
edir, qarasavad və mina üçün qabarıq səthlərin hazırlanmasında istifadə olunurdu. 
Basma üsulunun tətbiqi XIV əsrdən başlayır və XV əsr boyunca əhəmiyyətli 
dərəcədə inkişaf edir. Ən yüksək inkişafa isə XVI-XVII əsrlərdə çatır (34, s.179). 
Maraqlı bir faktı qeyd edək ki, rus dilində bu sənət türk dilindən götürülmə “basma” 
adı ilə məlumdur. Ola bilsin ki, bu sənət üsulu vaxtilə Rusiya çöllərində yaşayan 
türklər arasında mövcud olmuşdur.  Lakin Azərbaycan ərazisindən tapılan arxeoloji 
zərgərlik məmulatı arasında basma sənəti nümunəsinə rast gəlinmir. Düzdür, 
MATM-ın Xüsusi Fondunda qorunan xəncər qını (XF inv.№74) və baş bəzəyinə 
(XF inv.№268) məxsus qırıntılar basma üsulu üçün tələb olunan qalınlığa malikdir. 
Lakin onların üzərindəki təsvirlər basma deyil, zərbetmə üsulu ilə salınmışdır. 

Qəlibkarlıq texniki üsulunu əslində tökmə üsulu ilə bağlamaq daha düzgün olardı. 
Azərbaycan ərazisində tunc dövründə intişar tapmış tökmə üsulu qəlib hazırlanması 
texnikasının mənimsənilməsinə rəvac vermişdir. Tunc dövrü sənətkarlarından 
miras qalan qəlibtökmə texniki üsulu Dəmir dövrü sənətkarları tərəfindən 
təkmilləşdirilərək döyməqəliblərin yaradılmasında baza rolunu ifa etmişdir. Başqa 
sözlə, tökməqəliblərin formasında cüzi dəyişiklik etməklə döyməqəlib əldə etmək 
mümkündür. Etnoqraf A.Mustafayev dərin tarixi kökləri olan bu əməli vərdişlərin 
sonralar zərgərlik sənətində qəlibkarlıq üsulunun formalaşmasında mühüm rol 
oynadığını qeyd edir (12, s.421). Zərgərlik sənətində qəlibkarlıq üsulunun meydana 
gəlməsi, texnoloji baxımdan mütərəqqi hal olmaqla, bu sənətdə sanki inqilab 
yaratmışdır. Döyməqəlib üsulu ilə bəzək əşyası hazırlamaq zərgərliyin başqa 
növlərinə nisbətən tez başa gəlirdi və nisbətən çox məmulat hazırlamaq olurdu (5, 
s.103). Əmək məhsuldarlığının artmasına imkan verən bu üsulun tətbiqi nəticəsində 
zərgər böyük diqqət və məharət tələb edən mürəkkəb əməliyyatları nisbətən qısa 
vaxt ərzində yerinə yetirməklə yüksək keyfiyyətli məhsul istehsal edirdi (10, с.32). 

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Arxeologiya və Xüsusi fondlarının 
materiallarına əsaslanaraq belə bir qənaətə gəlmək olar ki, ölkəmiz metalın kəşf 
olunma məkanlarından olmuş, burada zərgərlik sənətinin döymə, tökmə, zərbetmə, 
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torlama, cəvahirsazlıq, qəlibkarlıq sahələri qədim dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin 
zərgərlik sənəti ilə bəhsə girəcək səviyyədə inkişaf etmiş, dövr baxımından 
onların bəzilərini qabaqlamışdır. Uzun tarixi inkişaf prosesində tökmə, zərbetmə 
sahələri zəifləmiş, torlama, cəvahirsazlıq sənəti öz inkişafını günümüzədək 
davam etdirmişdir. Qəlibkarlıq sahəsi isə yarandığı dövrdən bu günədək istehsal 
texnologiyasında mühüm bir dəyişiklik baş vermədən, ənənəvi üsullar minilliklər 
boyunca sənət biliciləri tərəfindən nəsildən-nəslə ötürülərək yaşadılmışdır.

 Araşdırmanın elmi yeniliyi ondan ibarətir ki, ilk dəfə olaraq Miilli Azərbaycan 
Tarixi Muzeyinin materialları əsasında qədim dövr zərgərlik sənəti sahələri tədqiq 
olunmuş, mövcud texniki üsullar təyin edilmiş, “torlama”, “qırma” adları elmi 
dövriyəyə gətirilmiş, bəzi nümunələrin semantikası açılmışdır. Məqalə Azərbaycan 
metalişləmə sənəti ilə məşğul olan tədqiqatçılar, xüsusən arxeoloqlar və etnoqraflar, 
tarix və incəsənət yönümlü tədris ocaqları üçün faydalı ola bilər. 
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Gulzade Abdulova
On the jeweller’s art of the ancient period of Azerbaijan

Summary

Key words: jewelry, forging, casting, fellegree,  granule

The article examines the history of metalwork in Azerbaijan, and provides 
theories for the discovery of metal. Based on archeological materials, the author 
examines the ancient jewellery methods in the field of metalwork in chronological 
order and concludes that since the 4th millennium BC, the production of jewellery 
by the method of forging had  began in Azerbaijan, and in the following periods, 
the technical methods of casting, filigree, polishing, stone fixing, stamping were 
developed as branches of the art of jewellery.For the first time, the author proposes 
to call the jewelry field known as filigree (shabaka) ,and  the element called 
“granule” (danacik) as “girma” and relates it to the state policy on the protection 
of the Azerbaijani language. The article also discusses the essence of some of the 
symbols reflected in jewelry.

Гюльзаде Абдулова
О древнем ювелирном деле в Азербайджане

Резюме

Ключевые слова: ювелирное дело, ковка, литье, филигрань, зернь

В статье рассмотрена история искусства металлообработки в 
Азербайджане, предоставлены высказывания по поводу получения металла. 
Автор, основываясь на археологических материалах, а также хронологически 
исследуя древние ювелирные методы металлообработки, приходит к выводу, 
о том, что производство ювелирных изделий методом ковки в Азербайджане 
началось с IV тысячелетия до нашей эры. В последующие периоды стали 
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развиваться такие технические приемы ювелирного искусства, как литье, 
закалка, огранка камней, чеканка, штамповка. Автор, основываясь на 
государственной политике по охране азербайджанского языка, ныне известную 
ювелирную отрасль «филигрань»  впервые называет «торлама», а элемент  
«зернь» - «гырма». В статье также изложена сущность некоторых символов, 
отраженных на ювелирных изделиях.

Şəkil 1. Azərbaycanın ən qədim 
metalı.E.ə. IV minillik. Kültəpə, 

Naxçıvan

Şəkil 2. Azərbaycanın ən qədim 
qızılı. Döymə üsulu.E.ə. IV minillik. 

Soyuqbulaq kurqanı, Ağstafa

Şəkil 3. Tökmə üsulu ilə hazırlanmış 
fiqur. E.ə.I minillik. Mingəçevir

Şəkil 4. Zəbetmə üsulu ilə 
hazırlanmış bəzək. E.ə. II 

minillik. Şahtaxtı, Naxçıvan
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Şəkil 5. Kəsmə üsulu ilə 
hazırlanmış bəzək. E.ə. IV-b.e. I 

əsri. Mollaisaqlı, İsmayıllı.

Şəkil 6. Şəbəkə üsulu ilə 
hazırlanmış asma.E.ə. II 

minillik. Dolanlar, Qarabağ.

Şəkil 7. Döyməqəlib nümunəsi. 
E.ə. V-III əsrlər. Mingəçevir

Şəkil 8. Qırmalarla bəzədilmiş 
sırğa. E.ə.III-I əsr. İsmayıllı
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Açar sözlər: Həsən Quliyev, Azərbaycan Tarixi Muzeyi, etnoqrafiya,  
etnoqrafik tədqiqat, muzeyşünaslıq 

UOT 39

Azərbaycan xalqının tarixi-mədəni irsinin qorunması və öyrənilməsində 
mühüm rol oynayan Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin elmi tədqiqat müəssisəsi 
kimi formalaşmasında mərhum etnoqraf, prof. Həsən Quliyevin (1924-2001) də 
böyük xidmətləri olmuşdur. Onun Muzeydə çalışdığı illər ərzində ölkənin ayrı-
ayrı etnoqrafik bölgələrindən topladığı materiallar əsasında apardığı tədqiqatlar 
Azərbaycan etnoqrafiyasının mühüm məsələlərini – xalqın ənənəvi əkinçilik 
mədəniyyəti, sənətkarlığı və mənəvi mədəniyyətinin bir çox problemlərini əhatə edir. 

Elmi fəaliyyəti XX əsrin ikinci yarısını əhatə edən bütöv bir dövrdə H.A.Quliyev 
Azərbaycan etnoqrafik irsinin təbliği işində Azərbaycan Tarixi Muzeyindəki 
fəaliyyəti ilə yanaşı, müstəqil elmi araşdırma və nəşrləri ilə də tanınmış, 15 kitabın, 
200-dən çox elmi məqalənin müəllifi olmuşdur. Əsərləri Macarıstan, Türkiyə, 
Rusiya və İsveçrədə çap olunmuşdur. 

Müharibədən əvvəl və sonrakı illərdə Qubanın Çiçi kənd məktəbində müəllimlik 
edərkən əhalinin məişət və mədəniyyəti ilə yaxından tanış olan H.Quliyev, 1951-
53-cü illərdə SSRİ Elmlər Akademiyasının Etnoqrafiya İnstitutunda aspirant 
olduğu zaman elmi ekspedisiyalarda rayonun etnoqrafiyası ilə bağlı qiymətli 
məlumat və materiallar toplamışdır. Hesabatlarından aydın olur ki, bu illərdə 
etnoqraf 70-110 yaşlı kolxozçularla görüşərək Quba əhalisinin inqilabaqədərki 
məişət və mədəniyyəti haqqında zəngin məlumatlar əldə etmişdir. Tədqiqat zamanı 
Quba rayonu ilə yanaşı, Qonaqkənd, Dəvəçi, Xaçmaz, Xudat və Qusarın bir çox 
kəndlərinin məişət mədəniyyətini də öyrənmişdir (5). H.Quliyevin 1954-cü ildə 
Qazax rayonuna təşkil olunmuş ekspedisiyanın işi ilə bağlı qeyd dəftəri hazırda 

Quliyeva Aygün. Etnoqraf Həsən Quliyevin elmi irsinə dair (səh. 295-311)

Aygün Quliyeva
Etnoqraf Həsən Quliyevin elmi irsinə dair
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Azərbaycan Xalça Muzeyinin ekspozisiyasında nümayiş olunmaqdadır. 
Etnoqrafın 1949-1978-ci illərdə “Qızıl Quba”, “Ədəbiyyat və incəsənət”, 

“Müəllim”, “Şərq qapısı”, “Bakı”, “Bakinskiy raboçi”, “Azərbaycan müəllimi”, 
“Şəfəq”, “Literatura i isskustva”, “Sovet kəndi”, “Azərbaycan gəncləri”, 
“Azərbaycan pioneri”, “Kommunist” kimi mətbu orqanlarda 70-ə yaxın məqaləsi 
dərc olunmuşdur. (1). 

H.Quliyev 1953-cü ildə Rusiyanın Moskva şəhərində “Azərbaycan kəndlilərinin 
sosialist məişət və mədəniyyəti” adlı namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək, 
etnoqrafiya ixtisası üzrə ölkənin ilk elmlər namizədi olmuşdur (1). Elə həmin ildə 
Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Yeni Tarix şöbəsində kiçik elmi işçi kimi fəaliyyətə 
başlayan alim, sonralar “Etnoqrafiya” şöbəsini təşkil etmişdir. 1958-ci ildən şöbə 
Azərbaycan SEA Tarix İnstitutunun sərəncamına verilsə də, rəhbərlik yenidən 
H.Quliyevə həvalə olunmuşdur (22). 

Mövzu ilə əlaqədar, AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Elmi arxivində 
qorunan elmi şöbələrinin hesabat sənədləri, alqı komissiyasının illik topluları, 
H.Quliyevin əlyazma halında olan məqalələrinin surətləri, çap olunmuş kitabları, 
eləcə də, alimin AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun Elmi arxivindəki 
sənədlərini nəzərdən keçirib, elmi fəaliyyətini öyrənməyə çalışmışıq. 

H.Quliyevin elmi fəaliyyətini 2 istiqamətə ayırmaq olar:
1. Muzey fəaliyyəti 
2. Elmi tədqiqatlar 
Azərbaycan Tarixi Muzeyində 1945-57-ci illər ərzində aparılan elmi-tədqiqat 

işləri haqqında arxiv sənədlərində, həmin dövrdə Muzeydə Qədim tarix, Orta əsrlər 
tarixi, Yeni tarix, Ən yeni tarix şöbələri, Ekspozisiya və mədəni kütləvi iş sektoru 
(6,s.9), eyni zamanda Arxeologiya, Orta əsrlər, Yeni tarix fondu, Etnoqrafiya, 
Numizmatika, Sovet dövrü tarixi, Din tarixi və Qızıl fondu fəaliyyət göstərirdi 
(6,s.81). Qeyd edək ki, 1948-ci ildən Muzeyin Etnoqrafiya fonduna Z.A.Kilçevskaya 
rəhbərlik etmişdir (16,s.3). 

H.Quliyevin fəaliyyətə başladığı dövr Azərbaycan Tarixi Muzeyinin 
Şirvanşahlar  Sarayından özünün əvvəlki binasına, H.Z.Tağıyevin mülkünə 
köçürüldüyü dövrə təsadüf edirdi. Bu dövrdə Muzeyin elmi kollektivi əsas diqqəti 
“Azərbaycan tarixinin ən qədim dövrlərindən bizim dövrədək” mövzusunda yeni 
ekspozisiyanın yaradılması və açılmasına yönəltmişdi (24,s.59-60). 

1954-cü ilin hesabatında təşkil edilən sərgilərdə xalqın bədii sənətkarlığı, parça 
nümunələri, bədii tikmələr, qadın kostyumları, mis və fayans qablar, xalça və xalça 
məmulatlarının nümayiş olunduğu da qeyd olunur. Burada hətta Sovet Azərbaycanı 
haqqında kinofilm və sənədli filmlər də göstərilmişdir (6,s.9). 

Sərgilərin təşkili ilə yanaşı, Etnoqrafiya fondunun işi də diqqətdən kənarda 
qalmırdı. Muzeydə Etnoqrafik materialların təsviri və yığılıb məqalələrin 
hazırlanması işində 1953-cü ildə Z.A.Kilçevskaya, kiçik elmi işçi H.A.Quliyev, 
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S.Məmmədova məsul idilər (7,s.8). 
H.Quliyev etnoqrafik ekspedisiyalarda fəal iştirak edərək, əldə olunan 

materiallarla Muzeyin fondlarını zənginləşdirməyə çalışmış, daim hesabat və 
məruzələrində bu işi zəruri hesab edərək şöbənin planına salmışdır.

1954-cü ildən planlaşdırılan ekspozisiyanın təşkili prosesində, Azərbaycan 
ərazisindən və qonşu respublikalardan Orta əsrlər dövrünə aid yazılı materialların, 
çatışmayan əşyaların Moskva və Leninqrad (Sankt-Peterburq) şəhərlərinin kitabxana 
və muzeylərindən toplanması işində H.Quliyev də yaxından iştirak etmişdir (7,s.6). 

Həmin il Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının Tarix Muzeyinə 
Azərbaycanın iqtisadi həyatını, mədəniyyətini tərənnüm edən inqilabaqədərki 
Azərbaycan və Sovet dönəminin tarix, numizmatika, arxeologiya və etnoqrafiyasına 
aid 3000 maddi mədəniyyət nümunəsi daxil olmuşdur (8). Arxiv sənədlərindən 
birində- H.Quliyevin rus dilində çap olunmuş etnoqrafik məruzələri, o cümlədən 
Azərbaycan Tarixi Muzeyinə yeni qəbul edilmiş materiallara yazdığı geniş təsvirləri 
də mühafizə olunmaqdadır (8). Sənəddə birinci məqalə Qarabağ xanı İbrahimxəlil 
xanın nəticəsinin xanımına məxsus geyim dəsti (28,s.157,199; 18,4018-4019), 
digərləri isə salyanlı İsrafil bəyə məxsus XIX əsrin sonlarına aid edilən şal və gil 
sac haqqında da geniş məlumat verilir (8). 

H.Quliyev Muzeyin əhəmiyyəti, insanlara verəcəyi təəssüratı haqqında dəyərli 
fikirlər irəli sürərək yazırdı: “Muzeyə gələn müasir xalq kütlələrinin tələbat və 
istəkləri çox geniş və hərtərəfli olur. O, öz asudə vaxtını muzeyə gəlib baxmaq 
üçün sərf edir. Muzeyə gələn insanı keçmişdə Azərbaycanın necə bir ölkə olduğu 
maraqlandırır. Odur ki, ekspozisiyanın etnoqrafik materialları bu tələbatlara cavab 
verməli və iş elə qurmalıdır ki, tamaşaçı muzeydən çıxıb gedərkən xalqın keçmişinə, 
indiki və gələcəyinə böyük vüqar, sevinc və iftixarla baxsın” (8,s.22). 

Etnoqrafiya sahəsində gənc mütəxəssis kadrların yetişdirilməsinə rəhbərlik 
edərək, Muzeydə mütəmadi olaraq mühazirələr təşkil edən (20,s.25) H.Quliyevin 
muzey ekspozisiyası və burada təşkil olunan etnoqrafik sərgilərin nümayişi, 
xalqımızın maddi mədəniyyətinə, məişət həyatına məxsus materialların 
ekspozisiyada təbliği haqqında çox dəyərli fikirləri də mövcuddur  (9). 

1955-ci ilə aid arxiv sənədində Muzeyin etnoqrafiya şöbəsinə rəhbərlik edən 
H.Quliyevin 22 səhifədən ibarət “Azərbaycan Tarixi Muzeyinin ekspozisiyasında 
etnoqrafik materialların tutacağı yer haqqında” tezisləri mühafizə olunmaqdadır. 
Həmin tezislərdə “Etnoqrafiya” anlayışı və onun tarix elmi ilə üzvi əlaqəsi izah 
edilərək, tarixin öyrənilməsində etnoqrafik materialların da zəruri olduğunu 
vurğulayan müəllif, məqalədə etnoqrafların fəaliyyətinin əsas istiqamətlərini 
açıqlayır və daha sonra muzey ekspozisiyasında etnoqrafik materialların tutacağı 
yer haqqında məlumat verir. 

H.Quliyev ekspozisiyanın tematik planını ayrı-ayrı bölmələr üzrə izah edirdi. 
O, hər bölmə üçün lazım olan əyani vəsaitlərdən istifadə edərək, tamaşaçının 
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Azərbaycan tarixi və onun dövrləri haqqında anlayışları dərk etməsi üçün lazım 
olan cədvəl və xəritələrin zəruri olduğunu vurğulayaraq, həmin dövr üçün, eləcə 
də müasir dövrümüzdə də aktual olan antropoloji materialların çatışmazlığından 
şikayətlənmiş, tamaşaçıda qədim dövrün tipik insan obrazını yaratmaq üçün son 
dərəcə dəyərli fikirlər qələmə almışdır (10;11). 

H.Quliyev qeyd edir ki, “bizim ekspozisiyamızdakı etnoqrafik materiallar- kütlələri 
xalq sənətinə və yaradıcılığına hörmət etmək ruhunda tərbiyə edib, Azərbaycan 
xalqının tarixini, məişətini və mədəniyyətini öyrənmək naminə elmi bilikləri geniş 
xalq kütlələri arasında yaymaq məqsədinə xidmət etməlidir. Bu məqsədə çatmaq üçün 
ekspozisiya materialları dərin elmi məzmuna və siyasi cəhətdən kəskinliyə malik 
olmalıdır. O mütləq Azərbaycan xalqının mənşəyi və mədəniyyətinin spesifikasını, 
milli ənənəvi xüsusiyyətlərini şərh edib göstərməlidir.” (8,s.5). 

Onun fikrincə, Azərbaycan xalqının yaşadığı coğrafi mühitin xüsusiyyətlərini, 
ölkə ərazisində mövcud olan qədim etnosları, onların yayılma xəritəsi, eyni zamanda, 
evlərdə işlənən qablar, arxeoloji tapıntı nümunələri, ibtidai toxuculuq alətləri, əmək 
və istehsal alətləri, qadın bəzəkləri və s. kimi məsələlər “Giriş” adlanan və qədim 
dövrü əks etdirən ekspozisiya bölməsində tərənnüm olunmalı idi (8, s.7). 

H.Quliyev, Muzeyin ekspozisiyasında vahid ədəbi dilin yaranması xəritəsi 
və Azərbaycan tarixinin dövrlərə bölünməsi cədvəlinin də mövcud olmasının 
gərəkliyini qeyd edirdi. O, ekspozisiyada çatışmayan antropoloji materialların 
əhəmiyyəti haqqında qeyd edirdi ki, Azərbaycan xalqının təşəkkülündə iştirak 
edən qəbilə nümayəndələrinin bəzi tipik kəllə sümüklərinin maketi hazırlanıb 
ekspozisiyada nümayiş olunarsa, bu, Muzeyi ziyarət edənlər üçün xalqın etnogenetik 
xüsusiyyətləri haqqında dəyərli məlumat mənbəyi ola bilər. Bundan başqa, o, ayrıca 
bir stenddə müasir azərbaycanlıların yayılma xəritəsinin də verilməsini vacibliyini 
qeyd edirdi (8, s.8). 

Azərbaycan tarixçiləri və etnoqrafları tərəfindən bu vaxta qədər Azərbaycan 
xalqının ən qədim tarixi və mənşəyi məsələsi ətraflı tədqiq edilib öyrənilmədiyindən, 
yuxarıda göstərilən məsələləri ekspozisiyada işıqlandırmaq və göstərmək 
məqsədəuyğun hesab edilirdi (8, s.10). 

H.Quliyevin təşəbbüsü ilə Ekspozisiyanın “Azərbaycan xalqının keçmiş məişəti 
və mədəniyyəti” adlanan digər bir bölməsində xalqın təsərrüfat həyatı – əkinçilik, 
bağçılıq, pambıqçılıq və maldarlıqla bağlı materiallar yer alırdı. Bundan başqa, 
xalqın ənənəvi maddi mədəniyyəti – mənzil və təsərrüfat tikililəri, ənənəvi geyimlər, 
əmək və istehsal alətləri, keçmişin ənənəvi nəqliyyat vasitələri, müxtəlif  ictimai 
qrupların ailə məişəti və evlərinin daxili səliqəsi, eyni zamanda, musiqi alətləri, 
xalq oyunları, xalça və xalça məmulatları, toxumalar, tikmələr, basma parçalar, xalq 
təbabəti, şifahi xalq yaradıcılığı və s.- ekspozisiyada işıqlandırılmasının vacibliyini 
önə çəkirdi. Alim, bu istiqamətdə görüləcək işlər sırasında Maddi mədəniyyət 
bölməsinin də iki hissədə təşkil olunmasını təklif edirdi: 
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Birinci şöbə “Orta əsr etnoqrafik materiallarının nümayiş etdirilməsi”ndən 
ibarət olmalı (8,s.11) və burada köçəri alaçıqları, bu həyatı xarakterizə edən məişət 
qabları, yağ hasiletmə əşyaları (taxta nehrə və b.), yun emalı və onun iş prosesi, mal 
sağını, maldarlar əhaliyə məxsus bədii incəsənət nümunələri, palaz, keçə, cecim, 
çalğı alətləri, xalq oyunlarına (itboğuşdurma, buğavuruşdurma, at gəmirişdirmə, 
xoruz, qoç, kəl döyüşdürmə və s.) dair vitrinlər hazırlanmalı idi. 

Məlum olduğu kimi, orta əsr ticarət şəhərlərində həyat şəraiti yeni incəsənət 
növləri və əyləncə nümunələrini meydana gətirmişdi (8,s.13). Məsələn, pəhləvan 
güləşmələri, cıdır yarışları, xalq teatrları/şahsənəm oyunu, kosa-gəlin oyunu, 
seyrəçıxma kimi müxtəlif əyləncələr şəhər həyatı üçün xarakterik bir cəhəti təşkil 
edirdi. H.Quliyev belə şəhərlərin təsərrüfat həyatını göstərilən qayda üzrə əks 
etdirməyi məqsədəuyğun sayırdı (8,s.14). 

Muzeydə XVIII əsr ekspozisiyasının materiallarının seçilib sistemə salınması 
və ekspozisiyanın təşkili işində Məhəmməd Nəsirli ilə yanaşı Həsən Quliyev 
də yaxından iştirak etmiş, XIX əsrin I yarısının ekspozisiyasının təşkilində isə 
“mədəniyyət və məişət” otağının izahlı mətnini yazmışdır. Ekspozisiyanın qalan 
dövrlərinin də tərtibində, etnoqrafik materiallarla təmin edilməsi işində xidmətlərini 
əsirgəməmişdir (17, s.62,63). H.Quliyev eyni zamanda təklif edirdi ki, XVIII əsrə 
aid vitrinlərdə xan və bəylərin malikanə və sarayları, bunların nadir və qiymətli 
əşyalarla necə bəzədilmələri əyani şəkildə Muzeydə olan orijinal eksponatlarla 
əks etdirilsin; bir varlı xan otağı – rəngli şüşəli pəncərələr, şəbəkə, divar naxışları, 
güzgülü tavanlar və s. ilə yoxsul əhalinin məişətini əks etdirən materiallar paralel 
şəkildə təqdim edilərək, cəmiyyətdə sosial ziddiyyətin əyani təsviri verilsin (8.s.15). 

İkinci şöbə isə “XIX əsrin əvvəlindən Oktyabr İnqilabına qədərki etnoqrafik 
materiallar”ı əhatə etməli idi (8.s.12). Onun fikrincə Ekspozisiyanın Azərbaycanın 
sənaye kapitalizmi bölməsində fəhlə əməyi, fəhlə məişəti və mədəniyyəti əsas 
diqqət mərkəzində olmalıdır. 

H.Quliyev Zaqafqaziyada dəmir yolunun çəkilməsi məsələsini də ekspozisiyada 
işıqlandırmağı təklif etmişdir (8.s.16).  Kənd təsərrüfatı üzrə XX əsr üçün kəndlinin, 
əkinçinin mənzil şəraiti, onun əkinçilikdə işlədiyi ibtidai əmək alətləri – xış, vəl, 
dırmıx, şana, bel, araba, kirşə və s., eləcə də torpağı becərmə üsulları göstərilməli 
idi. Bundan başqa, Azərbaycan ərazisində yaşayan müxtəlif etnik qrupların – udin, 
ayrım, aysor, ləzgi, ingiloy, talış, tat, yəhudi və başqa etnosların geyim mədəniyyəti 
Ekspozisiyada ayrıca bölmədə yer almalı idi (8, s.17). 

H.Quliyev yazırdı ki, “Ekspozisiyada olan bütün materiallar öz tarixi inkişaf 
və dəyişmə prosesində verilməlidir. Bu, həm keçmiş və həm də yeni mədəniyyətə 
aiddir. Məsələn, kənd təsərrüfatı aləti olan xışı göstərəndə biz bunun inkişaf 
sxemini göstərməliyik. Həmçinin sovet Azərbaycanının kənd təsərrüfatı aləti olan 
transportu (nəqliyyat vasitəsini) göstərəndə biz yenə bunun sovet dövründə necə 
inkişaf etməsini əks etdirməliyik (8, s.20).  
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“Azərbaycan Dövlət muzeyi” kitabının müəllifi Z.Hacıyeva Muzeyin 1955-
60-cı illərdəki fəaliyyətindən bəhs edərək yazır ki, “...Azərbaycanın, qonşu 
respublikaların qədim və erkən orta əsrlər dövrünün tarixini tədqiq edən çoxsaylı 
tarixçi, arxeoloqların çoxillik elmi işlərinin nəticələri olan ekspozisiyalar yaradılırdı. 
Muzeyə gələnlər buradakı eksponatlarla nümayiş etdirilən dövrdə Azərbaycan 
xalqının tarixini, mədəniyyətini, incəsənətini və qəhrəmanlıq mübarizəsini əks 
etdirən muzey sərvətləri ilə tanış olurdular. Həmin dövrdə Muzeyin ekspozisiyası 
10 zaldan ibarət idi” (23,s.59-60). Qeyd edək ki, əhali tərəfindən maraqla qarşılanan 
bu sərgilər H.Quliyevin də zəhmətinin, dərin zəkasının bəhrəsi idi. 

H.Quliyev peşəkar bir muzeyşünas olmaqla bərabər, eyni zamanda sanballı 
elmi  əsərlərin müəllifi kimi də şöhrət qazanmışdı. Onun öz dövrünün önəmli 
elmi orqanlarından olan “Советская этнография” jurnalında mütəmadi olaraq 
elmi məqalələri də dərc olunurdu. 1955-ci ildə “Музей Истории Азербайджана” 
adlı məqaləsi (30,стр.131-135), 1959-cu ildə “Азербайджанский вышивки” 
(32,стр.113-119), 1960-cı ildə “О башне с Союб Кубинского района” 
(31,стр.1023-1027), 1961-ci ildə isə “Этнография Азербайджана за 40-лет” (33, 
стр. 166-170) məqalələri elmi ictimaiyyət tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdi. 

Arxiv materiallarından məlum olur ki, Muzey əməkdaşlarının 1956-1960-cı 
illəri əhatə edən 5 illik planında H.Quliyevin üzərində çalışdığı “Qərbi Azərbaycan 
rayonlarında evlər və yaşayış məskənləri” mövzusunda məqaləsi (20, s.53) və Quba 
rayonunun materialları əsasında hazırladığı “Azərbaycanın kolxozçu kəndlilərinin 
məişət və mədəniyyəti” məqalələrinin çap edilmiş variantı da mühafizə olunur. 
Məqalədə Quba rayonu ilə yanaşı, Qonaqkənd, Dəvəçi, Xaçmaz, Xudat, Qusarın 
bir çox kəndləri də etnoqrafik baxımdan öyrənilmişdir. 

H.Quliyev 1921-ci illərin statistik məlumatına əsasən Azərbaycanın kənd 
əhalisinin 7,2%-nin kişi, 1,6%-nin isə qadın ziyalıların, 24 məktəb və 721 
tələbənin olduğunu məlumat verərək, Oktyabr inqilabına qədər əsrlər boyu 
geridə qalmış təsərrüfat formalarının və məişət mədəniyyətinin saxlandığını qeyd 
edir (5,s.20). Müəllif, Azərbaycandakı bu milli-mənəvi mədəniyyətin inkişafını 
o zamankı rəhbərliklə əlaqələndirərək xalq maarifinin inkişafı və təhsil işinin 
yüngülləşdirilməsini ilk növbədə ərəb əlifbasının ləğv edilməsində görürdü (5,s.27). 
Etnoqraf öz əsərində ərəb əlifbasını kəskin tənqid edir, qadın azadlığını da müdafiə 
edirdi. (5, s.28). 

1957-ci ildə Muzeyin Etnoqrafiya şöbəsində H.Quliyevlə yanaşı A.Trefimova, 
Ə.İzmailova, T.Bünyadov, M.Nəsirli, D.Ağayeva, Q.Qaraqaşlı, R.Babayeva, 
S.Vaidova və M.Cəbrayılova da  fəaliyyət göstərirdi (12,s.6,s.41.). İclasların birində 
H.Quliyev şöbə əməkdaşlarına xitabən bildirirdi ki, “Azərbaycan etnoqrafiyası üzrə 
bu vaxta qədər etnoqraflarımız tərəfindən demək olar ki, heç bir iş görülməmişdir. 
Hazırda yeni şöbənin qarşısında duran yeni vəzifələrlə əlaqədar olaraq, Azərbaycan 
etnoqrafiyası sahəsində müəyyən işlər görməliyik. Bu işlərdən biri də “Etnoqrafik 
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məcmuə”nin buraxılması məsələsidir. Bu məcmuə qısa bir müddət ərzində təşkil 
edilməlidir”. Belə qərara gəlindi ki, “Azərbaycan Tarixi Muzeyinin məcmuəsi”nin 
ilk sayına Q.Qaraqaşlının “Ayrumların mənşəi məsələsinə dair”, H.Quliyevin 
“Azərbaycan Tarixi Muzeyinin ekspozisiyasının etnoqrafik materialları”, 
M.Nəsirlinin “Naxçıvan MSSR-nin yaşayış evləri”, M.Atakişiyevanın “XIX əsrdə 
Azərbaycanda ailə məişəti haqqında”, Ə.İzmailovanın “XIX-XX əsrdə Azərbaycan 
ərazisində olan yeraltı evlər”, M.Cəbrayılovanın “Tarix muzeyi Etnoqrafiya 
fondunda saxlanılan bəzəklərin təsviri”, T.Bünyadovun “Qarabağ təndirləri 
barədə qısa məlumat”, D.Ağayevanın 1956-cı ilin çöl materialları əsasında 
“Qarabağ geyimləri haqqında”, S.Vahidovanın Nuxa rayonu materialları əsasında 
“İpəkqurdunun bəslənməsi və barama toplanmasının xalq üsulu” adlı məqalələri 
daxil edilsin. Məcmuənin giriş hissəsinin yazılması isə H.Quliyev, M.Atakişiyeva 
və Q.Qaraqaşlıya həvalə olunurdu (12,s.42) 

1957-ci ildə Etnoqrafiya şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən 17 çap vərəqi 
həcmində “Azərbaycanın etnoqrafik məcmuəsi”, 10 vərəq giriş və 60 tablodan 
ibarət albom hazırlanıb elmi şuranın təsdiqindən keçirilmişdir. Albomun tərtib 
edilməsində H.Quliyev, D.Ağayeva, M.Nəsirli, M.Cəbrayılova və rəssam Əlisəttar 
iştirak edirdilər. Eyni heyət, 10 vərəq giriş və 100 tablo ilə “Azərbaycan tikmələri” 
albomunu da hazırlamışdır (13.s.65). 

1957-ci il muzeyin Etnoqrafiya şöbəsinin iclasında müzakirəyə qoyulan 
“Azərbaycan tikmələri”, “Azərbaycan geyimləri” albomlarının tərtibatı haqqında 
H.Quliyev çıxışında qeyd edirdi ki, “Albom əsas etibarilə arxiv neqativləri əsasında 
və etnoqrafiya fondunda saxlanılan geyimlər əsasında hazırlanmışdır. Albomla 
əlaqədar məsələlər şöbə işçiləri arasında bölünməlidir. M.Nəsirli ekspedisiyalara 
gedərkən kəndlərdən milli geyimlərə aid materialları və foto şəkilləri toplamalı, 
muzeyə gətirməlidirlər”. Albomun yaradıcı heyəti tərkibində rəssam Əlisəttar da 
xüsusi rol oynamışdır (12, protokol №4 s.39-40).  

 1957-ci ildə Muzey kollektivinin başlıca vəzifəsi Azərbaycan tarixinin 1920-
1956-cı illəri əhatə edən sovet dövrünə həsr edilmiş ekspozisiyasını yaratmaqdan 
ibarət olmuşdur.  Gərgin işlərin nəticəsində (eksponatların toplanılması, 
ekspedisiyalar, tematik səfərlər, çatışmayan köməkçi materialların sifariş edilməsi, 
muzey mebellərinin hazırlanması və s.) Muzeydə ilk dəfə olaraq Azərbaycan 
xalqının 1920-1956-cı illər tarixinə həsr olunmuş ekspozisiya açılır. Bununla yanaşı, 
ekspozisiyanın 22 salonunda yerləşmiş digər bölmələrinin inkişafı və təkmilləşməsi 
məsələləri ilə də məşğul olunmuşdur. 

Muzeyin apardığı elmi-tədqiqat işlərinin ikinci növü Azərbaycan xalqının tarixi 
abidələrini və maddi mədəniyyət tarixini öyrənmək işini davam etdirməkdən ibarət 
olmuşdur. Bu məqsədlə 1957-ci ildə elmi ekspedisiyalar təşkil edilmiş, muzey 
ekspozisiyası və fondları üçün yeni əlavə materiallar əldə edilmiş və öyrənilmişdir 
(21, s.34-35). 
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Həmin ildə Etnoqrafiya şöbəsinin qarşısında duran vəzifələrdən biri də etnoqraf 
H.Quliyevin təşəbbüsü ilə “Azərbaycanın inqilabaqədərki etnoqrafiyası oçerkləri” 
adlı əsərin hazırlanması idi. 3-5 il müddətində hazırlanması planlaşdırılan bu 
əsər maddi-texniki resusrsların çatışmazlığı və vaxt məhdudiyyəti səbəbindən 
“Azərbaycan etnoqrafiyası məqalələri” əsərinin hazırlanması ilə əvəzlənir. Bu 
əsərdə azərbaycanlıların əsas məşğuliyyəti, ev sənətkarlığı və kustar sənayesi, 
yaşayış yerləri və yaşayış evləri, ailə məişəti və qadınların ictimai vəziyyəti kimi 
mövzularda məqalələrin daxil edilməsi nəzərdə tutulurdu. Əsərin hazırlanması 
üçün cari planda olan digər elmi işlərin də yekunlaşdırılması tələb olunaraq, iki 
nəfər şöbə əməkdaşı – D.Ağayeva və Ə.İzmailova da bu işə cəlb edilmişdi (12, 
protokol № 3 s.43-44). 

Bu dövrdə Muzeyin rəhbərliyi də Etnoqrafiya şöbəsinin fəaliyyətinə xüsusi 
diqqət ayırır və görülən işləri yüksək qiymətləndirirdi. 1957-ci il aprelin 16-da 
Etnoqrafiya şöbəsi ilə müdiriyyətin keçirdiyi iclasa sədrlik edən M.A.Qazıyev öz 
çıxışında qeyd edirdi: “...indiyə qədər Azərbaycan etnoqrafiyasının öyrənilməsinə 
az fikir verilmişdir. Bu çatışmamazlığı aradan qaldırmaq üçün Tarix institutunda 
olan etnoqrafiya şöbəsi ilə Muzeyin etnoqrafiya şöbəsinin birləşməsi məsləhət 
görülür” (12; 3, protokol № 3 s.45). 

Şöbənin birləşdirilməsində əsas məqsədlərdən biri də Azərbaycanın tarixi-
etnoqrafik materiallarını elmi cəhətdən öyrənmək, müxtəlif rayonlardan etnoqrafik 
materiallar, sənətkarlıq, məişət-mədəniyyətinə aid materiallar toplamaq üçün 
müəyyən ekspedisiyaların təşkil edilməsi idi. Eyni zamanda şöbə əməkdaşlarının 
elmi işlərinin tamamlanması üçün lazımi şəraitin yaradılması tələbi də müzakirəyə 
qoyulmuşdu. İçlasda H.Quliyev əsas məsələnin Azərbaycan xalqının həm keçmiş 
məişətini, həm də yeni sosialist məişətini öyrənmək, bu məqsədlə Azərbaycanın 
dağlıq rayonlarına ekspedisiyalar təşkil edib, materiallar toplamağın lazım 
olduğunu diqqətə çatdıraraq (12, protokol № 3 s.46), həmin materialların müəyyən 
bir məcmuə şəklində çap etdirilməsi təklifini irəli sürürdü (12; protokol № 3 s.47).  
Etnoqraf, eyni zamanda şöbənin qarşıda duran elmi fəliyyəti yerinə yetirməsi üçün 
həftənin bir gününün “kitabxana günü” kimi müəyyən edilməsini məqsədəuyğun 
hesab edirdi. Həmin iclasdan sonra Etnoqrafiya şöbəsinin elmi işçisi Q.T.Qaraqaşlı 
dissertasiya işi ilə əlaqədar olaraq Azərbaycanın Tovuz, Ağstafa, Gədəbəy və Qazax 
rayonlarına (12, 6№ li protokol s. 48), Muzeyin baş elmi işçisi Maya Atakişiyeva 
isə etnoqrafik ədəbiyyat toplamaq üçün Moskva şəhərinə ezam edilmişlər (12, 6№ 
li protokol s.49). Beləliklə, 1957-ci ildə respublikanın şimal rayonlarına etnoqrafik 
ekspedisiya göndərilmiş, ekspozisiya və fondlar üçün əlavə materiallar toplanmış, 
“Etnoqrafik məcmuə”nin I buraxılışı çap olunmuşdur (6, 6№ li protokol s.185).  

1957-ci ildə H.Quliyev fəaliyyətini davam etdirərək qələmə almış olduğu 
“Tikmə və tikmə məmulatları haqqında” məqaləsində Azərbaycan tikmə sənətinin 
özəlliklərindən söhbət açaraq, tikmələrdəki naxışların növü və bu naxışların digər 
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maddi mədəniyyət nümunələrində istifadə olunması haqqında məlumat vermişdir. 
Etnoqraf, Azərbaycan tikmə sənətindəki zəngin naxışları real həyatın, təbiətin, 
onun heyvanat və bitki aləminin təsvirindən götürüldüyünü qeyd edərək bildirirdi 
ki, nəbati naxışlarda gül motivlərindən çoxlu sayda qızılgül variantları, süsən, 
nərgiz, zanbaq, lalə, qərənfil, alça gülü və s. istifadə olunmuşdur (14,s.17). Bu bitki 
motivləri həndəsi elementlərlə birləşib, mürəkkəb kompozisiya yaradır. Güllər 
arasındakı boşluqlar isə adətən yarpaqşəkilli cizgi ilə doldurulur. Heyvan elementli 
ornamentlərin arasında ən məşhuru quşdur. Adətən ornamentin özü iri və xırda 
motivlərin sıralanması ilə ritmikdir ki, bu da xoş təsir bağışlayır. Azərbaycanın 
zəngin bitki aləmi və xalqın məişəti tikmə ornamentləri üçün müxtəlif forma və 
motivlərin yaranmasına zəmin yaratmışdır. H.Quliyevin gəldiyi nəticəyə əsasən 
İnqilabdan əvvəlki dövrdə imkanlı ailənin qızının evdən kənara çıxmaq imkanı 
olmadığından bütün boş vaxtını əl işinə sərf etmış, müxtəlif ornamentlər, texniki 
motivlər yaratmışdır. Bundan başqa, onun ixtiyarında istifadə etmək üçün müxtəlif 
tikmə nümunələri (tikiş ləvazimatları da – A.Q) olurdu. Kasıb ailənin qızı isə ev 
işlərilə bağlı boş vaxtı az olduğundan sadə, bitki ornamentli tikmələrə üstünlük 
vermişdir. Alim, professional tikməçilərin əl işlərini texnikasına görə bir sıra 
növlərə ayırırdı: ilməli, güləbətin, xırda muncuqlarla tikiş (muncuq tikmə - A.Q), 
basmanaxış, örtmə (və ya – doldurma) və s. Tikmələrlə, əsasən, gündəlik ev və qadın 
əşyaları, pərdələrin üz hissələri, yaxalıq, qolluq, baş örtükləri, qadın başmaqları, 
qadın və qız köynəklərinin sinə hissəsi, baş və boğaz lentləri, süfrələr, dəsmallar, 
toy dolaqları və s. ipək saplarla bəzədilirdi (14,s.19). 

Etnoqraf H.Quliyev ilk dəfə Azərbaycan sənətkarlığında mövcud olmuş 
basmanaxış sənəti və basma məmulatlarını tədqiq etmişdir. O, basma sənətinin 
yaranması tarixindən yazarkən, əvvəl ondan daha çox hansı materiallar üzərində 
istifadə olunmasından, ipəkdən söhbət açmış, daha sonra onun yaranması, yayılması 
və naxışlanması haqqında geniş məlumat vermişdir. O, Basqalda boyaqçılıqla məşğul 
olan Tağıyevlər ailəsi, ipək baş örpəklərinin istehsalı ilə məşğul olan Talıbovlar 
nəsli və Məmmədov Həsənqulu Abbas oğlu haqqında məlumat verərək, yazır ki, 
basma sənətində istifadə olunan möhürlər armud ağacından və ustanın şəxsən özü 
tərəfindən hazırlanırdı. Naxışlarda təkrarçılığa yol verilmədən hazırlanaraq hər 
usta rəsmin elementlərinə hansısa bir yenilik əlavə edirdi (14, s.34). Möhürlərdəki 
təsvirləri xarakterinə görə 3 yerə bölən H.Quliyev, bəzilərinin kiçik təsvirlərinə 
də geniş yer ayırmışdır. Məqalə 1957-ci ildə ASEA “Məruzələr” jurnalında 
“Azərbaycanda basma naxış sənəti haqqında” adı ilə 2 dildə çap olunmuşdur (29, 
s. 819-824). 

H.Quliyevin MATM-ın Elmi arxivində “Xalça və Xalça məmulatları” haqqında 
məqaləsinin çap variantı da mühafizə olunur. Məqalədə, mənbələr əsasında xalı 
sənətinin Cənubi Qafqaza aid olması və xalça məmulatlarından istifadə qaydaları 
qeyd edilir. Müəllif burada xovsuz xalçaların çeşidindən, xammaldan və onun 
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toxunma prosesindən söhbət açaraq, lazım olan alətləri tədqiq etmişdir. O, qeyd 
edir ki, bir zamanlar Quba, Gəncə, Qazax, Şirvan, Qarabağ və Bakı bölgəsi 
Azərbaycanda xalça və xalça məmulatları istehsalının əsas mərkəzlərindən idi. 
Etnoqraf ardıcıllıqla Şirvan, Qarabağ və Gəncə xalılarının da toxunmasından – 
spesifik naxışlarından söhbət açaraq, çox maraqlı məlumatlar qələmə almışdır (14). 

Çoxşaxəli fəaliyyətində H.Quliyev, etnoqrafiya şöbəsinə rəhbərliklə yanaşı, 
Muzeyin Alqı Komissiyasının mütəxəssis heyətində, Muzeyə daxil olan etnoqrafik 
materialların qəbulu prosesində iştirak edərək, alınan materialların “istifadəsi, 
keyfiyyəti, adı, tarixi və materialını müəyyən etmişdir” (13, (№26) s.28). 

H.Quliyev Muzey fəaliyyəti ilə yanaşı, bölgələrə də səfərlər edir və yerli 
muzeylərin təşkili işinə də öz köməkliyini əsirgəmirdi. 1957-ci ildə Naxçıvan, 
Culfa, Noraşen (indiki Şərur), Quba, Qonaqkənd, Qusar və Dəvəçi rayonlarında 
etnoqrafik materiallar toplamaq və etnoqrafiya fondunu zənginləşdirmək məqsədi 
ilə ezamiyyətdə olmuş, həmin rayonlarda ictimaiyyətlə görüşərək “N.Nərimanov”, 
“İslam dini və onun adətləri” mövzularında 30-a yaxın mühazirə oxumuşdur. 
Bu səfərlərin nəticəsi olaraq “Naxçıvan ölkəşünaslıq muzeyi” və “Naxçıvan 
etnoqrafiyasının bəzi məsələləri” adlı iki məqaləsi də Naxçıvan MSSR-nin “Şərq 
qapısı” adlı qəzetində çap olunmuşdur (13, (№26) s.78-79). 

H.Quliyevin 1959-cu ildə Quba və İsmayıllı rayonlarına təşkil olunan 
ekspedisiyalarda Quba bölgəsinin etnoqrafik irsini araşdırmış, bir çox məqalələrində 
onun tarixi abidələrinə isnad edərək, insanların ziyarətgaha çevirdiyi dini ocaqlardan 
məlumat vermişdir (25, s.29). Səfərləri zamanı yazdığı qeyd dəftəri hazırda 
Azərbaycan xalça muzeyində mühafizə olunmaqdadır. 

H.Quliyevin 1959-cu ildə tamamlamış olduğu “XIX əsrin əvvəllərində Lahıc 
qəsəbəsində mis qab istehsalı” monoqrafiyası misgərlik sənətinin öyrənilməsi 
üçün əvəzsiz mənbə olaraq,  T.Bünyadov və M.Nəsirli tərəfindən müsbət 
rəylə dəyərləndirilmişdir. M.Nəsirli əsər üçün yazdığı rəyində qeyd edirdi ki, 
“Azərbaycanda misgərlik haqqında bir ədəd də olsa ətraflı tədqiqat işinin olmamasını 
nəzərə alsaq, bu iş diqqətəlayiqdir. Məqalədə mis qabların hazırlanması prosesi çox 
geniş və hərtərəfli verilmişdir. Müəllif mis qabların məişətdə tutduğu mövqeyi, 
onun əhəmiyyəti və yaranması səbəblərini ətraflı şərh etmişdir. Məqalənin mühüm 
cəhətlərindən biri də odur ki, misgərliyin bütün mərhələləri və alətləri tablolar 
vasitəsilə əyani olaraq göstərilir” (15,s.2). 

1960-cı illər də H.Quliyevin elmi fəaliyyətində məhsuldar dövr kimi qəbul 
edilə bilər. Həmin illərdə etnoqrafın dövri mətbuatda və elmi jurnallarda müxtəlif 
mövzulu məqalələri çap olunmuşdur. Bu illərdə “Советская Этнография”, “Народы 
Кавказа”, “Агитатор”, “Сельская жизнь” adlı elmi jurnallarda mütəmadi olaraq 
çap olunan məqalələri böyük maraqla qarşılanmışdır.

1961-ci ildə qələmə aldığı “XIX əsrdə Azərbaycanda sənətkarlığın vəziyyəti” 
(tarixi etnoqrafik tədqiqat) adlı əsərində, XIX əsrin 30-40-cı illərindən Azərbaycan 
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sənətkarlığının etnoqrafik cəhətdən öyrənilməsi Azərbaycan iqtisadiyyatında əmələ 
gələn bir sıra qanunauyğunluqları dərk etmək üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 
Əsərə daxil olan və müəllifin özü tərəfindən çəkilmiş əlavələr və fotoşəkillər mətnin 
içərisində irəli sürülən bir sıra məsələləri aydınlaşdırmağa kömək edir (2, s.1).  

1964-cü ildə onun “Azərbaycan etnoqrafik məcmuəsi. Tədqiqat və materiallar”  
toplusunun I buraxılışında “XIX əsr və XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda yun 
ipin xalq üsulu ilə boyadılmasının tarixi və öyrənilməsi haqqında” elmi məqaləsi 
dərc olunmuşdur. Məqalədə XIX əsrdə Azərbaycanda hazırlanan yun məmulatları 
haqqında məlumat verilir. O, boyaqçılıq və toxuculuğun tarixini e.ə. IV-III minilliyə 
aid Kültəpə abidəsinin mədəni təbəqələrindən ip əyirmək üçün istifadə edilən 
sümük əl iyi alətinin tapılması ilə əlaqələndirirdi (26,s.8). Azərbaycanın hətta qeyri-
məhsuldar torpaqlarında yetişib əldə olunan boyaq otları və qırmız böcəklərindən 
bəhs edən alim, qeyd edir ki, bu boyama maddələrinin istehsalı 1871-72-ci illərdən 
etibarən Rusiyada süni boyaq maddələri olan alizarin və anilin rənglərinin kəşfi 
nəticəsində tənəzzülə uğramışdır (26 s.12). 

AMEA Elmi arxivində H.Quliyevin “XIX əsrdə Azərbaycanda ipəkçilik” adlı 
məqaləsinin çap forması da saxlanılır. Məqalə, 1964-cü ildə qələmə alınsa da, 1967-
ci ildə “Сельская  жизнь“ jurnalının 12-ci sayında çap olunmuşdur. Məqalədə 
Azərbaycanda tut bağlarının salınması və onlara xidmət etmədən bəhs edilmiş, 
sonra baramaçılıq, barama qurdu toxumunun əldə edilməsi, qurdları oyandırma 
üsulları, bəslənməsi gedişi, kümxanaların daxili quruluşu, barama qurdunun 
yenilənməsi gedişi, şaxqoyma üsulu, barama toplama, barama qurutma üsulu, qurd 
yetişdirilməsindəki çatışmamazlıqlar, qurd xəstəlikləri, baramaçılıqla kirayəçilik 
və muzdlu əmək haqqında bəzi qeydlər, eləcə də barama satışı qaydaları və barama 
vergiləri haqqında qısa məlumat verilmişdir (3.s.1). 

1965-ci ildə H.Quliyev, “Azərbaycan xalqının təsərrüfat həyatı” mövzusuna da 
müraciət edərək, təsərrüfatda bostançılıq, kənd təsərrüfatı alətləri, şum alətlərindən 
məlumat verib, əkinçilikdə toxumun seçilməsi və hazırlanması prosesindən söhbət 
açmışdır. Əsərdə böyük ailələr mövzusunda, daha sonra çobanlar haqqında da 
məlumat vardır. 

1967-75-ci illər ərzində Həsən Quliyev ASEA Tarix İnstitutunda “Sovet dövrü 
etnoqrafiyası qrupu”nun rəhbəri olmuşdur (1). 1968-ci ildə isə o, “Azərbaycanda 
əkinçilik mədəniyyəti” mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə edərək 
etnoqrafiya ixtisası üzrə Azərbaycanın ilk elmlər doktoru adını qazanmışıdır. 
O bu əsərində uzun illər apardığı elmi axtarışlar nəticəsində XIX və XX əsrdə 
Azərbaycanda mövcud olmuş əkinçilik sistemləri və tətbiq olunmuş şum alətlərinin 
inkişafı, dənli və texniki bitkilərin təsərrüfat və məişətdə oynadığı rolu və onların 
Azərbaycanda necə yaradıldığını öyrənmişdir. Dissertasiyada eyni zamanda 
bağçılıq, bostançılıq, üzümçülük və ipəkçilik kimi təsərrüfat sahələri də etnoqrafik 
cəhətdən tədqiq edilmişdir (22). 
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1968-ci ildə H.Quliyevin tarixçilər, sənətşünaslar, iqtisadçılar və geniş xalq 
kütlələri üçün nəzərdə tutulmuş “Metal və xalq sənətkarlığı” adlı monoqrafiyası 
çap olunmuşdur. Əsərdə sənətkarlığın daha geniş yayılmış növlərindən biri olan 
metalişləmə (misgərlik, dəmirçilik, silahsazlıq və zərgərlik) sənətlərindən bəhs 
olunur. Əsərdə Azərbaycanda metalişləmə tarixini ətraflı araşdırmış etnoqraf, 
misgərlik, dəmirçilik, silahsazlıq, zərgərlik sənətlərini də tədqiq edərək, hər sənətin 
iş prosesindən, istehsal olunduğu məhsullarından ətraflı məlumat verərək, bu sənət 
növlərinə aid olan əmək alətlərinin də adlarını və təsvirlərini vermişdir (26,s.40). 

Onun 1968-ci ildə çap olunmuş “Azərbaycanda qədim dini ayinlər və onların 
məişətdə qalıqları” adlı əsərində isə qədim dövrlərdən mövcud olmuş və qubalıların 
da ziyarət yeri olan Babadağı, Beşbarmaq dağı, o cümlədən Qubanın ləzgi və tat 
əhalisinin daşla bağlı inamları haqda məlumatlar vermişdir. O, Qubanın Afurca və 
Zıxır kəndləri yaxınlığında əhalinin inamgahı olan dəlikli daş qayadan məlumat 
verərək qeyd edir ki, bu abidəyə Dərə Çiçi kəndində “Çülə xana baba” deyilmiş 
və sakinlərin məlumatına görə keçmişdə ailə üzvləri arasında inamı, etibarı, 
sədaqəti yoxlamaq üçün bu inamgaha üz tutmuşlar (25, s.35). Belə bir inamgah 
Quba rayonunun Rustov və Təngəaltı kəndləri arasında “İsa Baba piri”ndəki vələs 
ağacıdır. Onun dəliyindən də “çillə”yə düşmüş qadınları keçirərək müalicə etmək 
üçün ziyarət etmişlər. 

H.Quliyev tədqiqatlarını davam etdirərək 1976-cı ildə “Məişətimizdə adət və 
ənənələr” adlı əsərini qələmə almış, burada Qubanın qədim müalicəvi əhəmiyyəti 
olan və yerli camaatın pir adlandırdığı “İsti sular” mineral su mənbəyindən söhbət 
açmışdır. Müqəddəs yerlərə sitayiş və inam necə meydana gəlmişdir?- sualına 
H.Quliyev 2 prizmadan yanaşaraq, dağ və qayalara sitayişi təbiətə, onun möhtəşəm 
qüvvələrinə sitayiş kimi mənalandırmış, İbtidai İcma dövrünün dini baxışlarından 
olan animizmin (ruha inam) qalıqları ilə əlaqələndirmişdir. Onun fikrincə, “cansız 
təbiətin də canı, ruhu mövcuddur. Dağlar canlı olaraq göylərlə təmasdadır, onların 
zirvələri isə ruhların məskənidir. Ruhlara qurban kəsməklə hər hansı bir arzuya 
çatmaq olar” (25, s.29).

Etnoqraf ziyarətgahların həmin dövrün ictimaiyyəti üçün əslində heç də ağır 
olmayan zərərini xarakterizə edərək qeyd edirdi ki, “pirə gələnlər bir neçə gün 
öz işlərindən qalır, təsərrüfat işlərindən yayınır, maddi zərər çəkirlər. Bu da bəzi 
adamların şüurunu zəhərləyir, onları kommunizm quruculuğu işindən uzaqlaşdırır.” 
(25, s.28-29). 

“Məişətimizdə adət və ənənələr” əsərində müqəddəs yerlərə ateist mövqeyi ilə 
yanaşılsa da, bölgələrdə dini ayinlərin icra olunduğu müqəddəs yerlər barədə ətraflı 
məlumat verilmişdir. H.Quliyev Sovet dövrünün tələblərinə uyğun olaraq ateizmə 
əsaslanıb xalqımızın dini sitayiş yerlərinə, ziyarətgahlara tənqidi məqsədlə yanaşsa 
da, əslində dolayısı ilə gələcək nəslə bu maddi-mənəvi abidələr haqqında geniş 
məlumat ötürürdü (25, s.25-26). Fundamental elmi tədqiqatları ilə ölkənin elmi 
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ictimaiyyətində nüfuz qazanmış H.Quliyev məhsuldar əməyinə görə 1971-ci ildə 
Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Fəxri fərmanına layiq görülmüşdür. 

1973-79-cu illər ərzində H.Quliyev etnoqrafiya elminin bir sıra aktual 
məsələlərinə aid 10 məqalə və bir kitab çap etdirmiş, yerli mətbuatda “Ulduz”, 
“Qobustan”, “Агитатор”, “Наука и жизнь” jurnallarında, “Bakı”, “Azərbaycan 
gəncləri”, “Ədəbiyyat və İncəsənət”, “Azərbaycan pioneri”, “Azərbaycan müəllimi”, 
“Kommunist”, “Бакинский  рабочий“, “Вышка“qəzetlərində 13 məqaləsi dərc 
olunmuşdur (4). 2 məcmuə və 2 kitabın da redaktəsini həyata keçirmişdir. 

Alim, 1975-ci ildən “Sovet dövrü etnoqrafiyası” şöbəsinə ictimai əsaslarla 
rəhbərlik etmiş, həmin dövrdə şöbə əməkdaşlarının hazırladığı 3 cildlik “Azərbaycan 
etnoqrafiyası” əsərinə 16 çap vərəqi, ASE çoxcildlik “Azərbaycan tarixi” əsərinə 
isə 4 çap vərəqi həcmində mətn yazmışdır. Bu illər ərzində alim, 10-a yaxın elmi 
kadr yetişdirmişdir (1). 

Etnoqraf, 1982-ci ildə Sovet muzeylərində saxlanan Azərbaycana dair etnoqrafik 
abidələri qeydə almaq və yerləşdiyi yeri müəyyənləşdirmək məsədilə Moskva 
şəhərinə ezam edilmiş (1,Əmr №.289 30/06-1982), qayıtdıqdan sonra “Açıq səma 
altında muzey” üçün etnoqrafik materialları müəyyənləşdirmək məqsədilə Quba-
Xaçmaz zonasına etnoqrafik səfərə yollanmışdır (1Əmr№ 294 01/07-1982).

1982-ci ilin noyabr ayında Moskvada SSRİ Ali Sovetinin Nazirlər Kobinetinin 
48 saylı protokoluna əsasən Həsən Aslan oğlu Quliyev elmi fəaliyyətinə görə 
etnoqrafiya ixtisası üzrə professorluq dərəcəsinə layiq görüldü. Bu dövrdən 
etibarən H.Quliyev Azərbaycan etnoqrafiiyası ilə bağlı məsələlərlə ümumittifaq və 
beynəlxalq çərçivədə keçirilən tədbirlərdə iştirak edirdi.

İlk dəfə 1981-ci ildə o, Riqa şəhərində keçirilmiş “Sovet bayram və 
mərasimlərinin inkişaf məsələləri” adlı  elmi konfransda iştirak etmişdir (1, əmr № 
654. 27/11-1981). Həmin il Kalmıkiyanın Elista şəhərində keçirilən “Etnomədəni 
proseslər və müasir dünya” Ümumittifaq konfransında, 1983-cü ildə Bakıda 
keçirilmiş “Sovet adamının mənəvi həyatında milli və beynəlmiləl dialektika” 
mövzusunda elmi-praktik konfransda da çıxış etmişdir. 

1983-cü il Bakıda keçirilən “Şərq xalçaları üzrə Bakı Beynəlxalq 
Simpoziumunun işində yaxından iştirak edən alim, rəhbərlik tərəfindən buna görə 
mükafatlandırılmışdır (1, Əmr № 72. 25/10-1983) Simpoziumda “Azərbaycan 
xalqının məişətində xalça və xalça məmulatları (tarixi-etnoqrafik tədqiqat)” 
mövzusunda məruzə ilə çıxış etmiş, alimin həmin məruzəsi tezislər toplusunda da 
dərc olunmuşdur (29, стр-7-9). 1984-cü ildə isə “Sosialistik həyat tərzində ideoloji 
problemlərin təkmilləşdirilməsi” mövzusunda Ümumittifaq konfransında məruzə 
ilə çıxış etmişdir. 

1986-cı ildə Rusiyanın Yoşkar-Ola şəhərində təşkil olunmuş “1984-85-ci illər 
ümumi çöl etnoqrafik və antropoloji tədqiqatlarının ümumittifaq sessiyası”nda 
iştirak etmiş, yenə həmin ildə ABŞ-da keçirilən “Mərkəzi Asiya cəmiyyət tarixi 
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və mədəniyyəti” mövzusunda elmi konfransda, 1987-ci ildə Omskda Böyük 
Oktyabr Sosialist İnqilabının 70 illiyi münasibətilə keçirilən “Etnoqrafiya və 
etnoqrafik biliklərin tətbiqi” adlı elmi konfransda və Orconikidze şəhərində təşkil 
olunmuş “Mədəniyyətdə və mədəni irs problemlərində ənənələr” adlı ümumittifaq 
konfranslarında iştirak etmişdir. Davamlı olaraq, 1988-ci ildə Bakıda təşkil olunan 
“Etniklik və dil”, 1990-cı ildə isə Minskda keçirilən “Ənənə və çoxmillətli cəmiyyət” 
mövzusunda ümumittifaq konfransında da məruzə ilə çıxış etmişdir. 

H.Quliyev 1986-cı ildə nəşr olunmuş “Azərbaycanda ailə məişətinin 
bəzi məsələləri” adlı əsərində XIX əsr Azərbaycanda ailə məişətinin bir sıra 
problemlərini – ailənin tarixi formaları, nikah münasibətləri, mülkiyyət hüququ və 
başqa mövzulardan bəhs etmişdir. Dövrünün sosial və mədəni həyatındakı kəndli 
ailəsinin həyat tərzini işıqlandırarkən statistik sənədlərə əsaslanan etnoqraf, gəldiyi 
nəticələrlə əlaqədar hər bölməyə uyğun yeri gəldikcə fikirlərini el deyimləri ilə 
tamamlayırdı (24). Bu isə göstərir ki, H.Quliyev eyni zamanda milli folklorun dərin 
bilicisi idi. 

1987-ci ildə H.Quliyev, M.Qasımov, İ.Məmmədov və S.Novruzovanın birlikdə 
tərtib etdikləri “Azərbaycanca-rusca etnoqrafiya terminləri lüğəti” etnoqrafik 
terminləri öyrənmək üçün dəyərli mənbədir. Geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə 
tutulmuş lüğət Azərbaycan etnoqrafiyasına aid terminlərin müəyyən qismini əhatə 
etmişdir. 

Bu illərdə H.Quliyev “Azərbaycan etnoqrafik oçerkləri” adlı daha bir sanballı 
əsərini tamamlamış, eyni zamanda elmi kadrların hazırlanması işinə xüsusi diqqət 
ayırmışdır. Bu dövrdə onun Dağıstan, Özbəkistan, Leninqrad, Türkiyə və ABŞ 
etnoqrafları ilə elmi əməkdaşlığı da xeyli genişlənmişdi (1). 

1991-93-cü illərin hesabatlarından aydın olur ki, H.Quliyevin rəhbərlik etdiyi 
Azərbaycan Elmlər Akademiyasının “Sovet dövrü etnoqrafiyası” şöbəsində aparılan 
tədqiqatların əsas istiqaməti Azərbaycan xalqının məişət və mədəniyyətinin dərindən 
öyrənilməsi ilə bağlı olmuşdur. Mövzu ilə əlaqədar 1991-ci ildə “Azərbaycan tatları 
(tarixi, yayılma ərazisi, demoqrafik məlumat)”, “Sənətkarlığın ənənəvi tipləri və 
onların müasir vəziyyəti”, “Bədii sənətkarlıq nümunələri” kimi elmi mövzular işlənib 
hazırlanmışdır. 1992-ci ildə isə etnoqraf tərəfindən “Azərbaycanda metalişləmə və 
onun müasir vəziyyəti” mövzusu işlənmişdir. Həmin il şöbədə etnoqrafiyanın aktual 
məsələləri ilə məşğul olan 4 aspiranta və 2 dissertanta H.Quliyev rəhbərlik edirdi. 

Alim ömrünün ixtiyar yaşında, 1992-ci ilin sentyabrında İran İslam 
Respublikasının İsfahan şəhərində keçirilmiş “İran qəbilələri arasında köçərilik” 
adlı konfransda “Azərbaycanda maldarlığın formaları” mövzusunda məruzə ilə çıxış 
etmişdir. Həmin dövrdə Təbriz Universitetinin tarix və coğrafiya fakültələri ilə elmi 
əlaqələrin də əsası qoyulmuşdur. H.Quliyev bu əməkdaşlıq çərçivəsində iki İran 
vətəndaşı olmaqla, bütövlükdə 7 elmlər doktoruna elmi məsləhətçi olmuşdur (1). 

1998-ci ildə artıq müstəqilliyə qədəm qoyan Azərbaycan Respublikası 
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ilə Almaniya arasında təşkil olunan elmi əməkdaşlıqla əlaqədar kompleks 
ekspedisiyaların təşkili və ilkin çöl-etnoqrafik materialları toplamaq məqsədilə 
H.Quliyev Ağstafa, Xanlar, Tovuz və Şəmkir rayonlarına bir aylıq ezamiyyətə 
göndərilmişdir (1, əmr.30 03.08.98). 

2001-ci il  oktyabrın 6-da Azərbaycanın görkəmli etnoqraf-alimi H.Quliyev 77 
yaşında vəfat etdi. Azərbaycan elmi üçün böyük işlər görmüş alim onu xatırlayan 
elm adamlarının, yaxınlarının xatirində həmişəlik qaldı. 

Azərbaycanın dəyərli aliminin xatirəsini əbədiləşdirmək istiqamətində 
müəyyən işlər də görülmüşdür. 2017-ci il noyabrın 20-də Azərbaycan Xalça 
Muzeyində “Xəzinənin yeni inciləri” adı altında təşkil olunan sərgidə H.Quliyevin 
ailəsi tərəfindən Muzeyə hədiyyə edilmiş şəxsi arxivindən olan əşyalar da təqdim 
olunmuşdur. Bu, Sovet dövrünə aid və onun müəllifi olduğu broşürlər, onun şəxsi 
kitabxanasından Qafqaz xalqları etnoqrafiyası üzrə kitablar kimi dəyərli biblioqrafik 
nümunələr, eləcə də Rusiya muzeylərində alimin özünün inqilab öncəsi çəkilən 
fotoşəkillərin (əsasən, D.İ.Yermakovun) üzündən çıxartdığı qafqazlıların həyat 
və məişətini əks etdirən şəkillərdir. Arxivin əsas dəyəri alimin öz əlyazmaları və 
ilk növbədə onun Azərbaycanın bölgələrinə səfərləri ilə bağlı qeydlərinin apardığı 
ekspedisiya gündəlikləridir. Hazırda Azərbaycan Xalça Muzeyinin H.Quliyevə 
məxsus xatirə güşəsində onun iri həcmli fotoşəkilləri və əlyazmaları nümayiş 
olunmaqdadır. 

İstifadə edilmiş mənbə və ədəbiyyat siyahısı
1. AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun Elmi Arxivi. Qovluq № 

452, дело № 10.
2. AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun Elmi Arxivi. Qovluq № 32 

ф1.от II д.4907
3. AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun Elmi Arxivi. Qovluq № 

568.F1 şöbə 13, d 5612 (ф 1от 13, д 5612
4. AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun Elmi Arxivi. Qovluq № 10 

(1980)
5. AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Elmi Arxivi inv №-383 
6. AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Elmi Arxivi inv №-216
7. AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Elmi Arxivi inv №-231
8. AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Elmi Arxivi inv №-371
9. AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Elmi Arxivi İnv №-206
10. AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Elmi Arxivi İnv №-381
11. AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Elmi Arxivi inv №-368
12. AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Elmi Arxivi inv №-83
13. AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Elmi Arxivi inv №-1079



“Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi - 2020”

310

14. AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Elmi Arxivi Inv №-374
15. AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Elmi Arxivi Inv №-678
16. AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Elmi Arxivi Inv №-14
17. AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Elmi arxivi, Azərbaycan Tarixi 

Muzeyinin Etnoqrafiya şöbəsinin 1957-ci ildə gördüyü işlərin hesabatı.  
18. AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Etnoqrafiya fondu. 
19. ASEA Məruzələr Доклады (отдельный оттиск). Bakı, 1957. 
20. AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Elmi Arxivi Inv №-4. 
21. AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Elmi Arxivi Inv №-59
22. Cavadov Q. Həmyerlimiz ilk elmlər doktorudur. “Azərbaycan” qəzeti, 18 

mart 1969-cu il. 
23. Hacıyeva Z. Azərbaycan Dövlət Muzeyi. Bakı-“Şərq-Qərb”-2012.
24. Quliyev H. Azərbaycanda ailə məişətinin bəzi məsələləri. Bakı, Elm, 1986. 
25. Quliyev H. Azərbaycanda qədim dini ayinlər və onların məişətdə qalıqları, 

Bakı, 1968. 
26. Quliyev H. XIX əsr və XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda yun ipin 

xalq üsulu ilə boyadılmasının tarixi və öyrənilməsi haqqında. Azərbaycan 
etnoqrafik məcmuəsi, Tədqiqat və materiallar, I buraxılış. Bakı, 1964. 

27. Quliyev H., Tağızadə N.  Metal və xalq sənətkarlığı. Bakı, 1968. 
28. Vəliyev F, Abdulova G. Qarabağ geyimləri (kataloq). Bakı, 2016. 
29. Международный Симпозиум по искусству восточных ковров тезисы 

Баку, 1983. 
30. Советская этнография. №1, 1955.
31. Советская этнография. №10, 1960. 
32. Советская этнография. №2, 1959. 
33. Советская этнография. №4, 1961. 

Guliyeva Aygun
On the scientific heritage of ethnographer Hasan Guliyev

Summary
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The article is devoted to the study of the scientific heritage of H.A Guliyev, 
one of the prominent representatives of the ethnographic science of Azerbaijan in 
the second half of the XX century. From the research, it turned out that H. Guliyev 
tried to study the most fundamental issues of the traditional cultural heritage of 
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the people - agricultural culture, crafts, spiritual culture, family-marriage relations 
and so on, and presented valuable scientific works. H. Guliyev also acted as a 
professional museologist and made great contributions to the development of 
museology traditions in Azerbaijan. Scientific literature and archival materials were 
widely used in writing the article.

Гулиева Айгюн
О научном наследии этнографа Гасана Гулиева

Резюме

Ключевые слова: Гасан Гулиев, Музей Истории Азербайджана, 
этнография, этнографическое исследование, музееведение

Статья посвящена изучению научного наследия одного из видных 
представителей этнографической науки Азербайджана XX века  Г.А.Гулиева. 
В результате проведенного исследования выяснилось, что Г.Гулиев трудился 
в области изучения наиболее фундаментальных проблем традиционного 
культурного наследия народа – культуры земледелия, ремесла, духовной 
культуры, семейно-брачных отношений и т.п., представив солидные научные 
произведения.

Г.Гулиев будучи, помимо этого, профессиональным музееведом, внес 
большой вклад в развитие традиций музееведения в Азербайджане. 

При написании статьи широко использована научная литература и 
архивные материалы.
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“Millət”, “millətçilik” və “milli şüur” məsələləri dünya elmində nisbətən az 
öyrənilən, əvəzində daha çox mübahisə predmetinə çevrilən problemlərdəndir. 
Tanınmış fransız tarixçisi E.Renandan (1823-1892) başlayaraq bu günə qədər 
müxtəlif vaxtlarda sözügedən anlayışların məzmunu ilə bağlı filosoflar, psixoloqlar, 
sosioloqlar və etnoqraflar tərəfindən çox vaxt üst-üstə düşməyən, bəzən də bir-birini 
rədd edən zidiyyətli fikirlər irəli sürülmüş, çoxlu nəzəriyyələr ortaya qoyulmuşdur. 
Lakin həmin nəzəriyyələrdə bəzən “etnos” və “millət”in əlamətləri qarışdırılır, 
bəzən biri digərinin tərkib hissəsi kimi verilir, bəzən də tamamilə bir-birinə əks 
qütblərdə dayanan fenomenlər kimi təqdim edilir. Mütəxəssislər mövcud fikirləri 
ümumiləşdirib onları iki əsas qrupda sistemləşdirirlər. Birinci qrupu XX əsrin 
ortalarına qədər dünya elmində hakim mövqeyə malik olan və etnosa sabit əlamətlərə 
malik insanların orijinal və sabit birliyi kimi yanaşan primordial  (ing. primordial - 
başlanğıc, ilkin) yanaşma təşkil edir. Mənbəyini alman idealistləri – İ.H.Fixte (38) və 
İ.Q.Gerderin (26) əsərlərindən götürən primordial nəzəriyyə milləti təbii qanunlara 
tabe olan təbiət elementi kimi görür, onu ümumi qan, adətlər, dil, din və vahid 
ərazi ilə birləşən qohum insanların geniş birliyi hesab edirlər. Sosiobioloji və tarixi 
təkamül cərəyanları fərləndirilən primordializm nəzəriyyəsidə S.M.Şirikoqorov və 
V.Mülmanın etnos haqqında təlimi (42), L.N.Qumilyovun etnogenezin passionar 
nəzəriyyəsi (27), Y.V.Bromleyin dualizm nəzəriyyəsi (22) və s. mühüm yer tutur. 

İkinci qrupa isə funksionalizm, instrumentalizm (və ya situasionizm), 
etnosimvolizm, konstruktivizm və digər cərəyanlar daxildir. Bu cərəyanalar 
XX əsrin 60-cı illərində “millət”i tamamilə fərqli mövqedən xarakterizə edən 
modernizm, 80-ci illərindən etibarən isə postmodernizm cəbhəsini təşkil edir. 
Modernizmin əsasında F.Nitsşenin və A.Berqsonun fəlsəfi ideyaları, Z.Freyd 

Tahir Şahbazov
Bir daha Azərbaycan millətinin və milli şüurun 

formalaşması məsələlərinə dair 

Tahir Şahbazov. Bir daha Azərbaycan millətinin və milli şüurun formalaşması məsələlərinə dair (səh. 312-325)
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və K.Yunqun psixoloji konsepsiyaları dayanır. Primordialistlərin əksinə olaraq 
modernistlər “millət”ə tarixi və ya siyasi hadisə kimi baxır, onu dövlət təsisatının 
güclənməsi və kapitalizmin inkişafı ilə əlaqədar meydana gələn sənaye erasının 
məhsulu hesab edirlər. Müasir dövrdə bu fikir və ideyaların vahid konsepsiya 
şəklində formalaşmasında E.Gelnerin (44), B.Andersonun (18), E.Smitin (34), 
E.Hobsbaumun (39), C.Hoskinqin (40) М.Хroxun (41) və başqalarının böyük 
xidmətləri olmuşdur. Məhz onların əsərləri sayəsində dünya etnologiya elmində 
“millətin primordial nəzəriyyəsi”nin hökmranlığına son qoyulmuşdur (20, s. 11).

Bununla belə, “millət nədir”, “nə zaman meydana gəlir”, “əsas əlamətləri 
hansılardır” suallarına hələ ki, hamını qane edəcək bir cavab yoxdur. Hətta 
modernizmin öz daxilində bu və ya digər dərəcədə fərqli fikirlərə və yanaşmalara 
rast gəlmək mümkündür. Məsələn, funksionalizm cərəyanının görkəmli 
nümayəndələrindən olan E.Gelnerə görə, dövlətin yaranması millətdən kənar baş 
verdiyi kimi, millət də dövlətdən asılı olmayaraq formalaşır (44, s. 6-7). B.Anderson 
milləti “xəyali cəmiyyət” hesab edərək yazır: “...Bu, xəyali bir şeydir, çünki hətta 
sayca ən kiçik millətin üzvləri heç vaxt mənsub olduqları toplumun əksəriyyətini 
tanımayacaq, onlarla görüşməyəcək və hətta onlar haqqında eşitməyəcəklər. Hər 
birinin şüurunda yalnız öz icması haqqında təsəvvürlər yaşayacaqdır” (18, s. 47).

M.Xroxa görə isə “millət” uzun və mürəkkəb tarixi proseslərin məhsulu olub, 
müxtəlif obyektiv münasibətlərin (iqtisadi, siyasi, dil, mədəni, din, coğrafi, tarixi) 
kombinasiyası və həmin münasibətlərin kollektiv şüurda inikasıdır. Bu əlaqələrin 
bəziləri milli quruculuq prosesində rollarını dəyişə və ya biri digərinə tabe ola bilər. 
Lakin onlardan üçü mütləq şəkildə dəyişməz qalır: 1) qrupun və ya ən azından onun 
əsas elementlərinin “tale” kimi qələmə verilən ümumi keçmişi haqqında yaddaş; 2) 
qrup xaricində olduğundan daxildə daha yüksək səviyyədə sosial ünsiyyəti təmin 
edən dil və ya mədəni əlaqələrin intensivliyi; 3) vətəndaş cəmiyyətində təşkil olunan 
bütün qrup üzvlərinin bərabərliyi (41, s. 122).

Rus etnoqraflarından V.Tişkov da məsələnin “sıfır variantı”ndan çıxış edərək, 
millətin etnik birlik olması haqda fikirləri rədd edir və problemi “dövlət-millət” 
kontekstində izah etməyə çalışır (37, s. 3).

Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, uzun illər sovet, eləcə də Azərbaycan elmində 
hakim olan, 1913-cü ildən 1954-cü ilə qədər dəfələrlə redaktəyə məruz qalan 
İ.V.Stalinin “millət nəzəriyyəsi”ndə “millət - mədəniyyətin ümumiliyində təzahür 
edən, vahid dilə, əraziyə, iqtisadi həyata və psixi quruluşa malik insanların tarixən 
formalaşan sabit birliyi” kimi təqdim edilirdi (35, s. 296). Lakin bu xarakteristika 
bolşevizmin “milli məsələ” sahəsində proqram xarakterli bir bəyənnaməsi olaraq, 
sovet dövlətinin və qondarma “sovet milləti”nin dağılması ilə iflasa uğrayıb 
aktuallağını itirdi.

Millətin ən vacib atributu heç şübhəsiz ki, milli şüurdur. Lakin XX əsrin 40-
cı illərindən etibarən etnologiya, sosiologiya və fəlsəfə elmlərində “milli şüur”la 
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yanaşı, “milli identiklik” anlayışı da dövriyəyə daxil olmuş və bu anlayış ilk olaraq 
Amerika psixoloqu E.Eriksonun görüşlərində öz fundamental izahını tapmışdır. 
İdentikliyi “zamanın açar mövzusu” və “şəxsiyyətin zaman və məkan daxilində 
tarixi fasiləsizliyi” kimi izah edən E.Erikson onu müstəqil elmi termin səviyyəsinə 
qaldıraraq iki variantda - “eyniliyin və bütövlüyün subyektiv “coşqun duyğusu” və 
“mənbəyini xalqın keçmişindən götürən şəxsi və mədəni eyniliyin vəhdəti” kimi 
şərh etmişdir (43, s. 28-29). 

Etnik identiklikdən fərqli olaraq, milli identiklik təbii xüsusiyyət hesab 
olunmur. İnsanların zaman-zaman əxz etdiyi maddi və mənəvi irsə münasibəti, 
milli maraqların təmin etmək duyğusu, digər milli-etnik qruplarla uğurlu qarşılıqlı 
münasibətlərin həyata keçirilməsi üçün özünü səfərbər etmək qabiliyyəti və s. 
elementlər onun əsas komponentləridir. İctimai şüurun bütün digər formaları 
kimi, milli şüurun da adi və nəzəri səviyyələri, ideoloji və psixoloji tərəfləri 
ayırd edilir (28, s. 137). 

Tədqiqatçılar millətin formalaşma prosesinin mərkəzləşdirmə, unifikasiya 
və milli quruculuq variantlarını fərqləndirirlər. Etnoqraf Aydın Balayev 
Azərbaycan sosial-siyasi və iqtisadi mühiti üçün üçüncü variantın (milli 
quruculuq) xarakterik olduğunu qeyd edərək yazmışdır ki, “bu halda ön plana 
dövlət xadimləri və döyüşçülər deyil, enerjisini doninant olmayan qrupların 
dilinin, mədəni, sosial və tarixi əlamətlərinin öyrənilməsinə yönəldən və 
öyrəndiklərini öz həmvətənlilərinin şüurunda möhkəmləndirməyə çalışan aktiv 
təşviqatçılar, ziyalılar çıxırlar” (20,  s. 134-135). 

Bu kontekstdə Azərbaycanda millətin formalaşma prosesinin başlanğıcını XIX 
əsrə, daha dəqiq desək əsrin 2-ci yarısına aid edə bilərik. Belə ki, məhz həmin dövrdə 
xalqın içindən çıxmış ayrı-ayrı ziyalıların – şair və yazıçıların, jurnalistlərin və milli 
təfəkkürlü digər insanların milli dirçəliş və oyanış üçün başladıqları mübarizə, əsrin 
sonlarında bir hərəkata çevrilə bildi. Lakin bu çox çətin və ağrılı prosesi izləməkdən 
əvvəl, araşdırılan dövrün sosial-siyasi və mədəni-mənəvi mənzərəsinə ötəri də olsa 
bir nəzər salmağı vacib hesab edirik.

Məlum olduğu kimi, Rusiya ilə İran arasında XVIII əsrin sonlarından başlanan 
siyasi rəqabət və müharibələr Azərbaycanın bölünməsini rəsmiləşdirən 1813-cü il 
Gülüstan və 1828-ci il Türkmənçay müqavilələri ilə başa çatdı. Lakin uzun illər, 
xüsusilə də sovet dönəmində bu hadisə, eləcə də Şimali Azərbaycanda qurulan 
müstəmləkəçilik sisteminin mahiyyəti tarixi ədəbiyyatda doğru-düzgün şərh 
edilməmiş, işğal hadisəsi “birləşdirilmə” kimi qələmə verilmiş və bu “birləşmənin” 
Azərbaycan xalqı üçün iqtisadi, siyasi, mədəni və b. sahələrdə guya “müsilsiz 
mütərəqqi rol oynaması” kimi yanlış müddəalar təbliğ olunmuşdur. Halbuki yerli 
əhalinin milli-mədəni və məişət xüsusiyyətlərini, dini və əxlaqi görüşlərini qəti 
şəkildə rədd edən işğalın başlıca məqsədi, bu müsəlman ucqarını siyasi cəhətdən 
uzun müddətə əsarətdə saxlamaq, burada xristian ünsürlərini (alman, rus, erməni, 
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polyak, latış, çex, moldavan, yunan, eston, aysor, yəhudi və s.) məskunlaşdırmaqla 
Azərbaycanın etnik-siyasi xəritəsini dəyişmək, onu mülkü və siyasi tellərlə Rusiyaya 
bağlamaq, əhalisini “rusca danışmağa, rusca düşünməyə və hiss etməyə məcbur 
etmək” idi (31, s. 280). İşğaldan sonra xanlıq və sultanlıqların ləğvi, onların rus 
hərbi dairələrinin idarəçiliyinə verilməsi, hərbi-komendant üsul-idarəsinin tətbiqi, 
xalqın maddi və mənəvi irsinə edilən qəsdlər, kütləvi köçürmələr fonunda yerli 
əhalinin miqrasiyası, tarixi toponimlərin dəyişdirilməsi və s. tədbirlər çarizmin 
Azərbaycanda yeritdiyi ruslaşdırma və xristianlaşdırma siyasətinə xidmət edirdi. 
Təsadüfi deyil ki, bu siyasətin ağır sosial-iqtisadi, siyasi, mədəni və mənəvi nəticələri 
tezliklə özünü göstərdi və “azərbaycanlılar öz tarixlərində ilk dəfə olaraq hiss etdilər 
ki, onlar bu ölkənin (Rusiya imperiyasının) bərabərhüquqlu vətəndaşları olmayıb, 
dili, dini, adət-ənənələri, mədəniyyəti (hələ vətəndaş hüquq və azadlıqlarından 
danışmırıq) hakim millət (ruslar nəzərdə tutulur - red.) tərəfindən maneəsiz olaraq 
hər an tapdalana bilən etnik azlıqlardan biridir” (21, s. 37). 

Məsələ ilə bağlı rusiyalı tədqiqatçı S.Luryenin fikirləri də cəlbedicidir: “...
Bölgənin (Cənubi Qafqazın) müsəlman əhalisinin Rusiya dövlət mexanizminə 
daxil edilməsi bu ölkənin hakimiyyəti üçün nisbətən asan idi. Çünki onlar 
imperiyanın sərhədlərinin genişləndirilməsi prosesində əsarət altına alınan ilk və 
son müsəlmanlar deyildi və təbii ki, onların idarə olunması prinsipləri artıq mövcud 
idi. Gürcü və ermənilərlə bağlı vəziyyət isə fərqli idi. Birincisi, onlar xristian 
idilər və bu da özlüyündə onları ruslarla eyni müstəvidə qoyurdu; ikincisi, onlar 
fəth olunmayıb, Rusiya imperiyasının tərkibinə könüllü olaraq daxil olmuşdular. 
Bundan əlavə, onlar özləri də işğalçı sayıla bilərdilər, çünki Zaqafqaziyanın rus 
ordusu tərəfindən fəthində, Qafqazın “sakitləşdirilməsində”, daha sonra Rusiya-
Türkiyə müharibələrində yaxından iştirak edən Qafqaz ordusunda komandanlıq 
mövqelərinin əhəmiyyətli bir hissəsi ermənilərin əlində idi” (32, s. 145-146).

Çarizmin Azərbaycanda yeritdiyi milli əsarət siyasəti bütün həyat sahələrini 
əhatə etsə də, kütləvi savadsızlıqda, dünyəvi təhsilin olmamasında və əhalinin 
böyük bir hissəsinin ibtidai təhsil almaq imkanından belə kənarda qalmasında 
özünü daha çox göstərirdi. Çünki müstəmləkə rejimi müsəlman-azərbaycanlıların 
təhsil almasında, savadlanmasında maraqlı deyildi. Mövcud olan yeganə təhsil  
növü isə əvvəlki dövrlərdən qalma - məscidlərin nəzdində fəaliyyət göstərən molla 
məktəblərində (və ya mollaxanalarda) və mədrəsələrdə keçirilən dini təhsil idi. Orta 
ruhani məktəbləri sayılan mədrəsələrə ana və fars dillərini bilən yaşı 16-dan yuxarı 
olanlar qəbul edilirdilər (1, s. 84). Qeyri-dəqiq proqram üzrə fəaliyyət göstərən 
və konkret təhsil müddəti olmayan mədrəsələri bitirənlər dini rütbə alırdılar. Belə 
təhsil müəssisələrinə əsasən İranda, Türkiyədə və Misirdə adi dini təhsil almış 
müdərrislər  (ərəbcədən tərcümədə “dərs deyən şəxs – müəllim” mənasını bildirir – 
T.Ş.) başçılıq edirdilər (5, s. 129). 

Tarixdə “qəza məktəbləri” adlı ilə məlum olan rus ibtidai təhsil müəssisələri də 
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mövcud boşluğu aradan qaldırmaq gücündə deyildi. Əslində çarizm bu məktəbləri 
yaradarkən kütləvi savadsızlığı aradan qaldırmaq deyil, ilk növbədə yerli əhali 
içərisindən mütləqiyyətin regionda siyasi və iqtisadi cəhətdən möhkəmlənməsini 
təmin edəcək, imperiyaya sədaqətli, idarəetmənin müxtəlif sahələrində çalışa 
biləcək çinovniklərin hazırlanmasını nəzərdə tuturdu. Odur ki, qəza məktəblərinin 
və orada oxuyan azərbaycanlı uşaqların sayı çox deyildi. Maliyyə vəsaitinin 
və ixtisaslı müəllim kadrlarının azlığı, məktəb binalarının olmaması və ya pis 
vəziyyətdə olması, təhsil proqramlarındakı ciddi çatışmazlıqlar, rus dilində təhsilin 
yerli əhali üçün çətinlik törətməsi və s. öz təsirini göstərirdi (36, s. 43-44). Yalnız 
XIX əsrin 80-ci illərində yaradılan “rus-tatar” məktəblərində Azərbaycan dili 
ayrıca predmet kimi tədris edilməyə başlanmışdı. Bir sözlə, təhsil çarizmin Cənubi 
Qafqazda həyata keçirdiyi ruslaşdırma siyasətinin tərkib hissəsi idi. 

Lakin çar hakimiyyət orqanları yalnız ana dilli təhsilin deyil, ana dilli mətbuatın, 
ədəbiyyatın, teatr və başqa mədəni-maarif müəssələrinin inkişafına da mane 
olmağa çalışırdı. Bir sözlə, çarizmin Azərbaycan dilinə münasibəti imperiyanın 
müstəmləkəçilik siyasətinə tam adekvat idi. Halbuki, istər XIX əsrdə, istərsə də 
əvvəlki yüzilliklərdə Azərbaycan türk dilinin bütün Qafqaz regionunda etnoslararası 
münasibətlərdə oynadığı vacib rol və bu baxımdan fransız dili ilə müqayisə edildiyi 
hər kəsə məlumdur (33, s. 78-79; 23, s. 120; 25, s. 152; 24, s. 71-72). 

İslama və müsəlmançılığa qarşı mübarizə, bu dinin fundamental əsaslarının 
sarsıdılması çarizmin Azərbaycanda həyata keçirdiyi müstəmləkəçilik siyasətinin 
digər əsas istiqamətini təşkil edirdi. Başqa sözlə desək, çarizmin din siyasəti rus 
pravoslav kilsəsinin mənafeyinə xidmət edən əsl düşmənçilik mövqeyi idi. Belə ki, 
bir tərəfdən din xadimlərini təqib edən, məscidləri bağlayan, müsəlmanların Məkkə, 
Mədinə, Kərbəla, Nəcəf kimi müqəddəs ziyarətgahlara səfərlərini məhdudlaşdıran 
çar hakimiyyəti orqanları, digər tərəfdən xristian missioner təşkilatlarının 
geniş şəbəkəsini yaratmaqla müsəlmanlara qarşı təxribat və cəza tədbirlərini 
genişləndirməyə çalışırdı. Rusiyanın mərkəzi şəhərlərində ümumrusiya missioner 
qurultayları çağırılır, burada müsəlmanlara qarşı mübarizə tədbirəri müzakirə 
edilir, pravoslav missioner hərəkatının fəaliyyəti üçün yeni vasitə və üsullar işlənib 
hazırlanırdı (13, s. 56). 

Bundan əlavə, çarizm müsəlmanlar arasındakı təriqət ayrılığını dərinləşdirməyə, 
xalqın arasına ədavət toxumu səpməyə, müsəlman ruhani işlərinin idarəçiliyini 
bacardıqca daha çox parçalamağa çalışırdı. Cənubi Qafqaz ruhaniliyinin yenidən 
təşkili ilə bağlı “Əsasnamə” layihəsinin hazırlanması üçün komissiya yaradılması 
da məhz bu məqsədə xidmət edirdi. Belə ki, 5 aprel 1872-ci ilsə çar qərarı ilə təsdiq 
edilən həmin “Əsasnamə”yə görə Zaqafqaziyada sünni və şiə məzhəbləri üzrə iki 
ruhani idarəsi – müftilik və şüyxülislamlıq yaradılmış, bunların nəzdində “Ömər 
təlimi” və Əli təlimi adlı iki məktəb təsis edilmişdi (14, s. 162; 13, s. 60-61). 

Lakin Zaqafqaziya müsəlmanları ruhani idarələri başçılarının, müftinin və 
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şeyxülislamın, habelə quberniya dini məclisləri sədrlərinin təyin edilməsinə çar 
orqanları xüsusi diqqət yetirirdilər. Çar hökumətinə sadiqliyi sübuta yetirilməyənlər 
vəzifə tuta bilmirdilər (8, s. 59). Bu mənada çar fərmanı ilə müfti və şeyxülislam 
vəzifələrinə təyin olunmuş şəxslər din xadimindən daha çox, yüksək çinli çar 
məmurları idi və imperiyanın siyasi maraqlarına xidmət edirdilər. Həm müftinin, 
həm də şeyxülislamın tərtib etdikləri “Tövsiyyənamə”lərdə əlahəzrət imperatora və 
onun ailəsinə səcdə və hörmət etməklə bağlı müddəalar, ünvanlarına dualar əksini 
tapırdı. Təsadüfi deyil ki, çara xidmətlərinə görə onların sinəsini çoxlu orden və 
medalalr bəzəyirdi (13, s. 66).

Müsəlman ruhanilərinin yüksək rütbəli qismi və dini təşkilatlar da çoxlu 
əmlaka, güzəşt və imtiyazlara sahib idilər ki, bu da onların hakimiyyət qarşısındakı 
xidmətləri ilə əlaqədar idi.

Sadə əhalinin məişətində isə İslam dini, yaxud da “müsəlmançılıq” dini 
ayinlərin icrasından, zülmə və ədalətsizliyə kortəbii itaətdən, cadu-ovsun, falçılıq, 
siğə-kəbin məsələlərindən, bir sözlə, mövhumat və xurafatdan uzağa getmirdi 
ki, bununla bağlı real həyat səhnələri bizə M.F.Axundovun, N.Vəzirovun, 
S.Ə.Şirvaninin, C.Məmmədquluzadənin, Ə.Haqverdiyevin və başqalarının 
əsərlərindən yaxşı məlumdur.

Məhz belə bir acınacalı ictimai-siaysi və mədəni mühitdə Azərbaycanda 
maarifçilik hərəkatı yayılmağa başlanmışdı. Bu hərəkat əsas etibarilə XIX əsrin 
ikinci yarısını əhatə etsə də, əsrin birinci yarısında maarifçilik sahəsində ayrı-
ayrı ziyalılar tərəfindən görülən işləri də yaddan çıxarmaq olmaz. Həmin ziyalılar 
arasında ensiklopedik biliyə malik, rus dilini mükəmməl bilən və bu dilin köməyi 
ilə Avropa maarifçiliyi ilə yaxından tanış olan, tarix, arxeologiya, fəlsəfə, filologiya, 
astronomiya, coğrafiya, pedoqogika, poeziya və s. sahələrdə mükəmməl əsərlər 
yaradan Abbasqulu ağa Bakıxanovu, maarifçilik fəaliyyəti və ədəbi yaradıcılığı 
ilə şöhrət qazanmış, Gəncədə, sonra isə Tiflisdə “Divani-hikmət” ədəbi-fəlsəfi 
məclisini təsis etmiş, Azərbaycan dilində “Kitabi-türki” adlı ilk dərs vəsaitini 
hazırlamış Mirzə Şəfi Vazehi, “Rəşid bəy və Səadət xanım” adlı məşhur romanın 
müəllifi olan İsmayıl bəy Qutqaşınlını və başqalarını qeyd etmək olar. Lakin 
mövcud sosial-siyasi şərtlər daxilində o zaman maarifçilik ideyaları geniş yayıla 
bilmədi və kütləvi hərəkata çevrilmədi. Tədqiqatçılar buna mane olan əsas amillər 
sırasında fars mədəniyyətinin və dilinin Azərbaycan cəmiyyətində hələ də güclü 
olması faktını da qeyd edirlər. Belə ki, orta əsrlərdən etibarən türklərin faktiki “rəsmi 
dilinə” çevrilən farş dili XIX əsrin ortalarına qədər həm də Azərbaycan ədəbi dili 
rolunu oynayırdı (20, s. 139). Çünki istər rus işğalına qədər, istərsə də işğaldan 
sonra Cənubi Azərbaycanla, yəni İranla ticarət-mədəni əlaqələrin davam etməsi və 
bu zaman ünsiyyət vasitəsi olaraq fars dilinin işlədilməsi, mollaxana və mədrəsə 
təhsilinin fars dilində olması, dərsliklərin bu dildə hazırlanması və əhalinin demək 
olar ki, hamısının bu dili bilməsi, yazışmaların və dəftərxana işilərinin fars dilində 
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aparılması buna münbit şərait yaratmışdı (15, s. 397-398).
Yalnız XIX əsrin ortalarında başlanan “Cədidizm” hərəkatının təsiri altında 

Azərbaycanın ayrı-ayrı şəhər və bölgələrində meydana gələn “Üsuli-cədid” 
məktəblərində fars dili tədricən tədris proqramlarından çıxarılmış, əvəzində 
Azərbaycan və rus dilləri ayrıca fən kimi keçirilməyə başlanmışdı (19, s. 67-
68). Bundan əlavə, çar hökuməti tərəfindən sosial-iqtisadi, inzibati idarəetmə 
və qanunvericilik müstəvisində həyata keçirdiyi bəzi islahatlar da maarifçiliyin 
genişlənməsinə şərait yaradırdı. Tədricən xalqın içərisində onun dərdlərini görən, 
duyan və o dərdə məlhəm axtarmağa çalışan maarifçi ziyalıların yeni nəsli – şairlər, 
yazıçılar, fikir adamları və s. yetişirdi. Qabaqcıl rus və Qərbi Avropa ideyalarını 
mənimsəmiş bu ziyalılar öz sələflərinin yaradıcılıq irsini, çoxəsrlik Azərbaycan 
və Yaxın Şərq ədəbiyyatının, elminin, ictimai-fəlsəfi fikrinin qabaqcıl ənənələrini 
dərindən mənimsəyərək millətin tərəqqisini və işıqlı gələcəyini təhsildə, maarifçilik 
ideyalarının yayılmasında görürdülər. Həmin ziyalıların içərisində Mirzə Fətəli 
Axundov (1812-1878), Seyid Əzim Şirvani (1835-1888), Nəcəbəy Vəzirov (1854- 
1926) və Həsənbəy Zərdabinin (1837-1907) adları xüsusi qeyd olunmalıdır. 

Azərbaycanda peşəkar teatr sənətinin, realist bədii nəsrin, demokratik fəlsəfi 
və estetik fikrin, ilk əlifba inqilabının, ümumiyyətlə mənəvi mədəniyyətimizin 
bütün sahələrində “yeni dövrün” banisi olan M.F.Axundovun zəngin və çoxcəhətli 
yaradıcılığı lokal milli çərçivələri aşıb keçmiş, türk və islam xalqları miqyasında 
ümumşərq və ümumbəşəri bir tarixi məna və əhəmiyyət kəsb etmişdir (2, s. 13). İlk 
dəfə olaraq türk xalqlarının birliyi ideyasını irəli sürən, çap işinin asanlaşdırılması 
üçün çətin ərəb əlifbasının latın əlifbasına dəyişdirilməsi uğrunda mübarizə aparan, 
bu məqsədlə Osmanlı sultanına, İran padşahına, akademik Dorna və başqalarına 
məktublar yazan M.F.Axundov təəssüf ki, məqəsdinə nail ola bilməmişdi. Çünki, 
istər Osmanlı Türkiyəsində, istərsə Azərbaycanın da tərkibində olduğu Rusiya 
imperiyasında müəyyən dairələr buna imkan verməmişdilər. Bununla bağlı 
M.F.Axundov ürək ağrısı ilə həmfikri Mirzə Melkum xana 8 mart 1872-ci ildə 
göndərdiyi məktubda yazırdı: “...Bizim bütün səylərimizin faydası ancaq xalq 
aiddir. Biz istəyirik ki, Osmanlı xalqı bizim səylərimizlə xoşbəxt və səadətli bir 
xalq olsun. Lakin bizim bu arzumuz Osmanlı nazirlərinin şəxsi zərərinədir. Biz 
ümumun mənfəətini istəyirik, onlar isə şəxsi mənfəətlərini güdürlər” (3, s.164). 

“Cədidizm” hərəkatının görkəmli nümayəndələrindən olan S.Ə.Şirvani isə 
ömürünün sonuna kimi məktəbdarlıqla məşğul olmuş və ilk olaraq Şamaxıda “Üsuli-
cədid” məktəbini təsis etmiş, ana dilində dərslik və dərs proqramı yaratmaq uğrunda 
çalışmışdır. Çarizmin Azərbaycanda həyata keçirdiyi müstəmləkəçilik siyasəti, 
dini və milli ədavəti qızışdırmaq cəhdləri, yaramaz idarəçilik, fırıldaqçı bəylər və 
tacirlər, dini əllərində vasitəyə çevirib əxlaqsızlıqla məşğul olan ruhanilər, fanatizm, 
korafəhm ziyalılar, şəriət elmlərinin xalq üçün faydasızlığı və s. S.Ə.Şirvani 
yaradıcılığının əsas mövzuları idi (16, s. 20). Müasirləri tərəfindən “Sərvəri-
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dövran”, “Şüəranın əmiri, soltanı”, “Mərifət taxtının Süleymanı”, “Məliküş-şüəra”, 
“Səramədi-dövran” adlandırılan S.Ə.Şirvaninin şer və qəzəlləri dillər əzbəri idi. 
Seyid Əzim həm də XIX əsrin 60 illərində Şamaxıda mövcud olmuş “Beytüs-Səfa” 
adlanan ədəbi məclisin yaradıcısı və rəhbəri olmuşdur.

XIX əsrin 70-ci illərində M.F.Axundov və S.Ə.Şirvaninin milli maarifçilik 
ideyaları H.Zərdabinin yaradıcılığında və ictimai-siaysi fəaliyyətində yeni 
mərhələyə qədəm qoymuşdur. Azərbaycanda ilk xeyriyyə cəmiyyətinin yaradıcısı 
olan H.Zərdabi dostu N.Vəzirovla birlikdə milli teatrın yaranmasında yaxından 
iştirak etdi. “İstəyirsinizmi türk milləti yaşasın, qabağa getsin, elmi və mərifəti 
olsun, mədəniyyəti olsun - buna dil verin: türklər öz dillərini itiriblər, sizin sözünüzü 
onlar anlamırlar. Onların dilini tapın, verin onlar yaşasın, qabağa getsin” - deyən 
H.Zərdabi 1975-ci ildə ilk ana dilli mətbu orqanını – “Əkinçi” qəzetini yaratmağa 
nail olmuşdur. Xalqın həyat və məişətinin aynası olan “Əkinçi” az bir müddətdə 
(1875-1877) fəaliyyət göstərsə də, onun ideyaları və yaradıcılıq ənənələri təkcə 
azərbaycanlıların deyil, Rusiya əsarətində yaşayan digər müsəlman və türkdilli 
xalqların mədəni inkişafına, sonrakı illərdə yeni mətbu orqanlarının  yaranmasına  
ciddi təsir göstərmişdir. Millət, xalq və onun problemləri ilk dəfə olaraq məhz bu 
qəzətin səhifələrində əksini tapırdı (10, s. 279-387).

Amalı millətin övladlarını savadlı görmək olan H.Zərdabi 1896-cı ildə müsəlman 
qızları üçün birsinifli ibtidai məktəb açmaq haqqında quberniyanın jandarma idarəsinə 
xahişlə müraciət etmiş və təbii olaraq bu xahiş müxtəlif bəhanələrlə rədd edilmişdi. 
Lakin elə həmin ildə müsəlman qızlar üçün dünyəvi məktəb ideyası Azərbaycan 
xalqının digər böyük oğlu Hacı Zeynalabdin Tağıyev tərəfindən bir daha irəli sürüldü. 
Uzun süründürməçilik, bürokratik əngəllər və əsassız bəhanələr üzündən fəaliyyətə 
başlaması xeyli ləngiyən bu məktəb yalnız nəhayət 1901-ci il oktyabrın 7-də açıldı və 
dövrün ən mühüm mühüm mədəni hadisəsinə çevrildi (6, s. 5-22).

XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının, mədəniyyətinin və maarifçiliyinin daha bir 
görkəmli nümayəndəsi dramaturq, publisist və tеatr xadimi Nəcəf bəy Vəzirov idi. 
N.Vəzirov H.Zərdabi ilə birlikdə 1873-cü ildə Bakıda M.F.Axundovun “Lənkəran 
xanının vəziri” və “Hacı Qara” komediyalarını teatrlaşdıraraq Azərbaycanda, eləcə 
də bütün müsəlman Şərqində dünyəvi peşəkar teatr sənətinin təməlini qoymuş, 
Moskvada - Pеtrovski-Razumovski (indiki Timiryazеv) Akadеmiyasında təhsil 
aldığı illərdə qafqazlı tatar (azərbaycanlı) tələbələrin “Imdadiyyə” adlı cəmiyyətini  
yaratmışdı (12, s. 34-35). Bundan əlavə, onun humanizm, yüksək bəşəri idеallar 
tərənnüm еdən yaradıcılığı, xüsusilə də bədii və ictimai fikir tariximizdə xüsusi yеr 
tutan “Müsibəti-Fəxrəddin” (1896) əsəri Azərbaycan ədəbiyyatında faciə janrında 
ilk əsər hesab olunur. “Müsibəti-Fəxrəddin”i “Müsibəti-müsəlman” adlandıran 
ədəbiyyatşünas Y.Qarayev bu əsəri “nadanlığa qarşı, bütün başqa silahlardan sonra 
bədii fikrin ağır topları ilə atılan atəş” kimi qiymətlənirmişdir (17, s. 4-12).

Lakin etiraf etmək lazımdır ki, türk xalqlarının dini-milli birlik ideyasını ilk 
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dəfə açıq şəkildə irəli sürən və elmi-nəzəri konsepsiya səviyyəsində ortaya qoyan 
şəxs Şeyx Cəmaləddin Əfqani (1838-1897) olmuşdur. C.Əfqaninin sosial-siyasi 
görüşlərində azadlıq, tərəqqi, dünya müsəlmanlarının mədəni və siyasi birliyi 
mühüm yer tutmuşdur. “İttihadi-islam” tezisini irəli sürən C.Əfqani İslamın 
əsaslarına, “Qurani-Kərim”in göstərişlərinə qayıtmağı bu birliyin əsas şərti kimi 
gördüyündən, dünyada panislamizmin islahatçı qanadının banisi kimi kimi də 
tanınır (11, s. 23; 30, s. 12). 

C.Əfqaninin milli birlik konsepsiyasında dil birliyi ideyası mühüm yer tuturdu. 
Dil birliyini din birliyindən daha sabit və davamlı olduğunu qeyd edən C.Əfqaninin 
qənatinə görə, “...Dil az zaman kəsiyində dəyişmək və ya başqası ilə əvəz olunmağı 
qəbul etmir. Din isə belə deyil. Tarix göstərir ki, eyni bir dildə danışan bir millət min 
il ərzində öz dilinə ciddi xələl gətirmədən dinini dəyişir, başqası ilə əvəz edir. Buna 
görə də dil birliyindən yaranan əlaqə və ittifaqın təsiri dini əlaqələrin təsirindən 
daha güclüdür” (7, s.10). 

C.Əfqaninin  milli birlik və bu birliyin yaradılmasının ilkin şərtləri ilə bağlı irəli 
sürdüyü tezislər sonrakı illərdə həm Azərbaycanda, həm türk-müsəlman dünyasında, 
həm də Avropada millətçilik hərəkatının əsas ideya mənbələrindən birinə çevrildi. 
Xüsusilə də siyasi türkçülüyün bərqərar olmasında misilsiz xidmətləri olan Əhməd 
bəy Ağaoğlu (1869-1939), Əli bəy Hüseynzadə (1864-1940) və başqaları siyasi 
fəaliyyətlərinin ilk dövrlərində məhz onun ideyalarının təsiri altında olmuşlar.

1879-cu ildə Gürcüstanın Qori şəhərində fəaliyyət göstərən müəllimlər 
seminariyasının nəzdində Azərbaycan bölməsinin açılması Azərbaycan 
maarifçiliyinin inkişafında əlamətdar bir hadisə oldu. Çünki məhz həmin 
seminariyanın məzunları sonrakı illərdə Azərbaycanda dünyəvi təhsilin, elmin, 
ictimai-siyasi fikrin və milli mənlik şüurunun inkişafında çox mühüm rol 
oynadılar ki, onların arasında Firidun bəy Köçərli, Rəşid bəy Əfəndiyev, Səfərəli 
bəy Vəlibəyov, Mahmud bəy Mahmudbəyov, Cəlil Məmmədquluzadə, Nəriman 
Nərimanov, Üzeyir Hacıbəyli, Müslüm Maqomayev, Səməd bəy Acalov, Teymur 
bəy Bayraməlibəyov və başqaları da var idi.

Lakin 1877-ci ildə “Əkinçi”nin bağlanması ilə milli mətbuatda müəyyən bir 
boşluq yaranmaşdı. Bu boşluq yalnız 1879-cu ildə Səid Ünsizadə “Ziya” (Ziyayyi-
Qafqaziyyə) qəzetini təsis etməsi ilə aradan qalxdı (4, s. 27). 1882-ci ilin may ayında 
isə onun kiçik qardaşı  Cəlal (Cəlaləddin) Ünsüzadə “Kəşkül” adlı jurnal çap etmək 
üçün Qafqaz canişinliyi Baş İdarəsinə məktubla müraciət etdi. C.Ünsizadənin 
müraciəti müsbət cavablandırıldı və 1883-cü ilin yanvarında “Kəşkül”ün ilk nömrəsi 
çapdan çıxdı. 11 nömrə jurnal şəklində çıxandan sonra C.Ünsizadə “Kəşkül”ü 
qəzetə çevirdi (4, s. 34).

“Kəşkül”ün nəşrində o zaman Tiflisdə yaşayan bir çox görkəmli Azərbaycan 
ziyalıları yaxından iştirak edirdilər ki, onların arasında Firudin bəy Köçərli, Sultan 
Məcid Qənizadə, Rəşid bəy Axundov (M.F.Axundovun oğlu), Gülməhəmməd bəy 
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Kəngərli və başqaları var idi. H.Zərdabi yolunu və “Əkinçi” ənənələrini davam 
etdirən “Kəşkül”ün səhifələrində siyasi, iqtisadi, mədəniyyət, ədəbiyyat və ana 
dili məsələlərinə, “ümmət” və “millət” anlayışlarının izahına, A.Bakıxanov, 
M.F.Axundov, S.Ə.Şirvani kimi klassiklərin və gənc müəlliflərin milli oyanışa 
səsləyən əsərlərinə, habelə Avropa və qabaqcıl rus müəlliflərinin tərcümələrinə 
geniş yer verilirdi. Bu mənada “Kəşkül”ü milli identiklik axtarışlarının pioneri də 
saymaq olar (20, s. 159). 

Lakin tezliklə (1891-ci ildə) çar senzurası tərəfindən “Kəşkül”ün nəşri 
dayandırıldı. Çünki hakimiyyət azərbaycanlıların mədəni-məişət həyatında, ictimai-
siyasi və ideoloji müstəvidə baş verən dəyişiklikləri görür və gördüyünə görə də 
ehtiyatlanırdı. Bu baxımdan çar hökumətinin mətbuat üzrə baş idarəsinin rəisi 
M.P.Solovyovun 1894-cü ildə görkəmli pedaqoq və ictimai xadimi Məhəmməd 
ağa Şahtaxtinskinin (1846-1931) Azərbaycan dilində “Tiflis” adlı qəzet çap etmək 
etdiyi müraciətə cavabı çox xarakterikdir. M.Solovyovun M.Şahtaxtinskiyə rəsmi 
cavabı təxminən aşağıdakı məzmunda olmuşdu: “Bizə qeyri-millət və qeyri-
dindaşların yaxınlaşması yalnız maarifin yayılması ilə mümkündür, onun da 
silahı rus dili olmalıdır. Əks təqdirdə ümumi müsəlman dövri mətbuatı nəşrinin 
təşəkkülü müsəlmanları rus vətəndaşlarına nəinki yaxınlaşdırar, hətta uzaqlaşdırar”. 
M.Şahtaxtinskiyə verilən qeyri-rəsmi cavab isə belə idi: “...Mən qəti şəkildə buna 
(qəzetin nəşrinə - T.Ş.) icazə verə bilmərəm. Qəzet sizin xalqın nəyinə lazımdır? 
Ziyalılar rus dilində oxumalıdırlar. Sadə azərbaycanlılara gəlincə, onlar da gedib 
qoyunlarını otarsınlar” (21, s. 12). Hesab edirik ki, heç bir əlavə şərhə ehtiyac yoxdur 

XIX əsrin sonlarında nəşr işində böyük canlanma müşahidə olunurdu. 
Azərbaycanın böyük sənayeçi-mesenatları – H.Z.Tağıyev, M.Muxtarov, İ.Aşurbəyov 
və başqaları onlarca qəzet və jurnala maliyyə vəsaiti xərcləyirdilər. Həmin nəşrlər 
də ilk növbədə yaxın gələcəyin tanınmış ictimai-siyasi xadimləri olacaq Ə.Ağayev, 
Ə.Hüseynzadə, Ə.Topçubaşov, M.Ə.Rəzsulzadə və başqalarının yaxından iştirakı 
ilə çap olunurdu. “Həyat”, “İrşad”, “Fiyuzat”, “Açıq söz”, “Şəlalə” və  başqa 
qəzetlər belə nəşrlərdən idi (29, s. 146).

Lakin bütün bunlara baxmayaraq millət fenomeninin və kütləvi milli şüurun 
formalaşmasından danışmaq hələ ki, qeyri-mümkün idi. Sekulyar görüşlü ziyalılarla 
dini düşüncə təsiri altında olan genş xalq kütlələri arasında hələ də böyük bir 
uçurum var idi (20, s. 179). İslam və müsəlmançılıq Azərbaycan əhalisinin özünü 
tanımasının əsas meyarı olaraq qalmaqda idi. Üzeyir Hacıbəylinin də yazdığı kimi;

“...İslam olmayan ərəbdən sorsan ki, “sən kimsən”, cavabında deyər ki, mən 
ərəbəm, dinim xristian dinidir, dilim ərəb dilidir. Bir farsdan da bu əhvalatı soruşsan, 
deyər ki, mən farsam, dinim islam dinidir, dilim fars dilidir. ...Həmçinin rus, erməni 
və sairə. Amma bizim bir nəfərimizdən sor ki, - Sən kimsən? Deyər - müsəlmanam.

- Hankı millətdənsən?
- Müsəlman millətindən.
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- Nə dinindəsən?
- Müsəlman dinindən.
- Nə dili danışırsan?
- Müsəlman dili.
Halbuki özü türkdür, dini islam dinidir, dili də türk dilidir. Daha burasını 

düşünən yoxdur ki, müsəlman adında millət yoxdur, müsəlman adında dil yoxdur, 
müsələman - yəni islam dinini qəbul etmiş bir adam deməkdir. Din başqa, dil 
başqa. Din başqa, milliyyət başqa. Dində dil yoxdur, dində milliyyət də yoxdur…” 
(9, s.140-141).

Göründüyü kimi, XIX əsrin sonlarında da milli kimlik axtarışları ümummüsəlman 
kontekstindən kənara çıxmır, ümumi və kütləvi tendensiyaya çevrilə bilmirdi. 
Çünki bu görüşləri nəinki geniş xalq kütlələri, hətta ziyalı təbəqəsinin az bir hissəsi 
bölüşürdü. İslam dünyagörüşü yenə də Azərbaycan türklərinin böyük əksəriyyətinin 
özünü təsdiqinin əsası olmaqda davam edirdi (12, s. 180). 

Bununla belə, XIX əsrin 50-60-cı illərində başlanan və yüksələn xətlə inkişaf 
edən maarifçilik hərakatı kontekstində milli şüurun oyanışını, xalqın müxtəlif 
sosial təbəqələrini təmsil edən azsaylı insanların öz milli kimliyini, etnik və dini 
mənsubiyyətinin sərhədlərini ayırd etməsini, eləcə də bununla bağlı məsələlərin 
mətbuat və bədii ədəbiyyat səhifələrində əksini tapması faktını milli quruculuq 
prosesinin başlanğıcı kimi qəbul edə bilərik. Məhz bu proseslərin içindən keçən 
insanlar XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda və bütün türk dünyasında millətçiliyinin 
nəzəri və ideoloji əsaslarını, 1918-ci ildə isə türk-müsəlman dünyasında ilk müstəqil 
və demokratik dövlət olan Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətini yaratdılar. 
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Tahir Shahbazov
Once again about the formation of the Azerbaijani nation and national identity

Summary

Keywords: nation, national consciousness, primordialism, modernism, 
M.F.Akhundov, H.Zardabi

The issues of “nation”, “national consciousness” and the formation of the nation 
are among the problems that are relatively little studied in modern world science, 
but instead become the subject of more controversy. It is no coincidence that there 
are many different views on the content and scope of these concepts. Attitude to 
these considerations, general and specific aspects of the process of formation of 
the Azerbaijani nation in the 19th century, the study of socio-political, economic 
and cultural factors affecting it are among the urgent problems of ethnography. 
The article attempts to solve these problems on the basis of literary materials and 
documents reflecting the historical and ethnographic features of the period. 
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Тахир Шахбазов
Еще раз о становлении азербайджанской нации и 

национального сознания 

Резюме

Ключевые слова: нация, национальное самосознание, примордиализм, 
модернизм, М.Ф.Ахундов, Г.Зардаби

Вопросы «нации», «национального самосознания» и «формирования 
нации» - одни из малоизученных, но вместе с тем, самых дискуссионных 
проблем в современной мировой науке. Неслучайно сегодня существует очень 
много разных взглядов на содержание и объем этих понятий. Отношение 
к этим взглядам, общие и специфические аспекты процесса формирования 
азербайджанской нации в XIX веке, изучение влияющих на него социально-
политических, экономических и культурных факторов относятся к числу 
наиболее актуальных проблем этнографии. В статье предпринята попытка 
решения этих проблем на основе литературных материалов и документов, 
отражающих исторические и этнографические особенности изучаемого 
периода.
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препараты

UOT 611:378.4

Овладение мастерством врача – процесс долгий и очень тяжелый. 
Постоянное закрепление анатомических знаний требуется не только 
студентам, но и опытным врачам. Как сказал крупнейший мыслитель ХХ 
века, один из великой когорты «философов от психологии» Эрих Фромм: 
«Даже самые приятные манеры и прекрасно обставленная приемная на Парк-
авеню не обеспечили бы успех нью-йоркскому врачу, если бы он не обладал 
минимумом медицинских знаний и умений»[4, 320 c.].

Будущие врачи начинают свой путь в секционных залах и анатомических 
музеях. О развитии анатомии, обо всех трудностях, связанных с мракобесием 
Средневековья, гонениями на анатомов написаны книги и статьи. К сожалению, 
намного меньше данных о становлении и дальнейшем развитии постоянных 
спутников анатомического образования – анатомических музеев. В литературе 
указывается на то, что историками анатомии и специалистами-музееведами 
до сих пор не подготовлены ни конкретные, ни обобщающие работы на эту 
тему [1, c.104-107]. Также отмечено  постепенное исчезновение музеев, где 
выставлены анатомические экспонаты [7, p.115-125].

За каждой из величайших анатомических школ стоит соответствующий 
анатомический музей. Все великие анатомы были прекрасными препараторами 
и сами изготавливали экспонаты для музеев и анатомических кафедр, на 
которых трудились. Возможно, многие из экспонатов не дошли до наших 
времен; этому помешали многие факторы, среди которых нельзя назвать ни 
одну созидательную. 

Само понятие «музей» подразумевает место, очаг культурного 
наследия; причем все экспонаты музея, должны представлять собой 
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идеально выполненные, высокохудожественные и соответствующие самому 
требовательному вкусу произведения. Человеческое тело, вместе с частями, 
составляющими его, системы, функционирующие в нем подобно четкому 
механизму, и есть самое идеальное творение, воспетое всеми видами 
искусства. Анатом, препаратор, создающие препараты для музея во многом 
уподобляется художнику или скульптору. На протяжении веков люди, по 
мере развития мировоззрения и чувства прекрасного, тянулись к красоте; 
идеальной красотой должно обладать человеческое тело как творение Божие 
– отсюда и разные схемы, и расчеты, каноны для описания этого «идеала». 
В работе [2, с.371-374] указывается, что коллекции медицинских артефактов 
изначально зарождались и пополнялись при монастырях средневековой Руси. 
Духовная и интеллектуальная роль последних в развитии общества того 
времени достаточно трудно переоценить.  

Анатомические музеи обязательны для преподавания [3, с.73-76]. При 
самом высоком оснащении лекционных залов и кабинетов современным 
оборудованием, использовании передовых технологий, все равно надобность 
в препаратах, изготовленных рукой мастера-препаратора, не отпадет. По своей 
природе человеческий материал фактически должен рассматриваться как 
специальная категория культурного наследия [9, p.615-628]. Анатомические 
музеи, в какой-то мере берут свое историческое начало с периода Ренессанса, 
с так называемых «кабинетов раритетов». В этих кабинетах были собраны 
удивительные природные артефакты, и их богатые обладатели, нередко 
наряду с дорогими картинами и другими изящными предметами, гордились 
ими перед своими гостями [10, p.207-215]. В этих кабинетах доля экспонатов, 
имеющих отношение к человеческому телу, была мизерной. Все изменилось 
после появление работ Везалия (1514-1564); интерес к изучению строения 
человеческого тела возрос. Проведение занятий по анатомии требовало 
применений препаратов; тогда же возникла необходимость в обеспечении 
сохранности их. Поэтому первыми и наиболее часто используемыми 
препаратами были костные.  Frederick Ruysch (1638-1731), начавший свое 
образование с изучения фармакологии, затем увлекся анатомией. Он был 
заинтересован в специальных химических составах, способствующих 
консервации частей человеческого тела. Хотя метод инъекции кровеносных 
сосудов был предложен William Harvey (1578-1657), именно Ruysch был 
тем специалистом, который довел эту методику до совершенства для своего 
времени. Его выставки, с постоянно меняющимися препаратами очень скоро 
стали известными. В книге для посетителей Ruysch написал следующее: «Vene, 
vidi et judica nil tuis oculis», что переводится как «Приди, посмотри и суди, веря 
только своим глазам». В Неаполе в XVII веке знаменитый анатом и хирург 
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Marco Aurelio Severino организовал анатомический музей в Ospedale di San 
Giacomo Apostolo. Следующий музей в этом важнейшем европейском центре 
культуры и искусства был представлен Domenico Cotugno, последователем 
Morgagni, в Ospedale degli Incurabili [6, p.92-97]. 

Одним из старых анатомических музеев Европы является Musѐe Fragonard 
d’Alfort; история этого музея начинается с 1794 года. Именно тогда профессор 
Honore Fragonard открыл свой первый анатомический и тератологический 
кабинет. Его работы в стиле ѐcorchѐ позволяли изготавливать мышечные и 
сосудистые препараты, обтянутые кожей. Во многом музей Honore Fragonard 
функционировал как театр. Всего он изготовил около 700 препаратов; до нашего 
времени дошли 21 из них. Почти одновременно с открытием анатомического 
музея в Париже в 1795 году Gerardus Vrolik (1775-1859) начал собирать 
анатомические и тератологические препараты в Амстердаме. В 1798 году 
Alexander Monro (1733-1817) организовал анатомический музей в Эдинбурге. 
Одним из самых богатых итальянских музеев анатомии человек был музей при 
Павийском университете. Официально этот музей был закреплен за кафедрой 
Общественного здоровья, экспериментальной и судебной медицины. Первым 
директором музея был назначен выдающийся анатом Антонио Скарпа (1752-
1832). Именно Скарпа в 1804 году опубликовал Indeх rerum Musei Anatomici 
Ticinensis, фактически первый каталог музейного материала, в котором остро 
нуждались студенты [8, p.7-13].  

Музей кафедры анатомии человека и медицинской терминологии 
Азербайджанского Медицинского Университета в 2019 году отметил 
славный юбилей – свое столетие. Он немного «моложе» впервые возникших 
музеев анатомии. Но если проанализировать, то можно обнаружить, что 
самые первые европейские анатомические музеи возникали в периоды 
относительного спокойствия и достатка в странах; отсюда и некоторое (если 
не полностью) развлекательное, театральное значение. Анатомический музей 
в Азербайджане возник в очень непростой период для страны и народа. 
Ученые и просто работники музея, участвующие в его образовании были 
настоящими фанатами науки и образования. Музей этот возник как костный 
музей. Создателем музея был классик анатомии и хирургии, основатель 
и первый ректор Бакинского университета профессор В.И.Разумовский. 
Кафедра анатомии в то время располагалась в 2-х комнатах главного здания 
Бакинского университета (нынешняя улица Узеир бека Гаджибекли, дом 
№39) [5, 101 с.]. В короткий период руководства университетом и кафедрой 
анатомии профессор Разумовский успел заложить основы и анатомического 
музея. Сейчас рассматривая широкие и просторные залы музея анатомии, его 
современное оснащение, количество ежедневных посещений студентами, 
школьниками, учеными работниками, трудно себе представить, что в 1919-
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1922 годах он располагался в маленькой комнате и состоял всего из 300 
препаратов. Здесь были собраны коллекции препаратов учебного значения, 
а также черепа и сравнительно-анатомические костные препараты. За 
три года были созданы отделы музея, включающие внутренние органы, 
препараты по сравнительной анатомии и эмбриологии.  В дальнейшем 
заведующим кафедрой стал К.Н.Малиновский, который смог значительно 
расширить музей, доведя количество препаратов до 500. Будучи прекрасным 
препаратором, профессор Малиновский сам принимал участие в создании 
музейных экспонатов, в частности по сравнительной анатомии.  С 1937 года 
до своей кончины в 1973 году кафедру возглавлял Заслуженный деятель 
науки, профессор К.А.Балакишиев. Профессор Балакишиев прекрасно 
понимал значение анатомического музея для медицинского образования 
и науки. Он со своими сотрудниками создал в музее отделы по разным 
системам органов (включающих костную, мышечную системы, внутренние 
органы, нервную, сердечно-сосудистые системы, органы чувств). Именно при 
профессоре К.А.Балакишиеве был создан фундаментальный музей, где были 
собраны материалы научно-исследовательских и выполненных на кафедре 
диссертационных работ. В этот период на долю музея выпали испытания 
войной и переезды; благодаря самоотверженности сотрудников кафедры и 
студентов, сохранность экспонатов почти не пострадала. 

В 1953 году кафедра анатомии в очередной раз поменяла свое место и 
переехала в новый анатомический корпус. Фонд музея непрерывно пополнялся 
искусными работами сотрудников кафедры. Также были приобретены муляжи 
мышц, глаза и уха, костно-восковые препараты суставов и связок, уникальные 
проволочные модели проводящих путей головного и спинного мозга. К 
60-м годам ХХ века музей анатомии стал одним из лучших среди учебных 
аналогичных музеев бывшего Советского Союза. Количество экспонатов 
музея уже превышало несколько тысяч. Возникла необходимость в более 
просторном помещении. Эта проблема, наконец, нашла свое решение в 90-х 
годах ХХ века.

В 1995 году кафедру анатомии человека и медицинской терминологии 
возглавил Заслуженный деятель науки, академик РАН, доктор медицинских 
наук, профессор В.Б.Шадлинский. Именно по его инициативе в музее кафедры 
были проведены реконструктивные работы, в результате которых значительно 
расширилась площадь музея; отделы остеологии и синдесмологии были 
переведены в новое помещение. На сегодняшний день отдел костной системы 
в музее опорно-двигательного аппарата насчитывает свыше 1200 препаратов. 
Сам зал с этими экспонатами насчитывает 19 витрин и 10 шкафов. Они 
заполнены уникальными в анатомическом и клиническом плане препаратами. 
Хотелось бы отметить здесь коллекцию препаратов деформированных 
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под влиянием патологических процессов костей (сращенные позвонки, 
патологические искривления позвоночника, деформация верхнего эпифиза 
бедренной кости, оссификации крестца с тазовой костью, сращение 
запястных костей между собой и пястной костью, сращение костей голени 
и сращение отломков после перелома ребер и длинных костей конечностей). 
Также большой интерес представляют экспонаты различных вариантов 
позвонков, крестца, ребер, грудины и костей конечностей: добавочные 
отверстия на поперечных отростках шейных позвонков, наличие отверстия на 
остистом отростке VII шейного позвонка. В специальном стеклянном шкафу 
демонстрируются мумифицированные трупы двух мужчин, на которых сосуды 
и нервы мастерски иссечены для обозрения. Эти препараты изготовлены в 
1925 году при участии К.Н.Малиновского. 

Отдел внутренних органов музея находится вместе с отделами сосудистой и 
нервной систем. Отдел сосудистой системы насчитывает около 100 препаратов 
и размещен в трех больших стационарных шкафах и в одной большой 
зеркальной витрине. Особым интересом, как среди студентов, так и среди 
посетителей, пользуется отдел музея сравнительной анатомии и эмбриологии 
с уникальными препаратами, отображающими различные уродства. 

Гордость музея составляют черепа, обнаруженные в ходе археологической 
экспедиции в Мингечауре (Азербайджан): собранный краниологический 
материал охватывает период около двух тысячелетий. Обнаруженные во 
время раскопок эти черепа изобилуют различными преднамеренными 
деформациями и имеют как антропологическое, так и историческое значение.

Кафедра анатомии человека и медицинской терминологии 
Азербайджанского Медицинского Университета и музей при этой кафедре 
стоят у истоков медицинского образования в Азербайджане. Они сыграли 
важную роль в воспитании многих поколений врачей в нашей стране. На 
сегодняшний день музей анатомии принимает не только студентов, но и 
практических врачей и научных работников, являясь важной учебно-научной 
структурой в медицинском образовании Азербайджанской Республики.    
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Vaqif Şadlinski, Anar Abdullayev
Azərbaycan Tibb Universitetinin insan anatomiyası və 

tibbi terminologiya kafedrası muzeyinin yaranması və inkişafı

Xülasə

Açar sözlər: anatomiya muzeyi, eksponatların sayı, preparatlar

Hər bir böyük anatomik məktəbin arxasında müvafiq anatomik muzey 
dayanmışdır. Bütün dahi anatomlar eyni zamanda təşrih sənətinin gözəl ustaları olmuş 
və işlədikləri muzey və kafedralar üçün eksponatlar hazırlamışlar. Əsrlərdən bəri 
insanlar, dünyagörüşlərinin və gözəlliyi duyma hissinin artması ilə, mükəmməliyə 
can atmışlar; Yaradanın sənət əsəri olan insan bədəni ideal gözəlliyə malik olmalı 
idi – məhz bu aspektdə “idealı” təsvir etmək üçün müxtəlif sxemlər, hesablamalar, 
kanonlar yaranırdı. Vezalinin (1514-1564) tədqiqatları meydana gəldikdən sonra 
insan bədəninin öyrənilməsinə maraq artdı. Anatomiya məşğələlərinin aparılması 
üçün meyit preparatları tələb olunurdu; bu zaman həmin preparatların qorunub 
saxlanması zərurəti yaranmışdı. Azərbaycan Tibb Universitetinin İnsan anatomiyası 
və tibbi terminologiya kafedrası 2019-cu ildə öz şanlı yubileyini – 100 illiyini qeyd 
etmişdir. 1937-ci ildən öz vəfatına, yəni 1973-cü ilə qədər kafedraya Əməkdar 
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elm xadimi, professor K.Ə.Balakişiyev rəhbərlik etmişdir. Professor Balakişiyev 
anatomik muzeyin tibb təhsili və elmi üçün əhəmiyyətini gözəl başa düşürdü. O, 
öz əməkdaşları ilə birgə muzeydə müxtəlif orqan sistemləri (sümük, əzələ, daxili 
orqanlar, sinir, ürək-qan damar sistemi, duyğu orqanları) üzrə şöbələr yaratmışdı. 
1995-ci ildən kafedraya Əməkdar elm xadimi, Rusiya Elmlər Akademiyasının 
akademiki, tibb elmləri doktoru, professor V.B.Şadlinski başçılıq edir. Məhz 
onun təşəbbüsü ilə kafedranın muzeyində rekonstruktiv işlər aparılmış, nəticədə 
muzeyin sahəsi əhəmiyyətli dərəcədə artmış, osteologiya və artrologiya şöbələri 
yeni bir yerə keçirilmişdir. Hal-hazırkı dövrdə anatomiya muzeyi təkcə tələbələri 
deyil, eyni zamanda praktik həkimləri və elmi işçiləri qəbul etməklə Azərbaycan 
Respublikasında tibbi təhsilin mühüm tədris-elmi strukturu olaraq fəaliyyət göstərir. 

Vagif Shadlinski, Anar Abdullayev
Formation and development of the museum of the department of anatomy and 

medical terminology of the Azerbaijan Medical University

Summary

Keywords: anatomical museum, number of exhibits, preparations

There is the corresponding anatomical museum behind each of the greatest 
anatomical schools. All the great anatomists were excellent in dissection and 
preparation of cadavers, and they made exhibits for the museums and anatomical 
departments in which they worked. Over the centuries, people, with the development 
of their worldview and sense of perfectness, have been strived for the beauty; the 
human body should possess ideal beauty as a creation of God — hence various 
schemes, calculations, canons for describing this “ideal”. After the appearance 
of the works of Vesalius (1514-1564) interest in studying the structure of the 
human body increased. Conducting anatomy classes required the use of cadaver’s 
preparations; then there was a need to ensure the preservation of them. The Museum 
of the Department of Human Anatomy and Medical Terminology of the Azerbaijan 
Medical University in 2019 celebrated a glorious anniversary – the centenary. From 
1937 until he died in 1973, the department was headed by the Honored Scientist 
Professor K.A. Balakishiyev. Professor Balakishiyev perfectly understood the 
importance of the anatomical museum for medical education and science. He and his 
employees created departments in the museum for various organ systems (including 
bone, muscle, internal organs, nervous, cardiovascular systems, sensory organs). 
The fundamental museum had been created under Professor K.A.Balakishiyev, 
where also the materials of scientific research and dissertation works performed 
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at the department were collected. In 1995, the Department of Human Anatomy 
and Medical Terminology was headed by the Honored Scientist, Academician of 
the Russian Academy of Sciences, Doctor of Medical Sciences, Professor V.B. 
Shadlinski. It was on his initiative that reconstructive work was carried out in the 
museum of the department, as a result of which the area of the museum expanded 
significantly; the departments of osteology and arthrology were moved to a new 
room. Nowadays the Museum of Anatomy accepts not only students but also 
practitioners and scientists, being an important educational and scientific structure 
in the medical education of the Republic of Azerbaijan.
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Али Раджабли, Ирада М. Наджафова, Айгюн Мамедова
О коллекции монет Октавиана Августа в 

Национальном музее истории Азербайджана

Али Раджабли, Ирада М. Наджафова, Айгюн Мамедова.  О коллекции монет Октавиана Августа в Национальном 
музее истории азербайджана (c. 335-343)

Ключевые слова: Рим, Кавказская Албания, Мидия-Атропатена, 
монеты, Октавиан Август, музей

UOT 737

I.Введение
В нумизматической коллекции Национального музея истории 

Азербайджана (далее НМИА) в Баку имеется несколько сотен римских монет 
эпохи Республики и Империи. На стыке этих двух периодов в истории Рима 
стоит яркая фигура, известная как Гай Юлий Цезарь Октавиан Август (63 г. до 
н.э. – 14 г. н.э.) (далее Август). 

Во времена государственной деятельности Августа, Кавказская Албания 
(далее Албания) (впрочем, как и Мидия-Атропатена (далее Атропатена)) 
имела про-римскую ориентацию [1.425-426; 15.§31], что было отмечено 
и в мемуарах самого Августа [15.§31]. Это обстоятельство способствовало 
развитию торговли, особенно с восточными провинциями Рима, показателем 
которой были и римские монеты. Эти факты и то, что монеты Августа из 
НМИА не были предметом специального изучения, определили интерес и 
выбор темы настоящего повествования. 

II.Римские монеты в денежном обращении Албании
Известно, что первыми зарубежными монетами, достигшими территории 

Албании в конце IV - начале III вв. до н.э. были монеты Александра 
Македонского [12.18]. Их привлекательность для местного рынка была 
настолько высокой, что создание собственной местной монеты в Албании 
началось с подражаний именно монетам Александра Македонского уже в III 
в. до н.э. [12.28].

В дальнейшем, в денежном обращении Албании появляются монеты 
правителей династий Селевкидов, Фракии, Вифинии, Понта, Греко-
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Бактрийского царства, Парфии и др. [4.156]. Здесь можно отметить, что в 
Албании среди зарубежных монет во II в. до н.э. доминировали монеты 
Селевкидов, а в I в. до н.э. монеты Парфии [4.164].       

Албания оказалась в сфере римского внимания особенно после походов 
Лукулла и Помпея на Восток, что прослеживается и по находкам римских 
монет I в. до н.э. [2.63; 4.164]. Обнаружены они, преимущественно, в западных 
и юго-западных районах Азербайджана [11.27]. Однако количество римских 
монет I в. до н.э. в Албании всё же было меньшим, чем монет Парфии [4.182; 
11.27-28; 13.454]. 

III.Монеты Августа в НМИА
Монеты времени Августа в коллекции НМИА хронологически больше 

представлены периодом Империи, чем Республики. К сожалению, музейный 
каталог не сохранил информацию о местах их обнаружения (лишь указано, 
что, в основном, большинство из них были куплены у частных лиц). Поэтому 
составить карту распространения этих монет не представилось возможным. 

К тому же несколько монет, указанных как монеты Августа, при изучении 
оказались монетами других императоров, например, Тиберия (НМИА 
№11045), Калигулы (НМИА №13389), Домициана (НМИА №13391) и др. 
Некоторые же монеты из-за свой потёртости, не дали возможность уточнить 
их принадлежность именно к Августу. Всё это заметно уменьшило число 
монет, которые относились бы к интересующей нас персоне. В итоге, среди 
серии монет, исследованных авторами, к настоящему моменту можно 
констатировать принадлежность Августу лишь следующих 51 монеты (по 
инвентарным номерам НМИА):

875 4491 10831 21356 21361 21367 21372 37027 37086 37093
4005 4492 11044 21357 21362 21368 21839 37082 37087 37094
4488 4493 11415 21358 21363 21369 21840 37083 37090 37096
4489 6137 12471 21359 21365 21370 23032 37084 37091 37097
4490 9064 21355 21360 21366 21371 23033 37085 37092 37101
          37102
Монеты Августа были не только показателем экономики, но и политики, 

идеологии и др. Эти штрихи прослеживаются и в монетах коллекции НМИА, 
которые были чеканены из меди и серебра. Здесь отметим, что авторы при 
изучении монет НМИА, обращались и к коллекции Британского музея, 
представленной на официальном сайте музея [18].
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III.1. Монеты Августа из меди
В коллекции НМИА несколько монет Августа из меди (либо медного 

сплава) представлены двумя номиналами – ассами и дупондиями, при 
преобладании ассов:   

аверс реверс НМИА №
Август и Агриппа крокодил на цепи  9064; 11415
дубовый венок SC (монетарий Г.Азиний 

Галл)
10831

голова Августа  упряжка из двух быков и 
пахарь 

23032; 23033; 37102 

голова Августа Лионский алтарь 37096; 37097
голова Августа бык 37101

III.2. Монеты Августа из серебра

В коллекции НМИА монеты Августа из серебра представлены двумя 
номиналами – денариями и квинариями, при заметном преобладании денариев:

аверс реверс НМИА №
голова Августа  Гай и Луций Цезари  875; 4005; 4489; 4490; 

4491; 4492; 4493; 6137; 
21356; 21361; 21370

голова Августа  дубовый венок с лентами 4488; 21355
голова Августа  Аполлон 11044
голова Августа  храм Марса Ультора 12471; 21839
голова Августа  козерог держит земной 

шар 
21357; 21359

голова Августа  круглый щит между двумя 
лавровыми деревьями

21358

голова Марса в шлеме круглый щит со звездой в 
центре

21360

голова Октавиана трофеи 21362
голова Августа  Август, сидя на 

курульном кресле, два 
воина, протягивают ему 
лавровые ветви 

21363
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голова Октавиана триумфальная арка, 
наверху Октавиан, 
управляющий квадригой  

21365

голова Октавиана Виктория между двух 
змей

21366; 37082

тога пикта между аквилой 
и венком

квадрига 21367

бюст Виктории Нептун ?, стоя правой 
ногой на земном шаре 

21368

голова Августа  два лавровых дерева 21369
голова Августа  Виктория, держа круглый 

щит
21371

голова Октавиана Терминус ? 21372
голова Октавиана Пакс 21840
голова Октавиана храм, внутри фронтона 

звезда
37027

голова Августа  канделябр 37083
голова Августа  круглый щит, аквила, 

штандарт
37084

голова Августа  звезда (комета ?) с 
восемью лучами

37085

голова Октавиана храм (либо курия Юлия 
?), наверху Виктория на 
земном шаре

37086

Виктория стоя Октавиан в квадриге 37087
голова Августа  Виктория, возлагающая 

венок на трофей 
(монетарий Публий 
Кaризий)

37090

бюст Феронии парфянин стоит на колене 
(монетарий П.Петроний 
Турпилиан)

37091

бюсты Форгуны Виктрикс 
и Фортуны Феликс

алтарь (монетарий 
Кв.Рустий) 

37092

голова Божественного 
Юлия

глашатай (монетарий 
М.Сагвиний)  

37093

бюст Венеры 4 жреческих символа 
(монетарий Г.Антистий 
Вет)

37094
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III.3. По поводу монетных типов  
Согласно приведённой информации, заметно, что аверсы рассмотренных 

монет содержат в основном профили героя нашего повествования (профили 
Октавиана (до того, как он получил титул Августа [5.Август.§7.2] в 27 г. до 
н.э. [14.97]) и профили Октавиана, уже называемого Августом); реверсы же 
намного различны.

На некоторых монетах представлены родственники Августа, в первую 
очередь, усыновивший его Гай Юлий Цезарь [5.Август.§8.2], который после 
гибели был обожествлён [5.Юлий.§88]. Профиль Божественного Юлия, а также 
указания на монетах, что Август «сын Божественного Юлия» подчёркивало 
их родство. В этой же связи, можно указать на изображение на монетах 
богини Венеры, от которой «происходил» род Юлиев [5.Юлий.§6], а также 
«хвостатой» звезды (кометы ?) – принятой за проявление души Юлия после 
его гибели [5.Юлий.§88]. Появление на монетах [14.172] сначала профиля 
сподвижника Августа Агриппы (бывшего зятем [5.Август.§42.1]), затем 
изображений усыновлённых Гая и Луция Цезарей (внуков, сыновей Агриппы 
[5.Август.§64.1]), представляло их и политическими наследниками Августа. 

Серия изображений на монетах Августа даёт информацию об успехах 
его многосторонней деятельности: например, в Египте (крокодил на цепи), в 
Испании (трофеи), Парфии (коленопреклоненный парфянин) и др. Успехи (и 
их итоги) показывали также монеты с изображениями Виктории, Фортуны, 
Пакс, Терминуса, триумфальной колесницы, триумфальной арки и др.

Предметы жреческого обихода на монетах являлись указанием на 
религиозные должности Августа [15.§7.3]. Изображения храмов в честь 
божеств были либо показателями религии, архитектуры, либо имели 
отношение к разным событиям. В частности, храм Марса Ультора (Мстителя) 
был построен Августом в Риме после победы над убийцами Цезаря 
[5.Август.§29.1-2].

Те факты о том, что Аполлон считался покровителем Августа [14.171], а 
по гороскопу Август был козерогом [5.Август.§94.12], добавили и эти сюжеты 
на его монеты. 

III.4. По поводу монетного типа с Гаем и Луцием Цезарями  
Среди монет Августа в НМИА заметно преобладание типа с изображением 

Гая и Луция Цезарей (фото 1,2). Монеты этого типа имеют следующее описание 
на примере НМИА №4489 (аналог в Британском музее [18.№1934,1011.21]:
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Фото 1. 
Денарий Августа, 

НМИА №4489, аверс

Фото 2. 
Денарий Августа, 

НМИА №4489, реверс

Здесь отметим, что согласно некоторым публикациям, помимо имеющихся 
в НМИА монет, в Азербайджане были обнаружены ещё несколько монет 
этого типа, в частности: 12 монет в кладе в с.Тазакенд Ждановского (ныне 
Бейлаганского) р-на [4.164; 11.28]; 1 монета в кладе из Деллекоту близ 
г.Габала [3.28,69; 8.142-145]; 1 монета в Бардинском р-не [9.№342]; 1 монета 
близ г.Мингечаур [10.№1549]; 1 монета близ г.Нахчыван [9.№340]; наконец, 4 
монеты в Шарурском р-не Нахчыванской Автономной Республики, найденные 
в 2011 году Огланкаланской международной экспедицией [16.44]. Отметим, 
что находки монет в Нахчыванской Автономной Республике можно отнести 
не только к территории Албании, но и к территории Атропатены.  

Помимо вышеуказанных, монеты Августа рассматриваемого типа были 
найдены и в Газахе, Шамкире, Гяндже [2.63-64].  

описание надпись перевод

Аверс: голова Августа в 
венке, вправо

CEASAR AVGVSTVS 
DIVI F PATER PATRIAE

Цезарь Август, сын 
Божественного, Отец 
Отечества

Реверс: две фигуры 
в тогах (Гай и Луций 
Цезари) стоят в полный 
рост, опираются на щиты, 
позади каждого щита 
копьё, сверху литуус и 
симпулум (жреческие 
символы)

AVGVST F COS DE[SIGN 
PRINC IVV]ENT / C L 
CAESARES

сыновья Августа, 
консулы-десигнаты, 
предводители молодёжи, 
Гай, Луций Цезари
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Известно, что серебряные денарии этого типа чеканились во 2 г. до н.э. - 4 
г.н.э. в городе Лугдунум (совр. Лион), причем, они имели хождение на Востоке 
вплоть до Индии [4.164; 6.43; 7.79; 17.238; 18.№IOC.1233; №IOC.1238]. 

Гай и Луций Цезари, наделённые государственными полномочиями, 
должны были стать и политическими приемниками Августа, но умерли 
молодыми [5.Август.§64.1;65.1; 14.131-132; 15.§14.1-2]. Известно, что Гай 
Цезарь был послан Августом на Восток для решения некоторых важных 
вопросов межгосударственных отношений, в том числе имеющих отношение 
и к Атропатене [14.122; 15.§27.2].

IV. Заключение
Подводя итог вышеизложенному, можно высказать мнение о том, что 

монеты Августа были знакомы жителям Албании (и Атропатены), вследствие 
чего могли бы участвовать в денежном обращении. Однако они, как и другие 
римские монеты I в. до н.э. – I в. н.э. уступали в количестве монетам Парфии 
[2.68; 4.164]. Возможно, что это было связано и с отдалённостью Албании (и 
Атропатены) от восточных границ Римской Империи.
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Əli Rəcəbli, İradə M. Nəcəfova, Aygün Məmmədova

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində Oktavian Avqustun 
sikkələrinin kolleksiyasına dair

Xülasə

Açar sözlər: Roma, Qafqaz Albaniyası, Midiya-Atropatena, sikkələr, 
Oktavian Avqust, muzey

Oktavian Avqustun dövründə (e.ə.63-cü – b.e.14-cü illəri) Qafqaz Albaniyası 
dövləti (Midiya-Atropatena dövləti kimi) Romapərəst ölkə olmuşdur. Bu şərait ticarət 
əlaqələrinə, xüsusən də Roma İmperiyasının şərq əyalətləri ilə olan ticarət əlaqələrinə 
təsir etmişdir. Bu ticarət əlaqələrinin göstəricisi Roma sikkələri də olmuşdur. 

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin kolleksiyasında olan sikkələrdən yalnız 51 
sikkənin Oktavian Avqustun dövründə kəsildiyi məlum olmuşdur. Bu sikkələr ya 
mis (aes, dupondius), ya da gümüşdən (quinarius, denarius) hazırlanmışdır. 

Bu sikkələrdə Oktavian Avqust və onun qohumları (Yuli Sezar, Aqrippa, Qay 
və Lutsi Sezarlar), ilahilər (Apollon, Feroniya, Fortuna, Mars, Neptun (?), Paks, 
Terminus (?), Venera, Viktoriya), tikililər (zəfər tağı, məbədlər, altarlar), kahin 
simvolları, eləcə də xarici siyasət göstəriciləri (dizçökən döyüşçülər, trofeylər, 
kvadriqalar, çələnglər, yaraq-yasaqlar) və s. təsvir olunmuşdur. 

Bu sikkələr içərisində Qay və Lutsi Sezarları reversdə təsvir edən denarilər 
üstünlük təşkil edir. Belə sikkələr Bərdə, Beyləqan, Qəbələ və digər rayonlarda 
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aşkar olunmuşdur. Naxçıvan Muxtar Respublikasında tapılan sikkələr isə təkcə 
Albaniyaya deyil, Atropatena ərazisinə də aid edilə bilər. 

 
Ali Rajabli, İrada M. Najafova, Aygun Mammadova
On the collection of the coins of Octavian Augustus 
in the National Museum of History of Azerbaijan

Summary

Key words: Rome, Caucasian Albania, Media Atropatene, coins, Octavian 
Augustus, museum

 
During the time of Octavian Augustus (63 BC-14 AD), Caucasian Albania (like 

Media Atropatene) was a pro-Roman country. This circumstance had an impact on 
the trade relations, especially on the ones with the eastern provinces of the Roman 
Empire. The sign of these trade relations was also the Roman coins.  

It became obvious that only 51 coins in the collection of the National Museum 
of History of Azerbaijan were minted during the time of Octavian Augustus. These 
coins were minted either in copper (aes, dupondius) or in silver (quinarius, denarius).

The coins depict Octavian Augustus and his relatives (Julius Caesar, Agrippa, 
Gaius Caesar and Lucius Caesar), the deities (Apollo, Feronia, Fortuna, Mars, 
Neptune (?), Pax, Terminus (?), Venus, Victoria), constructions (triumphal arch, 
temples, altars), priestly symbols, as well as the foreign policy indicators (kneeling 
warriors, trophies, quadriga, wreaths, armours) etc. 

The denarii prevail among these coins with the depiction of Gaius Caesar and 
Lucius Caesar on the reverse. Such coins were discovered in Barda, Beylagan, 
Gabala and other regions. The coins found in the Autonomous Republic of 
Nakhchivan may belong not only to Albania, but also to the territory of Atropatene.  
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Esmira  Rəhimova
Azərbaycan təhsil tarixində Vəlibəyovlar nəsli 

(Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin kolleksiyası əsasında)

Esmira  Rəhimova. Azərbaycan təhsil tarixində Vəlibəyovlar nəsli 
(Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin kolleksiyası əsasında) (səh. 344-353)

Açar sözlər: Səfərəli bəy Vəlibəyov, Qarabağ, Şuşa, maarif işi, təhsil, məktəb

Azərbaycan tarixinin və mədəniyyətinin təbliğı və tədqiqi kimi böyük bir 
missiyanı yerinə yetirən Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi 100 ildir ki, bu işləri uğurla 
həyata keçirir. Muzey görkəmli şəxsiyyətlərin kolleksiyalarını ekspozisiyada təbliğ 
etməklə yanaşı, bu materialları tədqiq edərək geniş oxucu kütləsinə çatdırır. Belə 
ziyalılardan biri də görkəmli maarif fədaisi, Şuşa məktəbinin yetirməsi Səfərəli bəy 
Vəlibəyovdur.

Məqalədə Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Sənədli mənbələr fondunun 271 
saylı kolleksiyasında mühafizə edilən Vəlibəyovlara aid sənədlər və foto materiallar 
əsasında nəslin görkəmli nümayəndəsi maarifçi Səfərəli bəy Vəlibəyovun və onun 
yolunu davam etdirən qızları Sürəyya və Nigarın həyat və fəaliyyətləri araşdırılır.  

Bütövlükdə tədqiqata cəlb edilmiş materiallar ilk dəfədir ki, kompleks şəklində 
araşdırılır və elmi dövriyyəyə buraxılır.

S.Vəlibəyov XIX əsr Azərbaycan pedaqogika tarixinin görkəmli simalarından 
biridir. O, 1856-cı ildə Şuşa şəhərində anadan olmuşdur. Molla yanında təhsil alan 
Səfərəli bəy ərəb və fars dillərinə mükəmməl yiyələnmişdir. 1875-1879-cu illərdə 
dördsinifli Şuşa şəhər məktəbində təhsil almışdır. 

1875-ci il aprelin 8-də Zaqafqaziyada müəllim kadrlarının hazırlanması 
məqsədilə Rusiya imperatoru II Aleksandr tərəfindən müəllimlər seminariyasının 
təsis edilməsi haqqında fərman imzalandı. Həmin fərmanla seminariyanın 
əsasnaməsi də təsdiq edildi. Bu təhsil ocağı 1876-cı ilin sentyabr ayından etibarən 
fəaliyyət göstərməyə başlamışdır. 

Tərəqqipərvər azərbaycanlı ziyalıların təkidi ilə Qafqaz canişini 
Zaqafqaziyanın müsəlman əhalisi üçün Müəllimlər Seminariyası nəzdində türk 
bölmə-sinin  yaradılmasına  razılıq  verdi  və  həmin şöbə 1879-ci ilin  sentyabr 
ayından etibarən Qori şə-hərində  fəaliyyətə  başladı. Xeyli müddət sonra Rusiya 
İmperatoru II Aleksandrın 1880-ci il mayın 13-də imzaladığı növbəti fərmanla 
Zaqafqaziya Müəllimlər Seminariyasının nəzdində türk bölməsinin fəaliyyəti 
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rəsmən təsdiq edildi (1, s. 32).
Şamaxıda kasıb rus ailəsində doğulub boya başa çatmış A.O.Çernyayevski 

Azərbaycan şöbəsinə inspektor təyin edilmişdir. Demək olar ki, ömrünün ən yetkin 
çağını, on dörd il (1879-1893) həmin vəzifədə çalışmışdır. Azərbaycan bölməsinin 
açılmasına baxmayaraq ilk vaxtlarda  orada oxumaq  üçün  ərizə  verənlərin  sayı  
olduqca az olmuş və bu fakt şöbənin gələcək fəaliyyətini şübhə altına almışdır. 
Bölmənin fəaliyyətini təmin etmək məqsədilə, müsəlman balaları üçün “Vətən dili” 
adlı dərsliyin müəllifi, ilk Azərbaycan müəllimlərinin müəllimi A.O.Çernyayevski 
savad almaq istəyən azərbaycanlı uşaqların axtarışına çıxmışdı.Bu məqsədlə 
o,İrəvanda, Naxçıvanda, Gəncədə, Şuşada, Şəkidə, Şamaxıda oldu, oradan da 
yolunu Bakıya, Qubaya saldı (1, s. 136).

Beləliklə, A.O.Çernyayevskinin axtarışları nəticəsiz qalmır və onun bu yolda 
çəkdiyi zəhmət özünü doğruldur. Belə ki, Qori seminariyasına təhsil almağa gələn 
azərbaycanlı uşaqların sayı ilbəil artmağa başlayır. Çox keçmir ki, Şuşadan Firudin 
bəy Köçərli, Səfərəli bəy Vəlibəyov, Baba bəy Səfərəlibəyov, Lənkərandan Teymur 
bəy Mahmudbəyov, Qazaxdan İsmayıl ağa Vəkilov, Məmmədağa Şıxlinski, Şəkidən 
Rəşid bəy Əfəndiyev Çernyayevskinin  ümidlərini doğruldur. Çox keçmədən rus, 
fars və ərəb dillərini yaxşı bilən tələbə Səfərəli bəy Vəlibəyov “Xəzineyi-əxbar” 
adlı  müxtəsər dərs vəsaiti tərtib edir. 

Seminariya həyatı S.Vəlibəyovun mənəvi inkişafına müsbət təsir göstərmişdir. 
Gələcək müəllim təhsilinin ilk günlərindən özünü qabiliyyətli və işgüzar bir gənc 
kimi göstərir, tədris fənlərini dərindən qavrayır, dünya ədəbiyyatı nümunələrini 
mütaliə edir, pedaqogika elminə mükəmməl yiyələnirdi. Təhsilini ilk buraxılışda 
əla qiymətlərlə başa vurmuş S.Vəlibəyovu 1881-ci ildə seminariyada ana dilindən 
dərs demək üçün saxlayırlar (1, s. 342).

Seminariyanın Azərbaycan bölməsi ilə bağlı, Aleksey Osipoviç Çernyayevski 
yazırdı: “...Azərbaycanlılardan görkəmli maarif və mədəniyyət xadimləri daha çox 
yetişəcək. Onlar ana dillərində dərsliklər yazacaqlar, bu xalqın zəngin ədəbiyyatından, 
tarixindən cild-cild əsərlər hazırlayacaqlar. Bu gün mənim elədiklərim o zaman çox 
cüzi görünəcək. Mən bunu hər bir azərbaycanlı seminaristin simasında görürəm. 
İftixar edirəm ki, “Vətən dili” kitabını müsəlman balaları üçün mən tərtib etmişəm. 
Bu kitabın vasitəsilə təkcə Qori seminariyasında deyil, ölkənin bütün qəzalarında 
olan ibtidai rus-Azərbaycan məktəblərində uşaqlar savad öyrənirlər. “Vətən 
dili” kitabının birinci hissəsini tələbəm Rəşid bəy Əfəndizadənin gözəl xətti ilə 
daş basmasında çap etdirdik, ikinci hissəsini Səfərəli bəy Vəlibəyovla birlikdə 
yazmışıq” (5, s. 78).

Qori seminariyasının məzunu, böyük ziyalı Firudin bəy Köçərli yazırdı: “Qori 
seminariyasının Azərbaycan bölməsində yaxşı və diqqətəlayiq nə vardısa, ha¬mısı 
Çernyayevskinin adı ilı bağlıdır... Çernyayevskinin “Vətən dili bizim məktəblərdə 
yeni bir dövr açdı” (1, s. 134).  Kitabların tərtibində görkəmli Azərbaycan 
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maarifçiləri – Şuşada parta və təbaşirin istifadə edildiyi ilk məktəb açan Həsənliağa 
xan Qaradaği (Qaradağski), ədəbiyyatşünaslığımızın banisi olan Firidin bəy 
Köçərli, həmçinin Rəşid bəy Əfəndiyevin fəal iştirak etmişdi (1, s. 376).

XIX əsrin sonlarında Azərbaycan dilində yazılan oxu kitabları arasında 
S.Vəlibəyovun Tiflisdə “Kəşkül” qəzetinin mətbəəsində çap etdirdiyi “İbtidai 
məktəb şagirdlərinə məxsus və hüsnü-əxlaqa dair Azərbaycan dilində oxu risaləsi” 
(1888) dərsliyi də o dövr üçün xüsusi əhəmiyyətə malik olmuşdur. 

1883-cü ilin yay tətili zamanı Şuşada istirahət edən Səfərəli bəy burada bir 
məktəb açaraq heç bir məvacib almadan, uşaqlara pulsuz  savad öyrədirdi. Bu məktəb 
“Vəlibəyov məktəbi” kimi uzun müddət fəaliyyət göstərmişdir. Vəlibəyov məktəbində 
müxtəlif təbəqələrdən 25 şagird təhsil alırdı. O, tədrisi səs üsulu ilə aparırdı və yerli 
məktəbdarlara da səs üsulunun üstünlüyünü izah edirdi. O, eyni zamanda seminariya 
daxilində gedən məfkurə mübarizəsində daim fəal iştirak etmişdir (2).

Məlumdur ki, XIX əsrin 90-cı illərində Qafqaz təhsil təsisatının bəzi mürtəce 
başçıları Azərbaycan və gürcü dillərini seminariyanın tədris proqramından çıxarmağa 
cəhd edirdilər. Buna qarşı çıxan S. Vəlibəyov, Ə. Axundzadə, A.O. Çernyayevski, 
N. Lomouri bu istiqamtdə böyük iş aparmışdı. Lakin S.Vəlibəyovun bu prinsipial 
mövqeyi onun Zaqafqaziya müəllimlər seminariyasından xaric olunmasına gətirib 
çıxardı (5, s. 45).

Seminarıyanı tərk edən S.Vəlibəyov 1896-cı ildə Bakıya köçmüş, burada 
iki il müəllimlik etmişdir. Daha sonra isə Bakı gömrükxanasında tərcüməçi 
vəzifəsində çalışmışdır. 

Səfərəli bəy Bəhram Mirzə Qacar Qovanlının qızı Xurşud xanım ilə ailə 
qurmuşdur. Qızları Nigar xanım və Sürəyya xanım dünyaya gəlmişdir. Muzeyin 
fondunda Səfərəli bəy və Xurşud xanımın qorunub saxlanılan fotoşəkilləri tarixi 
mənbə kimi xüsusi əhəmiyyətə malikdir (3). 

Qacarlar nəslindən olan Xurşud xanım Vəlibəyova. 1898-ci il
Səfərəli Vəlibəyov həyat yoldaşı Xurşud xanımla. 1898-ci il 
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XIX əsrdə Azərbaycanda ədəbiyyatşünaslıq elmi, xüsusilə ədəbiyyat tarixi 
və poeziya əsasən orta əsrlərin təzkirəçilik ənənələrini 
davam etdirdi. Səfərəli bəy Vəlibəyov və onun məslək 
və əqidə yoldaşları Seyid Əzim Şirvani, Həsənəliağa 
xan Qaradağski (Qaradaği), Hüseyn Əfəndi Qayıbov, 
Mir Möhsün Nəvvab kimi ziyalıların müxtəlif illərdə 
tərtib etdikləri təzkirə, məcmuə və kitablarda ayrı-ayrı 
şairlərin tərcümeyi-halı, yaradıcılığının başlıca qayəsi 
barədə qısa məlumat verilir, Azərbaycan ədəbiyyatı 
ümumşərq ədəbiyyatından fərqləndirilirdi (4, s. 69). 
S.Vəlibəyov 1895-ci il yanvarın 1-də yüksək səviyyəli 
pedaqoji xidmətinə görə III dərəcəli Müqəddəs Anna 
ordeni ilə təltif olunmuşdur. Muzeydə mühafizə edilən 
fotoşəkildə o, seminariya müəlliminin uniformasında, 
sinəsində III dərəcəli Müqəddəs Anna ordeni ilə əks 
olunmuşdur. Qeyd edək ki,1735-ci ildə təsis edlən bu orden “Həqiqətə məhəbbət, 
ibadət və sədaqət” devizi sayılırdı. 

Pedaqoji fəaliyyətlə yanaşı S.Vəlibəyov dövrün mətbu orqanları ilə əməkdaşlıq 
etmişdir. “Qafqaz”, “Ziyayi-Qafqasiyyə”, “Tərcüman”, “Kəşkül”, “Novoye 
obozreniye”, “Kaspi” qəzetlərində dərc olunan “Türk dili barəsində”, “Qoridən 
məktub”, “Təzə kitabxana və qiraətxana”, “Tiflisdən məktub” və digər məqalələrində 
dövrün mühüm ədəbi və ictimai hadisələrinə münasibət bildirmişdir (2). 

S.Vəlibəyovun elmi-pedaqoji fəaliyyətinə məşhur Krım-tatar maarifçisi İsmayıl 
bəy Qaspıralı ilə görüşü böyük təsir göstərmişdir. Ümumiyyətlə, XIX əsrin sonu və XX 
əsrin əvvəllərində İ.Qaspıralını ziyarət etmək, onunla ünsiyyət qurmaq Azərbaycan 
gənc maarifçiləri üçün şərəf işi kimi qymətləndirilirdi. XIX əsrin 90-cı illərində 
S.Vəlibəyov Firudin bəy Köçərli ilə İsmayıl bəyin yaşadığı Baxçasaraya səfər edirlər. 
Görüş onlarda böyük təəssürat yaradır. Bir müddət sonra bu görüş barədə Firudin bəy 
Köçərli yazırdı: “1890-cı ildə müsəlman şöbəsinin nəzdindəki ibtidai məktəbin sabiq 
müəllimi S.Vəlibəyovla möhtərəm ustadımızı ziyarət etmək məqsədilə Baxçasaraya 
səfərə çıxdıq. On gündən çox İsmayıl bəy öz evində bizi qonaq saxladı. Onlarda 
qonaq qaldıqları zaman, yeni üsullu məktəblə, «Tərcüman»ın mətbəəsi ilə tanış 
olduq. Möhtərəm həyat yoldaşı ilə bizlərə çox-çox yaxşılıqlar etdilər ki, heç vaxt o 
nəvazişlər unudulmaz” (2).

Baxçasarayda İsmayıl bəy qonaqlarını Zincirli mədrəsəsinin müdiri Əlihacı 
Həbibulla əfəndi və şəhərin digər tanınmış şəxsləri ilə görüşdürmüş, yeni üsulda təsis 
etdiyi məktəbi göstərmişdir.İsmayıl bəyin təsis  etdiyi məktəbdə üsuli-təlimdə mahir 
olan S.Vəlibəyov təcrübəli müəllimlərin hüzurunda gözəl bir nümunə dərsi keçmişdir. 

Ümumiyyətlə, İ.Qaspıralı Azərbaycan türklərinin maarif və mədəniyyətin 
inkişafında gördükləri işləri olduqca yüksək qiymətləndirirdi. S.Vəlibəyovun 

Maarifçi Səfərəli Vəlibəyov. 
1898-ci il
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Baxçasarayda nümünəvi dərs deməsi də Azərbaycan müəlliminə olan bu ehtiramın 
nümünəsi idi. “Tərcüman” qəzetində Qafqaz  müsəlmanlarının V Şeyxülislamı, 
müəllim, yazıçı Əbdüssalam əfəndi Axundzadə haqqında dərc olunmuş məqalədən 
məlum olur ki, İsmayıl bəy Əbdüssalam əfəndi Axundzadə, Əbdülqədir əfəndi ilə 
birlikdə Qoriyə səfər etmiş, müəllimlərin iş təcrübəsi, düşüncələri ilə tanış olmuş, 
fikir mübadiləsi aparmışdır. (1, s. 61-71). 

“Tərcüman” qəzetinində Azərbaycan qədər çox adı çəkilən ölkə yox idi. Qəzetin 
Bakı, Şəki, Şamaxı, Şuşa, İrəvan, Qori, Tiflis, Gəncə, Ordubad və Naxçıvanda daimi 
müxbirləri var idi. Bu müxbirlərdən biri kimi Səfərəli bəy Vəlibəyov redaksiya ilə 
sıx əlaqə saxlayır, baş redaktorla müxtəlif məsələlərə dair fikir mübadiləsi edirdi (6, 
s. 45). Bu barədə, “Tərcüman” qəzetinin “Dildə, fikirdə, işdə birlik” məqaləsində 
yazılırdı: “Naşir-mühərririn ...Qoridə A.O.Çernyayevski və S.Vəlibəyov və b. ilə 
yaradıcılıq əlaqələri diqqəti cəlb edirdi” (6, s. 145).

Sonrakı dövrlərdə də Səfər bəyin İsmayıl bəy Qaspıralı ilə dostluq əlaqələri 
davam etmişdir. Bu barədə, İ.Qaspıralı “Baxçasaraydan Daşkəndə səyahət” 
məqaləsində yazırdı: “…Bakıya birinci səyahətimdə (1885-ci ildə) hörmətli Səfərəli 
bəy Vəlibəyovla (1856-1902, Qori Müəllimlər Seminariyasının ilk məzunlarından 
biri, maarifçi, O.Çernyayevski ilə birlikdə “Vətən dili” adlı ilk əlifba dərsliyinin 
və digər dərslik və kitabların müəllifi) bərabər idik. Onunla qardaşyanə Qafqazın 
xeyli yerlərini gəzdik. Məqsəd xalqın həyatı, güzəranı ilə tanışlıq və “Tərcüman” 
üçün abunəçi toplamaq idi. Bakının bütün bazarlarını gəzdik, haradasa səbrlə 200-ə 
yaxın qəzet payladıq, lakin bir abunəçimüştəri tapmadıq. Tacirlər boş işlə məşğul 
olmamağı tövsiyə etdilər, alimlər qəzetin adından qorxdular)…Səfərəli bəy…bir 
tacirin mağazasında bir neçə adama bir-iki nüsxə «Tərcüman» təqdim edib qəzetdən, 
maarif və ədəbiyyatdan danışmaq istəyirdi ki, onlardan biri «gərək deyil» - deyib 
buna imkan vermədi. Onun bu hərəkətə haqqı da vardı: axı, verilən yazılı kağızlar 
kağız pul qədər mötəbər, kişmiş kimi ləziz bir şey deyildi!” (6, s. 87).

Muzeyin Sənədli mənbələr fondunun S.Vəlibəyova aid 271 saylı kolleksiyasında 
bu görüşdən yadigar qalmış tanınmış Krım-tatar ictimai xadimi İsmayıl Qaspıralının 
və onun övladları Rüfət və Şəfiqənin fotoşəkilləri bu möhkəm dostluğun nişanəsidir. 
Şəkilin arxa hissəsində İ.Qaspıralının öz xətti ilə “yaxın dostum Səfərəli bəy 
Vəlibəyova. İsmayıl bəy Qasprinski” sözləri  yazılmışdır.

S.Vəlibəyov türkdilli publisistika sahəsində fikirlərini, Səid Ünsizadənin 
rəhbərliyi ilə nəşr edilən “Ziyayi-Qafqasiyyə”də geniş şəkildə əks etdirmişdir. Bu 
qəzetin 25.11.1988-ci il tarixli 29-cu nömrəsində S.Vəlibəyovun Şəkidə doğulan, 
əslən şamaxılı şair İsmi Sədrəddinbəyova (Nakama) göndərdiyi məktubların birində 
yazırdı: “Ziya”nın keçən nömrəsində qələminizə üz verib rişxənd təriqi ilə Şeyx 
Sədinin şeirlərindən dəxi gətirüb, bəndəyə bir parə sifətlər istinad edəndən sonra 
buyurursunuz ki, guya mən fikir elməmiş danışıram… Bəlkə belədir, nə deyim. Çünki 
insan öz qüsurunu çətin fəhm edir. Qanacağımıza görə zəhmət çəküb bunu yazmağınız 
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lazım degildi. Zira ki, ruznamə oxuyanlarmız aqil sahibləridirlər. Bacarardılar ki, 
məqaləmizi mütaliə edüb, mənim fikir eləməmiş danışmağımı özləri fəhm etsünlər. 
Deyürsiz ki, (qonşular) kimi cürəbəcürə məktəblər açub üləmalarımıza kömək 
edək, ta ki uşaqlarımıza öz dillərində hər bir elm və fəndən və qaidi-fənniyyədən 
bəhrəmənd olsunlar. Çox gözəl və pək əla. Ay qardaş, bizim də əsil arzumuz və 
ümdə mətləbimiz budur. Amma siz deyənlər qüvvədən felə gəlincə, yaxşı olmaz 
ki, ölmə, eşəgim yonca bitincən misalını yadımızdan çıxartmayıb ətfallarımızın 
(uşaqlarımızın) əziz və qiymətli qəribə və təhsil vəqtlərini sayə eləməyüb, bu halda 
mövcud olan məktəblərə qoyaq. Ta ki gələcəkdə xəyal 
elədigimiz məktəblər xüsusunda onlara köməkçi olub ianət 
göstələlər və Yevropa elmlərini əxz və kəsb edüb bizləri də 
onlardan xəbərdar qılmaqla gözümüzü açalar” (4, s. 76).

1902-ci il avqustun 31-də S.Vəlibəyov ömrünün coşqun 
çağında ürək xəstəliyindən vəfat etmişdir. Ölümündən 
sonra onun iki qızını bacısı oğlu Süleyman Sani Axundov 
öz himayəsinə götürmüşdür. S.S.Axundovun bu qızların 
təhsilə yiyələnməsində böyük rolu olmuşdur.

Səfər bəyin böyük qızı Sürəyya Vəlibəyova 3 fevral 
1896-cı ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1913-cü ildə 
Bakı Müqəddəs Nina Qadın gimnaziyasını qızıl medalla 
bitirdikdən sonra, 1910-cu ildə Bakıda açılmış III rus-türk 
qızlar məktəbinə müəllim təyin edilmişdir. 1919-cu ilə 
qədər bu  məktəbdə işləmişdir. 

Muzeyin Sənədli mənbələr fondunda saxlanılan 391 
№-li şəhadətnamə, Bakı Müqəddəs Nina Qadın Məktəbinin 
ümumi kursunu keçən, riyaziyyat ixtisasına yiyələnmək 
üçün VIII əlavə sinfinə daxil olaraq buranı fərqlənmə ilə 
bitirən Sürəyyə (başqa adı Aynadır – E.R.) Vəlibəyovaya 

İsmayıl Qaspıralıİ. Qaspıralının övladları Rüfət və Şəfiqə. 1890-ci il.

Ortada Süleyman Sani 
Axundov, soldan sağa 

bacısıoğlu Əli, 
dayısı qızları Sürəyya və 

Nigar Vəlibəyovalar (1905-
1906-ci illər)
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verilmişdir. Burada qiymətlər siyahısı da əks olunmuşdur. Məktəb müdiriyyətinin 
və Pedaqoji Şuranın üzvlərinin 6 iyun 1913-cü ildə imzaladıqları sənəd 2 vərəqdən 
ibarətdir. 2-ci vərəqin arxasına vurulan ştampdakı yazıda N. Vəlibəyovaya 1913-cü 
il sentyabrın 27-də Tiflisdə ev mürəbbiyəsi şəhadətnaməsinin verildiyi qeyd olunur. 
Sürəyya xanımın Muzeydə mühafizə edilən 23 iyun 1913-cü il tarixli 22874 №-li 
şəhadətnaməsi mənbə kimi çox dəyərlidir. 

Sürəyya xanım 1929-cu ildə Əli Bayramov adına Qadınlar Klubuna üzv olmuş, 
burada ictimai əsaslarla işləmiş, eyni zamanda stenoqrafçı kursunda oxumuşdur. 
1931-1933-cü illərdə Bakı Kino idarəsində işlər müdiri olmuşdur. Bu dövrdə o, eyni 
zamanda bədii tərcümə ilə məşğul olmuşdur. İlk olaraq A.Bartonun əsərlərindən 
tərcümələr etmişdir. 1938-ci idə Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatında tərcüməçi 
vəzifəsinə qəbul edildikdən sonra, taleyini tərcümə işinə bağlamışdır. O, müasir 
Azərbaycan ədəbiyyatının qızıl fonduna daxil olan bədii əsərlərin əksəriyyətinini 
tərcümə etmişdir. 1939-cu ildə Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının üzvü seçilmişdir.

Səfər bəyin ikinci qızı Nigar Vəlibəyova 1897-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. 
Süleyman Sani Axundovun köməyi sayəsində dövlət hesabına pansionda qalmışdır.

Bakı Müqəddəs Nina Qadın gimnaziyasını qızıl medalla bitirdiyi üçün 1910-cu 
ildə Bakıda açılmış III rus-türk qızlar məktəbinə müəllim təyin edilmişdir. Nigar 
Səfərəli bəy qızı Vəlibəyovanın 1912-ci ilin iyul ayında verilmiş və Muzeyin 
Sənədli mənbələr fondunda mühafizə edilən şəhadətnamə və attestatında Bakı 
Müqəddəs Nina Qadın gimnaziyasının 7-ci sinifini əla qiymətlə bitirməsi qeyd edilir. 
5 iyun 1912-ci ildə verilmiş 344 №-li attestatda  isə “Bakı Müqəddəs Nina Qadın 
Məktəbinin ümumi kursunu başa vuran Nigar Səfərəli qızı Vəlibəyovanın əlavə 
ixtisas olaraq riyaziyyatı öyrənmək üçün VIII əlavə sinfinə daxil olub fərqlənmə” 
ilə bitirməsi haqqında məlumat verilmişdir. Burada verilmiş qiymət cədvəlində 
bütün qiymətlərin əla olduğu aydın şəkildə görünür. Sənədi məktəbin müdiriyyəti 
və Pedaqoji Şuranın üzvləri imzalamışdır. 2-ci vərəqin arxasına vurulan ştampda 
yazılırdı: “Şəhadətnamə 1912-ci il avqustun 2-də ev mürəbbiyəsi kursunu bitirən 
N.Vəlibəyovaya verilmişdir”  (3, 271/23). 

24 iyun 1912-ci ildə verilmiş 15685 №-li digər bir şəhadətnamədə Bakı 
Müqəddəs Nina Qadın Məktəbinin məzunu islam etiqadlı Rusiya İmperiyasının 
təbəəsi, məmur qızı Nigar xanım Vəlibəyovanın həmin təhsil müəssisəsinin tam 
kursunu bitirdiyi göstərilir. 3 iyun 1911-ci il tarixli 377 nömrəli şəhadətnaməsində 
isə qeyd edilirdi: “Nigar Səfərəli bəy qızı Vəlibəyova mükəmməl davranışa malik 
olmaqla, bütün fənlərdən yüksək nəticə göstərərək əla qiymət almışdır; o, alman dili, 
rəsm və psixologiya elmlərini və fransız dilini mükəmməl öyrənmişdir. Göstərdiyi 
yüksək nəticəyə görə Nigar xanım Vəlibəyova bu məktəbin VIII əlavə sinfinə daxil 
olmuş və riyaziyyat ixtisasını seçərək sinfi əla qiymətlə bitirmişdir. Əlavə olaraq 
o, pedaqogika, didaktika, gigiyena və təbiət tarixini müvəffəqiyyətlə öyrənərək 
əla qiymətlər almışdır. Rus dili, hesabın ibtidai tədrisi üsulları üzrə və tədris ili 
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ərzində ona təklif olunan bütün nəzəri və praktik işləri mükəmməl şəkildə yerinə 
yetirmişdir. Bu sənədə əsasən Nigar xanım Vəlibəyovaya ev tərbiyəçisi olmasına 
içazə verilmişdir. Xalq Təhsili Nazirliyinin qadın gimnaziyaları və progimnaziyaları 
haqqında Əsasnaməyə uyğun olaraq, o, müsəlmanların  evlərində riyaziyyatdan 
dərs demək hüququ alaraq, ev tərbiyəçisi adını alır. Bu qanuna əsasən onun xristian 
şagirdlərinə dərs demək hüququ verilmir. Bu baxımdan o, müvafiq sənədə əsasən 
xristian etiqadlı şəxslərlə eyni hüquqlara malik deyil. Tiflis şəhəri, 24 iyun1912-
ci il (3, 271/24). Sənəddən də göründüyü kimi yüksək təhsil almış Nigar xanım 
Vəlibəyovanın bu bacarığı yüksək qiymətləndirilmişdi.  

Fond kolleksiyaları içərisində, 1955-ci il tarixli sənədə əsasən Nigar xanım 
15 sentyabr 1912-ci ildən 29 sentyabr 1919-cu ilədək Bakı şəhəri ikinci rus-
türk qadın məktəbində rus dili və hesab müəllimi işləmişdir. Burada daha sonra 
qeyd edilir ki, Nigar xanım 1920-ci il mayın 31-dən başlayaraq Bakı şəhər tədris 
idarəsinin göstərişi ilə ikinci türk qadın məktəbində çalışmağa başlamışdır.

Göründüyü kimi, fondda qorunan hər bir fotoşəkil tarixi mənbə kimi böyük 
əhəmiyyətə malikdir. Bu fotolar Nigar xanım rus-tatar məktəbində dərs dediyi illərdə 
(3, 271/40), Azərbaycanın ilk 
maarifpərvər qadınlarından biri, 
pedaqoq, publisist və yazıçı 
Şəfiqə xanım Əfəndiyeva, Sara 
xanım Vəzirova, Mina Aslanova 
və Südabə xanım Vəzirova ilə 
birlikdə çəkdirilmişdir. Fotodakı 
ziyalı qadınların hamısı dövrün 
ictimai siyası hadisələrində 
fəal iştirak etmişdilər. Rus-türk 
məktəbində çəkilmiş digər bir 
fotoşəkildə (3, 271/39) məktəb 
müəllimi formasında Məryəm 
xanım Hacıbəyova, Tamara xanım Axundova, Zöhrə xanım Ağayeva, Mina xanım 
Aslanova, Sürəyya xanım Vəlibəyova, Əminə Ağayeva əks olunmuşdur. 

Beləliklə, Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin ən zəngin fondlarından biri olan 
Sənədli mənbələr fondunun qiymətli kolleksiyalarının araşdırılması tarixşünaslıq 
üçün vacib məsələlərdən biridir. Bu istiqamərdə böyük işlər aparan Muzey Vətən 
tarixini təbliğ etməklə yanaşı, fondlarında zəngin materialları araşdıraraq elmi 
dövriyəyə gətirərək onu daha da zənginləşdirir. Bu baxımdan, Azərbaycanın 
görkəmli maarif fədaisi Səfərəli bəy Vəlibəyov irsinin araşdırılmasını, onun 
unudulmaz xatirəsinə sonsuz ehtiram kimi dəyərləndirmək olar.  
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Valibeyovs in the education history of Azerbaijan 

Based on the Collection of the National Museum of History of Azerbaijan

Summary

Keywords: Safarali bey Valibeyov, Karabakh, Shusha, enlightenment, 
education, school

For the first time on the basis of materials of the National Museum of History 
of Azerbaijan, the article comprehensively examines the merits of the prominent 
educator Safarali bey Shikhgasan oglu Velibekov in the field of education. He was 
one of the first three Azerbaijanis who graduated from the Transcaucasian (Gori) 
Teacher’s Seminary, devoting eighteen years of his life to teaching. Significant 
milestones of his activities in the field of education are noted, information is given 
about his most notable publications in periodicals. The article also pays attention to 
the work of his daughters Suraya and Nigar, who worked in the field of women’s 
education in Azerbaijan.

Эсмира Рагимова 
Велибековы в истории азербайджанского образования 

(на материалах коллекции Национального музея истории Азербайджана)

Резюме

Ключевые слова: Сафарали бек Велибеков, Карабах, Шуша, 
просветительская деятельность, образование, школа

В статье впервые на основании материалов Национального музея истории 
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Азербайджана комплексно исследуются заслуги видного просветителя 
Сафарали бека Шихгасан оглы Велибекова в сфере образования. Он был одним 
из первых трех азербайджанцев, окончивших Закавказскую (Горийскую) 
Учительскую Семинарию, посвятив восемнадцать лет жизни педагогической 
работе. Отмечаются значительные вехи его деятельности в сфере образования, 
даются сведения о его наиболее заметных публикациях в периодической 
печати. В статье также уделяется внимание и работе его дочерей Сурайи и 
Нигяр, трудившихся на ниве женского образования в Азербайджане.
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Фуад Агаев
Биографическое исследование как метод

 изучения повседневности 
(на материалах Национального музея истории Азербайджана)

Фуад Агаев. Биографическое исследование как метод изучения повседневности 
(на материалах Национального музея истории Азербайджана) (c. 354-361)

Ключевые слова: биография, социальная мобильность, социальные 
группы, капиталистические отношения, полиэтничность

UOT 94 (479.24)

Изучение повседневной жизни посредством исследования биографий 
является относительно новым явлением в исторической науке. Исследование 
биографий позволяют взглянуть на общественные, социально-экономические 
и другие процессы исторического развития с точки зрения «маленького 
человека», через призму его взглядов на происходившие вокруг него события. 
Историк, изучающий повседневность в первую очередь заинтересован в 
реакции отдельных людей и социальных групп на общественно-политические 
и социально-экономические реалии исторического периода. 

Объектом исследования истории повседневности становятся ежедневные 
проблемы и аспекты – бытовая культура, материальные и моральные 
ценности, межличностные отношения и т.д. С какой целью необходимо 
изучение повседневности? Изучение биографий видных деятелей 
общественно-политической жизни, культуры представляет интерес для 
выяснения неизвестных и малоизвестных аспектов истории Азербайджана. 
Человек живет в повседневном мире; повседневные явления окружают его. 
В автобиографиях доминирует жизненный цикл, путь, дорога и прочие 
метафоры индивидуальной жизни (2,с.67). Реконструкции повседневности 
обширны, у исследователей и историков часто нет источников, относимых 
именно к ней.  Цель статьи – на основе личных документов, «микроисторий» 
будничности пролить свет на различные аспекты повседневной жизни конца 
XIX – начала XX вв., привлечь внимание широкой аудитории к ней. 

Биографические материалы Национального музея истории Азербайджана 
предоставляют широкую возможность для исследований повседневной 
жизни общества второй половины XIX – начала XX веков. Основной массив 
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личных документов эпохи хранится в фонде документальных источников, 
на основе фактического биографического материала широкого круга лиц, 
принадлежавших к разным слоям общества. 

Российская империи представляла собой государство, в котором изначально 
сложилась сословная система общественных отношений. Несмотря на 
отмену крепостничества и вступление империи в эпоху капиталистических 
отношений во второй половине XIX века, место человека в социальной 
структуре общества по-прежнему определялось его социальным статусом. 
Поэтому было бы логично рассмотреть то, как это отражалось в документах 
личного характера. Следует отдельно выделить тот факт, что выходцы из 
аристократических семей в основном выбирали либо военную карьеру, либо 
карьеру чиновников, являлись представителями интеллигенции, гораздо реже 
– врачами, учителями, представителями технической интеллигенцией и т.д. 

Материалы одного из представителей известной аристократической 
фамилии Векиловых, первого военного топографа-азербайджанца Ибрагима 
ага Векилова, упоминают социальный статус, и даже государственный 
ранг лиц аристократического происхождения (что является свидетельством 
несомненных заслуг перед российскими властями): «В селении Салахла 
Казахского магала зульгаде 1270-го года хиджры (17 мая 1853 года) в семье 
прапорщика Паша аги Векилова и его законной жены, дочери Юсифа аги, 
принадлежащего к 14 рангу, Тюказбан ханум родился сын Ибрагим ага. 4 ноября 
1862 г.» (5, №56-1) Безусловным приоритетом для аристократии оставались 
государственная карьера и служба в императорской армии. Военная карьера 
для аристократов и их детей служила своеобразным маркером лояльности 
представителей элиты «туземных народов» Один из крупных военных 
чинов второй половины XIX века – Мирали хан Талышинский, документы 
которого представлены в фонде документальных источников, за заслуги перед 
российским самодержавием и участия в Крымской войны и русско-турецкой 
войне 1877-1878 годов был награждён орденами Св. Станислава 3 степени 
и бронзовой медалью (4, с.15). Ранее упомянутый Ибрагим ага Векилов 
дослужился в императорской армии до звания полковника, притом, что и его 
отец служил императору (5,№56-1). 

Представители аристократических фамилий вступали в брачно-семейные 
отношения с представителями собственного сословия, тем не менее, в начале 
XX века можно утверждать об эрозии сословной структуры общества под 
влиянием капиталистических отношений. На историческую арену вышел 
новый социальный слой – национальная буржуазия, часть представителей 
которой являлись выходцами из простого народа. При этом распад феодальных 
отношений окончательно не подорвал интересы потомственной аристократии, 
благодаря поддержке царского режима, указанная социальная группа занимала 
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привилегированное положение в социальной иерархии общества, вплоть до 
свержения самодержавия в 1917 году. 

Показательно, что представители буржуазии, которые были выходцами из 
низов, постоянно стремились породниться с представителями аристократии 
или же получить потомственное дворянство, используя для этих целей 
накопленный капитал, деловые связи, подкуп царских чиновников и т.д. 
Часть азербайджанских аристократов, особенно из числа мелких и средних 
феодалов, не обладая необходимыми для поддержания соответствующего их 
классу образа жизни материальными средствами, шла на подобный союз. 

Социальные лифты конца XIX – начала XX века были тесно связаны 
с социальным статусом. Высокий социальный статус родителей являлся 
безусловным преимуществом для детей. Биография инженера нефтяной 
промышленности Рустамбекова Фатуллы – яркое подтверждение этого. «Я 
родился 26 августа 1867 года в г. Сальяны. Отец мой служил переводчиком 
и делопроизводителем в судебных учреждениях в Джевате и в Сальянах. 
Среднее образование я получил в Бакинском реальном училище, высшее в 
Петербургском Технологическом институте, где окончил курс со званием 
инженера-технолога в 1893 году. С этого же года я всё время служил в Бакинской 
нефтяной промышленности до 1898 года в разных нефтяных предприятиях, а 
с 1898 году непрерывно до советизации Азербайджана в 1920 году я управлял 
нефтяными предприятиями Нагиева М.» (6,№82-11.). 

Видный представитель азербайджанской педагогики начала XX века, 
создатель совместно с Султаном Меджидом Ганизаде первого русско-
татарского народного училища в Баку в 1887 году, Габиб бек Гаджи Ибрагим 
Халил оглы Махмудбеков в автобиографии пишет: «Я родился в богатой 
аристократической мусульманской семье 16 июля 1864 года…» характерный 
пример участия части азербайджанской аристократии в общественной жизни. 
Также являлся одним из организаторов национального театра (7,№3-18). 

Вместе с тем, и представители городского мещанства также могли при 
определённых обстоятельствах рассчитывать на карьерный рост. Один из 
первых электротехников-азербайджанцев Ага Ахундов родился в 1882 году 
в городе Шемахе. Окончил Бакинское Реальное училище в 1900 году, в том 
же году поступил в Киевский Политехнический Институт, откуда перевёлся в 
Льежский Университет, работал над проектами электростанций в Швейцарии. 
После возвращения в Азербайджан Ага Ахундов внёс большой вклад в 
развитие азербайджанской энергетической отрасли (8,№32-11). 

Шансы на успех в жизни имели и люди из низших слоёв общества, мизерные, 
но вполне реальные. Биография «короля» мукомольной промышленности 
начала XX века – Ага Бала Кулиева – яркое тому подтверждение. Появившись 
на свет в бедной семье, и вынужденный в детстве продавать кутабы на рынке, 
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ему удалось в вскоре занять нишу в пищевой промышленности экономически 
растущего города Баку, а также открыть мукомольные предприятия за 
пределами Азербайджана. 

Не оставались в стороне от процессов модернизации и азербайджанские 
женщины. При строгих патриархальных установках азербайджанского 
общества выделяется небольшая эмансипированная прослойка, которая 
ставила целью получение образования. Нигар-ханум Сафар-Али бек кызы 
Велибекова окончила курс наук в Бакинском женском учебном заведении Св. 
Нины в июне 1911 года и была награждена золотым крестом за отличную 
учёбу. После окончания учёбы она решила выучиться в том же учебном 
заведении на получение «звании домашней наставницы» (9,№ 271-24). 
Интересна поправка, гласившая, что «…с правом преподавать математику 
лишь в домах своих единоверцев», что указывает на ряд ограничительных 
мер в отношении мусульман Кавказа в образовательной сфере (9,№ 271-24). 
Тем не менее, лишь незначительная часть женщин получала образование, и 
этот фактор серьёзно являлся тормозом для развития общества. 

Социальная мобильность отражалась и на представителях более низких 
социальных групп. Автобиография одного из первых профессиональных 
моряков-азербайджанцев Раджабова Али Бала – яркое тому свидетельство. 
Раджабов Али Бала Алекпер оглы родился 22 марта 1879 года в Баку в семье 
моряка Каспийского бассейна. «Отец мой – Раджабов Алекпер с самых малых 
лет плавал на судах Каспийского моря матросом и боцманом в 1890 году умер. 
Мать моя – Раджабова Кызбаш Шекер кызы уроженка города Баку, всё время 
была домохозяйка, в 1881 году умерла. Сам я до 1890 года жил на иждивении 
родителей после смерти отца меня взял на иждивение старший брат Мелик 
Раджабов с которым я плавал в море. Брат был на пароходе «Аббасия» 
боцманом, а я юнгой частного хозяина Усейнова, в 1895 году был переведён 
в матросы на этом же судне». Будучи матросом и рулевым на судах у частных 
хозяев, он одновременно готовился к сдаче экзамена на судоводителя. «В 
1904 году я сдал экзамен при Бакинском Мореходном училище на штурмана 
дальнего плавания, после чего я плавал капитаном на пароходе «Элиас» у 
частного хозяина Нагиева по 1905 год. С 1905 года по 1922 год на пароходе 
«Аббасия» у хозяина Кулиева» (10, №129-1). 

Один из бакинских рабочих начала XX века – Ага Дадаш Дадашев в 
автобиографии, составленной уже в советские годы, оставил типичное описание 
жизни рабочего: «…Тяжелое материальное положение семьи вынудило меня 
оставить учёбу…»  Сам А.Дадашев учился исключительно «на отлично». Но 
заинтересовал следующий факт – Дадашев учился в коммерческом училище 
как стипендиат крупного предпринимателя Г.З.Тагиева, удивительно, что сам 
рабочий, идейный большевик, не скрывал этого факта в годы, когда Г.З.Тагиев 
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официально считался эксплуататором рабочего класса (11, №116-46). 
Документы свидетельствуют о том, что, несмотря на общий низкий 

уровень образования, в среде простого народа появляются первопроходцы, 
ставшие впоследствии крупными специалистами. Низкий уровень 
образования, искусственные препятствия, создававшиеся официальными 
властями мусульманам региона, не могли привести к кардинальному 
улучшению качества жизни коренного населения, но процесс формирования 
квалифицированных кадров из числа местного населения приходится именно 
на этот исторический период. 

В качестве примеров можно привести биографии ряда врачей, 
относящиеся к началу XX века, в частности периоду Первой мировой войны. 
Видный азербайджанский врач XX века Мустафа Гаджикасимов, после 
окончания в 1904 году Тифлисской первой мужской гимназии, поступил на 
медицинский факультет Харьковского университета, который окончил в 1910 
году со степенью лекаря. В годы войны работал в Харьковском лазарете, 
по свидетельству профессора Б.Г.Пржевальского «положив немало забот 
и труда на то, чтобы деятельность Лазарета шла по раз избранному пути» 
(1,с.71). Врач Али Гейдар Аллахвердиев по окончании гимназии в 1909 
году поступил на медицинский факультет Киевского университета, по 
окончании которого в 1916 году он получает направление на фронт в качестве 
военврача (1,с.73). Военный врач Али Мухтар Алиев отправился на фронт 
добровольцем 20 июля 1914 года: «Предъявитель сего Али Мухтар Кербалай 
Ага Киши оглы Алиев, сын мещанина, вероисповедания магометанского, 
подвергался осенью 1914 года в Медицинской Испытательной Комиссии при 
Императорском Университете Св. Владимира установленному испытанию и 
по окончании оного, удостоен степени лекаря» (1,с.72). Приведенные выше 
биографии азербайджанских врачей свидетельствуют о становлении, пусть в 
незначительной степени, национальных кадров в здравоохранении.

Развитие капиталистических отношений способствовало притоку в 
Северный Азербайджан представителей разных народов, прежде всего в город 
Баку. В конце XIX – начале XX веков Баку стал одним из крупных городов 
не только Кавказа, но и в целом в Российской империи. Развитие нефтяной 
промышленности привело к притоку сельского населения на заработки, 
а также приезду большого количества жителей из центральных губерний 
империи, и из-за заграницы. 

Коренное мусульманско-тюркское население вошло в контакт с десятками 
тысяч представителей христианских народов (русских, поляков, немцев и др.), 
а также с большим числом европейских евреев. Это нашло отражение в сотнях 
документах личного характера. Во второй половине XIX – начале XX веков 
начинаются личные контакты представителей аристократии, национальной 
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буржуазии и интеллигенции мусульманского происхождения с представителями 
народов немусульманского происхождения, в том числе и в сфере семейно-
брачных отношений. Материалы дают представление о том, что эти отношения 
затрагивали незначительный круг лиц из числа аристократии, национальной 
буржуазии, технической интеллигенции, но совершенно не затрагивали 
простой народ, придерживался традиционных религиозных убеждений 
в этой сфере. Религиозные и культурные отличия, а также определенные 
ограничения со стороны государственных структур препятствовали более 
широкому распространению подобных отношений. Знакомство с европейской 
культурой и научно-технические достижениями, поездки за границу, деловые 
контакты, служба за пределами Родины, способствовали налаживанию личных 
отношений с представителями иных культур.

Биографии ряда лиц русской, еврейской и других национальностей – 
свидетельства вклада представителей иных культур в развитие региона. 
Полиэтничность, сложившаяся регионе в конце XIX – начале XX веков, 
привела к тому, что многие сферы общественной жизни заняли представители 
иных культур. Одной из сфер, в которой широко были представлены 
новоприбывшие, было здравоохранение. Одними из составляющих 
повседневной жизни являлись вопросы здравоохранения. Указанные 
факторы породили антисанитарию и нехватку медицинского персонала при 
хроническом дефиците учреждений здравоохранения. Известными деятелем 
медицины начала XX века являлись представители еврейской национальности. 

Один из них, основатель офтальмологии в Азербайджане доктор Самуил 
Львович Крауз родился в 1863 году на территории современной Литвы, вырос 
и учился в городе Бердянске и в 1884 году окончил Харьковский университет 
(3, с.291). В 1896 году он переехал в Баку и внёс значительный вклад в 
оказании офтальмологической помощи населению города Баку, где в начале 
века свирепствовала тяжёлая болезнь – трахома, приводившая к потере зрения. 
Основателем педиатрической науки в Азербайджане считается видный врач-
педиатр Евсей Яковлевич Гиндес, заложивший комплексные основы педиатрии. 
Автор многочисленных книг и публикаций, основатель детских колоний в 
пригородных бакинских селениях, придавал большое значение курортному 
лечению и моральному оздоровлению юных воспитанников (3, с.290).

Также сильные были позиции представителей русского и еврейского 
населения экономической сфере, в том числе в банковском деле города 
Баку, о чем свидетельствуют многочисленные материалы: Цывкина Бориса 
Яковлевича, который «…прослужил в Бакинском отделении Русско-
Азиатского Банка с 1 марта 1912 года по 18 сентября 1920 года, занимая 
последовательно должности конторщика, помощника заведующего отделом, 
и наконец, заведующего товарным отделом» (12, № 65-25), Казакова Ивана 
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Петровича, работавшего на различных должностях, включительно до 
заместителя главного бухгалтера в Правлении Бакинского Купеческого Банка 
и др (13, №71-12).

Вышеизложенное доказывает актуальность изучения повседневности в 
современной исторической науке в контексте изучения общих исторических 
процессов. 
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Fuad Ağayev
Bioqrafik tədqiqatlara adi həyat tərzinin öyrənilməsi metodu kimi 

(Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin materialları əsasında)

Xülasə

Açar sözlər: tərcümeyi-hal, sosial çeviklik, sosial qruplar, kapitali 
münasibətləri, polietniklik

Adi həyatın ayrı-ayrı adamların bioqrafik məlumatlarının öyrənilməsi yolu ilə 
tədqiqi tarix elminin nisbətən yeni sahəsidir. Tərcümeyi-halların araşdırılması tarixi 
inkişafın ictimai, sosial-iqtisadi və s. proseslərinə “kicik insan”ın gözü ilə, ətrafında 
baş verən hadisələrə  yanaşması vasitəsilə nəzər salmağa imkan verir. Gündəlik 
həyatı araşdıran tarixçi alim ilk növbədə ayrı-ayrı fərdlərin və sosial qrupların cari 
tarixi dövrün ictimai, siyasi və sosial-iqtisadi gerçəkliklərinə münasibətini üzə 
çıxarmağa çalışır. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin materialları tədqiqatçıya adi 
həyat tərzini bioqrafik məlumatlara əsaslanaraq öyrənməyə rəvac verir.

  

Fuad Aghayev
Biographical research as a method of studying everyday life 

(based on the materials of the National Museum of History of Azerbaijan)

Summary

Keywords: biography, social mobility, social groups, capitalist relations,  
poly ethnicity

The study of ordinary life through the study of the biographical information of 
individuals is a relatively new field of historical science. The study of biographical 
cases is a social, socio-economic and other aspects of historical development. It 
allows us to look at the processes through the eyes of the “little man”, through his 
approach to the events around him. The historian, who studies everyday life, first of 
all tries to reveal the attitude of individuals and social groups to the social, political 
and socio-economic realities of the current historical period. The materials of the 
National History Museum of Azerbaijan allow the researcher to study the ordinary 
way of life based on biographical information.
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(MATM materialı əsasında)

Zümrüd İsmayılova. Azərbaycanın ilk hərbi topoqrafı İbrahim ağa Vəkilovun 
Azərbaycan Cümhuriyyəti dövrünə aid unikal fotoşəkli (MATM materialı əsasında) (səh. 362-368)

Açar sözlər:  İbrahim ağa Vəkilov, hərbi topoqraf, Azərbaycan Cümhuriyyəti, 
AXC ordusunun uniforması, L.Q.Breqadze

UOT 94 (479.24)

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin zəngin kolleksiyaları Azərbaycan tarixinin 
müxtəlif səhifələrini öyrənməyə imkan verir. Bu səhifələrdən biri də Azərbaycanın 
hərbi topoqrafiyasının tarixidir. XX əsrin ikinci yarısında Rusiya İmperiyasında təhsil 
almış və imperiya ordusunda xidmət edən ilk hərbi topoqraflar sonradan biliklərini 
Azərbaycanın xeyrinə tətbiq etdilər. İlk Azərbaycan hərbi topoqrafı İbrahim ağa 
Vəkilov, imperiya ordusunda bir polkovnik idi və Azərbaycan Respublikasının 
ordusunda general rütbəsinə yüksəlmişdi. Azərbaycanda topoqrafiya elminin 
inkişafına böyük töhfə vermişdir. Azərbaycanın hərb tarixində xüsusi xidmətləri 
olmuş general İbrahim ağa Vəkilov Azərbaycanda yeganə şəxsiyyətdir ki, nə 
özündən əvvəl, nə də müasirləri arasında topoqrafiya sahəsi üzrə belə ali hərbi 
rütbəli mütəxəssis olmayıb. 

1966-cı ildə Faris bəy Vəkilov atası İbrahim ağa Vəkilova aid sənədləri, fotoları, 
xəritələri toplayıb Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi Sənədli Mənbələr fonduna 
təhvil verir, ancaq o vaxtdan bu materialların bir qismi araşdırılsa da, çox hissəsi 
hələ də araşdırılmayıb. Belə ki, təqdim edilən məqalənin məqsədi hərbi topoqrafiya 
üzrə general-mayor rütbəsinə layiq görülmüş yeganə azərbaycanlı İbrahim ağa 
Vəkilovun Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Sənədli mənbələr fondunda mühafizə 
edilən Azərbaycan Cümhuriyyəti dövrünə aid unikal fotoşəklini təhlil edərək 1918-
1920-ci illər Azərbaycan Ordusunun uniformasının bəzi xüsusiyyətlərini müəyyən 
etmək, dövrün mənbələrində qeyd edilən geyim elementlərinin mövcudluğunu 
real fotoşəkillə təsdiqləmək, həmçinin göstərilən fondda saxlanılan İ.Vəkilova aid 
kolleksiyasının icmalını verməkdir. 

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində mühafizə olunan İbrahim ağa Vəkilovun 
fotoşəkilləri, sənədləri və onun həyat yolunu əks etdirən eksponatlar qorunub 
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saxlanılır, hal-hazırda da muzeydə təşkil olunan sərgilərdə, eksopozisiyada 
nümayiş olunur. 

İbrahim ağa Vəkilov özünün şəxsən çəkdiyi geodezi kəşfiyyat xarakterli fotolar 
hərbi əməliyyatların aparılmasında həlledici rol oynayırdı. Belə ki, İ.Vəkilova 
məxsus 100-ə yaxın geodezi, coğrafi-etnoqrafik kəşfiyyat xarakterli fotolar Milli 
Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Sənədli Mənbələr fondunda müxtəlif inventar 
nömrələri altında mühafizə olunur. Kəşfiyyat-informasiya toplama məqsədilə 
çəkilmiş bu materiallar arasında müxtəlif regionların, müxtəlif tayfaların, çayların, 
dağların şəkillərini görmək olar. 

Qeyd olunmalıdır ki, AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Sənədli 
Mənbələr fondunda mühafizə olunan İbrahim ağa Vəkilova aid toplanmış foto 
sənədlər (2) Azərbaycanda topoqrafiya sahəsinin inkişaf xüsusiyyətlərini öyrənməyə 
şərait yaradır. 

İ.Vəkilovun Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Sənədli Mənbələr fondunda 
saxlanılan topoqrafiya materialları tədqiq olunsa da,  şəxsi sənədlərinin əksəriyyəti 
öyrənilməyib. Beləliklə, qeyd etmək olar ki, İbrahim ağa Vəkilovun topoqrafiya 
sahəsinə verdiyi dəyəri hələ araşdırılmamış şəxsi əşyalarında tapmaq mümkündür. 
Tarixi faktlar və Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində qorunan tarixi sənədlər 
əsasında yazılmış bu məqalə topoqrafiya sahəsini və  İbrahim ağa Vəkilovun hərbi 
topoqrafik fəaliyətini araşdıracaq tədqiqatçılar üçün faydalı ola bilər.

General-mayor İ.Vəkilova aid kolleksiyada qorunan bir fotoşəkil 1918-
1920-ci illər Azərbaycan Ordusunun uniformasının 
öyrənilməsi baxımından xüsusi əhəmiyyətə malikdir. 
Belə ki, SMF 354/9 saylı fotoşəkil 10,8 x 16.5 ölçüsündə 
karton üzərindədir (3). Arxasındakı yazıdan məlum 
olur ki, şəkil Bakıda mövcud olmuş L.Q.Breqadzenin 
(1876-1967) fotostudiyasında çəkilmişdir. Studiya 
Bakının Krivoy küçəsi ilə Vrangel kəsişməsində 
yerləşmiş, XX əsrin əvvəllərində fəaliyyət göstərmiş 
və burada Azərbaycanın bir sıra görkəmli xadimləri 
foto çəkdirmişdilər (8. s.187). Fotonun arxasında 
qırmızı mürəkkəblə yazılmışdır: “Дорогой дочери - 
племяннице Дуратинниса от любящего Ибрагим 
– даи”. 27 марта 1923 года. Г.Баку (“Əziz qızım- 
bacımqızı Dürnisəyə sevdiyi İbrahim dayıdan”. 27 
mart 1923-cü il) Bu yazıdan şəklin nə vaxt çəkilməsi 
məlum olmasa da, müəyyən edilir ki, fotoşəkil 1923-
cü il martın 27-də İ.Vəkilov tərəfindən öz doğma qızı 
kimi istədiyi bacısı qızına hədiyyə edilmişdir (3).

Foto. Milli Azərbaycan Tarixi 
Muzeyi SMF.İnv.354/9 İbrahim 

ağa Vəkilov
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Şəklin nə vaxt çəkilməsi isə foto təsvir edilən 
generalın uniformasından müəyyən edilir. Fotoşəkildə 
studiya şəratində (arxadakı dekorativ fondan bu 
aydın görünür) dərin qoltuqlu oturacaqda əyləşmiş 
İbrahim ağa Vəkilovun başında qara buxara papaq, 
əynində qara vəznəli çuxa və qara arxalıq, belində 
milli kişi kəməri üzərində asılmış azərbaycan xəncəri 
mövcuddur. Çuxanın çiyninə tikilmiş poqonlarda boş 
sahə üzərində iki xırda ulduz və qövsvari təsvirin 
daxilində yazı görsənir.

İ.Vəkilovun bioqrafiyası ilə tutuşdurulduqda 
müəyyən etmək olar ki, onun xidmət etdiyi nə çar 
Rusiyası, nə də Sovet Azərbaycanı və Qırmızı orduda 
belə geyim mövcud olmamışdır. S.Əhmədovun 
“Azərbaycan Ordusu 1918-1920. Uniforma, rəmzlər, 
nişanlar” kitabında göstərilmiş mənbələr əsasında 

Vəkilov üzərində olan geyim barəsində tam məlumat vermək mümkündür. 
Belə ki, Azərbaycan Ordusu Hərbi nazirinin müavini general-leytenant Əli ağa 
Şixlinskinin rəhbərliyi ilə tərtib edilmiş hərbi uniforma üzrə xüsusi komissiyasının 
işinin nəticəsində milli hərbi uniformanın tərtibi qaydaları müəyyən edilmiş, Hərbi 
nazirin 11 yanvar 1919-cu il tarixli əmri ilə qaydalar icrası mütləq olan şəkildə 
təsdiqlənmişdir (1.s. 28). Əmrdə, o cümlədən, belə maddələr mövcuddur: 

“A) Baş geyimi - .... Süvarilər, topçular, istehkam qoşunları və qərargahlar 
üçün qara rəngli papaq müəyyənləşdirilir. Papağın üstü qara rəngdə, özü də baftasız 
olmalıdır. ... 

B) Frenç (əsgər pencəyi) - .... Bütün qoşun növlərindən olan zabitlər sıradan 
kənarda çərkəzi paltar geyinə bilərdilər...

J) Zabitlər xidməti vəzifəni icra edərkən, əsgərlər isə həmişə üstündə dəmir 
lövhəcik olmayan qurşaq kəməri taxmalıdırlar... Nəsildən qalma qılıncların 
daşınmasına icazə verilir...

Z) Çiyin nişanələri, poqonlar - mövcud olan göy haşiyəli poqonlar saxlanılır. 
Süvari və istehkam qoşunlarında poqonun baftası gümüşü, piyada, topçu və 
köməkçi qoşun hissələri üçün qızılı rəngdə müəyyənləşdirilir. Paqonların üzərində 
«Azərbaycan» (ərəb əlifbası ilə) sözü yazılmalıdır...” (1, s. 31).

Komissiyanın qəbul etdiyi geyim forması tətbiq edilməzdən əvvəl Hərbi nazirin 
əmri ilə mövcud geyim formasında qismən dəyişiklik edildi. Bu dəyişiklik əsasən 
baş geyimlərinə aid idi. Nazir tələb edirdi ki, yeni geyim layihələrinə görə bütün 
fəsillərdə baş geyimi milli papaq nəzərdə tutulduğu üçün furajkalar istifadədən 
götürülsün və milli papaqlardan istifadə edilsin (1, s. 28).

Beləliklə, təqdim edilən fotoşəkildən aşağıdakı nəticəyə gəlmək olar. İbrahim 
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ağa Vəkilov Azərbaycan Ordusunun 1919-cu il yanvarın 11-də qəbul edilmiş 
sıradankənar uniformasını geymişdir. Belə ki, onun qara papağı, qara arxalıq 
və çuxası, milli kəməri və kəmərdən asılmış “nəsil xəncəri” bunu təsdiqləyir. 
Uniformanın məhz Cümhuriyyət general-mayoruna məxsus olması poqonlardan 
müəyyən edilir. Belə ki, boş sahə üzərində iki ulduzlu poqon general-mayor poqonu 
idi (4,s.44). Əmrdə hərbi topoqrafların poqonun baftasının rəngi göstərilməsə də, 
fotonun xüsusiyyətləri və çar Rusiyası ordusunun hərbi topoqraflarının paqonlarının 
gümüşü olması İ.Vəkilovun da poqonlarının baftasının bu rəngdə olmasının ehtimal 
etməyə imkan verir. Əmrdə poqonlarda “Azərbaycan” sözünün yazılması göstərilir, 
lakin hansı formada olması qeyd edilmir. Fərdi kolleksiyalardan və bir neçə tarixi 
fotoşəkillərdən məlumdur ki, yazı ərəb qrafikası ilə Azərbaycan dilində olmuş, sonu 
“n” hərfi böyük aypara şəklində olaraq bütün digər hərfləri əhatələmişdir (7, 3 40-
41, s.126.). Kifayət qədər böyüdüldükdə eyni xüsusiyyəti İ.Vəkilovun poqonunda 
da görmək mümkündür.

Məlumdur ki, İbrahim ağa Vəkilov 1919-cu il martın 30-da general-mayor 
rütbəsinə layiq görülmüşdür (5, s.295). Fotoşəkildə onun general-mayor poqonları 
ilə təsvir edilməsini nəzərə alsaq, şəklin 1919-cu il yazından sonra çəkilməsini 
ehtimal etmək olar.

Görülmüş tədbirlər nəticəsində Azərbaycan ordusunda yaranan ciddi nizam-
intizamı Azərbaycana gəlmiş xarici jurnalistlər də qeyd edirdilər. İngilis jurnalisti 
Skotland Liddel 1919-cu ilin sentyabırında yazdığı məqalələrin birində Azərbaycan 
Ordusunda əldə edilmiş möhkəm intizamla bağlı şahidi olduqlarını ayrıca başlıq 
altında öz oxucularına çatdırmışdı. O, yazırdı: “Gündüz Bakıya çatdım və yaxşı bir 
faytonda otelə yollandım... Mənimlə cavan bir azərbaycanlı zabit də gedirdi. Yol 
boyu yeni Azərbaycan Ordusunun yüzlərlə gənc əsgərləri ilə qarşılaşdıq. Hamısı 
hərbi salam verirdi. Mən təəccüb içində idim. Bu mənim son iki ildə gördüyüm 
əsgərlər deyildi. Bunlar yeni adamlar idilər, bunlar yeni, intizamlı, gənc, qüvvətli 
və cəsur əsgərlər idilər. Azərbaycan Ordusu tez yaradıldı və sürətlə lazimi görkəm 
alır. Azərbaycan başa düşdü ki, intizamsız ordu mövcud ola bilməz. Adamların 
çoxu cavandır, əvvəllər xidmət etməyiblər, köhnə rejimin rus ordusunu parçalayan 
bolşeviklər tərəfindən hələ yoldan çıxarılmayıblar. Azərbaycanda dəmir intizam 
var. Elə bir intizam ki, Rusiyada da görünməmişdi” (6, s.14).

Hərbi nazir tam artilleriya generalı Səməd bəy Mehmandarov orduda hərbi-
təbiyəvi işlərin aparılmasına diqqət yetirərək tələb edirdi ki, şəxsi heyətdə hərbi 
paltara hörmət hissi aşılansın (4, s.45 ). Hərbi paltar igidliyi, şücaəti bildirməklə 
yanaşı üzərində  olan nişanələrlə Azərbaycanı və onun ordusunu tərənnüm edirdi. 
Milli elementləri olan hərbi uniformanın hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsi baxımından 
böyük əhəmiyyətini dərk edən İbrahim ağa Vəkilov Azərbaycan ordusunun 
uniformasını nizamnaməyə uyğun dəqiq geymişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, tədqiq 
edilən fotoşəkil 1918-1920-ci illər Azərbaycan ordusunun generalını sıradankənar 
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geyimdə təsvir edən hələlik yeganə fotoşəklidir (Hərbi nazir tam artilleriya generalı 
S.Mehmandarovun “Azərbaycan” yazılı poqonlarla fotoşəkli məlumdur, lakin 
burada o, gündəlik hərbi frençdə təsvir olunub).

Beləliklə, aparılmış tədqiqat göstərir ki, 1. İbrahim ağa Vəkilovun yuxarıda 
göstərilmiş fotoşəkli 1918-1920-ci illər Azərbaycan ordusunun uniformasının 
öyrənilməsi baxımından, orduda milli rəmzlərin tətbiq edilməsini sübut edən vacib 
tarixi mənbədir; 2. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Sənədli mənbələr fondunda 
İbrahim ağa Vəkilovla bağlı materialların zənginliyi onun topoqraf kimi fəaliyyətini 
gələcəkdə daha dərindən tədqiq etməyə imkan verir. 
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Zumrud Ismailova
Unique photo of  Ibragim Agha Vekilov, the first military topographer of 

Azerbaijan, concerning to the period of Azerbaijan Democratic Republic
(based on materials of the NMHA)

Summary
Keywords: Ibragim Agha Vekilov, military topographer, Azerbaijan Democratic 

Republic, Military uniform of ADR, L. G. Bregadze

The valuable collections of the National Museum of History of Azerbaijan 



“Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi - 2020”

367

allow studying various pages of the history of Azerbaijan. One of these pages is 
the history of the military topography of Azerbaijan. As we know, the first military 
topographers who received professional education, trained in Russian Empire in the 
second half of the 19th century, and served in the Imperial army, later applied their 
knowledge in Azerbaijan. The first Azerbaijani military topographer, Ibrahim Agha 
Vekilov was a colonel in the Imperial army, and was promoted to the rank of general 
in the army of the Republic of Azerbaijan. He made a great contribution to the 
development of topographical science in Azerbaijan. Despite the fact that the life 
and activities of I.A.Vekilov was the object of research, most of the photographic 
materials and personal documents stored in the NMHA were not investigated.

Special attention is drawn to a unique photo dating back to 1919, which is of 
great interest for studying the uniforms of the Azerbaijani army in the 1918-1920s. 
From the biography of I. A.Vekilov it could be determined that neither in tsarist 
Russia, nor in Red Army of Soviet Azerbaijan, there was no such uniform. The 
photo of Ibragim Agha Vеkilov presented in the article is an important historical 
source for studying the uniform of the Azerbaijani army of 1918-1920 and was used 
as a national symbol. The precious collections of materials of Ibrahim Agha Vekilov 
from the Fund of the Documentary Sources of the National Museum of History of 
Azerbaijan pave the way for studying his activities as a military topographer in 
future researches.

Зумруд Исмаилова
Уникальная фотография первого военного топографа Азербайджана 

Ибрагима ага Векилова периода Азербайджанской Республики
(на основе материала НМИА)

Резюме

Ключевые слова: Ибрагим ага Векилов, военный топограф, 
Азербайджанская Демократическая Республика, военная форма АДР, Л.Г. 
Брегадзе

Богатые коллекции Национального музея истории Азербайджана 
позволяют изучать различные страницы истории Азербайджана. Одна из 
таких страниц – история военной топографии Азербайджана. Как известно, 
первые военные топографы, получившие профессиональное образование, 
подготовленные в Российской империи во второй половине XIX века, и 
служившие в императорской армии, впоследствии применяли свои знания на 
благо Азербайджана. Первый военный топограф-азербайджанец, Ибрагим ага 
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Векилов был полковником в императорской армии, а в армии Азербайджанской 
Республики был повышен до генеральского звания. Он внёс большой вклад 
в развитие топографической науки в Азербайджане. Несмотря на то, что 
жизнь и деятельность И.Векилова были предметом исследований, большая 
часть фотоматериалов и личных документов, хранящихся в НМИА, так и не 
была исследована. Особое внимание привлекает уникальная фотография, 
относящаяся к 1919 году, она представляет большой интерес для изучения 
униформы азербайджанской армии в 1918-1920-х годах. 

Из биографии И. Векилова можно определить, что ни в царской России, 
ни в годы службы в Советском Азербайджане, в Красной Армии, подобной 
униформы не было. Фотография Ибрагим ага Векилова, представленная в 
статье, является важным историческим источником для изучения униформы 
азербайджанской армии 1918-1920 годов, использования в ней национальной 
символики. Богатая коллекция материалов Ибрагим ага Векилова из Фонда 
документальных источников Национального музея истории Азербайджана 
позволит в будущем глубже изучить его деятельность как военного топографа.
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Bəhman Kərimov
II Dünya müharibəsi illərində yaradılmış 396-cı 

Azərbaycan diviziyasının döyüş yolu 
(Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin materialları əsasında)

Bəhman Kərimov. II Dünya müharibəsi illərində yaradılmış 396-cı Azərbaycan diviziyasının döyüş yolu 
(Milli Azərbaycan Tarixi Muzey materialları əsasında) (səh. 369-391)

Açar sözlər: Azərbaycan milli diviziyaları, II Dünya müharibəsi,  
396-cı atıcı diviziya

UOT 94 (479.24)

Məqalədə, indiyə qədər ayrıca tədqiqat mövzusu kimi araşdırılmamış, döyüş 
keyfiyyətləri obyektiv qiymətləndirilməyən, döyüş qabiliyyətlərinin “yetərsiz 
olması” kimi dəyərləndirilən, lakin bütün təzyiqlərə baxmayaraq, son damla qanına 
kimi, Sovet Vətəninin qorunması uğrunda canlarından keçmiş, qəhrəman Azərbaycan 
xalqının formalaşdırdığı 396-cı diviziyanın döyüş yolu tədqiqata cəlb olunmuşdur. 

Tədqiqat baxımdan məqalə xüsusi aktuallığa malikdir. İlk dəfə tədqiqata cəlb 
olunmuş problemlə bağlı indiyə qədər heç bir araşdırma aparılmayıb. Mövzu ilə 
bağlı araşdırmalar apararkən, bütün tarixi ədəbiyyatlarda baxdım. Burada yalnız 
bir cümlə ilə, - “396-ci Azərbaycan milli diviziyası Böyük vətən müharibəsi 
dövründə yaradılmışdı” kimi qeyd edilir. Təssüflər olsun ki, bu cümlədən başqa heç 
bir məlumata rast gəlmədik. Yalnız İ.Z.İsmayılovun “Azərbaycanlıların II dünya 
müharibəsində iştirakı” kitabında 396-cı milli atıcı diviziya haqqında bir abzas 
həcmində məlumata rast gəldik. Burada da müəllif nədənsə mənbə göstərmədən 
396-cı atıcı diviziyanın 1941-ci ilin avqustunda İranda 44-cü ordunun tərkibində 
olması, həmin ilin sonunda isə respublikanın Quba bölgəsinə gətirildiyi və Şimali 
Qafqaza göndərilmək üçün hazırlandığı haqqında məlumat verir. Diviziyanın 
yaranmasına gəldikdə isə, o 1941-ci ilin sonuda deyil, avqust ayında formalaşmağa 
başlamışdır. Bu məlumat, Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Köməkçi materiallar 
fondunda mühafizə olunan, 396-cı diviziya ilə bağlı müharibə veteranlarının 
xatirələrində öz əksini tapır. Burada, 396-cı diviziyanın Azərbaycan SSR KP MK 
göstərişi ilə iyul-avqust ayında Quba, Qusar və Dəvəçi rayonlarında formalaşdığı 
göstərilir (2). Fikrimizcə, bu fakr daha çox həqiqətə uyğundur. Müəllif daha sonra 
yazır: “Diviziyanın ilk komandiri Q.Korçakov, komandir müavini polkovnik 
Əsədullayev, komissarı polkovnik Xavər Vəliyev olmuşdur. Diviziyanın şəxsi 
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heyətinin əksəriyyəti azərbaycanlılardan ibarət olmuşdur. 1941-ci ilin son 
günlərində diviziya Krım yarımadasına desant yolu ilə göndərilmiş və 51-ci 
Ordunun tərkibinə daxil edilmişdir. 396-cı diviziyanın tərkibində 803-cü, 816-cı, 
819-cu atıcı alayları və 957-ci artilleriya alayı (komandir Musa Heybətov) olmuşdur. 
Digər alayların komandirləri isə polkovnik Abdullayev və polkovnik Əsədullayev 
idi. 1942-ci ilin may döyüşləri ərəfəsində Krımda 44-cü, 47-ci və 51-ci Sovet 
Orduları yerləşdirilmişdi. Mayın 7-də faşist ordusunun geniş miqyaslı hücumları 
nəticəsində 44-cü Sovet Ordusu hissələri böyük itki ilə geri çəkilməyə məcbur 
oldular. Bu döyüşdə 396-cı diviziya böyük itki verdi. Həmin döyüşdən sonra Sovet 
hərbi hissələri Krımdan Taman yarımadasına köçürüldülər. 396-cı diviziyanın 
şəxsi heyəti isə Armavirdən keçərək Tiflisə, oradan da Qubaya (Azərbaycana) 
göndərilərək, tərtib edilən yeni (223-cü) diviziyanın tərkibinə qatıldı. Yuxarıda 
göstərilən gərgin döyüşdə 396-cı milli diviziyanın alay və batalyon komandirləri 
və komissarlarından X.Vəliyev, Y.İsmayılov, Əmirulla Dadaşov (həlak olmuşdur), 
Ə.Hüseynov, A.Abbasov, K.Ağayev, N.Aslanov, Mehdi Muxtarov, T.Axundov, 
İ.Əsgərov, Q.Süleymanov döyüşlərdə xüsusilə fərqlənmişdilər” (1, s. 42-43). Bunu, 
Azərbaycan tarixşunaslığında 396-cı milli diviziya haqqında verilmiş ən geniş 
məlumat hesab etmək olar. Bu baxımdan, əsas vəzifəmiz, muzey fondunda mövcud 
olan xatirə məlumatları olduğu kimi verməklə, 396-ci Azərbaycan milli diziyanın 
tarixinə işıq salmaq, tarixşünaslıqda mövcud boşluğu qismən də olsa doldurma və 
gələcəkdə aparılacaq tədqiqatlar üçün işıq salmaqdır.  

Bir məsələni də qeyd etmək istərdik ki, təssüflər olsun ki, indiyə qədər II 
Dünya müharibəsində böyük qəhrəmanlıq göstərən Azərbaycan milli diviziyaları 
ayrıca tədqiqat mövzusu kimi araşdlırılmamışdır. 416-cı diviziyadan başqa, digər 
diviziyaların döyüş yolu qısa formatda qeyd edilir. Yaddan çıxartmaq lazım deyil 
ki, bu Azərbaycan xalqının hərb tarixinin şanlı səhifəsidir. Bu gün 20 faizi işğal 
olunmuş torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda mübarizə apardığımız bir dövrdə, 
qəhrəman babalarımızın, öz torpaqlardan uzaqlarda, sərt şaxtalara, açlığa, 
silahsızlığa, təhqirlərə və digət çətinliyə baxmayaraq, son damla qana qədər döyüş 
mübarizliyini olduğu kimi öyrənmək və araşdırmaq xüsusi aktuallıq kəsb edir. 

Bildiyimiz ki, Böyük Vətən müharibəsi qurtardıqdan sonra erməni müəlliflərinin 
əsərlərində öz xalqının bu qələbədə böyük rolunu, erməni marşal və generalların 
sayca nisbi çoxluğu ilə əsaslandırmağa başladılar. Bu şovinistlər müharibədən 
sonrakı illərdə də ermənilərin digər Sovet xalqlarından üstünlüyünü hər addımda 
qeyd etməkdə davam edirdilər. 

Tarixçi İ.Z.İsmayılov öz əsərində qeyd edir ki, “Böyük Sovet Ensiklopediyası 
redaksiya heyətində baş redaktorun birinci müavini işləmiş Şaumyan (Azərbaycan 
xalqının qanını içən Stepan Şaumyanın oğludur) daşnakların çoxunu bolşevik etdiyi 
kimi, öz xalqının adına bu ensiklopediyada mədhiyyələr də yazmışdır. II cilddəki 
“Ermənistan SSR” haqqında yazıda göstərilir ki, Böyük Vətən müharibəsində 
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ermənilərin “bir neçə milli diviziyası” döyüşmüşdür və onlardan biri də “Taman atıcı 
diviziyası Qafqazdan Berlinədək döyüş yolu keçmişdir”. Həmin Ensiklopediyanın 
birinci cildindəki “Azərbaycan SSR” haqqında məlumatda isə yalnız 416-cı 
Taqanroq diviziyasının adı çəkilir və səthi məlumat verilir (1, s. 54).

Lakin açı da olsa etiraf etməliyik ki, bu istiqamətdə biz yetənincə təbliğat 
apara bilməmişik. Bu istiqamətdə tədqiqatların aparılmaması müəyyən qaranlıq 
məqamların üzə çıxmasına gətirib çıxara bilər. Belə ki, son dövrlərdə bu istiqamətdə 
araşdırmalar aparan rus tədqiqatçısı Aleksey Bezuqol müharibə dövründə milli 
məsələləri araşdıraraq, açıq şəkildə Krım məğlubiyyətinin əsas səbəbkarlarını 
Qafqazda yaradılmış diviziyaların rus dilini bilməməkdə günahlandıraraq, onların 
“qeyri-peşəkar” olduğunu göstərir. Müəllif açıq şəkildə, “Zaqafqaziya yaranmış 
bölmələrin hərbi işlər üzrə təlimin azlığı, hərbi biliyin aşağı səviyyədə olması, rus 
dilini bilməmələri və digər amillərlə Krımın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərin 
gedişatına və nəticəsinə mənfi təsir göstərdiyini” (4, 46) qeyd edir. Lakin müəllim 
bir məsələni yaddan çıxarır ki, Krım uğrunda döyüşən 396-cı milli Azərbaycan 
diviziyasının əsgərlərinin bir hissəsi rus dilini bilməsə də, onlara rəhbərlik edən 
partiya və komsomol işçilərinin hamısı rus dilini bilən, təhsil almış şəxslər idi. Və 
bütün əmrləri və göstərişləri onlar əsgərlərə çatdırırdılar. Bu məğlubiyyətin əsas 
günahkarı kimi Qafqazın, o cümlədən Azərbaycan milli diviziyaların göstərilməsi 
həqiqətə uyğun deyildir. 

Muzey fondunda tədqiqata cəlb olunmuş materiallar, müharibə veteranı, tarix 
elmləri doktoru Rizvan Zeynalovun 396-cı diviziyanın sağ qalmış şəxsi heyəndən 
toplanan xatirələr təşkil edir. Aparılmış tədqiqat zamanı məlum oldu ki, Krım 
istiqamətində milli diviziyanın əsas məğlubiyyət səbəbləri, müharibənin ilk illərində 
mərkəzin siyası partiya işçilərin bütün qafqazlılara, əsasən də azərbaycanlılara 
qarşı mənfi münasibət və inamsızlığı olmuşdur. Beləliklə, müharibənin ilk illərində 
ayrı-ayrı siyası şəxlər tərəfindən rus olmayan millətlərin bütün döyüşçülərinə 
laqeyd yanaşması, əsgərlərimizin əhval-ruhiyyələrinə mənfi təsir etmişdir. Bütün 
bunlara baxmayaraq, bu və ya digər şəkildə vahid Sovet vətənini qoruyan və 
Krım torpağını qanları ilə bolca sulayan qəhrəman Azərbaycan döyüşçüləri böyük 
qəhrəmanlıq göstərmişdilər. 

“Döyüşə hazırlıqsız və səriştəsiz gətirilən, rus dilini bilməməkdə 
günahlandırılan” 396-cı Azərbaycan divizyasının döyüşçülərinin qəhramanlığı ilə 
bağlı sağ qalmış döyüşçülərin xatirələrini araşdıranda bunların heç birinin həqiqətə 
uyğun olmadığını göstərir. Lakin bütün psixoloji təsirlərə baxmayaraq, mübariz 
Azərbaycan oğulların qəhrəmanlıqla döyüşmüşdülər.

Bütün bunlar 396-cı diviziyanın 819-cu atıcı rotasının komandırı Mehdiyev 
Rahim Mehti oğlu öz xatirəsində də öz əksini tapır: - “Yeni yaradılan Azərbaycan 
diviziyasının döyüş yolu Mozdok cəbhəsindəki böyük kəndlərin ələ keçirilməsi ilə 
başlayır. Bölməmiz Georgievsi, Minvod şəhərlərin və Surovovskaya stansiyasını 
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azad etməklə irəliyə döğru hərəkət etdilər. 1942-ci ilin qışında, 819-cı atıçı rotası 
Suvorovskaya stansiyasını keçərək Çernosk şəhərini alman işğalçılarından azad 
edərək, xeyli sayda silah-sursat və alman əsgəri ələ keçirildikdən sonra Terek çayı 
ilə Krasnodar istiqamətində hərəkətə başladı. Krasnodarın alınmasından sonra 
rota Taman yarımadasına doğru hücuma davam etdi” (2). Qısa müddət ərzində 
belə qəhrəmanlıq göstərən bir diviziyanın “səriştəsiz hərbi birləşmə” adlandırmaq 
mərkəzi rəhbərliyin azərbaycanlılara qarşı açıq nifrətinin bariz nəticəsi idi. 

Bildiyimiz kimi, Azərbaycan mərkəzi komitəsinin nəzarəti altında, ali partiya 
işçilərinin rəhbərliyi ilə yaradılan 396-cı diviziya imkan daxilində hər cür vəsaitlə 
təmin edilmiş bir silahlı birləşmə idi. Bu barədə 396-cı diviziyanın 803-cü bölüyün 
1-ci rota komandiri mayor Böyükağa Süleymanov “Buz üzərində keçid” başlıqlı 
xatirəsində yazırdı: “Böyük Vətən Müharibəsinin ilk aylarında, Kommunist 
Partiyası Mərkəzi Komitəsinin və Azərbaycan Xalq Komissarları Sovetinin çağırışı 
ilə təcavüzkarı dəf etmək üçün respublikada xalq yığma qoşun birləşmələrinin 
formalaşması başladı, 1941-ci ilin iyul ayında mənə və ehtiyatda olan bir qrup 
komandan heyətinə xalq qoşularının ilk dəstələrinin qurulması haqqında göstəriş 
verildi. Mən və bir neçə yoldaşım 396-cı piyada diviziyasının bölmələrini yaratmaq 
üçün Quba şəhərinə göndərildik. Bölmə yerli xalq yığma qoşunu əsasında quruldu. 
Mən 803-cü Piyada rotanın 1-ci taborunun komandiri təyin olundum. Mənimlə 
birlikdə bölük komandirləri, yoldaş Lətif Sadıxov, Hüseyn Rəhimov, Məmmədov 
və başqaları da var idi” (2).

Bildiyimiz kimi, 396-cı diviziya 23 noyabr 1941-ci ildə, Ali Baş Komandanlıq 
Qərargahının 22 noyabr 1941-ci il tarixli 005070 nömrəli göstərişi əsasında 51-
ci ordunun tərkibinə daxil olaraq Qara dəniz sahillərinin müdafiəsində göndərildi. 
Daha sonra Kerç-Feodosiya desant əməliyyatının bir hissəsi olaraq Feodosiya 
bölgəsində və Krımda əməliyyatında iştirak etdilər (5). 

396-cı diviziyanın döyüş yolundan bəhs edən, 803-cü bölüyün 1-ci rota 
komandiri mayor Böyükağa Süleymanov öz xatirəsində yazırdı:  “Diviziyanın 
əsas hissələrini sürətlə topladıqdan sonra, planlı şəkildə döyüş və siyasi təlimlər 
keçdi. Döyüş hazırlığının birinci mərhələsini tamamladıqdan sonra bölmə cəbhəyə 
getmək əmri aldı. Azərbaycandan Krım yarımadasına bölmə bir yürüş formasında 
çətin bir bir şəraitdə piyada hərəkət etdi; əməliyyat zamanı rotanın şəxsi heyətinin 
döyüş hazırlığını və fiziki hazırlığını yaxşılaşdırdı. Yolda diviziya dağ çaylarını və 
dərələrini keçdi, döyüş bacarıqlarını praktik olaraq tətbiq edərək dağları və meşələri 
aşmalı idi, heyət bir çox istehkam və səngər qurdular. 

Noyabr ayının sonunda diviziyanın bölmələri İliç limanı yaxınlığında 
Temryuk ərazisindən Kerç boğazının sahilinə yaxınlaşdı. 1941-42-ci illərin qışı 
çox sərt keçdi, şiddətli şaxtalar oldu. Bu dövrdə Azov dənizi və Kerç sahilləri 
buzla örtülmüşdü. Hitler qoşunları Krımı və Kerçi yarımadasını ələ keçirdi, yalnız 
Sevastopol nasistlərə təslim olmadı. Biz düşmən qarşısında mətinliklə durmuşdur. 
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Yalnız boğazın bir zolağı bizi düşməndən ayırdı.
Döyüş əməliyyatı planlaşdırarkən Sovet komandanlığı Kerç boğazının donması 

ilə əlaqədar yaranan əlverişli vəziyyəti nəzərə aldı. Gözlənilməz hərbi əməliyyatlar 
üçün əsgərlərimizin Kerç yarımadasına buz üstündə keçidilər. Bütün ağır silahlar, 
topçular, nəqliyyat vasitələri, döyüş sursatları qatarla, Krım yarmadası sahilində 
yerləşən Kamış-Burun və Feodosiyaya dəniz yolu ilə göndərmək üçün Novorossiysk 
limanına daşındı.

Diviziyanın kəşfiyyat bölüyü, Mayak ərazisindəki Kerç yarımadasına keçid 
yollarını müəyyənləşdirmək tapşırığını aldı. Kəşfiyyatçılar tapşırığı yerinə yetirdilər 
və buz yolundakı hərəkət marşrutları taxta kəpəyi ilə nişanladılar.

Komandir əsgərlərə buz üzərində hərəkət qaydasını izah etdi: tabur bir-birinə 
zəncirlə 5 addım məsafədə düzülmüşdü, arxalarındakı bir xizəkdə avtomatlar və 
minaatan daşınırdı. Ehtiyac olduqda, müxtəlif əmrlər hazırlanmışdır: “dur”, “irəli” və s.

Saat 00-da əsgərlərimiz səssiz və sakitcə planlaşdırılmış marşrutlar üzrə hərəkət 
etməyə başladılar. Boz paltoda bir cərgədə ağ buz üzərində uzanan bölmələr adətə 
uyğun deyildi. Kerç yarımadasının sahilinə yaxınlaşdıqda yorğunluq hiss edirik. 
Üzərimizə yansıyan ağ işığın təsirindən gözlərimiz xüsusilə yorulmuşdu. Buz 
üzərində hələ yeddi kilometrlik yolu qət etməli idik. Sanki uzun bir yol qət etmiş 
kimi, çox çətin görünürdü. Komandirin göstərdiyi marşruta görə sahil boyu Kerç 
istiqamətində irəliləyirik. Tezliklə kəşfiyyat düşmənin geri çəkildiyini bildirdi.

Bu zaman 46-cı ordunun tərkibində olan 396-cı piyada diviziyası ön xəttə doğru 
hərəkət edirdi. Bölmənin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün 803-cü alayın 1-ci 
taburu, əlavə edilmiş alay batareyası və atlı suvari tağıma sahib olan əsas dəstə ilə 
irəlilədi. Uzun çətinlikdən sonra əsas aparıcı hissə cəbhə bölgəsinə çatdı. Düşmən 
təyyarəsi kolonumuzu bombalanması nəticəsində pulemyot rotasının komandiri 
yüngül yaralandı.

Ertəsi gün diviziya Mixaylovka kəndinin qərbindəki dəmir yolu xəttinin 
ərazisində düşmənlə döyüşə başladı. 3 günlük şiddətli döyüşlərdən sonra, çoxli 
sayda canlı qüvvə və texnikada itirən düşmən, böyük itkilər verərək geri çəkildi. 
Düşməni təqib edən bölmə yeni vacib mövqeləri tutdu (2). Çox təəssüflər olsun 
ki, belə mərdliklə döyüşən bir hərbi birləşmənin “hərbidən xəbərsiz olduğunu 
göstərmək” ədalətsizlik idi. Dil məsələsinə gəldikdə isə, mənbədən də göründüyü 
kimi, buna ehtiyac yox idi. Müəyyən göstərişlər əsasında döyüş əməliyyatı həyata 
keçirilirdi. Düşmən və istiqamət bəlli idi. Digər tərəfdən diviziyada rus dilini bilən 
komandirlər azərbaycanlı idi. 

Kerç əməliyyatı ilə bağlı 396-cı diviziyasının veteranlarının xatırəlində 
yazılırdı: “Kerçi geri almaq üçün 25.12.1941-ci il tarixində Alman işğalçılarına 
qarşı Kerçə desant əməliyyatı hazırlandı. Bu əməliyyatda 51-ci ordunun 396-cı 
atıcı diviziyasının kəşfiyyat şöbəsinin rəisi vəzifəsində iştirakçısı olaraq bu barədə 
qısaca sizə danışacağam. 1941-ci il iyul ayının əvvəllərində Azərbaycan Kommunist 
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Partiyası Mərkəzi Komitəsi məni istehsaldan ayıraraq, Bakı Sovetinin deputatı və 
ehtiyat olan mayor kimi Bakı şəhəri Çaparidze rayonunda xalq yığma qoşun (nizami 
qoşuna kömək etmək üçün könüllü surətdə düzəldilən qoşun) yaratma tapşırığı 
verildi. Qısa müddət ərzində, 1941-ci ilin avqust ayının sonuna qədər bölgədə üç 
mindən nəfərdən çox bir dəstəyə yaradıldı.

Xalq yığma qoşununun formalaşması və hazırlanması dövründə mən Tiflisdəki 
Zaqafqaziya Hərbi Dairəsinin Kadrlar İdarəsində çalışmış ehtiyatda olan mayoru 
kimi, 51-ci Ordunun 396-cı Piyada Diviziyasına Bölmə Qərargahının kəşfiyyat 
bölməsinin  rəisi təyin olundum.

Diviziyanın komandir, polkovnik Korçi, hərbi komissar Vəliyev (Bakı sakini), 
qərargah rəisi polkovnik-leytenant Axremuşka idi.

Kerç istiqamətində müdafiədə olduğumuz müddətdə almanlar bizim gözümüzün 
önündə qarşı səngərin üstündə, boğazın təpəsində bir qrup məhbusu (bölmələrimizin 
Krım istiqamətində  ilk məğlubiyyəti zamanı - 1941-ci ilin sentyabrında bəzi 
əsgərlərimiz almanlar tərəfindən əsir götürüldü) edam edərkən lovğalanırdılar. Biz 
məhbuslara qismən də olsa kömək etmək və bu canilərin edamın qarşısını almaq 
üçün məhbuslarıın topladıqları əraziyə yaxın bir neçə mərmi atdıq. Bu atəşdən 
istifadə edən məhbusların dağınışdığını gördük. Bəlkə də bəziləri atışmadan 
qaçmağı bacardılar.

1941-ci il dekabrın sonunda Qafqaz Cəbhəsinin qoşunları Azov və Qara dəniz 
Donanması ilə birlikdə Kerç yarımadasında böyük bir əməliyyat həyata keçirdilər.

Zaqafqaziya Cəbhəsinin 51-ci Ordusu Kerç boğazını ələ keçirmək məqsədilə, 
Kerç yarımadasının sahilinə çıxmaq, düşmənin bu istiqamətdə olan birləşmən 
hücumlarının qarşısını almaq  və Kerç şəhərini ələ keçirmək tapşırığını aldıq. 
Tapşırığa əsasən bizim diviziya Türk qayasını tərk etməli və Akmonay kəndi 
istiqamətində irəliləyərək Akmonay mövqelərinin şimal hissəsini tutmalı idi.

Ordunun irəlilənməsinə Azov dəniz dananması və Kerç hərbi-dəniz bazasıda 
dəstək göstərirdi. Kerç istiqamətində desant əməliyyatı 1941-ci ilin dekabrında - 
1942-ci ilin yanvarında həyata keçirildi. Əməliyyat son dərəcə çətin hava şəraitində 
keçdi. Əməliyyat ərəfəsində şiddətli şaxta var idi. Cəbhəyə general-leytenant 
D.Q.Kozlov komandanlıq etdi. Qara Dəniz Donanmasına komandanı admiral 
F.B.Oktyabrski rəhbərlik edirdi. 51-ci orduya isə general Lvov komandanlıq edirdi. 
Bizim desantçılarımızın əsas hədəfi - Sevastopol kömək etmək idi.

23-24 dekabr tarixlərində artilleriyaçılarımız Taman yarımadasında olan 
düşmən mövqeylərini davamlı şəkildə güclü atəşə tutmağa başladı. Dekabrın 25-
də axşam desant dəstələri gəmilərdən enməyə başladı. Hava getdikcə pisləşdi. 
Dekabrın 28-ə qədər dənizdə böyük bir fırtına baş verdi. Lakin havaların 
kəskinləşməsinə baxmayaraq dekabrın 26-da diviziyamız Kışım-Burun və Köhnə 
Karantinaya daxil oldular.

Dekabrın 29-da Qara dəniz donanmasının gəmiləri, 44-cü ordunun qoşunlarını 
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Feodosiya limanına endilər. Bunu görən düşmən Kerçin istiqamətindən sürətli geri 
çəkilməyə başladı.

Azov hərbi dəniz donanması gəmiləri dekabrın 30-da Kerç boğazına çox sayda 
piyada, silah, pulemyot, minaatan, maşın, at endilər. Bu zaman 51-ci ordunun 
birinci və ikinci eşelonlarının bəzi bölmələri, 890-cı və 396-cı atıcı bölmələrimiz 
Taman yarımadasında qaldı.

1942-ci ilin yanvar ayının 6-da ordu komandanlığının göstərişə əsasən adaya 
əlavə qüvvələr göndərmək məqsədilə, əsasən bizim 396-cı atıçı diviziyamız bu 
istiqamətində hərəkətə başladı.

Feodosiya məğlubiyyətindən sonra, 51-ci ordu ilə birləşən 44-cü ordu hücum 
davam etdirməyə başladı. Ona kömək məqsədil 7-ci ordu da əməliyyatda iştirak 
edirdi. Bu zaman, Krım Cəbhəsinin qoşunları Akmonaya doğru irəlilədilər” (2). 

Lakin belə qəhrəmanlıq göstərən bu cür bir diviziyanın döyüş bacarığını 
heçə endirmək mərkəzin Azərbaycan xalqına qarşı nifrətinin bariz nümünəsi idi. 
Diviziyanın faciəsi ilk gündən başladı. Mərkəzi komandanlığa bağlı qüvvələr ilk 
gündən başlayaraq “bəyənmədikləri” Azərbaycan milli diviziyası haqqında mənfi 
fikirlər formalaşdırıldı. Bunun əsas səbəbi diviziyanın bütün hərbi bölmələrinin 
azərbaycanlılardan ibatət olması idi. Bunu başqa cür izah etmək mümkün deyil. 
Hətta 51-ci ordunun komandiri general-leytenant V.N.Lvov cəbhə komandirinə 
göndərdiyi məlumatda bildirmişdir: “Bu cür qərargahla döyüş tapşırığını yerinə 
yetirmək mümkün deyil. Əvəzlənmək üçün gördərilən dəstə tamamilə hazırlıqsız 
və hərbi hazırlığa ehtiyacı olan təsadüfi insanlardı... Diviziyanın bölmələri 
tam birləşdirilməmiş, hərbi təlim hazırlğı aşağı olmaqla yanaşı, tam şəkildə 
geyindirilməmiş, şəxsi heyəti bit basmışdır” (5). Mövcud mənbəyə əsaslanaraq, 
hadisələrə obyektiv yanaşsaq bu fikir əsassız idi. İlkin olaraq qeyd etmək istərdim 
ki, yenicə başlanmış müharibə üçün tələm-tələsik bir qüvvənin göndərilməsi 
millətin qəhrəmanlığından xəbər verir. Onlar könüllü olaq “Böyük Vətənin” 
müdafisəsinə qaxmış və böyük qəhrəmanlıq göstərmişdilər. Bu fikri indiyə qədər 
heç kim söyləməmişdir. Onlar Krımda məhv olmuş diviziya kimi göstərirlər. Hətat 
rus Vikepediyaçılar böyük bir diviziya haqqında qısa məlumatın verməklə yanaşı, 
onun qərəzli olaraq “döyüşə hazırlıqsız diviziya” adlandırması da əsassızdır (5). 
Yaddan çıxartmaq lazım deyil ki, onlar Qafqazı canı bahasına müdafiə etmişlər. 
Onların bəlkə də 10 nəfəri bir tüfənglə, müasir silahlarla silahlanmış alman 
qoşunlarına qarşı 1941-ci ilin noyabr ayından – 1942-ci ilin may ayına qədər öz canı 
bahasına böyük müqavimət göstərmişdir. Bu faktlar 396-cı diviziyanın sağ qalmış 
veteranların xatirələrində də öz əksini tapır. 396-cı diviziyanın veteranı S.P.Çuqunov 
Azərbaycan KP MK-ya göndərdiyi məktubda yazırdı: “Salam yoldaşlar. Məni bir 
neçə ildir ki, Böyük Vətən müharibəsinin iştirakçısı kimi, 396-cı diviziyanın 819-cu 
atıcı polkunun sıralarında 1941-ci ildə Kerç yarmadası uğrunda gedən döyüşlərdə 
göstərdiyi şücaətə görə birinci Qırmızı Bayraq Ordeni ilə təltif edilmişəm.
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396-cı diviziya hərbi əməliyyata başlanana qədər, tərkibində 12 minə qədər 
əsgər və zabit var idi. Diviziya silahla, texnika və hərbi sursatla, ərzaqla, həmçinin 
lazımı qoşqu və nəqliyyatla təmin edilmişdir. Bütün şəxsi heyət lazım olan bütün 
əşyalarla yaraqlanmışdır. 

1941-ci ilin sentyabrında 396-cı diviziya yarandığı ərazidən çıxarılaraq, 150 
kilometrlik yürüşdən sonra noyabrın ilk günlərində, tərkibində olan 816-cı, 819-
cu, 803-cü atıcı və 957-ci artilleriya polkları və başqa təminat bölmələri ilə birgə 
Maxaçqaların cənubunda dayandı. Diviziyanın gərargahı Qayakənd kəndində 
yerləşirdi. Yürüş bir neçə mərhələdə, heç bir hadisə baş vermədən mütəşəkkil 
surətdə keçdi. Bu bir intahan idi. Diviziya bu ilk snaqdan müəffəqiyyətlə çıxdı. 
Yürüşüm müvəffəqiyyətlə başa çatmasında diviziyanın partiya siyasi aparatının 
böyük rolu var idi. Diviziya komissarından tutmuş, rota, vzvod komandirləri və  
siyasi rəhbərlər əsasən Azərbaycan KP MK-nin qərarı ilə orduya cəlb edilmiş 
partiya komsomol orqanlarında rəhbər vəzifələrdə çalışanlar idi” (2). 

Bu faktlar 396-cı diviziyanın 803-cü atıcı polkunun 1-ci atıcı batalyonunun 
komandiri mayor Böyükağa İbad oğlu Süleymanov öz xatirələrində də öz əksini tapır. 
O, yazırdı: “Müharibə başlayarkən, torpaqlarımızın müdafiəsini təşkil etmək üçün 
bizim respublikda da xalq qisasçıları dəstələri yaradılmağa başlandı. 1941-ci ilin iyul 
ayında ehtiyatda olan zabitlərə bu dəstənin yaradılması tapşırıldı. Tez bir zamanda 
Quba, Qusar və Dəvəçi rayonlarında 396-cı diviziyanın dəstələri təşkil edildi. Mən 
803-cü atıcı polkonun 1-ci atıcı batalyonun komandiri təyin edildim. Mənimlə birgə 
gəlmiş Lətif Sadıqov, Hüseyn Rəhimov, Məmmədov və başqaları hərbi bölmələri 
tez bir zamanda formalaşdı...(2). Bu faktları göstərməkdə əsas məqsədimiz ondan 
ibarətdir ki, bunlar heçdə rus tədqiqatçılarının göstərdiyi kimi təsadüfü şəxslər 
deyildi. Onlar hərbi sənətə yiyələnmiş komsomul və partiya işçiləri idilər.

  Muzeydə saxlanılan xatirələrin birində daha sonra yazılır: “51-ci ordunun 
sərəncamına göndərilən 396-ci diviziya Ordu qərargahının 23 noyabr 1941-ci il 
tarixli əmrinə əsasən 9-cu atıcı korpusun heyətinə daxil edildi. Diviziyanın əsas 
hədəfi, burada yerləşmiş 12 atıcı diviziya hissələrini əvəz etməkləi Azov və Qara 
dənizi sahilində yerləşən mətəqləri düşmən hücumlarından müdafiə etmək idi.

Bu zaman, 396-ci diviziya mütəmadi olaraq Azərbaycan rəhbərliyi tərəfindən 
əlavə qüvvələrlə daha da möhkəmləndirilirdi. 396-cı diviziyanın 819-cu atıcı 
polkunun siyasi rəhbəri kabitan Mehdiyev Rəhim Mehti oğlu qeyd edir ki, “1941-ci 
ilin noyabrında 396-ci diviziyanı daha da möhkəmləndirmək məqsədilə 1000 nəfərlik 
şəxsi heyətlə Krım cəbhəsinə yola düşdük. Gürcüstanın Zistefoni stansiyasında olan 
hazırlıq məntəqəsində bir neçə gün qaldıqdan sonra 1000 nəfərlik eşalon rəhbəri 
kimi Krıma yollandıq. Noyabr ayında şəxsi heyəti 396-cı diviziyaya təhvil verdim.     

1941-ci il dekabrın 24-də 396-ci diviziya, 51-ci Ordu qərərgahının 2032 
nömrəli döyüş əmrinə əsasən Krım stansiyasından qatarla Kardon İlic məntəqəsinə 
göndərildi. Bu zaman Diviziyanın komandiri polkovnik Qleb Korçikov, birinci 
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komissar Xavər Vəliyev, Qərargah rəisi mayor Pyotr Axremuşka, qərargah 
komissarı Lətif Zeynalov idi.    

396-ci diviziya Zaqafqaziya cəbhəsi tərkibində olarkən Azərbaycan Respublikası 
ərazisində yerləşdiyi vaxt qoşun və təchizat baxımından heç bir çətinlik çəkməmişdir. 
Lakin Tamam yarmadasına gələn kimi bu sahələrdə problemlər özünü göstərməyə 
başladı. Bularda göz yummaq mümkün deyildi” (2). Göründüyü kimi, diviziyanın 
şəxsi heyətində göstərildiyi kimi heç bir problem yox idi.

Bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, hadisələrə obyektiv yanaşsaq, bu dövrdə 
onların təcrübəli ordu deyəndə hansı ordunun olması da müəmmalıdır. Belə ki, 
müharibənin ilk illərində, alman ordusu qarşısında tab gətirə bilməyən yüksək hərbi 
hazırlığa malik birləşmələr də dövlət sərhəddindən xeyli uzaqlaşdırılmağa məcbur 
edilərək mərkəzə döğru sıxışdırılmışdı. 

Bütün bunlar göstərir ki, Krım uğrunda döyüşlərdə 396-cı diviziyanın 
dağılmasının əsas səbəbi mərkəzi komandanlığın qeyri rus millətlər, əsasən də 
müsəlmanlara inamsızlığı idi. Hadisələrə obyektiv yanaşmağa çalışan Aleksey 
Bezuqol öz əsərində bu faktları qismən də olsa göstərir. O, yazırdı: “Milli 
birləşmələrdə digər millətlərdən olan kiçik komandirlərin üstünlük təşkil etməsi 
əsgərlərin arasında ciddi ziddiyyətlər yaradırdı. Bir rus kiçik komandirinə orta 
hesabla 4,4 rus döyüşçüsü düşürdüsə, 11,9 erməni döyüşçüsünə bir erməni 
komandiri, 16,6 gürcü döyüşçü bir gürcü və 26,8 nəfər azərbaycanlı döyüşçünə 
bir kiçik komandir düşürdü. 409-cu diviziyada Azərbaycan millətindən olan 3883 
Qırmızı Ordu əsgəri üçün cəmi 50 aşağı rütbəli komandir var idi, 396-cı diviziyada 
66 nəfər kişik zabit heyətinə 3,713 əsgər düşürdü və s. (4).  

Beləliklə, bilərəkdən əsgərlər və komandirlər arasında yaradılan anlaşılmazlıq 
döyüş hazırlığının keyfiyyətinə mənfi təsir göstərirdi. Bunun qarşısını almaq üçün 
Hərbi Şuranın 17 noyabr tarixli sərəncam imzalandı. Sərəncama əsasən döyüşçülərə 
“qeyri-etik”, “qeyri-laqeyd” münasibət,  milli diviziyaların döyüş əzminə təsir 
göstərdiyindən, bununla “amansız mübarizə” aparılması haqqında əmri verildi.

396-cı diviziyanın 819-cu atıcı polkunun siyasi rəhbəri kapitan Mehdiyev 
Rəhim Mehti oğlu daha sonra yazırdı: “... Zaqafqaziya cəbhəsinin qoşunları Tamam 
yarmadasına xüsusi diqqət yetirərək Azov və Qara dənizin şərq sahillərini müdafiə 
edirdilər. Müdafiə sahəsinin çox hissəsini 9-cu korpusunun heyətində olan 396-ci 
diviziyaya tapşırılmışdı. Bu zaman 396-cı diviziyanın köməyinə Azərbaycandan 
eşalon rəisi olaraq mənim komandanlığı ilə əlavə qüvvələr göndərildi. 

1941-ci il dekabrın 20-də 51-ci ordunun komandanı, 2036 nömrəli əmrə 
əsasən qarşıya qoyulan döyüş əmrini yerinə yetirmək məqsədilə 396-ci diviziyanın 
bölmələrinin aşağıdakı məntəqələrdə yerləşdirilməsi haqqında göstəriş verdi: Verilmiş 
əmrə əsasən 816-cı polku (komandir Əsədullayev), bir batalyonunu Kosa-Çuşkada, 
qalan batalyonunu isə Batareykada, 803-cü atıcı polku (komandir Abdullayev) 
Zamorskidə, 819-cu atıcı polk (komandir Svistunov) Fançalovskada yerləşdirməli idi. 
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Bununla yanaşı 396-cı diviziya sahildə qaravol və müşahidəçilər yerləşdirməli, 
qalan bölmələr isə yerləşdikləri məntəqələrdə desant əməliyyatının planına əsasən 
döyüş hazırlığı vəziyyətində dayanmalı idi. Divizyanın qərargahı Zanorojskidə 
yerləşdirilidi.

1942-ci il yanvarın 5-də saat 11-12-ə yaxın gərargah əməliyyat qrupu Kerç 
böğazını keçdi. Diviziyanın tərkibində olan 801, 816, 819-cu atıcı polkları irəli 
hərək etməyə başladılar. Bu zaman faşıstlər tələm-tələsik geri çəkilməyə başladılar.   

Lakin çox keçmədən 51-ci ordunun konandanının əmri ilə 396-ci diviziya döyüş 
tapşırığa əsasən yenidən irəli hərəkətə başlayır. Lakin bu zaman 51-ci ordunun 
komandiri general-leytenant V.N.Lvovun və onu gərargahı 396-ci diviziyaya qarşı 
sərt mövqey tutmuşdur. Yoxarıda verilmiş bütün əmrlər 51-ci ordunun göstərişi 
əsasən edilmirdi. Bu əsasən Cənub cəbhəsində Ali Baş Komandanlığın nümayəndəsi 
Mexlisin diktəsi ilə həyata keçirilirdi. Onlar 396-ci atıcı diviziyanın hərbi, hətta 
fiziki imkaları nəzərə alınmadan döyüş tapşırığına göndərirdilər. Bütün bunlara 
baxmayaraq biz bu tapşırıqları uğurla yeriə yetirirdik. Lakin hələ düşmənlə döyüşə 
girməmişdən əvvəl həm, ordu komandanlığının gözlənilməz göstərişləri, həm də 
tələsik əmrləri 396-cı diviziya olduqca çətin vəziyyətdə və ağır duruma salmışdır 
(2). Bu qeyri-etik hərbi davranış qaydaları, əsgərlərə psixoloji təsir göstərməklə 
onların döyüş əzminin qırılmasına yönəlmişdir. Bütün bunlar onu göstərir ki, hərbi 
komandanlıq bilərəkdən ruh düşkünlüyü yaratmaqla milli diviziyanın məhvini 
sürətləndirirdi. Bunun əsas səbəbi hərbi kamandanlığın azərbaycanlılara qarşı 
düşmənçiliyi idi. Bunu başqa başqa cür düşünmək mümkün deyil. Bu faktları  
Aleksey Bezuqol öz əsərində müəyyən mənada qeyd edir. O yazırdı: “Qafqazdan 
olan birləşmələrin qiymətləndirilməsi məqsədilə 21 yanvar 1942-ci ildə Krım 
cəbhəsinə Ali Baş Komandanın nümayəndəsi kimi gəlmiş və əslində cəbhə 
komandanlığını darmadağın edən L.Z.Mexlis təyin etdi. Mexlis milli birləşmələri 
“çətin” adlandırdı, Baş Qərargahın göstərişi ilə o, Qafqaz millətlərindən olan hərbi 
kadrlarını slavyanlarla əvəzləməyi istəyirdi.

L.Z.Mexlis siyasi işçi olaraq, beynəlmiləlçi ideologiyasına uyğun hərəkət etmək 
yerinə, o, məsul olduğu xüsusi döyüş tapşırıqları qarşısında onu qurban vermək 
məcburiyyətində qaldı. Mexlis Stalinə yazırdı ki, “Bölmələrin belə qarışıq milli 
tərkibi böyük çətinliklər yaradır”. “Qafqazlıları” əvəz etmək üçün hərbi birləşmələri 
“xüsusilə ruslar və rusdillilərlə” doldurmağın vacib olduğunu bildirən Mexlis, bunu 
həyata keçirmək üçün bütün imkanlardan istifadə etdi.

Bu ideyanı həyata keçirmək məqsədilə Mexlis bilərəkdən, Krımın azad 
edilməsi üçün azərbaycanlılardan ibarət diviziyaya göstəriş verdi. Onun əmrinə 
əsasən, azərbaycanlılar Kerç boğazını keçərək Krım yarımadasına çıxmalı idilər. 
Mexlisin əmri ilə minlərlə azərbaycanlı əsgəri daşıyan gəmilər yarımadaya tərəf 
üzmək istərkən almanlar tərəfindən bombalanaraq sulara qərq olmuşdur. Bu faciə 
artıq iki dəfə təkrar edilmişdir.
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Cəbhəni tamamilə slavyan dəstəyi ilə təmin etmək mümkün olmadığından, Mexlis 
bütün hərbi birləşmələrdə qafqazlıları ruslar ilə əvəz etmək barədə piyada alaylarının 
avtomat, kəşfiyyat minaatanları, qırıcı-təyyarə və tank əleyhinə artilleriya dəstələrini 
onlara tapşırdı. Bu bölmələrə qafqazlılardan yalnız rus dilini bilənlər və hər şeydən 
əvvəl kommunistlər və komsomol üzvləri uyğun hesab olunurdu. Krım Cəbhəsinin 
qoşunları tərəfindən hücumu uğurla həyata keçirmək sırf praqmatik maraqlar 
baxımından əsgərlərin milli xüsusiyyətlərinə məhəl qoymadan dəyişdirildi. Mexlis 
tərəfindən hazırlanan səriştəsiz döyüş əməliyyatı ağır itkilərə və dəşətli faciələrin 
artmasına səbəb oldu. Özünün uğursuz əməliyyatından söz açmayan Mexlis bütün 
günahları milli diviziyaların üzərinə ataraq, onları “qeyri-peşəkar” adlandıraraq, 
guya ‘’azərbaycanlılar vuruşa bilmədilər” deyə qeyd etmişdir (4, s. 54). 

Bu barədə məlumat verən kapitan Rəhim Mehdiyev öz xatirəsində yaxırdı: 
“belə bir ağır vəziyyətdə diviziyanın döyüşçülərini qarşıda naməlum bir vəziyyət 
gözləyirdi. Heç kimdən gömək almadan, fiziki cəhətdən yorğun düşən əsgərlərimiz, 
kəskin atəş altında, düşmənin ilk əks zərbəsini harda və hecə qarşılayacaqlarını 
bilmədən qəhrəmanlıqla döyüşürdü. Yaranmış olan belə bir ağır şəraitdə 396-
ci diviziyanın komandiri polkovnik Qleb Nikolayeviç Korçikov düşmən üzərinə 
hücuma keçmək haqqında əmr verməkdən savayı heç bir şey etmirdi.

Əgər diviziyanın komandanlığı belə çətinlik çəkirdisə, gör diviziyaya daxil 
olan polklar hansı vəziyyətdə idilər?. Onlar döyüş yerlərini qəti öyrənmədən, 
düşmnin atəşi altında, nabələd yerlərdə, düşmənin mövqeylərini xəritədə görmədən 
qəhrəmanlıqla mübarizə aparırdılar. 

Bu azmış kimi, belə bir vəziyyətdə 302-ci atıcı diviziya öz mövqeylərini 396-
cı atıcı diviziyaya təhvil vermədən gecə müdafiə xəttini atıb getdilər. Bu ordu 
komandanlığının əmrinə tam ziddi idi. Belə bir şəraitdə diviziyanın 816-cı və 819-
cu atıcı polkları 302-ci diviziyanın hissələrini əvəz etmək məqsədilə, düşmənin 
amansız atəşləri altında hücuma keçib atılmış mövqeyləri yenidən ələ keçirmək 
məcburiyyətində qaldı.  

Vladislavovka kəndi ətrafında yaranmış vəziyyət tələb edirdi ki, 396-cı 
diviziyanın gücü artırılsın. Buna göprə də diviziyanın qərargahı 803-cü atıcı polkun 
komandirinə aşagıdakı sərəncamı göndərildi:

“Polkun Vladislavovkaya hərəkətini sürətləndirin. 819-cu atıcı polku saat 10.00-
dan düşmənlə döyüşür. Biz dəmir yolu boyunda hücuma keçərək Sekt-Acan alın. 
816-cı atıcı polku faşistlərin müqavimətini qıraraq saat 15.00-da düşmənin güclü 
artilleriya atəşi altında Novo Pokrofkadan şərqdə yerləşən Üç Kurqan rayonuna 
daxil olsun. Təcili sürətdə xırda qruplarla irəliləyərək hərəkəti sütətləndirin. Polk 
qərargah rəisindən göstəriş aldıqdan sonra irəliyə hərəkət etsin”.     

396-cı diviziyanın komandiri 816-cı polkun qərargah rəisi polkun tutduğu 
sahəsindəki vəziyyət barəsində məruzəsini dinləyib 302-ci atıcı diviziya ilə 
əvəzlənmə zamanı, heç kim tərəfindən tutulmamış sahəyə çıxması bizi çox sevindi. 
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Lakin diviziyalar arasında anlaşmazlıq vəziyyyəti daha da axırlaşdırırdı. Döyüş 
bölgəsində tez-tez diviziyalar yenicə gəlmiş bölmələrlə dəyişdirilirdi.  

1942-ci il yanvarın 16-dan 17-ə keçən gecə 816-cı atıcı polkun tutduğu sahədə 
təhlükəli anlar yaşandı. Belə ki, gecə havanın soyuq keçməsi əsgərlər gizlincə döyüş 
mövqeylərini tərk edərək isinmək üçün ətraf kəndlərə dağışdılar. Hər an düşmən 
tərəfindən həmlələr ola bilərdi. Buna görədə polk komanda heyəti əmr etdi ki hamı 
döyüş mövqeyində olsun. Özüdə pulemyotların yanında dayansınlar. Dekabrın 17-
də səhərə yaxın qoşunların Kerçi keçməsindən bəri ilk dəfə olarq diviziyanın hərbi 
təsərrüfat rəisi mayor Zamoylenko Kerçdən ərzaq gətirdi. Əsgərlər ərzaq cəhətdən 
əziyyət çəkirdilər.  

1942- ci il yanvarın 18-də günorta 819-cu atıcı polku əks hücuma keçərək 
düşməni geri çəkilməyə məcbur edildi. Döyüşdə 500 əsgər və zabit məhv edildi. 
Xeyli sayda əsr alındı. Düşmən mövqeyi üzərində iki strateji yüksəklik ələ 
keçirildi. Bu qələbəyə görə bizim zabit və əsgərlər mükafarlandırıldı. 819-cu 
polkun komadiri mayor Svistunov “Qırmızı Ulduz” ordeni ilə, komandirin siyası 
işlər üzrə müavini mayor Lev “Döyüş xidmətlərinə görə” medalı ilə, 1-ci və 2-ci 
batalyonların komandirləri Çuqunov və Vəliyev “Qırmızı Bayraq” ordeni ilə təltif 
edildilər. Əsgərləri çoxu diviziyanın, eləcədə polkların komandirləri tərəfindən 
mükafatlandırıldı. 

Hamıya aydındır ki, pulemyotlar və tüfəngdən başqa heç bir silahları 
olmayan 396-cı diviziyanın əsgərləri Vladislavovkada çox dayana bilməyəcək. 
Komandanlığın əmri ilə də olsa geri çəkilmək lazım gələcək. Bəs anidən geri çəkilsə, 
yanvarın 17-də baş vermiş döyüşdə yaralanmış əsgər və zabitlər necə olsun?

Bu sual diviziya komandanlığını və siyasi şöbəni çox düşündürürdü. Nəqliyyat 
olmadan bütün yaralıları tez biz zamanda arxaya köçürmək mümkün deyildi. Tibb 
batalyonu, eləcədə diviziyanın sanitar xidmətinin rəisi, ümumiyyətlə bütün xidməti 
heyət Kerç boğazının o tayında qalmışdı. 

Belə bir şəraitdə bir çıxış yolu var idi. Diviziyada olan yeganə maşının 
köməyi ilə yaralıları daşımaq lazım idi. Həmin maşının arxasına bir-iki qoşquda 
qoşmaq olardı. 

Şəraitin çətin olmasını nəzərə alaraq diviziya komandiri yanvarın 17-dən 18-ə 
keçən gecə ərzində bütün yaralılar Vladislavovkadan arxaya göçürülməsi haqqında 
əmr verdi. Beləliklə bütün yaralılar yük maşını vasitəsilə Kerçə yola salındı. 

Yanvarın 19-da güclü hava zərbələrindən sonra düşmən hücuma keçməyə 
çalışdı. Lakin yeganə topu olan 819 və 816-cı polkların gəlməsindən sonra vəziyyət 
dəyişdi. Düşmən hücumu dəf edildi. 

Yanvarın 19-da günorta saatlarında diviziyanın komissarı vəzifəsini icra edən, 
siyasi şöbənin rəisi Qafril Qriqoryeviç Başkin diviziyanın komanda məntəqəsinə 
dönərkən rabitəçidən başqa heç kimi görmədilər. Heç kimə məlumat vermədən, 
diviziya komandir Q.N.Korçikov əməliyyat qrupunu özü ilə götürüb arxaya, 
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Vladislavovka kəndindən dörd kilometr şərqdə yerləşən Kamenolomnaya döğru 
hərəkət etmişdir. Yəni geriyə çəkilmişdir. Faktiki olaraq diviziya başsız qalmışdır. 

Özü ilə heç bir rabitəçisini aparmaması, bütün baş verən hadisələ 
maraqlanmadığının göstəricisi idi. 

Belə bir şəraitdə, 302-ci diviziyasının da özbaşına tutduğu mövqeylərdən geri 
çəkilməsi, şəxsi heyətin başıpozğunluqla qaçması, 396-ci diviziyanın komandiri 
Qleb Nikolayeviç Korçikovu diviziyanı atıb getməsi, ordu komandanlığını 
düşündürmürdü. Belə bir şəraitdə yerdə qalan qoşunlar vəziyyəti çox açınacaqlı idi. 
Ordu rəhbərliyi, komanda məntəqəsinə döndükdən sonra, öz qərargahında hansısa 
bir sərəncam vermək haqqında belə düşünmədi. 

Yarnmış vəziyyəti təhlil edən qərargah rəisi diviziyanın komisarı vəzifəsini 
yerinə yetirən, siyasi şöbəsinin rəisi diviziyaya komandanlıq etməyi öz üzərinə 
götürdü. O bunu 51-ci ordu komandanlığının Ak-Manay mövqeylərinə doğru geriyə 
çəkilmək haqqında verdiyi əmrə əsasən etdi. Və tez bir zamanda diviziyanın geriyə 
çəkilməsini təşkil etməyə başladı.    

Yanvarın 21-də səhərə yaxın diviziya öz mövqeylərini tərk edərək geri 
çəkildilər. Bu zaman diviziya komandiri polkovnik Korçakov öz əməliyat bölmələri 
ilə arxayın şəkildə istirahət edirdilər. 

Diviziyanın qərargah rəisi P.S.Okremuşka öz xatirələrində yazırdı: “Onda, 
diviziya komandiri polkovnik Q.N.Korçikovun diviziyanın taleyinə tam biganəliyi 
məni sarsıtdı. Diviziyanın taleyinin neçə olacağı onu qətiyən maraqlandırmırdı. 
Hətta indi müharibədən xeyli vaxt ötsə də, mən başa düşə bilmirəm ki, polkovnik, 
Korçikovu belə bir ləyaqətsiz işə nə vadar etdi. Axı necə ola bilər ki, komandir 
diviziya komanda məntəqəsini arxayınca tərk edib, minlərlə insanın taleyinə məhəl 
qoymadan arxada istirahət etsin. 

Neçə gündür ki, düşmənin güclü həmlələrinə, fədakarlıqla sinə gələrək, 
igidliklə, mərdliklə öz əsgəri borcunu yerinə yetirən döyüşçülərin həyatına bicanə 
qalırsan? Bəlkə qorxub? Bəlkə özünü itirib?

Yanvarın 16-da baş vermiş döyüşlər zamanı o, öz üzünü çox inamlı aparırdı. 
Təmkinli və əyilmədən hərəkət edirdi. Onun bu hərəkəti, bayaq dediyim kimi, sirli, 
müəmmalı qaldı. Qoy bunu tarixçilər araşdırsın” (2).

51-ci ordunun komandanlığın əmrlərini yerinə yetirən 396-cı atıcı diviziyanın 
hissələri 1942-ci il yanvarın 22-də Ak-Manay mövqeylərində mudafiə xətti yaratdılar. 
Mudafiə xətti yalnız Qarpar gölü və Ak-Maya sahəsini əhatə edirdi. 1942-ci ilin mart 
ayının 6-a qədər burada dayanan diviziya həmin gün mövqeyindən çıxarılaraq 51-ci 
ordunun ehtiyatına verildi. Bu zaman diviziyanın qərargahı Minare-Mitan adlı kiçik 
bir kəndə yerləşirdi. Diviziya əsgərləri gündəlik ərzaqla tam şəkildə təmin edirdi. 

Lakin bu zaman ehtiyatda qalan 396-cı diviziyanın bölmələri 44-cü ordunun 
tərkibiə verildi. 1942-ci il mart ayının 19-da onlar Ak-Mana mövqeylərində müdafiə 
xətti yaratdılar. 
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Lakin şox təssüflər oldun ki, sovet dövrümdə II dünya müharibəsi ilə bağlı 
yazılmış heç bir əsərdə 396-cı diviziyanın adı çəkilmir.  

396-cı diviziyanın qərargah rəisi podpolkovnik P.S.Okremuşka öz xatirələrində 
yazırdı: Faşist qoşunları tərəfindən Feodosiyanın tutulması haqqında oxuyarkən 
həmin an sual ortaya çıxır: -  görəsən almanlar Feodosiyanı Krımla birləşdirən iri 
dəmir yolu qovşağının yerləşdiyi Vladislavovkanı niyə tutmadılar?”.

Əlbəttə ona görə yox ki, istəmirdilər. Ona görə ki, 51-ci ordunun 302-ci və 396-
cı diviziyaları yanvar ayının 16-dan 19-na dək düz dörd gün Vladislavovka kəndinin 
qərbində faşist qoşularının hücumlarının qarşısını aldılar. Bu vaxt Feodocya artıq 
faşist qoşunlarının əlində idi. 

Belə fikirləşmək olar ki, bu cür xoşagəlməz hallar haqqında, SSRİ mudafiə 
nazirliyin arxivində 396-cı diviziyaya aid müvafiq sənədlərinin olmamasıdır. 
Bundan savayı onu da demək lazımdır ki, 1942-ci ilin 16 yanvardan  19 yanvara 
qədər müddətdə 51-ci ordunun qərargahından 396-cı diviziyanın qərargahına 
sərəncamlar yalnız şifrəli şəkildə məlumatlar verilirdi” (2). Bu sözlərə əlavə olaraq 
qeyd etmək istərdim ki, 75 ildir ki, Azərbaycanın qəhraman oğullarının döyüşdüyü 
396-cı diviziyanın Krım uğrunda mübarizəsindən xəbərsizdilər. Hadisələrin təhlili 
göstərir ki, yüksək hərbi rəhbərlik bilərəkdən geri çəkilərək, milli diviziyanı 
köməksiz vəziyyətdə buraxmış və qırğınlarını təşkil etmişdir. 

Bu bir həqiqət idi. Bunu internet resusların birində verilmiş məlumatda da öz 
təsdiqini tapır. Doğrudur, bir çoxları qeyd edəcəklər ki, internet məlumatı həqiqəti 
əks etdirmir. Lakin bu məlumatları xatirələrlə əlaqələndirəndə bunu həqiqət olduğunu 
görmək olar. Veteranlar hadisələrə üstüörtülü yanaşsalar da həqiqəti qismən də olsa 
qələmə almışdılar. Məlumatda yazılırdı: “Ali Baş Komandalığın Qərargahı göstərişi 
ilə 1942-ci il yanvar ayının 20-də Krım cəbhəsinə özünün səlahiyyətli nümayəndəsi 
kimi göndərilən Mexlis Lev Zaxaroviçə Kerç yarımadasını düşməndən qorumaq 
vəzifəsinin müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsi işinə başçılıq etməyi tapşırıb. Lakin 
Krım cəbhəsi ağır döyüşlərdə minlərlə canlı qüvvə, çoxlu hərbi texnika və sursat 
itkisinə düçar olsa da qarşıya qoyulan tapşırığı yerinə yetirə bilməyib. Hər şeydən 
əvvəl ona görə ki, Qərargah nümayəndəsi L.Mexlis ona verilən tapşırığı yerinə 
yetirmək bacarığına malik olmadığından o, müdafiə işlərini təşkil etməyi bacarmayıb.

Cəbhə yazıçısı K.Simonov Mexlisin Krımda törətdiyi fəsadlar haqqında yazır: 
“Yeddi il bundan əvvəl bir cəbhəçi mənə aşağıdakıları danışmışdır: “Mən 1942-
ci ildə Kerç yarımadasında olmuşam. Cəbhədəki rüsvayçı məğlubiyyətin səbəbləri 
mənə aydın şəkildə bəllidir. Bunlar Mexlisin cəbhə və ordu komandirlərinə etibar 
etməməsi, onun vəhşi özbaşınalığı, hərbi işdə tam savadsızlığı idi... İş o yerə 
çatmışdır ki, Mexlis guya əsgərlərin döyüş həvəsinin azalmaması üçün müdafiədə 
duran əsgərlərə səngər qazmağı və orada daldalanmağı qadağan etmişdi... Mən 
ömrümdə heç bir yerdə belə bir vəziyyətlə heç zaman rastlaşmamışam. Burada 
insanlar xurt-xəşil edildi və dənizə töküldülər. Bu qədər əsgər ona görə öldürüldü 
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ki, cəbhəyə sərkərdə deyil, sərsəm adam komandanlıq etmişdir” (6).
Məqalədə daha sonra yazılırdı: “Bu hadisələri təsvir edən başqa bir mənbədə 

konkret olaraq Beriyanın oğlu  Serqo Beriyanın “Mənim atam Lavrenti Beriyadır” 
kitabında isə deyilir: “Qafqazlılardan ibarət olan diviziyaların böyük hissəsinin 
cəmləşdirildiyi Kerçdə, demək olar ki, bütün gənclərin ən yaxşıları məhv oldu. 
Onların əksəriyyəti almanlar tərəfindən dənizə doğru sıxışdırılaraq sularda qərq 
edildi. Hərbiçilər, xüsusilə gürcülər bu qəzanın törənməsində başlıca günahkar olan 
o vaxtkı, hərbi Şura üzvü, komandanlığı əlinə keçirərək hər şeyə yiyə duran və heç 
bir məsuliyyət daşımayan Mexlisi ittiham edirdilər. Mexlis isə özünü ciddi cəhdlə 
müdafiə edərək bu işdə bütün səhvi, azərbaycanlıların boynuna qoymağa çalışırdı. 
Onun dediyinə görə guya ‘’azərbaycanlılar vuruşa bilməyiblər”. Azərbaycanlı 
Bağırov bu bəyanatdan olduqca təəccüblənmiş və qəzəblənmişdir. Bu səbəbə görə 
hər dəfə onun yanında Mexlisin adı çəkiləndə nəfəsi darıxaraq boğulurdu. Bağırov 
sonralar Mexlisdən qısasını aldı...” (6).

Mexlisin özbaşınalıq edərək azərbaycanlı əsgərləri dəfələrlə gəmilərə 
dolduraraq açıq dənizdə labüd zərbə hədəfinə çevirməsi, həm də bu zaman “Qoy 
bu yoldaşlar” Krım uğrunda vuruşsunlar” - deməsi Azərbaycan rəhbərində sonsuz 
qəzəb və kin hissi oyadır (6).

Mexlis azərbaycanlıları yenidən gəmilərə doldurub dənizdə batırmaq istərkən 
Cənub cəbhəsinin komandanı ordu generalı İ.Y.Petrov bu barədə M.C.Bağırova 
zəng edərək demişdir: ... Bir neçə gündən sonra sizin adamlardan əsər-əlamət 
qalmayacaqdır. Mən onun öhdəsindən gələ bilmirəm. Təcili tədbir görün. Verdiyim 
məlumatla əlaqədar mənim adımı çəkməyin” (6).

Azərbaycan rəhbəri bu həyəcanlı telefon zəngindən sonra bütün lazımı 
məlumatları təcili surətdə toplayaraq İ.Stalinlə əlaqə yaradaraq Krım cəbhəsindəki 
vəziyyəti ona izah edir. Bu zaman I.Stalin VÇ-nin dəstəyini diskə qoymadan başqa 
bir telefonla qəti göstəriş verir: “Mexlisi Cənub cəbhəsi hərbi surasının üzvü 
vəzifəsindən geri - MK-nin sərəncamına çağırın!”

Beləliklə, Ali Baş Komandan qərargahının nümayəndəsi 1942-ci il yanvar ayının 
20-də onun qarşısına qoyulan vəzifəni yerinə yetirə bilməyib, Kerç yarımadasının 
düşməndən müdafiəsini təşkil etməyi bacarmayıb və 450 min insanın əbəs yerə 
itkisinə yol verib. Kerç əməliyyatının məğlubiyyətinə görə Mexlis 1942-ci il iyun 
ayının 4-də SSRİ Xalq Müdafiə Komissarının müavini və Qızıl Ordunun Baş 
Siyasi idarəsinin rəisi vəzifələrindən azad edilib, hərbi rütbəsi 1-ci dərəcəli ordu 
komissarından iki dərəcə aşağı olan Korpus Komissarı rütbəsinə endirilib.

Azərbaycan rəhbəri Kerç məğlubiyyətindən və faciəsindən dərhal sonra müxtəlif 
cəbhələrdə vuruşan azərbaycanlı əsgərləri son dərəcə narahat edən, hətta onun 
döyüş qabiliyyətinə mənfi təsir göstərən, milli hissinə toxunan nalayiqcəsinə deyilən 
“yeldaşı” təhqiramiz ifadəsinin yaratdığı ruh düşkünlüyünü və bundan sonra törənə 
biləcək fənalıqların kökünü kəsmək üçün xüsusi tədbirlər planı işləyib hazırladı. 
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Ayrı-ayrı döyüş cəbhələrindən Azərbaycan K(b)P MK - ya və respublikanın digər 
rəhbər orqanlarına göndərilən şikayət məktubları diqqətlə öyrənildi və məsələ MK-
nın bürosunda müzakirə edildi” (6).

Lakin butün bu təziqlərə baxmayaraq, mübariz Azərbaycan oğulları 
qəhrəmanlıqla döyüşürdülər. 396-cı diviziyanın 957-ci süvar-artilleriya polkunun 
keçmiş zabiti, Naxçıvan şəhərində yaşayan  leytenant Şükür Şahbaz oğlu 
Kəngərlinski öz xatirələrində yazırdı: “Bizim 51-ci və 44-cü orduların Krımda 
çəkdiyi cəhənnəm əzabları, bütün əziyyətlər haqqında yazmaq, olub keçənləri 
xatırlamaq olduqca ağırdır. 

Bölgədə məşhur Hacımuşqay mağarasında günlərlə aç-yalavac, iki dəfə 
kantuziya almış şəkildə, sol ayağı yaralı halda, yuxusuz qalmışıq. O, bu qayalardan, 
Yeni Qala limanına qədər yaralı halda sürünə-sürünə gəlib çıxmışdır. Onun Taman 
yarmadasına çıxmaq ümudə də yox idi”.

Kəngərli daha sonra yazırdı: geriyə çəkilən ordumuz Yen-Qalada dəniz sahilində 
cəmləşdilər. Faşistlər qoşunlarımızı amansızcasına bombardıman edirdilər. 51-ci 
və 44-cü ordularının geri çəkilməsini qoruyan 396-cı diviziyanın hissələri güclü 
zərbələrə məruz qaldı. Bu zərbələr nəticəsində diviziyanın mərd, cəsur əsgərləri 
həlak oldular.

Keçmiş sıravi əsgər, diviziyanın “Qızıl Əsgər” qəzetinin əməkdaşı, “İmişli 
Kolxozçusu” rayon qəzetinin redaktoru olmuş Böyükağa Hüseynov öz xatirələrində 
yazırdı: “1941-ci ildə faşistlər ölkəmizə hücum edəndə Azərbaycan xalqının 
oğlanları cəbhəyə, ordu sralarına getdilər. Onların arasında mətbuat işçiləri də var 
idi. Krımda Azərbaycan dilində cəbhə qəzeti çıxarılmalıydı. Bu zaman Krımda 
Azərbaycanın milli 396-cı atıcı diviziyası vuruşurdu. 

Bu Azərbaycanda yaradılmış ilk milli diviziya idi. Bu diviziyada Tağı 
Axundovun rəhbərliyi ilə “Qızıl Əsgər” qəzeti çıxarılmağa başladı. Bu cəbhə 
qəzeti əsgər və zabitləri alman faşistlərinə qarşı mübarizəyə ruhlandırır, onlarda 
düşmənə qarşı nifrət hissi aşılayırdı. Od, alov içində çıxarılan “Qızıl Əsgər” 
qəzetinin hər bir sətirini oxuyan ürəyində yüksək Vətən eşqi, doğma xalq 
sarsılmaz məhəbbət, düşmən üzərində böyük qələbə inamı oyadırdı. Qəzetin 
apardığı təbliğat və təşviqat işləri nəticəsində Azərbaycan əsgəri canlarından 
keçərək vuruşur, döyüşlərdə mərdlik, cəsurluq nümunələri göstərirdilər. Onlar 
qəhrəmanlıqla həlak oldular. Böyük itkilərə baxmayaraq, onlar tutduqları 
mövqeylərdən bir addım belə geri çəkilmədilər. 

Hər cəhətdən üstün olan faşist qoşunlarının güclü həmlələri nəticəsində Krım 
cəbhəsinin qoşunları planlı şəkildə geri çəkilməyə başladı. Buna baxmayaraq bizim 
bəzi hissələrimiz, hərbi birləşmələrimiz düşmən üzərinə hücuma keçərək onun 
canlı qüvvələrini, texnikasını məhv edirdi. Digər hissələrimiz isə qoşunlarımızın 
itkisiz geri çəkilməsi üçün şərait yaradırdılar.

1942-ci il mayın 18-19-da Krım cəbhəsinin qoşunları düşmənlə amansız, 
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qanlı döyüşlər apararaq Kerç yarmadasında özünün axırıncı müdafiə mövqeylərini 
itirdilər. Bu baxımdan, “Qızıl Əsgər” qəzeti əsgərlər arasında döyüşlərə hazırlıq işini 
gücləndirirdi. Qəzet Böyükağa Hüseynov kimi onlarla hərbi jurnalistlərin “Faşist 
işğalçıların ayağı Qafqaza dəyməyəcək”, “Sovet adamları heç vaxt faşistlərə təslim 
olmayacaqlar”, “Ölümə ölümlə cavab verəcəyik”, “Qana qan” kimi başlıqlı yazıları 
ilə faşistlərə qarşı döyüşlərdə əsgərləri mərdliyə, qəhrəmanlığa ruhlandırırdı.

396-cı diviziyanı axırıncı əsgərləri ilə arxada qalmış “Qızıl Əsgər” qəzetinin 
maşını ilə yaralılar sahilə daşınırdı. Bu işə qəzetin redaktoru Tağı Axundov rəhbərlik 
edirdi. Bu zaman düşmən aviasiyası geri çəkilən qoşunlarımızın, eləcədə hərbi dəniz 
donanmasının gəmilərinin üzərinə hücuma keçdilər. Torpaq ayaq altında tərpənirdi. 
Elə bil göydən ölüm yağışı yağırdı.

Həyin bahasına olursa-olsun qəzet redaksiyasının maşınını axırıncı əsgərlə 
birlikdə adadan çıxartmaq lazım idi. Laki bu mümkün olmadı düşmən mərmilərindən 
biri maşını sıradan çıxartdı. Tağı Axundov redaksiya sənədlərinin düşmən əlinə 
keçməməsi üçün, hamısını yandırdı. 

Adadan qayıqla çıxan zaman, düşmən bizi mühasirəyə aldı. Qəzet redaksiya 
işçilərinin bu mühasirədən çıxmağa heç bir imkanı yox idi. Tağı Axundov revolveri 
ilə sərras atəşlə üç-dörd faşist əsgərini öldürdü. Faşistlərə əsir düşməsin deyə 
güllənin birini öz alnına sıxdı. 396-cı diviziyanın qorxu bilməyən döyüşçüsü Tağı 
Axundov ölümü əsirlikdən daha şərəfli saydılar. Redaksiya əsgərləri öz redaktorunun 
ölümünə cavab verərək, qəhrəmanca həlak olmuş redaktorun cənazəsi ilə birlikdə, 
qanlı döyüşlə, mühasirədən çıxaraq, cəbhə xəttini yarıb keçdilər. 

Tağı Axundovun qəhrəmanlıqla həlak olması bütün döyüşçülərin düşmənə 
nifrətini daha da artırdı.

396-cı diviziyanın döyüş yolu ilə bağlı, 816-cı atıcı polkun 2-ci batalyonunun 
2-ci rotasının keçmiş siyasi rəhbəri, istefada olan polkovnik, Ağdamlı Qaçay Qədim 
oğlu Bəhramov yazırdı: Mən də digər zabitlərlə birgə bir siyasi rəhbər kimi 1942-ci 
il fevral ayının əvvəllərində Krım cəbhəsinə gəldik. Bu zaman 816-cı atıcı polku 
Vladislavovka ətrafında müdafiə mövqeyi tutmuşdu. Ağır müdafiə döyüşləri gedirdi. 
Polkun qərargahında bizim diviziyanın komissarı Məmməd İsmayılov qəbul etdi. Bizi 
diviziya ilə tanış etdi. Onun söhbətlərindən məlum oldu ki, polkun döyüşçülərinin 
hər birində böyük döyüş ruhu var. Onlar düşmənlə son damla qana qədər vuruşmaq, 
faşistlərə bir qarış da olsa irəli buraxmamaq əzmindədirlər. Komissar sonra məni 2-ci 
batalyonun komandiri kapitan Kələntərovla, batalyon komissarı Nadir Axundovla, 
2-ci rotanın siyasi rəhbəri Əsgər Əsgərovla, vzvod komandiri, starşina Seyidovla 
tanış etdi. Düşmənin güclü həmlələrinə baxmayaraq döyüşçülərimiz qəhrəmanlıqla 
bütün hücumların qarşısını fədakarlıqla alırdılar. Onun istər canlı qüvvəsini, istərsə 
də texnikasını məhv etdilər. Bu döyüşlərdə sravi əsgər şəkili İdris İdrisov, siyasi 
rəhbər Əsgər Əsgərov və onlarla başqaları fərqləndilər. 

Güclü soyuqların düşməsinə, sərt şaxtalara, ərzağın və döyüş sursatının 
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çatışmamasına baxmayaraq bütün şəxsi heyət bu amalla döyüşür, yaşayırdı: 
Faşistləri daha çox qırmaq, tezliklə doğma torpaqları düşməndən azad etmək. 

1942-ci il mayın 8-də batalyon komandir kapitan Kələntərov rotaya gələrək, 
düşmənin birinci müdafiə xəttinə hücum etməsi haqqında əmrə uyğun olaraq, 
əsgərlərimiz hücuma keçərək 1-ci mudafiə xəttinin alması haqqlnda göstəriş verdi. 
Səhər saat 6-da düşmən müdafiə mövqeylərimizə hücuma keçdilər. Rotanın siyasi 
rəhbəri Əsgərovun əmrinə əsasən düşməni yaxına buraxmadıq. Güclü müqavimət 
nəticəsində düşmən qüvvələri çoxlu itki verərək geri çəkildi. Bu döyüşlərdə bizim 
əsgərlərimiz böyük qəhrəmanlıq, igidlik göstərdilər. Pulemyotçu Zaman Zamanov, 
sıravı Neymətov, starşina Seyidov, Həsən Həsənov və başqaları fərqləndilər. Siyasi 
rəhbər Əsgər Əsgərov bu döyüşlərdə ağır yaralandı. Lakin Vətənin bu igid oğlu 
aldığı yaradan vəfat etdi” (2). 

Faktiki materiallardan da göründüyü kimi, 396-cı Azərbaycan milli diviziyası, 
Sevastopolu və Krım yarımadasını nasist işğalçılarından azad etmək məqsədilə 
1941-ci il dekabr - 1942-ci ilin may ayına qədər Krım əməliyyatına rəbərlik 
etmişdilər. Lakin bu əməliyyat Böyük Vətən Müharibəsi tarixinə ən faciəli 
səhifələrindən biri kimi yazılmışdır. Sovet rəhbərliyinin o dövrdəki sovet-alman 
cəbhəsindəki strateji vəziyyəti nəzərə alamayaraq, 1941-1942-ci illər qışındakı 
bölgədə milli diviziyaların “başgicəlləndirici” müvəffəqiyyətlərinə arxayınlaşaraq, 
milli diviziyalara qarşı yol verdiyi səhv siyasət və laqeyd münasibət nəticəsində on 
minlərlə Sovet əsgərinin ölümünə və əsir düşməsinə səbəb oldu.

Müharibənin ilk aylarında millətlərarası münasibətlərin yaranması probleminə 
dair dəyərli sübut kimi, aparıcı siyasi təlimatçı X.D.Şirinovun M. Bağırova 1942-
ci il 14 iyul tarixində göndərdiyi bir məktubda da öz əksini tapır. Qarışıq milli 
tərkibli 404-cü piyada diviziyasında müxtəlif rəhbər vəzifəli şəxslər Krım uğrunda 
aparılan bütün əməliyyatlarında iştirak etmişlər. Şirinovun sözlərinə görə, “gənc 
leytenantlar (burada müəllif rus-slaviyan millətindən olanları nəzərdə tutur – 
B.Kərimov) milliyə çox pis münasibət göstərdilər. Kolxozçuları guya rus dilini 
bilərəkdən danışmamaqda günahlandırdılar və onları “eldaş” adlandırdılar (4, 
с.47). Türk dillərində “yoldaş”, “dost” mənasını verən bu termin birdən təhqiramiz 
vasitəyə çevrildi.

Bununla da Qırmızı Orduda döyüşən azərbaycanlılara qarşı mənfi münasibət 
formalaşmağa başladı. Məsələ ilə bağlı baş siyasi təlimatçı Şirinov Bağırova yazırdı: 
“Feodosiyadan geri çəkiləndə”(1942-ci ilin yanvarında, B. B.), “Feodosiyanı 
elaşşın təslim etdi” dedilər. Əslində, bu “elaşi” bir tüfənglərlə Feodosiya dağlarında 
döyüşəndə diviziya komandanlığı artıq çoxdan döyüşü tərk edərək Kerçə çəkilmişdi” 
(4, s. 48). 1942-ci ilin mayında Sovet qoşunları tərəfindən Kerçin təslim olunduqdan 
sonra da eyni fikir formalaşdı. 

Sənədə əsasən demək olar ki, rus komandirləri nəyin bahasına olursa-olsun 
rus olmayan döyüşçülərdən gələn dəstəyi daha çox heçə endirməyə çalışırdı. 
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1942-ci ilin aprelində Cənub Cəbhəsinin süvari dəstələrindən birinin komandiri 
hirsli şəkildə bəyan edərək yazırdı: “Qoy tanklar onları qırıb düşmənə atəş etsin, 
sonra tezliklə arxa cəbhə yaratmaq üçün yola düşəcəyik. Biz kazakları və rusları 
saxlamalıyıq, onlar bizim üçün faydalı olacaq. Hazırlıqsız alay 300 nəfər döyüşə 
göndərdi, nəticədə çox sayda insan öldü” (4, s. 47-48).

NKVD-nin siyasi qurumları və xüsusi şöbələri bu açıq-aşkar cinayət əməllərinə 
dərhal və sərt reaksiya verdilər. Süvari alayının komandiri həbs olundu və hərbi 
məhkəmə tərəfindən mühakimə olundu. Lakin “Yerli” millətçilik ciddi maneələr 
olmadan mövcud idi. Bu vaxt lağ etmə, laqeyd ləqəblər (“Afrikalılar”, “eldaşi”, 
“qara dəstəkli”), slavyanların qafqazlılara qarşı ksenofob müxalifəti (“on beş 
ukraynalı sizin hamınızı məğlub edəcək və bütün alayı məhv edəcəkdir”) kimi 
sözlər birliyi əhəmiyyətli dərəcədə zəiflətmişdir. X.Şirinov Krım əməliyyatı zamanı 
onlar “ruslar və qafqazlılar arasında inamsızlıq yaratdığını” vurğuladı (4, s.50). 
Bəzən hətta siyasi işçilər də qafqazlılara qarşı edilən zülmündə iştirak edirdilər. 

Göründüyü kimi, mərkəzi komandanlığın milli diviziyalara inamsızlığı böyük 
bir faciənin baş verməsinə gətirib çıxartdı. Beləliklə, Krımdakı əməliyyata böyük 
əhəmiyyət verən Ali Baş Komandanlıq 1941-ci ilin noyabr və dekabr aylarında 
edilən digər hazırlıq tədbirləri arasında yarımadaya desant çıxartmaq üçün slavyan 
millətlərindən olan, siyasi baxımdan təlim keçmiş və sınaqdan keçmiş şəxsi heyət 
işçilərinə üstünlük verildi. Bu dəstələrin önünə isə Şimali Qafqaz və Zaqafqaziya 
bölgələri bu tələblərə cavab verən, yeni yaradılan bütün hərbi birləşmələr Krım 
əməliyyatına cəlb edildi. Qafqaz döyüşçüləri Krıma girən hissələrdə möhkəm bir 
müdafiə qatı  yaratdılar. Qafqazda Krım cəbhəsində digər milli diviziyalarla yanaşı 
396-cı atıcı diviziyada əsas mövqeylərdə möhkəmləndi. Fevral ayında Zaqafqaziya 
millətlərini təmsil edən 48 min əsgər Krım cəbhəsində vuruşdu (cəbhənin ümumi 
heyətinin 35% -i). Bu, 1941-ci ilin dekabrında başlayan və 1942-ci ilin mayında 
başa çatan Krımın azad edilməsi əməliyyatında Qafqaz millətlərindən ibarət  
qoşunlarının döyüşlərdə kütləvi şəkildə istifadəsinin ilk təcrübəsi idi (4, s. 55).

Beləliklə, Mexlis Ali Baş Komandanın nümayəndəsi kimi 1942-ci il yanvar 
ayının 20-də onun qarşısına qoyulan vəzifəni yerinə yetirə bilmədi. O, Kerç 
yarımadasının düşməndən müdafiəsini təşkil etməyi bacarmayaraq 450 min insanın 
əbəs yerə itkisinə səbəkar oldu (4, s. 55). 

Lakin bu zaman Krımdakı vəziyyət ümidsiz oldu. May döyüşləri zamanı 
cəbhəçilərin itkiləri 176 min nəfər, 3.5 mindən çox silah, 347 tank, Krım cəbhəsinin 
mövcud olduğu bütün 111 gün ərzində geri qaytarılmayan itkilər təxminən 450 min 
nəfərə çatdı. Mexlisin səriştəsiz rəhbərliyi sayəsində Zaqafqaziya bölgələrinin çox 
sayda hissəsi, o cümlədən azərbaycanlılardan təşkil olunan 396-cı milli diviziya 
tamamilə məhv edildi və fəaliyyəti dayandırdı. Krım Cəbhəsinin Şimali Qafqaz 
Hərbi Dairəsindən aldığı bölmələr, demək olar ki, tamamilə tərkibini yeniləyərək 
yenidən ərazi ərazisinə verildi və yenidən təşkil edildi.
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Bu döyüşdə 396-cı diviziya böyük itki verdi. Gərgin döyüşlərdə 396-cı 
milli diviziyanın alay, batalyon komandirləri və komissarlarından X.Vəliyev, 
Y.İsmayılov, Əmirulla Dadaşov (həlak olmuşdur), Ə.Hüseynov, A.Abbasov, 
K.Ağayev, N.Aslanov, Mehdi Muxtarov, T.Axundov, İ.Əsgərov, Q.Süleymanov 
döyüşlərdə xüsusilə fərqlənmişdilər. Həmin döyüşdən sonra Sovet hərbi hissələri 
Krımdan Taman yarımadasına köçürüldülər. 396-cı diviziyanın şəxsi heyəti isə 
Armavirdən keçərək Tiflisə, oradan da Azərbaycanın Quba şəhərinə göndərilərək, 
tərtib edilən yeni 223-cü diviziyanın tərkibinə qatıldı.

Mövcud faktiki materiallara əsasən demək olar ki, təqribən 12 min nəfərlik 
bir diviziyanın məhv edilməsinin əsas günahkarı Zaqafqaziya Cəbhəsinin yüksək 
komandanlığı ilə Qafqazın partiya rəhbərliyi arasında Qafqaz milli birləşmələrinin 
qorunub saxlanılması istiqamətində ziddiyyətlərin olması idi. Bunun əsas günahkarı 
Qırmızı Ordunun Baş Siyasi İdarəsinin başçısı L.Z.Mexlis və onun əmrini yerinə 
yetirən yüksək rütbəli zabitlər olmuşdur. Mexlis əslində 1942-ci ilin əvvəllərində 
Krımı müdafiə edən, Qafqaz millətlərinin qoşunlarından yaxa qurtarmağa cəhd 
göstərir və hər vasitə ilə milli qüvvələri gözdən salmağa çalışırdı. O, bu çirkin 
niyyətini həyata keçirmək üçün bilərəkdən hərbi hissələr arasında təfriqə salaraq, 
döyüş ərazilərinin qoşunları geri çəkirdi. Aleksey Bezuqol öz əsərində qeyd edir 
ki, Qafqaz milli bölmələrinin qorunub saxlanmasının zəruri olduğunu göstərən 
əsas şəxs Azərbaycan SSR Kommunist Partiyası (b) Mərkəzi Komitəsinin birinci 
katibi M. C. Bağırov və Sov.İKP (b) Mərkəzi Komitəsinin Siyasi Bürosunun 
üzvü L.M.Kaqanoviç idi. Zaqafqaziya İttifaq respublikalarının rəhbərləri üçün 
milli birləşmələr düşmənlə mübarizədə milli mübarizliyin ən vacib simvolu kimi 
görünürdülər. Bbuna görə də onlara edilən hücumları Böyük Rus millətçiliyinin 
və şovinizminin təzahürləri kimi qiymətləndirirdilər. Dövlət başçısı İ.V.Stalin də 
onların tərəfində çıxış etməyə başladı (4, s. 55). 

Hər vasitə ilə, Azərbaycan diviziyasının döyüş keyfiyyətlərinin aşağı səviyyədə 
olduğunu düşünən Aleksey Bezuqol daha sonra qeyd edirdi ki, “müharibənin 
sonrakı illərində Qafqaz milli bölmələrinin döyüş yolunun təhlili göstərdi ki, Qafqaz 
döyüşçüləri döyüş təcrübəsi əldə etməklə, başqa millətlərin hərbi qulluqçularından 
heç də geri qalmırlar. Bu baxımdan, Qafqazın bir çox milli bölmələri fəxri 
adlar qazandılar və ordenlərlə təltif edildilər”. Nəticədə bu cür tendesiyalar öz 
əhəmiyyətini itirdi. Məsələn, 1944-cü il 4 may tarixli 417-ci Piyada Diviziyasının 
siyasi şöbə rəisinin verdiyi məlumata görə, rus olmayan millətdən olan döyüşçülərin, 
“hamısı rus dilində danışır, döyüşlərdə daha çox iştirak etdilər və əslində digər 
birləşmələrdən heç bir fərqi yoxdur” və buna görə onlarla xüsusi rus dilli təhsil 
tələb olunmur. (4, s. 55). Lakin müəlif bir faktı yaddan çıxarır ki, müharibənin ilk 
illərində, 1941-ci ilin dekabrında İsrafil Məmmədov Novqorod vilayətinin Pustınka 
kəndi və Həzi Aslanov 1942-ci ildə Stalinqran istiqamətində döyüşdə göstərdikləri 
igidliyə görə Sovet İttifaqı Qəhrəmanı adını adını almış, digər qəhrəmanlarımız isə 
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cəbhənin müxtəlif istiqamətində və partizan hərəkatında düşmənə inadlı müqavimət 
göstərmişlər. Qeyd etmək istərdim ki, bu cür fikirlərinin yaranmasının əsas səbəbi, 
müharibə qəhrəmanlarımızın lazımı səviyyədə təbliğ olunmaması və onların döyüş 
yollarının lazımı şəkildə tədqiq edilməməsidir. Lakin, ilkin tədqiqatlar göstərir 
ki, Krım istiqamətində qəhrəmanlıqla döyüşən eloğullarımızın ölümü heç də rus 
mənbələrinin qeyd etdiyi kimi “səriştəsiz” olmağında deyil, bilərəkdən həyata 
keçirilmiş bir çırkin siyasətin nəticəsində olmuşdur. Məhz bu baxımdan bu dövr 
yenidən tədqiq olunmalı, qaranlıq məqamlar açılmalıdır. 78 il bundan əvvəl 
baş verən, təqribən 12 minə qədər azərbaycanlının ölümünə səbəb olan Krım 
əməliyyatının məğlubiyyət səbəbləri araşdırılmalı həqiqət öz yerini tutmalıdır. 
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The combat path of the 396 Azerbaijani division formed during World War II 

(based on materials from the National Museum of the History of Azerbaijan)
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The article tells about the combat path of the 396th division, which until recently 
was not the object of a separate study. Her fighting qualities were not objectively 
assessed, her combat effectiveness did not receive due recognition. The fighters of 
this unit, formed by the heroic Azerbaijani people, despite the defeat, defended the 
Soviet homeland to the last drop of blood

The fate of the 396th Infantry Division, formed in pursuance of the decree of 



“Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi - 2020”

390

the State Defense Committee of the USSR of August 11, 1941 on the territory of the 
Guba, Gusar and Devechi regions as part of the Transcaucasian Front, was tragic. 
Upon completion of the formation, she took part in the battles in the Caucasus. On 
November 23, 1941, the division, on the basis of order No. 005070 of the Supreme 
Command Headquarters of November 22 of the same year, was included in the 51st 
Army. She took part in the defense of the Black Sea coast, and then, as part of the 
Kerch-Feodosiya operation, in the battles in the Crimea in the Feodosia region.

Despite this, she was accused of “entering the battle unprepared and untrained”, 
the soldiers “did not speak Russian.” A study of the memories of the surviving 
soldiers of the 396th Azerbaijani division about their exploits refutes these claims. 
Despite all the psychological pressure, the courageous sons of Azerbaijan fought 
heroically to the last drop of their blood.

Unfortunately, the central command’s distrust of the national divisions led to 
a great tragedy. Studying the combat path of this division, which suffered heavy 
losses during the defense of the Crimea and actually disintegrated, erased from the 
annals of the war. You are convinced that the sons of Azerbaijan, who fought in the 
ranks of this unit, the name of which is pronounced with caution, despite all the 
difficulties, showed unparalleled courage. From December 1941 to May 1942, they 
took a heroic part in the defense of the Crimea.

It should be noted that the main reason for the emergence of a negative opinion 
about the division was insufficient study of the feat of our war heroes and their 
combat path. It is this period that needs new research, the white spots of history are 
revealed. It is necessary to identify the true reasons for the defeat of the Crimean 
operation seventy-nine years ago, which led to the deaths of about 12 thousand 
Azerbaijanis.

Бахман Керимов
Боевой путь 396-й азербайджанской дивизии, сформированной в годы 

Второй мировой войны 
(на материалах Национального музея истории Азербайджана)

Резюме

Ключевые слова: азербайджанские национальные дивизии, Вторая 
мировая война, 396-я дивизия

В статье повествуется о боевом пути 396-й дивизии, который до последнего 
времени не был объектом отдельного исследования. Ее боевые качества не 
были оценены объективно, боеспособность не получила должного признания. 
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Бойцы этого соединения, сформированного героическим азербайджанским 
народом, несмотря на поражение, до последней капли крови защищали 
советскую родину  

Судьба 396-й пехотной дивизии, образованной во исполнение 
постановления Государственного Комитета Обороны СССР от 11 августа 
1941 года на территории Губинского, Гусарского и Девечинского районов в 
составе Закавказского Фронта, была трагична. По окончании формирования 
она принимала участие в боях на Кавказе. 23 ноября 1941 года дивизия на 
основании распоряжения №005070 Штаба Верховного Командования от 22 
ноября того же года была включена в 51-ю армию. Участвовала в обороне 
Черноморского побережья, а затем, в рамках Керченско-Феодосийской 
операции в боях в Крыму в районе Феодосии.

Несмотря на это, дивизия была обвинена в том, что «вступила в 
бой неподготовленной и необученной», солдаты «не владели русским 
языком». Исследование воспоминаний оставшихся в живых бойцов 396 
азербайджанской дивизии об их подвигах, опровергают эти претензии. 
Несмотря на все психологическое давление, мужественные сыны 
Азербайджана до последней капли крови героически сражались. 

К сожалению, недоверие центрального командования к национальным 
дивизиям привело к большой трагедии. Изучая боевой путь этой дивизии, 
понесшей большие потери во время обороны Крыма и фактически распавшейся, 
стертой из летописи войны, убеждаешься, что сыны Азербайджана, 
сражавшиеся в рядах данного соединения, название которого произносится 
с осторожностью, несмотря на все трудности, проявляли беспримерное 
мужество. С декабря 1941 года по май 1942 года они принимали героическое 
участие в обороне Крыма.

Следует отметить, что основной причиной возникновения негативного 
мнения о дивизии была недостаточная изученность подвига наших 
героев войны и их боевого пути. Именно этот период нуждается в новом 
исследовании, в раскрытии белых пятен истории. Нужно выявить истинные 
причины поражения Крымской операции 79-летней давности, приведшей к 
гибели около 12 тысяч азербайджанцев.  
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В фондах Национального музея истории Азербайджана хранятся 
уникальные экспонаты, среди которых особое место занимают материалы, 
относящиеся к азербайджанским полководцам. Не будет ошибкой указать, 
что самая большая в республике коллекция документов, фотографий, личных 
вещей, снаряжения, униформы, боевого и парадного оружия полководцев 
высшего и старшего командного звена, включая генералов, собрана именно в 
фондах этого музея. Тем важнее введение в научное обращение и тщательное 
изучение имеющихся материалов, которые могут пролить свет на ранее 
неизвестные страницы нашей военной истории.  

Большая часть вышеуказанных материалов принадлежит генералам, 
прошедшим фронтовые дороги Второй мировой войны. Азербайджанский 
народ внес огромный вклад в дело достижения победы над фашизмом. И если 
вклад нефтяников и представителей различных отраслей экономики в победу 
широко известен, то участие азербайджанцев в боевых действиях на фронтах 
исследовано довольно поверхностно. Так, довольно слабо изучен боевой 
путь азербайджанских национальных дивизий, мало собрано информации 
об азербайджанцах, служивших в технических родах войск, чрезвычайно 
мало исследований по участию азербайджанцев в партизанском движении и 
Движении Сопротивления в Европе. 

В ходе самой страшной в мировой, общечеловеческой истории войны 1941-
1945 гг. десятки азербайджанцев достигли высоких званий в рядах Красной 
Армии, причем вопреки массе субъективных и объективных причин, мешавших 
этому. Репрессии 1920- 1940 годов уничтожили не одно поколение молодых 
азербайджанских полководцев, и тем не менее боевые традиции народа, его 
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славное прошлое породили в Великую Отечественную войну целую плеяду 
блестящих полководцев. Они своим военным талантом, знаниями, мужеством 
завоевали уважение народа и прославили Азербайджан (1, с. 77-78).

Следует отметить, что научное изучение боевого пути азербайджанских 
полководцев в целом, а также связанных с ними музейных материалов 
является одним из серьёзных пробелов в историографии Азербайджана. Это, 
в свою очередь, ограничивает возможности военно-патриотической работы, 
а также дает возможность всякого рода недоброжелателям нашего народа 
фальсифицировать реальную историю. В интернет- пространстве укоренилось 
мнение, что азербайджанцы служили в армии во вспомогательных частях, или, 
в лучшем случае, были «пушечным мясом», не способным к приобретению 
и применению военных знаний. Имена известных полководцев либо 
приписываются другим народам (к примеру, уроженец г. Шуша, генерал-
майор Якуб Кулиев, погибший под Сталинградом в декабре 1942 года, в 
Википедии и ряде интернет-сайтов объявлен сыном лезгинского народа), либо 
показываются как различные проходимцы, окольными путями, получившими 
генеральские погоны (к примеру, так показывают генерал-майоров Гаджибабу 
Зейналова, Тарлана Алиярбекова, Гейбата Гейбатова). Азербайджанцы уже в 
годы войны сталкивались с предвзятым отношением к себе, что помешало 
многим из них получить звания генерала, хотя по всем параметрам они 
могли претендовать на них, к тому же сохранились реальные представления 
вышестоящих военных командиров. Так, начавшие войну в звании полковника, 
имевшие академическое военное образование, находившиеся на военных 
должностях не ниже командира дивизии Юсиф Абдуллаев, Алинаги Гусейнов, 
так и окончили войну в звании полковника. Блестящий командир зенитной 
дивизии в составе резерва Главнокомандования, бросаемой на самые грозные 
направления фронта, полковник Габибулла Гусейнов погиб в апреле 1945 года 
так и не получив звания генерала, к которому неоднократно представлялся, 
а представление на звание Героя Советского Союза было подписано лишь 
спустя три месяца после его героической гибели.  Полковник Ашраф 
Мамедов, имевший два военных академических образования, среди наград 
которого такие редкие полководческие награды как орден Суворова, орден 
Богдана Хмельницкого, орден Александра Невского, дважды представлялся 
на звание Героя Советского Союза и звание генерала, однако в 1950-х годах 
был демобилизован, так и не получив ни того, ни другого. К сожалению, 
список обделенных высшими званиями азербайджанских полководцев 
можно продолжить. Для сравнения отметим лишь, что в Турции, в армии 
которой служило минимальное количество офицеров-азербайджанцев, 3 
азербайджанца были удостоены звания генерал-полковника, в то время как 
в Красной (позднее Советской) Армии за все годы существования СССР – 
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лишь один, при том, что сохранились сотни документов-представлений 
азербайджанцев на генеральские звания.

Тем важнее изучать деятельность азербайджанских полководцев, которые 
несмотря на многочисленные препоны, сумели все-таки достичь генеральских 
званий. В этом отношении Национальный музей истории Азербайджана ведет 
последовательную работу по сбору, изучению и публикации исторических 
материалов, связанных с полководцами высшего и среднего командного звена. 
Так, под редакцией директора музея, академика Наили Велиханлы еще в 2005 
году был издан каталог «Генералы Азербайджана».

Однако, несмотря на большое количество популярных, а зачастую и 
просто популистских материалов, посвященных полководцам Азербайджана, 
исторических исследований все еще недостаточно. Привлечение же 
музейных материалов в качестве первоисточников вообще находится на 
минимальном уровне.

Представленная статья посвящена анализу одной фотографии уникальной 
личности в военной истории Азербайджана – Тарлана Алиярбекова, который 
окончив военное училище в царской России, воевал на фронтах Первой 
мировой войны, служил в армии Азербайджанской Республики, затем, с 
приходом большевиков, потерял все должности и звания и вновь начал 
военную службу с низших званий, принимал участие во Второй мировой 
войне, был активным инициатором и некоторое время командиром создания 
национальных дивизий, и сумел к 1944 году добиться звания генерала.

В 1958 году семья генерал-майора Тарлана Абдулла оглы Алиярбекова 
передала 26 материалов, принадлежащих прославленному генералу, в 
Национальный музей истории Азербайджана. Они, в зависимости от характера 
материала были распределены по трем фондам: Фонд подарков и памятных 
вещей, Фонд документальных источников и Фонд оружия и знамен.

Целью статьи является анализ фотографии генерала, относящейся к 1945 
году, так как фотографии военнослужащих в парадной униформе являются 
важным и достоверным источником в деле определения этапов их службы и 
заслуг. Дело в том, что в последнее время в интернет сетях появились материалы, 
в основном армянских пользователей, утверждающих, что прославленный 
военачальник был награжден лишь символическими юбилейными наградами, 
и якобы он не имел боевых наград. Однако исследование указанной фотографии 
и сопоставление её с историческими документами Центрального Архива 
Министерства Обороны Российской Федерации (ЦАМО РФ) опровергает все 
инсинуации фальсификаторов (16).

Видный военачальник, известный полководец генерал-майор Тарлан 
Абдулла оглы Алиярбеков родился 28 ноября 1893 года в Шемахе. Окончив 
шестилетнюю школу, он пытался поступить в кадетское училище во 
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Владикавказе, но из-за смерти отца вернулся и пропустил часть экзаменов. С 
детства мечтая о военной карьере, он не опустил руки и службу начал рядовым 
в пехотном полку, так как по положению, существовавшему в царской армии, 
в случае хороших рекомендаций и отзывов, рядовой даже из незнатной 
семьи имел право поступить в военное училище, где, в основном учились 
представители знатных фамилий. В 1910 году, получив хорошие рекомендации 
командования 3-го Кавказского стрелкового полка, был направлен на учебу в 
Тифлисское Михайловское военное пехотное училище, которое окончил в 1914 
году.  В годы Первой мировой войны подпоручик Т.Алиярбеков начал службу 
в составе 205-го Шемахинского пехотного полка на Германском фронте, 
впоследствии командовал ротой и батальоном полка, участвовал в сражениях 
на этом фронте, неоднократно был ранен, однако неизменно возвращался на 
фронт. Вскоре Алиярбеков получает звание штабс-капитана. В мае 1916 года 
был награждён орденом Святого Станислава III степени с мечами и бантом и 
орденом Святой Анны IV степени с надписью «За храбрость».

В 1918 году, вступив в ряды азербайджанской национальной армии, 
Т.Алиярбеков был назначен помощником командира 2-го пехотного полка. 
Незадолго до падения Азербайджанской Демократической Республики, 
весной 1920 года способный офицер был назначен заместителем начальника 
Бакинского военного управления, к тому времени удостоившись звания 
подполковника. После установления советской власти Т.Алиярбеков занимал 
должность начальника штаба Народного Комиссариата Военно-Морского 
флота и заместителя народного комиссара обороны. Однако позднее 
«чистки», коснувшиеся царских и мусаватистких офицеров, отрицательно 
отразились и на военной карьере Алиярбекова. Тем не менее, руки он не 
опустил и нашел себе применение: в республике создавалась сеть военных 
комиссариатов, необходимо было организовать призывное дело и вообще всю 
призывную работу, с чем он справился блестяще. Это не могли не признать 
и советские руководители, но командира с неудобным прошлым допускать к 
воинским частям не решались. Поэтому он получал назначения в различные 
военные училища Закавказья, работая преподавателем специальных воинских 
дисциплин (6, с. 20-21).

Окончив в 1927 году годичные курсы при Военной Академии 
им.М.В.Фрунзе он занялся подготовкой национальных офицерских кадров. И 
вновь он не был назначен в воинские части, получая направления в военные 
училища. Одна из комиссий в 30-х годах была вынуждена признать, что 
Т.Алиярбеков «очень ценный руководитель для высшей школы. Хороший 
организатор. Обладает способностью ясно и чётко излагать свои мысли на 
русском и азербайджанском языках. Т.Алиярбеков является талантливым 
специалистом именно для высших учебных заведений» (6, с. 20-21).
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Возможно, такие характеристики и его фактическая незаменимость 
спасали его от репрессий. В период страшной волны сталинских репрессий 
он сумел удалиться от тех, кто знал прошлое, писал на него доносы, 
поступив в Военную Академию им. М.В.Фрунзе, готовившую элиту военного 
командования Красной Армии. В 1941 году, успешно окончив Академию, он 
исполнял обязанности начальника отдела образования Телавского пулеметно-
минометного училища (2, с. 138-141).

В годы Второй мировой войны талантливый военачальник прошел 
славный путь. Был командиром 416-ой стрелковой дивизии. Эта дивизия, 
состоявшая из храбрых сынов азербайджанского народа, закаляясь в боях, 
неотступно продвигалась вперед. Полковник Т.Алиярбеков всегда находился 
на переднем крае, подбадривал бойцов, укрепляя в них веру в победу. 
Документы, воспоминания, газетные статьи той эпохи показывают, насколько 
большой вклад он внес в создание национальных дивизий. Впоследствии, 
командуя 79-м и 88-м стрелковыми полками, 402-ой стрелковой дивизией, 
Т.Алиярбеков неизменно пользовался авторитетом в войсках. 9 февраля 1944 
года ему было присвоено звание генерал-майора. Назначенный в 1945 году 
заместителем командира 58-го корпуса, Т.Алиярбеков был единственным 
азербайджанским генералом, командированным в составе советских войск в 
Иран (3, с.70-72).

Генерал-майор Тарлан Алиярбеков, с 1946 года занимавший пост 
заместителя министра просвещения Азербайджана по военным вопросам, 
активно занимался подготовкой военных кадров. В 1948 году он вышел в 
отставку.  

Такова краткая биография генерала, показывающая, что в период Первой 
мировой войны он был награжден только лишь боевыми наградами, но по 
вполне понятным причинам в советское время он их не носил. Советский 
период его биографии отнюдь также не был усеян розами, он не находился 
на каких-либо снабженческих должностях, полученное им образование, в 
том числе академическое, его знания и опыт вполне позволяли ему занимать 
командные должности в воинских частях, однако недоверие советских органов 
власти приводило к тому, что его использовали лишь как преподавателя. В 
период 1941-1945 годов он также не был особо обласкан властями, более того, 
из-за своего прошлого находился под неусыпным контролем специальных 
органов. Тем не менее его заслуги, как будет показано ниже, были отмечены 
боевыми наградами.

В Фонде документальных источников музея хранится фотография генерал-
майора Тарлана Абдулла оглы Алиярбекова в парадной форме с орденами и 
медалями (7).

Фотография черно-белая, на ней запечатлен генерал в двубортном закрытом 
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парадном мундире по шесть пуговиц на обоих 
бортах, со стоячим воротником. Воротник 
обшит золотыми лавровыми листьями, обшлага 
рукавов генеральского мундира украшены 
тремя шитыми золотыми катушками. На голове 
фуражка с кокардой и филигранным ремешком, 
кокарда с эмблемой звезды и золотистым 
лавровым венком.  

Справа на груди орден Красной Звезды, 
которым генерал-майор Т.Алиярбеков был 
награжден в 1943 году, будучи в звании 
полковника и являясь командиром 79 запасного 
стрелкового полка. В приказе № 22/н войскам 
Закавказского фронта от 8 февраля 1943 
года написано: «От имени Президиума 
Верховного Совета Союза СССР, за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и 
проявленные при этом доблесть и мужество 
награждается орденом Красной Звезды в звании полковника». Порядковый 
номер ордена – 116519 (13). Следует отметить, что этот орден никогда не 
давался за гражданские заслуги и никогда не использовался как юбилейная 
награда. Орден Красной Звезды – один из первых советских орденов и второй 
из боевых по времени утверждения. Он имеет то же название, что и символ 
Красной Армии, существовавший с 1918 г., награждались военнослужащие, 
сотрудники госбезопасности и другие граждане СССР. В годы Второй мировой 
войны орден Красной Звезды составлял так называемый «офицерский набор» - 
комплект наград, доступный младшим офицерам – командирам взводов и рот. 
Ношение этого ордена на правой стороне груди – строго уставное (12, с. 13-15).

Слева на груди висят пять орденов и медалей. Первый из них 
идентифицируется, как орден Ленина. Орден Ленина, высший орден СССР, 
был вручен Т.Алиярбекову Указом Президиума Верховного Совета СССР 
№221/237 от 30 апреля 1945 года: «За долголетнюю и безупречную службу 
в Красной Армии наградить генерал-майора Тарлана Алиярбекова Орденом 
Ленина», порядковый номер указан в орденской книжке – 44959 (4).

Орден Ленина – высшая государственная награда Союза Советских 
Социалистических Республик, учреждённая постановлением Президиума 
ЦИК СССР от 6 апреля 1930 года. Награждались отдельные граждане, 
коллективы, учреждения за особые заслуги в социалистическом строительстве 
и вклад в укрепление обороны страны. Но хочется отметить, что орден Ленина 

Генерал-майор 
Тарлан Абдулла оглы Алиярбеков
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не являлся юбилейной наградой (12, с. 12-13).
Далее виден орден, который однозначно можно идентифицировать, как 

Орден Красного Знамени. Его Т.Алиярбеков получил Указом Президиума 
Верховного Совета СССР №219/142 от 3 ноября 1944 года, порядковый номер 
ордена – 49319 (5).  

Орден Красного Знамени – один из высших орденов СССР. Первый 
советский орден, который был учреждён для награждения за особую храбрость, 
самоотверженность и мужество, проявленное при защите социалистического 
Отечества. Орденом Красного Знамени также награждались войсковые части, 
военные корабли, государственные и общественные организации. В первые 
годы Великой Отечественной войны награждение орденом Красного Знамени 
было редкостью, но в 1942 году, когда возник вопрос о создании орденов для 
высшего командного состава Красной Армии, вспомнили об ордене Красного 
Знамени. В 1943 году Красная Армия начала одерживать крупные победы, 
и количество награждений орденом Красного Знамени резко увеличилось. 
Однако он оставался «элитной» наградой: его обычно получали командиры 
соединений, полков, батальонов, а также летчики. Орден Красного Знамени 
также не являлся юбилейной наградой (12, с. 7-11).

В орденской книжке №5625000, выданной 19 февраля 1946 года Тарлану 
Алиярбекову указаны все порядковые номера трех вышеуказанных орденов. 
Орденская книжка хранится в Фонде подарков и памятных вещей музея. 
Таким образом, подлинность носимым им наград не может быть подвергнута 
сомнению (8). 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1938 года 
Тарлан Алиярбеков был награжден юбилейной медалью «ХХ лет РККА» 
(Рабоче-Крестьянской Красной Армии). За 20-летнюю выслугу лет в рядах 
Красной Армии Т.Алиярбеков был награжден этой юбилейной медалью. В 
Фонде подарков и памятных вещей музея хранится удостоверение №034601 
на эту юбилейную медаль и на фотографии она третья (9). 

Это действительно юбилейная награда, однако давалась она не по случаю 
праздников. Этой юбилейной медалью «XX лет РККА» награждались 
лица кадрового,  командного и начальствующего состава Красной Армии и 
Военно-Морского Флота, прослужившие к 23 февраля 1938 г. двадцать лет. 
А также заслуженные участники гражданской войны и войны за свободу и 
независимость Отечества, состоявшие в кадрах Красной армии и Военно-
Морского Флота, награжденные орденом Красного Знамени за боевые отличия 
в годы гражданской войны (12, с. 48-49). 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 мая 1944 года генерал-
майор Т.Алиярбеков был награжден медалью «За оборону Кавказа». На 
фотографии эта медаль четвертая по счету на груди генерала (14).
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В Фонде подарков и памятных вещей имеется удостоверение с порядковым 
номером – И  №023191 о награждении этой медалью 15 октября 1944 года (10).

Медаль “За оборону Кавказа» была утверждена Указом Президиума 
ВС СССР 1 мая 1944 года. Награждались участники обороны Кавказа – 
военнослужащие Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД, 
участвовавшие в обороне Кавказа не менее 3 месяцев с июля 1942 г. по октябрь 
1943 г., лица из гражданского населения и те, кто принимал активное участие 
в строительстве оборонительных рубежей и укреплений с осени 1941 года. 
Медаль вручалась независимо от срока участия в обороне (12, с. 68-69).

Находившаяся в составе 44-й армии дивизия зимой 1942 года совершила 
310-километровый марш-бросок по обледеневшим дорогам Северного 
Кавказа, освободив от оккупантов десятки городов и сел. Подразделение 
неоднократно удостаивалось благодарности командующего армией. В период 
боевых действий за Кавказ Тарлан Алиярбеков был непосредственным 
командиром боевых частей и принимал непосредственное участие в боях. Вне 
всякого сомнения, эту его награду также нельзя считать символической или 
юбилейной.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 года 
Т.Алиярбеков был награжден медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» (15).

Это пятая медаль на груди генерала, в Фонде подарков и памятных вещей 
хранится удостоверение №00065731 о награждении его этой медалью (11).

 Этой медалью награждались все военнослужащие и штатный вольно-
наемный состав частей, соединений и учреждений Красной Армии, Военно-
Морского Флота и войск НКВД, принимавшие непосредственное участие 
в боях на фронтах Отечественной войны; работники тыловых госпиталей, 
считавшимися мобилизованными; рабочие, служащие, колхозники, 
принимавшие активное участие в борьбе с оккупантами в составе партизанских 
отрядов. Вклад Алиярбекова в достижение победы над Германией очевиден, 
поэтому его награждение этой медалью вполне закономерно (12, с. 76-77).

Верность воинской присяге, офицерская честь, отеческое отношение к 
солдатам и подчиненным, высокий профессионализм, беззаветное служение 
своему народу, мужество и отвага в боевых условиях азербайджанских 
военачальников, служат и сегодня образцом и примером для подражания 
офицерам и солдатам вооруженных сил, стоящих на страже суверенитета и 
государственной независимости Азербайджана. 

Список используемой литературы и источников:
1. Azərbaycan generalları. Kataloq. Bakı, 2005.



“Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi - 2020”

400

2. Nəzirli Ş. Azərbaycan generalları. Bakı, 1991.
3. Vəliyev İ. Unudulmuş 402. Bakı, 2004.
4. Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ), Ф. Р7523, Оп. 

4, дело 360.
5. Там же, Ф. Р7523, Оп. 4, дело 262.
6. Назирли Ш. Прославленный военачальник генерал-майор Тарлан бек 

Алиярбеков. // Газета «Каспий», 2016, 24 декабря.
7. Национальный музей истории Азербайджана, ФДИ, инв. № 620/2.
8. Там же, ФППВ, инв. № 1911/2.
9. Там же, ФППВ, инв. № 1911/4.
10. Там же, ФППВ, инв. № 1911/12.
11. Там же, ФППВ, инв. № 1911/5.
12. Тарас Д. Боевые награды СССР и Германии II мировой войны. Москва-

Минск, 2007.
13. Центральный архив Министерства Обороны Российской Федерации 

(ЦАМО РФ), Ф. 33, Оп. 682525.
14. Там же, Ф. 33, Оп. 44677, дело 390.
15. Там же, шкаф 3, ящик 13.
16. Там же, шкаф 5, ящик 29.      

İnarə Muradəliyeva
General-mayor Tərlan Əliyarbəyovun bir fotoşəklinin izi ilə

Xülasə

Acar sözlər: Tərlan Əliyarbəyov, general-mayor, II Dünya müharibəsi,  
416-cı atıcı diviziyası

Təqdim olunan məqalə Azərbaycanın hərbi tarixində nadir şəxsiyyət – general-
mayor Tərlan Əliyarbəyovun bir fotoşəklinin təhlilinə həsr edilmişdir. Bu fotoşəkil 
1958-ci ildə general-mayor Tərlan Abdulla oğlu Əliyarbəyovun ailəsi tərəfindən 
Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinə bağışlanan 26 material arasında yer alıb. 

1945-ci ilə aid ağ-qara rəngli fotoşəkildə əynində parad forması olan, general 
rütbəli bir şəxs əks olunub. Sinəsinin sağ tərəfində “Qırmızı Ulduz” ordeni, sol 
tərəfində isə beş orden və medal asılıb. Bunlar “Lenin”, “Qırmızı Bayraq” ordenləri, 
“Qızıl Ordunun XX ili” yubiley medalı, “Qafqazın müdafiəsinə görə” və nəhayət, 
“1941-1945 Böyük Vətən müharibəsində Almaniya üzərində qələbəyə görə” alınan 
təltiflərdir.

Məqalədə 1945-ci ilə aid generalın bir fotoşəkli hərbi qulluqçuların parad 
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formasında olan fotolarının onların hərbi qulluq mərhələləri və göstərdikləri 
xidməti müəyyənləşdirmək və öyrənmək üçün önəmli və etibarlı bir mənbə olması 
baxımından təhlil edilir. Belə ki, fotoşəkildə görünən təltif nişanları generalın 
döyüş yolunu işıqlandıran və muzeyin fondlarında, eləcə də Rusiya Federasiyasının 
Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Arxivində qorunan sənədlərlə tutuşdurulmuşdur. 

İnara Muradaliyeva
Following in the footsteps of one photograph of 

Major General Tarlan Aliyarbekov

Summary

Key words: Tarlan Aliyarbekov, major general, the Second World War,  
416th Infantry Division

The presented article is devoted to the analysis of a photo of a unique figure in 
the military history of Azerbaijan - Major General Tarlan Aliyarbayov. This photo is 
among 26 materials donated to the National History Museum of Azerbaijan by the 
family of Major-General Tarlan Abdulla oglu Aliyarbayov in 1958.

Black and white photo belong to 1945 years shows a general who wearing a 
parade uniform. On the right side of his chest hangs an order of the Red Star, and on 
the left side hangs five orders and medals. These are the Order of Lenin, the Order 
of the Red Banner, the Jubilee Medal “XX Year of the Red Army”, “For the Defense 
of the Caucasus” and, finally, “For Victory over Germany in the Great Patriotic War 
of 1941-1945.”

The article analyzes a 1945 photo of a general in the form of a parade of 
servicemen as an important and reliable source for identifying and studying their 
stages of military service and service. Thus, the awards seen in the photo were 
compared with the documents illuminating the general’s path of battle and preserved 
in the museum’s funds, as well as in the Central Archive of the Ministry of Defense 
of the Russian Federation.
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Açar sözlər: İkinci Dünya Müharibəsi, Nürnberq məhkəməsi, Potsdam 
konfransı, Ələsgər Məmmədov, tərcüməçi

UOT 94 (479.24)

1945-ci il iyulun 17-dən avqustun 2-dək Almaniyanın Potsdam şəhərində 
keçirilmiş beynəlxalq konfranda II Dünya müharibəsindən sonra yaranmış 
vəziyyət və problemlər müzakirə olunmuşdur. 
Konfransın gündəliyindəki ən vacib məsələ əsas hərbi 
canilərlə bağlı idi. SSRİ, ABŞ və Böyük Britaniyanın 
nümayəndələri tərəfindən onların tezliklə  ədalət 
məhkəməsi qarşısına çıxarılmasına dair niyyətləri 
təbiləndi. 1945-ci il avqustun 8-də Beynəlxalq Hərbi 
Tribunalın təsis edilməsinə dair qərar qəbul edildi.
Nürnberq məhkəməsinin təməl prinsipləri 1945-ci il 
avqustun 2-də Potsdamda qəbul edilmiş protokolun VI 
bəndində əksini tapdı.

1945-ci il noyabrın 20-dən 1946-cı il oktyabrın 
1-dək davam etmiş  hərbi canilər üzərində Nürnberqdə 
qurulan məhkəmə təhqiqatı  ingilis, rus, fransız və alman 
dillərində aparılırdı. 

Tribunalın təşkili və iş qaydası xüsusi Nizamnamə 
ilə müəyyənləşdirilmişdi. Prosesi SSRİ, ABŞ, Böyük Britaniya və Fransa 
hökumətlərinin təyin etdiyi dörd hakim və müavinləri həyata keçirmiş, təhqiqatın 
aparılması və ittihamın irəli sürülməsi məqsədilə həmin ölkələrin təmsilçisi olan 
dörd nəfərlik baş ittihamçılar komitəsi yaradılmışdı (4,s.251). Məhkəmə işinə 
ekspert və tərcüməçilər cəlb edilmişdi. 

SSRİ-nin  ixtisaslı tərcüməçiləri arasında 26 yaşlı Ələsgər  Cəfər oğlu 

Nərmin Bağırova
Ələsgər Məmmədov - Nürnberq məhkəmə prosesinin 

azərbaycanlı tərcüməçisi

Nərmin Bağırova. Ələsgər Məmmədov - Nürnberq məhkəmə prosesinin azərbaycanlı tərcüməçisi (səh. 402-409)

Ələsgər Cəfər oğlu 
Məmmədov

(1945-1946-cı illər)
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Məmmədov da var idi. O həmin məhkəmədə iştirak etmiş ən gənc tərcüməçi 
olmuşdur. 

Muzeyin Sənədli mənbələr fondunun  kolleksiyasında Ə.Məmmədova aid 
materiallar qorunur. Həmim materiallar əsasən Ə.Məmmədovun şəxsi arxivindən 
olan müxtəlif illərə aid fotoşəkillər və onun sözügedən Nürnberq məhkəməsi 
zamanı tərcümə etdiyi sənəddən ibarətdir. 

1941-ci il iyunun 22-də Ə.Məmmədov, Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun xarici 
dillər fakültəsinin alman dili şöbəsini birirməsi haqqında diplomunu alır. Həmin 
gün saat 11.30-da ölkənin bütün radio qovşaqlarınnın yaydığı Hitler Almaniyasının 
hücumu, müharibənin başlanması xəbəri hamını sarsıtdı. Artıq iyulun 7-də Bakı 
vağzalından hərbi eşelon yola düşdü. Səfərbərliyə alınanlar hərbi hissələr arasında 
bölüşdürüləndə alman dilini bilən gənc mütəxəssis Ələsgər Məmmədov Moskvada 
yerləşən Qırmızı Ordunun Hərbi Xarici Dillər İnstitutuna göndərilir. 

Ələsgərin fitrətdən əcnəbi dili asan və tez mənimsəmək istedadı var idi. 
1944-cü ildə Hərbi Xarici Dillər İnstitutunun fərqlənmə diplomunu alan Ələsgər 
Məmmədov üstəlik ərəb və fransız dillərinə yiyələnir. Onun müharibədən sonrakı 
yaradıcı fəaliyyəti ana yurdu Azərbaycanda ərəbşünaslıq sahəsi ilə bağlı olur. 

1945-ci ilin yanvar ayında Ə.Məmmədov SSRİ Xalq Xarici İşlər Komissarlığının 
Yaxın Şərq ölkələri şöbəsində referent vəzifəsinə təyin edildi. Xarici dilləri bilən 
diplomatlar əməkhaqqına əlavələr alırdı, bu da Ələsgər Məmmədovu alman dili 
üzrə imtahan verməyə sövq etdi. Tələbkarlıqda ad çıxaran müəllim iş yoldaşlarından 
azərbaycanlı “ərəbşünas alman” ləqəbini almış Ələsgərin dərin biliklərinə və 
tələffüzünün təbiiliyinə heyran qalmışdı. 

Məhz həmin müəllimin tövsiyəsi ilə Ələsgər Məmmədov Nürnberq məhkəməsində 
iştirak edən sövet tərcüməçilərinin siyahısına salınmışdır. Ə.Məmmədov bu 
məhkəmədə 1945-ci ilin dekabrından 1946-cı ilin fevralınadək işlədi.

“Təhqiqat əsnasında 403 açıq məhkəmə iclası keçirildi. Həmin iclaslarda 
müttəhimlərdən başqa ittiham və müdəfiənin 116 şahidi dindirilmiş, vəkillərin 
143 şahidi isə sorğu vərəqlərinə cavablar yazmaqla ifadə vermişdir” (8, s.386). İki 
yüz mindən artıq yazılı sənəd nəzərdən keçirilib öyrənilmişdir.(1) İttiham tərəfinin 
tribunala təqdim etdiyi sənədli sübutların əksəriyyəti müttəfiq qoşunlarının 
Almaniyanın ordu qərargahlarında, hökumət binalarında ələ keçirdiyi əşyayi-dəlil 
idi. Üçüncü Reyxin ölüm ayağında olan hakimiyyətinin gizlətmək çalışdığı bəzi 
sənədlər duz mədənlərində, torpaq dəfinələrində aşkarlandı.

Nürnberq məhkəməsinin materialları İkinci Dünya müharibəsi tarixinin mühüm 
qaynağıdır. Ələsgər Məmmədov prosesdə məhz sübut qismində təqdim edilən 
sənədlər üzərində işləyirdi. Lakin bu təhqiqatda iştirakına dair söhbət düşəndə 
təvazökar xasiyyətli bu adam tərcüməçi olmadığını, yalnız sənədləri çevirdiyini 
deyirdi. Bununla bərabər məhkəmə zalında ingilis dilindən sinxron tərcümənin eyni 
soyadlı həmyerlisi Ənvər Məmmədovun həyata keçirdiyini iftixarla söyləyirdi. 
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Nürnberq məhkəməsinin işinin əsas məğzini sənəd işi təşkil edirdi, hər şeyin 
fövqündə yazılı dəlillər dururdu”. 

Bu məhkəmə prosesində iştirakına dair suallara cavab verən Ələsgər Məmmədov 
onilliklər keçdikcə belə bədnam Alfred Rozenberqin simasını xatırlayarkən lərzəyə 
gəlirdi. Hətta Hitlerin ən yaxın adamları onun qədər mənhus olsalar da, bu məxluqa 
nifrət və ikrahla yanaşırdı. O, Gebbelsin rişxəndli həqarətinin hədəfinə çevrilmiş, 
özünə Himmler kimi qatı düşmən qazanmış, Görinq və Bormana tay ola bilməmişdi. 
Partiya həmkarları gah ona qarşı sövdələşir, gah saymamazlıq edir, kənara çəkir, 
yada salmır.

Belə münasibətin əsasında Hitlerin A.Rozenberqi 1941-ci ildə işğal edilmiş 
şərq torpaqlarını idarə edən nazirliyin başçısı təyin etmək qərarı dururdu. Bu əməlin 
müxtəlif ali təsisatlar arasında rəqabətini kəskinləşdirdiyini güman etmək olar. 
İngilis tarixçisi Alan Buddok bunu “Üçüncü Reyxin “avtoritar anarxiyası”na xas” 
(5, s. 245)  bir hal olduğunu bildirirdi. 

Rozenberqin həyatındakı bəzi məqamlar Hitlerin ətrafındakı hakim dairələrin 
ona qarşı nifrətini daha da artırdığı qənaətini yaradır. O, Rusiya imperiyasının bir 
parçası olan, 1941-ci ildə müttəfiq respublika qismində SSRİ-yə qatılan Estoniyanın 
Revel (Tallin) şəhərində doğulmuşdur. Alman heysiyyətli adam olsa da, mənən rus 
mədəniyyətinə məxsus idi. 1917-ci ilin oktyabrında taleyində dönüş baş verdi. O, 
Almaniyaya köçdü, Münhendə məskunlaşdı və nasist partiyasının ilk üzvlərindən olur.

İkinci Dünya müharibəsinin başlanmasından xeyli əvvəl, 30-cu illərin 
əvvəllərində düşüncələrini Hitlerə çatdıran Rauşninq deyirdi: “Bilmirsiniz ki, 
uzun müddət Rusiyada yaşayan almanlar almanlığını itirir. Nəhəng ərazi onları 
ovsunlayıb. Rozenberq, əslində, rusları yalnız ona rus olmağa qoymadığı üçün 
nifrət edir”.

Rozenberqin xislətindəki ruslara qarşı ədavətin Hitlerin slavyanlara mühasibətdə 
həyata keçirdiyi siyasətlə həmahəngliyi Almaniyanın şərq torpaqların idarəçiliyini 
ona həvalə edilməsinin səbəbi ola biləcəyi haqda fikirə qüvvət verir.  

Rozenberqin göstəriş və sərəncamları o dərəcədə ağlasığmaz azğınlıq və 
həyasızlıqla dolu idi ki, bu sənədlərlə tanış olub onları tərcümə edən Ələsgər 
Məmmədov çox-çox illərdən sonra həmin mətnləri əzbər xatırlayırdı: “Qeyd 
etmək istərdim ki, işğal olunmuş sovet ərazilərinin “rəhbəri” Alfred Rozenberqin 
çevirdiyim on səkkiz bəndlik təlimatında aşağıdakı maddə var idi: “30-35 milyon 
slavyan tənasül imkanından məhrum edilməli və “iş heyvanı” qismində Almaniyaya 
göndərilməlidir” (1). 

Salonda əyləşənlər hitlerçilərin vəhşiliyinə daha təəcüblənməsə də, Rozenberqin 
bu təlimatının bəyan edilməsi onlarda qəhər oyatdı.

Ələsgər qəsb edilmiş ərazilərdəki zabit və əsgərlərə verilən amansız olmağa 
göstərişləri, qaba iş qüvvəsi qismində istifadəsi üçün 35 milyon slavyanın 
axtalanmalı olduğu haqqında sərəncamları oxumaq məcburiyyətində qaldı. 
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Ə.Məmmədovun iş masasına Hitlerin Moskva üzərinə yürüşlərinə dair əmrləri 
düşdü. Bu əmrlərin birində Almaniyanı vəsf edən fürer əsgərlərinin süngüləri 
üstündə “proletarların bədnam ölkəsi”nə mədəniyyət gətirdiyini bəyan edirdi. Bu 
əmr yəqin ki, Hitlerin hələ “mədəniyyət”dən “ilham” aldığı və “qəfil müharibə” 
uydurması puç olmadığı savaşın ilk dövrünə aiddir. (9)

Professor Ələsgər Məmmədovun hafizəsində istila edilmiş ölkələrdə həyata 
keçirilmiş, yaxud hələ icra edilməmiş  əhalinin güllələnməsinə dair məlumatların 
məzmunu da qalmışdır. Bu sənədlərin birində Yuqoslaviyanın bir kəndində qətlə 
yetirilmiş alman əsgərinin əvəzində yüz dinc adamın edamından bəhs olunurdu (7). 

Alman komandanlığının dəlil qismində cəlb edilən xeyli sənəd, sərəncam, 
əmirlərinə ağah olub çevirməsi, məhkəmə iclaslarının stenoqrafik yazılarının redaktəsi 
tərcüməçi Məmmədovun qəlbini göynədir, yaddaşını ağır xatirələrlə doldururdu. 

Ə.Məmmədovun şəxsi arxivində XX əsrin ən mühüm hadisəsinin – bütöv bir 
dövləti ələ keçirib onu dəhsətli cinayətlərinin alətinə çevirmiş canilər dəstəsinin 
məhkəməsinin yadigarı olaraq iki vəsiqə qorunub saxlanılır. Sənədin biri ona 
Ədalət Sarayına, digəri isə birbaşa iclas zalına girməyi icazə verirdi. Bu salonun 
müttəhimlər kürsüsündə 21 nəfər, o cümlədən Rozenberq, Görinq, Ribbentrop, 
Keytel, Hes əyləşmişdir.

Onların bir çoxu haqqında adları Ə.Məmmədovun üzərində işlədiyi sənədlərdə 
bəhs edilirdi. Burada fürerin iltifatla təltif və mükafat verdiyi, yüksək mənsəbə 
qaldırdığı sadiq məmurlarının qəddar sifəti cızılırdı. Buna rəğmən tərcüməçi deyirdi: 
“İclas zalında bu əclafları görmək adamın heç də ürəyincə deyildi... Sənədlər və şahid 
ifadələri onların iç üzünü açdıqca bu kəslər məsələləri daha çox qarışdırır, təqsiri 
bir-birinin üstünə yıxır, hamısı isə Hitleri müqəssir bilir. Özləri isə, sadəcə olaraq 
müharibənin adi əsgərləridir... Ordenlərini və brilyant bəzəklərini gözə soxmağı 
xoşlayan həddindən artıq gombul Görinq nəhayət ki, insana uyğun ölçüyə gəldi. 
Əzik-üzük gödəkcənin üzərində qopardılmış təltiflərin izi qalmışdır” (9).

Müsahibəsinin birində Ə.Məmmədov xatirələrinə dalaraq demişdir: “Salonda 
yerim müttəhimlər kürsüsünün yanında idi. Görinq məndən 2-3 addım aralı 
otururdu. O, tez-tez bəndə söykənirdi. Rozenberq dırnaqlarını gəmirir, Keytel daim 

Ə.Məmmədova Nurnberq məhkəmə prosesinə daxil olmaq üçün verilmiş giriş vəsiqəsi
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nəsə yazır, yazmayanda isə qələmi dişləri arasına salırdı. Ştreyher demək olar ki, 
həmişə mürgüləyirdi. Dönits, Röder və Şaht özünü ciddi aparır, Hes isə məzhəkəli 
hərəkətlər edirdi” (3).

Hesin davranışından söz düşdükcə, digər sovet tərcüməçisi T.Prutun 
təəssüratlarını göstərmək olar: “Nasist Reyxin üçüncu şəxsi Hes yaddaşını tamamilə 
itirmiş adam təsəvvürünü yaratmaq çalışır, ətrafında baş verənlərə etinasızlığını 
nümayiş etdirirdi... O, yəqin ki, ağlıkəmliyi belə məharətlə yamsılamağa bacardığı 
üçün canını dar ağacından asılmaqla ölüm hökmündən qurtara bildi” (6, с. 99-108). 

Salona şahid qismində 1943-cü ildə əsir götürülmüş 6-cı ordunun komandanı 
general-feldmarşal fon Paulüs daxil olduqda müttəhimlərin çaşqınlığını Ələsgər 
Məmmədovun yadından çıxmadı. Onlar xeyli həyacanlandı. Onlar Paulüsün 
intihar etməyib sağ-salamat qaldığına inana bilmirdi. Almaniyada onun özünə qəsd 
etdiyi barədə şayiə qəzirdi. Lakin sonra üzlərindəki həyacan ifadəsi nifrət hissi ilə 
əvəzləndi. Şahidlik edən Paulüs güman ki, həm həsəd, həm də xof oyadırdı. 

Bütün müttəhimlər son sözündə təqsirini qorxaqcasına danır və hər bir işdə 
artıq dünyasını dəyişmiş Hitler, Göbbels və Himmleri günahkar bilirdi. Məhkəmə 
qarşısına çıxarılan iyirmi yeddi nəfərin içində yalnız bir kəs – dəlisov fanatik Hes 
fürerin amallarına sadiqliyini bəyan etmiş və onların uğrunda hər an tonqalda 
yandırılmağa hazır olduğunu demişdir. 

Əsas hərbi cinayətkarların hökmü 1946-cı il sentyabrın 30-dan oktyabrın 1-nə 
keçən gecə oxundu. Bir-bir çağırılan müttəhimlər Beynəlxalq Hərbi Tribunalın 
hökmünü dinləyirdi.

Saysız-hesabsız təkzibedilməz sübut, minlərcə ittiham sənədi və şahid 
ifadəsini toplayan tribunal əşyayi-dəlillər də təqdim etdi. Dop-dolu zalda sovet 
ittihamçısı L.Smirnov tükürpərdici dəlilləri – qaz kameralarında adamları boğduran 
“Siklon-A” zəhərinin şüşəsini, insanların bədənlərindən hazırlanmış sabını, dəridən 
qayrılmış qəhvəyi rəngli güllü çıraq örtüklərini, gübrəni nümayis etdirdi. Sübutlar 
sırasında Ə.Məmmədov “Ölüm dəyirmanı” sənədli filminin adını da çəkirdi. Film 
göstəriləndə tamaşaçıların üzləri kölgədə qalır, işıq yalnız müttəhimlər kürsüsünə 
düşürdü. Nümayiş əsnasında sifətlərinın halı dəyişir, ifadələrində getdikcə bədbinlik 
büruzə verirdi...

Səmimi bir söhbətdə Ələsgər Məmmədov asudə vaxtlarında “almanların 
müharibə və məhkəmə haqqında fikirlərini” öyrəndiyini bildirmişdi. Məsələn: 
“Hitler səhvə yol verdi... O, əvvəlcə İngiltərəni tutmalı, sonra isə Rusiyanı zəbt 
etməli idi”, yaxud başqa fikir “Hitler deyirdi: mənə 10 il möhlət verin və siz 
Almaniyanı tanımayacaqsınız. Həqiqətən də tanımalı bir şey qalmadı”.

“Müharibə və məhkəmə məndə doğurduğu qənaət budur: İkinci Dünya 
müharibəsi 50 milyon adamın ölümünə səbəb olubsa, üçüncü cahan savaşı bütün 
bəşəriyyəti məhv edəcək” (1).

 Ə.Məmmədovun yadında Nürenberqin xarabalığları yadında qaldı. Onlara 
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baxanda adam sarsıntı keçirirdi. Doğma İrərişəhərimiz kimi qala divarları ilə 
əhətələnən daxili hissə büs-bütün darmadağın edilmişdir. Buradaəsasən kasıb 
sakinləryaşayırdı. Ələsgər ölkənin sadə adamlarının psixoloji durumunu dərk 
etməyə çalışarkən güman ki, taleyi 12 il ərzində müttəhim kürsüsündə əyləşənlərin 
əməllərindən asılı olmuş şəhərin bu sakinləri ilə ünsiyyət qururdu. 

Tərcüməçilər, o cümlədən Ələsgər Məmmədov Nürnberq məhkəməsinin 
birbaşa iştirakçısı idi. Onlar prosesdə təqdim edilən Üçüncü Reyxin ordularının 
işğal olunmuş ölklələrin ərazisində törətdiyi cinayətləri isbatlayan sənədlər 
üzərində işlədiyi üçün həmin təhqiqata dair fikirlərini və məlumatlarını KİV-
lərin səhifələrində aşkarlaya bilməzdi. Yalnız yaxınları ilə söhbət etmək, şəxsi 
gündəliklərdə, hərbi cinayətkarlar üzərində məhkəməni araşdıran tədqiqatçı və 
jurnalistərə verdiyi müsahibədə mühakimə söyləmək olardı. 

Beynəlxalq Məhkəmə zamanı qəbul edilən qaydalara Ələsgər Məmmədov 
ömrü boyu riayət edirdi. Gördüklərini və oxuduqlarını hafizəsində saxlayaraq o, 
xatirələr yazmadı. Bu yəqin ki, XX əsrin ən mühüm hadisəsinin iştirakçısı olduğunu 
bildirməyi əngəlləyən təbii təvazökarlığı üzündən baş verdi. 

Tədqiqatçı və jurnalistlərə verdiyi müsahibələri Azərbaycanın fitri istedadlı 
oğlu Ələsgər Cəfər oğlu Məmmədovun həyatının çox kiçik, amma olduqca vacib 
bir parçasını öyrənmək üçün ən etibarlı mənbədir.    
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Alesker Mamedov, an Azerbaijani-translator of the Nuremberg Trials
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At the end of World War II, the victorious countries organized the Nuremberg 
Trials, which condemned Nazism ideology and passed sentences to the highest 
leaderships fascist of Germany, who committed war crimes.

Alesker Mamedov, a graduate of the Azerbaijan Pedagogical Institute, was 
one of the specialists who translated the materials of this trial. This responsible 
assignment was entrusted to him, cause he was fluent in German. This article is 
based on his interviews with various publications. Personal photos and documents 
of A. Mamedov regarding to the Nuremberg trials were transferred to the National 
Museum of the History of Azerbaijan.

Нармин Багирова
Алескер Мамедов - азербайджанец-переводчик Нюрнбергского процесса 

Резюме

Ключевые слова: Вторая Мировая война, Нюрнбергский процесс, 
Потсдамская конференция, Алескер Мамедов, переводчик

По окончании Второй мировой войны страны-победительницы 
организовали Нюрнбергский процесс, осудивший нацистскую идеологию 
и вынесший приговоры высшему руководству фашистской Германии, 
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совершившему военные преступления. 
Одним из специалистов, переводивших материалы этого судебного 

разбирательства, был выпускник Азербайджанского Педагогического 
Института Алеcкер Мамедов. Это ответственное поручение было возложено 
на него, поскольку он в совершенстве владел немецким языком. Данная статья 
опирается на его интервью различным изданиям. В Национальном Музее 
Истории Азербайджана хранятся личные фото и документы А.Мамедова, 
касающиеся Нюрнбергского процесса.



410

“Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi - 2020”

Ramiyə İsmaylova
MATM kolleksiyasında ilk azərbaycanlı Sosialist Əməyi 

Qəhrəmanı Firudin Ağayevə aid materiallar  

Ramiyə İsmaylova. MATM kolleksiyasında ilk azərbaycanlı Sosialist Əməyi Qəhrəmanı Firudin Ağayevə aid materiallar 
(səh. 410-418)

Açar sözlər: Sosialist Əməyi Qəhrəmanı, Firudin Ağayev, Azərbaycan dəmir 
yolları, Bakı dəmiryolu deposu, Böyük Vətən müharibəsi

UOT 94 (479.24)

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin (MATM) kolleksiyasında qorunan 
materiallar Azərbaycan tarixinin bir çox naməlum səhifələrini işıqlandırmağa imkan 
verir. Belə materiallar sırasında dəmiryolçu Firudin 
Qulu oğlu Ağayevə aid eksponatlar xüsusi maraq kəsb 
edir. Belə ki, SSRİ-də Sosialist Əməyi Qəhrəmanı 
adına layiq görülən ilk azərbaycanlı F.Ağayev 
olmuşdur. SSRİ-də Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adı 
mülki sahələrdə çalışanlara əməkdə xidmətlərinə 
görə verilən ən yüksək fəxri ad idi. Sovet İttifaqı 
Qəhrəmanı adına layiq görülmüş ilk azərbaycanlı 
İsrafil Məmmədovun adı hamıya məlumdur, lakin 
Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adına layiq görülmüş şəxsi 
çox az adam olar ki, tanıyar. F.Ağayev bu yüksək ada 
layiq görülən ilk azərbaycanlı olsa da, onun haqqında 
tədqiqatlar demək olar ki, yoxdur. Məqalədə istifadə 
olunmuş və istinad edilmiş kitab və məqalələrdə 
F.Ağayev haqqında ümumi məlumat verilir, muzey 
materiallarına müraciət olunmur. Sovet tədqiqatçısı Q.Kumanevin “Müharibə və 
SSRİ-nin dəmiryolu nəqliyyatı” kitabı 1941-1945-ci illərdə sovet dəmiryolları 
tarixinə dair ciddi tədqiqat hesab olunsa da, kitabın sonunda verilmiş “Müharibə 
illərində Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adına layiq görülmüş dəmiryolçular” 
cədvəlində F.Ağayevin adı yoxdur (9). Maraqlıdır ki, Vikipediyanın Azərbaycan 
dilində olan səhifəsində “Ağayev Firudin” adlı məqalə yerləşdirilsə də, oradakı 
məlumat çox cüzidir, üstəlik bu məlumatda o, “neftçi” kimi göstərilib.

Firudin Ağayev. 1945-ci il
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Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin kolleksiyasında mövcud olan materialların 
tədqiqi bu boşluğu aradan qaldırmağa imkan verir.

Firudin (rusdilli sənədlərdə adı əsasən Fridun (Фридун) yazılırdı) 1898-ci il 
fevralın 19-da Zəngəzur qəzasının Aldərə kəndində sadə kəndli ailəsində anadan 
olmuşdur. Atası vəfat edəndən sonra heç bir təhsili olmayan Firudin Bakıya üz tutur. 
Öz xatirələrindən məlumdur ki, burada o, neft  çənləri düzəldilən zavodda fəhlə, 
sonra isə çilingər şagirdi kimi çalışmışdır (3). Bir müddət sonra Bakı deposuna 
işə düzələn gənc, öz dili ilə desək, “ parovozlara vurulmuş” və təhsilsiz olmasına 
baxmayaraq, onların quruluşunu öyrənməyə başlamışdır (3). Gəncin texnikaya 
olan marağı nəticəsində onun maşinist köməkçisi təyin edirlər. Özü üzərində 
çalışan Firudin 22 yaşında yazıb oxumağı öyrənmiş, daha sonra isə qəliz texniki 
ədəbiyyatla tanış olmağa başlamışdır. Dövrün reallıqlarını dərk edən gənc 1924-
cü ildə Azərbaycan Kommunist Partiyasına üzv olmuş, sonra isə Tiflisdə parovoz 
maşinistləri kurslarını əla qiymətlərlə bitirmişdir. F.Ağayevin MATM Hədiyyə 
və Xatirə əşyaları fondunda (HXƏF) saxlanılan AKP üzvlük biletinin surətindən 
məlum olur ki o, partiyaya dekabr ayında qəbul edilmişdir (HXƏF, № 2075). 
Muzeydə qorunan əmək kitabçasından məlum olur ki, Tiflis maşinist kursları onun 
bitirdiyi yeganə təhsil müəsisəsi olmuşdur (HXƏF, № 2022). Bakıya qayıdandan 
sonra parovoz maşinisti işləməyə başlayan Firudin rəhbərliyin diqqətini özünə 
cəlb etmişdir. Belə ki, o, nəinki öz parovozunu əla vəziyyətdə saxlayır, hətta digər 
maşinistlərə kömək edərək texniki nazaslıqların aradan qaldırlmasında iştirak 
edirdi. İşlətdiyi texnikanı ən mükəmməl şəkildə öyrənən gənc maşinist yeni çəkilən 
dəmir yollarında mövcud olan problemli, qəza ehtimalını artıran sahələri göstərir, 
problemin mövcudluğunu texnkini dəlillərlə sübut edirdi. Beləliklə, onun köməyi 
ilə 30-dan artıq potensial qəza halları aradan qaldırılmışdır (3). 

1929-cu ildən maşinist F.Ağayevə Azərbaycandakı dəmir yollarının ən ağır 
sahələrində işləmək, özü də bu sahələrdən sərnişin qatarlarını keçirmək həvalə 
olunur. O, nəinki bu işin öhdəsindən məharətlə gəlmiş, hətta bir sıra səmərələşdirici 
təkliflər vermişdir. Təkliflərdən biri rəhbərliyin diqqətini xüsusilə cəlb etmişdir. 
Belə ki, F.Ağayev göstərirdi ki, depolarda təmir briqadaları çatışmır və parovozlarda 
ən kiçik nasazlıq baş verəndə uzun müddət hərəkətsiz qalır, təmir üçün növbəyə 
dayanırlar (3). Bu həm iqtisadiyyata ziyan vurur (sərnişin və yükdaşınmalarda 
fasilələr əmələ gəlirdi), həm də maşinist və qatar heyətlərinin maaşlarına mənfi 
təsir göstərirdi. Təklif ondan ibarət idi ki, parovoz briqadalarının təcrübəli, bilikli 
işçilərindən ibarət təmir qrupları təşkil edilsin, parovozların xırda və orta təmirlərini 
onlar həyata keçirsinlər, keyfiyyətli təmirə görə maaş alsınlar. Təklif həm sadə 
zəhmətkeşlər, həm də rəhbərlik tərəfindən bəyənildiyindən qısa müddət əzrində 
müvafiq inzibati-təşkilati işlər aparılmışdır. 1932-ci ildə F.Ağayevə Zaqafqaziya 
dəmir yollarının Bakı deposu adından təqdim edilən Fəxri fərman (HXƏF, № 2076) 
sübut edir ki, təklifin səmərəliliyi özünü qısa müddətdə göstərirdi. İstər özünün 
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işlədiyi qatarları vaxtı-vaxtında və qəzasız mənzilə çatdrıması, istərsə də texnikanı 
əla vəziyyətdə saxlaması və bu baxımdan digər maşinistlərə kömək etməsinə görə 
F.Ağayev 1934-cü ilin sentyabrında “Stalin çağırışı zərbəçisi” nişanı ilə təltif 
olundu (nişanın vəsiqəsi hazırda muzeydə saxlanılır: HXƏF, № 2036). Keçirilmiş 
attestasiya Firudin Ağayevin öz işinin peşəkarı olmasını bir daha təsdiqlədi. 1935-
ci ilin mart ayında ona “1-ci dərəcəli maşinist” dərəcəsi verildi. MATM-da qorunan 
müvafiq vəsiqənin nömrəsi - №00043 göstərir ki, SSRİ kimi böyük olkədə ali xüsusi 
texniki təhsili olmayan F.Ağayev bu dərəcəyə layiq görülən 43-cü adam olmuşdur 
(HXƏF, № 2035).

1930-cu illərin sonlarından Firudin Ağayev ictimai fəaliyyətlə də məşğul olur: 
muzeydə qorunan vəsiqələr onun həmkarlar təşkilatının, 1938-ci ildə SSRİ Ali 
Sovetinə seçkilərdə Şmidt seçki dairəsinin üzvü olduğunu göstərir (HXƏF, № 2046 
- 2048, 2077). 

1941-1945-ci illərdə faşizimlə mübarizəyə Azərbaycan dəmir yolçuları da öz 
töhfəsini vermişlər. 1941-ci il iyulun 23-də, yəni Almaniyanın SSRİ-yə hücumundan 
bir ay sonra Azərbaycan dəmir yolları artıq müharibə rejimində işləməyə başladılar. 
Müharibənin ilk həftəsində, 23-30 iyun tarixlərində Azərbaycan stansiyalarında 
152 hərbi eşelon (6849 vaqon) doldurulub göndərilmişdir (5, s.158).  

Lakin Azərbaycan dəmir yolları müharibə rejimində fəaliyyətə başlayan 
ilk gündən böyük problemlə – kadr çatışmazlığı ilə üzləşdi. Belə ki, təcrübəli 
dəmiryolçuların bir qismi bilavasitə müharibə bölgələrində daşınmalarda 
iştirak etmək üçün Rusiya, Ukrayna, Belarusa göndərilmişdilər. Çağırış yaşlı 
dəmiryolçuların kütləvi şəkildə orduya səfərbər olunması ilə dəmir yolları gənc 
kadrlardan da məhrum oldu. Dəmir yolu emalatxanalarının usta və fəhlələrin bir 
hissəsi hərbi məhsul buraxan zavodlara, ilk növbədə mürəkkəb silahlar istehsal edən 
Kirov adına Bakı Maşınqayırma Zavoduna göndərildi (6, s.55). Kadr çatışmazlığını 
aradan qaldırmaq üçün işə cəlb olunan yeniyetmələr və qadınlar lazımi bilik və 
bacarıqlara malik deyildi. Belə şəraitdə Firudin Ağayev kimi təcrübəli kadrlar 
üzərinə düşən yük birə-on artmışdır. Onlar həm özləri daşınmalarda iştirak edir, 
həm iş prosesinin optimallaşdırılması ilə bağlı təkliflər verir və onları icra edir, həm 
də gənc nəsli öyrədirdilər. 1942-ci ildə cəbhədə vəziyyət kəskinləşəndə və əlavə 
çağırış başlayanda Firudin Ağayevə möhlət verildi və o, müharibəyə aparılmadı 
(möhlət sənədi MATM-da saxlanılır – HXƏF, № 2072). 

Dəmir yollarının heyəti fövqəladə iş rejimində çalışırdı. Belə ki, plandan əlavə 
işlərin görülməsi, 12-13 saatlıq iş günü, həftənin bütün günlərində işləmə dəmir 
yollarının bütün müəssisələrində adi hal almışdır. Nəticədə 1941-ci ildə dəmir 
yolunun Bakı bölməsinin 207 əməkdaşı planı 200% yerinə yetirdilər (4, s.279; 8, 
s.88). Tədricən belə işçilərin sayı artdığından müəssisələr də planı artıqlaması ilə 
yerinə yetirirdilər. İş proseslərini sürətləndirən ən qabaqcıl üsullar tətbiq olunurdu. 
Maşinistlər optimal rejimləri seçərək qatarların sürətlərinin artırılmasına və 
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yanacağın qənaətinə nail olmuşdular. 
Maşınıst F.Ağayevin briqadası parovozu 75 min km təmirsiz istismar edərək 21 

t yanacağa qənaət etmişdir (1, s.101). Bakı – Qudermez (Şimali Qafqazda döyüşlər 
onun yaxınlığında gedirdi) istiqamətində qatarların istismarı maşinistlərdən xüsusi 
bilik, bacarıq və rəşadət tələb edirdi. Belə ki, reyslərin birində açıq platformalarda 
tank və toplar daşıdığı zaman Ağayevin qatarı düşmən təyyarələrinin həmləsinə 
məruz qalır. Sürəti artırıb- azaltmaqla, kəskin şəkildə havaya çoxlu buxar 
buraxmaqla, yenidən sürətlə hərəkət etməklə maşinist qatarı zərbə altından çıxarıb 
cəbhəyə çatdırmağa nail oldu (3).

Müharibənin ilk dövründə onun əzmkarlığı dövlət tərəfindən yüksək 
qiymətləndirilmişdir: MATM-da qorunan orden kitabçasından məlum olur ki, 1942-
ci ilin avqustunda o, SSRİ-nin ən ali ordeni olan Lenin ordeni ilə təltif edilmişdir 
(HXƏF, № 2023).

Müharbə dövründə Qafqazın ən iri hərbi-nəqliyyat qovşağı olan Bakı-Biləcəri 
dəmir yolu qovşağına böyük ağırlıq düşmüşdür. Biləcəri stansiyasında sutkada 
970 vaqon doldurulub- boşaldılırdı. Azərbaycan lend-lizin Transiran marşrutunda  
əsas logistika mərkəzi olduğundan buradan çoxlu sayda texnika, silah və sursat 
daşınırdı. Həmçinin dəmir yolları ilə strateji xarakterli xammal, ərzaq və sənaye 
məhsulları da daşınırdı. Ümumilikdə, 1941-1945-ci illərdə Azərbaycan dəmir 
yolları ilə 600 mindən artıq neft və neft məhsulları olan sisternlər, 700 min vaqon 
yük göndərilimişdir (2, s.16).

SSRİ-nin işğal olunmuş ərazilərindən təxliyyə olunmuş zavod və fabriklərin 
Qafqaza, Mərkəzi Asiyaya köçürülməsində Azərbaycan dəmir yolları vacib rol 
oynamışlar. Canlı qüvvənin cəbhə bölgəsinə, işğal olunmuş ərazilərdən təxliyyə 
olunmuş qaçqınların ölkənin dərinliklərinə daşınmasında da dəmir yollarının rolu 
böyük olmuşdur. Təsadüfi deyil ki, Bakı sərnişin vağzalı 1943, 1944 və 1945-ci illərdə 
SSRİ Yollar Nazirliyinin keçici Qırmızı Bayrağına layiq görülmüşdür (7, s.174).

Azərbaycan dəmiryolçuları təkcə Azərbaycan SSR ərazisində deyil, həm də 
Təbriz- Culfa marşrutu üzrə işləyirdilər (1, s.108).

1943-cü il aprelin 15-də SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin qərarı ilə dəmir 
yollarında hərbi vəziyyət elan olundu (9, s.207). Qərara əsasən, dəmir yollarının 
bütün fəhlə və qulluqçuları müharibənin sonuna qədər dəmir yollarında işə səfərbər 
olunmuş hesab edilirdilər. Faktiki olaraq, dəmiryolçular hərbiçilərlə eyni statusa 
malik olurdular. 1943-cü il sentyabrın 4-də SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 
qərarı ilə dəmir yolu nəqliyyatının şəxsi heyəti üçün xüsusi rütbələr sistemi tərtib 
olundu. (9, s.209). 

Firudin Ağayev 4000 ton yükü olan qatarları birdəfəyə aparan ilk maşinistlərdən 
olmuşdur. Onun yetirmələri olan maşinistlər Bünyadzadə, Qasımov, Andreyev, 
Hüseynov Zaqfqaziya üzrə yanacağın aylıq qənaət rekordunu qoymuşdular 
(7, s.173). F.Ağayevin tərtib etdiyi parovozların təmirinin xüsusi qrafikində ən 
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xırda elementlər belə nəzərdə tutulmuşdur. Bu, parovozlara cari texniki xidmət 
göstərməyə, onları təmirə dayandırmadan işlətməyə imkan vermişdir. Düşmən 
aviasiyasının bombardmanları altında qatarı manevrlərlə idarə etməyin qaydalarını 
tərtib edən Ağayev neçə- neçə eşelonu xilas etmişir. Qocaman maşinist özü dəfələrlə 
4000 ton yük olan qatarları cəbhə xəttinə çatdırmışdır. 

Təlimatçı-maşinist Firudin Qulu oğlu Ağayev SSRİ Ali Sovetinin Rəyasət 
Heyətinin 5 noyabr 1943-cü il tarixli Fərmanı ilə Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adına 
layiq görülmüşdür (1, s.107). Fərman və Qəhrəman adının verilməsi haqqında vəsiqə 
hazırda MATM-də saxlanılır (HXƏF, № 2021, 2024).  Bu fəxri ada layiq görülən 
şəxs “Qızıl Ulduz” və “Lenin ordeni” ilə təltif olunurdu. F.Ağayev 118 nömrəli 
“Qızıl Ulduz” və 16249 nömrəli “Lenin” ordeni ilə təltif edilmişdir. F.Ağayev 
əmək nailiyyətlərinə görə verilən SSRİ-nin bu ən yüksək adına layiq görülmüş 
ilk azərbaycanlı, ilk azərbaycanlı dəmiryolçu olmuşdur. MATM-da F.Ağayevin 
ünvanına müxtəlif yerlərdən daxil olmuş təbrik teleqramları da saxlanılır (HXƏF, 
№ 2080-2081).

Müharibənin sonunadək əzmkarlıqla çalışan F.Ağayev 18 sentyabr 1944-cü il 
tarixində “Qafqazın müdafiəsinə görə medal” ilə təltif edilmişdir. Medalın MATM-
da qorunan vəsiqəsindən aydın olur ki, F.Ağayev bu medalı alan 10-cu şəxsdir 
(HXƏF, № 2042).

Azərbaycan dəmiryolçuları SSRİ dəmiryolçularının müharibə dövrü şüarını – 
“Vaxtında çatdırılan hər qatar düşmənə zərbədir” canla- başla həyata keçirmişdilər. 
1945-ci ildə 36 dəmiryolçu orden və medallarla, 116 nəfər SSRİ Xalq Yollar 
Komisarlığının fəxri nişanları ilə təltif  edilmişdir (4, s.170; 5, s.165). 

Məşhur maşinistin müharibə dövrünə aid son ordeni “Qırmızı Ulduz” ordeni 
olmuşdur ki, bu təltif nişanı ona 1945-ci ildə təqdim edilmişdir. Bu barədə müvafiq 
yazı F.Ağayevə məxsus orden kitabçasında qeyd edilmişdir (HXƏF, № 2023).

MATM-də qorunan digər sənəddən məlum olur ki, 11 avqust 1945-ci ildə SSRİ 
Xalq Yollar komissarı tərəfindən maşinist- təlimatçı F.Ağayevə “Fəxri dəmiryolçu” 
nişanı verilib -– (HXƏF, № 2025).Həmin nişan MATM Köməkçi tarixi fənn 
materialları fondunda (KTFMF, № 155) qorunur.

25 yanvar 1946-cı il tarixində F.Ağayev  “Böyük Vətən müharibəsində şərəfli 
və fədakar əməyə görə” medalı ilə təltif olunmuşdu (HXƏF, № 2037).

1945-ci il mayında müharibə antifaşist ölkələrin qələbəsilə nəticələndi. 
Müharibə illərində Azərbaycan dəmir yolları müəssisələrinin göstərdiyi fədakarlıq 
və rəşadət SSRİ rəhbərliyinin nəzərindən qaçmamışdır. Respublikanın o dövrdəki 
rəhbəri Mir Cəfər Bağırov yaranmış şəraitdən istifadə edərək Azərbaycan dəmir 
yollarının Zaqafqaziya dəmir yolları tərkibindən çıxarılması təklifini irəli sürdü. 
Nəticədə SSRİ Dövlət Müdafiə Komitəsinin 1945-ci il 6 iyul tarixli əmrinə əsasən 
Azərbaycan dəmir yolları Zaqafqaziya dəmir yolu tərkibindən çıxarıldı. SSRİ Xalq 
Yollar Komissarlığının 1945-ci il 28 iyul tarixli, 647/9 saylı əmri ilə Azərbaycan 
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dəmir yolları müstəqil qurum kimi təşkil edildi (1, s.109).
Müharibə illərində bütün texnika və avadanlıq, demək olar ki, sıradan çıxmışdı. 

Yeni texnika və avadanlıq ümumiyyətlə istehsal olunmur, əsaslı təmir aparılmır, 
ehtiyat hissələri, relslər, şpallar çatışmırdı. Cəbhəyə çağırılmış dəmiryolçular 
Azərbaycana qayıtsalar da, kadr çatışmazlığı problemi özünü göstərirdi. 
Müharibədən sonrakı dövrdə iqtisadiyyatın bərpa edilməsində nəqliyyatın böyük 
rolunu nəzərə alaraq SSRİ dəmir yollarında hərbiləşdirilmiş idarəetmə sistemi 
və fövqəladə vəziyyət uzadıldı. Dəmiryolçu rütbələri, hərbiləşdirilmiş uniforma, 
ümumiyyətlə hərbiləşdirilmiş idarəetmə sistemi 1953-cü ildə, dəmir yollarında 
hərbi vəziyyət isə 1954-cü il iyulun 6-da ləğv olundu. (9, s. 397)

Müharibənin bitməsi ilə SSRİ-də  beşillik iqtisadi plan qəbul olundu. 
Müharibədən sonrakı beşillik (1945-1950) 1950-ci ildə tamamlanmalı idi. Lakin 
1946-cı ilin iyulunda “Sovet İttifaqı dəmiryolçularının xalqların böyük rəhbəri, 
Sovet İttifaqı Generalissimusu İosif Stalinə məktubu” çap olundu. Məktub 2.521.562 
dəmiryolçu, o cümlədən Azərbaycan dəmiryolçuları tərəfindən imzalanmışdır. 
Məktubda dəmiryolçular beşillik planı bir il tez, 1949-cu ildə tamamlamağa öz 
üzərlərinə öhdəlik kimi götürürdülər. Belə öhdəlik dəmiryolçuları istirahət bilmədən 
gecə-gendüz çalışmağa vadar etmişdir.

Müharibədən sonra da böyük səylə çalışan Firudin Ağayev 1949-cu ildə 
“Əməkdə fərqlənməyə görə” («За трудовое отличие») medalı ilə təltif edildi 
(HXƏF, № 2037/2). Həmin ildə o, SSRİ Yollar Nazirliyi tərəfindən “Əla parovozçu” 
nişanına layiq görüldü (HXƏF, № 2026). MATM–də qorunan bu nişan xüsusilə 
fərqlənmiş parovozçulara verilirdi (KTFMF, № 154)

F.Ağayev Bakı şəhər zəhmətkeş deputatları Sovetinin deputatı, üç dəfə 
Azərbaycan SSR Ali Sovetinin deputatı seçilmiş, iki dəfə Ali Sovetin Rəyasət 
Heyətinin üzvü olmuşdur. Bunu təsdiqləyən vəsiqələr, xidməti sənədlər MATM-
də qorunur (HXƏF, № 2030, 2032, 2033, 2034, 2040, 2044 -2051). Həmçinin 
MATM-dəki sənədlərdən məlum olur ki, görkəmli maşinist Dzerjinsk rayon partiya 
təşkilatından Azərbaycan Kommunist Partiyasının XVII, XVIII, XIX qurultaylarına 
nümayəndə seçilmişdi (HXƏF, № 2052, 2053, 2058). F.Ağayev dəmiryolçular 
həmkarlar ittifaqının işində fəal iştirak etmiş, SSRİ Həmkarlar İttifaqlarının X və 
XI qurultaylarının iştirakçısı olmuşdur (HXƏF, 2031, 2062, 2063, 2064). MATM-
da F.Ağayevə məxsus deputat nişanları saxlanılır (KTFMF, № 156, 157)

MATM-də F.Ağayevin müxtəlif dövrlərə aid fotoşəkilləri də saxlanılır 
(HXƏF, № 2074/2-4, 8). Maraqlıdır ki, Firudin Ağayev SSRİ-də dəmiryolçulara 
örnək göstərilən kadrlar sırasında hər zaman təbliğ olunmuş və hətta iki təşviqat 
plakatında (“Dəmir yollarında əmək intizamını gücləndirmək” və Müharibədən 
sonrakı beşilliklərin qabaqçılları”) məhz onun fotoşəkli vurulmuşdu (HXƏF, № 
2074/1, 9). Həmçinin muzeydə qorunan bir fotoşəkildə F.Ağayevin büstünün təsviri 
verilmişdir, bu isə sağlığında onun büstünün düzəldilməsindən xəbər verir (HXƏF, 
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№ 2074/7).
Bəzi xatirələrdə Firudin Ağayevin 1951-ci ildə ikinci dəfə “Lenin” ordeni 

ilə təlfif edilməsi barəsində məlumat verilsə də, muzeydə qorunan sənədlərdə və 
mövcud ədəbiyyatda bu fakt təsdiqini tapmır.

1951-ci ildə təqaüdə çıxana qədər Bakı dəmiryolu deposunda baş maşinist 
kimi çalışan F.Ağayevin adı 5 noyabr 1957-ci ildə Azərbaycan dəmir yolları Şöhrət 
Kitabına salınmışdır. Bunu təsdiqləyən Şəhadətnamə MATM-da saxlanılır (HXƏF, 
№ 2073). Firudin Qulu oğlu Ağayev 1958-ci ildə Bakı şəhərində vəfat etmişdir. 
Onunla bağlı bir neçə maddi əşya – yazı kitabçası, telefon nömrələri olan yazı 
kitabçası, yol domino oyunu, yol qovluğunda eynək MATM-də saxlanılır (HXƏF, 
№ 2038- 2041).

Qeyd etmək lazımdır ki, Sosialist Əməyi Qəhrəmanı Firudin Ağayevlə bağlı 
materiallar həyat yoldaşı Mehdiyeva Ballı Cəfər qızının təşəbbüsü ilə ailə üzvləri 
tərəfindən 1964-cü ildə Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinə təhvil verilmişdir.

Beləliklə, MATM fondlarında qorunan və indiyədək tədqiqatlara cəlb olunmayan 
eksponatlar Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətlərindən biri, ilk dəfə Sosialist Əməyi 
Qəhrəmanı adına layiq görülmüş ilk azərbaycanlı dəmiryolçu Firudin Ağayevin 
əmək fəaliyyəti və nailiyyətləri ilə bağlı yeni faktları üzə çıxarmağa imkan vermişdir.
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Ramiya Ismailova
Materials of the first Azerbaijani - Hero of Socialist Labor Firudin Agayev

in the collection of NMHA 

Summary

Keywords: Hero of Socialist Labor, Firudin Agayev, Azerbaijan Railways, 
Baku Railway Depot, Great Patriotic War

The funds of the National Museum of the History of Azerbaijan contain 
materials of a railway worker, the first Azerbaijani - Hero of Socialist Labor Firudin 
Agayev. Despite his great contribution to the development of railway transport in 
Azerbaijan in the 1920s-1940s, marked by the highest awards of the USSR, his 
activities have not yet been the subject of a separate study. Studying the materials 
of the NMHA makes it possible to fill the existing gap, to establish the most striking 
facts of his work biography.

Рамия Исмаилова
Материалы первого азербайджанца - Героя Социалистического Труда

 Фирудина Агаева в коллекции НМИА 
Резюме

Ключевые слова: Герой Социалистического Труда, Фирудин Агаев, 
Азербайджанские железные дороги, Бакинское железнодорожное депо, 
Великая Отечественная война

В фондах Национального Музея истории Азербайджана хранятся 
материалы железнодорожника, первого азербайджанца - Героя 
Социалистического Труда Фирудина Агаева. Несмотря на его большой вклад 
в развитие железнодорожного транспорта Азербайджана в 1920-1940-х 
годах, отмеченный высшими наградами СССР, деятельность Ф.Агаева до сих 
пор не была темой отдельного исследования. Изучение материалов НМИА 
позволяет восполнить имеющийся пробел, установить наиболее яркие факты 
его трудовой биографии.
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F.Ağayevin “Qafqazın müdafiəsinə görə” 
medalı ilə təltif edilməsi haqqında vəsiqə

F.Ağayevə Sosialist Əməyi Qəhrəmanı 
adının verilməsi haqqında Fərman
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Günel Eminova

Sovet İttifaqı Qəhrəmanı qvardiya polkovniki Həbibulla 
Hüseynovun döyüş yolu memorial materiallar əsasında

Günel Eminova. Sovet İttifaqı Qəhrəmanı qvardiya polkovniki Həbibulla Hüseynovun 
döyüş yolu memorial materiallar əsasında (səh. 419-425)

Açar sözlər: Həbibulla Hüseynov, Böyük Vətən müharibəsi, Sovet İttifaqı 
Qəhrəmanı, 1-ci Baltikyanı cəbhə, zenit dviziyası, Keniqsberq əməliyyatı, Zemland 
əməliyyatı, Qaydau döyüşü

UOT 94 (479.24)

XX əsrin görkəmli Azərbaycan sərkərdələri 
sırasında istedadlı topçu, Sovet İttifaqı Qəhrəmanı 
qvardiya polkovniki Həbibulla Hüseynov (1910-1945) 
diviziya komandiri vəzifəsinə layiq görülmüş ən cavan 
zabitlərdən biri olmuşdur. Peşəkar hərbçi, 1941-1945-ci 
illər müharibəsinin ilk günündən həlak olduğu 16 aprel 
1945-ci il tarixinədək ağır döyüşlərin iştirakçısı olmuş 
H.Hüseynov sovet artilleriyası sərkədələri sırasında xüsusi 
qeyd edilir. Bununla bərabər, vətən tarixşünaslığında 
onunla bağlı elmi tədqiqatlar, demək olar ki, yoxdur. 
Publisist üslubda yazılmış kiçik məqalələrdə onun hərb 
sənətimizdəki yeri göstərilmir, döyüş yolu ötəri təsvir 
edilir. 2017-ci ildə işıq üzü görmüş Azad Hüseynovun 
“Azərbaycan 1941-1945. Sovet İttifaqı Qəhrəmanları” 
(“Азербайджан 1941-1945. Герои Советского Союза”) 
(20) kitabındakı H.Hüseynov haqqında məqalə əsasən Rusiya arxivlərində qorunan 
sənədlər əsasında yazılmışdır.

Hesab edirik ki, qəhrəmanın döyüş yolu haqqında məlumatların azlığı 
səbəblərindən biri onunla bağlı mənbələrin məhdudluğu ilə bağlıdır. Lakin memorial 
materialların tədqiqatlara cəlb edilməsi bu boşluğu aradan qaldırmağa imkan verir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində Həbibulla 
Hüseynovla bağlı qiymətli eksponatlar toplanmışdır. Bu eksponatlar H.Hüseynovun 
cəbhə dostu qvardiya leytenantı Usman Süleymanov və kapitan Vasiliy Alekseyeviç 

Sovet İttifaqı Qəhrəmanı 
qvardiya polkovniki 
Həbibulla Hüseynov
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Bazarov tərəfindən H.Hüseynovun ailəsinə təqdim edilmişdir. Onların ailə tərifindən 
Muzeyə təqdim edilməsi və əsasən döyüş fəaliyyəti ilə bağlı olması bu eksponatları 
H.Hüseynovun döyüş yolunun öyrənilməsində əvəzsiz mənbə hesab etməyə əsas 
verir. H.Hüsenovla bağlı materiallar muzeyin Sənədli mənbələr fondunda (2 say 
vahidi), Köməkçi tarixi fənn materailları fondunda (3 say vahidi) və Hədiyyələr və 
xatirə əşyaları fondunda (33 say vahidi) saxlanılır. 

Həbibulla Eynulla oğlu Hüseynov 10 oktyabr 1910-cu ildə Cənubi Azərbaycanın 
(İran) Ərdəbil şəhərində anadan olmuş, sonralar ailəsi ilə Şimali Azərbaycana 
köçmüşdür. 1928-ci ildə Komsomol komitəsi xəttilə o, Tbilisi hərbi məktəbinə 
oxumağa göndərilmişdir. 1932-ci ildə məktəbin artilleriya şöbəsini bitirən 
Həbibulla Hüseynov Sevastopola zenitçilər hazırlayan kursa göndərilmişdir (1, s. 
288). Hərbi vəzifələrini layiqincə yerinə yetirən və kapitan rütbəsinədək yüksələn 
H.Hüseynov 1938-ci ildə İran casusu olmaqda təqsirləndirilərək həbs olunmuş 
(xüsusi canfəşanlıq edən çekistlərdən biri komandirin mənşəyinə ilişmişdir), ancaq 
bir neçə aylıq həbsdən sonra azadlığa buraxılmış və ona qarşı ittihamlar əsassız 
olduğundan rütbə və vəzifəsində bərpa olunmuşdur (19, s.103-104). 

Böyük Vətən müharibəsinin ilk günlərindən H.Hüseynovun zenit-artilleriya 
divizionu ağır müdafiə döyüşlərində iştirak etmişdir. Zenitçilər müharibənin 
ilk dövründə təkcə düşmən aviasiyasına deyil, həmçinin tankəleyhinə topların 
çatışmazlığı şəraitində tanklara qarşı da üzbəüz vuruşmağa məcbur olurdular. 
Döyüşlərdə özünü bacarıqlı və cəsur komandir kimi göstərən Həbibulla Hüseynov 
1942-ci ilin oktyabrında podpolkovnik rütbəsinə layiq görülür və Ali Baş 
Komandanlığın Ehtiyyat Qüvvəsinin 4-cü zenit artilleriya diviziyası tərkibindəki 
658-ci zenit-artilleriya alayının komandiri təyin olunur. Qeyd etmək lazımdır ki, Ali 
Baş Komandanlığın Ehtiyyat Qüvvəsinə daxil olan hərbi hissələr cəbhənin ən ağır 
döyüşlər gedən sahələrinə göndərilirdi ki, döyüşlərin gedişində dönüş yaradılsın. Bu 
isə həmin hərbi hissələrin komandanlığından xüsusi bilik və bacarıqlar tələb edirdi. 

Belə ağır döyüşlərin getdiyi istiqamətlərdən biri Stalinqrad idi. 1942-1943-
cü illərin sonu H.Hüseynovun alayı diviziya tərkibində cənub-şərq cəbhəsində 
Stalinqrad döyüşlərində iştirak etmiş və SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 22 
dekabr 1942-ci il tarixli fərmanı ilə H.Hüseynov “Stalinqradın müdafiəsinə görə” 
medalı ilə təltif edilmişdir (7). H.Hüseynova təqdim edilmiş həmin medal hazırda 
MATM-da saxlanılır (15). 

Məlumdur ki, Stalinqrad ətrafında mühasirəyə düşmüş hərbi hissələrini 
azad etmək üçün Hitler komandanlığı 6-cı və 11-ci tank diviziyaları ilə Taçinsk 
istiqamətindən əks-hücuma başlamışlar. Zərbə o qədər güclü olmuşdur ki, 
sovet tankəleyhinə hissələri ilə bərabər düşmən tanklarına qarşı zenit artilleriya 
hissələri də göndərilmişdir. 24 dekabr 1942-ci ildə H.Hüseynov Taçinsk stansiyası 
uğrunda döyüşdə sovet tank korpusu qərargahının müdafiəsinə və düşmənin tank 
hücumlarının dəf olunmasına rəhbərlik etmişdir. Almanların korpus qərargahını 
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məhv etmək cəhdi boşa çıxmış, üstəlik onun şəxsən iştirakı ilə üç düşmən tankı 
yandırılmışdır (20, s. 105). Podpolkovnik H.Hüseynov döyüş əməliyyatını 
yerinə yetirən zaman birbaşa ön xətdə olaraq 2-ci Qvardiya tank korpusunun 
havaəleyhinə müdafiə vasitələrindən uğurla istifadə edərək alman aviasiyasının 
tank birləşmələrinə bomba zərbələri endirməsinə imkan verməmişdir. Alayın 
qvardiya-tankçı zenitçilərinin düşmən aviasiyasından uğurlu müdafiəsi nəticəsində 
22 düşmən təyyarəsi vurulmuşdur (18). Alayın fəaliyyətinə bacarıqlı rəhbərlik və 
şəxsi igidliyə görə Cənub-qərb cəbhəsi  üzrə 25 fevral 1943-cü il tarixli 0186 saylı 
əmr ilə podpolkovnik Həbibulla Eynulla oğlu Hüseynov Qırmızı Bayraq ordeni ilə 
təltif olunmuşdur (19). Tərkibinə 658-ci zenit artilleriya alayının daxil olduğu 24-
cü tank korpusu isə 2-ci qvardiya tank korpusuna çevrilmiş və ona “Taçinsk” fəxri 
adı verilmişdir. O ağır döyüşlərdən yadigar olaraq MATM-ın Hədiyyələr və xatirə 
əşyaları fondunda H.Hüseynova məxsus zenitçi zabitin durbini qorunur (6).

1943-cü ilin aprel ayına qədər H.Hüseynovun alayı tərəfindən məhv edilən 
düşmən təyyarələrinin sayı 33-ə çatmışdı. MATM-də qorunan sənədlərdən məlum 
olur ki, alman işğalçıları ilə mübarizədə ön  cəbhədə döyüş tapşırıqlarının nümunəvi 
yerinə yetirilməsinə görə 3-cü Qvardiya Ordusu qoşunları üzrə 3 aprel 1943-cü il 
tarixli 042/н saylı əmr ilə podpolkovnik Həbibulla Hüseynov ikinci dəfə Qırmızı 
Bayraq ordeni ilə təltif olunmuşdur (10). 2-ci qvardiya tank korpusu tərkibində 
işğalçılarla döyüşlərdə göstərilmiş müstəsna cəsarət və qəhrəmanlığa görə 658-ci 
zenit artilleriya alayına fəxri “qvardiya” adı verilmiş və o, 268-ci qvardiya zenit 
artilleriya alayına çevrilmişdir. 23 aprel 1943-cü ildə isə Həbibulla Hüseynova 
qvardiya polkovniki hərbi rütbəsi verilmişdir (20, s.106). Bu dövrdə H.Hüseynovun 
hərbi istedadı barədə mətbuatda məqalələr dərc olunmağa başlamış, Azərbaycan 
oğlunun qəhrəmanlıqları barədə qısa məlumatlar verilmişdir. H.Hüseynova həsr 
olunmuş qəzetlərin bəziləri hazırda MATM-də qorunur (3).

1943-cü ilin iyulundan Ali Baş Komandanlığın Ehtiyat Qüvvələri tərkibində 
zenit artilleriya diviziyasının qərargah rəisi vəzifəsini tutmuş qvardiya polkovniki 
H.Hüseynov həmin ilin oktyabrında yeni təyinat almış və Moskva hərbi dairəsində 
67-ci zenit artilleriya diviziyasının yaradılması üçün yola düşmüşdür. MATM-
də qorunan sənədlərdən aydın olur ki, Həbibulla Hüseynov təkcə döyüşən zabit 
deyil, hərb işinin nəzəriyyəsi ilə yaxından maraqlanan hərbçi-alim olmuşdur. Hərbi 
akademik təhsili olmasa da, ona hətta zabitlərə zenit artilleriyasının tətbiqinin yeni 
üsulları ilə bağlı mühazirələr demək icazəsi verilmişdir və MATM kolleksiyasında 
onun bir neçə mühazirə dəftəri qorunur (4). Yeni texnika və yaxşı hazırlanmış 
kadrlarla təchiz edilmiş diviziyanın alayları 1944-cü ilin iyulunda 1-ci Baltikyanı 
cəbhəyə çatdılar. İlk döyüşlər göstərdi ki, H.Hüseynovun diviziyası olduqca yaxşı 
hazırlıq keçmişdir. Bu dövrdə diviziyanın hissələri tərəfindən 53 düşmən təyyarəsi 
vurulmuşdu. Həmçinin, quru qoşunlarını dəstəkləyən zenit artilleriyasının atəşi ilə 
düşmənin iki artilleriya topu, dörd minaatan batareyası, 17 pulemyot nöqtəsi, döyüş 
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sursatı ilə birlikdə beş avtomaşın, dörd nəzarət nöqtəsi məhv edilmiş, 718 əsgər və 
zabit məhv edilmişdir. Alman komandanlığı modernləşdirilmiş T-IV “Pələng” ağır 
tanklarının cəbhədə dönüş yaradacağına ümidli idi, lakin H.Hüseynovun zenitçiləri 
iki “Pələng” tankını məhv etmişdilər. Maraqlıdır ki, düşmənin bu yeni texnikasından 
birini döyüş xəttinə gəlmiş qvardiya polkovniki H.Hüseynov şəxsən vurmuşdu (20). 
MATM-də qorunan sənəddən aydın olur ki, Baltikyanı döyüşlərdə alman işğalçıları ilə 
mübarizədə ön cəbhədə döyüş tapşırıqlarının nümunəvi yerinə yetirilməsinə görə1-
ci Baltikyanı cəbhəsi qoşunları üzrə 24 yanvar 1945-ci il tarixli 078 saylı əmr ilə  67-
ci zenit dviziyası komandiri qvardiya polkovniki Həbibulla Eynulla oğlu Hüseynov 
1-ci dərəcəli Vətən Müharibəsi ordeni ilə təltif olunmuşdur (9). Polkovnikə təqdim 
edilmiş həmin orden hazırda MATM-də saxlanılır (13, s. 107). MATM-də həmçinin 
bu dövrə aid H.Hüseynovun iki fotoşəkli də qorunur (12).

MATM-də saxlanılan digər bir sənədə görə, SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 
2 noyabr 1944-cü il tarixli fərmanı ilə Qırmızı Ordu sıralarında nümunəvi xidmət 
illərinə görə Həbibulla Hüseynov Qırmızı Ulduz ordeni ilə təltif olunmuşdur (8). 
Polkovnikə təqdim edilmiş həmin orden hazırda MATM-də saxlanılır (16).

1943-cü ilin 30 iyulundan başlanan hərbi əməliyyatlarda 1-ci Baltikyanı 
cəbhədəki qoşunların tərkibində qvardiya polkovniki H.Hüseynovun rəhbərlik 
etdiyi diviziya düşmən aviasiyası, canlı qüvvə və texikasına böyük zərbə 
vurmuşdur. 1945-ci ilin yanvar-aprel aylarında isə Şərqi-Prussiya hücum əməliyyatı 
döyüşlərində H.Hüseynovun komandanlığı altında zenitçilər xüsusi əzm və cəsarət 
göstərmişdirlər. Almanların alınmaz qalaya çevirdikləri Keniqsberqin alınmasından 
sonra Qırmızı Ordu hissələri qarşısında Zemland yarımadasında mühasirəyə alınmış 
65 mindən artıq canlı qüvvə, 1200-dən artıq top və minaatan, 166 tankı olan alman 
hərbi hissələrinin ləğv edilməsi tapşırığı dururdu. Yarımadada alman istehkamlarına 
hücum aprelin 13-dən başlanmışdı (20, s.109).

Almanların möhkəm daş və beton istehkamlarını dağıtmaq üçün zenit artilleriya 
hissələri geniş tətbiq edilir, onlar həmçinin əks-hücuma cəhd edən alman tankları 
ilə də mübarizə aparırdılar. Zemland yarımadasındakı düşmən qüvvələrinin məhv 
edilməsi zamanı qvardiya polkovniki H.Hüseynovun komandanlığı altında Ali Baş 
Komandanın Ehtiyat Qüvvəsinin 67-ci zenit artilleriya diviziyası birbaşa atəşlə 
düşmənin atəş nöqtələrini və canlı qüvvəsini məhv edir və qoşunların irəliləməsinə 
şərait yaradırdı. 16 aprel 1945-ci il Qaydau şəhərində düşmənin vacib istehkam 
nöqtəsi uğrunda döyüşdə qvardiya polkovniki Həbibulla Hüseynov döyüş postunda 
odlu silahların birbaşa hədəfində olduğu mövqedə qəhrəmancasına həlak olmuşdur. 
Görkəmli hərbçimizin məhz döyüş şəraitində ön xəttdə həlak olmasını təsdiqləyən 
SSRİ Ali Soveti Rəyasət heyətinin polkovnikin ailəsinə ünvanladığı məktub MATM-
də qorunur (2). Son döyüşdə onun üzərində olmuş poqonlar da MATM-də saxlanılır 
(5). Həbibulla Eynulla oğlu Hüseynov Zemland yarımadasında alman işğalçıları ilə 
döyüşlərdə göstərdiyi qəhrəmanlıq və cəsarətə görə Sovet İttifaqı Qəhrəmanı adına 
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layiq görülmüşdür və bu barədə SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 29 iyun 1945-ci 
il fərmanı MATM-də saxlanılır (11; 17). MATM-də saxlanılan unikal fotoşəkildə 
qvardiya polkovnikinin təntənəli şəkildə Mariampol (Litva) şəhərində zabitlər 
qəbiristanlığında dəfn edilməsi təsvir olunub (13).

Beləliklə, memorial materialların tarixi tədqiqata cəlb edilməsi, onları 
mövcud ədəbiyyat və arxiv sənədləri ilə tutuşdurulması Azərbaycanın görkəmli 
hərbçilərindən olmuş Sovet İttifaqı Qəhrəmanı qvardiya polkovniki Həbibulla 
Hüseynovun döyüş yoluna dair yeni faktlar üzə çıxarmağa imkan vermişdir. 
İndiyədək məlum olmayan məqamlar sırasında onun hərbi-nəzəri məsələlərlə də 
məşğul olması, zabitlərə hərb sənətinin yenilikləri barəsində mühazirələr oxuması 
xüsusi qeyd edilməlidir.
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Gunel Eminova
The combat path of the Hero of the Soviet Union, 

Guards Colonel Habibulla Huseynov based on memorial materials

Summary

Key words: Habibulla Huseynov, The Great Patriotic War, Hero of the Soviet 
Union, The 1st Baltic Front, anti-aircraft division, Königsberg operation, Samland 
operation, Battle of Gaidau

The article is devoted to the study of the combat path of the Hero of the Soviet 
Union, Guards Colonel Habibulla Eynulla oglu Huseynov on the basis of memorial 
materials. From the first days of the Great Patriotic War, military units under the 
command of Habibulla Huseynov took part in heavy defensive battles. Thanks to 
the valuable exhibits stored in the National Museum of the History of Azerbaijan, 
which is an invaluable source on the military path of H.Huseynov, one can study 
his exceptional knowledge, skills, courage and heroism in the fight against the 
German invaders. Highly appreciating his military talent, the command directed 
him to the areas where heavy battles were going on - the Stalingrad, Tachinsky, 1st 
Baltic fronts. For exemplary performance of combat missions, H.Huseynov was 
repeatedly awarded medals and orders, which are currently kept in the NMHA. The 
museum also contains notes with the texts of the lectures of the artillery commander 
for the officers. The commander of the guard division, Colonel Habibulla Huseynov, 
having left the command post during the battle for Gaidau during the liberation of 
the Samland Peninsula from the Germans, died heroically on the front line on April 
16, 1945 at the age of 34. Comparison of the exhibits preserved in the NMHA 
with scientific publications and archival materials allowed for a deeper study of his 
combat path.

Гюнель Эминова
Боевой путь Героя Советского Союза гвардии полковника 

Габибуллы Гусейнова по мемориальным материалам

Резюме

Ключевые слова: Габибулла Гусейнов, Великая Отечественная война, 
Герой Советского Союза, 1-й Прибалтийский фронт, зенитная дивизия, 
Кенигсбергская операция, Земландская операция, битва при Гайдау
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Статья посвящена исследованию боевого пути Героя Советского 
Союза, гвардии полковника Габибуллы Эйнулла оглы Гусейнова на основе 
мемориальных материалов. С первых дней Великой Отечественной войны 
воинские части под командованием Габибуллы Гусейнова принимали 
участие в тяжелых оборонительных боях. Благодаря ценным экспонатам 
Национального музея истории Азербайджана, являющимся бесценным 
источником исследования боевого пути Гусейнова, можно изучить его 
исключительные знания, умения, мужество и героизм в борьбе с немецкими 
оккупантами. Высоко оценивая его военный талант, командование направляло 
его на направления, где шли тяжелые бои - Сталинградский, Тачинский, 
Прибалтийский фронты. За образцовое выполнение боевых задач Гусейнов 
неоднократно награждался медалями и орденами, которые в настоящее 
время хранятся в НМИА. В музее также хранятся его записи с текстами 
лекций для офицерского состава. Командир дивизии гвардии полковник 
Габибулла Гусейнов, покинув командный пункт во время битвы за Гайдау при 
освобождении Большого Земландского полуострова от немцев, героически 
погиб на передовой 16 апреля 1945 года в возрасте 34 лет. Сравнение 
экспонатов, сохранившихся в НМИА, с научными публикациями и архивными 
материалами позволило более глубоко изучить его боевой путь.

Həbibulla Hüseynova Sovet İttifaqı Qəhrəmanı 
adının verilməsi haqqında fərman

H.Hüseynovun “Stalinqradın 
müdafiəsinə görə” medalının  vəsiqəsi

Həbibulla Hüseynovun zabit heyətinə 
oxuduğu mühazirənin üz qabığı
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UOT 94 (479.24)

Основу азербайджанской народной музыки состовляет мугам – вокальный 
и инструментальный жанр, являющийся самым богатым по содержанию, 
совершенно зрелым по художественной мысли и законченным по своему 
строению формы народного музыкального искусства (4,с.3). Исполнителями 
этого необыкновенного жанра являлись народные певцы – ханенде, 
инструменталисты, играющие на таре, кеманче, сазе, каноне, дэф, нагаре и 
т.д., которые не один век услаждали слушателей своим высоким искусством, 
выступая как и в ансамблях сазандаров – трио, квартет и более участников, 
так и отдельно соло, виртуозно играя на инструменте. Среди музыкальных 
инструментов главное и особенное место занимает тар и по богатству 
звучания и по значимости в аккомпанементе певцу. Как писал Уз.Гаджибеков, 
«Тар первейший из наиболее часто используемых инструментов» (2, с.14). 
Исполняя мугамные импровизации, тарист и ханенде играют ведущую роль в 
ансамблях сазандаров. 

С середины XIX века в Азербайджане искусство исполнения мугама 
на народных инструментах получает дальнейшее развитие. В конце XIX 
– начале ХХ вв. появляются выдающиеся мастера – таристы: Алескер, 
Садыхджан, Мешади Джамил Амиров, Ширин Ахундов, Мансур Мансуров, 
Курбан Примов, Мирза Фарадж Рзаев и другие. Садыхджан был искусным 
таристом и исполнителем-новатором. «До него музыканты играли на таре, 
держа его на коленях. Он впервые стал играть на таре, прижимая его к груди. 
До Садыхджана тар имел 5 струн. Он добавил еще 6 струн, доведя их число 
до 11-ти» (4, с.45), тем самым обогатив звучание инструмента, а исполнение 
мугама стало более выразительным и ярким. 

Один из известных азербайджанских таристов первой половины ХХ века 
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был и Ахмед Бакиханов, сыгравший огромную роль в развитии мугамного 
исполнительства, в воспитании профессиональных национальных кадров, 
создании учебных пособий и организации первых музыкальных ансамблей, 
коллективов в республике.

А.Бакиханов родился в 1892 году в городе Баку. Отец его, Мамед Рза, был 
большим любителем народной музыки – мугамов, которые сам исполнял на 
таре, сазе.  Ахмед и его брат Мамедхан росли в обстановке приобщения и 
любви к музыке. Будучи с семьей в южноазербайджанском городе Реште, 
отец отдает Ахмеда на обучение игре на таре известному музыканту 
Абдулгасан Игбал Азер Солтану, уроженцу Тебриза. Переехав в Баку в 
1912 году, юноша продолжает интересоваться музыкой, посещая концерты 
известных исполнителей. Слушая замечательных певцов, таристов, он учился 
пониманию и постижению мугамной музыки и исполнительского искусства, 
как бы проходя самобытную музыкальную школу (1, с.72), становясь сам 
исполнителем народной музыки. Любовь к творчеству, а также желание в 
музыкальном просвещении и воспитании подрастающего поколения, привели 
А.Бакиханова к мысли об организации при школах, различных клубах кружок 
самодеятельности, где он обучал учащихся игре на таре и сценическому 
исполнительству, тем самым приобретая педагогические навыки, которые 
в последствии ему пригодились в преподавательской деятельности в 
музыкальных учебных заведениях.

В 1927 году А.Бакиханов был принят солистом в Азрадиокомитет, а в 
1929 году приглашен Уз.Гаджибековым преподавать искусство мугама в 
Азгосконсерваторию и с 1933 года работал в музыкальном техникуме, где 
особенно проявился его педагогический дар. «Именно здесь ярко раскрылись 
и утвердились его основополагающие принципы в области всестороннего 
постижения азербайджанской народной музыки, классического народно-
профессионального наследия, а также освоения традиций их исполнения» 
(1, с.43). Его учениками являлись в будущем известные музыканты, 
композиторы, исполнители: Ариф Меликов, Сулейман Алескеров, Ашраф 
Аббасов, Агабаджи Рзаева, Нариман Мамедов, Адиль Герай, Габиб Байрамов, 
Алиага Гулиев, Ахсан Дадашов. Баба Салахов, Алиакрам Гусейнов, Сарвар 
Ибрагимов, Авез Рахметов и другие. В своих воспоминаниях об учителе А. 
Меликов писал: «Я в течении четырех лет изучал мугамы под руководством 
Ахмеда Бакиханова. Его многогранные знания по истории, философии, поэзии 
Востока делали уроки особенно интересными, подводили к осмыслению 
внутренней сущности мугама» (1, с.19). «Он так интересно строил занятия, 
что неизбежно оставались в памяти все тонкости и традиционные формы 
мугама. Прежде чем учить нас мугаму, он объяснял правила настройки тара, а 
затем сам исполнял соответственно мугам или его разделы. Сколько бы он не 
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импровизировал, он никогда не выходил за рамки традиционного исполнения 
мугама» (3, с.42). В этих словах известного композитора отчетливо показана 
и охарактеризована личность А.Бакиханова как талантливого музыканта, 
глубоко знающего азербайджанский мугам, исполнителя-профессионала, в 
совершенстве владеющим инструментом и, наконец, прекрасного педагога.

В 1931 году, по инициативе Муслима Магомаева, при Азрадиокомитете 
был создан ансамбль солистов под руководством А.Бакиханова, а в 1941 году 
для популяризации азербайджанской народной музыки при Азрадиокомитете 
был организован ансамбль народных инструментов, руководителем которого 
стал А.Бакиханов и оставался им до 1973 года. Изучая традиции ансамблевого 
музицирования, он в свою очередь работал и над новыми гранями сценического 
исполнительства, введя в состав ансамбля басовый тар, саз, уд, канон, гоша-
нагара, гобой и фортепиано, тем самым обогащая звучание тех или иных 
музыкальных произведений. Репертуар ансамбля включал лучшие образцы 
азербайджанского народного песенного творчества и танцевальных мелодий.

Национальный Музей истории Азербайджана бережно хранит коллекцию 
материалов выдающегося музыканта А.Бакиханова, отражающую его 
просветительскую, педагогическую и исполнительскую деятельность.

В фонде документальных источников музея собраны фотографии, 
документы (5, № 417,418). На снимках фотографий замечатлены уроки 
преподавания А.Бакиханова в музучилище учащимся Алиага Гулиеву и 
Андрею Бабаеву. А.Гулиев, впоследствии  работая  в ведущих оркестрах 
республики, стал известным музыкантом,  таристом, народным артистом 
Азербайджанской ССР. А.Бабаев, получивший первоначальное музыкальное 
образование в Шуше, переехал из села НКАО Азербайджанской ССР в Баку 
и продолжил учебу в музыкальном техникуме по классу тара.  Он работал 
в оркестрах народных инструментов Азербайджанского радио, филармонии. 
Окончив в 1950 г. класс композиции у Гара Гараева в Азгосконсерватории, 
впоследствии стал популярным в Советском Союзе композитором-песенником. 

Об отличной преподавательской работе А.Бакиханова свидетельствуют 
программы открытых учебно-показательных концертов, проходивших в 
зале Азгосконсерватории лучших учащихся музыкального училища за 
1935,1937,1938 годы, в числе которых были и его воспитанники. А.Бакиханов 
был награжден Почетной грамотой № 300 о присвоении ему звания 
Заслуженного учителя школы Азербайджанской ССР от 9 августа 1943 года  
за заслуги в области народного образования. 

В коллекции находятся также фотографии его исполнительской 
деятельности: снимки коллектива музыкантов Азербайджнского радио 
– среди них, играющий на таре А.Бакиханов 1930 г.; состав ансамбля 
народных инструментов при Азрадиокомитете во главе с А.Бакихановым 
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1946 г. Надо отметить, что в музейной коллекции материалов музыканта 
имеются фотографии семейные, и среди них, относящиеся к деятельности 
его брата  Мамедхана Бакиханова, который также был таристом, педагогом, 
Заслуженным артистом Азербайджанской ССР. Он являлся организатором 
и руководителем женского оркестра народных инструментов – «Ансамбль 
тюркских девушек» при клубе им.Али Байрамова, где преподавал также класс 
игры на таре с 1923 по 1936 годы. Выступая успешно на концертах в домах 
культуры, клубах республики, женский оркестр завоевал признание и любовь 
зрителей. Фотография этого ансамбля во главе с М.Бакихановым, датируемая 
1924 годом, находится  в фонде музея. Мамедхан Бакиханов являлся солистом 
Азгосфилармонии на протяжении многих лет. Об исполнительской работе 
братьев Бакихановых рассказывают несколько снимков запечатлевших на 
фотографиях выдающихся музыкантов певцов, таристов: Джаббар Карягды, 
Сеид  Шушинский, совместно выступавших с Мамедханом и Хан Шушинский, 
Габиб Байрамов – с Ахмед Бакихановым.

Среди документов коллекции представляют большой интерес 
приглашение Управления по делам искусств при СНК Азербайджанской ССР 
А.Бакиханову для ознакомления и прослушивания музыкального материала 
оперы «Кероглы» Уз.Гаджибекова 13 января 1937 года в помещении Госоперы, 
а также Грамоты Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР о 
присвоении А.Бакиханову почетного звания Заслуженного деятеля искусств 
Азербайджанской ССР за выдающуюся деятельность в области пропаганды 
азербайджанской народной музыки и подготовки кадров музыкантов 4 декабря 
1964 г и о присвоении почетного звания Народного артиста Азербайджанской 
ССР за большие заслуги в развитии и пропаганде азербайджанского 
музыкального народного творчества и подготовке музыкальных кадров 23 
марта 1973 г. Его вклад в развитии азербайджанской музыкальной культуры 
был высоко оценен правительством республики.

В этнографическом фонде Музея истории Азербайджана также хранятся 
ценные экспонаты А.Бакиханова: музыкальные инструменты, личные вещи. 

Тар, принадлежавший ему, изготовлен из тутового дерева, верх украшен 
перламутром, длина 86 см, причем сделан для исполнения на нем произведений 
левой рукой (6, №7970).

Свирель (тутек), длиной 31 см, с 9-ью отверстиями сделан из тростника, 
концы с двух сторон  духового инструмента вставлены в металлические 
кольца (6, №7971). 

Надо отметить, что Ахмед Бакиханов был большим любителем, 
коллекционером и знатоком музыкальных народных инструментов, 
занимался также их реконструкцией для более богатого и яркого звучания. 
Интерес к собиранию музыкального фольклора проявился у музыканта еще с 
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молодости и он посвятил этому почти всю жизнь.Он одновременно увлекался 
разыскиванием и собиранием редких старинных музыкальных народных 
инструментов, а с назначением его на должность руководителя ансамбля 
народных инструментов, увлечение переросло в необходимость сохранения и 
усовершенствования их для исполнения музыкантами на сцене. А.Бакиханов  
в своей статье «Музыкальное обучение» писал: «Я поставил перед собой 
очень важную цель собирать не только образцы фольклора, но и народные 
музыкальные инструменты необходимые для их озвучивания» (3,с.69). В 
его домашней коллекции находилось много разных инструментов, ныне 
хранящихся в доме-музее Ахмеда Бакиханова.

Не менее важен экспонат фонда – граммофонная пластинка с записями 
из коллекции музыкальной антологии Востока – турецкого национального 
фольклора, выпущенная Международным Фольклорным Музыкальным 
Институтом при ЮНЕСКО (6, №7973).

Трость, принадлежавшая А.Бакиханову – сделана из темно-красного 
дерева. Рукоять (набалдашник) изготовлен из кости в форме шара. В 
верхней части ствола трости имеется цилиндрической формы металлическая 
пластинка, украшенная растительным орнаментом (6, №7972).

Материалы выдающегося музыканта, тариста Ахмед Бакиханова, 
хранящиеся в Национальном Музее истории Азербайджана, являются 
ценными источниками по изучению и экспонированию истории музыкальной 
культуры и искусства республики.
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Məqalə tanınmış tarzən Əhməd Bakıxanova həsr olunmuşdur. Muzeydə 
mühafizə edilən kolleksiyası onun maarifçilik, ifaçılıq və pedaqoji fəaliyyətinin 
mahiyyətini üzə çıxarır.

Sevil Kaziyeva
Materials of the famous musician Ahmad Bakikhanov 

kept in the funds of the National History Museum of Azerbaijan

Summary  

Keywords: tar player, muhgam, folk music, Ahmad Bakikhanov

The article is dedicated to the famous tar player Ahmad Bakikhanov. The 
collection preserved in the museum reveals the essence of his enlightenment, 
performance and pedagogical activity.
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Azərbaycan Rеspublikаsının müstəqillik qаzаnması, beynəlxalq birliklərə və 
təşkilatlara inteqrasiya olunması, siyasi və hüquqi öhdəliklər götürməsi, dünya 
dövlətləri ilə ictimai-siyasi, iqtisadi və mədəni əlaqələrin yaradılması beynəlxalq 
əlaqələr tаriхinin öyrənilməsi üçün əlverişli və geniş imkаnlаr yаrаtmışdır. 
Yаrаnmış bu şərаitdən yаrаrlаnаrаq Azərbaycanın xarici ölkələrlə əməkdaşlığının 
оbyеktiv оlаrаq təhlil süzgəcindən keçirilməsi,  dövlət müstəqilliyinin dаhа dа 
möhkəmləndirilməsi üçün düzgün nəticələr çıхаrılmаsı tаriхçilərimizin qаrşısındа 
durаn əsаs vəzifələrdən biridir. Bu baxımdan Qazaxıstan Respublikası ilə əməkdaşlıq 
Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətində, eləcə də elmi, mədəni sahələrdə 
mühüm yerlərdən birini tutur.

Müstəqilliyimizin əldə olunmasından sonra həyata keçirilən mədəniyyət 
siyasəti milli-mənəvi dəyərlərimizin qorunub saxlanılması və gələcək nəsillərə 
çatdırılması üçün böyük zəmin yaradır. Xalqımızın əldə etdiyi bu böyük nailiyyət, 
milli sərvətimiz olan mənəvi dəyərlərimizin istifadəsini, bəşəri dəyərlərin tərkib 
hissəsi kimi inkişafını və inteqrasiyasını təmin edir. 

Bizim ölkələrimizin bu yaxınlığının çox dərin və tarixi kökləri var. Azərbaycan və 
Qazax xalqları türkdilli xalqlar olmaqla etnik, dini və mədəni dəyərlər baxımından bir-
birinə çox yaxındırlar. Hər iki xalq çar imperiyası və Sovetlər İttifaqı dönəmində vahid 
mərkəzdən idarə olunublar. Stalin rejimi zamanı minlərlə azərbaycanlı Qazaxıstana 
sürgün olunub. Hər iki xalq müstəqillik əldə etdikdən sonra bu əlaqələr intensiv 
xarakter almışdır. Azərbaycanın ağır illərində onun haqq səsini dünyaya çatdıran XX 
yüzilin ən qüdrətli  şairlərindən olan Oljas Süleymanovun məşhur “Az-Ya” kitabı, 
şeirləri və məqalələri 1980-ci ildən  Azərbaycanda nəşr olunmağa başlayıb. 

Azərbaycan və Qazax xalqları tarixi, mədəni və ənənələr  baxımından bir-
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birinə bağlı xalqlar olduğu üçün mədəni əlaqələrin genişləndirilməsi üçün heç bir 
maneə yoxdur.

1996-cı ilin sentyabrında Azərbaycana rəsmi səfər etmiş Qazaxıstan prezidenti 
Nursultan Nazarbayevin şərəfinə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər 
Əliyev tərəfindən Bakıda verilmiş ziyafət zamanı dövlət başçısı demişdi: “Biz 
mədəniyyətimizi, tariximizi, keçmişimizi xatırlayarkən eyni dərəcədə qazax, həm 
də Azərbaycan xalqlarına məxsus “Dədə Qorqud” dastanı haqqında, “Koroğlu” 
dastanı barədə, xalqlarımızın tarixinin digər səhifələri haqqında iftixarla danışırıq. 
Tariximizin, kökümüzün, dilimizin, mənəvi və əxlaqi dəyərlərimizin eyniliyi bizi 
həmişə yaxınlaşdırmış, doğmalaşdırmış, birləşdirmişdi”(8).

Qazaxıstan Prezidenti N.Nazarbayevlə Azərbaycan Prezidenti H.Əliyev 
tərəfindən ilk dəfə olaraq beynəlxalq əməkdaşlıq haqqında 14 sayda ikitərəfli 
müqavilələr imzalanmışdır,  bir neçəsi də, məhz mədəniyyət, təhsil, elm sahəsində 
əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi haqqında idi. Ümumiyyətlə, Azərbaycan-
Qazaxıstan mədəni əməkdaşlığı tarixində bu tarixi görüşün çox böyük rolu vardır. İki 
türk milləti arasında mədəni əlaqələrin gücləndirilməsi sahəsində 1998-ci il iyunun 
9-da Qazaxıstanın paytaxtı Astana şəhərində türkdilli dövlətlərin başçılarının V 
Zirvə görüşünün də tarixi əhəmiyyəti oldu. Həmin görüşün ən əlamətdar hadisəsi, 
türkdilli dövlətlərin V Zirvə görüşünün Bəyannaməsi oldu. Bəyannamədə qeyd 
olunurdu: “Dövlət başçıları türk xalqlarının mədəni tarixi irsinin təcrübəsini 
yayaraq, bu irsi təbliğ etmək və məşhurlaşdırmaq məqsədilə türkdilli dövlətlərin və 
qeyri-hökumət təşkilatlarının kütləvi informasiya vasitələri arasında informasiya 
mübadiləsinin və əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsinə tərəfdar çıxmışlar”. 
Azərbaycan-Qazaxıstan mədəni əməkdaşlıq tarixində yeni mərhələ olan hazırkı 
dövrdə “Türk birliyi” adı altında mədəni əlaqələrin dinamik xətlə inkişaf etdirilməsi 
üçün bütün imkanlardan istifadə olunmaqdadır(8).

Məhz mədəniyyət humanist düşüncənin daşıyıcısıdır, o hər bir etnosun, hər bir 
dövlətin özünəməxsusluq haqqını və mədəni təcrübənin dəyərini bəyan edir.  Qazaxıstan 
Respublikasının Prezidenti N.Nazarbayev demişdir: “Heç bir modernləşdirmə milli-
mədəni dəyərlər qorunmadan, özünə layiq yer tuta bilməz.”(3, s. 11).

2008-ci ildə Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə Bakıda ilk dəfə olaraq 
“Bakı prosesi” çərçivəsində “Mədəniyyətlərarası dialoq Avropa və onun qonşu 
regionlarında davamlı inkişafı və sülhün əsasıdır” mövzusunda konfransın 
keçirilməsi mədəniyyətlərarası inkişafın tarixində mühüm hadisə oldu. 48 dövlət və 
10 beynəlxalq təşkilat başçısının iştirak etdiyi konfransın Bakıda keçirilməsi dövlət 
rəhbərimizin dünyada mədəni əməkdaşlığın genişlənməsində Azərbaycanın rolunu 
daha da artırmaq istiqamətində göstərdiyi fəaliyyətin nəticəsi idi. “Bakı prosesi”nin 
10 illik yubileyi də beynəlxalq miqyasda ölkəmizin mədəniyyət baxımından 
beynəlxalq miqyasda nüfuzunun artmasına xidmət etdi (8).

2012-ci il fevralın 24-də Qazaxıstanın Astana səhərində “Türk Dünyası 
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Mədəniyyət Paytaxtı” elan olundu. Bu münasibətlə TÜRKSOY-un və Qazaxıstanın 
birgə təşkilatçılığı ilə şəhərdə təntənəli mərasim keçirildi. Türkdilli dövlətlərin 
mədəniyyət nazirləri, rəsmilərinin də iştirak etdiyi tədbirdə türkdilli xalqların  
birliyi yüksək qiymətləndirildi. Qeyd edilib ki, ortaq mədəniyyət, dil, dinə 
məxsus türkdilli xalqların mədəniyyət işığında birləşməsi tarixi bir hadisə kimi 
əhəmiyyətə malikdir(2).

Son illər Azərbaycanda fəaliyyət göstərən muzeylərin beynəlxalq muzeylərlə 
də əlaqələri genişlənir, muzey işi sahəsində müxtəlif beynəlxalq sənədlər 
imzalanır. Muzeylər təmir olunarkən və ya ekspozisiya yenilənərkən beynəlxalq 
normalara uyğun olmasına çalışılır. Muzey əməkdaşları tədricən xarici muzeylərə 
ezam olunur, təcrübə mübadiləsi keçilir və beynəlxalq normaları Azərbaycan 
muzeylərində tətbiq edilir. 

Azərbaycanın ilk və aparıcı muzeylərindən olan Milli Azərbaycan Tarixi 
Muzeyinin son vaxtlar türkdilli dövlətlərlə beynəlxalq əlaqələri geniş vüsət 
almışdır. Muzey qardaş, dost ölkələrdən olan Qazaxıstan Respublikası muzeyləri 
ilə sıx əməkdaşlıq edir, təcrübə mübadiləsi aparır, səyyar sərgilər təşkil edirlər. 
Muzeyi dünya muzeyləri, o cümlədən muzey fondlarında qazax xalqına məxsus 
eksponatların öz tarixçələri var. Onlar haqqında araşdırma apararkən bu əlaqələrin 
qurulması ilə bərabər hər iki xalqı birləşdirən məqamlar üzə çıxır. Qazaxıstan 
muzeyləri ilə geniş beynəlxalq əlaqələr qurmuşdur.  Belə ki, muzeydə Qazaxıstan 
tarixini, mədəniyyətini əks etdirən bır sıra eksponatlar qorunur və nümayiş olunur. 

 Muzeyin Hədiyyələr və xatirə əşyaları fondunun zəngin kolleksiyasında 
Qazaxıstan mədəniyyətinə dair bir onlarla eksponat qorunur. Müxtəlif tədbirlərdə, 
rəsmi görüşlərdə, elmi səfərlərdə Qazaxıstan rəsmi nümayəndələri tərəfindən 
hədiyyə olunan eksponatlar  (bardaq, təbrik ünvanı, büst-heykəl, yazı dəsti, xalça, 
vaza, dekorativ panno, stolüstü oyun və musiqi aləti) Azərbaycanla qardaş ölkənin 
sıx mədəni əməkdaşlıq rəmzidir(4, s. 104).

2010-cu ildə ölkəmizin mədəniyyətinin dünyada tanıdılmasında və təbliğində 
əhəmiyyətli rol oynayan Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin 90 illik yubileyi 
ilə əlaqədar beynəlxalq tədbirdə iştirak edən Qazaxıstan Respublikasının 
Ç.Ç.Valixanov adına Tarix və Etnoqrafiya İnstitutunun direktoru cənab Səttar 
Məcidov çıxışında demişdir: “Azərbaycan və Qazaxıstan xüsusilə, sak, türk keçmişi 
ilə bağlı tarixi paralellərə malikdir. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyini bu əlamətdar 
gün münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Burada dünyanın müxtəlif ölkə muzeyləri 
təmsilçilərini görməyimə şadam. Bu gün həmin tədbirin Qafqaz regionu üçün nə 
dərəcə əhəmiyyətli olduğunu da demək çox vacibdir”. S.Məcidov bu əlamətdar gün 
münasibətilə İssıq kurqanından tapılmış üzərində sak maralı olan pannonu muzeyə 
hədiyyə etdi(5, s. 57). 

Azərbaycan-Qazaxıstan mədəni əlaqələri hər iki xalq müstəqillik əldə etdikdən 
sonrakı dövrdə yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoymuşdur.
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Bu gün Azərbaycan mədəni əlaqələrin genişlənməsi istiqamətində daha ciddi 
addımlar atır. Məqsəd milli mədəniyyətimizin, mənəvi dəyərlərimizin dünyada 
tanıdılması, təbliği və təşviqidir.

Bu münasibətlə Muzey əməkdaşları Qazaxıstanda keçirilən bir sıra elmi 
tədbirlərdə, konfranslarda, simpoziumlarda iştirak edirlər. Muzeyin direktor 
müavini, t.ü.e.d., dos. Nərgiz Əliyeva 2013-ci il Astanada təşkil edilmiş beynəlxalq 
elmi konfransda muzeylərin fəaliyyəti, təşkili, muzeydə müasir texnologiyarlın 
tətbiq olunması metodları haqqında məruzələr etmişdir.  Tarixçi alim beynəlxalq elmi 
əlaqələrin təbliğ və inkişaf etdirilməsində sahəsində “XII əsr Qazaxıstanda İslam 
elmi və mədəniyyətinin tərəqqisi” mövzusunda “Orta əsr Azərbaycan alimlərinin 
Yaxın və Orta Şərq alimləri ilə qarşılıqlı elmi əlaqələri”, “Azərbaycanla Qazaxıstan 
mədəni əlaqələri (Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin materialları əsasında)”, 
“Взаимные научные связи средневековых азербайджанских ученых с учеными 
Ближнего и Среднего Востока”, və s. adlı məruzələri çap olunmuşdur(11). 

2017-ci il 26 iyun tarixində muzeyin direktoru, akademik Nailə Vəlixanlı, 
direktor müavinləri t.ü.e.d., dos. Nərgiz Əliyeva və t.ü.f.d., dos. Məhfuzə Zeynalova 
Qazaxıstanın Astana şəhərində “The reading nation in the reading word” mövzusunda 
beynəlxalq simpoziumda elmi məruzə ilə iştirak etmişlər(6, s. 425). Beynəlxalq 
tədbirdə tarixçi alim N.Vəlixanlı Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin fəaliyyəti, 
yaranması, elmi tədbirləri və sərgiləri jaqqında məlumat verdi. Azərbaycan-
Qazaxıstan mədəni əlaqələrinə toxunub, muzeylərarası əlaqələrin daha da inkişaf 
etdirilməsi məsələlərini diqqətə çatdırdı. N.Əliyeva “История комплектования 
книжного фонда  Национального Музея Истории Азербайджана” adlı məruzə 
ilə çıxış etdi. Çıxışında Muzeyin fondlarında, xüsusilə Nadir kitablar fondunda 
qorunan qiymətli tarixi kitablar haqqında məlumat vermişdir. 

Bundan başqa 2018-ci ildə Qazaxıstanın “Babaların izi ilə” ekspedisiyasının 
rəhbəri Sapar İshakov, ekspedisiya üzvləri və Qazaxıstanın Azərbaycandakı 
Səfirliyinin əməkdaşı Tlek Kapışov Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində olublar. 
Xarici qonaqlar Muzeydə qorunan Atabəy Eldənizlər dövrünə aid materiallarla 
maraqlanıblar. Muzeyin “Numizmatika və epiqrafika” elmi fond şöbəsinin müdiri, 
t.ü.e.d., prof. Əli Rəcəbli ilə görüşüblər. Qonaqlar Eldənizlər dövrünə aid sikkələr 
və o dövrün pul təsərrüfatı haqqında məlumat alıblar. Həmçinin qazaxıstanlı 
alimlərə Numizmatika Fondunda qorunan, 1984-cü ildə Sabirabadda aşkarlanmış, 
Eldənizlər hakimləri adından zərb edilmiş mis dirhəmlərlə də maraqlanıblar(11).

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi xarici qonaqları daim özünə cəlb edir. Belə 
ki, muzeyi Qazaxıstanın səlahiyyətli nümayəndələri, muzey əməkdaşları ziyarət 
edir, gələcək əməkdaşlıq haqqında görüşlər keçirilir. Qeyd edək ki, bu görüş hər 
iki ölkənin maddi-mədəni irsinin inkişafında, bərpa və konservasiya sahəsində yeni 
təcrübələrin əldə edilməsi işində mühüm əhəmiyyətə malikdir.

Son dövrlərdə Qazaxıstan Respublikası Milli Muzeyi və Milli Azərbaycan 
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Tarixi Muzeyi arasında əməkdaşlıq əlaqələri genişlənmişdir. 
2014-cü ildə Qazaxıstan Respublikasının paytaxtı Astanada fəaliyyət göstərməyə 

başlayan Qazaxıstan Milli Muzeyi Qazax Eli Meydanı, Müstəqillik Sarayı, Həzrəti 
Sultan Məscidi və İncəsənət Universiteti kimi əhəmiyyət daşıyan müəssisələri 
ilə eyni bölgədə yerləşir. ilə eyni bölgədə yerləşir. Kənardan baxıldığında qartal 
təsəvvürü yaradan muzey turistlərin ən çox ziyarət etdiyi məkanlardan biri 
olaraq diqqəti cəlb edir(12). Muzeydə Qazaxıstanın və qazax xalqının tarixini, 
mədəniyyətini, adət-ənənələrini əks etdirən 170 mindən çox əsər nümayiş olunur. 
Muzeyin kolleksiyasını Qazaxıstan ərazisindən ayrı-ayrı vaxtlarda tapılmış tarixi 
eksponatlar təşkil edir. Muzeyin ekspozisiyasında qazax tarixi keçmişinin dəyərli 
şedevrləri əsas yer tutur(10, s. 7). 

Muzeylər arasında əldə olunmuş razılaşmaya əsasən 2018-ci ilin may ayında  
Bakıda Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində “Qızıl adamın dünya muzeylərinə 
səyahəti” beynəlxalq sərgilər layihəsi çərçivəsində “Böyük çölün mirası. Zərgərlik 
sənətinin şah əsərləri” sərgisinin açılışı olmuşdur(7, s. 329). Layihənin məqsədi, 
qazax çöllərinin qədim sənətinin şedevrlərini dünya səviyyəsində təqdim edilməsi 
idi. Sərgi layihəsinin marşrutuna Şərqi Asiya (Yaponiya, Koreya), Cənubi-şərqi 
Asiya (Çin), Avropa (Avstriya, Fransa), eləcə də Rusiya, Belorusiya, Azərbaycan 
və Amerika Birləşmiş Ştatları daxildir(3, s. 13). 

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin direktoru, akademik Nailə Vəlixanlı 
“Böyük çölün mirası: zərgərlik sənətinin şah əsərləri” adlı kitabda sərgi haqqında 
qeyd etmişdir: “Muzeyin möhtəşəm Şərq zalında açılan “Böyük çölün mirası: 
zərgərlik sənətinin şah əsərləri” sərgisi Azərbaycan tamaşaçısını Qazaxıstan Milli 
Muzeyinin müxtəlif fondlarında qorunan ən qiymətli incilərlə tanış edir. Başqa 
xalqların, xüsusilə də ortaq mədəniyyətə malik türk xalqlarının zəngin milli-mədəni 
irsi ilə tanışlıq gündən-günə qloballaşan və inteqrasiyaya məruz qalan xalqlarımız 
arasında mənəvi bağlılığın qorunmasına və daha da möhkəmlənməsinə kömək edən 
mühüm əməllərdəndir. Qardaş Qazaxıstanın müstəqilliyinin simvoluna çevrilən 
Qızıl adam hələ 2500 il bundan əvvəl çöl mədəniyyətinin yüksək inkişaf səviyyəsini 
təsdiq edir. Köklü və zəngin tarixin və mədəniyyətin göstəricisi olan, ulu türkün 
tarixinin qədimliyini təsdiq edən bu sərgi muzeylərimiz arasında yaradılan dəyərli 
əməkdaşlığın böyük əhəmiyyətini göstərməklə yanaşı onun davamlığının nə qədər 
vacib olduğunu də nümayiş etdirir”(3, s. 14).  

2018-ci ilin aprel ayında Qazaxıstan muzeyləri nümayəndə heyətinin bir neçə 
nümayəndəsi, o cümlədən  Qazaxıstan Respublikası Milli Muzeyinin direktor 
müavini Abay Karimtayeviç Satubaldin, Qazaxıstan Respublikası Təsviri İncəsənət 
Muzeyinin direktoru, akademik Aynabek Ospanov Milli Azərbaycan Tarixi 
Muzeyini ziyarət etdilər. Qazaxıstanlı qonaqlar tarixi əhəmiyyətə malik, gözəl 
memarlıq üslubunda tikilmiş muzeyin binasının tarixi haqqında, muzeydə qorunan 
və nümayiş olunan Azərbaycanın ta qədimdən bu günə kimi tarixini, mədəniyyətini 
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əks etdirən eksponatlar haqqında ətraflı məlumat əldə etdi. Sonra muzeyin 
direktoru, akademik N.Vəlixanlı, direktor müavinləri – t.ü.f.d. N.Əliyeva, t.ü.f.d. 
M.Zeynalovanın iştirakı ilə nümayəndə heyəti arasında fikir mübadiləsi aparıldı. 
Danışıqlarda  ölkələrimizin muzeyləri arasında əlaqələr, səyyar sərgilərin təşkili ilə 
bağlı məsələlər də müzakirə edilmiş, türkdilli xalqların tarixindən, muzey işindən, 
mədəni irsin mühafizəsi problemləri qeyd edilmişdir(11).  Qonaqlar həmçinin 
muzeyin fond və bərpa laboratoriyasının iş təcrübəsi ilə də yaxından tanış olublar. 
Qazaxıstan Respublikası Milli Muzeyi ilə Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi arasında 
əldə olunan razılaşmada, əsasən Qazaxıstanın beynəlxalq aləmdə məşhur “Qızıl 
adam” sərgisinin muzeydə keçirilməsi haqqında razılaşma əldə olundu. 

Bir ay sonra  Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində Qazaxıstan Respublikasının 
“Böyük çölün mirası. Zərgərlik sənətinin şah əsərləri” möhtəşəm sərgisi Azərbaycan 
tamaşaçıları üçün açıldı. Ictimaiyyətin böyük marağına səbəb olan sərgi Qazaxıstan 
Respublikasının Milli Muzeyi ilə birgə “Qızıl adamın dünya muzeylərinə səyahəti” 
beynəlxalq sərgilər layihəsi çərçivəsində təşkil edilib. Tədbir Azərbaycan və 
Qazaxıstan rəsmilərinin, elm adamlarının, səfirliklərin nümayəndələrinin iştirakı 
keçirildi. Tədbirdə muzeyin direktoru, akademik Nailə Vəlixanlı çıxışında bildirib 
ki, bu sərginin Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində keçirilməsi çox mühüm bir 
hadisədir. Qazaxıstanla Azərbaycan arasında mədəni əlaqələr, çoxşaxəli ikitərəfli 
əməkdaşlıq müsbət yöndə inkişaf edir. Türk dünyası xalqlarının tarixinin tədqiqi 
və təbliği baxımından bu sərgi böyük əhəmiyyətə malikdir. Türk xalqları çox 
böyük məsafədə bir-birindən ayrı yaşamalarına baxmayaraq, işlətdikləri yüzlərlə 
sözün kökü eynidir. Qazaxıstan Respublikasının Milli Muzeyinin direktor müavini 
A.K.Satubaldin qonaqlara sərgi haqqında ətraflı məlumat vermişdir(11). Bildirdi 
ki, sərgi həmçinin qazax xalqının tətbiqi-dekorativ sənəti ilə tanış edir. Müxtəlif 
qiymətli daş, sümük, yun,ağac, saxsı, metal,dəri və gildən məmulatların hazırlanma 
ənənəsi hələ də Qazaxıstanda gözəl nümunə kimi qalmışdır. Biz çox şadıq ki, Böyük 
çölün qədim və ənənəvi sənətinin şedevrlərini Azərbaycan xalqına təqdim etmək 
missiyasını məhz Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi öz üzərinə götürüb. 

Sərgidə İssıq kurqanında tapılan əsləhəli saka döyüşçüsü “Qızıl adam”, 
Qazaxıstan Respublikasının Milli Muzeyinin fondlarında qorunan e.ə. VIII əsrə aid 
olan qızıl məmulatları kolleksiyası təqdim edilir(7, s. 330). Qazaxıstandan gətirilən 
materiallar sərgilənəndə onların Azərbaycanda tapılmış analoqları da nümayiş 
olunmuşdur.

Burada qədim qazax mədəniyyətini, o cümlədən etnoqrafiyası da tamaşaçılara 
təqdim etdilmişdir. Sərgidə XX əsrə məxsus 4 xovlu, 1 xovsuz, 1 keçədən xalca 
da nümayiş olunmuşdur. Qeyd edək ki, sərgidə e.ə. V-IV əsrlərə aid əsləhəli saka 
döyüşçüsü “Qızıl adam”la yanaşı qədim türk daş heykəlləri və VI-VIII əsrlərə aid, 
üzərində qədim türk yazıları olan daş kitabələrin surəti, tarixi zinət əşyaları da 
təqdim olunub. Qeyd edək ki, sərginin 700 nəfərdən çox ziyarətçisi olmuşdur(11).
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Tədbirin sonunda Qazaxıstan Milli Muzeyi və Milli Azərbaycan Tarixi 
muzeyləri arasında  qarşılıqlı əməkdaşlıq haqqında memorandum imzalanıb(11). 
Hər iki nüfuzlu dövlətin muzeyləri bir neçə istiqamətdə qarşılıqlı səmərəli 
əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulması üçün müvafiq şəraitin yaradılması haqqında öz 
üzərilərinə öhdəlik götürüblər. Sazişə əsasən, birgə elmi-tədqiqat işinin aparılması, 
mədəni-maarifləndirici layihələrinin hazırlanması və realizasiyası; birgə elmi 
proqramların keçirilməsi; işgüzar görüşlərin təşkil edilməsi; eləcə də alim və 
mütəxəssislərin mübadiləsi və s. Tərəflər əməkdaşlıq, mədəni irsin öyrənilməsi və 
geniş vüsət alması, o cümlədən elmi və mədəni əlaqələrin gücləndirilməsi üçün 
qarşılıqlı maraqların olduğunu vurğulayıblar.

Sərginin Bakıda keçirilməsi Qazaxıstanın mədəni irsinin təbliği ilə bərabər 
hər iki ölkə  arasında mədəni əlaqələrin möhkəmlənməsinə xidmət edirdi. Sərgi 
həmçinin bu mövzuda elmi araşdırmaların genişləndirilməsi baxımından mühüm 
əhəmiyyətə malik olmuşdur.

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində keçirilən “Böyük çölün mirası. Zərgərlik 
sənətinin şah əsərləri” sərgisi qurulduğu ilk gündən müxtəlif KİV-lərin diqqət 
mərkəzində olmuşdur. Sərgi Qazaxıstan Respublikasının “Xabar 24” TV-də, 
“Art Global” rublikası altında geniş işıqlandırılmışdır(13). Verilişdə muzeyin 
əməkdaşlarının, AMEA və Qazaxıstan nümayəndələrinin sərgi haqqındakı çıxışları 
da öz əksini tapıb. 

2018-ci il 20-21 dekabrda Qazaxıstan Respublikasının Milli Muzeyində 
keçirilən “Dünya muzeylərində “Qızıl adam”ın nümayişi” layihəsi çərçivəsində 
təşkil olunan “Qədim mədəniyyətlərin kəsişməsində Böyük çöl ölkəsi” adlı elmi-
praktik konfrans Qazaxıstan və dünya muzeylərinin təmsilçilərinin qatıldığı  
beynəlxalq tədbir ölkə ərazisində tarixi-mədəni abidələrin bərpası haqqında, türk 
xalqlarının tarixi, mədəniyyəti və dünya tarixindəki yeri mövzularını əhatə edirdi. 
Konfransda Azərbaycanı təmsil edən direktor müavini M.Zeynalova türk xalqlarının 
tarixi-mədəni kəsişmələri və dünya sivilizasiyalarına töhfəsi haqqında çıxış edərək 
əyani surətdə təsdiq edən və muzeydə qorunan eksponatlar haqqında məlumat 
verdi. Qazax və Azərbaycan xalqlarının ortaq mədəniyyətinin Milli Azərbaycan 
Tarixi Muzeyində keçirilmiş “Böyük çölün mirası. Zərgərlik sənətinin şah əsərləri” 
sərgisində əks etdirilməsi ictimaiyyət tərəfindən maraqla qarşılanmışdır(11).

Beləliklə, Qazaxıstan və Azərbaycanda hər iki xalqın tarix və mədəniyyətini əks 
etdirən  beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi,  o cümlədən bu ölkələrdəki muzeylərdə 
təşkil olunmuş sərgilər, iki xalqın ortaq kəsişmələrini təsdiq etməklə bərabər, həm 
də türk dövlətlərinin tarixinin, mədəniyyətinin öyrənilməsi baxımından mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir. 
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From the history of international relations of the National Museum history of 

Azerbaijan with museums of Kazakhstan

Summary
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The International relations of the national Museum history of Azerbaijan with 
the museums of Kazakhstan is explored in this article. The gaining  independence 
of the Republic of Azerbaijan, integration into international associations and 
organizations, getting political and legal obligations, the establishment of socio-
political, economic and cultural ties with the world have created favorable and 
broad opportunities for studying the history of international relations. In this 
side, Azerbaijan’s existing museums have expanded their relations with foreign 
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museums, and international agreements on Museum works have been concluded.
The National Museum history of Azerbaijan, one of the first and leading 

museums of Azerbaijan’s History, expands international relations with Turkic-
speaking countries. A number of legal documents have been signed in this direction. 
The Museum closely cooperates with museums of the Republic of Kazakhstan, 
exchanges experience and organizes traveling exhibitions.

The established international cultural relations between the museums of 
Azerbaijan and Kazakhstan are very important in terms of studying the history and 
culture of the Turkic States.

Айнур Бабаева
Из истории международных отношений 

Национального Музея Истории Азербайджана с музеями Казахстана

Резюме

Ключевые слова: Национальный Музей Истории Азербайджана, 
Национальный музей Казахстана, международные культурные связи, 
выставка, Золотой человек.

В статье рассмотрены международные связи Национального Музея 
Истории Азербайджана с музеями Казахстана.  Обретение Азербайджанской 
Республикой независимости, ее интеграция в международные ассоциации и 
организации, а также политические и правовые обязательства, установление 
общественно-политических, экономических и культурных связей с миром 
создали благоприятные и широкие возможности для изучения истории 
международных отношений.  В связи с этим в последние годы расширяются 
связи действующих музеев Азербайджана с зарубежными музеями, заключены 
международные договора по музейным работам.

Национальный Музей Истории Азербайджана, один из первых и ведущих 
музеев Азербайджана, расширяет международные связи с тюркоязычными 
странами.  В этом направлении подписан ряд юридических документов.  
Музей тесно сотрудничает с музеями Республики Казахстан, обменивается 
опытом и организует передвижные выставки.

Установившиеся международно-культурные связи между музеями 
Азербайджана и Казахстана очень важны с точки зрения изучения истории и 
культуры тюркских государств.
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UOT 069 (091)

Hər bir cəmiyyətin ən həssas təbəqəsi fiziki məhdudiyyətli insanlardır. Fiziki 
məhdudiyyətli insanlar da hər kəs kimi cəmiyyətdə öz yerlərini tutmalıdır. Təəssüf 
ki,bir çox hallarda onların cəmiyyətə inteqrasiyasında və adaptasiyasında çətinliklər 
yaranır. Bu səbəbdən də onların cəmiyyətin bərabərhüquqlu üzvi kimi ictimai 
proseslərdə iştirakına şərait yaradılmalıdır.

Azərbaycan müasir dövlət və rifahlı cəmiyyət quruculuğu yolunda mühüm 
tarixi nailiyyətlər əldə etmişdir. Eyni zamanda, sosial dövlət statusunu daim 
gücləndirən, hər bir vətəndaşının, o cümlədən əlilliyi olan vətəndaşlarının sosial 
rifah halının yaxşılaşdırılmasını təmin etmək üçün fəal siyasətə malik bir ölkəyə 
çevrilmişdir. Müvafiq qanunvericiliyə əsasən, dövlət əlilliyi olan şəxslərin təhsil 
alması və peşə hazırlığı keçməsi üçün lazımi şəraitin yaradılmasına təminat 
verir. 2001-ci ildə “Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin təhsili (xüsusi təhsil) 
haqqında” Qanun qəbul edilmişdir. (http://www.e-qanun.az/framework/4353) 
Bununla yanaşı, Nazirlər Kabineti tərəfindən “Azərbaycan Respublikasında 
xüsusi qayğıya ehtiyacı olan (sağlamlıq imkanları məhdud) uşaqların təhsilinin 
təşkili üzrə İnkişaf Proqramı”, “İnteqrasiya təlimli təhsil müəssisələrində təhsilin 
təşkili Qaydaları” təsdiq olunmuşdur. “Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər üçün 
məktəbəqədər xüsusi təhsil müəssisələri haqqında Əsasnamə” tərtib edilmişdir. 
Beləliklə, ölkədə artıq neçə illərdir ki, inklüziv təhsil həyata keçirilir. Bu gün heç də 
bütün ölkələr BMT-nin “Əlillərin hüquqları haqqında” Konvensiyasına qoşulmağa 
hazır deyil, bunun üçün ümumən cəmiyyətin inkişafı,Konvensiyada müəyyən 
olunan öhdəlikləri yerinə yetirmək üçün siyasi iradə, institusional baza lazımdır. 
Məhz sürətli inkişaf və bütünsahələrdə qabaqcıl beynəlxalq standartların tətbiqi 
prosesinin genişlənməsi, həmçinin dövlətin əlilliyi olan şəxslərlə bağlı siyasətini 
mütərəqqi dünya praktikasından irəli gələn yanaşmalara uyğun qurmaq əzmi artıq 

Şirin Y. Məlikova

İnklüziv muzey
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Azərbaycan Respublikasının 2008-ci ildə BMT-nin “Əlillərin hüquqları haqqında” 
Konvensiyasına və həmin Konvensiyanın Fakültativ Protokoluna qoşulmasına şərait 
yaratmışdır.Konvensiyadakı müddəaların həyata keçirilməsi məqsədilə “Əlilliyi 
olan şəxslərin hüquqlarının müdafiəsinə dair 2014-2018-ci illər üçün Milli Fəaliyyət 
Proqramı” hazırlanmışdır.(http://www.yap.org.az/az/view/interview/8/azerbaycan-
elilliyi-olan-shexslerle-bagli-siyasetini-beynelxalq-standartlara-uygun-qurur) 
Həmçinin, Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2017-ci il 
14 dekabr tarixli Sərəncamı ilə 2018-2024-cü illərdə Azərbaycan Respublikasında 
sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər üçün inklüziv təhsilin inkişafı üzrə Dövlət 
proqramı təsdiq edilmişdir. (https://president.az/articles/26332) Məktəblərdə xüsusi 
qayğıya ehtiyacı olan məktəbyaşlı uşaqların distant təhsilinin inkişafı ilə əlaqədar 
“Elektron Təlimləndirən Sistemlər” layihəsihəyata keçirilir. Bu kimi layihələrdən 
yararlanacaq əlil uşaqlar öz Vətənlərinə daha bağlı olan və hərtərəfli inkişaf etmiş 
vətəndaşlar kimi yetişəcəklər. Ali məktəblərdə təhsil alan fiziki imkanları məhdud 
olan bir çox gənclər bu qərarlardan ruhlanaraq elmlərə daha dərindən yiyələnəcək 
və dövlətimiz üçün əhəmiyyətli şəxslər olacaqlar. 

Yuxarıda sadalananlardan aydın görünür ki, Azərbaycan hökuməti Konvensiya 
üzrə üzərinə götürdüyü öhdəliklərə sadiqliyini əməli fəaliyyəti ilə təsdiq edir.
Həmçinin 12 iyun 2018-ci ildə imzalanan “Dərc olunmuş əsərlərin kor, görmə 
qüsurlu, və ya çap məhsullarını oxumaqla bağlı başqa əlilliyi olan şəxslər üçün 
əlçatanlığını asanlaşdırmağa dair Mərakeş Müqaviləsi” nə qoşulmaq haqqında 
Azərbaycan Respublikasının qanunu benefisiar insanların cəmiyyətə adaptasiyasını 
nəzərdə tutan ali sənədlərdən biridir.(http://www.e-qanun.az/framework/39350)

Ümumilikdə, cənab Prezidentin son vaxtlarda həyata keçirdiyi sosial-
iqtisadiislahatlar cəmiyyətin bütün təbəqələri tərəfindən rəğbətlə qarşılanır.

Dünya praktikasına nəzər saldıqda görürük ki, müasir dövrümüzdə benefisiar 
insanlar üçün muzeyləri daha maraqlı edən proqramlar həyata keçirilir. İlk növbədə 
bu audigidlər və səsli təsvirlər yerləşdirilən monitorlar vasitəsi ilə tətbiq olunur. Artıq 
aparıcı dünya muzeylərində eskponatlar taktil və 3D kimi daha yeni və innovativ 
yanaşmadan çıxış edərək təqdim edilir. Bu yeni texnologiyalar görmə qabiliyyətini 
tam və ya qismən itirmiş insanlara muzey obyektlərini daha əlçatan edir.Hal-hazırda 
muzeylər eksponatların yalnız görüntülü nümayişi ilə kifayətlənmir. Multisensor 
monitorlar görüntü, toxunuş və qoxu təəssüratını yaradır və səs effektlərini verir. 
Beləliklə, bu layihələrin tətbiqi nəticəsində muzeylər hər kəs üçün əlçatan, canlı 
və dinamik olur. Məşhur “Viktoriya və Albert” muzeyində 1985-ci ildən etibarən 
görmə qabiliyyətini tam və ya qismən itirmiş insanlar üçün taktil seanslar təklif 
olunur. Muzey il ərzində bu auditoriyanı maraqlandıran xüsusi tədbirlər keçirir, 
müxtəlif kolleksiyaları əsasında hazırlananproqramlar tez-tez dəyişir. Bu isə öz 
növbəsində insanları təkrarən bura qayıtmağa və yeni bilik və təcrübələrdən zövq 
almağa təşviq edir.Ziyarətçilər çox vaxt əvvəlcədən muzeydə hansı imkanların 
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mövcud olduğunu bilmək istəyirlər. Bu, onların vaxtını və səfərlərini planlaşdırmağa 
kömək edir. Viktoriya və Albert muzeyində bütün məlumatlar onlayn təqdim edilir 
və əvvəlcədən sifariş oluna bilən xüsusi bələdçi xidmətimövcuddur. Muzeydətaktil 
kitablar və audio təsvirlər də mövcuddur. Muzeyin demək olar ki, hər yerində taktil 
eksponatlar yerləşdirilib. Benefisiar ziyarətçilərə gedəcəkləri yerləri tapmaqda və 
ya digərləri ilə əlaqə saxlamağa kömək etmək üçün audio-bələdçilər də təqdim 
olunur. Eyni zamanda, muzeydə görmə qüsurları olan uşaqlar və ailələr də nəzərə 
alınmışdır. Belə ki, onlara xüsusi sensor bel çantaları verilir. Bu çantalarda keramik 
modellər, müxtəlif materiallar və s. toxunula biləcək predmetlər yerləşdirilib. Bu 
çantalar gənc ziyarətçilərəmuzeyin geniş fəaliyyətini araşdırmağa imkan verir. 

1992-ci ildən İspaniyada məhz benefisiar insanlar üçün yaradılmış muzey 
fəaliyyət göstərir. Muzeyin yaradılması görmə qabiliyyətini qismən və ya tam itirmiş 
insanların muzeylərə hamı kimi daxil olmalarını təmin etmək istəyindən yaranıb. 
Bu ideyanı həyata keçirən insanların əksəriyyətinin görmə qabiliyyətininzəifliyi ilə 
bağlı şəxsi təcrübəyə malik olduqları üçün muzeydə ilk növbədə “ziyarətçinin istəyi” 
əsas götürülmüşdür. Muzeyin konsepsiyası “toxunma” stereotipini qəbul etməyərək, 
bütün eksponatlara toxunmağın mümkün olması əsasında qurulub. Burada məşhur 
binalar, tekstil və heykəltəraşlıq nümunələri, rəsm əsərləri, o cümlədən benefisiar 
insanlar tərəfindən hazırlanan sənət əsərləri nümayiş olunur. Həmçinin muzeydə 
korluqla bağlı mütəmadi olaraq mövzular seçilir və proqramlar keçirilir. 

Amerika İncəsənətMuzeyində görmə qabiliyyətini tam və ya qismən itirmiş 
insanlar üçün təlim keçmiş xüsusi könüllü bələdçilər vasitəsilə muzeydə ayda iki 
dəfəekskursiyalar keçirilir. Könüllübələdçilərin təqdim olunmasının üstün cəhəti 
ondadır ki, onlar qruplara rəhbərlik edirlər və ziyarətçilərpredmetlərə toxunduqları 
zaman onlarda əlavə hər hansı bir sual yaranarsa, onu yerindəcə cavablandırırlar. 
(https://www.museumnext.com/article/making-museums-accessible-to-visually-
impaired-visitors/?fbclid=IwAR1D1mjn-jZxXWqiqOvUAVohkkyIx9DmRtGsF6q
lfNHWiy_E3IPPPv7CmC8)

Dövlət Ermitajı və A.S.Puşkin adına Dövlət Təsviri İncəsənət Muzeyində 
görmə qabiliyyətini itirmiş insanlar üçün təsviri sənət əsərləri gipsdən qabarıq 
cizgilərlə hazırlanmışdır. Etiketajlarla yanaşı, xüsusi barkod vasitələr təqdim 
olunur ki, telefonu onlara yaxınlaşdırdıqda eksponatlar haqqında məlumatlar 
mobil qurğuya yüklənir. Əqli qüsurlu insanların mütəmadi olaraq iştirak etdiyi 
ekskursiyalar və eyni zamanda, ustad dərsləri keçirilir. Beləliklə də, onlar şəkil 
çəkmək bacarığına yiyələnirlər.

Azərbaycan Milli Xalça Muzeyi də dövlətimizin apardığı siyasətin davamı 
olaraq və dünya praktikasına əsaslanaraq fiziki məhdudiyyətli insanlar üçün inklüziv 
layihə və proqramları müvəffəqiyyətlə həyata keçirir. Azərbaycan Milli Xalça 
muzeyi də inklüziv proqram üzrə bənzərsiz bir layihəni reallaşdırdı vəbununla dailk 
dəfə olaraq muzeydə xalçalara toxunmaq mümkün oldu.Layihə ilə əlaqədar busahə 
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üzrə muzey və müxtəxəssislər ilə məsləhətləşmələr aparılmış, benefisiar insanlarla 
dəfələrlə görüşlər təşkil olunmuşdur. 

Azərbaycan Milli Xalça Muzeyi istisnasız olaraq hər kəs üçün, o cümlədən 
məhdud fiziki imkanlı insanlar üçün dinamik, daim dəyişən təhsil mərkəzinə 
çevrilmişdir. Məhz bu səbəbdəndir ki, muzeydə tez-tez əlil arabasında olan və bütün 
zallarda rahat və sərbəst hərəkət edən tamaşaçıları görmək mümkündür. Ekspozisiya, 
eksplikasiya mətnləri və etiketajlar elə tərtib olunub ki, onları oturaq vəziyyətdə də 
asanlıqla oxumaq və sensor monitorlardan istifadə etmək mümkündür. 

Daimi ekspozisiyada nümayiş olunan eksponatlar muzeyin “Ənənəvi 
texnologiya” şöbəsinin toxucuları tərəfindən toxunan kiçik replikalar ilə müşayiət 
olunur. Benefisiar insanların rahat əllərinə götürüb onlara toxuna bilmələri üçün bu 
replikaların hər biri texnika, sıxlıq, ornamentlərin yerləşdirilməsi nəzərə alınaraq 
ən optimal ölçülərdə 27x30sm toxunmuşdur. Bu replikalar xovsuz xalçaların zili, 
vərni, şəddə, sumax, palaz, çiyi palaz, kilim, cecim, ladı, qədirqə texnikalarında 
hazırlanıb. Həmçinin, toxucular tərəfindən məhz bu inklüziv layihə üçün ilk 
dəfə olaraq xovsuz və xovlu texnika birlikdə tətbiq edilərək xovsuz səthdə xovlu 
texnikada yüksək sıxlıqda quş, heyvan təsvirləri, həndəsi və nəbati elementlər 
toxundu. Xovsuz səthdə toxunan ornamentlərin dəqiq görüntüsünü almaq üçün xov 
2-3mm hündürlükdən kəsilir. Bu minimal ölçü ona görə əhəmiyyət kəsb edir ki, 
xovlu elementlər xovsuz səthi tamamilə örtməsin. Beləliklə də, görmə qabiliyyətini 
tamamilə və ya qismən itirmiş insan təsvirdəki xırdalıqları toxunmaqla anlaya bilir. 

Xovlu və xovsuz texnologiyanın birgə istifadə edildiyi replikalar 50x50, 
xovsuz texnologiyada toxunanlar isə 38x40 sıxlıqda toxunub. Qeyd etmək lazımdır 
ki, xovsuz texnikada toxunan xalçalarda yalnız 32 nömrəli yun iplərdən istifadə 
edilib ki, elementlər səliqəli və anlaşıqlı alınsın. Xovsuz texnikada toxunan Zili 
üzərində verilən quş təsvirləri ayrı-ayrılıqda və fərqli formalarda replikalarda da 
verilib. Bu təsvirlər, məsələn üfüqi istiqamətdə verilən quşun bütün bədən silueti 
ayaqları, boynu, başı, hətta pipiyi də elə dəqiqliklə toxunub ki, replikaya toxunan 
benefisiar insan asanlıqla təsvirin nə olduğunu anlaya bilir. Başqa bir misala da 
nəzər salaq. Bildiyimiz kimi, buta Azərbaycan incəsənətində ən geniş yayılan bəzək 
elementlərindən biridir. Xovsuz səthdə xovlu texnikada toxunan butanın forması 
və çıxıntısı, burulması çox səlist şəkildə toxunub. Digər replikada “Mərəzə” 
xalçasının əsas elementlərindən biri olan “Yallı” oynayan insan təsviri verilmişdir. 
Bu iki texnologiyanın birgə tətbiqinin üstün cəhəti həm də ondadır ki, bu görüntü 
xalçalarda 3D effekti yaradır. Bu isə öz növbəsində xalçaları daha da baxımlı və 
toxunduqda asan anlaşılan edir.  

İnklüziv proqramın elmi-tematik planına uyğun olaraq yalnız xalçalar deyil, 
ayrı-ayrılıqda klassik xalça kompozisiyalarının replikalarının hazırlanması üzərində 
də işlər aparılır. Beləliklə, artıq  xalça sənət əsəri, məişəti formalaşdıran utilitar 
əşya olmaqla yanaşı, öz-özlüyündə bədii marağa səbəb olan dərs vəsaiti və inklüziv 
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artefakt kimi çıxış edir.
Bu cür interaktiv və taktil nümayiş xalçaların xüsusiyyətlərini ətraflı şəkildə 

anlamaq üçün zəruridir. Belə ki, muzeyin qonaqları, o cümlədən görmə qabiliyyətini 
itirmiş və ya görmə qabiliyyəti zəif olan şəxslər xalçaları “görmək”, müxtəlif 
texnikalarla tanış olmaq və ornamentlərin formalarını hiss etmək imkanı əldə 
edirlər. Benefisiar insanların eksponat haqqında ətraflı məlumat əldə edə bilməsi 
üçün ekspozisiyadakı xalça replikaları Brayl şriftli etiketajların yerləşdirildiyi taktil 
maketlərlə müşayiət olunur. Görmə qabiliyyətini itirmiş və ya görmə qabiliyyəti 
zəif olan insanlar üçün audiyazıların yardımçı vasitə kimi vacibliyini nəzərə alaraq, 
Azərbaycan və ingilis dillərində hər eksponat haqqında dolğun informasiya verən 
audiyazılar da təqdim olunur.

Muzey fiziki imkanları məhdud olan insanların iştirakı ilə fəal şəkildə tədris 
proqramlarını da həyata keçirir. Uzun illərdir ki, Art terapiyanın fiziki problemlərin 
öhdəsindən gəlməkdə böyük rol oynadığı alimlər tərəfindən sübut edilmişdir. Art 
terapiya insanları yaxşı mənada dəyişdirir, imkanlarının fərqinə vardırıb,sağaldır.Bu 
səbəbdəndir ki, muzeyin toxucuları ustad dərslərində benefisiar şəxslərə xalçatoxuma 
sənətini öyrədirlər. Onlar bir ay ərzində bu kurslarda iştirak edərək xovsuz xalça 
texnikalarını öyrənirlər. Bu kontekstdə toxuculuq prosesinin meditativliyi və maddi 
əşyanın yaradılması müsbət, şəfalı enerjinin artmasına səbəb olur.  

Muzeydə eşitmə qabiliyyəti zəif olan insanlar üçün jest dilində ekskursiyalar 
təşkil olunur.Hal-hazırda nitq və eşitmə qüsurlu insanlar üçün nəzərdə tutulan 
proqram üzərində işlənilir və belə insanlar üçün ekspozisiyada ekskursiyaların 
aparılması üçün muzey əməkdaşı tərəfindən surdo dili öyrənilir. 

Təqdirəlayiq haldır ki, muzeyin inklüziv proqramları beynəlxalq səviyyədə də 
yüksək qiymətləndirilir. Belə ki, muzeyin inklüziv proqramları haqqında bəyanatlar 
ingilis dilindəNEMO və ICOM Kanada kimi nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar, o 
cümlədən İntercom, ICOM Museum Management vəICOM-CAMOC komitələri 
üzvləri arasında innovativ muzey təcrübəsi kimi paylaşılmışdır. Bununla yanaşı, 
ICOM-CECA komitəsi həyata keçirdiyimiz inkluziv proqramlara böyük maraq 
göstərərək Azərbaycan Milli Xalça Muzeyini “Ən yaxşı təcrübə” mükafatında 
iştirak etməyə dəvət etmişdir. Bu sahənin təcrübəli ekspertləri İqor Malkiel (Dövlət 
Ermitajı) və Barbara Lisiçki (British Council) tərəfindən muzeydə həyata keçirilən 
inklüziv proqramların mühüm əhəmiyyəti vurğulanmışdır.
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Shirin Melikova
Inclusive Museum

Summary

Keywords: museum, inclusion, exhibit, carpet, tactility, beneficiary, Braille

The article arises the importance of disability awareness, barriers to integrate 
into society for people with disabilities, as well as their adaptation within it, which is 
acute in the modern world. In different countries, including Azerbaijan, appropriate 
measures are being taken to integrate people living with disabilities into social life.

The Azerbaijan National Carpet Museum (ANCM) successfully implements 
inclusive projects and programs for people with disabilities. 

Fewer stairs and the existence of elevators within the building able visitors 
in wheelchairs to easily and independently navigate our spaces. Audio guides 
in several languages are designed not only for tourists but also for people with 
hearing loss. The museum organizes tours in sign language for the hearing 
impaired and is currently developing an all-inclusive program for people with 
speech and hearing impairments.

ANCM has implemented a unique tactile project making it possible for individuals 
who are visually impaired or blind to “see” our carpets through touch. The project 
was based on replicas of carpet fragments of 27x30 cm, woven by the weavers of the 
museum’s Traditional Technologies Department and captions in Braille.

ICOM-CECA Committee, as well as well-known foreign experts Igor Malkiel 
(State Hermitage) and Barbara Lisicki (British Council), showed great interest in 
ANCM’s inclusive programs.

Ширин Я. Меликова
Инклюзивный музей

Резюме

Ключевые слова: музей, инклюзия, экспонат, ковер, тактильность, 
бенефициарий, Брайль

В статье рассматривается проблема интеграции людей с ограниченными 
возможностями в общество и их адаптации в нем, которая остро стоит 
в современном мире. В разных странах, в том числе в Азербайджане, 
предпринимаются соответствующие меры для вовлечения таких людей в 



“Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi - 2020”

447

общественную жизнь.
Азербайджанский национальный музей ковра (АНМК) тоже успешно 

реализует инклюзивные проекты и программы для людей с ограниченными 
возможностями.

Отсутствие ступеней и лифты обеспечивают доступ в здание музея 
посетителям в инвалидных колясках. Аудиогиды на нескольких языках 
рассчитаны не только на иностранных гостей, но и людей с проблемами со 
слухом. Музей организует экскурсии на языке жестов для слабослышащих, а 
в настоящее время здесь разрабатывается комплексная программа для людей 
с нарушениями речи и слуха.

Для слепых и слабовидящих АНМК реализовал уникальный «тактильный» 
проект, в рамках которого впервые в музее можно было прикоснуться к 
коврам. Его основу составили реплики фрагментов ковров, размером 27х30 см, 
сотканные мастерами отдела традиционных технологий музея и снабженные 
этикетками с надписью шрифтом Брайля.

Большой интерес к инклюзивным программам АНМК проявил Комитет 
ICOM-CECA, а также видные зарубежные эксперты Игорь Малкиель 
(Государственный Эрмитаж) и Барбара Лисички (British Council).
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Araş İftixari 

İran və İran tarixşünaslığı:
nöqsanlar, təhriflər və həqiqətlər

Araş İftixari İran və İran tarixşünaslığı: nöqsanlar, təhriflər və həqiqətlər  (səh. 448-460)

Açar sözlər: Qərb dövlətləri, Persiya, İran, İran tarixşünaslığı,  
təhriflər, həqiqətlər

UOT 94 (479.24)

Giriş 
Oxuculara təqdim edilən bu məqalədə əsasən tarixi təhlil üsulundan istifadə 

edilsə də, irəli sürülən bütün müddəalar XIX əsrdən sonra ərsəyə gələn millət-
dövlət (Nation-state) və modernizm kontekstlərində bəyan və təhlil olunur. 
Mövzunun tədqiqindən əsas məqsədimiz təxminən XX əsrin əvvəllərində milli 
dövlət formasında təşəkkül tapan İran ölkəsi və ona mənsub tarixi konsepsiyaları 
özündə əks etdirən İran tarixşünaslığının əsl mahiyyətini üzə çıxartmaqdan ibarətdir. 
Hesab edirik ki, Azərbaycanda, İranda və dünya tarixşünaslığında geniş miqyasda 
yayılmış Persiya, İran, İran dövlətləri, fars milləti, ari irqi, İran coğrafiyası, İran 
dilləri və İran tarixşünaslığı kimi mübahisəli mövzuların elmi tədqiqat prosesinə 
cəlb edilməsi, həmin mövzular haqqında səslənən fikirlərin və nəşr olunmuş 
əsərlərin əsl mahiyyətini dərindən öyrənməyə yardımçı ola bilər.

Tarix elminin nəzəri sahələrinə və incəliklərinə çox keçmədən ilk öncə kəsinliklə 
vurğulamaq lazımdır ki, İran tarixşünaslığında tez-tez təkrar olunan Persiya və İran 
terminləri və onlara dair aparılan tədqiqat əsərlərinin bətnində çox əhəmiyyətli, 
fundamental nöqsanlar mövcuddur. Bu nöqsanlar əsasən nəzəri və fəlsəfi mövzuları 
əhatə edən antoloji, epistemoloji, metodoloji, terminoloji və xronoloji sahələrdə 
müşahidə olunur. Belə ki, həmin nöqsanların mənfi təsirləri nəticəsində iddia edilən 
yüzlərlə strateji əhəmiyyət daşıyan fundamental tarixi təhriflər elmi dövriyyəyə 
daxil edilmişdir. Həmin istiqamətdə XX əsrin əvvəllərindən etibarən təşəkkül tapan 
İran ölkəsi və İrana hakim olan şovinist-fars cərəyanlar tərəfindən dövlət doktrinası 
səviyyəsinə qaldırılan məfkurələrin mahiyyəti, tamamilə qeyd etdiyimiz nöqsanları 
və onlardan yaranan təhrifləri əks etdirir. 

İngilis alimi Michael Stanford “Tarixi tədqiqata giriş” əsərində tarixdən sui-
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istifadə məsələsinə toxunaraq xatırlayır ki, “Tarix elmini qeyri-tarixi və ideoloji 
nəzəriyyələrə tabe etmək (nəzəriyyə istibdadı), siyasətə tabe etmək (siyasət 
istibdadı) və tarixi tədqiqat prosesinə biganə olmaq əslində həqiqətdən uzaqlaşmaq 
deməkdir” [16, s. 72-79]. Müəllif əksər dövlətlər tərəfindən tarixi faktların qəsdən 
unudulma məsələsini pisləyərək, özünün təəssüf hissini bəyan etmişdir [16, s. 79].

Qeyd olunan ümumi konsepsiyalar tamamilə İran tarixşünaslığında müşahidə 
olunur. Belə ki, İran tarixşünaslığında mövcud olan nöqsanlar və tarixi təhriflər 
əksər mütəxəssislər tərəfindən təsdiq edilmişdir. İran tarixçisi R.Bəydili müasir Qərb 
alimlərinin təşəbbüsü ilə yaradılan İran tarixşünaslığında və ona mənsub əsərlərdə 
qəsdən böyük təhriflərə yol verildiyini vurğulayır [21, s. 24-29]. Həmin təhriflərin və 
səhv iddiaların təsir dairəsinə düşən sonrakı müəlliflər isə rəvac edilən məfkurələri 
təkrar edərək, təhriflər üzərində qurulan geniş tarixi bazanın yaranmasına səbəb 
olmuşlar. İran tarixşünaslığının Qərb alimləri tərəfindən yarandığını əksər tarixçilər 
təsdiq edirlər. Tarixçi John Manuel Kuk “Cambridge History” adlı əsərin birinci 
fəslində və tarixçi Otaker Kliman “Məzdək məktəbinin tarixçəsi” əsərində qeyd 
edirlər ki, “İranın qədim tarixi haqqında iranlılar tərəfindən yazılmış heç bir tutarlı 
mənbə yoxdur və iranlıların öz tarixlərinin yazılmasında heç bir rolları olmamışdır” 
[34, s. 168-169].  

İran tarixşünaslığında kök salmış fundamental nöqsanların detalları əslində 
Persiya, sonralar isə İran tarixinə dair yazılan əsərlərdə açıq-aşkar müşahidə olunur. 
Bu cərəyanı yönəldən Qərb alimlərinin ümumi Şərq tarixinə dair yazdıqları əsərlərinin 
məzmunundan və mahiyyətindən aydın olur ki, Persiya və İrana aid olan tarixi 
məsələlər ilk öncə müstəmləkçi Qərb dövlətlərinin tədqiqat obyekti olan şərqşünaslıq 
məktəbinin bətnində yaradılmışdır. Həmin istiqamətdə yaradılmış və Şərq dünyasının 
tarixi tədqiqi ilə məşğul olan Qərb dövlətlərinin strateji qurumları diqqəti çəkir. Qərb 
ölkələrində Şərq məsələləri ilə məşğul olan “Fransanın Asiya Cəmiyyəti” (Societe 
Asiyatique), “Böyük Britaniyanın Asiya Cəmiyyəti” (Royal Asiatic Society), “Alman 
Şərqşünaslıq Qurumu” (Deutsche Morgenlandische Gescleschaft) və “ABŞ-ın Şərq 
üzrə Cəmiyyəti” (American Oriental Society) kimi rəsmi təşkilatların apardığı 
tədqiqatlar öz növbəsində böyük strateji əhəmiyyət kəsb edir. 

Mütəxəssislərin fikrincə, Şərq ölkələrinə dair aparılan tədqiqat işləri bilavasitə 
müstəmləkəçilik siyasətini həyata keçirən Qərb dövlətləri və onların yaratdığı 
müxtəlif təşkilatların təşəbbüsü ilə həyata keçirilmişdir [32, s. 20]. Fələstin əsilli ABŞ 
alimi Edvard Səid yazdığı “Şərqşünaslıq” adlı əsərində təkid edir ki, “Şərqşünaslıq 
məsələlərini Avropanın və Amerikanın Şərq üzrə apardığı araşdırma məktəbi 
hesab etməkdənsə, Qərb dövlətlərinin Şərq dünyasına tətbiq etdikləri hegemonluq 
siyasəti kimi dəyərləndirmək həqiqətə yaxın olardı” [32, s. 26]. Müxtəlif səbəblərə 
görə müstəmləkəçi Qərb dövlətlərinin diqqətinəi çəkən Persiyanı, İranı və İran 
tarixşünaslığını elə məhz həmin konteksdə təhlil etmək məqsədəuyğun olardı.  

İran tarixşünaslığının tarixi və mahiyyətinə dair 
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Təxminən XV əsrdən başlanmış İntibah prosesi və ondan sonra dünyada gedən 
hərtərəfli inkişaf məsələləri şübhəsiz ki, müasir dünya tarixində ən böyük fəlsəfi, 
elmi, ictimai və siyasi hadisələrdən biri hesab edilir. Həmin dövrdə xristiyan Qərb 
dünyasını hərəkətə məcbur edən iqtisadi, siyasi və təhlükəsizlik maraqları birmənalı 
olaraq, müstəmləkəçilik planlarının keçirəcəyini qaçılmaz etmişdir. Lakin o, geniş 
cərəyanın hədəf götürdüyü böyük Şərq əraziləri və Şərqə nüfuz etmək məsələsi 
kimi problemlərin mövcudluğu müxtəlif ideyaların və taktikaların zərurətini 
meydana çıxartmışdır. Həmin istiqamətdə müxtəlif ölkələrin tarixi yazılmış və 
istədikləri kimi tətbiq edilmişdir. Bu arada yüz illər boyu Avropa dövlətlərində 
və cəmiyyətində formalaşmış anti-türk məfkurələrin nəticəsində yaranmış mənfi 
reaksiyaların rolu çox önəmlidir. Təxminən XVI əsrin əvvəllərindən başlayaraq, 
Avropa ərazilərində əsasən Osmanlı türklərinə qarşı irəli sürülən mənfi təbliğatların, 
tənqidlərin sayəsində formalaşan anti-türk düşüncələr türk və İslam dünyasına qarşı 
olan ən əhəmiyyətli və strateji cərəyan hesab edilir [9, s. 6]. 

Həmin istiqamətdə fəaliyyət göstərən Avropa səyyahları və misiyonerlərinin 
əsərləri böyük əhəmiyyət kəsb edir. XIII əsrdə Marko Polo, XV əsrdə Klavixo, 
Alsanderi və Govea, XVI əsrdə Delavale, Taverniyə, Şarden, XVII əsrdə Oter, 
Hanoy, XVIII əsrdə Gubiniyo, Korozen və XIV əsrdə Ravlinson, Pop, Hanri Masr, 
Masiniyon və Girişmən kimi səyyahların və tarixçilərin əsasən Osmanlı, Səfəvi, 
Əfşar və Qacar imperiyalarında apardıqları hərtərəfli fəaliyyətləri nəticəsində geniş 
və sanballı təcrübələr əldə edilmişdir.

XVI-XVIII əsrlər uzun müddət sürmüş Osmanlı-Avropa, Səfəvi-Osmanlı 
və Səfəvi-Əfşar müharibələri, habelə XIX əsrin əvvəllərindən etibarən Avropa 
dövlətlərinə meydan oxuyan Napolyon Bonapartın yürüşləri, Rusiya-Fransa 
rəqabətləri, Fransa-Qacar əlaqələri, İngilisin Osmanlı və Qacar siyasəti və nəhayət 
rusların hərbi təcavüzü nəticəsində Qacarların məğlubiyyəti kimi mövzular 
şübhəsiz ki, Şərq dövlətlərini zəif vəziyyətə salmışdır. 1813-cü və 1828-ci illərdə 
bağlanmış Gülüstan və Türkmənçay müqavilələrinə əsasən Araz Çayının şimalında 
yerləşən Azərbaycan əraziləri itirilmiş və faktiki olaraq, Azərbaycan torpaqları 
parçalanmışdır. Beləliklə günü-gündən zəiflənən türk dövlətlərinə qarşı hərtərəfli 
hücumlar üçün əlverişli şərait yaranmışdır.

Təxminən həmin dövrdən gündəmə gətirilən Persiya və onun tarixi 
məsələlərinə dair irəli sürülən ideyaların mahiyyəti xeyli əhəmiyyətlidir. Belə ki, 
həmin məfkurələrin təbliği bilavasitə Qaçardan sonra hakimiyyətə gətirilən irqçi 
və şovinist Pəhləvi rejiminin tarixi və ideoloji əsaslarını təmin edən müqəddəs 
konsepsiyalar kimi qəbul edilmişdir. Qərb alimlərinin səyləri nəticəsində irəli sürülən 
ari nəzəriyyəsi, Ser V.Cimzin iddia etdiyi Hind-Avropa dillər qrupu nəzəriyyəsi 
və onun ari irqi ilə əlaqələndirməsi, İran termininin coğrafi anlam kimi gündəmə 
gətirilməsi, fars dili ilə Avesta, dəri, pəhləvi və Əhməni dillərinin eyni kökdən 
olduğu iddiası, İran yaylası adlanan bütün Qafqazı, Orta Asiyanı, Anadolunu, 
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Əfganistanı, Pakistanı, Şimalı Hidi, Mesopotamiyanı və indiki İran ərazilərini əhatə 
edən məfkurənin elmi devriyyəyə cəlb edilməsi və həmin istiqamətdə irəli sürülən 
Ermənistan yaylası kimi ideyaların təbliği geniş yayılmışdır. Digər tərəfdən isə 
həmin çərçivədə qeyri-iranlı və qeyri-fars hesab etdikləri regionun yerli xalqlara 
qarşı mənfi təfəkkürlərin formalaşmasına zəmin yaradılmışdır. 

Yuxarıda sadaladığımız mövzuların tədqiqata cəlb edilməsi bilavasitə həmin 
dövrdə Qərb dünyasında gedən hər tərəfli elmi inkişafla sıx əlaqədardır. Məsələ 
ondadır ki, ötən əsrlərdə sürətlə inkişaf edən dəqiq elmlərin sayəsində insanların 
üzərində aparılan fiziyoloji, antropoloji, geneoloji və etnoloji tədqiqatların 
nəticələri əsassız olaraq, elmin humanitar sahələrinə də tətbiq edilmişdir. Farnsalı 
həkim “Francois Bernier”in Asiya xalqlarının zahiri xüsusiyyətlərinə dair 
apardığı tədqiqatları nəticəsində üç hissəyə böldüyü coğrafi ərazidə üç irqin yəni 
avropalıların, qara dərililərin və moğolların fərqli cəhətlərini iddia etmişdir. İrqçilik 
məfkurələrini əks etdirən nəzəriyyələrin kökündə əsasən bitkilərin və heyvanların 
zahiri xüsusiyyətlərinə dair tədqiqat aparan Qərb alimlərinin fikirləri dayanır 
[39, s. 27]. Misal üçün “Karl.V.Linne”nin bitkilərin bölgüsünə dair nəzəriyyəsi, 
“Ç.Darvin”in təkamül nəzəriyyəsi və “J.B.Lamark”ın adaptasiyon barəsində 
apardığı tədqiqatlərı şübhəsiz ki, bir sıra elmi nailiyyətlərlə nəticələnmişdir. Lakin 
əldə edilmiş həmin nəticələrin insanlara və tarixi mövzularla tətbiqi məsələsi 
şübhəsis ki, böyük faciələrin yaranmasına səbəb olmuşdur. 

Fransalı heyvanşünas “Georg De Buffon” iqlim amilinin təsiri nəticəsində 
dünya əhalisinin müxtəlif soylara bölündüyünü iddia etmişdir. Buffen avropalıları 
ən üstün dərəcədə və Asiya ilə Afrika sakinlərini ən aşağı dərəcədə olduqlarını iddia 
edirdi. İrqçilik iddiaları Fransalı islahatçı F.Volterin və E.Kantın düşüncələrində 
də öz əksini tapmışdır. F.Volter insan cinsinə mənsub “alçaq soyları”ın heyvanlara 
yaxın olduğuna inanırdı. E.Kant isə bütün insanların vahid əcdadının olduğunu 
təsdiq edərək, mühitin şəraitinə görə dünya əhalisini ağ, qırmızı, qara və sarı 
irqlərə bölündüyünü iddia etmişdir [30, s. 31-32]. İnsanların xarici və daxili 
xüsusiyyətlərini əlaqələndirməyə səy göstərən müasir antropologiyanın banisi 
“Juhan Friedrich Blumbax”ın fikirləri və “Johan.k.Lavater”in iddiaları dövrün elmi-
tədqiqi qurumlarından əlavə ədəbi əsərlərə, o cümlədən “V.Gute”nin və “V.Eskat”ın 
romanlarında də öz əksini tapmışdır.

XIX əsrin əvvəllərindən etibarən irəli sürülən irqçilik və ariçilik məfkurələrinin 
yaranmasında böyük rol oynamışdır. Canlıların bioloji özəlliklərini tarixi və 
ictimai tədqiqat sahələrinə tətbiqi və onun irqçilik idealarına çevrilməsində 
bilavsasitə “Karl.G.Garus”, “Cherstoph Meiners”, “Fridrich Hegel”, “John 
C.Bluntschli”, “Arthur Graf Von Gobineau”, “Friedrich Nitzsche”, “Tedodor 
Herzl”, “Max Weber”, “Stewart Chembrlin” və “Adolf Hitler” kimi Qərb alimləri 
və siyasətçilərinin ciddi rolu olmuşdur. 

Avropada irqçiliyi təbliğ edən, ari irqini üstün hesab edən və bu mövzuları Şərq 
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ölkələrinə tətbiq etməyə səy göstərən fransalı alim “A.Gobineau” (1816-1882) 
qətiyyətlə irq və irqçilik amilini ümumbəşər tarixinin izahaı üçün ən əsas və açar 
amil hesab edirdi. “J. Bluntschli” 1875-ci il nəşr etdirdiyi məqaləsində ağ irqin ari 
qolunu insan cinsinin ən üstün növ olduğunu və başka xalqların aşağı səviyyədə yer 
tutduğunu iddia etmişdir. Onun fikrincə Allah tərəfindən dünya hakimiyyəti ancaq 
ağ soylu ari xalqlara mənsub ailələrə bəxş edilmişdir [30, s. 46-47]. Bütün bunlara 
baxmayaraq, II dünya müharibəsinin ağır fəlakətləri və XX əsrin sonlarında genetik 
tədqiqatlar sahəsində əldə edilən nəticələrə görə irqçilik və ari nəzəriyyəsinin əsassız 
olduğunu sübüt edilmişdir [30, s. 184-189]. Həmçinin insan cinsinin bölündüyü 
müxtəlif haplogruplar arasında fondamental genetik fərqin olmadığı mövzusu 
genetik mütəxəssisləri tərəfindən təsdiq edilmişdir [14, s. 8].

Xatırladaq ki, Farsalı tarixçi və antropoloq C.Levi Strauss 1952-ci ildə 
YUNESCO-nun tələbi ilə dünyada yayılan irqçilik probleminə dair yazdığı “İrq 
və tarix” əsərində antropoloqların səfini üzə çıxararaq, “A.Gobineao”nun səf 
ideyalarını tənqid etmişdir. Müəlif yazır ki, “Antropologiyanın birinci günahı odur 
ki, müxtəlif irqlərin təbii ixtilaflarını - olmaq şərti ilə və müasir genetik elminin 
şübhə etdiyi bir halda - bəşər mədəniyyətinin ictimai və mənəvi cəhətləri ilə üz-
üzədir. Gobineao bu günaha düçar olmaqla elə bir istiqamətə düşdü ki, bir səhv 
elmi məsələnin vasitəsi ilə həyata keçirilən bütün müstəmləkəçilik və ayrı seçkilik 
əməlləri təsdiq edilmişdir [14, s. 8].

Dilçilik mövzularını irqçilik məfkurələri ilə əlaqələndirməyə səy göstərən 
Avropa alimlərindən “Christof Mainers”in (1747-1810) və “Fridrich Schlegel”in 
tədqiqatları böyük əhəmiyyət daşıyır. Səbəb ondadır ki, həmin müəlliflərin 
əsərlərində ilk dəfə olaraq, dil, irq və millət anlayışları arasında dərin əlaqələrin 
olduğu barədə xeyli cəhdlər göstərilmişdir. F.Schlegel müxtəlif dillərdə olan oxşar 
sözlərin kökünü və quruluşunu əsas götürərək, German tayfaları (almanlar) ilə 
iranlılar (perslər) arasında qan qohumluğu olduğuna inanırdı. O, yazır: “Biz Asiyada 
yaşamış German əcdadımızı Ariya adı altında düşünub və axtarmalıyıq”[30, s. 75].  

Həmin məfkurələr əsasında Şərq və İran ərazilərində aparılan tarixi tədqiqat 
ilk dəfə Alman şərqşünasları tərəfindən aparılmışdır. Parslara mənsub edilən 
kitabələrin, tarixi abidələrin, İran dillərinin, fars ədəbiyyatının, İran dinlərinin 
və region əhalisinin tarixinə dair tədqiqat aparmış “Adam Oleariyus”, “Fredrik 
K.Anderiyas”, “Herman Ette”, “Eberhard Shrader”, “Ernest Dits”, “Fredrik 
F.Eşpigel”, “Ernest E.Herzfeld”, “Durty Bliske”, “Paul Şuarts”, “Anne M.Şimel”, 
“Pol Rust”, “Karsten Nipbur”, “Hans H.Şeder”, “Rudiger Şmit”, “Hiyd M.Kox”, 
“Kristiyan Bartolome”, “Vilhelm Kayger”, “Georg F.Grotfend”, “Karl F.Goldner”, 
“Ludvik Pavel”, “Yuzef Markuart”, “Edvard Mayer” kimi alimlərın nəşr etdikləri 
əsərləri İran tarixşünaslığının inkişafında böyük rolları olmuşdur.

Alman alimlərinin əsərlərində hegemon təfəkkürə çevrilən millətçilik və 
ariçilik ideologiyalarına əsasən Persiya, İran və irançılıq mövzuları kifayət qədər 
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təbliğ edilir. Məsələn “Josef Marquart”ın qədim İran coğrafiyasına dair yazdığı 
əsərlərində, o cümlədən 1901-ci ildə nəşr etdirdiyi “Eranşəhr, Musa Xornatseyin 
cöğrafi əsəri əsasında” [6] və “Eranşəhr, Potalameyin coğrafi əsəri əsasında” [44], 
həmçinin E.Blochet tərəfindən nəşr olunmuş “İran şəhristanları” [7; 50] əsərlərində 
əks etdirdikləri İrançılıq, ariçilik, qədimlilik, farsçılıq və ermənipərəstlik 
məfkurələri geniş təbliğ edilir. J.Marquart Musa Xorniyə mənsub edilən 3-4 
səhifəlik yazıya istinad edərək, bütün Qafqazı, Anadolunu, İraqı, Orta Asiyanı və 
indiki İranı 4 kosta (vilayət) və 67 ostana (rayon) bölməklə bütün bunları İran 
şəhərləri adı ilə təqdim etməyə cəhdlər göstərmişdir [43, s. 37-39]. Lakin müəllif 
etiraf edir ki, “İran ərazilərini düzgün öyrənmək üçün tənqidi və təhlili tədqiqatın 
aparılması vacibdir. Səbəb ondadır ki, Sasani dövrünə dair heç bir coğrafi sənəd 
mövcud deyildir” [43, s. 26]. 

Persiya və İran tarixşünaslığının formalaşmasında rolu olan almanlarla bərabər 
İngilis arxeoloqlarının və tarixçilərinin də böyük əməyi olmuşdur. Tarixçilər “Cahn 
Richardson”, (1740-1795), “George Rawlinson” (1812-1902), “Richard Nelson 
Frye” (1920-2014), “Peter Avery” (1923-2008), “Roger Mervin Savory” (1925- 
), “David Nil Mac Kenzie” (1926-2001), “David Marshal Lang” (1924-19991), 
“david Stronach”, “Denis Wright” (1911-2005), “Artur John Arberry” (1905-
1969), “Amelie Kuhrt” (1944- ), “Ann Katherin Lambton” (1912-2008), “jerry 
Clinton” (1937-2003) və digər tarixçilərin yazdığı əsərlərində Persiya və İran 
tarixinin müxtəlif cəhətləri əks olunur. İngilis məmurları və tarixçilərindən Ser Con 
Malkolmun 1815-ci ildə nəşr etdirdiui 2 cildlik “Persiya tarixi” [8], R. G. Vatsonun 
“Persiya tarixi” [49], Edvard Brovnın “Persiyanın ədəbi tarixi” [2], “Persiyanın 
inqilabı 1905-1909” [3] və “Bir il parsların arasında” [1] adlı əsərləri, həmçinin 
C.Rovlinsonun “Madlar” [26], Ser Persi Sayksın “İran tarixi” [31], Lord Korzonun 
“İran və İran problemi” [40], Ser Denis Raytın “Parsların içərisində ingilislər” 
[27] və “İngilislərin içərisində parslar” [28] əsərləri, James Morierin “İsfahanlı 
Hacıbabanın əhvalatı” [48] və Peter Averynin “İranın müasir tarixi” [11] əsərləri 
də bir mənalı olaraq, Persiya və İran tarixinin müxtəlif mövzularına həsr edilmişdir. 

İran tarixşünaslığının inkişafında istiqamət verici rola malik olan SSRİ 
tarixçilərindən M.S.İvanovun “İranın Məşrutə inqilabı” [19], İ.P.Piyotroşfskinin 
“İranda İslam” [22], N.A.Kozentsvanın “İranın yeni tarixi ətrafında” [42], 
A.S.Məlikovun “Rza Şah diktatorluğunun bərpası” [47], İ.M.Oranskinin “İran 
fililigiyasına giriş” [15] və Avatis Sultanzadənin [33] əsərlərində İran tarixinin 
müxtəlif məsələləri öz əksini tapmışdır.

İran tarixşünaslığının inkişafında misilsiz rola malik olan ABŞ alimlərinin 
tədqiqat işləri əsasən Pəhləvi hakimiyyətinin legitimliyi istiqamətində tərtib 
edilmişdir. ABŞ tarixçilərindən erməni əsilli müəlliflərin əsərləri də diqqəti çəkir. 
“R.G.Hovansiyan”ın müxtəlif mövzularda, o cümlədən parslar, ermənilər və iddia 
etdiyi erməni soyqıqımı haqqında yazdığı əsərləri və ABŞ alimi “R.H.Russel”in 
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nəşr etdirdiyi “Ermənistan: tarixi atlas” adlı kitabı şübhəsiz ki, Azərbaycan tarixinin 
təhrifi ilə məşğul olan erməni “Robert Qaliçiyan”ın nəşr etdirdiyi xəritələrin əsas 
mənbəyi hesab edilir [38; 39]. 

Digər Qərb müəlliflərindən ömrünün 35 ilini dəlixanada yatmış, “Skandinavi 
dəlisi” adı ilə məşhur olan “Eric Axel Hermelin”in fars dilindən Sveçrə dilinə 
tərcümə etdiyi Sədinin, Hafizin, Firdusinin, Xəyyamın, Moləvinin, Əttarın və 
Sənainin 10000 səhifədən artıq şerləri sonralar 36 cild kitabda nəşr edilmişdir [4; 5]. 
Həmin əsərlərin fars dilində yazıldığı və Perşiyanın ədəbiyyat tarixi adı ilə dünya 
səviyyəsində tərcüməsi Şübhəsiz ki, İran tarixşünaslığını əhatə edən şovinist-fars 
cərəyanlar üçün böyük nailiyyət hesab edilir.

Persiya tarixinə dair yazılan ilkin əsər Con Malkolmun 1815-ci il nəşr etdirdiyi 
2 cildlik “Persya tarixi” xüsusi önəm daşıyır [8]. Əsər 1873-ci il Hindustanda Mirzə 
İsmayıl Heyrət tərəfindən “İran tarixi” adı ilə tərcümə və nəşr edilmişdir. Malkolmun 
əsərinə diqqət yeirəndə Pəhləvilər dövrü konsepsiya səviyyəsinə çevrilən tarixi 
məsələlər tamamilə aydın şəkildə müşahidə olunur. Müəllif Persiyanın hüdudlarını 
Fərat Çayından Sin Çayına qədər cızaraq, tarixin müxtəlif dövrlərində daha geniş 
əraziləri əhatə etdiyini vurğulayır [46, s. 2]. Müəllif miflər əsasında yazılmış qədim 
pars şahlarının əhvalatını dərc etməklə onlara əsalət verməyə cəhd göstərmişdir 
[46, s. 9-46]. 

M.R.Pəhləvinin təhlükəsizlik təşkilatının (SAVAK) müavini və şahın yaratdığı 
“Xüsusi Təhlükəsizlik Təşkilatı”nın sədri grneral Hüseyn Fərdust öz xatirələrinin 
ikinci cildində İranın tarixçilik məktəbinin yaranmasında ingilis amili Ərdəşir 
Reporterin aparıcı rola malik olduğunu təsdiq edir. H.Fərdust bu haqda yazır: 
“Ə.Reporterin xatirələri “şahçılıq nasiyonalizmi” idologiyasının əsasını qoyan bir 
etiqadi manifestadır. Həmin məfkurələr 60 ilə ərzində şiddətlə genişləndi. Müasir 
İran tarixşünaslığının mahiyyətini diqqətlə araşdıranda həmin ideologiyanın üç 
əsas təməlinin olduğu aydın olur. Birincisi İranı ələ keçirmək istəyən Britanıya 
müstəmləkəçiliyi, ikincisi Rotçild ailəsi başda olmaqla Avropanın güclu yəhudi 
icmalarının planı və üçüncüsü isə 1300 ildir susan və haqları tapdalanalan Sasani 
oliqarxı və möbedlərinin röyaları və kinələrindən ibarətdir ki, ingilislərə nüfüz edən 
və iqtisadi cəhətdən güclü olan Hindistan parslarının oliqarx məhfillərində öz əksini 
tapır” [37, s. 160]. Ə.Reporterin risaləsi sonralar formalaşmış İran tarixşünaslığının 
təməli hesab edilir və bu günədək ona heç bir yeni mövzu artırılmamışdır. 
“Ə.Reporter və onun ətrafına toplanan ziyalılar Rza Xanın hakimiyyətə gəlişi 
dövrün ictimai-siyasi vəziyyətinə dair öz iddialarını sübut etdirmək üçün özlərinə 
məxsus metodlardan istifadə etmişlər. Onlar yox səviyyəsində olan və əhəmiyyətsiz 
mövzuları qabartmaqla bərabər real tarixi faktları açıq-aşkar kiçidib və təhrif 
etməklə tarixi mətnlərdən istədikləri nəticələri çıxartmışlar [37, s. 161]. Həmin 
nəticələrdə Britaniyanın İslama və din alimlərinə dərin kinəsinin oldiğu [37, s. 164], 
xalq hərəkatını və koçəri elatları məğlub etməklə mərkəzi dövlətin təsisi [37, s. 167]  
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və  otokrasi (istibdad) və nasiyonalizmin bərpası [37, s. 168] kimi konsepsiyalara 
təkid edilir.

Yuxarıda şərh etdiyimiz müxtəlif Qərb alimlərinin təşəbbüsü ilə əldə edilən 
nəticələr tamamilə İran tarixi və onun konsepsiyalarının kökündə dayanır. Onların 
təsirinə düşən yerli müəlliflərin əsərləri isə həmin istiqamətdə tərtib edilmişdir. İran 
tarixçilərinin fikrincə elmi və tənqidi üsullar əsasında yazmış M.F.Axundzadənin 
(1812-1878) [12], Cəlaləddin Mirzə Qacarın (1827-1872) [25], Mirzə Ağaxan 
Kirmaninin (1853-1896) [41], Mirzə Ağa Təbrizinin [24], Mirzə Məlkəm Xanın 
(1833-1909) [29] və Mirzə Əbdülrrəhim Talıbovun (1834-1911) [36] əsərləri 
İran tarixşünaslığının ilkin tənqidi əsərləri hesab edilir. Buların əsərlərində 
Qərbdən alınmış və dövrün tələbləri ilə üst-üstə düşən bir sıra ictimai-siyası və 
tarixi məsələlər şərh olunur. Məsələn F.Axundzadənin mütərəqqi düşüncələrinin 
kənarında işarə etdiyi İrana, fars dilinə və pars irqinə rəğbəti məsələsi və özünü Pars 
irqinə mənsub etdiyi [10, s. 22; 12, s. 176, 177] kimi mübahisəli mövzular daima 
şovinist qüvvələr tərəfindən səmimiyyətlə qarşılanmışdır. Onun fars dilinə etdiyi 
hürməti və xitmətləri, qədim İran miflərinə təkidi, türklərə, ərəblərə və İslam dininə 
qarşı etinasızığı şübhəsiz ki, paniranist, panfarsist, anti-qacar, anti-islam, anti-türk 
və anti-azərbaycan qüvvələr tərəfindən istinad edilən əsas mənbələrdən hesb edilir 
[10, s. 9, 22]. 

İranda qeyd etdiyimiz mövzulara dair xeyli şəxslər fəaliyyət göstərir və hakim 
rejimlərinin dəstəyi ilə yüzlərlə kitab və məqalə nəşr edilmişdir. Bütün bu əsərlədə 
miflərə söykənən pars və İran tarixinin əzəməti və onlara qarşı hesab etdikləri ən 
azı min illik türklərin real tarixi dayanır. Pəhləvi rejiminin dövlət xadimi M.Əfşar 
1925-ci ilin iyul ayından nəşri etdirdiyi “Ayəndə” (Gələcək) jurnalınıda yaydığı 
məfkurələ real tarixə qarşı planlaşdırılmış cinayətlərin bir kiçik nümunəsidir. 
Müəllif jurnalın birinci sayında İranda milli birlik yaratmaq şüarı altında bir sıra 
təkliflər irəli sürmüşdür. O, fars dilini ümumiləşdirməklə bərabər ölkədə mövcud 
olan bütün regional, mədəni, tərbiyəvi, əxlaqi və dil fərqliklərinin məhv edilməsini 
məsləhət görmüşdür [18, s. 5].

Təbiidir ki, həmin məfkurələrin əsassız olduğu sonralar ərsəyə gələn 
antiazərbaycan müəlliflər tərəfindən də təsdiq edilmişdir. Tarixçi K.Bayat etiraf 
edir ki, “Biz bir sıra toponimlərin adlarını qarətçi türklərin və əcnəbilərin mirası 
hesab edərək, dəyişdik. Bölgələrə nömrə qoymaqla Azərbaycanın, Xurasanın və 
... adlarını pozduq və inzibati ərazi bölgülərini dəyişdik” [20, s. 117-118]. Müəllif 
yazır ki, “İran millətçiliyi məsələsi ümüdsüzlüyə düçar olubdur. Bu cərəyan heç bir 
zaman özünün əsas düşüncələri haqqında, o cümlədən iranlılığın nə olduğunu və 
onun qorunmasına dair lazimi tədbirlər görməmişdir. Belə ki, həmin mövzular bir 
sıra hallarda tamamilə unudulmuşdur” [20, s. 120]. M.Əfşar isə etiraf edir ki, “...
türkləri həyəcana gətirən panturanizmə və pantürkizə qarşı lazim idi ki, paniranizm 
yəni iranlıların birliyi ideyası irəli sürülsün [45]. 
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Nəticə 
Sonda xatırlatmaq lazımdır ki, əksər tarixi mənbələrdə yazılan Pers, Pars və 

Persiya terminləri və əsasən Səfəvi dövründən bu tərəfə rəsmi sənədlərdə dərc 
olunan İran termini müasir dövrdə çox çaşdırıcı və mübahisəli mövzuya çevrilmişdir. 
Məsələ ondadır ki, ötən illərin ərzində İran tarixinə dair aparılmış səhv və əsassız 
təbliğatlar nəticəsində öz tarixini özgələrdən öyrənmək istəyən region əhalisinin 
təsəvvüründə həqiqətdən uzaq tarixi konsepsiyalar formalaşmışdır. Nəticədə 2500 
il tarixə malik olan farsların və arilərin İranı kimi səhv ifadələr bütün ziyalı və avam 
təbəqənin beynində kok salmışdır. 

Hal bu ki, İran ölkəsi de-fakto olaraq, 22 fevral 1921-ci il tarixindən sonra 
ingilislərin bir başa müdaxiləsi ilə aparılmış hərbi çevriliş nəticəsində tənəzzülə 
uğramış Qacarların qalıqları üzərində yaradılmışdır. Bu ərazilərin 23 dekabr 1934-ci 
il tarixində ölkənin Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən bütün daxili və xarici qurumlara 
edilən müraciətə əsasən İran adlandırılması tələb olunmuşdur [35]. Həmin tarixdən 
öncə əsasən şerlərdə, kitablarda və bir sıra rəsmi sənədlərdə dərc olunmuş İran termini 
əslində bu torpaqlara xitab olunan Persiya, əcəm məmləkəti, məmaliki-məhrusə və 
hakim xanidanların adları ilə bərabər tamamilə türk və Azərbaycan dövlətlərinə 
verilən rəsmi dövlət adları olmuşdur. Həmin əsasda kiçik bir vilayəti təmsil edən 
pars adını İranla bərabər hesab edib və fars xalqına məxsus etmək tarixi absurddur.

Tarixi mənbələrə əsasən region tarixi ilə bərabər fars bölgəsinin də tarixinə 
dair dəyərli məlumatlar dərc olunmuşdur. Məsələn İbn Bəlxinin “farsnamə” [13] 
əsərində fars vilayətinin qonşuları, 150 fərsəng (ağac) olan hüdudları və onlara 
mənsub ailələrin hakimiyyəti öz detalları ilə verilmişdir [13, s. 2-3, və s. 120-121]. 
Lakin miflərə söykənən panfarsist və paniranist cərəyanlar tərəfindən bütün Orta 
Asiya, Orta Şərq və Qafqaz tarixini kiçik bir vilayətin və ona mənsub hakimlərin 
adı altında təqdim edilməsi həqiqətdən çox uzaqdır. Həmçinin Firdusinin şahnamə 
əsərinə istinad edib İran ərazisinin əzəmətini sübut etmək istəyən müəlliflər 
bilməlidir ki, həmin əsərdə şairin ideyasında yaşanan İran sözü ilə bərabər indiki 
İran vilayətlərindən olan Azərbaycanın, Xuzistanın, Kirmanın, Sistan, Xorasanın, 
Mərvin və b. ərazilərin adları da çəkilir.

Fars dilinə gəldikdə isə qeyd etməliyik ki, iddia edilən fars dilinin təkcə iranlı 
hesab etdikləri farslara mənsub olduğu, arilərə məxsus olduğu və qeyri-farslara aid 
olmadığı kimi iddiaların heç bir tarixi və elmi əsası yoxdur. Tarixi faktlara görə 
fars dili əsasən VII əsrdən X əsrə qədər region ərazilərində sürətlə inkişaf edən 
İslam dininin təlimatı, ərəb tarixçilik məktəbinin təsiri, ərəb dili və əlifbasının 
hegemonluğu, ərəblərin istilası və ən başlıca türk dövlətlərin cəhdləri nəticəsində 
yaradılmış, himayə edilmiş və inkişaf etdirilmişdir. Əminliklə iddia etmək olar ki, 
İran ölkəsi bilavasitə türklərin regionda sürdüyü dövlətçilik ənənəsinin nəticəsidir 
və fars dili isə türk saraylarında istifadə edilmiş üç əsas dildən biri olmuşdur. Tarixçi 
B. Şpoler bu haqda qeyd edir ki, “Türklər fars dilini İslam dünyasının ikinci dili 
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səviyyəsinə qaldırıb və sənədləşdirdilər” [17, s. 14]. 
54 il hakimiyyətdə olan Rza Şah və oğlu M.R.Pəhləvinin apardıqları anti-

demokratik siyasətləri onların inandığı irançılıq və farşçılıq konsepsiyaların 
əsasız olduğunu sübut etdi. Onlar 1979-cu ilədək İran və vətən adı altında böyük 
cinayətlərə imza atmışlar [23. s. 47,51,97,108]. M.R.Pəhləvinin 12 dekabr 1946-cı 
il tarixində Güney Azərbaycan əhalisinə qarşı törətdiyi qətliam əməli, şovinist-fars 
məfkurəsindən qaynaqlanan çirkin cinayətlərin bir nümunəsidir. 

İran tarixşünaslığının konsepsiyaları 1979-cu ildən sonrakı illərdə də öz 
inkişaf xəttini davam etdirərək, din pərdəsi altında mürəkkəb formaya salınmışdır. 
Pəhləvidən sonra hakimiyyəti ələ keçirən şiə rühaniləri inqilabın ədalət və azadlıq 
kimi müqəddəs şüarlarını unudaraq, sələflərindən miras qalan paniranist, panfarsist 
və şovinist ideyalarını özlərinə məxsus şiəçilik prinsipləri ilə bərabər inkişaf 
etdirirlər. İİR-nın əsil şovinist və ani-din düşüncələri onun daxili və xarici siyasət 
kursunda apardığı ikili standart siyasətlərindən aydın olunur. İranın Ermənistan-
Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair tutduğu qeyri-şəffaf mövqeyi, 
İranla Ermənistanın strateji səviyyədə əməkdaşlığı və ölkənin əsil sahibləri olan 
Azərbaycan xalqı ilə bərabər digər xalqlara qarşı tərtib etdiyi cinayətləri şübhısiz 
ki, nöqsanlar və təhriflərlə dolu olan İran tarixinin saxta konsepsiyalarının inkar 
edilməz nəticələrindən irəli gəlir.  
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Arash İftixari 
Iranian historiography:

defects, dıstortıons and realıtıes

Summary

Keywords: Western countries, Persia, Iran, Iranian historiography,  
distortions, truths

Pers, Iran and Iranian historiography, which Western scholars are involved in 
the process of historical research, are very important. In world historiography at 
the initiative of Western scholars About these ambiguous historical issues, more 
than hundreds of scientific and non-scientific have been published. Although the 
term "Persia" was first published in Herodotus' History, it was repeated in the 
works of Western historians until the middle of the twentieth century. The term has 
traditionally been applied to various states and peoples that have ruled the Middle 
East for thousands of years.

In addition, modern authors on the history of Iran have put forward many 
controversial and erroneous views on the term Iran, which is formed in poetry and 
ideas without taking into account the real history of the region. As a result of the 
influence of this ideology, the true meaning of the terms "Iran" and "Pers" has been 
exaggerated. According to them, ancient and glorious Iran and the history of its 
statehood belong to the Aryan race, Persians, Zoroastrians and the Persian people. 
These fictitious considerations contradict the real history of the region and have led 
to serious historical distortions. This article discusses and analyzes the fundamental 
shortcomings in the basic principles of Iranian historiography that were formed in 
the early twentieth century.
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Араш Ифтихари
Иранская историография:

недостатки, фальсификации и реалии

Резюме

Ключевые слова: Западные страны, Персия, Иран, иранская 
историография, искажения, истины

В  современной  мировой  и западной историографии написаны 
сотни научных работ на противоречивые темы по персидской и иранской 
историографии. Термин «Персия», впервые упомянутый в «Истории» 
Геродота, вплоть до середины двадцатого века встречается в трудах западных 
историков. Термин этот на протяжении тысячелетий расплывчато применялся 
к различным государствам и народам Ближнем Востоке. Современные 
историки, писавшие об истории Ирана, выдвинули множество противоречивых 
и неправильных представлений о термине «Иран», который сформировался 
в основном в стихах и идеях прошлых веков, без учета реальной истории 
региона. В созданной под влиянием этой идеологии иранской историографии 
реальное значение терминов «Иран» и «Персия» было сильно преувеличено. 
По их представлениям древний и «величественный» Иран, принадлежал 
арийской расе, персидскому народу, зороастрийцам, в том числе истории 
государственности персов. Это вымышленное представление, противоречащее 
реальной истории региона, напрямую привело к серьезным историческим 
искажениям. В предлагаемой статье раскрываются основные положения 
иранской историографии, в которой отражены исторические концепции 
иранского государства. Эти концепции были созданы в начале ХХ века под 
влиянием идей национального государства. В статье также анализируются 
основные недостатки, укоренившиеся в этих концепциях.
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Günel Məlikli. Dövlət quruculuğunun əsas mərhələləri və 

ictimai-siyasi münasibətlərin formalaşmasında rolu (səh. 461-472)

Günel Məlikli
Dövlət quruculuğunun əsas mərhələləri və ictimai-siyasi 

münasibətlərin formalaşmasında rolu

Açar sözlər: dövlət, dövlətin təkamülü, siyasət, cəmiyyət, vətəndaşlıq 
münasibətləri, siyasi fəlsəfi fikir

Azərbaycan Respublikasının milli inkişaf sistmində dövlət mühüm rol oynayır. 
Buna əsasən ilk öncə dövlət anlayışı, təkamülü haqqında qeyd edək.

Dövlət cəmiyyətin siyasi sisteminin əsas institututdur; o, insanların, siniflərin, 
ictimai qrupların, assosiasiyaların birgə fəaliyyətini və münasibətlərini təşkil edir, 
istiqamətləndirir və onlara nəzarət edir. Dövlət cəmiyyətdə hakimiyyətin mərkəzi 
institutu olduğundan bu hakimiyyət sayəsində siyasəti təmərküzləşmiş şəkildə həyata 
keçirir. Təsadüfi deyildir ki, həm nəzəri, həm də adi şüurda, habelə gerçəklikdə bu 
üç hadisə – dövlət, hakimiyyət və siyasət tamamilə təbii olaraq eyniləşdirilir. Bu 
səbəbdən də siyasi fəlsəfədə və siyasi elmdə XIX əsrin sonuna qədər dövlət və 
siyasət anlayışları fərqləndirilməmişdir. [12 s.65]

Etiraf edilməlidir ki, dövlətin mahiyyətinin başa düşülməsi sosial-siyasi fikirdə 
ən mürəkkəb vəzifələrdən biri olmuşdur. Araşdırmalara əsasən belə qənaətə gəlmək 
olar ki, dövlət nəzəriyyəsi genetik və funksional problemlərin üç başlıca qrupunu 
əhatə edir; bu qruplar dövlətin mənşəyinin, formalaşmasının və mövcudluğunun bir 
vəhdət təşkil edən üç əsası ilə əlaqədardır: 

1) dövlət fəaliyyətinin ictimai əsası; 
2) sinfi əsası; 
3) siyasi-hüquqi və təşkilati-struktur əsası. 
Qeyd olunan əsaslardan hansına daha çox önəm verilməsindən asılı olaraq, 

dövlətin tədqiqinə üç fərqli yanaşma təşəkkül tapmışdır. 
Birincisi, siyasi-fəlsəfi və siyasi-elmi yanaşma. Antik ənənə ilə bağlı olan 

bu yanaşma indi də fəaliyyət göstərməkdə və inkişaf etməkdədir. Bu yanaşmada 
dövlət «ümumi işləri»in yerinə yetirilməsi və hökmdarlarla (hakimiyyətlə) xalqın 
(cəmiyyətin) münasibətlərinin tənzimlənməsi vasitəsi, habelə xalqın və insanın 
siyasi həyatını təmin etmək vasitəsidir. Belə yanaşma Aristoteldə çox aydın ifadə 
olunubdur. 
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Qeyd etmək lazımdır ki, dövlətin mahiyyətinə hər bir yanaşmada fərqli 
calarlar, nüanslar vardır. Bunu Platonun və Aristotelin  timsalında aydın görmək 
olar. Platon (e.ə. 427-347) belə hesab edirdi k, mükəmməl dövlət modeli filosof 
hökmdarın idarə etdiyi dövlət ola bilər. O, bu modeli digər dövlət quruluşlarına 
(timokratiya, oliqarxiya, demokratiya, tiranlıq) qarşı qoyurdu. Onun fikrincə, ideal 
dövlət quruculuğunu da az sayda insanlar  idarə edəcəkdir. Bu quruluşu təbiətən 
qaibilyyətli və uzun müddət ərzində hazırlanmış, təlim görmüş yaxşı insanlar idarə 
etməlidirlər. [14, s.46]

Platonun qəti tələbi belə idi: insanın xarakteri, təbii imkan və qabiliyyətləri 
onun dövlətdə aparacağı vəzifənin xarakterinə uyğun olmalıdır. [11 s.31,32]

Antik yunan filosofu Aristotel (e.ə. 384-322) belə hesab edirdi ki, hər bir 
dövlət üç hissədən ibarətdir: çox varlılar, çox kasıblar və ortabablar. Orta dolanışıq 
ən yaxşı rifahdır.  Ortabablıq zəkaya tabe olmaq üçün daha yaxşıdır.  Birinci 
hissəyə aid olanlar – varlılar adətən var-dövlətini saxlamaq və daha da varlanmaq, 
ikincislər – yoxsullar isə varlanmaq istəyi  ilə hakimiyyətə can atırlar. Birincilər 
tabe olmağı yox, yalnız başqaları üzərində hökmran olmağı bacarırlar, ikincilər isə 
hakim olmağa qabil deyillər, lakin hakimiyyət istəyirlər. Belə qütbləşmə  dövlətin 
içəridən dağılmasına istiqamətlənməklə daim xalqa fəlakətlər gətirir. İfrat varlı 
və ifrat yoxsul qütbləşməsindən azad olan, əksər vətəndaşları orta səviyyədə 
mülkiyyətçi olan quruluş ən uğurlu dövlət quruluşudur. Aristotelin fikrincə, belə 
dövlət quruluşu – demokratiya, «orta mülkiyyətçilərin sayca çoxluğu səbəbindən  
daha uzunömürlüdür». Lakin demokratiya özbaşına buraxılarsa, birtərəfli olarsa, 
ondan tiranlıq yaranar». [8 s.28,29]

Aristotel “Siyasət” də yazır: “Dövlət ancaq yaşamaq naminə yox, əsasən, 
xoşbəxt yaşamaq üçün yaradılır”. [9. S.455, 457; 15]

Aristotel, ümumiyyətlə, dövlət haqqında məsələni araşdırır. O, hərdən yunan 
polislərinin təcrübəsinə müraciət edərək, ilk növbədə, “vətəndaş” anlayışını təhlil 
edir. Aristotel öz rəyini belə ifadə edir: “Vətəndaşın bir neçə növü var... Vətəndaş, 
əsasən, vətəndaş hüquqlarının məcmusuna malik olan kəsdir”. [4 s.32,33]

Ərəb filosoflarından Əl-Fərabinin (870-950) fikrinə görə, dövlət ali sinfə 
mənsub adamların vasitəsi ilə yaranır. Çünki bu insanlar yaratdıqları dövlətin 
köməyi ilə insanların tələbatlarını ən yaxşı səviyyədə təmin edə bilərlər.

D.Frenkel dövlətin yaranmasını insanların öz ehtiyac və tələbatlarını tək ödəyə 
bilmədiyi üçün qrup şəklində birləşməsi ilə əlaqələndirir.

Tusi dövlətin yaranması haqqında fikirləri maraqlıdır. O, yazır: “Dövlətlərin 
bünövrəsi ittifaqdır. Bunun səbəbi odur ki, hər adamın gücü təklikdə az olar. Hamısı 
İttifaq bağlayıb çoxaldıqca onların qüvvələri ən azı hər adamın gücü qədər artır”. 
[7. S.64]

Hobbs qeyd edirdi ki, ayrı-ayrı şəxslərin birgə həyatını mümkün edən formal 
qaydanı güclü dövlət hakimiyyəti yaradır. Belə bir hakimiyyətin yoxluğu anarxiya 
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meyillərinə və dövlətin tənəzzülünə səbəb olur. [3.s.44]
İkincisi, sinfi yanaşmadır. Belə yanaşma dövlətin meydana gəlməsini cəmiyyətin 

siniflərə bölünməsi ilə əlaqələndirir. Marksist ənənəyə uyğun olaraq dövlət sinfi 
mübarizə aləti kimi nəzərdən keçirilir. F.Engels üç ayrıca nümunə əsasında – 
yunanların, romalıların və germanların timsalında qəbilə quruluşunun dağılmasını 
izləyir və belə qənaətə gəlir ki, həmin quruluşu «əmək bölgüsü və bunun nəticəsində 
cəmiyyətin siniflərə parçalanması dağıtdı. Onun yerini dövlət tutdu». Deməli,  
«dövlət heç də cəmiyyətə kənardan qəbul etdirilmiş bir qüvvə deyildir. Dövlət 
müəyyən inkişaf pilləsində cəmiyyətin  məhsuludur… Cəmiyyətdən törəmiş olan, 
lakin özünü onun üzərində yüksəldən, özünü getdikcə daha artıq dərəcədə ondan 
ayıran bu qüvvə məhz dövlətdir». [10 s.374, 375]

Üçüncüsü, siyasi-hüquqi və təşkilati-struktur yanaşmadır. Belə yanaşma 
dövləti «hüquqi dövlət» kimi, hüququn və qanunun mənbəyi kimi nəzərdən keçirir 
və belə heçab edir ki, dövlət cəmiyyətin həyatını, dövlətin özünün və strukturlarının 
ictimai-siyasi münasibətlər sistemində fəaliyyətini təmin edir. 

Qeyd olunan yanaşmalar dövləti əhatə edən siyasi münasibətlərin üç başlıca 
sırasını müəyyənləşdirir. Belə yanaşmalar həm də dövlətin əsas və spesifik 
funksiyalarını əks etdirir.

Nəzərə almaq lazımdır ki, dövlətin mahiyyətini müəyyənləşdirərkən tədqiqatın 
məqsədinə müvafiq olaraq müəyyən meyillər labüd olur:

-universal qanunauyğunluqlar tərəfinə meyil;
-problemin sinfi məsələlərə və bazis-üstqurum kateqoriyalarına müncər 

edilməsi meyli; 
   -«siyasi yuridizm» tərəfinə, hakimiyyətin təşkilinin hüquqi texnikası və 

məqamları tərəfinə meyil. 
Bu yanaşmalar bir-birini istisna etmir, dövlət kimi mürəkkəb qurumun müxtəlif 

aspektlərinin başa düşülməsinə imkan yaradır. Elmi mənbələrdə belə bir mülahizə 
tez-tez vurğulanır ki, onların əlaqələndirilməsi daha səmərəlidir. Həqiqətən də 
dövlət haqqında müxtəlif təsəvvürlərin əlaqələndirilməsi bir sıra problemləri həll 
etməyə imkan yaradır: məsələn, dövlətin, siyasi sistemin və cəmiyyətin nisbəti, 
deməli, həm də dövlətlə cəmiyyətin, idarəedici qüvvələrin vəhdəti, dövlətin 
mənşəyi, onun inkişaf şərtləri və istiqamətləri problemi və s. Mühüm məsələlərdən 
biri ölkənin ictimai məkanında dövlətçiliyin yayılması hüdudları məsələsidir. Yəni 
dövlət və cəmiyyət uyğun gəlib vahid bir bütövlük yaradır, yoxsa yox. Uyğun 
gəlirsə, dövlətin də vəhdəti, ictimai münasibətlərin bütün məcmusunu əhatə etməsi 
mümkündür. Əslində onun yaratdığı siyasi, ideoloji, hüquqi münasibətlər, nəzarət 
aparatı, inzibati strukturlar və s. məhz buna hesablanıbdır.

 Hakimiyyət, ölkə və xalq, onların sərnəcamında olan vasitələr, ölkənin ərazisi 
və sərhədləri dövlətin formalaşmasında və inkişafında çox ciddi, əhəmiyyətli məna 
kəsb edir. 
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Dövlət barəsində müxtəlif təsəvvürlərin sintezi ilə yanaşı məsələnin həllinin 
başqa bir aspekt idə perspektivli hesab olunur. Bu halda dövlət siyasi sistemin 
mərkəzi elementi, hakimiyytə institutu kimi qəbul olunur, onun bütün cəmiyyətə 
yayılması etiraf edilir. 

Lakin «dövlət-cəmiyyət» strukturu yox, onlardan birinin suverenliyi məqbul 
sayılır. Bu bipolyar sturkturun vəhdəti onlar arasında bərabərhüquqlu müqavilə 
münasibətləri ilə tənzimlənir. Nəticədə daha mürəkkəb, lakin daha effektiv tərzdə 
fəaliyyət fərzi qərarlaşır. Başqa sözlə, cəmiyyət öz inkişafında dövlətdən qismən, 
nisbi mənada azad olur. Dövlət daha dinamik olur, onun təkamül qabiliyyəti 
güclənir, siyasi rejimlərin, idarəetmə  tiplərinin dəyişilməsini, konkret  hakimiyyət 
strukturlarının yenidən qurulmasını daha asan reallaşdırmaq imkanı qazanır.

Beləliklə, dövlətə münasibətdə fərqli şərhlər, fərqli yanaşmalar insanların 
birgə həyatının dövlət quruluşu baxımından real tarixi tipləri öz əksini tapır. 
Ümumilikdə dövlətin, habelə ayrı-ayrı ölkələrdə dövlətin tarixinin öyrənilməsi 
onların əvəzlənməsini və dəyişilməsini üzə çıxarmağa imkan verir.

Ümumi şəkildə belə demək olar ki, dövlət qəbilə və ya qəbilə başçısının, şamanın, 
kahinin, dövlətə qədərki hakimiyyət formalarından, özu də cəmiyyətin təşəkkülü ilə 
birlikdə meydana gəlir. Bu halda insanların müəyyən tərzdə nizamlanmış məcmusu 
qeyri-təbii əlaqə və münasibətlərlə, ümumi mənafe və məqsədlərlə birləşir; sonra 
əməyin ictimai bölgüsünün, cəmiyyət üzvlərinin sosial diferensiasiyasının və xüsusi 
mülkiyyətin, siniflərin meydana gəlməsi, əmlak, sosial və funksional bərabərsizliyin 
artması və siyasətin yaranması ilə müəyyən təkamül özünü göstərir. Siyasət isə 
ictimai münasibətləri və onun yeni institusional formasını – idarəetmə və nəzarət 
orqanları olan hakimiyyəti təşkil edir və tənzimləyir. 

Deməli, dövlət ictimai inkişafın nəticəsi və sox mühüm amildir; o eyni zamanda 
cəmiyyətin sosial və siyasi cəhətdən formalaşmasında özünəməxsus rol oynayır.

Dövlətin tarixi kifayət qədər mürəkkəb, ziddiyyətli və çoxaspektli prosesdir. Bu 
prosesə hər bir dövrün tarixi, regional xüsusiyyətləri, lokal sivilizasiyaların (qədim 
şərq, yunan-Roma, Şərqdə və Qərbdə orta əsrlər sivilizasiyası) spesifikası, ictimai-
iqtisadi formasiyalar və digər amillər ciddi təsir göstəribdir. Buna baxmayaraq, qısa 
şəkildə dövlətin bir sıra mərhələləri əhatə edən  təkamülünün ümumiləşmiş genetik 
və tarixi istiqamətini izləmək mümkündür.

Dövlətin təşəkkülünün ilkin, birinci mərhələsində ibtidai icma demokratiyasının 
qalıqları mövcud olur, idarəetmənin resbulika və monarxiya, despotik rejim və 
formaları bir-birini əvəz edir. Tam formalaşmamış cəmiyyətdə sinfi sturktur 
kəskin şəkildə diferensiallaşmır, əhalinin azad və qeryi-azad qruplara ayrılması 
mövcud olur. Azad vətəndaşlar cəmiyyətin üzvləri sayılırlar. Buraya əyanlar, 
azad sənətkarlar, kəndlilər, tacirlər, hərbçilər, incəsənət aləminin nümayəndələri 
(rəssamlar, heykəltəraşlar, şairlər və s.) daxil idilər. 

Cəmiyyətin idarəedici yuxarılara və onlara tabe olan aşağılara və qullara, 
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habelə müxtəlif yarıazad  təbəqələrə ayrılması aydın müşahidə olunur. Bu hələ tam 
təşəkkül tapmış cəmiyyət deyildi, çünki iqtisadi fəaliyyət (əsas istehsal, ticarətin 
və sənətkarlığın bir hissəsi) qeyri-azad əhalinin öhdəsinə düşürdü, onların nə 
vətəndaşlıq, nə də siyasi hüquqları yox idi. Lakin dövlətin iki funksiyası aydın 
fərqləndirilirdi: biri azad insanlar birliyində «ümumi işlər»in qurulması, digəri isə 
əsarət altında olanların  əzilməsi, onlara hökmranlıq edilməsi. 

Hakimiyyətin ibtidai-icma formalarının varisi olan başçılıq monarxiya və 
imperiyalarda möhkəmlənir, dövlətin inkişafının sonrakı mərhələsinə də keçir.

Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, başçılıq ali hakimiyyəti olan şəxsi sədaqətə 
əsaslanan hakimiyyət münasibətlərinin bir tipidir. O, ideologiyalaşdırılmış, 
şərt şəkildə mərkəzləşdirilmiş cəmiyyətlərdə, korporativ xarakterli hakimiyyət 
qurumlarının ierarxiyası formasında  mövcud olur. Bu hakiiyyət institutu hərbçinin 
və ya din xadiminin şəxsi hökmranlığına əsaslanmaqla daha çox Şərqin və 
Afrikanın patriarxal-qəbilə və ilkin feodal cəmiyyətlərinə xas olmuşdur. Adətən 
belə cəmiyyətlər qeyri-hüquqi tənzimləyicilərin geniş sistemi və sosial rolların 
davamlı möhkəmliyi ilə səciyyələnirdi.

Dövlətin təkamülündə ikinci mərhələni orta əsrlər və Yeni dövrün əvvəli 
(XVI əsr) təşkil edir. Hökmranlıq və sahiblik münasibətlərinin üstünlük təşkil 
etdiyi güclü despotik, monarxiya hakimiyyəti saxlanılır: ölkə və təbəələr (xalq) 
monarxın mülkiyyətidir. Avropada dağıdılmış, lakin hələ qalmaqda davam edən 
qan qohumluğu – qəbilə tipli münasibətlər senyoral xarakterli hakimiyyəti doğurur; 
bu hakimiyyət  senyoru (ağanı) və onun vassallarını əlaqələndirirdi. Güclü despotik 
hakimiyyət eyniləşdirilir, idarəçiliyin mütləq monarxiya forması üstünlük təşkil 
edirdi. Həm Şərqdə, həm də Qərbdə qeyri-iqtisadi məcburiyyət formaları qalırdı. 
Dövlət cəmiyyətdə həm də qorxu intizamı kimi fəaliyyət göstərirdi. 

Avropada XIII əsrdən başlayaraq  sonrakı üç əsr ərzində tədricən Yeni dövrün 
dövlətinin ilkin şərtləri və əsasları formalaşırdı. Bu dövrdə dövlətin inkişafında 
aparıcı cəhət artıq getdikcə genişlənməkdə olan sosial və iqtisadi zəmində, bütün 
məkanın siyasi münasibətlərlə əhatə olunması zəminində təmərküzləşməsi olmuşdur. 
Bu proses dövlətə mənsub ərazidə hakimiyyətin qərarlaşmasına,  mərkəzləşməsinə 
və təmərküzləşməsinə, eyni zamanda mütərəqqi fərdisizəşməyə, yəni monarxa 
şəxsi vassal sədaqətinin, bütövlükdə vassallıq münasibətlərinin mütəşəkkil dölət 
idarəetmə aparatı ilə əvəzlənməsinə, yəni şəxsi asılılıq münasibətlərinin xidməti 
münasibətlər və funksiyalarla əvəzlənməsinə, başqa sözlə, hakimiyyətin siyasi 
təşkilinə istinad edirdi. 

Kilsənin daha ilkin təşəbbüsü dini əsasda Qərbin və ayrı-ayrı ölkələrin siyasi 
birliyinə nail olmaqdan ibarət idi. Hakimiyyətin dünyəvi və dini tərəflərinin 
uzunmüddətli mübarizəsi iqtisadi və sosial-siyasi əsasda dövlət quruculuğu 
ilə nəticələndi. Bu baxımdan cəmiyyətin dövlət-ərazi məkan cəhətdən şəxsi 
nizamla yox, institusional əsasda təşkili məsələsi ön plana keçdi. XVI əsrə doğru 
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cəmiyyətin yeni siyasi təşkili məsələsi bir qədər də irəlilədi, dövlət anlayışının özü 
xeyli dərəcədə aktuallışdı. Artıq XVII əsrdə dövlət anlayışı onun quruluşundan və 
rejimindən asılı olmayaraq, qəti şəkildə müəyyənləşə bildi. 

Dövlətin inkişafında üçüncü mərhələ XVII əsrdən  başlanır. Bu əsr müəyyən 
xüsusiyyətləri olan vətəndaş cəmiyyətinə hazırlıq dövrü olmuşdur. Həmin cəmiyyətin 
formalaşmış sosial-sinfi strukturu, təşəkkül tapmış əmtəə-pul münasibətləri, 
öz vaxtını başa vurmuş qeyri-iqtisadi məcburiyyət qalıqları diqqəti cəlb edən 
məqamlardır. Eyni zamanda Şərqdə və Qərbdə fərqli mənzərə qərarlaşmışdı. 

Belə ki, Şərqdə dövlətin monarxiya və imperiya formaları möhkəmlənmişdi, 
xeyli dərəcədə kölə və ya kəndli asılılığı, qeyri-iqtisadi məcburiyyəti, hərbi-feodal 
siyasi hakimiyyət strukturları olan arxaik ictimai strukturlar sabitləşmişdi, bir çox 
yerlərdə bir sıra xalqların isə heç bir inkişaf etmiş dövlətçilik formaları mövcud 
deyildi. Şərqdən fərqli olaraq, Avropada millətlərin əmələ gəlməsi, ümummilli 
bazarın formalaşması, əksər ölkələrin dil və mədəniyyət konsolidasiyası prsoesi 
başa çatmışdı. Bu prosesin bir çox tarixi dəyişiklikləri sırasında aşağıdakıları qeyd 
etmək olar:

-yeni tipli şəxsiyyətin formalaşması;
-feodal çəkişmələri xaosundan  və dövlətlərarası münasibətlərdən  xilasolma;
-dövlətin hakimiyyətinin siyasi münasibətlər tərəfindən  tarazlaşdırılmasını 

təmin edən dövlətçiliyin qurulması; 
-suveren xalqın cəmiyyətinin formalaşması – burada siyasi prosesin iştirakçıları 

mərkəzi hakimiyyətlə müqavilə əsaslarında fəaliyyət göstərirlər, bərabərhüquqlu 
partnyorlar kimi çıxış edirlər; 

-bir çox əsrlər ərzində insanların azadlığı və bərabərliyi uğrunda aparılmış 
mübarizənin cəmiyyətdə yeni impuls alması – bu, cəmiyyətin və dövlətin 
formalaşmasını daha da sürətləndirir;

-cəmiyyətin mülki inkişafı və dövlət hakimiyyətinin yenidən qurulması (zəka, 
məsuliyyət və s. əsaslarda) ideyasının fəallaşması; 

-dövlətin özünün hüquqlarının məhdudlaşdırılması və hüquqi dövlətə 
çevrilməsi.

Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, vətəndaşlıq  münasibətlərinini tam inkişafı 
və hüquqi dövlətçilik xeyli sonralar təmin olunmuşdur. Buna baxmayaraq, yeni 
dövrün dövlətinin təşəkkülü, cəmiyyətin mülki, iqtisadi, mədəni konsolidasiyası və 
unifikasiyası hakim meyil olmuşdur, lakin yeganə meyil olmamışdır. Ancaq ayrı-
ayrı, ən qüdrətli dövlət təfəkkürlərinə nəsib olan çoxpilləli imperiyaların yaranması 
meyli də qeyd edilməlidir. Öz dövlətçiliyini qurmağa imkan tapmayan, yaxud onu 
itirən bir çox ölkələrin və xalqların metropoliyalara tabeçiliyi də nəzərə alınmalıdır. 
Ümumiyyətlə, imperiya təşəkkülləri uzun müddət yaşaya bilsə də, qeyri-sabitdirlər. 
Onların dağılması səbəbləri də müxtəlifdir (məsələn, xarici və işğallar, daxili sosial 
parçalanma, formasion xarakterli sosial-iqtisadi yenidənqurmalar və s.). Lakin 
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bütün bu proseslərdə milli dövlətin qurulması meyli, yəni imperiya strukturlarından 
qopub ayrılma meyli çox aydın surədə nəzərə çarpır. 

Ümumiyyətlə, millətə konsolidasiya edən etnik birlik üçün müstəqil dövlət 
inkişaf üçün ən münasib qurumdur. Bu qanunauyğunluq xüsusən XX əsrdə daha 
bariz şəkildə özünü göstərmişdir. Bu əsr ictimai-iqtisadi, müvafiq surətdə milli 
inkişafı intensivləşdirən, son imperiyaların dağılmasını sürətləndirən bir dövrdür. 
İmperiyalar dövrü dönməz olaraq keçmişdə qalsa da, inkişafın dövlət, milli və 
sosial-iqtisadi adekvatlığı probelmi çoxmillətli və hətta kompakt yaşayan etnik 
azlığa malik birmillətli dövlətlər üçün aktuallığını saxlayır. Bu baxımdan müasir 
dünyada xüüsusən bərabərsizliyin (iqtisadi, milli, mədəni) müəyyən təzahürləri 
mövcud olduqda ölkənin bütövlüyü üçün təhdid olan separatizm problemi real və 
obyektiv qiymətləndirilməlidir. 

Araşdırmalar göstərir ki, dövlətin federativ və ya konfederativ quruluşu həyat 
qabiliyyətlidir və ictimai-siyasi, iqtisadi və mədəni inkişafın tələblərinə cavab verir. 
Federativ dövlət quruluşunun unitar strukturla  müqayisədə üstünlükləri barəsində 
fikir hələ XVIII əsrdə Ş.Monteskye tərəfindən formula edilmişdir. Federasiya 
azadlığın və qarşılıqlı təsirin eyni zamanda reallaşmasıdır. O, ictimai-siyasi inkişafın 
sonrakı mərhələsinin Avropa inteqrasiyası kimi prosesin bir növ proobrazıdır. 
Federativ və konfederativ dövlət strukturları güclü, qüdrətli, inteqrasiya olunmuş 
dövlətçilik hüdudlarında daha əsaslı məqsədlərin əldə edilməsi yolunda artıq 
sınaqdan çıxmış imkanlara malikdir. Əlahiddələşmə və federativ, yaxud inteqrativ 
birlikdən ayrılma və ya onun qeyri-effektivliyi üzə çıxdıqda, ya da ciddi daxili və 
ya xarici səbəblər yarandıqda özünü doğrulda bilər. 

Dövlətin təkamülünün dördüncü, müasir mərhələsi federativ və konfederativ 
proseslərin  genişlənməsi, eyni zamanda federativ birliyin lehinə və əleyhinə 
mübarizə aparılması, yeni, müasir dövlətçilik və yeni inteqrasiyalar üçün şəraitin 
yaranması ilə səciyyələnir. Bu şərait aşağıdakıları ehtiva edir:

-demokratikləşmə prosesinin dərinləşməsi; 
-vətəndaş cəmiyyətinin və hüquqi dövlətin əsaslarının yaradılması;
-yeni, sürətlə dəyişən maddi əsas üzərində yeni, dinamik tipli sosial-iqtisadi 

inkişafın qərarlaşması; 
-dəyişən şəraitə və ətraf mühitə sürətli və adekvat cavab reaksiyası verməyə 

qadir ollan dövlətin stabilləşməsi mexanizmlərinin yaradılması, cəmiyyətdə 
qüvvələrin tarazlığının və nizamın bərpa edilməsi (siyasi stabilləşmənin dinamik 
tipi);

-hakimiyyətlə cəmiyyətin müvazinəti sayəsində dövlətin stabilliyi, dövlətin 
siyasi vəhdəti imkanının qərarlaşması.

Bütün dövrlərdə və dövlətin müxtəlif tiplərində onun bir sıra davamlı, 
ümumtarixi əlamətlərindən və funksiyalarından bəhs etmək olar. Bunlara aiddir: 

• bu və ya digər sosial-sinfi əsasda idarəedici qüvvələrin hökmən formalaşması 
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(müasir dövlətdə bu proses həmin əsasın genişlənməsi, demokratikləşmə meylinə 
malikdir – siyasi partiyalar, ictimai hərəkatlar, hakimiyyətin seçkili daşıyıcıları və 
s. hesabına);

• səciyyəvi  siyasi təşkilin – siyasi sistemin, mərkəzi və əyalət hakimiyyət 
strukturlarının və onlar arasındakı münasibətlərin olması; 

• dövlətin xarici siyasi funksiyalarının həyata keçirilməsi ilə əlaqədar dövlət 
ərazisi hüdudlarında onun siyasi məkanının genişləndirilməsi; 

• ölkə və xalq qarşısında müəyyən öhdəliklər: daxili sülhü və nizamı qoruyub 
saxlamaq, hakimiyyətə aid olan ərazini müdafiə etmək, sosial-sinfi, milli, iqtisadi 
münasibətləri nizamlamaq, ümumi rifah məqsədlərini izləmək;

• bir sıra inhisar hüquqlar: xüsusi şəxslər, ayrı-ayrı qruplar və s. tərəfindən  
məcburiyyətə və zorakılığa yol verməyən qeyri-iqtisadi məcburiyyət inhisarı, 
hamı üçün məcburi olan qanunlar vermək kimi, pul nişanlarının emissiyası kimi 
müstəsna hüquq, vergilər və yığımlar müəyyənləşdirmək və toplmaq, istiqrazlar 
buraxmaq, büdcə siyasətini həyata keçirmək, müxtəlif təyinatlı silahlı qüvvələr 
və orqanlar yaratmaq, onları saxlamaq və onlardan istifadə etmək, xarici siyasəti 
həyata keçirmək, dövləti xaricdə təmsil etmək hüququ və s.

Dövlətin funksiyalarının həyata keçirilməsi metodları, bu halda tətbiq edilən 
vasitələr, dövlətdə qərarlaşan sosial və digər münasibətlər dövlətin müxtəlif növlərini 
təsnif etməyə, onların tipologiyasını müəyyənləşdirməyə imkan verir. Belə təhlil 
tarixən lap ilkin vaxtlardan aparılmışdır; antik dövrlərdən belə təhlil müxtəlif tipli 
dövlətləri müqayisə etməyə və idarəetmənin ən yaxşı nümunələrini axtarmağa kömək 
etmişdir. Buradan da demokratik və qeyri-demokratik rejimlərin ilkin təsnifatları 
meydana çıxmışdır. Onların əsasında müxtəlif əlamətlər dayanmışdır: hökmran 
qüvvələrin sinfi təbiəti («dövlət hansı sinfə xidmət edir»), yəni quldarlıq, feodal, 
burjua və proletar dövlətləri; idarəetmə formaları, yəni idarəedici hakimiyyətin 
təşkili-monarxiya, respublika tipli dövlətlər, prezidentli. parlamentli respublika və 
s.; siyasi təşkilin quruluşu – unitar, federativ, konfederativ dövlətlər; siyasi rejim- 
demokratik, avtoritar, totalitar dövlətlər; diktator, despotik, liberal və s. dövlətlər.

Dövlətin təkamülü onun perspektləri məsələsini də aktuallaşdırır. İnqilabi 
sarsıntılar, böyük dövrlərin bir-birini əvəz etməsi dövlətin tiplərini, funksiyalarını 
dəyişdirir və inkişaf etdirir, konkret dövlət formaları yenilənir, lakin dövlət siyasi 
institut olaraq qalır və fəaliyyət göstərir. Marksizm XIX-XX əsrlərdə bu institutun 
sinfi hökmranlıq aləti kimi sinifsiz cəmiyyətdə lazımsız olacağını və ölüb gedəcəyini 
nəzərə çarpdırırdı. 

Məlum oldduğu kimi, Oktyabr inqilabından sonra proletariat diktaturasının, sonra 
totalitar diktaturanın qurulması dövlətin ölüb getməsinə yox, möhkəmlənməsinə 
səbəb olmuşdu. Dövlətin ölüb getməsi ideyası əsassız bir ehkama çevrilmişdi. 
Onu xilas etmək üçün abstrakt bir hieotez irəli sürülmüşdü. Reallıqda istənilən 
rejimli və idarəetmə tipli ölkələrdə dövlətin ictimai rolu artırdı, cəmiyyətin maddi 
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və mənəvi həyatı mürəkkəbləşirdi, hakimiyyətin fiziki parametrləri genişlənirdi 
və s. Dünyanın vəhdəti və rəngarəngliyi problemini tədqiq edən siyasi fikir 
çoxdan dövlətin başqa konkepsiyasını hazırlamışdı. Həmin konsepsiya XX əsrin  
əvvəllərində mondalizm və «dünya federalistləri» hərəkatında meydana gəlmişdi; 
bu, dövlətin beynəlmilləşməsi, dünya hökumətinin qurulması ideyası idi. Belə 
dövlətin funksiyası artıq ayrı-ayrı ölkələrdə yox, bəşəriyyət miqyasında «ümumi 
işlərin» həlli olmalı idi. 

Sonrakı hadisələr (dünya müharibələri, müstəmləkəçiliyin iflası, beynəlxalq 
əmək bölgüsünün və onun kooperasiyasının güclənməsi, qlobal problemlərin 
meydana gəlməsi və s.) belə bir faktı təsdiqlədi ki, dünya obyektiv surətdə təşkil 
olunmağa və idarə edilməyə möhtacdır. Lakin dünya nizamını qərarlaşdıra biləcək 
dünya hakimiyyəti instansiyaları isə yoxdur. Onun funksiyalarını qismən dövlətlərin 
regional ittifaqları həyata keçirirlər ki, bu da siyasətin əlaqələndirilməsinin ənənəvi 
formasıdır. Bu əsasda dünyanın regionlara ayrılması (bu, perspektivdə onların 
inteqrasiyasını təmin etməlidir) ideyaları işlənib hazırlanmışdır. 

Dövlət öz funksiyalarının yerinə yetirilməsi çərçivəsində müxtəlif hüquqlara 
malikdir. Bəzən bunun üçün gücdən istifadə edərək vətəndaşlara qəbul edilən 
qərarların yerinə yetirilməsi üçün fiziki təsir etmək hüquqlarına malik olur. Heç 
kim dövlətdən kənar və ya dövlət hakimiyyətinə tabe olması haqqında müstəqil 
qərar verə bilməz, çünki dövlət mənsubiyyəti məcburidir. Dövlətin daha bir təsir 
və idarəetmə mexanizmi vergi toplanmasıdır  ki, onun da vasitəsi ilə insanların  
həyatının maddi təminatı həyata keçirilir. 

Müasir tarixdə dövlət və cəmiyyət arasındakı münasibətlərin ən tipik 
konfiqurasiyası və bu gün müşahidə etdiyimiz bir çox tarixi və analitik çətinliklərə 
baxmayaraq, bu günümüzdə də qalmaqdadır. [14, s.872]

Müasir mənada dövlət, müəyyən sərhədlərə malik bir ölkə torpaqları üzərində 
olan, müəyyən bir hökümət tərəfindən idarə olunan və hüquqi baxımdan suveren 
olan siyasi təşkilatlanmadır. [1 s.90]

Dövlətin demokratikliyi həm də onun əhalisinin əsas insan və vətəndaş 
hüquqlarına hörmətlə yanaşılmasını, hökümətin fəaliyyətinin və dövlətin idarəçilik 
prinsiplərinin xalqın iradəsinə söykənməsini tələb edir.  [2.s.54]

Dövlət maraqlarının ənənəvi interpretasiyası genişdir və bu məqsədlərə çatmağın 
əsasları ilə əlaqədardır: millətin azad və müstəqil dövlət qismində mövcudluğu, 
iqtisadiyyatın inkişafı və milli rifahın təmini, hərbi təhlükənin və ya suverenliyin 
pozulmasının qarşısının alınması, müttəfiqlərin saxlanması, beynəlxalq arenada 
əlverişli vəziyyətə nail olunması. [6. s. 342]

Müasir dövrdə dövlət anlayışının tədqiqinə bir neçə aspektdən yanaşılır:
• İlk yanaşma antik dövrlərdən başlamış və bu gün də qalmaqdadır. Qədim 

dövrlərdə dövlətə vətəndaşların və cəmiyyətin həyatını tənzimləyən  bir quruluş 
kimi baxılırdı. Getdikcə dövlətin elmi-fəlsəfi mahiyyəti üzə çıxdıqca bu baxışların 
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mahiyyəti də dəyişdi və elmi araşdırmalar genişləndi.  Bəzi ədəbiyyatlarda bu 
yanaşma siyasi-fəlsəfi və siyasi–elmi yanaşma kimi də qeyd olunur.

• Digər bir yanaşmada əsasən sinfi fərqlər önə çəkilir, siniflərin öz siyasi, 
iqtisadi, sosial və s. maraqlarını təmin etmək üçün dövlətdən istifadə etdiyi qeyd 
edilir. 

• Üçüncü yanaşmada isə dövlət quruluşunun təşkilati struktur sistemi təhlil 
edilir, idarəetmədə, cəmiyyətin həyatında əsas rol oynayan təşkilatların, qurumların 
formalaşma ənənələri, onların işləmə mexanizmləri nəzərdən keçirilir.

 Dünyanın Şimal və Cənub, Şərq və Qərb və s. kimi bölgüsünü və idarəçiliyini 
təklif edənlər də vardır. Dünyada dövlətlərin inkişafının real yolu isə onların 
hazırda getdikcə genişlənən beynəlxalq təşkilatlar sistemində, demokratik 
proseslərin dərinləşməsində fəal iştirak etməsini, habelə təcridçiliyə, geriliyə, hər 
hansı ölkənin xüsusi tarixi müstəsnalığı ideyasına siyasi-ideoloji  baxımdan haqq 
qazandırılmasına qarşı mübarizə aparılmasını diktə edir. Bu yol hamar deyildir, 
kifayət qədər mürəkkəbdir, çoxaspektlidir, rəngarəng çalarla malikdir. 
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The state is the main institution of the political system of society; It organizes, 
directs and controls the activities and relationships of people, classes, social groups 
and associations. Methods of implementing the functions of the state, the tools used 
in this case, social and other relations in the state allow us to classify various types 
of states and determine their typology. Such an analysis has been historically very 
long; Such an analysis from ancient times helped to compare different types of states 
and find the best examples of governance. Since the state is the central institution 
of power in society, it pursues its policy in a concentrated manner. The evolution 
of the state also raises the question of its prospects. Revolutionary upheavals, the 
alternation of great times change and develop the types and functions of the state, 
specific forms of the state are updated, but the state remains and acts as a political 
institution.

Гюнель Маликли
Основные этапы государственного строительства и его роль в 

формировании общественно-политических отношений 

Резюме

Ключевые слова: государство, эволюция государства, политика, 
общество, гражданство, политическая философская мысль

Государство является основным институтом политической системы 
общества; Он организует, направляет и контролирует деятельность и 
взаимоотношения людей, классов, социальных групп и ассоциаций. Методы 
реализации функций государства, инструменты, используемые в этом случае, 
социальные и другие отношения в государстве позволяют классифицировать 
различные типы государства и определять их типологию. Такой анализ был 
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исторически очень давно; Такой анализ с древности помог сравнить различные 
типы государств и найти лучшие примеры управления. Поскольку государство 
является центральным институтом власти в обществе, оно проводит свою 
политику сосредоточенным образом. Эволюция государства также ставит 
вопрос о его перспективах. Революционные потрясения, чередование великих 
времен меняют и развивают типы и функции государства, обновляются 
конкретные формы государства, но государство остается и действует как 
политический институт.
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2020-ci il Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin 
həyatında mühüm hadisə – muzeyin yaradılmasının 
100 illik yubileyi ilə əlamətdardır. Azərbaycanın ilk 
dövlət muzeyi olan bu elm və mədəniyyət ocağının 
tarixi keçmişimizin qorunub yaşadılmasında böyük 
rolu var. Tariximizin ən dərin qatlarından başlayaraq 
bu günə qədərki dövrün maddi yadigarlarını 
toplayan, onları mühafizə edən, ziyarətçilərə tanıdan 
Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi 100 il ərzində ölkə 
daxilində və xaricində çoxsaylı sərgi, konfrans 
keçirmiş, yüzlərlə kitab, kataloq, buklet nəşr 
etdirmiş, Azərbaycan tarixinin populyarlaşdırılması istiqamətində geniş maarifçilik 
işi aparmışdır.

Sözsüz ki, bu uğurların hamısı muzeydə çalışan, onu qurub-yaradan, ömrünü 
ona bağlayan əməkdaşların zəhməti hesabına qazanılıb. Vaxtilə burada işləmiş, eləcə 
də hal-hazırda işləyən “muzey fədailəri” kimliyindən, hansı vəzifədə işləməsindən 
asılı olmayaraq, bu mədəniyyət ocağını özlərinə doğma məkan bilmiş və onun 
inkişafı üçün əllərindən gələni əsirgəməmişlər.

Mübaliğəsiz demək olar ki, “muzey fədailəri”nin ön sırasında 1998-ci 
ildən Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinə rəhbərlik edən akademik, Azərbaycan 
Respublikasının Əməkdar elm xadimi, ölkədə və xaricdə yaxşı tanınan tarixçi, 
şərqşünas Nailə xanım Vəlixanlı durur. Qismət elə gətirdi ki, muzeyin 100 illiyi 
daha bir əlamətdar hadisə – Nailə xanımın 80 illik yubileyi ilə eyni ilə təsadüf 
etdi. Görünür, burada da bir qanunauyğunluq var. Öz ömrünü sevdiyi işə bağlayan, 
muzeyin qayğıları ilə yaşayan insan öz yubileyini muzeyin yubileyi ilə eyni vaxtda 
qeyd edir. Nailə xanım sözün əsl mənasında muzeylə yaşayır, onun hər uğurunu 
öz sevinci, problemlərini isə öz problemi kimi qəbul edir. Buna görə də muzeyin 
kollektivi ona təkcə inzibati qurumun rəhbəri kimi deyil, eyni zamanda, böyük bir 
ailənin başçısı kimi yanaşır. Məhz yüksək mədəniyyəti, gözəl insani keyfiyyətləri, 

Fərhad Cabbarov. Akademik Nailə Vəlixanlının yubileyinə (səh. 473-478)

Fərhad Cabbarov

Akademik Nailə Vəlixanlının yubileyinə
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ziyalılığı ona başçılıq etdiyi müəssisədə, eləcə də elmi ictimaiyyət arasında böyük 
ehtiram qazandırıb.

Nailə Vəlixanlı Azərbaycan elmini həm ölkə daxilində, həm də xaricində 
layiqincə təmsil edən, hər zaman öz professionallığı və prinsipiallığı ilə fərqlənən 
görkəmli alimdir. 1963-cü ildə elmi fəaliyyətə başlayan Nailə xanım inzibati işlərin 
çoxluğuna baxmayaraq, bir an belə elmi axtarışlarını dayandırmamış, əsl alim kimi 
tarixi mənbələri, ədəbiyyatı dərindən tədqiq edərək sanballı elmi əsərlər ortaya 
qoymuşdu. Nailə Vəlixanlının Azərbaycan elminə verdiyi ən böyük töhfə, heç 
şübhəsiz, tariximizin VII-XII əsrlər dövrünün ilk mənbələr əsasında öyrənilməsidir. 
Ustadı, Azərbaycanın böyük alimi Ziya Bünyadovun rəhbərliyi ilə 1968-ci ildə 
müdafiə etdiyi namizədlik dissertasiyasında o, bir sıra orta əsr ərəb mənbələrini 
ilk dəfə elmi dövriyyəyə gətirərək, Azərbaycan tarixinin mənbəşünaslıq bazasını 
zənginləşdirmişdir. 1974-cü ildə Nailə Vəlixanlının ilk monoqrafiyası – “IX-XII əsr 
ərəb coğrafiyaşünas-səyyahları Azərbaycan haqqında” əsəri işıq üzü gördü. Sonrakı 
illərdə yazdığı kitablarda, məqalələrdə Nailə Vəlixanlının tədqiq etdiyi dövrü, 
mövzunu, hər bir faktı dərindən araşdırdığı, elmi əsaslarla sübuta yetirdiyi aydın 
görünürdü. Bəzən bir hadisə barədə bəhs edərkən, o, həmin hadisədən xeyli əvvəl 
baş verənləri ətraflı şərh edir, müqayisələr aparır, oxucuda tam, dolğun təsəvvürün 
yaranmasına nail olurdu. Alimin “Ибн Хордадбех. Книга путей и стран” (Баку, 
1968; Saarbrücken, 2016), “Ərəb Xilafəti və Azərbaycan” (Bakı, 1993), “Naxçıvan 
– ərəblərdən monqollaradək” (Bakı, 2005), “Naxçıvanın VII-XII əsrlər dövrü tarixdə 
və tarixşünaslıqda” (Naxçıvan, 2015), “Azərbaycan VII-XII əsrlərdə: tarix, mənbələr, 
şərhlər” (Bakı, 2016) monoqrafiyaları vətən tarixşünaslığını çoxlu yeni faktlarla 
zənginləşdirmiş, VII-XII əsrlərdə Azərbaycanda və bütövlükdə Qafqazda cərəyan 
edən siyasi, sosial-iqtisadi, etno-mədəni proseslərə, bölgənin tarixi coğrafiyasına yeni 
nəzər nöqtəsindən yanaşmağa imkan vermişdir. Nailə Vəlixanlının elmə gətirdiyi 
yeniliklərdən artıq neçə illərdir ki, yerli və xarici alimlər bəhrələnir, onun əsərləri 
bu gün də öz aktuallığını itirmir, ali məktəblərin tarix, şərqşünaslıq, regionşünaslıq 
fakültələrinin tədris proqramlarına dərs vəsaiti kimi daxil edilir. 

XX əsrin 80-ci illərindən etibarən erməni və gürcü tarixçilərinin Azərbaycanın 
qədim və  orta əsrlər dövrü tarixinin saxtalaşdırılmasına və gələcəkdə Azərbaycana 
qarşı ərazi iddialarının “elmi cəhətdən əsaslandırılmasına” yönəlmiş cəhdləri geniş 
vüsət almağa başlamışdı. Bununla əlaqədar tarixşünaslığımızda Azərbaycanın 
tarixi coğrafiyasına, siyasi tarixinə, qonşu xalqlarla münasibətlərə dair 
araşdırmalar genişləndi. 1987-ci ildə Azərbaycan alimlərinin məqalələrindən ibarət 
“Azərbaycanın tarixi coğrafiyası” adlı kitabda (rus dilində) digər tədqiqatlarla yanaşı 
Nailə Vəlixanlının “Ərəb işğalı nəticəsində Azərbaycanın tarixi coğrafiyasının 
dəyişməsi” adlı məqaləsi də çap olundu. Həmin məqalədə müəllif ərəb 
mənbələrində inzibati-ərazi vahid kimi işlədilən “Ərminiyə” adının “Ermənistan”la 
heç bir əlaqəsinin olmadığını, erməni və gürcü tarixçilərinin bəzi Azərbaycan 
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torpaqlarının guya ərəblərin dövründə Ermənistana və Gürcüstana məxsus olması 
haqqında mülahizələrinin əsassız olduğunu göstərmişdir. 1988-ci ildə Ermənistanın 
Dağlıq Qarabağa qarşı ərazi iddialarının irəli sürməsi və Ermənistan-Azərbaycan 
münaqişəsinin başlanması şəraitində Nailə Vəlixanlının bilavasitə əməyi sayəsində 
1988-1990-cı illərdə “Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının Xəbərləri (tarix, 
fəlsəfə, hüquq seriyası)” jurnalında Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin tarixi 
köklərinə dair məqalələr, azərbaycanlıların 1918-1919-cu illər soyqırımını əks 
etdirən sənədlər və materiallar, 1990-cı il 20 yanvar qırğınının əsl mahiyyətini 
açıqlayan yazılar dərc edilmişdir. Həmin materiallar 1990-cı ildə “Azərbaycan 
tarixi sənədlər və nəşrlər üzrə” adı ilə Bakıda ayrıca kitab şəklində (rus dilində) 
çapdan çıxmışdır.

Nailə Vəlixanlı sonrakı illərdə də erməni tarixçilərinin Azərbaycan tarixinin 
saxtalaşdırılmasına yönəlmiş iftiralarına cavab vermişdir. Onun erməniəsilli  Rusiya 
tarixçisi Arsen Şaginyanın Azərbaycanın erkən orta əsrlər dövrü tarixini saxtlaşdıran 
məqalələrinə və ktiablarına yazdığı rəylər Azərbaycanın və Rusiyanın nüfuzlu elmi 
jurnallarında çap olunmuşdur. Nailə Vəlixanlının erməni tarixçilərinin “Azərbaycan” 
adının yalnız Arazdan cənubdakı torpaqlara şamil edilməsi, Naxçıvan, Zəngəzur 
və Qarabağın “erməni torpaqları” kimi təqdim olunması iddialarına cavab olaraq 
yazdığı “Еще раз о пределах Азербайджана в IX-X вв.” (“Bir daha Azərbaycanın 
IX-X əsrlərdə hüdudları haqqında”) məqaləsi 2017-ci ildə beynəlxalq impakt faktorlu 
“Вопросы истории” jurnalında (Rusiya, Moskva) çap olunmuşdu.

Müstəqillik illərində alimin əldə etdiyi ən böyük nailiyyətlərdən biri onun elmi 
təşkilatçılığı və redaktorluğu ilə çoxcildli “Azərbaycan tarixi”nin ikinci cildinin 
hazırlanmasıdır. Tariximizin III əsrindən XIII əsrin birinci rübünədək olan dövrünü 
əhatə edən bu cildin hər bir səhifəsi bilavasitə Nailə xanımın redaktəsindən keçmiş, o, 
bu cilddə giriş hissəsinin, həmçinin müvafiq fəsil və paraqrafların müəllifi olmuşdur.

Nailə Vəlixanlı Elmlər Akademiyasının əvvəl Şərqşünaslıq, sonra isə Tarix 
İnstitutlarında laborantdan aparıcı elmi işçi vəzifəsinədək yüksəlmiş, çalışdığı 
bütün vəzifələrdə yüksək səriştə və bacarıq nümayiş etdirmişdi. 1998-ci ilin 
avqust ayında isə Nailə xanım Azərbaycan Tarixi Muzeyinin direktoru təyin 
olunmuşdu. Bu onun üçün tamamilə yeni sahə idi – muzey Elmlər Akademiyasının 
tərkibindəki elmi tədqiqat bölməsi olmaqla yanaşı mədəni-maarif müəssisəsi idi. 
Nailə xanımın direktor təyin olunması muzeyin ən ağır dövrünə təsadüf etmişdi. 
Mövcud ekspozisiya fəaliyyət göstərmir, muzeyin binası sözün əsl mənasında 
dağılır, gələn ziyarətçilərin sayı azalırdı. Nailə Vəlixanlının 1998-2004-cü illərdə 
muzeyin acınacaqlı vəziyyəti ilə bağlı mətbuatda və televiziyada etdiyi çıxışlarda, 
yazdığı məktublarda sözün əsl mənasında fəryad hiss olunurdu. Dövlət rəsmilərinin 
birinə ünvanladığı məktubda o, yazırdı: “... tariximiz, abidələrimiz üçün ürəyi 
yanan vətənpərvər ziyalıların adından Sizdən xahiş edirik ki, nə qədər ki, bizim də 
binamız dağılmayıb, anbarlara dönmüş fondlarımızdakı ziqiymət milli sərvətlərimiz 
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şəraitsizlik üzündən tamam pis günə düşməyib, ... bizi mənəvi baxımdan “öldürən” 
dərdlərimizdən xəbərdar olun”. 

Bununla belə, bütün çətinliklərə baxmayaraq, Nailə Vəlixanlının rəhbərliyi ilə 
muzeyin kollektivi fəaliyyətini davam etdirirdi. 1999-2004-cü illərdə elmi tədqiqat 
və mədəni-maarif işlərində mühüm irəliləyişlər baş verdi. Uzun fasilədən sonra 
2001-ci ildən muzeyin illik elmi məqalələr toplusunun nəşri bərpa olundu. Muzeyin 
kolleksiyasında qorunan materiallar əsasında nəfis tərtibatlı, məzmunlu kitab-
albomlar və kataloqlar (“Azərbaycanda dövlətçilik və onun rəmzləri”, “Maestro 
Niyazi”, “Elmin qızıl fondu”) çapdan çıxdı. Bir sıra maraqlı sərgilər, o cümlədən, 
silah sərgisi, Hacı Zeynalabdin Tağıyevin, Niyazinin xatirələrinə həsr olunmuş 
sərgilər, müxtəlif mövzularda konfranslar, seminarlar keçirildi. Gərgin zəhmətdən 
sonra 2004-cü ildə muzeydə qədim və orta əsrlər dövrünün yeni ekspozisiyası açıldı. 
Nailə Vəlixanlının səyləri nəticəsində qısa müddətdə muzey fondlarının burada 
qorunan eksponatların xüsusiyyətlərinə uyğun yerləşdirilməsi, bir sıra arxeoloji 
və etnoqrafik eksponatların, rəsm əsərlərinin muzeyin laboratoriyasında bərpa 
edilməsi, ekspozisiyanın yeniləşdirilməsi üçün müvafiq avadanlığın əldə olunması, 
muzeyə işgüzar gənc kadrların cəlb edilməsi üçün lazımi tədbirlər həyata keçirildi.

2004-cü il dekabrın 30-da Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin həyatında 
mühüm, hətta onun fəaliyyətində dönüş sayıla biləcək bir hadisə baş verdi. Muzeyi 
ziyarət edən Prezident İlham Əliyev binanın vəziyyəti ilə tanışlıqdan sonra tezliklə 
təmirin başlanması haqqında sərəncam verdi. Dövlət başçısının tapşırığına əsasən 
Tarix Muzeyi müasir standartlara uyğun yenidən qurulmalı idi. 2005-2007-ci illərdə 
aparılan təmir-bərpa işlərinə böyük canıyananılıq və səriştə ilə nəzarət edən Nailə 
Vəlixanlı bərpadan sonra açılacaq yeni ekspozisiyanın mövzu-ekspozisiya planının 
hazırlanması, onun qurulması, muzeyin yeni avadanlıqla təchiz olunması üçün 
dizaynerlərlə, müvafiq təşkilatların nümayəndələri ilə gərgin iş aparırdı. 

Muzeyin direktoru kimi çətin iş rejiminə baxmayaraq, Nailə Vəlixanlı həmin 
illərdə də elmi yaradıcılığını davam etdirirdi. Azərbaycanın “ərəb dövrü” tarixinin 
ən tanınmış mütəxəssisi kimi o, 2001-2007-ci illərdə 1 monoqrafiya, 40-dan artıq 
məqalə nəşr etdirmiş, 2 kitab-albomun, 4 kataloqun müəlliflərindən biri və elmi 
redaktoru olmuş, Rusiyada, Türkiyədə, Almaniyada, Macarıstanda, Norveçdə 
keçirilən konfrans, simpozium və sərgilərdə iştirak etmişdir.

Nailə Vəlixanlının çoxillik məhsuldar elmi fəaliyyəti, təşkilatçılıq bacarığı 
ona çalışdığı bütün vəzifələrdə uğurla və məhsuldar işləməyə imkan vermişdi. O, 
2001-ci ildə Milli Elmlər Akademiyasının müxbir-üzvü, 2007-ci ildə isə həqiqi 
üzvü seçilmişdi. Nailə Vəlixanlı həmçinin 2007-2013-cü illərdə akademiyanın 
Humanitar və İctimai Elmlər Bölməsinin vitse-prezidenti vəzifəsində də 
çalışmışdı. Akademiyanın 75 illik tarixində Nailə Vəlixanlı vitse-prezident 
seçilən ilk qadın alim olmuşdu. 

2007-ci ildə Millli Azərbaycan Tarixi Muzeyində təmir-bərpa işləri başa çatdı və 
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muzey öz qapılarını ziyarətçilərin üzünə açdı. Bu gün muzey hər bir azərbaycanlıya 
öz əzəmətli tarixi keçmişi ilə fəxr etməyə imkan verən bir məkana çevrilib. Hal-
hazırda elmi tədqiqat işlərinin, çap olunan əsərlərin, keçirilən sərgilərin, elmi 
konfransların, tədbirlərin kəmiyyət və keyfiyyətinə görə heç bir muzey Milli 
Azərbaycan Tarixi Muzeyi ilə müqayisə edilə bilməz. Son 10 ildə burada 8 beynəlxalq 
və 11 respublika səviyyəli elmi konfrans, 58 sərgi keçirilmiş, 115 kitab nəşr 
edilmişdi, uzun fasilədən sonra ölkənin müxtəlif bölgələrinə arxeoloji və etnoqrafik 
ekspedisiyalar, xarici ezamiyyətlər bərpa olunmuşdu. Muzeyin beynəlxalq əlaqələri 
genişlənmiş, dünyanın bir çox muzeyləri və elmi tədqiqat institutları ilə əməkdaşlıq 
qurulmuşdur. Sovet dövründə mövcud olan, lakin müstəqilliyin bərpasından 
sonra dayandırılan xaricdə sərgilərin keçirilməsi ənənəsi bərpa olunmuşdu. Milli 
Azərbaycan Tarixi Muzeyinin kolleksiyasının materialları 2006-cı ildə Norveçdə, 
2012-ci ildə Vatikanda və Çexiyanın Ostrava şəhərində, 2014-cü ildə Çexiyanın 
Praqa şəhərində təşkil olunan sərgilərdə nümayiş olunmuşdur. Bununla yanaşı, Milli 
Azərbaycan Tarixi Muzeyində xarici ölkə muzeylərinin sərgiləri də təşkil edilirdi 
– 2012-ci ildə Norveç, 2013-cü ildə Çexiya, 2018-ci ildə Qazaxıstan muzeyləri 
Azərbaycan tamaşaçalarını öz kolleksiyaları ilə tanış etmişdilər.

Nailə Vəlixanlının rəhbərliyi dövründə muzey eksponatlarının bərpası və 
konservasiyası, həmçinin muzey kolleksiyasının yeni əşyalarla zənginləşdirilməsi 
işinə diqqət artmışdır. Onun xahişlərini nəzərə alan ölkə rəhbərliyi 2008, 2009 və 
2011-ci illərdə həmin məqsədlər üçün 3 mln. manat vəsait ayırmışdır. Bu vəsaitə 
6313 ədəd muzey materialı bərpa və konservasiya olunmuş, 6584 yeni eksponat isə 
satın alınaraq muzey kolleksiyasına daxil edilmişdir.

Nailə Vəlixanlının elmi fəaliyyəti Azərbaycan dövləti tərəfindən yüksək 
qiymətləndirilmişdir. O, 2010-cu ildə “Şöhrət” ordeni, 2015-ci ildə “Əməkdar elm 
xadimi” fəxri adı ilə təltif olunmuşdur. Alim 2018-ci ildə AMEA-nın A.Bakıxanov 
adına mükafatına layiq görülmüşdü. Nailə Vəlixanlının elmi yaradıcılığı, 
Azərbaycanın ən böyük muzeyinin rəhbəri kimi fəaliyyəti ölkəmizin hüdudlarından 
kənarda da tanınır. 2018-ci ilin noyabrında Çin Xalq Respublikasının Fuçjou 
şəhərində keçirilən İpək yolu üzərində Muzeylərin Beynəlxalq Alyansının I 
konfransında Nailə Vəlixanlı alyansın beş vitse-prezidentindən biri seçilmişdir. 
2020-ci ildə isə Nailə Vəlixanlı MDB-yə Üzv Dövlətlərin Humanitar Əməkdaşlıq 
üzrə Dövlətlərarası Fondu tərəfindən 2019-cu il üçün “Birliyin Ulduzları” 
Dövlətlərarası Mükafatının laureatı adına layiq görülmüşdür. 2020-ci il dekabrın 
30-da isə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə 
Nailə Vəlixanlı Azərbaycanda elmin inkişafında böyük xidmətlərinə görə “Şərəf” 
ordeni ilə təltif olunmuşdur.

Nailə Vəlixanlı bu gün də elmi fəaliyyətini davam etdirir. Alim hal-hazırda VII-
XII əsrlərdə Cənubi Qafqazın cənub-qərb torpaqlarının, Zəngəzurun tarixi ilə bağlı 
əsər üzərində çalışır. Bununla yanaşı, 100 illik yubiley ilə əlaqədar muzeyin yeni 
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ekspozisiyasının qurulması, yubiley nəşrlərinin çapa hazırlanması bilavasitə onun 
rəhbərliyi və iştirakı ilə həyata keçirilir. Onun enerjisi, dəyərli məsləhətləri, çətin 
anda müdrik qərar vermək bacarığı, tələbkarlığı, məsuliyyəti hər bir işin öhdəsindən 
gəlməyə imkan verir. 

Məlumdur ki, Nailə xanımın rəhbərlik etdiyi Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi 
xalqımızın böyük xeyriyyəçisi Hacı Zeynalabdin Tağıyevin sarayında yerləşir. 
Ötən əsrin əvvəllərində Bakıda ilk dünyəvi qız məktəbini yaradan Hacı gələcəkdə 
Azərbaycan qadınını savadlı, ziyalı, mədəni görmək arzusunda idi. Düşünürəm ki, 
Hacının təsəvvür etdiyi bu qadın obrazı məhz Nailə xanımın timsalında canlanıb. 
Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin kollektivi gözəl insan, böyük alim Nailə xanım 
Vəlixanlını yubileyi münasibətilə təbrik edir, ona can sağlığı, elmi yaradıcılığında 
uğurlar və hələ uzun müddət muzeyə rəhbərlik etməyi arzulayır.
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Bast heykəlciyi.  Son tunc və Erkən dəmir dövrü 
təsərrüfatının inkişafı ərzaq məhsullarını artırmış, 
bu da öz növbəsində qəbilələrarası mübadilənin 
genişlənməsinə və əlaqələrin çoxalmasına təkan 
vermişdi. Bu işdə yarımköçəri tayfaların da böyük 
rolu olmuşdur. Onlar köç zamanı oturaq əhali ilə 
təmasda olur, mübadilə edir, bu və digər əşyaların 
yayılmasında vasitəçi olurdular. Mübadilədə mal-
qara, yun, əkinçilik və maldarlıq məhsullarından, 
eləcə də  sənətkarlıq məmulatından istifadə olunurdu.

Dövrün abidələrində bir bölgənin məhsullarının 
digər bölgələrdə təsadüf olunmasını aydın müşahidə 
etmək olur. Dağıstan və Şimal-Şərqi Azərbaycan üçün 
səciyyəvi olan saxsı məmulatı nümunəsinin xeyli 
qərbdən – Gədəbəy ərazisindən, həmin ərazidən olan 
metal məmulatının - zərif cızma xətlə naxışlanmış 
tunc kəmərin Abşerondan, Talış xəncərlərinin Qərbi 
Azərbaycandan və Gürcüstandan tapılması və s. buna 
bariz nümunədir. Bu dövr abidələrində yerli istehsal 
məmulatı ilə yanaşı Qədim Şərq ölkələrindən gətirilmə 
əşyalar da az deyil. Bunların arasında saxsı məmulatı, 
Ön Asiya mərkəzlərində istehsal olunan tunc, qızıl 
bəzək əşyaları çoxdur. Aşşur şəhərində hazırlanan 
şirli qabların Azərbaycanın Son Tunc və Erkən dəmir 
dövrü abidələrindən tapılması yerli tayfaların Ön 
Asiya ilə əlaqələrindən  xəbər verir. Bu baxımdan 
Xocalı kurqanından e.ə. 1340-1264 illərdə yaşamış 
Aşşur  hökmdarı I Adadnerarinin mixi yazı ilə adı 
yazılmış muncuğun tapılması Ön Asiya ilə əlaqələri AF 1134/693

Muzeyin kolleksiyasından
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təsdiq edir (əsli Rusiyanın “Ermitaj” muzeyində, mulyajı MATM-də saxlanılır). 
Dövrün əlaqələri baxımından ən çox maraq doğuran tapıntılardan biri də, 

1927-ci ildə, o vaxtlar Muzeyin direktoru vəzifəsində çalışan Davud bəy Şərifovun 
Gəncə qəzasında ekspedisiyada olarkən Dananat kənd sakinindən əldə etdiyi 
antropomorf fiqurlu kiçik heykəlcikdir. Mütəxəssislərin qədim Misirlə əlaqələrin 
nəticəsi kimi qiymətləndirdiyi tuncdan tökülmüş, pişikbaşlı, insanbədənli bu 
antropomorf fiqurun qədim misirlilərin pərəstiş etdikləri Bast (və ya Bastet) adlı 
ilahəyə aid olması şübhəsiz idi. Qədim Misir mifologiyasına görə Günəş allahı 
Ra və ilahə İsidanın övladı olan, məhsuldarlıq, analıq, uşaq, musiqi, incəsənət və 
müharibə ilahəsi kimi tanınan Bast günəş və ayın işığını, ailə ocağını təcəssüm və 
təmsil etdirir, evin, ailənin, uşaqların müdafiəçisi sayılır, bəd ruhlardan, yoluxucu 
xəstəliklərdən və müharibələrdən qoruyurdu. Həmişə oturaq və ya ayaq üstə 
duran vəziyyətdə təsvir olunan Bastın əllərində adətən skipetr və ya egida, eləcə 
də sistr adlı musiqi aləti olurdu. Muzeydə qorunan pişikbaşlı, qadınbədənli Bast 
ilahəsi sol əlində egida – ilahənin vəhşi aspektinin təcəssümü olan şirbaşlı simvol 
ilə təsvir olunmuşdur. Tuncdan tökülmüş bu heykəlciyin bir qədər irəli uzadılmış 
sağ əli hazırkı vəziyyətdə boş olsa da, barmaqlarının vəziyyəti və aradakı dəlik 
ilahənin əlində ənənəvi olaraq, yəqin ki, sonradan qırılıb itmiş sistr – şax-şaxlı zərb 
musiqi alətinin olduğunu təsdiq edir. Ümumi hündürlüyü 10,5 sm olan, dördkünc 
altlıq üzərində yerləşdirilmiş bu  heykəlcik Azərbaycan ərazisində hələ ki, yeganə 
tapıntı olsa da, onun oxşar nümunələri dünyanın bir çox muzeylərində, o cümlədən 
Rusiyada Dövlət Ermitajında qorunur. 

Aramiyazılı qab. Yaxın və Orta Şərqin bütün ölkələrində olduğu kimi tarixi 
Azərbaycan ərazisinin şimal hissəsində - Albaniyada da xristianlığın təbliğinin 
ilk dövründə müqəddəs İncilin kəlamları siryanı (arami) dilində yayılırdı. Alban 
salnaməçisi, “Alban tarixi” adlı əsərin müəllifi Moisey Kalankatuklunun ölkədə 
xristianlığın təbliğinin bu ilk – siryanipərəst dövrünə dair verdiyi məlumatlar 
təbliğatın yalnız həvarilər və onların şagirdləri tərəfindən deyil, həm də suriyalı 
missionerlər tərəfindən də aparıldığı haqqında mühakimə yürütmək imkanı verir. 
Tədqiqatçılar İncil təliminin suriyalıların (aramilərin) köməyilə Şərq ölkələrində 
yayılmasını əksər hallarda onların həmin yerlərin ticarət həyatında oynadıqları rolla 
izah edirlər. Belə ki, həmin dövrdə Aralıq dənizi ilə Yaxın və Uzaq Şərq ölkələri 
arasında köhnə su və quru ticarətinin çox hissəsi məhz onların əlində idi. Ticarət 
əməliyyatları zamanı onlar həmçinin yeni ideologiyanın daşıyıcısı kimi xristian 
təliminin hər yerə, o cümlədən də Albaniyaya çatdırılmasına kömək edirdilər. 1983-
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cü ildə arxeoloq Qardaşxan Aslanovun Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ordubad 
rayonu ərazisində Xaraba-Gilan şəhər yerində apardığı arxeoloji qazıntılar zamanı 
aşkar etdiyi aramiyazılı qab da, tədqiqatçıların fikrincə ilk xristian missionerlərinin 
təbliğat fəaliyyəti dövrünə aiddir. Şəhərin qala divarlarından bir qədər aralıda 
yerləşən qəbirdən tapılmış sarımtıl rəngli, şar gövdəli, yastı oturacaqlı, tək qulpu 
və dar boğazı olan bu qabın hündürlüyü 14 sm, boğazının diametri 9,3 sm, oturacaq 
diametri isə 6 sm-dir. Muzeyin ekspozisiyasında daimi yeri olan bu maraqlı qabın 
üzərində qara pasta ilə arami dilində yazılmış müxtəlif sözlər arasında “Və insan 
naminə”, “Bizi əziyyətdə qoyma”, “İlahi, İlahi, İlahi” sözləri aydın oxunur. Qabın 
dövrü haqqında bir qədər fərqli fikirlər olsa da, onun Albaniyada xristianlığın 
mənimsənilməsi üçün IV əsrədək böyük fəallıqla təbliğatı davam etdirən suriyalı 
missionerlər tərəfindən ölkəyə gətirildiyini demək olar. Bu qab həmçinin aid olduğu 
dövrün dini-ideoloji təsəvvürləri və əlaqələri haqqında fikir söyləmək imkanı verir.
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 Üçbuynuzlu baş bəzəyi-tiara. Antik dövrdə olduğu kimi, erkən orta 
əsrlərdə də əhalinin məişətində qiymətli metallardan düzəldilmiş bəzək əşyaları – 
müxtəlif formalı üzüklər, sırğalar, bilərziklər, asmalar, sancaqlar, toqqa başlıqları 
və s. olduqca geniş yer almışdı. Arxeoloji qazıntılar zamanı aşkar edilən bu bəzək 
əşyaları ilə yanaşı yerli zərgərlərin istifadə etdikləri əmək alətlərinin – kiçik maşa, 
qaşıq, tərəzi və məhək daşları və s. tapılması həmin bəzəklərin yerli sənətkarlar 
tərəfindən hazırlandıqlarını təsdiq edir. Yüksək ustalıq və bədii zövqün məhsulu 
olan bu bəzək əşyaları əvvəlki dövrlərin nümunələrindən daha zərif olub, gözəlliyi 
ilə seçilir. Muzeyin Xüsusi fondunda erkən orta əsrlər dövrünə aid, böyük ustalıq və 
incəliklə hazırlanan bəzək əşyaları arasında polixrom üslubun ən gözəl nümunələ-
rindən biri kimi qiymətləndirilən üçbuynuzlu baş bəzəyi – tiara xüsusi yer tutur. 
1967-ci ildə arxeoloq Cabbar Xəlilovun  Şamaxı rayonu Xınıslı kəndi yaxınlığında 
apardığı qazıntılar zamanı daş qutu qəbirdə aşkar etdiyi bu baş bəzəyini düzəltmək 
üçün usta döymə, əymə, lehimləmə və qaş bərkitmə üsulları ilə üç ədəd düzbucaqlı 
tunc lövhənin üzərinə nazik qızıl təbəqəsi bərkitmiş, bunlardan nisbətən qısa olan 
mərkəzi lövhənin üst hissəsinə ortasında çıxıntısı olan qoşa buynuz və ya uçan quşun 
açılmış qanadlarını xatırladan hissələr əlavə etmişdir. Ümumi çəkisi 69,7 qr olan tia-
ranın hər biri 12 sm uzunluqda olan iki böyük lövhəsində ayrı-ayrılıqda olmaqla 54 və 
72 ədəd, mərkəzdəki uzunluğu 6,5 sm-lik əlavə hissə ilə birlikdə 66 ədəd yarpaq, oval 
və üçbucaq formalı qırmızı süleyman daşları bərkidilmişdi. Lövhələr ikiqat nazik qı-
zıl məftillə haşiyələnmiş, üstlərindəki qaşlar şaquli və üfüqü sıralarda düzülmüşdür. 
IV-V əsrlərə aid edilən bu tiaranın 72 qaşlı lövhəsində olan qiymətli daşlar arasında 
iki yaşıl rəngli qaş da vardır. 

Mütəxəssislərin qədim türk mədəniyyətinə aid etdikləri bu baş bəzəyinin 
oxşar nümunələri Mərkəzi Asiyada, Qazaxıstanda, Şimali Qara dəniz sahillərində, 
Macarıstanda, Rumıniyada, Polşada və digər yerlərdə arxeoloji qazıntılar zamanı 
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aşkar olunmuşdur. Həmin tapıntıların müqayisəsi göstərir ki, yerli sənətkarların 
ənənəvi texniki və bədii üslublardan istifadə etməklə düzəltdikləri bu cür baş 
bəzəklərində erkən orta əsrlər Avrasiya köçəri mədəniyyətinin təsiri də görünür. 
Bir sıra tədqiqatçılar belə baş  bəzəklərinin qədim türk mifologiyasının əsas 
qadın ilahəsi Humayın surətinin təcəssümü olduğunu ehtimal edirlər. Belə ki, 
qədim şumerlərdən başlayaraq bir çox şərq xalqlarının allahlarının, eləcə də dini 
və dünyəvi hakimlərinin başlarında olan buynuzlu tiaraya bənzər üçbuynuzlu baş 
bəzəyi yüzillər sonra qədim türklərin böyüyə-kiçiyə hamilik edən, odun-ocağın 
qoruyucusu kimi tanınan, məhsuldarlıq ilahəsi Humayın da başını bəzəmişdir. 
Qədim türk mədəniyyəti göstəricisi olan bu kimi nümunələr Qafqaz Albaniyasında 
xristianlığaqədərki və ya onunla yanaşı mövcud dini-ideoloji dünyagörüşlərindən 
xəbər verir. 

Gəncəli Cavad xanın buncuğu. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin 
kolleksiyasında qorunan Gəncə xanı Cavad xanın (1786-1804) buncuku dövrün 
mürəkkəb hadisələrinin və Azərbaycanın bu böyük dövlət xadiminin qəhrəmanlığının 
“dinməz” şahididir. Hərbi hakimiyyət rəmzi sayılan buncukdan türk xalqlarında 
hələ orta əsrlərdə sərkərdələrin rütbə və hakimiyyət nişanı kimi istifadə olunurdu. 
Cavad xanın uzunluğu 170 sm olan buncukunun başlığı qızıl suyuna çəkilmiş mis 
kürə formasında hazırlanıb və qabarıq qurşaqla əhatələnib. Sapın yuxarı hissəsi 
genişlənərək hörülmüş, qırmızı, ağ və boz rəngli altı sıra at tükü ilə bəzədilmişdir. 
Sapın aşağı səthi at tükündən olan ağ, boz, qara, qırmızı rəngli toxunma romblarla 
naxışlanmışdır. Romblardan aşağıda ağ və qırmızı rəngli at quyruğu asılmışdır. 
Burada həmçinin nazik kəmər üzərində gümüşü iplərdən toxunmuş iri qotaz 
asılmışdır. Sapın bu hissəsi aşağıda enli mis halqa ilə tamamlanır. Halqanın içinə 
dəstək kimi istifadə olunan qara rəngə boyanmış konusvari ağac dəstək taxılmışdır.

Gəncənin sonuncu xanı olan Cavad xan xanlığın müstəqilliyinin təmin edilməsi, 
hərbi-siyasi mövqelərinin gücləndirilməsi istiqamətində ardıcıl siyasət aparmışdır. 
Lakin xanın hakimiyyətinin son illəri həm Gəncə, həm də bütövlükdə Azərbaycanın 
müqəddəratı üçün son dərəcə təhlükəli  bir dövrə təsadüf etmişdir. 

XIX əsrin əvvəllərindən etibarən Rusiya imperiyası yeni müstəmləkələr 
ələ keçirmək məqsədi ilə Cənubi Qafqazın işğalına başlamışdır. 1801-ci ildə 
Şərqi Gürcüstanın Rusiyaya birləşdirilməsi ilə birincidən vassal asılılıqda olan 



“Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi - 2020”

484

Azərbaycan torpaqları Qazax, Şəmşədil, Borçalı da Rusiyaya 
ilhaq olundu. 1803-cü ildə növbə Gəncə xanlığına çatdı. Rus 
ordusunun baş komandanı general Pavel Sisianov Cavad 
xana hədələyici məktub göndərərək, onun tabe olmasını tələb 
etdi. P.Sisianovun “iki sözlə cavab verməyinizi tələb edirəm: 
hə ya yox, yəni [şəhəri] təslim edirsiniz, ya təslim etmirsiniz” 
tələbinə Cavad xan etirazla cavab verdi. Rus generalına 
yazdığı cavab məktubunda xan mərdliklə bildirirdi: “Əgər 
vuruşmaq istəyirsənsə, onda vuruşaq. Sənin  təklifini  qəbul 
etməsəm, mənə bədbəxtlik üz verəcəyini  bildirirsən, ancaq 
mən güman edirəm ki, səni Peterburqdan buraya gətirib  
çıxaran bədbəxtlik  özü səni izləyir. Axırda görərsən, bizdən 
kim bədbəxt olacaq”.

Cavad xanın qətiyyətini, xanlığı təslim etməyəcəyini  və 
sona  qədər müdafiə olunacağını görən P.Sisianov 1804-cü il 
yanvarın 3-də rus qoşunlarına Gəncə qalasına hücum etməyi 
əmr edir. Hücumçuların sayca üstünlüyünə baxmayaraq, 
gəncəlilər mətanətlə müdafiə olunur, öz şəhərlərini 
işğalçılardan qorumağa çalışırdılar. Müdafiəçilərin ön 
cərgələrində vuruşan Cavad xan tüfəngdən açılan atəş 
nəticəsində yaralansa da, ən böyük topun üstünə oturaraq, 
əlindəki qılıncla müdafiə olunmağa davam edirdi. Lakin 
döyüş zamanı bir rus zabitinin Cavad xanı qətlə yetirməsi, 
eləcə də düşmən qüvvələrinin aramsız həmlələri hər qarış 
torpaq uğrunda vuruşan gəncəliləri təslim olmağa məcbur 
etdi. Beləliklə, Gəncə xanlığı 1804-cü ilin yanvarında Rusiya 
tərəfindən işğal edildi. 

Yerli xanlıqlar və Qacarlar dövləti ilə aparılan müharibələr 
(1804-1813), həmçinin Qarabağ, Şəki, Şirvan xanlıqları ilə 
ikitərəfli müqavilələrin  imzalanması  nəticəsində  Rusiya 
Şimali Azərbaycanın böyük hissəsini işğal edə bildi. 1813-
cü ildə Rusiya ilə Qacarlar dövləti arasında imzalanan 
Gülüstan müqaviləsinə əsasən Naxçıvan  və İrəvan xanlıqları 
istisna olmaqla bütün Şimali Azərbaycan ərazisi Rusiyaya 
birləşdirildi. Bununla da Azərbaycanın Rusiya ilə Qacarlar 
dövləti arasında bölüşdürülməsinin birinci mərhələsi başa 
çatdı. Cavad xanın P.Sisianova “səni Peterburqdan buraya 
gətirib çıxaran bədbəxtlik özü səni  izləyir” sözləri isə üç 
ildən sonra özünü doğrultdu. 1806-cı ildə qəddar  çar generalı 
layiqli cəzasını alaraq Bakıda qətlə yetirildi. 
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İstiqlal Bəyannaməsi. 1917-ci 
ilin fevral ayında Rusiyada mütləqiyyətin 
devrilməsi digər xalqlar kimi Azərbaycan 
xalqının da tarixində dönüş yaratdı. Bu 
zaman ölkənin gələcək taleyi ilə bağlı 
milli ictimai-siyasi fikir nümayəndələri 
arasında aparılan müzakirələrdə 
Azərbaycana demokratik Rusiya 
respublikası tərkibində muxtariyyətin 
verilməsi ideyası üstünlük qazanmışdı. 
Lakin muxtariyyət ideyasına düşmən 
olan bolşeviklər partiyası ermənilərin 
“Daşnaksutyun” partiyası ilə birləşərək 
1918-ci ilin yaz-yay aylarında 
Azərbaycanda müsəlman əhaliyə 
qarşı soyqırım törətdilər və Bakıda, 
Bakı quberniyasının bəzi qəzalarında 
hakimiyyətə yiyələndilər. Belə bir 
şəraitdə Cənubi Qafqazın əsas mərkəzi 
olan Tiflisdə toplaşan Azərbaycan milli qüvvələrinin təmsilçiləri 1918-ci il mayın 
27-də Milli Şura yaratdılar. Ertəsi gün – mayın 28-də Milli Şura müstəqil Azərbaycan 
Cümhuriyyətinin yaradılmasını elan etdi. Beləliklə, XIX yüzildə Rusiyanın 
müstəmləkəsinə  çevrilən Şimali  Azərbaycan bir əsrdən  sonra istiqlalını bərpa 
etdi və xalqın ilk milli dövləti yaradıldı. Yeni yaranan Azərbaycan Cümhuriyyətinin 
təməl prinsipləri Milli Şuranın mayın 28-də qəbul etdiyi “İstiqlal Bəyannaməsi”ndə 
öz əksini tapdı. Altı maddədən ibarət olan bu hüquqi sənəddə bəyan edilirdi ki, 
ərazisi Cənubi Qafqazın şərq və cənub hissələrindən ibarət olan Azərbaycan 
Cümhuriyyəti milliyyətindən, dinindən, sosial vəziyyətindən və cinsindən asılı 
olmayaraq bütün vətəndaşlara bərabər hüquqlar verir, ölkədə hakimiyyətin mənbəyi 
xalqdır,  siyasi quruluş – demokratik cümhuriyyətdir, Azərbaycan bütün ölkələrlə 
münasibətlər qurmağa calışır və s. Bəyannamədə həmçinin bildirilirdi ki, dövlət 
idarəetməsinin başında Milli Şura və onun qarşısında məsul olan hökumət durur. 
Məhəmmədəmin Rəsulzadə Milli Şuranın sədri, Fətəli xan Xoyski isə ilk hökumətin 
başçısı seçilmişdi.

Məşhur Azərbaycan rəssamı Əzim Əzimzadənin bədii tərtibat verdiyi “İstiqlal 
Bəyannaməsi”nin mətni hal-hazırda Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində saxlanılır. 
Haşiyələri milli ornamentlərlə, Bakıdakı “Atəşgah” məbədinin və Bakı buxtasının 
rəsmləri ilə bəzədilən 78,6x57 sm ölçülü kağızın mərkəzində bəyannamənin ilk 
fotosurəti verilmiş, əski əlifba ilə “1918” və “Əzimzadə” sözləri yazılmışdır.
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Akademik Mirəsədulla Mirqasımovun yazı dəsti. Böyük Vətən mü-
haribəsinin başa çatmasına yaxın – 1945-ci il martın 27-də Azərbaycan SSR Xalq 
Komissarları Sovetinin qərarı ilə SSRİ Elmlər Akademiyasının Azərbaycan filialı-
nın bazasında respublikanın Elmlər Akademiyası təsis edildi. Bu qərarın verilmə-
sindən bir ay əvvəl Bakıda səfərdə olmuş SSRİ EA-nın prezidenti akademik V.İ.
Komarov ittifaq hökumətinə təqdimatında yazırdı: “...Təsdiq etməliyəm ki, SSRİ 
Elmlər Akademiyasının Azərbaycan filialı böyümüş, inkişaf etmiş, möhkəmlənmiş 
və Azərbaycanın bir çox görkəmli alimini ətrafına toplamış əsil elm mərkəzinə çev-
rilmişdir... Bu mənə Azərbaycan xalqının Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasını 
təsis etməyə kifayət qədər əsasının olduğu haqda fikir söyləmək haqqını verir.”

Keçdiyi 75 illik şərəfli yol ərzində Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası 
təkcə elmi təfəkkür mərkəzi deyil, həmçinin Azərbaycan alimlər pleyadasını ye-
tişdirən ocaqdır. Burada nəinki ölkə daxilində, həmçinin dünya miqyasında tanı-
nan elm xadimləri çalışmış və çalışmaqdadır. Bu alimlər arasında təbabət elminin 
görkəmli nümayəndəsi, Azərbaycan Elmlər Akademiyasının ilk prezidenti, akade-
mik Mirəsədulla Mirqasımov (1883-1958) da var. Tanınmış cərrah, Azərbaycanda 
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ilk tibb elmləri doktoru alimlik dərəcəsini alan M.Mirqasımov uzun illər infeksiya 
vasitəsilə törənmiş, eləcə də adi yaraların müalicəsi, qarın yatalağı xəstəliklərinin 
əmələ gəlməsi və gedişinin öyrənilməsi ilə məşğul olmuşdur. Bu sahədə aparılan 
tədqiqatlar akademikin elmi fəaliyyətinin zirvəsi olan ikicildlik “Qarın yatalağının 
cərrahiyyəsi” monoqrafiyasını ərsəyə gətirmişdir.

M.Mirqasımov 1945-ci ildə Azərbaycan SSR EA-nın həqiqi üzvü və ilk pre-
zidenti seçilmişdir. Fitri təşkilatçılıq qabiliyyəti, tükənməz işgüzarlığı, insanlarla 
ünsiyyətdə xoş rəftarı akademik M.Mirqasımova üzərinə düşən heç də asan olma-
yan işin – respublikanın elmi mərkəzinin yaradılması kimi çox böyük vəzifənin 
öhdəsindən gəlməyə imkan vermişdi. Dünya tibb ictimaiyyəti dairələrində böyük 
nüfuza malik olan alim 1955-ci ildə Ümumdünya Cərrahlar Assosiasiyasının həqiqi 
üzvü seçilmişdir.

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin kolleksiyasında akademik M.Mirqasımo-
va aid çoxsaylı eksponatlar arasında onun iş kabinetindəki masa və masaüstü yazı 
dəsti qorunur.
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Отчёт общества восстановления православного христианства на      
Кавказе за 1862 и 1863 годы. Тифлис: Военно-Походная      
типография  Главного Штаба Кавказской Армии. 1864. Разн. Стр.

Qafqazda Pravoslav Xristianlığın Bərpası Cəmiyyətinin 1862 və 1863-cü 
illər üçün hesabatı. Tiflis: Qafqaz Оrdusunun Baş Qərargah Hərbi-Səyyar 
mətbəəsi. 1864. Müxtəlif səhifələrdə.

XIX əsrin 60-cı illərində Qafqazda 
Pravoslavlığı yayan missioner cəmiyyətinin 
fəaliyyətlərinə ümumi baxış. Cəmiyyət birbaşa 
Rusiya səlahiyyətliləri tərəfindən qurulurdu. 
Təsisçilər arasında İmperator  II Aleksandrın 
həyat yoldaşı, Mariya Alexandrovna, Moskva 
və Sankt-Peterburq mitropolitləri, Gürcüstanın 
ekzarxı və s. Cəmiyyət Pravoslavlığın bölgədəki 
dağ xalqları arasında yayılması məqsədini 
güdürdü. Kitabda Azərbaycanın müasir Zaqatala, 
Qax və Balakən bölgələri əhalisinin xristianlaşma 
siyasəti haqqında maraqlı məlumatlar yer alıb: 
pravoslavlığı qəbul edənlərin sayı, dini binaların 
inşası, kahinlərin adları ilə siyahısı, hökumətin 
missioner fəaliyyətinə reaksiyası və s. haqqında 
məlumat verilir. Bu siyasət, yerli müsəlman 
əhalisinin, o cümlədən 1863-cü ildəki məşhur 
Zaqatala üsyanının əsas səbəblərindən biri idi.

 

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin
Nadir kitablar fondundan nümunələr
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Алфавитный указатель главных городов и селений показанных на 
картах Кавказского края. Тифлис: Типография Главного Управления 
Наместника Кавказского. 1871.  34 стр.

Qafqaz bölgəsinin xəritələrində göstərilən əsas şəhər və kəndlərin  əlifba 
göstəricisi. Tiflis: Qafqaz canişininin Baş İdarəsinin 
mətbəəsi. 1871. 34 səh.

Astronom Arnold Fedoroviç Moritz (1821-1902) 
1850-1878-ci illərdə Tiflis Fiziki Rəsədxanasının 
rəhbəri idi. XIX əsrin ikinci yarısında Qafqaz bölgəsinin 
inzibatı-ərazi bölünməsi, Qafqazın bəzi bölgələrinin 
coğrafi mövqeyi, teleqraf stansiyalarının yerli günorta 
saatlarında saat göstəriciləri  və Sankt-Peterburq 
vaxtı ilə saat 12-nin göstəricisi. Əlifba göstəricisini 
tərtib edərkən, müəllif Qafqaz Hərbi Dairəsinin hərbi 
tipoqrafiya şöbəsi tərəfindən tərtib olunmuş xəritəni 
rəhbər tutub.

Ситовский Н. Краткий очерк деятельности Кавказского Общества 
Сельского хозяйства, первое двадцатипятилетие его существования. 
1850-1875. Тифлис: Типография Главного Управления Наместника 
Кавказского. 1875. 55 стр.

Sitovski N. Qafqaz Kənd Təsərrüfatı Cəmiyyətinin fəaliyyətinin qısa 
xülasəsi, fəaliyyətinin ilk iyirmi beşinci ildönümü. 1850-1875. Tiflis: Qafqaz 
canişininin Baş İdarəsinin mətbəəsi. 1875. 55 səh.

Təsisinin 25 illiyinə həsr olunmuş yubiley nəşri.  
Oçerk cəmiyyətin tarixinə və 1850-1875-ci illərdəki 
fəaliyyətinə həsr edilmişdir. Cəmiyyətin fəaliyyətinə 
bölgənin inkişafı üçün iqtisadi proqramın bir hissəsi 
olan Cənubi Qafqazda, o cümlədən Azərbaycanda kənd 
təsərrüfatının müxtəlif sahələrinin inkişafı üçün tədbirlər 
daxil edilmişdir. Cəmiyyət Qafqaz valisi şəxsində çar 
administrasiyasının dəstəyindən istifadə edirdi ki, bu da 
adı çəkilən quruluşun rəsmi hakimiyyət orqanları üçün 
əhəmiyyətini sübut edir.
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AMEA
Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin 2020-ci ildə gördüyü

elmi-ekspozisiya, elmi tədqiqat, elmi-kütləvi və fond işlərinin
H E S A B A T I

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarının icrası 
ilə əlaqədar tapşırılmış işlərin yerinə yetirilməsi haqqında məlumat

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin 100 
illik yubileyinin keçirilməsi haqqında” sərəncamının icrası çərçivəsində muzeyin 
100 illiyi ilə bağlı tədbirlər planı hazırlanmış, yeni ekspozisiyanın qurulmasına 
başlanılmışdır. Muzeyin kolleksiyası əsasında 11 adda yubiley nəşri işıq üzü 
görmüşdür. Muzeyin fondlarında elektron pasportlaşdırma işi davam etdirilmişdir, 
4 fondda bu iş tamamlanmışdır. Ölkənin kütləvi informasiya vasitələrində, internet 
resurslarında muzeyin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş silsilə məqalələr dərc 
olunmuş, muzeyin direktoru akademik Nailə Vəlixanlının Rusiyanın Moskva 
şəhərində çap olunan “Orientalistika” elmi jurnalında “Milli Azərbaycan Tarixi 
Muzeyi: təşəkkül və fəaliyyətinin sosial və tarixi aspektləri” məqaləsi (rus dilində) 
dərc edilmişdir. Həmçinin “Baku” jurnalında Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinə 
həsr edilmiş ayrıca məqalə də çap olunmuşdur.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “2020-ci ilin Könüllülər ili  elan 
edilməsi haqqında” sərəncamına uyğun olaraq muzey əməkdaşları Bakının Şağan 
qəsəbəsindəki 1 saylı sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün Sosial xidmət 
mərkəzində xeyriyyə tədbiri təşkil etmişlər.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “20 Yanvar faciəsinin otuzuncu 
ildönümü  haqqında” sərəncama uyğun olaraq muzeydə “İstiqlal mübarizləri” 
mövzusunda  tədbir keçirilmişdir.

Həmçinin Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin əməkdaşları dövlət başçısının 
müxtəlif tarixi şəxsiyyətlərin və hadisələrin yubileyləri ilə bağlı sərəncamlarının 
icrasında da iştirak etmişlər. Belə ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
“Nəriman Nərimanovun 150 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında”, “Həzi 
Aslanovun 110 illiyinin qeyd edilməsi haqqında”, “Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin 
150 illik yubileyinin qeyd edilməsi  haqqında”, “Azərbaycan milli mətbuatının 
145 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında”, “Əhmədiyyə Cəbrayılovun 100 illik 
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yubileyinin qeyd edilməsi haqqında” sərəncamlarının icrası çərçivəsində Elmi-
kütləvi iş və təhsil şöbəsinin əməkdaşları F.Şəmsi, B.Kərimov, Ə.Fərhadov, 
Q.Qafarlı tərəfindən muzeyin internet resurslarında məqalələr dərc edilmiş, 
videoçarxlar yerləşdirilmişdir.

“Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 2020-2025-ci illər üçün inkişaf 
proqramı”nda nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icrası haqqında məlumat

AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin 2020-2025-ci illər üçün inkişaf 
konsepsiyası və muzeyin profilinə uyğun gələcəkdə nəzərdə tutulan tədbirlər planı 
hazırlanmışdır. Konsepsiya və tədbirlər planı 5 əsas istiqaməti özündə ehtiva edir:

- Azərbaycan tarixinin bütün dövrlərini əks etdirən muzey ekspozisiyanın 
qurulması, daim təkmilləşdirilməsi və yeniləşdirilməsi;

- Azərbaycan tarixinin müxtəlif dövr problemlərinin elmi tədqiqi və nəşri;
- Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin kolleksiyası əsasında Azərbaycan tarixinin 

və mədəniyyətinin elmi tədqiqi və nəşri;
- Muzeyin fondlarında qorunan materialların pasportlaşdırılması, məlumat 

bazasının təkmilləşdirilməsi, muzey kolleksiyasının yeni materiallarla 
zənginləşdirilməsi;

- Azərbaycan tarixinin və mədəniyyətinin, dövlətçilik ənənələrinin, 
azərbaycançılıq ideologiyasının təbliği, təhsil müəssisələri ilə əlaqələrin 
genişləndirilməsi.

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Rəyasət Heyətinin qərarlarının 
icrası ilə əlaqədar tapşırılmış işlərin yerinə yetirilməsi haqqında məlumat

AMEA Rəyasət Heyətinin “AMEA-nın müxbir üzvü Yevgeni Paxomovun 140 
illik yubileyi haqqında” 14 fevral 2020-ci il tarixli 8/4 №-li qərarına uyğun olaraq 
muzeyin elmi işlər üzrə direktor müavini, t.ü.e.d. Nərgiz Əliyevanın “Respublika” 
qəzetində “Azərbaycan dövlətçiliyi tarixinin öyrənilməsində iki böyük numizmat 
alimin rolu” məqaləsi çap olunmuşdur (18 sentyabr 2020-ci il). Həmçinin muzeyin 
böyük elmi işçisi, t.ü.f.d. Aygün Məmmədova Y.Paxomovun elmi yaradıclığına həsr 
olunmuş videoçarx hazırlamış və həmin videoçarx muzeyin Facebook səhifəsində 
yerləşdirilmişdir.

     
Elmi tədqiqat işləri planlarının yerinə yetirilməsi haqqında məlumat
Təsdiq olunmuş plana əsasən Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin əməkdaşları 

Azərbaycan tarixinin bütün dövrlərinə aid maddi mədəniyyət abidələrinin 
toplanması, mühafizəsi, tədqiqi, nəşri, onların ekspozisiya və sərgilər vasitəsilə 
nümayişi və təbliği istiqamətində 4 problem üzrə 5 mövzunu əhatə edən 22 
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iş üzərində çalışmışlar. 2020-ci ildə planda nəzərdə tutulmuş 14 işin icrası başa 
çatmışdır.

Muzeyin elmi tədqiqat planına daxil olan I problem “Azərbaycan xalqının 
qədim dövrdən bu günə qədərki tarixini əks etdirən maddi və mənəvi mədəniyyət 
nümunələrinin muzeyin ekspozisiyasında və sərgilərində nümayişi və təbliği”  
adlanır.

Problemə daxil olan “Azərbaycanın qədim, orta əsrlər, yeni və Xalq 
Cümhuriyyəti dövrlərini, Hacı Zeynalabdin Tağıyevin həyat və fəaliyyətini əks 
etdirən ekspozisiyanın daimi təkmilləşdi¬rilməsi və yeniləşdirilməsi, müxtəlif 
mövzularda sərgilərin qurulması” mövzusu (mövzunun rəhbəri: Elmi ekspozisiya 
və sərgilərin təşkili şöbəsinin müdiri t.ü.f.d., dos. Səbuhi Əhmədov) çərçivəsində 
birinci iş muzeyin yeni ekspozisiyasının qurulmasını nəzərdə tutur. Hesabat 
dövründə ekspozisiyanın mövzu planı hazırlanmış, sərgilənəcək fond materialları 
seçilmiş, annotasiyaların, izahedici mətnlərin yazılmasına, onların xarici dillərə 
tərcümə olunmasına başlanılmışdır. Lakin muzeyin yeni ekspozisiyasının qurulması 
üçün vəsaitin ayrılmaması işin tamamlanmasına imkan verməmiş və yalnız Hacı 
Zeynalabdin Tağıyevin xatirə muzeyini təmirdən sonra ziyarətçilər üçün açmaq 
mümkün olmuşdur.

Mövzu çərçivəsində muzeydə iyunun 21-də “Azərbaycan İkinci Dünya 
müharibəsi illərində” mövzusunda sərgi açılmışdır. 500-dən artıq muzey 
eksponatının və fotoşəklin yer aldığı sərgidə Azərbaycan xalqının faşizm üzərində 
qələbənin qazanılmasında göstərdiyi qəhrəmanlıqlar, Azərbaycan xalqının arxa 
cəbhədə şücaəti öz nümayiş olunmuşdur.

İllik planda nəzərdə tutulmuş 2000-2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikası 
ərazisində aşkar olunan sikkə dəfinələrinin virtual sərgisi, həmçinin “Muzeyin silah 
kolleksiyası”, “Böyük İpək Yolu və Azərbaycan” sərgiləri Covid-19 pandemiyası 
ilə əlaqədar ölkədə elan olunmuş karantin tədbirlərinə görə təxirə salınmışdır.

II Problem “Muzeyin fondlarında qorunan maddi mədəniyyət nümunələrinin, 
Azərbaycan tarixinin müxtəlif dövrlərinin elmi tədqiqi və nəşri, respublika və 
beynəlxalq səviyyəli elmi konfransların, seminarların keçirilməsi, Azərbaycanın 
müxtəlif bölgələrinə toplama işi məqsədilə ekspedisiyaların təşkili”dir. Bu problem 
2 mövzunu əhatə edir.

“Azərbaycan tarixi problemlərinin elmi tədqiqi və nəşri” mövzusuna (mövzunun 
rəhbəri: elmi işlər üzrə direktor müavini t.ü.e.d., dos. Nərgiz Əliyeva) daxil olan 
birinci iş çərçivəsində cari ilin oktyabr ayında Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin 
100 illiyinə həsr olunmuş “Muzey – XXI əsrdə: klassikliklə interaktivliyin nisbəti 
problemləri” Beynəlxalq elmi konfransın keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdu. Yerli 
və xarici alimlərdən məruzə tezisləri qəbul olunsa da, pandemiya ilə əlaqədar 
konfransın keçirilməsi təxirə salınmışdır.

Mövzuya daxil olan “Yaqut əl-Həməvinin “Mucəm əl-Buldən” əsəri Qafqazın 



“Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi - 2020”

493

öyrənilməsində mənbə kimi” monoqrafiyası (icraçı: elmi işlər üzrə direktor müavini 
t.ü.e.d., dos. Nərgiz Əliyeva) çapa hazırlanmışdır. Monoqrafiyada orta əsrlərin məşhur 
müsəlman alimlərindən olan Yaqut əl-Həməvinin “Mucəm əl-bul¬dən” əsərindən 
geniş qeyd və şərhlərlə verilən çıxarışlar Azərbaycan Respublikası ilə bərabər müasir 
Rusiya, Gürcüstan, indiki Ermənistan adlandırılan Qərbi Azərbaycan və İran İslam 
Respublikası ərazisinin şimal-qərb hissələri də daxil olmaqla tarixi Azərbaycan 
ərazilərini əhatə edir. Əsərdə Azərbaycan və Qafqazın siyasi-iqtisadi vəziyyəti, 
mədəni həyatı haqqında qiymətli materiallar təqdim olunur. Əsər orta əsrlərdə 
Azərbaycan və Qafqaz şəhərlərinin ziyalı mühitinin, Xilafət tərkibində olan ölkələrlə 
elmi-mədəni əlaqələrinin öyrənilməsi, bölgənin monqol hücumlarından əvvəl və 
sonrakı durumunun müqayisə edilməsi baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir.

“Azərbaycan İkinci Dünya müharibəsi illərində” silsiləsindən broşürlərin 
hazırlanması (Elmi ekspozisiya və sərgilərin təşkili şöbəsinin müdiri, t.ü.f.d., dos. 
Səbuhi Əhmədov) işi üzrə materialın bir hissəsi toplanmış, mətnlər hazırlanmış, 
lakin karantin dövründə arxiv və kitabxanaların bağlanması səbəbindən iş 
tamamlanmamışdır.

“YUNESCO-da dəyərləndirilən dəyərlərimiz” kitab-albomu (icraçı: 
Etnoqrafiya elmi fond şöbəsinin müdiri, t.ü.f.d., dos. Gülzadə Abdulova) üzərində 
iş tamamlanır. Kitab-albomda YUNESKO-nun “Bəşəriyyətin qeyri-maddi mədəni 
irs üzrə reprezentativ siyahısı”na daxil edilən Azərbaycana məxsus sənət növlərinin 
muzeydə qorunan nümunələri yer alır. Burada Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin 
kolleksiyasında saxlanılan xalçalar, kəlağayılar, mis qablar və onların hazırlanması 
zamanı istifadə olunan alət və dəzgahlar, eyni zamanda muğam, tar, kaman, saz 
daxildir. Alboma daxil edilən materialların bir qismi ilk dəfə nəşr olunur.

Mövzu çərçivəsində “Azərbaycan milli kişi geyimləri” monoqrafiyası (Bakı: 
Ecoprint, 2020, 220 səh.) çap olunmuşdur (icraçı: Etnoqrafiya elmi fond şöbəsinin 
müdiri, t.ü.f.d., dos. Gülzadə Abdulova). Monoqrafiyada Azərbaycan milli kişi 
geyimlərinin bu vaxta qədər araşdırılmamış məsələəri tədqiqata cəlb olunmuş, bir 
neçə yeni geyim adları elmi dövriyyəyə gətirilmiş, geyimlərin tarixi, etimologiyası 
haqqında yeni tezislər irəli sürülmüşdür. Milli kişi geyimləri haqqında ilk kompleks 
elmi araşdırma olan monoqrafiyada Azərbaycan etnoqrafiya elmində ilk dəfə 
olaraq papağın milli kişi geyim dəstində yeri, mifoloji məna çalarları, semantikası, 
digər türk xalqlarının geyim mədəniyyəti ilə qarşılıqlı əlaqə və ortaq dəyərləri, 
yaranma və yayılma şəraiti, formaları, qeyri-türk xalqların geyim mədəniyyətinə və 
etnoqrafik leksikasına təsiri məsələləri ətraflı işıqlandırılmışdır. Monoqrafiya milli 
geyim mədəniyyətimizin öyrənilməsində və təbliğində, özgəninkiləşdirilmiş türk 
geyim növlərinin xalqımıza məxsusluğunun sübuta yetirilməsində faydalı ola bilər.

Problemə daxil olan “Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin kolleksiyası Azərbaycan 
tarixinin və mədəniyyətinin öyrənilməsində mənbə kimi” adlı ikinci mövzu 
çərçivəsində Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin 100 illiyi münasibətilə 11 adda 
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yubiley nəşri işıq üzü görmüşdür. Muzeyin Arxeologiya, Etnoqrafiya, Numizmatika 
elmi-fond şöbələrinin, Sənədli mənbələr, Silahlar və bayraqlar, Hədiyyələr və xatirə 
əşyaları, Xüsusi, Köməkçi tarixi fənn materialları fondlarının materialları əsasında 
hazırlanmış “Azərbaycan tarixi 100 eksponatda”, “Hacı Zeynalabdin Tağıyev sarayı” 
kitab-albomları, həmçinin “Azərbaycan Dmitri Yermakovun fotoşəkillərində”, 
“Sehrli çıraq”, “Xəzər Atlantidası yadigarları”, “Azərbaycan möhürlərin 
tarixindən”, “Üçtəpə kurqanındakı alban döyüşçüsü”, “Azərbaycan şəhərlərinin 
açarları”, “Gözəllik ondur”, “Hacı Zeynalabdin Tağıyev fotoşəkillərdə”, “Əlifba” 
kitabları çapdan çıxmışdır. Azərbaycan və ingilis dillərində hazırlanan bu nəşrlər 
Azərbaycan tarixinin ayrı-ayrı səhifələrinin tədqiqi ilə yanaşı muzey kolleksiyasının 
populyarlaşdırılması baxımından da mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Hesabat ilində çapdan çıxmış “Orta əsr müsəlman dövlətlərinin qızıl 
sikkələri” kataloqunda (Bakı: Afpoliqraf, 2020, 168 s.) Milli Azərbaycan Tarixi 
Muzeyinin numizmatika kolleksiyasında qorunan və ölkəmizin pul dövriyyəsinin 
öyrənilməsində mühüm mənbələrdən biri kimi xüsusi önəm daşıyan müsəlman 
dövlətlərinin qızıl sikkələrindən bəhs olunur. Azərbaycan, ingilis və rus dillərində 
çıxan kataloq həmçinin Azərbaycanın dövlətçilik tarixinin öyrənilməsi baxımından 
böyük elmi əhəmiyyət kəsb edir (icraçılar: Numzimatika elmi-fond şöbəsinin müdiri, 
t.ü.e.d., prof. Əli Rəcəbli, Xüsusi fondun müdiri, t.ü.f.d., dos. Afət Rüstəmbəyova).

Azərbaycanın dünya şöhrətli bəstəkarları Üzeyir Hacıbəyliyə və Müslüm 
Maqomayevə həsr olunmuş kataloqlar (icraçı: Hədiyyələr və xatirə əşyaları 
fondunun müdiri Rəna Səfərova), həmçinin Sovet İttifaqı Qəhrəmanı Həzi Aslanova 
həsr olunmuş kitab-albom (icraçılar: Elmi-kütləvi iş və təhsil şöbəsinin aparıcı elmi 
işçisi, t.ü.f.d., dos. Bəhman Kərimov və Hədiyyələr və xatirə əşyaları fondunun 
müdiri Rəna Səfərova) nəşrə hazırlanmışdır. Hər üç nəşrin əsasını adları çəkilən 
görkəmli şəxsiyyətlərin Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində qorunan materialları 
təşkil edir.

Mövzuya daxil olan “Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi və arxeoloji irsimiz” 
kitabının (icraçı: Arxeologiya elmi-fond şöbəsinin müdiri, t.ü.f.d., dos. Nasir 
Quluzadə) hazırlanması üzrə işlərin bir qismi görülsə də, Covid-19 pandemiyası 
ilə əlaqədar ölkədə sərt karantin rejiminin tətbiqi kitabın tamamlanmasına imkan 
verməmişdir.

III Problem “Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin fondlarında cari texniki 
işlərin aparılması, mühafizənin və təhlükəsizliyin təmin olunması məqsədilə müasir 
infrastrukturun təşkili” adlanır.

Problemə bir mövzu – “Fond kolleksiyalarının işlənməsi, pasportlaşdırılması, 
yeni materiallarla zənginləşdirilməsi” daxildir (mövzunun rəhbəri: elmi fond işləri 
üzrə direktor müavini – baş mühafiz t.ü.f.d., dos. Məhfuzə Zeynalova). Mövzu üzrə 
aşağıdakı işlər yerinə yetirilmişdir:

- elmi fond şöbələri və fondlar yeni ekspozisiyada yer alacaq eksponatları 
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müəyyənləşdirmiş və aktlaşdırmışlar;
- muzeyin 100 illiyi ilə əlaqədar çap olunan yubiley nəşrləri üçün fond 

materialları seçilmiş; 
- fondlara daxil olmuş yeni materiallar ilkin işlənərək, inventar kitabında 

qeydiyyatdan keçirilmişdir;
- eksponatların sanitar-təmizləmə işləri aparılmışdır;
- fond əməkdaşları muzeyə müraciət edən müxtəlif yerli və xarici təşkilatlara 

və tədqiqatçılara (o cümlədən, televiziya şirkətlərinə, Elmlər Akademiyasının 
müvafiq institut və təşkilatlarına, ali təhsil müəssisələrinə, dövlət qurumlarına, 
ictimai təşkilatlara və s.) metodiki və əməli yardım göstərmişlər.

Mövzu üzrə “Muzeyin məlumat bazasının təkmilləşdirilməsi” işi davam 
etdirilmişdir. Hesabat dövründə fondlarda pasportlaşdırma işi çərçivəsində 8000 
eksponatın elektron pasportu hazırlanmışdır.

Mövzuya daxil olan “Bərpaya və konservasiyaya ehtiyacı olan fond 
materiallarının bərpa və konservasiyası” işi çərçivəsində 2020-ci il ərzində 
muzeyin Bərpa laboratoriyası tərəfindən 450 muzey eksponatı bərpa və konservasiya 
edilmişdir.

Cari ildə Tarixi Əşyaların Fond-Satınalma Komissiyası tərəfindən muzeyə 
499 ədəd yeni eksponat hədiyyə olaraq qəbul edilmişdir. 2020-ci ilin mart 
ayında Naxçıvan MR-in Kültəpə, Ovçulartəpəsi, Duzdağ, Naxçıvantəpə və 
Oğlanqala abidələrindən tapılan saxsı qablar və onların fraqmentləri Naxçıvan 
MR Ali Məclisinin sədri V.Talıbovun göstərişi ilə muzeyə hədiyyə olunmuşdur. 
Hədiyyə edilən eksponatlar arasında mixi yazılı qab fraqmenti xüsusi əhəmiyyət 
daşıyır. Tapıntılar e.ə. VI-I minilliyə aiddir. Həmçinin muzeyə qəbul olunan yeni 
eksponatlardan akademik Ziya Bünyadovun “Qurani-Kərim”in I-IV surələrinin 
ərəb dilindən Azərbaycan dilinə tərcüməsinin əlyazmasını, Qarabağ müharibəsinin 
iştirakçıları polkovnik İlqar Mirzəyevin, polkovnik-leytenant Sənan Axundovun, 
Milli Qəhrəman Fəxrəddin Şahbazovun materiallarını xüsusi  qeyd etmək olar.

IV Problem “Elmi maarif, elmi kütləvi işlər”i əhatə edir. Problemə daxil olan 
mövzu “Azərbaycan tarixinin KİV, internet vasitəsilə təbliği, təhsil müəssisələri, 
ictimai təşkilatlarla əlaqələrin genişləndirilməsi” adlanır (mövzunun rəhbərləri: 
Elmi-kütləvi iş və təhsil şöbəsinin müdiri Fəridə Şəmsi, Elmi maarifləndirmə 
və ekskursiyalar şöbəsinin müdiri t.ü.f.d. Bəxtiyar Sayılov). Hesabat dövründə 
muzeydə 20 Yanvar və Xocalı faciələrinə, Gənclər Gününə həsr olunmuş tədbirlər 
keçirilmişdir. Xüsusi karantin rejimi tətbiq ediləndən sonra muzey əməkdaşları 
öz işlərini müvafiq şəraitə uyğun davam etdirmişlər. Muzeyin Facebook və 
Youtube kanallarında Azərbaycan tarixinin müxtəlif dövrlərinə və problemlərinə 
dair videomühazirələr keçirilmiş, videoçarxlar nümayiş olunmuşdur. “Muzey 
eksponatları şagirdlərin rəngli dünyasında” layihəsi çərçivəsində muzey eksponatları 
əsasında uşaqların rəsm əsərlərindən ibarət onlayn musabiqələr keçirilmişdir. 
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Həmçinin H.Z.Tağıyevin xatirə muzeyi və “Azərbaycan II Dünya müharibəsində” 
sərgisi üzrə virtual ekskursiya təşkil edilmişdir.

Muzey nəzdində fəaliyyət göstərən “H.Z.Tağıyev”, “Gənc muzeyşünaslar və 
muzeysevərlər”, “Arxeo” klublarında şagird və tələbələrlə görüşlər, mühazirələr 
təşkil olunmuş, karantin rejimi dövründə isə bu görüşlər onlayn formatda 
keçirilmişdir.

Muzeyin ictimai təbliği və tanıdılması məqsədilə onun rəsmi İnternet və 
Facebook səhifələrində informasiya mütəmadi olaraq yenilənmiş, “Muzeyin 
incisi” rubrikası altında fondlardakı nadir eksponatlar haqqında məlumatlar 
yerləşdirilmişdir. Muzeyin onlayn fəaliyyətini genişləndirmək məqsədilə http://
azhistorymuseum.online/ onlayn resursu yaradılmışdır. Resursa Milli Azərbaycan 
Tarixi Muzeyinin “Azərbaycanlıların soyqırımı” və “Azərbaycan Birinci Dünya 
müharibəsi illərində” ekspozisiyasının materialları əsasında üç dildə (Azərbaycan, 
ingilis və rus dillərində) bölmə əlavə edilmişdir. Muzeyin müxtəlif beynəlxalq 
onlayn-servislərdə (“Google Arts & Cultures”) yerləşən səhifə və virtual sərgiləri 
haqqında məlumatlar hazırlanmış və həmin sərgilərə keçidlər təqdim olunmuşdur 
(icraçı: Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdiri Emin Dadaşov).

Hesabat dövrünün ikinci yarısında muzeyin yeni veb-saytının yaradılmasına 
başlanılmışdır.

Hesabat dövründə muzeyin bir sıra əməkdaşları onun fəaliyyətinə, Azərbaycan 
tarixinin müxtəlif problemlərinə dair televiziya, radio, mətbuat və İnternet vasitəsilə 
çıxışlar etmişlər.

Beynəlxalq əlaqələr
Cari ildə muzey əməkdaşları xaricdə keçirilmiş aşağıdakı beynəlxalq elmi 

tədbirlərdə iştirak etmişlər:
1. “Bərdə, Azərbaycan: Orta əsr Azərbaycan şəhərinin arxeologiyasına dair” 

Beynəlxalq kollokvium. Böyük Britaniya, London, 27-28 fevral (direktor, akademik 
Nailə Vəlixanlı, Arxeologiya elmi-fond şöbəsinin kiçik elmi işçisi Aslan Qasımov).

2. XIV Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti, Sənəti və Mədəni Mirasın Qorunması 
Simpoziumu. Türkiyə, Konya, 2-4 aprel (onlayn) (ekspozisiyanın təhlükəsizliyi 
üzrə direktor müavini, t.ü.f.d., dos. Həbibə Əliyeva).

3. “Cümhuriyyət dövrünün sərhəd vilayəti” Ağrı Beynəlxalq Simpoziumu. 
Türkiyə, Ağrı, 20-22 aprel (onlayn) (Elmi-kütləvi iş və təhsil şöbəsinin kiçik elmi 
işçisi Zülfiyyə Cəlilova)

4. IV Beynəlxalq Paris Sosial Elmlər Konfransı. Fransa, Paris, 23-25 aprel 
(onlayn) (Elmi-kütləvi iş və təhsil şöbəsinin böyük elmi işçisi, t.ü.f.d. Əli Fərhadov).

5. II Uluslararası 23 Nisan Bilimsel Çalışmalar Kongresi. Türkiyə, Ankara, 23-
25 aprel (onlayn) (Elmi-kütləvi iş və təhsil şöbəsinin böyük elmi işçisi, t.ü.f.d. Əli 
Fərhadov).
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6. VII Beynəlxalq Sosial Elmlər Konqresi. Türkiyə, Bursa, 1-2 may (onlayn) 
(Silahlar və bayraqlar fondunun müdiri t.ü.f.d., dos. Sevinc Vahabova).

7. IV Beynəlxalq Qaradəniz Sahili Ölkələrinin Elmi Araşdırmalar Simpoziumu. 
Türkiyə, Giresun, 5-6 may (onlayn) (Elmi-kütləvi iş və təhsil şöbəsinin böyük elmi 
işçisi, t.ü.f.d. Əli Fərhadov).

8. VIII Beynəlxalq Mədəniyyət və Sivilizasiya konfransı. Türkiyə, Trabzon, 
21-22 avqust (onlayn) (Numizmatika və epiqrafika elmi-fond şöbəsinin böyük elmi 
işçisi, t.ü.f.d. Aygün Məmmədova).

9. Beynəlxalq Miflər, Arxetiplər və Rəmzlər konfransı. Böyük Britaniya, 
London, 26 sentyabr (onlayn) (Etnoqrafiya elmi fond şöbəsinin müdiri, t.ü.f.d., dos. 
Gülzadə Abdulova).

10. “Mədəni irs və Yeni texnologiyalar” Beynəlxalq elmi konfransı. Avstriya, 
Vyana, 4-6 noyabr (onlayn) (Arxeologiya elmi-fond şöbəsinin müdiri, t.ü.f.d., dos. 
Nasir Quluzadə).

Bundan başqa, Çin Milli Muzeyi ilə Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi arasında 
əməkdaşlıq memorandumunun mətni hazırlanmışdır. Almaniyanın Gerda Henkel 
Fondu, Monqolustan Respublikasının Ulan-Bator şəhərindəki Çingiz xan muzeyi, 
ABŞ-dakı “Qarabağ Xeyriyyə Fondu” ilə əlaqələr yaradılmış, adı çəkilən qurumların 
sorğuları ilə bağlı müvafiq məlumatlar verilmişdir. 

Nəşriyyat fəaliyyəti, elmi məqalələr:
Cari ildə muzeydə 16 kitab nəşr olunmuşdur:
1. Tarix və mədəniyyət. Faktlar və dəyərlər. Akademik Nailə Vəlixanlının 

yubileyinə həsr olunmuş məqalələr toplusu. Bakı: Nurlar, 2020, 656 s.
2. Azərbaycan tarixi 100 eksponatda / Tərtibçilər: N.Vəlixanlı, F.Cabbarov. 

Bakı: Elm və təhsil, 2020, 264 s. (Azərbaycan və ingilis dillərində).
3. Hacı Zeynalabdin Tağıyev sarayı / Tərtibçilər: M.Zeynalova, A.Rüstəmbəyova. 

Bakı: Elm və təhsil, 2020, 144 s. (Azərbaycan və ingilis dillərində).
4. Abdulova G. Azərbaycan milli kişi geyimləri. Bakı: Ecoprint, 2020, 220 s.
5. Rəcəbli Ə., Rüstəmbəyova A. Orta əsr müsəlman dövlətlərinin qızıl sikkələri. 

Bakı: Afpoliqraf, 2020, 168 s.
6. Ахмедов С. ВДНХ. Павильон «Азербайджан». 1939-2019. Баку, 2020, 

200 с.
7. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Elmi əsərləri. Bakı: Elm və təhsil, 2020, 

500 s.
8. Gözəllik ondur / Mətn: G.Abdulova. Bakı: Elm və təhsil, 2020, 44 s. 

(Azərbaycan və ingilis dillərində).
9. Azərbaycan şəhərlərinin açarları / Mətn: S.Vahabova. Bakı: Elm və təhsil, 

2020, 12 s. (Azərbaycan və ingilis dillərində). 
10. Üçtəpə kurqanındakı alban döyüşçüsü / Mətn: S.Əhmədov. Bakı: Elm və 
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təhsil, 2020, 24 s. (Azərbaycan və rus dillərində).
11. Azərbaycanda möhürlərin tarixindən / Mətn: S.Qasımova. Bakı: Elm və 

təhsil, 2020, 20 s. (Azərbaycan və ingilis dillərində).
12. Xəzər Atlantidası yadigarları / Mətn: N.Quluzadə. Bakı: Elm və təhsil, 

2020, 28 s. (Azərbaycan və ingilis dillərində).
13. Sehrli çıraq / Mətn: A.İsmayılova. Bakı: Elm və təhsil, 2020, 24 s. 

(Azərbaycan və ingilis dillərində).
14. Azərbaycan Dmitri Yermakovun fotoşəkillərində / Mətn: Fikrət Bağırov. 

Bakı: Elm və təhsil, 2020, 24 s. (Azərbaycan və ingilis dillərində).
15. Hacı Zeynalabdin Tağıyev fotoşəkillərdə / Mətn: F.Cabbarov. Bakı: Elm və 

təhsil, 2020, 72 s. (Azərbaycan və rus dillərində).
16. Əlifba / Mətn: Məhfuzə Zeynalova. Bakı: Elm və təhsil, 2020, 72 s.

Hesabat dövründə muzey əməkdaşlarının 61 elmi, 39 elmi-populyar məqaləsi, 
9 məruzəsi çap olunmuşdur. Xarici elmi jurnallarda 10, o cümlədən impakt-faktorlu 
jurnallarda 2 məqalə nəşr edilmişdir.

Muzey əməkdaşlarının iştirak etdiyi elmi forumlar:
Hesabat dövründə  muzeyin 18 əməkdaşı 9 respublika və 17 beynəlxalq 

səviyyəli elmi forumlarda iştirak etmişlər. 

Kadr hazırlığı
Hesabat dövründə muzeydə 181 əməkdaş (onlardan 42 nəfər elmi işçi) fəaliyyət 

göstərib. Əməkdaşlar arasında 1 akademik, 3 elmlər doktoru, 21 fəlsəfə doktoru, 1 
professor, 14 dosent vardır. Muzeyin fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə 9 dissertantı, 
elmlər doktoru hazırlığı üzrə 9 dissertantı və 1 qiyabi doktorantı var.

Elmi-təşkilati fəaliyyət
Hesabat dövründə Elmi Şuranın 5 iclası keçirilmişdir.

Mükafatlar
Muzeyin direktoru akademik Nailə Vəlixanlı MDB Ölkələrinin Dövlətlərarası 

Humanitar Əməkdaşlıq Fondunun “Birliyin Ulduzları” Mükafatına layiq 
görülmüşdür.



“Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi - 2020”

499

MÜNDƏRİCAT

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi - 100

Nailə Vəlixanlı. Tarixi-mədəni irsimizi qoruyan məbəd  ....................................4
Fərhad Cabbarov. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin 
2000-2020-ci illərdə fəaliyyətinə dair  .............................................................. 12
Nasir Quluzadə. Azərbaycanın arxeoloji irsinin 
öyrənilməsində və mühafizəsində 
Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin rolu (1991-2019-cu illər) ......................... 29

Tarix

Афет Керимова. Чаша из Хасанлу, как источник для изучения 
верований в Древнем Азербайджане  ........................................................... 43
Nərgiz Əliyeva. Azərbaycanda islamın yayılmasında səhabələrin rolu  ........... 53
Səbuhi Əhmədov. Kubaçi divarüstü təsvirləri XIII-XIV əsr 
Azərbaycan silahlarının öyrənilməsində mənbə kimi ....................................... 62
Агасалим Эфендиев. Культурная политика 
Сефевидов и ее влияние на раннемогольское искусство .................................... 70
Əli Fərhadov. XIX əsrin əvvəllərində Rusiya – 
Qacar münasibətlərində din faktoru (Azərbaycan nümunəsində)  ............................. 79
Эмин Дадашев. Принц-фотограф Али Кули Мирза Каджар ...................... 91

Мамед Мамедов. К вопросу о самоуправлении 
в Бакинском нефтепромышленном районе ................................................... 97
Şəlalə Bağırova. Rusiya imperiyası dövründə 
Azərbaycanda uşaq himayədarlığı .................................................................. 115
Vasif Qafarov. Azərbaycan Cümhuriyyəti ilə Osmanli imperiyası
arasinda iqtisadi münasibətlər  ........................................................................ 123
Эсмира Вагабова. Апрельский переворот 1920 года и 
развитие культуры азербайджанского народа  ........................................... 143
Тамилла Керимова. Реорганизация системы научных учреждений - новый
этап в развитии науки в Азербайджанской ССР (1929-1932 гг.)  ................... 159
Ильгар Нифталиев.  Трагическая судьба азербайджанского 



“Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi - 2020”

500

населения Еревана в советский период  ......................................................... 171
Махфуза Зейналова. Студенческая антисоветская организации 
«Илдырым» и ее место в политической истории Азербайджана  ............ 188
Elmira Muradəliyeva.“Mənim həyat kitabım” – 
“Azərbaycan tarixi”nı yazan professor Süleyman Əliyarlı  ............................ 200
Esmira Niftili. KİV və sosial şəbəkələrin siyasi imicin 
aktuallaşdırılması prosesində oynadığı rol   .................................................... 213

Arxeologiya

Qafar Cəbiyev. Avaxılda arxeoloji tədqiqatlar ............................................... 224
Laçın Mustafayev. Qafqaz Albaniyasının məişət təyinatlı 
saxsı qablarında antik mədəniyyətin izləri ...................................................... 231
Xəqani Alməmmədov. Xaçınçay-Tərtərçay hövzəsinin 
son neolit dövrü yaşayış məskənlərinin ilkin arxeoloji tədqiqinə dair ........... 242
Dostiyeva Sənurə. Səfəvilər dövründə Azərbaycanın Qərbi Avropa ölkələri ilə 
ticarət əlaqələri (numizmatik materiallar əsasında) ......................................... 254
Lola Hüseynova.2007-2019-cu illərdə Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin 
Tunc dövrü kolleksiyasına daxilolmalar .......................................................... 264

Etnoqrafiya

Gülzadə Abdulova. Azərbaycanın qədim dövr zərgərlik sənətinə dair  ........... 277
Quliyeva Aygün. Etnoqraf Həsən Quliyevin elmi irsinə dair .......................... 295
Tahir Şahbazov. Bir daha Azərbaycan millətinin və 
milli şüurun formalaşması məsələlərinə dair  ................................................. 312

Muzeyşünaslıq

Вагиф Шадлинский, Анар Абдуллаев. Становление и 
развитие музея кафедры анатомии и медицинской терминологии
Азербайджанского МедицинскогоУниверситета   ..................................... 326
Али Раджабли, Ирада М. Наджафова, Айгюн Мамедова. 
О коллекции монет Октавиана Августа в 



“Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi - 2020”

501

Национальном музее истории азербайджана ............................................. 335
Esmira  Rəhimova. Azərbaycan təhsil tarixində Vəlibəyovlar nəsli 
(Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin kolleksiyası əsasında) ........................... 344
Фуад Агаев. Биографическое исследование 
как метод изучения повседневности 
(на материалах Национального музея истории Азербайджана) ............... 354
Zümrüd İsmayılova. Azərbaycanın ilk hərbi topoqrafı 
İbrahim ağa Vəkilovun Azərbaycan Cümhuriyyəti 
dövrünə aid unikal fotoşəkli (MATM materialı əsasında)  ............................. 362
Bəhman Kərimov. II Dünya müharibəsi illərində yaradılmış 
396-cı Azərbaycan diviziyasının döyüş yolu 
(Milli Azərbaycan Tarixi Muzey materialları əsasında) ................................. 369
Инара Мурадалиева. По следам одной фотографии 
генерал-майора Тарлана Алиярбекова ........................................................ 392
Nərmin Bağırova. Ələsgər Məmmədov - 
Nürnberq məhkəmə prosesinin azərbaycanlı tərcüməçisi  .............................. 402
Ramiyə İsmaylova. MATM kolleksiyasında ilk azərbaycanlı 
Sosialist Əməyi Qəhrəmanı Firudin Ağayevə aid materiallar ........................ 410
Günel Eminova. Sovet İttifaqı Qəhrəmanı qvardiya polkovniki 
Həbibulla Hüseynovun döyüş yolu memorial materiallar əsasında ................ 419
Севиль Казиева. Материалы известного музыканта Ахмеда Бакиханова 
в фондах Национального Музея истории Азербайджана ......................... 426
Aynur Babayeva. Azərbaycan-Qazaxıstan 
beynəlxalq mədəni əlaqələri tarixindən 
(Milli AzərbaycanTarixi Muzeyinin təcrübəsi əsasında) ................................ 432
Şirin Məlikova. İnklüziv muzey ..................................................................... 441

Tarixşünaslıq

Araş İftixari. İran və İran tarixşünaslığı: 
nöqsanlar, təhriflər və həqiqətlər ..................................................................... 448
Günel Məlikli. Dövlət quruculuğunun əsas mərhələləri və 
ictimai-siyasi münasibətlərin formalaşmasında rolu ...................................... 461



“Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi - 2020”

502

Yubiley

Fərhad Cabbarov. Akademik Nailə Vəlixanlının yubileyinə ........................ 473

Muzeyin kolleksiyasından ............................................................................ 479

Nadir kitablar fondundan ............................................................................ 488
AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin 
2020-ci ildə gördüyü elmi-ekspozisiya, 
elmi tədqiqat, elmi-kütləvi və fond işlərinin Hesabatı .................................... 335



“Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi - 2020”

503

Qeydlər üçün 



“Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi - 2020”

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi
- 2020 -

Kompüter tərtibatı :
Aynurə İsmayılova

İİİ
 


