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Tarix aylığı
MİRAS İctimai Birliyi Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin
ümumtəhsil məktəblərində təhsilin keyfiyyətinin
yüksəldilməsi, tarix müəllimlərinin, şagirdlərin,
dərnək rəhbərlərinin tədris prosesində və sinifdənxaric
tədbirlərdə yaradıcı fəaliyyətinin səviyyəsinin
öyrənilməsi və təbliği, eləcə də sinifdənxaric tədbirlərin
təşkili məqsədilə 2012-ci ilin dekabrını “Azərbaycan tarixi fənn aylığı” elan etməsinə uyğun olaraq Bakıdakı
məktəblərdə silsilə mədəni irs seminarları keçirib.
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Month of History

MIRAS Social Organization arranged range of cultural
heritage seminars at schools of Baku in conformity with
Baku City Education Departament’s announcing December
of 2012 as a “month of Azerbaijani history” with the aim of
improving quality of education in secondary schools; learning and the promotion of the level of the creative process of
pupils, subject teachers, the group leaders in teaching and
extracurricular lessons, as well as the arrangement of the
latter.
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Azərbaycanın uğurları və hədəflərİ
BAŞ REDAKTOR

Dövlət müstəqilliyinə qovuşmağımızın 21-ci ilini də başa vurduq. Bu, əlbəttə, ümumtarixi inkişaf baxımından elə də böyük
müddət deyil. Amma razılaşaq ki, kiçik müddət də deyil.
Babəkin əsirlikdə olan oğluna yazdığı məktubu yada salaq: “
40 il miskin qul kimi yaşamaqdansa, bir gün azad ömür sürmək
daha şərəflidir!” Azadlığın, müstəqilliyin dəyərinə bir baxın!
Bizi sevindirən, özü də çox haqlı olaraq sevindirən ikinci
məqam ondan ibarətdir ki, ötən 21 il ərzində Azərbaycan
sözün əsl mənasında əsrə bərabər olan coşqun bir inkişaf yolu
keçmişdir. Təsəvvür edin, Sovet imperiyasının tərkibindən
qoparaq müstəqil dövlət quruculuğu yoluna qədəm qoymaq,
bununla bir vaxtda marksist- leninçi təfəkkürdən və sosialist
sistemindən imtina edərək dünya üçün ənənəvi, bizim üçün
isə yeni olan başqa bir sistemdə yaşam tərzi qurmaq və qısa zaman kəsiyində böyük uğurlar əldə etmək, inanın, bütün bunlar sözlə ifadə ediləcək dərəcədə aşan bir proses deyil. Amma
Azərbaycan bu çətin, olduqca mürəkkəb və keşməkeşli prosesi
böyük itkilər bahasına olsa da, hər halda uğurla keçə bildi. İndi
Azərbaycan özünün sürətli və hərtərəfli inkişafı baxımından
sovetlər məkanında, bütövlükdə dünya miqyasında sayılan,
seçilən, öndə gedən dövlətlərdən biri hesab edilir. Sözsüz ki,
bütün bunlara görə xalqımız hər kəsdən daha əvvəl Ulu Öndər
Heydər Əliyevə borcludur. Azərbaycanı bir dövlət olaraq
dağılmaq və parçalanmaq təhlükəsindən xilas edərək doğrudüzgün yola çıxaran, ölkənin bütün sahələrdə uzunmüddətli
inkişaf strategiyasını müəyyən edən məhz o oldu. Xalqımız
Ulu Öndərə həm də ona görə hədsiz dərəcədə minnətdardır
ki, o özündən sonra Azərbaycan dövlətinin idarəçiliyini artıq
siyasət meydanında püxtələşmiş olan cənab İlham Əliyevə
etibar olunmasını tövsiyə etdi. Xalqın etimadını və etibarını
qazanan möhtərəm prezindentimiz isə öz növbəsində bütün
sahələrdə Azərbaycana yeni- yeni uğurlar qazandırmaqla bir
daha sübut etdi ki, bəli, məhz o Ulu Öndər Heydər Əliyev
siyasi kursunu layiqincə davam etdirməyə qadir olan böyük
siyasətçi və görkəmli dövlət xadimidir. Biz fəxr edirik ki, bu
gün Azərbaycan prezidenti bütün kriteriyalar üzrə dünyanın
böyük dövlətlərinin böyük siyasətçiləri ilə eyni səviyyədə duran bir siyasi liderdir.
Bütün bunlarla bərabər, biz təəssüf edirik ki, bədxah
qonşularımızın xəyanəti və işğalçılıq niyyətləri ucbatından
Azərbaycan xalqı dövlət müstəqilliyinin 21-ci ilini də

müharibə şəraitində yaşamaq zorunda qaldı. Qaçqın və
köçkün ömrü yaşayan bir milyondan artıq insan müstəqilliyin
dadını duya bildimi?! Etiraf edək ki, dövlət müstəqilliyi nə
qədər şirin olsa da, dövlət quruculuğu, iqtisadi tərəqqi və
beynəlxalq müstəvidə uğurlarımız nə dərəcədə möhtəşəm olsa
da, ərazilərimizin 20 faizinin hələ də düşmən tapdağı altında
qalması bu gün başda möhtərəm prezidentimiz olmaqla hər
bir Azərbaycan vətəndaşını, dünyanın harasında yaşamasından
asılı olmayaraq hər bir azərbaycanlını hər şeydən daha artıq
düşündürən, qayğılandıran və narahat edən ən ciddi məsələdir.
Qarabağ probleminin həlli Azərbaycan üçün təkcə ərazi
bütövlüyünün təmin olunması məsələsi deyil . Bu, bizim üçün
həm də qeyrət, namus və milli mənlik məsələsidir. Bu problem bütövlükdə dünya azərbaycanlılarının problemidir.
Azərbaycan xalqı ermənilərlə müqayisədə hər cəhətdən
böyük bir xalqdır. Azərbaycan dövləti də Ermənistanla
müqayisə olunmayacaq dərəcədə qüdrətli bir dövlətdir. Belə
olan halda Azərbaycanla Ermənistanın müharibə aparması
nəhəng fillə balaca siçanın döyüşünə bənzəyir. Əlbəttə ki,
siçanı silahlandırıb üstümüzə göndərənlər var. Amma necə
silahlandırılmasından və arxasında kimlərin dayanmasından
asılı olmayaraq siçan elə siçandır kı, siçan. Sonda bu siçan ya
kiməsə yem olacaq, yaxud da kiminsə ayağının altında qalacaq.
Vay o günə ki , o filin ayağının altında qala. Axırda deyəsən elə
bu cür də olacaq. Amma xatası bizdən uzaq olsa yaxşıdır.
Minnətdarlıq
İxtisasca jurnalist olmasam da, ömrümün son 40 ilinin elə bir
günü olmayıb ki, o həm də jurnalistika fəaliyyəti ilə bu və ya
digər dərəcədə bağlı olmasın. Harada dərc olunmasından asılı
olmayaraq, hər yeni məqaləm həyatımın yeni bir səhifəsi olub.
Jurnalist olaraq çox mükafatlar almışam. “Qızıl qələm”, “Ustad
sənətkar” və “Humay” mükafatları laureatıyam. Amma mənim
üçün ən yüksək mükafat Prezident İlham Əliyevin 03 oktyabr
2012-ci il tarixli Sərəncamı ilə “Azərbaycan Respublikasının
Əməkdar jurnalisti” adına layiq görülməyimdir. Bunun üçün
möhtərəm cənab Prezidentə, məni bu yüksək fəxri ada layiq
bilərək ölkə rəhbərinə təqdimat vermiş olan insanlara dərin
təşəkkürümü və minnətdarlığımı çatdırmağı özümə borc bilirəm.

Qafar Cəbiyev, Azərbaycan Respublikasının əməkdar jurnalisti, tarix elmləri doktoru

Successes and targets of Azerbaijan
Editor-in-chief

We completed 21st year of our independence. This is not
such a great term from general historical development
perspective. But it is to be agreed that, it is also not such
a little term. Let us remember the letter written by Babek to his son in captivity: “It is more glorious to live
freely one day than to live 40 years as miserable slave!”
Look at value of liberty and independence!
The second most gratifying moment is that for last 21
years Azerbaijan passed fervent development way for
the century in a real sense of the word. Imagine, it is not
such an easy to express making a step into independent
statehood broken up from the Soviet Empire; rejecting
Marxist-Lenin thought and socialist system to establish living style in another system traditional for the
world and new for us; gaining great success in a short
while. But Azerbaijan cold pass successfully from this
hard, complicated and hard process with large losses.
Nowadays, Azerbaijan is considered in Soviet space, entirely in the whole world one of the known and notable
states for its fast and comprehensive development. Undoubtedly, our people are grateful first to Great Leader
Haydar Aliyev. Rescuing Azerbaijan from threat of destruction and breaking up determined long-term development strategy in all fields of the country and putting
to right way. Our people are grateful to the Great Leader also for recommending confidence of the government
of the Azerbaijani State to Mr. Ilham Aliyev, who is experienced already in politics. Our honourable President
who gained the people’s confidence caused Azerbaijan’s
achieving new successes in all fields and proved that he
is a great politician and notable state figure capable to
continue properly Great Leader, Haydar Aliyev’s policy
course. We are proud that today Azerbaijan President
is a political leader who is in the same level with great
politicians of the great states of the world on all criteria.
At the same time, we regret that because of malevolent
neighbours’ treachery and hostile intentions the Azerbaijani people was obliged to live in the war condition
during its 21-year independence. Could over one million

people, exposed to refugee and IDP life feel independence? Let us confess that, as far as the state independence is sweet, though our successes are great in statehood, economic progress and on international plane,
occupation of 20% of our territories is the most serious
issue which makes any Azerbaijani to think, care and
bother irrespective of the country he/she lives.
Settlement of Garabagh problem is not the issue of provision of territorial integrity for Azerbaijan. This is also
the issue of honour, honesty and national dignity for us.
This problem is the problem of world Azerbaijanis in
general.
Azerbaijan nation is larger people as compared with
Armenians from all aspects. Azerbaijan State is much
more mighty state than Armenia. In that case, hostility
of Azerbaijan and Armenia looks like battle of elephant
with little mouse. Definitely, the mouse is armed and
was sent to us irrespective of those who armed and supported that. Consequently, either this mouse will turn
to anybody’s food, or will be remained under anybody’s
feet. It could be under the elephant as well. We think it
will be so. We hope it won’t give us any harm.

Appreciation
Though I am not a journalist on specialty, my activity of 40
years covered journalism in this or other degree. Irrespective of the place published, my every new article was a new
page of my life. I was rewarded many times as a journalist.
I am the winner of “Golden pen”, “Master Artist Award”
and “Humay” awards. But the most appreciated reward
was “honored journalist of the Republic of Azerbaijan” by
President Ilham Aliyev’s Order of 3 October 2012. For this
reason, I express my deep gratitude to honorable Mr. President and people presented me for this honorary title to the
president of Azerbaijan.

Gafar Jabiyev, Doctor of Historical Sciences, Honoured journalist of the Republic of Azerbaijan
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Vətənə və xalqa
sədaqətlə xidmət nümunəsi

Loyal care to Motherland and Nation
Qafar Cəbiyev

Əməkdar jurnalist, tarix elmləri doktoru

Məqalə Xaçmaz Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Şəmsəddin
Xanbabayevin xatirələri əsasında qələmə alınmışdır.
Heydər Əliyev 1969-cu ildə Azərbaycan rəhbərliyinə gələndə
mən institutun I kursuna yenicə qədəm qoymuşdum və o
gündən ulu öndərin həyat yolunu, siyasi fəaliyyətini, bütün
nitqlərini, bəyanat və müsahibələrini nəinki diqqətlə izləmiş,
həm də öyrənmiş, təbliğ və tədris etmişəm. Amma bu, hələ o
demək deyil ki, mən ulu öndər haqqında hər şeyi bilirəm.
Digərlərinin də belə bir iddiada olmağa əsla haqqı yoxdur.
Çünki, Heydər Əliyevin nəsillərə nümunə olan ömür yolu
və zəngin elmi-nəzəri irsi oxumaqla, öyrənməklə qurtaran
kitab deyil. O, böyük bir məktəbdir. Təkrar-təkrar oxuduqca,
öyrəndikcə onun nə dərəcədə zəngin və tükənməz bir mənəvi
sərvət mənbəyi olduğunu daha dərindən anlayırıq. Biz hələ
uzaqdan-uzağa ulu öndərimiz haqqında bu qədər bilirik. İndi
görün, onun yanında, bilavasitə rəhbərliyi altında çalışanlar,
o parlaq şəxsiyyətin nəsillərə nümunə olan ömür yolu və
xidmətləri barədə nələri bilirlər!
Heydər Əliyevi yaxından tanıyan, onunla tez-tez təmasda
olan, bilavasitə ondan tapşırıqlar alan və bu tapşırıqların icrası
barədə şəxsən birbaşa özünə məruzə edən, ümummilli liderin
xeyir-duası ilə məsul vəzifələrə təyin olunan, beləliklə də onun
idarəçilik məktəbində püxtələşən, mətinləşən, bir sözlə, ulu
öndərin yadigarı olan belə insanlardan biri də 1969-cu ildən
bu günədək müxtəlif rəhbər vəzifələrdə çalışan və hazırda Xaçmaz Rayon İcra Hakimiyyətinə başçılıq edən Şəmsəddin Xanbabayevdir. Şəmsəddin müəllimi yaxından tanıyanlar çox yaxşı
bilirlər ki, o, sözü, işi və əməli ilə ulu öndərə qəlbən bağlı olan bir
insandır. O, sözün tam mənasında, sinəsi Heydər Əliyevlə bağlı
xatirələrlə dolu olan canlı bir kitabdır. Bu kitabı vərəqlədikcə
ümummilli liderlə bağlı çoxumuzun heç vaxt eşitmədiyi,
bilmədiyi son dərəcə qiymətli məlumatları öyrənmək mümkündür. Onu da deyim ki, Şəmsəddin müəllimdən ulu öndərlə
bağlı xatirələri qoparmaq o qədər də asan iş deyil. Mən özüm
nə az, nə çox düz səkkiz ildir ki, xidməti işimlə bağlı onun-

Gafar Jabiyev

Honoured journalist, Dr. of Historical Sciences

This article was written on the basis of memories of head of
Khachmaz region Executive Power, Shamsaddin Khanbabayev.
I entered 1st course of the Institute when Haydar Aliyev came to
power in 1969 in Azerbaijan and I followed, studied, promoted
and taught life way, political activity, all speeches, statements and
interviews of the great leader since then. But this does not mean
yet that I know everything about the great leader. Others can
not claim the same, either. Because life way and rich scientifictheoretical heritage of Haydar Aliyev being the sample for generations are a book not ended with reading and learning. This is a
great school. We perceive more deeply its being source of rich and
inexhaustible moral treasure reading and learning repeatedly.
We know only this about our great leader from far away. Imagine
how well people working near him and under his direct control
know about life way and attendances of this bright person, who is
sample or generations..
Knowing Haydar Aliyev closely, getting in close contact very often with him, getting direct assignments from him and reporting
directly and personally to him on execution of theirs, appointed
to positions due to nationwide leader’s blessing, thus experienced
in his governmental school, in one word memory of the great
leader from 1969 till nowadays is Shamsaddin Khanbabayev
working in different positions and headed Khachmaz regional
Executive Power. The people knowing him closer know that he
is the person closely attached to the great leader with his word,
work and actions. He is a live book full of memories on Haydar
Aliyev. Upon looking through this book, it is possible to learn very
precious information about nationwide leader which we did not
hear and known. I must say that it is not so easy to hear memories about great leader from Shamsaddin Khanbabayev. Though
I met him for eight years regarding my work, I succeeded to learn
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la tez-tez görüşsəm də, yalnız məqamı düşəndən-düşənə
nələrisə öyrənməyə müyəssər olmuşam. Yəni, həmin xatirələr
Şəmsəddin müəllim üçün həqiqətən, çox əzizdir və bu səbəbdən
də onları sevə-sevə qəlbinin dərinliklərində qoruyur. Ulu
öndərlə bağlı xatirələri danışanda da kövrələ-kövrələ, sanki
o anları yenidən yaşayırmış kimi danışır. Bu yaxınlarda Yeni
Azərbaycan Partiyasının yaranmasının 20 illiyi ilə bağlı Xaçmazda yubiley tədbiri keçirildi. İlk dəfə məhz həmin toplantıda
Şəmsəddin müəllimdən Heydər Əliyevlə bağlı bəzi yeni və son
dərəcə qiymətli xatirələr eşitdim. Həmin yığıncaqdan dərhal
sonra onun ulu öndərlə bağlı xatirələri barədə məxsusi olaraq
“Xalq qəzeti” üçün müsahibə verəcəyinə razılığını aldım.
— Şəmsəddin müəllim, gəlin lap əvvəldən başlayaq, ümummilli liderlə ilk tanışlıqdan...
— Xırdalanda işləyirdim. Heydər Əliyev Azərbaycan KP
Mərkəzi Komitəsinin I katibi seçiləndən 10 gün sonra məni
Abşeron Rayon Tikinti İdarəsinə rəis təyin etdilər. Ulu öndərlə
ilk tanışlığım da elə Xırdalanda oldu. Bizim idarəyə əvvəlcə
pivə zavodu, daha sonra mebel fabriki, onun ardınca isə ət
kombinatı inşa etməyi həvalə etdilər. Heydər Əliyev də bu tip
obyektlərdə işlərin gedişi ilə tanış olmaq üçün tez-tez yerlərə
gedirdi. Belə səfərlərdən birində tikintidə işlərin gedişatı barədə
məlumat verərkən o, mənim ləhcəmdən naxçıvanlı olduğumu
hiss etdi və soruşdu:
—Haralısan?
—Naxçıvanlıyam, — dedim.
— Bu rayondakı bütün tikintiləri sən aparırsan?
—Bəli.
1977-ci ilin iyununda məni Mərkəzi Komitəyə çağırdılar.
Şöbə müdiri İsmayıl Əsgərov dedi ki, səni Heydər Əliyev qəbul
edəcək. İstəyirlər Ordubad Rayon İcraiyyə Komitəsinə sədr
göndərsinlər. Qəbul otağında bir az gözlədikdən sonra məni
qəbul etdi:
— Mənə dedilər ki, sən artıq Naxçıvana getməyə razılıq
vermisən. Bu, çox yaxşıdır. Naxçıvanlıların bir qismi məndən
xahiş edir ki, Bakıya işə gəlsinlər, amma sən Naxçıvana gedirsən.
Mən bunu çox bəyəndim.
Daha sonra Ordubadda görüləsi işlərlə bağlı tövsiyələrini də
bildirdi. Üç il həmin vəzifədə işlədim. 15 yanvar 1980-ci ildə
məni Ordubad Rayon Partiya Komitəsinin I katibi seçdilər.
O zaman da Heydər Əliyev məni qəbul etdi. Dedi ki, sənin
fəaliyyətini yaxından izləyirəm, hələlik qənaətbəxş işləyirsən.
5 ay sonra o, Ordubada gəldi. Bir çox yerdə, o cümlədən
1500 nəfərin işlədiyi ipəkaçma fabrikində oldu. Qadınların
ağır iş şəraitində çalışdığını gördü və oradaca yüngül sənaye
nazirinə 3 ay ərzində fabrikdə havalandırma sisteminin qaydaya salınmasını əmr etdi. Çox keçmədi ki, onun tapşırığı
ilə Ordubadda müasir texnologiya və avadanlıqla işləyən
yeni ipəkaçma fabriki tikildi. Ulu öndər Ordubadda olarkən
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something in case of possibility. Those memories are very dear
for Shamsaddin Khanbabayev and therefore he keeps them in
soul depth. He speaks about the great leader’s memories getting
sensitive. A jubilee was held recently in Khachmaz in regard with
20-year anniversary of New Azerbaijan Party. First time I heard
some new and very precious memories about Haydar Aliyev from
him at that meeting. Immediately after that meeting I gained his
approval of interview for “Khalg” paper on his memories of the
great leader.
—Mr. Shamsaddin, let’s start from the beginning, first acquaintance with nationwide leader.
— I was working in Khirdalan. I was appointed the chief of
Absheron regional Construction Department in 10 days after Haydar Aliyev elected the first secretary of Azerbaijan CP
Central Committee. My first acquaintance with the great leader
took place in Khirdalan. Our office was commissioned with construction of a beer factory, later furniture and then meat factory.
Haydar Aliyev went often to the regions to familiarize with the
course of the work in such enterprises. He felt my being native of
Nakhchievan from my accent while informing about the course of
the construction work during one visit and asked me:
—Where are you from?
—I am from Nakhchievan— I answered.
— Do you implement all edifices in this region?
—Yes, I do.
I was called to Central Committee in June, 1977. The chief division Ismayil Asgarov said that Haydar Aliyev would accept you.
They want to appoint you a chairman of Ordubad regional Executive Committee. After waiting in reception, he accepted me:
— I was told that you agreed to go to Nakhchievan. It is very
good. A part of Nakhchievan people told me their wish to come to
Baku, but you go to Nakhchievan and I approve this.
He later expressed his recommendations concerning the work in
Ordubad. I had worked in that position for three years. I was
elected as the first secretary of Ordubad region Party Committee
on 15 January, 1980. Haydar Aliyev accepted me then. He said
he followed my activity closely and my work was satisfactory so
far.
He arrived in Ordubad in five months. He had been in many
places, including silk factory where 1500 people work. He saw
how women work in hard conditions and ordered the minister of
light industry to put in order ventilation system for three months

BAŞLIQ

onun rayonumuza gəlişindən xəbər tutaraq akademik Yusif
Məmmədəliyevin abidəsi önünə toplaşmış on minlərlə insanın
qarşısında çıxış etdi. Onun ordubadlılarla görüşdə dediyi “Ordubad Azərbaycanın incisidir” kəlamı hələ də dillər əzbəridir.
O, Bakıya dönəndən sonra Naxçıvan Vilayət Partiya Komitəsinin
I katibi məni yanına çağırıb dedi:
— Heydər Əliyev mənə tapşırdı ki, Ordubadın I katibini qoru.
Bu, əlbəttə, mənim üçün çox böyük etibar və diqqət idi. Odur
ki, ömrüm boyu bu diqqətə, bu etibara layiq olmağa çalışmışam.
— 1982-ci ildə Heydər Əliyevi Moskvaya apardılar. O, Sovet
dövlətinin rəhbərliyindən biri kimi fəaliyyətini davam etdirdi. Həmin dövrdə Azərbaycanda hadisələrin sonrakı inkişafı
barədə nə deyə bilərsiniz?
— Heydər Əliyevin getməsi ilə Azərbaycanda bir sıra sahələrdə,
xüsusən də dövlət idarəçiliyində çox ciddi boşluqlar yarandı.
Açığını deyim ki, işgüzar və vicdanlı kadrlar üçün olduqca ağır
bir dönəm başladı. Heydər Əliyevin əleyhinə aparılan, özü də
Moskvadan idarə olunan çirkin kampaniya namuslu insanları
qəzəbləndirir, onların əlini işdən soyudurdu.
31 dekabr 1989-cu il tarixdə Moskvanın xalqımıza və onun siyasi liderinə qarşı hərəkətlərinə cavab olaraq Azərbaycanın İran və

HEADER

in factory. After few months passed, with his assignment a new
silk factory was built in Ordubad which works modern technology and equipment. The great leader spoke in Ordubad in front of
ten thousands of people gathered near Academician Yusif Mammadaliyev’s Statue becoming aware of his arrival in our region.
His aphorism which he expressed at the meeting with Ordubad
people “Ordubad is Azerbaijan’s pearl” is well-known.
After his departure to Baku, the first secretary of Nakhchievan
province party committee called me and said:
— Haydar Aliyev commissioned me to defend Ordubad’s first
secretary.
This was definitely very great confidence and attention for me.
Thus, I tried to be worthy to this all over my life.
— In 1982 Haydar Aliyev went to Moscow. He continued his
activity as one of boards of Soviet Union State. What can you
say about further development of events in Azerbaijan in those
years?
— Very serious gaps occurred in many fields particularly state
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Türkiyə ilə dövlət sərhədindəki sərhəd dirəkləri çıxarılıb atıldı.
Bundan 3 gün sonra Vəzirov, Girenko və Nişanov Naxçıvana
gəldilər. Başda Nehrəm camaatı olmaqla Naxçıvan əhli onlara
elə bir üz göstərdi ki, gəldiklərinə də peşman oldular. Təsəvvür
edin, camaat onların yolunu blokadaya alaraq vilayət partiya
komitəsinin binasına daxil olmalarına çox ciddi əngəl yaratdı.
O zaman Ali Məclisin binası qarşısına toplaşanların bir çoxunun əlində “Vəzirov çıx get!”, “Yaşasın Heydər Əliyev!” şüarları
yazılmış plakatlar və ulu öndərin portretləri var idi. Bu, əslində
Naxçıvan əhalisi tərəfindən keçirilən ilk Heydər Əliyevi müdafiə
mitinqi idi.
— Sizə münasibət necə idi?
— 1990-cı il mayın 6-da Naxçıvan Vilayət Partiya Komitəsinin
I katibi Afiyyədin Cəlilov məni kabinetinə çağıraraq dedi: “Çox
yaxşı işləyirsən, ona görə də səni II katib təyin etmək istəyirəm”.
Mən etiraz etmədim. Bir gün ötəndən sonra o, yenidən məni
çağıraraq, işdən getməyim barədə ərizə istədi. Səbəbini
soruşdum, dedi ki, belə məsləhət oldu. Mən də, ərizə yazıb işdən
getdim. Dörd ay işsiz qaldım.
1990-cı ilin yayında Heydər Əliyev Naxçıvana qayıtdı. İlk vaxtlar o, bacısının evində qalırdı və biz tez-tez görüşürdük. O vaxt
Naxçıvanın çox ağır günləri idi. Hərbi qayıqların Araz çayında
yan-yana düzülərək nə məqsədlə növbə çəkdiyi Naxçıvan Şəhər
Partiya Komitəsinin I katibi kimi, mənə çox yaxşı bəlli idi. Bəli,
nə qədər acınacaqlı və dəhşətli olsa belə, cəbhəçilər Heydər
Əliyevdən canlarını qurtarmaq və hakimiyyəti qəsb etmək
naminə hətta Naxçıvanı da ermənilərə təslim etməyə hazır idilər.
Əhali isə çaşqınlıq və həyəcan içərisində nə edəcəyini bilmirdi.
Heydər Əliyevin Naxçıvana dönüşü insanları ürəkləndirmişdi.
Cəbhəçilər isə xalqın təzyiqindən qorxaraq manevr etməyə
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ruling in Azerbaijan with Haydar Aliyev’s leaving. Very hard period started for industrious and conscientious cadres. Plain campaign carried out against Haydar Aliyev and ruled from Moscow, made honourable people furious and damped their ardour.
On 31 December 1989 as response to acts of Moscow against
our people and its political leader frontier posts of Azerbaijan on
Iranian and Turkish borders were taken out. In three days after
that Vazirov, Girenko and Nishanov came to Nakhchievan. But
Nakhchievan population including Nehram people made them
to regret to come. The people put them under the blockade and
hindered their entrance to the provincial party committee’s building. There were posters with slogans “Leave, Vazirov”, “Long live
Haydar Aliyev” and the great leader’s portraits in hands of those
gathered in front of Supreme Assembly building. This was in fact
the demonstration defending Haydar Aliyev by Nakhchievan
population.
-How was the attitude towards you?
—The first deputy of Nakhchievan provincial party committee
Afiyeddin Jalilov called me to his study on 6th May 1990 and
said: “You work very well and therefore I want to appoint you
the second secretary”. I did not have objections. After one day he
called me again and wanted petition on leaving the job. I asked
the reason and received the response that it should be so. I left my
job and became unemployed for four months.
In summer of 1990 Haydar Aliyev came back to Nakhchievan.
He stayed in sister’s house first and we often met. Nakhchievan
had hard days then. I was well aware of lining up of military
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başladılar. Bir sözlə, Naxçıvan camaatı Heydər Əliyevə, Heydər
Əliyev isə Naxçıvan camaatına arxa-dayaq oldu.
Günlərin bir günü Ordubadda idim. Xəbər gəldi ki, Afiyəddin
Cəlilov məni çağırır. Mən də getdim. 1990-cı ilin sentyabrında
məni Naxçıvan Dövlət Plan Komitəsinin sədri və baş nazirin
I müavini vəzifəsinə təyin etdilər. Əlbəttə, aylarla işsiz qalan
adamı birdən-birə belə məsul vəzifəyə təyin etmək elə belə
məsələ deyildi. Sonradan öyrəndim ki, bu təyinat məhz ulu
öndərin tapşırığı əsasında baş tutub. O zaman nehrəmlilər
Heydər Əliyevin deputatlığa namizədliyini vermişdilər. Ulu
öndərin seçkiqabağı görüşləri olduqca yüksək səviyyədə keçirdi. Seçki günü də hamıdan daha çox səs toplayan məhz Heydər
Əliyev oldu. Nəhayət, 3 sentyabr 1991-ci ildə o, Naxçıvan
əhalisinin israrlı təkidi ilə Ali Məclisinin sədri seçildi.
— Sözsüz ki, yenidən o dahi şəxsiyyətlə bir yerdə işləmək
böyük xoşbəxtlik idi.
- Gecə də, gündüz də Allahıma şükr edirəm. Şükr edirəm ki,
İlahi, o dahi insanla görüşməyi, bir yerdə işləməyi, məsləhət və
tövsiyələrini eşitməyi, onun insanlara olan qayğısını müşahidə
etməyi mənə nəsib edib. Mən özümü çox xoşbəxt insan hesab
edirəm. Yəni, mənim üçün Heydər Əliyev kimi dahi bir insanın
rəhbərliyi altında işləməkdən, onunla bir dövrdə yaşamaqdan
şərəfli nə ola bilərdi?!
Naxçıvana rəhbərlik etdiyi qısa müddət ərzində o, dörd dəfə
Türkiyədə, iki dəfə İranda rəsmi səfərdə oldu, Turqut Özal,
Süleyman Dəmirəl, Rəfsəncani və digər rəsmilərlə görüşərək
danışıqlar apardı. Bilirsiniz, o insanlar Heydər Əliyevə necə
qiymət verirdilər?! Onlardan heç biri və heç zaman onun
sözünü kəsmirdi. Bu insanların hər biri onu çox böyük maraq
və diqqətlə dinləyirdi.
1992-ci ilin aprelində İzmirdə çox böyük bir iqtisadi forum
keçirildi. 67 ölkənin dövlət və hökumət başçılarının təmsil
olunduğu bu forumda ən hörmətli yerdə Turqut Özal, onun
xanımı, Heydər Əliyev, daha sonra Süleyman Dəmirəl və
qeyriləri əyləşmişdi. Heydər Əliyevin forumdakı nitqi çox
böyük marağa səbəb oldu və hamıdan əvvəl məhz Turqut Özal
ayağa qalxaraq onu alqışladı. Ona baxaraq bütün salon ayağa
qalxdı və Heydər Əliyevi alqışladı.
1992-ci ilin avqustunda İran Prezidenti Rəfsəncani onu rəsmi
səfərə dəvət etdi və özünün şəxsi təyyarəsini Naxçıvana onun
dalınca göndərdi. İran Prezidenti Heydər Əliyevi çox böyük
hörmət və ehtiramla qarşıladı, danışıqların gedişində İranla
Naxçıvan arasında çox mühüm əhəmiyyətli protokol imzalandı.
Həmin protokola əsasən tez bir zamanda Şahtaxtı kəndində
yeni körpü tikildi. İki müştərək bazar açıldı, iri qabaritli
maşınların İran ərazisindən keçərək Bakıdan Naxçıvana yük
daşımasına icazə verildi, Xoy-Culfa-Naxçıvan qaz kəmərinin
çəkilişinə dair razılıq əldə olundu və nəhayət, İrandan Naxçıvana
30 meqavat gücündə elektrik enerjisi verilməsinə başlanıldı.
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boats in Araz River and the purpose of on-duty as first secretary of Nakhchievan city party committee. Though very sorrowful and terrible, front-line soldiers were ready to surrender
even Nakhchievan to Armenians in order to save their lives from
Haydar Aliyev and appropriate the power. The population did
not know what to do in such confusion and excitement state. Return of Haydar Aliyev to Nakhchievan encouraged the people.
Front-line soldiers started to manoeuvre becoming scared of the
people’s pressures. In one word, the people of Nakhchievan supported Haydar Aliyev and Haydar Aliyev supported Nakhchievan population.
One day when I was in Ordubad, I was told that Afiyeddin Jalilov
called me and I went. I was assigned chairman of Nakhchievan
State Plan Committee and 1st deputy of prime minister in 1990
September. It was not easy work to assign unemployed person
for several months to such a responsible job. I later learnt that
this assignment took place due to great leader’s decision. That
time Nehramly people nominated Haydar Aliyev’s candidacy
for Member of Parliament. Pre-electoral meetings of Haydar
Aliyev were in high level. Mainly Haydar Aliyev gained majority of votes on Election Day. Finally, he was elected chairman of
Supreme Assembly by insistence of Nakhchievan population on
3 September 1991.
— I was lucky to work together with that man of genius again.
- I thank to goodness every minute. I am thankful to God for letting me to meet with that man of genius, working with him, hearing advice and recommendations, observing his care to people.
I feel very happy. What might be glorious than working under
control of genius man, Haydar Aliyev and living in the same period with him?!
For short time headed Nakhchievan he was on official trip to
Turkey for four and two times in Iran; carried out negotations
with officials like Turqut Ozal, Suleyman Demirel, Rafsanjani
and others. They appreciated him very highly. None of them interrupted him any time. Each of them listened to him with great
interest and attention.
In April 1992 a great economic forum was held in Izmir. At the
forum attended by heads of state and governments of 67 countries, Turqut Ozal, his spouse, Haydar Aliyev, Suleyman Demirel
and other sat in the most respected place. Haydar Aliyev’s speech
at the forum drewn very great interest most of all and Turqut
Ozal stood up and applauded him. The whole hall stood up and
applauded Haydar Aliyev as well.
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1992-ci ilin sonlarında isə Türkiyədən, daha doğrusu, İqdırdan
Naxçıvana elektrik xətti çəkildi. Təsəvvür edin, 98 kilometrlik
yüksək gərginlikli elektrik xətti cəmisi 6 ay ərzində istifadəyə
verildi. Bütün bunlar, əlbəttə, o zaman ağır blokada şəraitində
olan Naxçıvan üçün həyati əhəmiyyətli işlər idi.
1993-cü il martın 18-də İran Prezidenti Rəfsəncani ilə növbəti
görüşündən qayıdarkən Heydər Əliyev Xudafərin körpüsünə
baxmağı qərara aldı. Yolüstü İran Culfasının Ordubadla üzbəüz
olan Siyaqut kəndindən keçərkən camaat onu tanıdı. Hamı
ətrafına toplaşdı, hörmət və ehtiram əlaməti olaraq ayağının
altında 31 qoyun qurbanı kəsildi. Daha sonra Xüdafərin
istiqamətində yolumuzu davam etdirərkən Mehri rayonunun
Aqarak qəsəbəsində Araz çayı üzərində İranla-Ermənistanı
birləşdirən körpü tikildiyini görəndə ulu öndər bərk narahat
oldu. Xudafərin körpüsündə bizi 18 yaşlı bir əsgər qarşıladı.
Körpünü qoruyurdu. Əvvəlcə o, bizi körpüyə buraxmadı və
birdən ulu öndəri tanıyaraq, — “Siz yoldaş Əliyev deyilsiniz?!
— deyə qabağa düşərək böyük ehtiramla, buyurun, keçin, —
dedi. Sonra da əlavə etdi: — Atam Füzulidəki evimizdə Sizin
şəklinizi divardan asdığımız xalçanın üstünə vurub. Sizi ondan tanıdım. Gənc Azərbaycan əsgərinin bu səmimi sözləri ulu
öndəri kövrəltdi. O, əsgəri qucaqlayıb öpərək, ona xidmətində
uğurlar arzuladı.
O dövrün çətinlikləri barədə çox danışa bilərəm. Bir tərəfdən
Bakının Naxçıvana ögey münasibəti, respublikanın başında
duran təsadüfi və başabəla rəhbərlərin Heydər Əliyev xofu,
digər tərəfdən isə Ermənistanın yaratdığı blokada və müharibə
çağırışları Naxçıvandakı onsuz da dözülməz olan şəraiti daha
da gərginləşdirdi. Təsəvvür edin, Ali Məclisin sədri hətta qışın
sərt şaxtalı günlərində belə çox vaxt gecə saat 3-ə, 4-ə qədər
işləyirdi.
Heydər Əliyevlə görüşmək üçün Naxçıvana saysız-hesabsız
insan gəlirdi. Bu adamları yerləşdirmək, onlara qulluq etmək
lazım idi. Yeni Azərbaycan Partiyasının təsis konfransını yada
salmaq istərdim. Adamlar cəmisi 32 nəfərlik tutumu olan YAK40 təyyarəsinə tramvaya doluşan kimi doluşaraq, Naxçıvana
gəlirdilər. Təsis konfransının keçirildiyi C.Məmmədquluzadə
adına Naxçıvan Teatrının binasında son 3-4 ildə, demək olar ki,
heç bir tədbir keçirilməmişdi. İnanın, teatrın içərisi küçədən
daha soyuq idi. Amma ulu öndər bu şəraitdə belə paltosunu
aşağıda soyunaraq kostyumla konfransa girdi və axıradək də
heç nə hiss elətdirmədi.
—1993-cü ilin iyununda ölkədə siyasi gərginlik pik həddinə
çatdı. Cəmi bir neçə ay öncə hakimiyyət əldə etmək uğrunda
bir-birini didən üzdəniraq liderlər günü-gündən dərinləşməkdə
olan daxili siyasi böhran və xaricdən olan təzyiqlər qarşısında
tab gətirə bilməyərək pərən-pərən düşdülər. Belə olan halda hamı Naxçıvandan ümid gözləyirdi. Heydər Əliyevin
yenidən siyasi rəhbərliyə qayıtması üçün hər yanda imzato16 | MİRAS

YANVAR

JANUARY

In August 1992 Iranian President Rafsanjani invited him to official trip and sent his personal airplane to Nakhchievan for him.
Iranian president met him respectfully and significant protocol
was signed between Iran and Nakhchievan at the course of negotiations. A new bridge was built in a short time in Shahtakhti
Village due to that protocol. Two common markets opened; passing of large overall dimension cars through Iran’s area and load
transportation from Baku to Nakchievan was permitted; agreement on laying out of Khoy-Julfa-Nakhchievan gas pipeline was
gained, finally, 30 megawatt electrical energy given from Iran to
Nakhchievan. In late 1992 electric line was laid from Turkey, including Iqdır, to Nakhchievan. 98 kilometer high-tension electric
line was put to use for six months. All of these were vitally considerable work for Nakhchievan lliving in hard blockade.
Haydar Aliyev decided to look Khudaferin Bridge after returning
from his next meeting with Iranian President Rafsanjani on 18
March 1993. While crossing across Siyagut Village which Iran’s
Julfa is opposite Ordubad, people recognized him. All people
gathered around him, 31 sheep was killed as a sacrifice as the
sign of respect and estimation. Later when continued our way
in the direction of Khudaferin Bridge and seeing construction of
a bridge combining Iran and Armenia in Agarak settlement of
Mehri region over Araz River, the great leader turned very anxious. 18-year-old soldier met us on Khudaferin Bridge. First he
did not let us to the bridge but recognizing the great leader asked:
“Are not you Comrade Aliyev?” and let us to the bridge. Then he
added that his father hung Haydar Aliyev’s picture on the carpet in the house in Fuzuli region. He recognized Haydar Aliyev
from there. The great leader was moved to tears by sincere words
of Azerbaijani soldier. He hugged, kissed the soldier and wished
him success in his work.
I can say many things about quandaries of that time. On one
hand strange attitude of Baku towards Nakhchievan, Haydar
Aliyev fear of accidental and unlucky leaders headed the republic, on the other hand blockade and war challenges of Armenia
intensified the intolerable condition in Nakhchievan. Chairman
of Supreme Assembly worked till 3-4 a.m. in severe frosty days
of winter.
Many people arrived in Nakhchievan to meet Haydar Aliyev.
These people had to be placed and taken care. I want to remind
Constituent Assembly of New Azerbaijan Party. People stuffed
into airplane YAK-40 of 32 seats and came to Nakhchievan.
There had not been held any event of this kind at Nakhchievan
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plama kampaniyası gedirdi. Görkəmli ziyalılar, alimlər, ictimai
xadimlər ona dönə-dönə müraciət etdilər və nəhayət, iyunun
7-də Prezident Əbülfəz Elçibəy öz şəxsi TU-134 təyyarəsini
onun ardınca Naxçıvana göndərdi.
—Təbiidir ki, Bakıda baş verənlərdən Naxçıvan camaatı da
çox narahat idi. Qarabağda hərbi əməliyyatların gedişi zamanı
düçar olduğumuz uğursuzluqlar hamıya dərd olmuşdu. Bu
problemlər Heydər Əliyevin də yuxusunu ərşə çəkmişdi.
Daxili siyasi qüvvələrlə, xarici ölkə rəsmiləri ilə bu istiqamətdə
ardıcıl olaraq danışıqlar aparmaqda idi. Amma Bakıya dönmək
məsələsində əvvəlcə razılıq vermədi. Prezidentin təyyarəsi 3
gün Naxçıvanda onu gözlədi. Mənim kabinetimdən bir neçə
dəfə Elçibəylə danışdılar və bildirdilər ki, Heydər Əliyev gəlmir.
Yalnız Elçibəyin təkrar-təkrar və israrlı xahişindən sonra o,
Bakıya getməyə razılıq verdi.
Onu Bakıya yola salmaq üçün, demək olar ki, bütün Naxçıvan
əhalisi Ali Məclisin qarşısındakı meydana toplaşmışdı. İnanın,
insanların çoxu göz yaşları içərisində idi. Kimisi sevinirdi ki,
Heydər Əliyev Bakıya gedib qardaş qırğınının qarşısını alacaq və
Azərbaycan dövlətini parçalanma təhlükəsindən xilas edəcək.
Kimisi də Heydər Əliyev gedəndən sonra Naxçıvanın taleyinin
necə olacağından narahatlıq keçirdiyi üçün göz yaşları axıdırdı.
Bütün bunları seyr edən ulu öndər toplaşanlara xitabən belə
dedi: Narahat olmayın, mən Naxçıvana yenə də gələcəyəm!
Bakı aeroportunda onu Naxçıvanda olduğundan daha böyük
izdiham qarşıladı. Adamlar bütün maneələri aşaraq birbaşa
təyyarənin pilləkəninin yanına qədər gəlmişdilər. Onları buraya gətirən ulu öndərə olan məhəbbət, sədaqət və ən başlıcası isə,
inam idi. Hamı ürəkdən inanırdı ki, Azərbaycanı düçar olduğu
bəlalardan yalnız Heydər Əliyev xilas edə bilər.
— Siz doğrudan da çox xoşbəxt insansınız. Zarafat deyil, az
qala, bütün şüurlu ömrünüz boyu ulu öndər Heydər Əliyevlə
bu və ya digər formada təmasda olmusunuz. Onun xeyir-duası
ilə yeni-yeni təyinatlara getmisiniz. İllər boyu səhər-axşam ondan tapşırıqlar almısınız, məsləhət və tövsiyələrini eşitmisiniz.
Çətin anlarda da, xoş günlərdə də çox vaxt onun yanında olmusunuz.

Interview

Theatre named after J. Mammadguluzade for last 3-4 years
where constituent Assembly arranged. The theatre was too cold,
though the great leader took off his coat entering with costume.
—In 1993 June political tension reached its high level in the
country. Leaders racked one another for the power some days
ago could not endure in front of internal political crisis and foreign pressures, deepened day by day and shattered. In that case
everybody hoped Nakhchievan. Signature campaign started everywhere for Haydar Aliyev’s returning to political leadership.
Notable intelligents, scientists and public figures appealed him
more than once and finally, on 7th June President Abulfaz Elchibey sent his private airplane TU-134 to Nakhchievan for him.
—Nakhchievan people were anxious about occurrences in Baku.
Everybody grieved for misfortunes during military operations in
Garabakh. Haydar Aliyev also was anxious for these problems.
He carried out negotations consistenly in this line with internal
political powers and foreign officials. However, first he did not
agree to return to Baku. The President’s airplane waited him
three days in Nakhchievan. They talked to Elchibey from my
study for several times and said Haydar Aliyev would not come.
He agreed to go to Baku only after repeated and insistent request
of Elchibey.
Almost all Nakhchievan people gathered in front of Supreme Assembly when he went to Baku. People were crying. Some thought
that Haydar Aliyev would go to Baku and resist against brotherhood slaughter rescuing Azerbaijani state from shatter threat.
Some cried thinking that Nakhchievan destiny will doom after
departure of Haydar Aliyev. Seeing all these people the great
leader said: “Do not worry, I will return Nakhchievan again”!
He was greeted in Baku airport with more overcrowd than in
Nakhchievan. People came up directly even the plane’s stairs.
They were brought here by love, loyalty and basically belief to the
great leader. All people with their heart believed that only Hay-

YANVAR

JANUARY

MİRAS

| 17

MÜSAHİBƏ

Interview

—Mənim həmişə bir yolum olub. Bu, Heydər Əliyev yoludur.
O yol Azərbaycanı daim uğurlara aparan bir yoldur. Bu yol
Vətənə, xalqa ləyaqətlə xidmət etmək yoludur. Ulu öndər özü
bu yolu seçib və bizləri də belə tərbiyə edib. Onun məsləhət,
tövsiyə və iradlarına məhəl qoymayaraq bu yoldan çəkilənlərin
acı taleyi indi Azərbaycanda hər kəsə bəllidir.
Vətəni, xalqı böyük hədəflərə doğru aparmaq qüdrətində olan
yetkin siyasi liderlər az-az yetişir. Azərbaycan xalqı xoşbəxt
xalqdır ki, ulu öndər Heydər Əliyevdən sonra möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Əliyevin timsalında böyük siyasətdə xüsusi yeri və çəkisi olan daha bir parlaq dövlət xadimi yetirdi. Böyük
fəxr hissi ilə deməliyəm ki, Heydər Əliyevin ailəsində böyüyən,
tərbiyə alan, onun məktəbində püxtələşmiş möhtərəm Prezidentimiz yeni tarixi şəraitdə doğma Azərbaycanımıza daha böyük
uğurlar qazandırmaqdadır. Prezidentimizin hər dəfə dünya
liderləri ilə görüşlərini seyr etdikcə, onun çox nüfuzlu beynəlxalq
tədbirlərdəki çıxışlarını dinlədikcə, vallah ürəyim dağa dönür.
Baxın, Azərbaycanın hər bir bölgəsi necə də sürətlə inkişaf edir.
Şəhərlərimiz, kəndlərimiz gündən-günə daha da abadlaşır. Bu
gün Allaha şükürlər olsun, hər şeydən doyuruq, təkcə doğma
Bakımıza baxmaqdan doymaq olmur. Təsadüfi deyildir ki,
Azərbaycanda olan qonaqların bir çoxu öz ölkələrinə dönəndən
sonra Bakını “Qafqazın Dubayı” kimi təqdim edirlər. İnanın, bütün bunlar birbaşa ölkə Prezidentinin xidmətidir.
Bu yerdə yadıma bir əhvalat düşdü: 1978-ci il idi. Heydər
Əliyev Qazaxda zona müşavirəsi keçirirdi. Mən də Ordubad
Rayon Soveti İcraiyyə Komitəsinin sədri kimi həmin iclasda
iştirak edirdim. Yığıncaqdan əvvəl rayon mədəniyyət evi üçün
inşa edilmiş yeni binanın açılışı oldu. Bu zaman bir nurani kişi
Heydər Əliyevə yaxınlaşaraq bu bayatını dedi:
Əzizim Ordubada,
Yol gedər Ordubada.
Sərkərdə yaxşı olsa,
Verməz ordunu bada.
Azərbaycan xalqının bəxti onda gətirib ki, ulu öndər Heydər
Əliyevin və onun layiqli davamçısı olan möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin timsalında onun sərkərdələri həqiqətən
yaxşı olub. Dostlarımız da, düşmənlərimiz də Azərbaycanın
son illər bütün sahələrdə böyük uğurlar qazandığını etiraf
edirlər. Əlbəttə, bütün bunlara görə biz, hər şeydən öncə, məhz
möhtərəm cənab Prezidentimizə minnətdar olmalıyıq.
Sözardı; İnsanlar bir-birinə bənzədikləri qədər də, birbirindən fərqlənirlər. Məmurlar da belədir. Onlar bir
sıra keyfiyyətləri, xüsusən də icra etdikləri funksiyaları
baxımından bir-birinə çox bənzəyirlər. Ən azı, fəaliyyətlərinin
zahiri tərəfi bu cür düşünməyə əsas verir. Amma onları da
bir-birindən fərqləndirən çox ciddi nüanslar var. Nədənsə,
özü də hər dəfə Xaçmaza gedəndə, icra başçısı Şəmsəddin
Xanbabayevlə həmsöhbət olanda, onun təşəbbüsü, rəhbərliyi
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dar Aliyev can rescue Azerbaijan from misfortunes.
— You are really very happy person. You seriously had been
in touch with Haydar Aliyev in those or other forms for all the
course of your life. You were on assignments with his blessing
every day for years and heard his advice and recommendations.
You had been next to him in hard and good days.
—I have always one way. This is Haydar Aliyev’s way, the way
every time leads Azerbaijan to successes. This is the way serving
the native land and nation with dignity. Great leader chose this
way and educated us. Bitter fate of those ignored his advice recommendations and comments, is known to everybody.
Ripe political leaders able to lead the native land and people
towards great targets are very rare. Azerbaijani people is very
happy that after great leader Haydar Aliyev in example of distinguished President Mr. Ilham Aliyev, a bright state figure who
has special place and status in policy, i.e. our president who
grown up, educated in his family and experienced at his school
caused Azerbaijan to achieve greater successes in a new historical circumstance. My heart feels with delight when I watch our
President’s meetings with world leaders, listening to his speeches
at very influential international events. As you can see, each region of Azerbaijan develops faster. Out cities and villages become flourishing day by day. Thanks God all these are enough
for us, but we can not help admiring Baku. Many guests arrived
in Azerbaijan introduce Baku as “Caucasus Dubai”. All of these
are the President’s attendance.
I remembered one story in this moment: it was 1978 year. Haydar Aliyev held a zone meeting in Gazakh. I participated at
that event as the chairman of Ordubad regional executive committee. Before the meeting opening ceremony of a new building
constructed for regional culture house was held. This moment
a noble-looking man came up to Haydar Aliyev and recited this
bayati (a kind of Azerbaijani poem created by common people):
My lovely Ordubad,
Which roads lead to Ordubad.
Won’t run through the army
When the military leader is good.
Azerbaijani people is fortunate that its military leaders were really good as an example of great leader Haydar Aliyev and his
worthy successor, honoured President Mr. Ilham Aliyev. Our
friends and even enemies confess that Azerbaijan have achieved
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və bilavasitə nəzarəti altında icra olunan

bir-birindən

gərəkli və zövqlü layihələri seyr edəndə bu barədə daha çox
düşünürəm. Şəmsəddin müəllim çox böyük bir məktəb keçib.
Bu, bütün ideyaları və idealları hər zaman təzə və təravətli
olan Heydər Əliyev məktəbidir. Əfsuslar olsun ki, ölkədəki
bəzi destruktiv qüvvələr çox zaman hətta bu cür yaradıcı
və işgüzar kadrların üzərinə də kölgə salmağa cəhd edirlər.
Belələrinə cavab olaraq millət vəkili Siyavuş Novruzovun
qəzetlərdən birinə verdiyi müsahibəsindən bir məqamı yada
salmaq istərdim: “İcra başçısı bir rayonun rəhbəridir, o, kifayət
qədər

oturuşmuş, qabiliyyətli, bacarıqlı adam olmalıdır.

Demirəm ki, bütün yaşlılar bacarıqlıdır, gənclər də ağılsızdır.
Sadəcə seçim olur. Bəzi başçılar var ki, 70-ə çatıblar, amma
işləyirlər. Elə Xaçmazın icra başçısı 10 gəncə dəyər ki, yaşına
baxmayaraq tikib-qurur, bütün xaçmazlılar başına and içir”.
Millət vəkilinin sözlərinə qüvvət olaraq bildirmək istərdim
ki, bu gün Xaçmaz həqiqətən də olduqca coşqun və hərtərəfli
inkişaf yolundadır. Orada son bir neçə ildə tikinti və quruculuq sahəsində görülən və hazırda da davam etdirilməkdə olan
işləri sadalamaqla qurtaran deyil. Təsəvvür edin, indi Xaçmazda 5 park, 11 muzey var. Hazırda tarix diyarşünaslıq muzeyi
üçün üçmərtəbəli yeni bina inşa olunur. Heydər Əliyev prospekti başdan-başa yenidən qurulur və s.
Möhtərəm oxucu, Xaçmazda özünəməxsus milli üslubda
inşa edilmiş Heydər Əliyev Mərkəzində olarkən, Bakı-Xudat
yolu üstündə salınmış Heydər Əliyev seyrəngahı və rayon
mərkəzindəki Heydər Əliyev

parkında ilin-günün bütün

çağlarında hökm sürən qələbəliyi seyr edərkən, Xudat və
Yalamadakı Heydər Əliyev muzeyləri ilə təkrar-təkrar tanış
olarkən, idarə, müəssisə və təşkilatlarda, istehsalat yerlərində
yaşından, vəzifəsindən, təhsilindən, peşəsindən, milli və siyasi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq minlərlə, on minlərlə
insanın Heydər Əliyev irsinə olan diqqət və marağını, sevgi və
sədaqətini, ən nəhayət, xaçmazlıların özlərinə həm də ağsaqqal
bildikləri icra başçısı Şəmsəddin Xanbabayevin o dahi insanla
bağlı xatirələrini dinlədikcə bir daha əmin olursan ki, bəli, ulu
öndər 70-80-ci illərdə və müstəqillik illərində olduğu kimi bu
gün də bizimlədir, Azərbaycan xalqı ilə bir yerdədir. O, sabah da,
gələcək illərdə də xalqımızın ürəyində, qəlbində və əməllərində
yaşayacaqdır. .

Interview

great success in all domains last years. We should be grateful to
our honoured president first of all.
Epilogue; People look like and also differ from one another. The
officials are the same. They are very similar to one another for
their qualities, especially functions. At least look of their actions
substantiate such thinking. However, there are many factors differentiating them. When going to Khachmaz every time, talking
to head of executive power Shamsaddin Khanbabayev, watching
important and blissful projects conducted under his initiative,
leadership and control, I think of that rather much. Shamsaddin Khanbabayev had a great school. This is Haydar Aliyev
School which is new for ideas and ideals every time. Regretfully,
some destructive powers in the country even try to persecute such
creative and industrious cadres. I want to remind one moment
from interview of MP Siyavush Novruzov in one newspaper
these days as response to them: “Head of executive power is one
region’s head. He should be sufficiently experienced capable person. I am not saying that all grown-ups are skilful, but youth are
also not clever. There is just a choice. There are some heads who
reached age of 70, but they still work. Head of Khachmaz region Executive Power works and equal to 10 youth’s activeness.
I wanted to add that today Khachaz is on very fervent and comprehensive development way. The work done and continued there
in the field of construction and renovation for last some years,
is rather much. Look, there are 5 parks in Khachmaz and 11
museums. Currently three-storey new bilding is constructed for
history and local lore museum. Haydar Aliyev Avenue is rebuilt
thoroughly.
Dear readers, you become assured that great leader is today
with us, with Azerbaijani people like in 70-80s and independent years. You can see this while being in Haydar Aliyev
Center constructed in national style in Khachmaz, watching
Haydar Aliyev Park over Baku-Khudat road and overcrowd
in regional center Haydar Aliyev Park in all seasons of the
year, familiarizing with Haydar Aliyev museums in Khudat
and Yalama, attention and interest, love and loyalty to Haydar
Aliyev heritage by thousand of people irrespective of age, position, education, profession, national and political belongings
in offices, institutions and organizations, finally while listening
to Shamsaddin Khanbabayev, head of Executive Power of the
city, whom Khachmaz people consider respected person speaking of the leader. He will leave in the heart, soul and acts of our
people tomorrow and next years.
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RESTORATION

AZƏRBAYCANDA
BƏRPA OLUNMUŞ

KƏRPİC

MEMARLIĞI ABİDƏLƏRİ
BRICK ARCHITECTURE MONUMENTS RESTORED IN AZERBAIJAN

Uğur Qiyasi

Ugur Giyasi

MİRAS İctimai Birliyi Konservasiya və Bərpa şöbəsinin müdiri

Head of Conservation and Restoration Depart. of MIRAS Social Organization

Ümumdünya mədəni və təbii irsin mühafizəsi haqqında UNESKO - nun konvensiya sənədində, «mədəni irs» anlayışının
açıqlanması memarlıq abidələri ilə başlayır və bu da təsadüfi
deyil. Doğrudan da, insanlığın çoxyönlü fəaliyyətində
miqyasına, əhəmiyyətinə və önəminə görə memarlıq sahəsi
öndə gəlir. Elə bu səbəbdən də başqa sənət örnəkləri ilə
müqayisədə memarlıq abidələrinin bərpası və qorunması tarixi daha qədimdir.
İstər şəhərsalma sənətində, istərsə də ayrı-ayrı bina tiplərinin
inkişafında Azərbaycan memarlığının əldə etdiyi yüksək
səviyyəni tarixi qaynaqlar, ən başlıcası isə ölkənin bütün
bölgələrində qalan çoxsaylı abidələr sübut etməkdədir.
Kərpicdən tikilmiş memarlıq abidələri də mədəni irsimizin ən
vacib hissəsini təşkil edir.
Təbiidir ki, günümüzə gəlib çatan və tarixin bütün mərhələlərini
əhatə edən memarlıq və şəhərsalma abidələri böyük mədəni irsimizin yalnız kiçicik qalığıdır. Tarixi qaynaqlardakı bilgilər,
Azərbaycanın qədim şəhərlərində yüzillər boyu toplanmış
zəngin təcrübə və arxeoloji araşdırmaların nəticələri göstərir ki,
memarlıq irsimiz zaman-zaman olduqca böyük itkilərə məruz
qalmışdır. Həm də bu itkilər memarlıq əsərlərinin zamanın
axarında təbii şəkildə dağılmasından daha çox iç savaşların,
yadelli basqınların, ən acınacaqlısı isə kütləvi biganəliyimizin
nəticəsində baş vermişdir. Bu səbəbdən əlimizdə olan memarlıq
irsinin qorunmasına bu gün son dərəcə ciddi və önəmli bir milli
problem kimi yanaşılmalıdır.
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Definition of “cultural heritage” concept starts with architectural
monuments in UNESCO Convention concerning the Protection of
the World Cultural and Natural Heritage and this is not casual. In
fact in multi-line activity of humanity architecture field stands on
the front for scale, importance and significance. Therefore, in comparison with other art samples the history of restoration and protection of architectural monuments is more ancient.
Historical sources, basically numerous monuments remained in all
regions of the country prove the high level achieved by Azerbaijani
architecture in town-building art and also separate building types’
development. The architectural monuments built by brick comprise
the most important part of our cultural heritage.
Architectural and town-building monuments delivered up-to-day
and covered all stages of history are only the smallest remnants of
our great cultural heritage. Knowledge in historical sources, results
of rich practice and archaeological researches collected for centuries
in old cities of Azerbaijan show that, our architectural heritage was
exposed to great losses at times. These losses also occured as a result of internal battles, foreign attacks, the most mournful, our mass
indifferentness than natural destruction of architectural works in
running time. Therefore, today protection of our architectural heritage should be touched as extremely serious and important national
problem.
Preservation of our monuments depends more on their restoration.
Our monuments included pearls of brick architecture Momune
khatun, Gudi khatun, Shaki Khans Palace were restored and could

BƏRPA

Abidələrimizin qorunub saxlanması onların necə bərpa
edilməsindən daha çox asılıdır. Son 10-12 il ərzində Mədəniyyət
və Turizm Nazirliyinin maliyyələşdirməsi və nəzarəti altında,
aralarında Möminə xatun, Qudi xatun, Şəki xan sarayı kimi
kərpic memarlığının inciləri olan abidələrimiz bərpa edilmişdir
və qoruyub saxlanmağa çalışılır.
Naxçıvanda yerləşən və XII-XIV yüzilliklərə aid kərpic
memarlığınin dünya əhəmiyətli abidələri olan,Möminə xatun
və Qudi xatun türbələrində 2000-2004 ci illərdə konservasiya,
bərpa və yenidənqurma işləri aparılıb.
XII əsrə aid Möminə xatun türbəsi bir zamanlar çox möhtəşəm
Atabəylər kompleksininin dövrümüzə gəlib çatan yeganə tikilisidir. Əvvəllər bir neçə dəfə bərpa edilməyə çalışılsa da son
bərpadan əvvəl çox acınacaqlı vəziyyətdə idi. Möminə xatun
türbəsində başlıca problem abidənin əyilməsi və yıpranmış
dam örtüyünün yağışa dözümsüzlüyü idi. Əyilmənin gələcəkdə
artmasının qarşısını almaq məqsədi ilə özülün çevrəsinə
sıxılmış dayaqlar vurulmuş və bununla mövcud suxurun mexaniki keyfiyyətini yaxşılaşdırmağa cəhd edilmişdir. Mövcud
yer səthinin aşağı salınması hesabına abidənin daş bloklardan
yığılmış kürsülüyü bir qədər qaldırılaraq ilkin hündürlüyə
yaxın duruma gətirilmiş, sərdabənin iç divarları təmizlənib
bərkidilmiş və döşəməsi bərpa edilmişdir. Kürsünün və fasadın
səthləri xüsusi məhlulla təmizlənmiş və orada fraqmental bərpa
işləri görülmüşdür. Türbənin damı isə qurğuşun konstruksiya
ilə örtülmüşdür.
Görülmüş işlər nəticəsində Möminə xatun türbəsinin alt
bölümündə nəmlik xeyli azalmışdır. Bununla belə dam
örtüyündə yenidənqurma işlərinin çox keyfiyyətsiz aparıldığı
aşkarlandı. Belə ki, bərpa işlərindən öncə türbənin günbəzaltı
stalaktitli karnizinin kiçik bir bölümü həmişə nəm olurdusa,
dam örtüyü yenidən qurulub qurğuşun təbəqəsi ilə örtüləndən
cəmi bir neçə ay keçmiş həmin karniz və onun altındakı kitabə
qurşağı bütünlüklə su içinə salınmış durumdadır. Gövdənin
əyinti olan hissəsində isə nəmlik zolağı az qala damdan özüləcən
enir. Həmin hissədə nəmliyin çoxluğundan piramidal örtüyün
qalan alt bölümündə yenicə düzülmüş şirli kərpiclərin bir qismi
qopub tökülmüşdür.
Hələ keçən əsrin ortalarında Möminə xatun türbəsinin interyeri
öyrənilərkən üst kameranın divar səthlərində günbəzəcən
qalxan dolama pilləkənlərin izləri aşkar edilmişdi. Son
təmizləmə işlərində həmin pilləkən izlərinin itirilməsi bərpa
anlayışına görə yolverilməz olaydır. Bir çox bərpaçı memarın da
vurğuladığı kimi, çox hündürdə yerləşən pəncərə gözlərinə qara
rəngli metal barmaqlıqların vurulmasının isə funksional tələbatı
və bədii-estetik dəyəri yoxdur. Dünya mədəni irsi siyahısına
salmaq istədiyimiz belə bir möhtəşəm abidədə bu günə kimi
heç bir arxeoloji ölçü işinin aparılmaması da düşündürücü
haldır. Möminə xatun türbəsinin ətrafında arxeoloji qazıntılar
aparılsa, şübhəsiz ki, Atabəylər kompleksinin digər tikililəri –
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be preserved under finance and control of Ministry of Culture and
Tourism of Azerbaijan for last 10-12 years.
In 2000-2004 conservation, restoration and renovation work was
conducted over Momune khatun and Gudi khatun tombs, monuments of 12-14th century brick architecture of world importance
situated in Nakhchievan.
12th century Momune khatun tomb is only building of very magnificent Atabegs complex one time, delivered up-to-date. Though
restored for several times before, it was in mournful state before last
restore. Basic problem in Momune khatun was bending and rain
intolerableness of worn out roof cover. With the purpose to prevent
from bending in the future, pressed logs were installed around the
base and with that improvement of mechanical quality of existent
rock was attempted. On the basis of lowering the present earth surface, platform of the monument of stone blocks raised and reached
height, inner walls of the tomb cleansed, fastened and the floor restored. The surfaces of platform and facade are cleaned with special solution and fragmental restore work done there. The roof of the
tomb is covered with lead construction.
As a result of the done work humidity rather decreased in lower section of Momune khatun tomb. Moreover, disqualitative conduct of
renovation work in roof cover was displayed. Thus, before the restoration if a small section of under-cupol stalactite cornice of the tomb
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Cümə məscidi, giriş baş tağı, divanxana və sarayın qalıqları da
aşkara çıxarıla bilər.
Kəngərli rayonunun Qarabağlar kəndində Hulaku xanın böyük
xanımı Qudi xatunun xatirəsinə ucaldılmış kompleksdən türbə,
qoşa minarəli baştağ və mədrəsə binasının özülləri qalmışdır.
Möminə xatun türbəsində olduğu kimi, bu kompleksdə də
möhkəmləndirmə və yenidənqurma işlərini Almaniya şirkəti
aparmışdır.
Deformasiyaya uğramış üst hissələrini söküb
yenidən quraşdırmaqdan imtina edən mütəxəssislər minarələrin
gələcək dayanıqlığını təmin etmək məqsədi ilə onların gövdələri
içərisinə aşağıdan yuxarıyacan polad korset quraşdırmış, korsetin üstə çıxarılan uclarına yağmura qarşı lominə olmuş şüşə
lövhələr bərkitmişlər.
Qudi xatun türbəsinin özündə də möhkəmləndirmə və konservasiya işləri aparılmışdır. Minarəli baştağın və türbənin
dörd baştağının konservasiya edilməsi ilə bu memarlıq
elementlərinin, xüsusilə onların nadir kaşı mozaik bəzəklərinin
dağılma prosesinin qarşısı alınmışdır. Türbənin vaxtilə yanlış və
çox səliqəsiz bərpa edilmiş sərdabəsi yenidən qurularaq yaxşı
duruma gətirilmiş, üst kameranın iç divar səthləri sahmana
salınmışdır.
Möminə xatun türbəsində olduğu kimi, Qudi xatun türbəsinin
də üst kamerasını qapayan günbəz qurğuşun təbəqələri ilə
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is humid, the cornice and inscription sash are entirely inside water
after several months passed since renovation of the roof and cover
with lead layer. The humid strip in the frame’s curve descends hardly
from the roof till the base. There a part of enameled bricks lined up
recently in the rest lower section of the piramyds cover peeled off because of the exceeding moisture.
Upon exploring interior of Momune khatun tomb as early in the
mid last century, the traces of zigzag stairs risen till cupol on wall
surfaces of upper cell were displayed. Lost of those stairs traces during latest cleanse is inadmissible because of restoration concept. As
many restorer-architects stated, installation of black metal railing
to the higher windows has no functional demands and art-aesthetic
value. It should be paid attention to non-conduct of any archaeological measure work in such a magnificent monument, which we
intend to include into world cultural heritage list, up to now. In case
archaeological excavations are conducted around Momune khatun
Tomb, other edifices of Atabegs complex, Juma Mosque, entrance
head arch, divankhana and the palace remnants will be also displayed.
Tomb, double-minaret headvault and basis of madrasah remained
from the complex erected on honour of Gudi khatun, spouse of Hulaku khan in Garabaglar Village of Kengerli region. German company implemented fortification and renovation work in this coxplex
like Momune khatun Tomb. The experts rejecting to dismantle upper parts exposed to deformation and re-install made up steel stays
from down to up inside their frames for the purpose of providing
future durableness of minarets and fastened laminated glass boards
onto tips on the corset, against the rain.
Fortification and conservation work was conducted in Gudi khatun
Tomb. With conservation of minaret headvault and four head vaults
of the tomb, destruction procedure of these architectural elements,
especially rare glazed tile mosaic decors, was prevented. Vault of the
tomb one time restored wrongly and inaccurately was restored and
put in good state and inner wall surfaces of upper cell was put in
order.
Cupol covered upper cell of Gudi khatun tomb like Momune khatun tomb, is slammed with lead layers. Furthermore, upper part
of tower-formed frame eclipsed by lead in Gudi khatun Tomb. Apparently, cover with both known constructions distorts their view.
However, it could be possible to find constructions protected monuments from rain by present technical opportunities and keeping their
art structure.
It should be noted that in late 80s of last century very unqualitative
construction work was conducted under restoration name behind
twin-minaret headvault of Gudi khatun and two-storey building
was erected. In that time upper cell of the tomb is mistakenly covered with not sphereconic, but with spheric cupol. Shortcomings and
distortions occured at times in restoration increased and damaged
rather much originalty and primary beauty of precious monument.
One of the largest objects which restoration and fortification work
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örtülmüşdür. Bundan başqa Qudi xatun türbəsində qülləvarı
gövdənin üst hissəsi də qurğuşuna tutulub. Nəticədə türbənin
görüntüsünü eybəcər hala salan, xaç yürüşləri əskərlərinin
döyüş dəbilqəsinə bənzər dam örtüyü yaradılıb. Göründüyü
kimi haqqında bəhs olunan hər iki konstruksiya ilə örtülməsi
onların görünüşünü təhrif edib. Halbuki indiki texniki imkanlarla abidələri yağmurdan etibarlı qoruyan və onların bədii
quruluşunu korlamayan konstruksiyalar düşünüb tapmaq
olardı.
Qeyd edək ki, keçən əsrin 80-ci illərinin sonunda Qudi xatun
kompleksinin qoşa minarəli baştağının arxasında bərpa adı
ilə çox keyfiyyətsiz tikinti işləri aparılmış, ikimərtəbəli həcm
ucaldılmışdı. Həmin çağda türbənin üst kamerası isə yanlış
olaraq sferokonik deyil, sferik günbəzlə örtülmüşdü. Beləcə zaman-zaman bərpa prosesində baş vermiş nöqsanlar və təhriflər
üst-üstə yığılaraq çox dəyərli bir abidənin orijinallığına və ilkin
gözəlliyinə xeyli ziyan vurmuşdur.
Son illər Azərbaycanda mədəni İrsin Qorunması Layihəsi üzrə
bərpa və möhkəmləndirmə işləri aparılmış ən iri obyektlərdən
biri də Şəki Xan sarayıdır. Bu nadir memarlıq incisi sözsüz ki,
estetikliyi ilə bir çox abidələrimizdən fərqlənir.
Bərpa zamanı sarayda əvvəlki təmir işləri zamanı buraxılmış
bəzi konstruktiv səhvlər aradan qaldırılmış, dam örtüyü
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conducted over program of Cultural Heritage Protection Project in
Azerbaijan is Shaki Khans Palace. This unique architectural pearl is
distinctive from our numerous monuments for its aestheticism.
Some constructive mistakes, admitted upon previous repair work in
the palace were eliminated upon the restoration; the roof cover was
again made of wood and tile, ornaments and some wall paints were
restored. But in last restoration work a lot of shortcomings were also
displayed.
In our opinion, installation of a pool in alcove of divankhana hall on
the ground floor of Khan Palace is a rude mistake. Alcove part of divankhana in the palace architecture (Azerbaijan, Iran, Turkey, etc.)
is traditionally allocated for the ruler and the floor is a bit higher
than the general floor of the hall. The ruler’s throne was put in the
middle of Alcove part usually called “shahinishin” (the site where
shah sits). After this restoration, a pool was installed in the place of
khan throne in Shaki khan Palace. The pool was also made of baked
brick. However, pools with fountain both in reception hall of Khan
Palace and also in interior of rich houses of Gajars time were made
of full marble block with hew way. The samples are kept inTabriz
till nowadays. We think that, main reason for such serious mistake
is unawareness of the restoration project members and responsible
company representatives, of royal architecture of Azerbaijan and
neighbour countries.
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yenidən ağac və kirəmitdən qurulmuş, şəbəkələr və bəzi divar
rəsmləri bərpa edilmişdir. Ancaq son bərpa işlərində də bir sıra
çatışmazlıqlar özünü göstərmişdir.
Fikrimizcə, Xan sarayının birinci mərtəbəsində divanxana salonunun alkovunda hovuz quraşdırılması çox kobud səhvdir. Saray
memarlığında (Azərbaycan, İran, Türkiyə və s.) divanxananın
alkov hissəsi ənənəvi olaraq hökmdar üçün ayrılır və döşəməsi
salonun ümumi döşəməsindən bir qədər yüksək olur. Adətən
«şahinişin» (şah oturan yer) adlandırılan alkov hissəsinin
ortasında hökmdar taxtı qoyulurdu. İndiki bərpadan sonra Şəki
xan sarayında xan taxtının yerində hovuz quraşdırılmışdır. Həm
də hovuz bişmiş kərpicdən yığılmışdır. Halbuki nəinki Xan
sarayının qəbul salonunda, hətta Qacarlar dövrünün zəngin
evlərində də interyerdəki fontanlı hovuzlar bütöv mərmər blokdan yonulmaq yolu ilə hazırlanırdı. Bunun örnəkləri indiyəcən
Təbrizdə qalmaqdadır. Hesab edilir ki,belə ciddi nöqsanın
yaranmasının başlıca səbəbi həm bərpa layihəsi hazırlayanların,
həm də icraçı şirkət nümayəndələrinin Azərbaycan və qonşu
ölkələrin saray memarlığından xəbərsiz olmasıdır.
Qusar rayonunun, Həzrə kəndi ərazisindəki Şeyx Cüneyt
Türbəsi Səfəvi dövrü türbələrinin bariz örnəyidir. Şimali
Azərbaycanın ən zəngin abidələrindən olan bu türbənin 2004cü ildə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin maliyyələşdirməsi
ilə “Azərbərpa” Elmi tədqiqat layihə institutunda mənim də
iştirakçısı olduğum memarlar qrupu tərəfindən elmi-bərpa
layihəsi hazırlanıb.
Bişmiş kərpicdən hörülən türbənin bərpadan əvvəlki
vəziyyətində günbəzin üst qatı dağılmış və üstü dəmir lövhələrlə
örtülmüşdü. Barabanın bəzəkli hörgü üzlüyü qalmamışdı.
Ötən əsrin 60-cı illərində aparılan bərpa ışləri zamanı həmin
hörgü qatını söküb, yeni kaşısız hörgü qatı ilə əvəz etmişdilər.
Əlimizdə olan köhnə çizgilər əsasında mərkəz günbəzin baraban hissəsinin bərpa çizgilərini hazırlamaq mümkün olmuşdur
və daha sonra günbəzlə bir yerdə, naturaya uyğun olaraq bərpa
olunmuşdur.
Abidənin bərpası zamanı icraçıların layihədən kənarlaşdıqları
gorünürdü. Belə ki, müəllif nəzarəti zamanı fasadın üzlük
kərpicləri sökülərək yenisi ilə əvəz olunmaq istənib. Daha sonra
sökülmüş hissələri öz köhnə daşları ilə yenidən bərpa etmək
mümkün olub. Abidədə tədqiqat və ölçü işləri aparılarkən divarda gəc qatının altinda aşkarlanan yazı və naxışlar bərpa işləri
zamanı müəmmalı şəkildə yoxa çıxıb və bu yazı və naxışların
“Azərbərpa” elmi tədqiqat layihə institutunun arxivindəki bir
neçə foto şəklindən başqa heç bir məlumatı qalmayıb.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin sifarişi ilə hal-hazırda
daha üç kərpic memarlıq abidəsində - Gəncə şəhərindəki Şah
Abbas karvansarayı, Azərbaycan və Gürcüstan sərhətdindəki
qırmızı körpü və Bərdədə yerləşən Allah-Allah türbəsinin
layihələndirmə və bərpa işləri aparılır.
24 | MİRAS

YANVAR

JANUARY

Sheik Juneyt Tomb in Hazra Village of Gusar region is graphic
example of Sefevids time tombs. Scientific-restoration project for
this tomb which is the richest monument of North Azerbaijan was
worked out in 2004 by a group of architects participated as well by
me in “Azerberpa”- Scientific Research Institute with financial support of Ministry of Culture and Tourism of Azerbaijan.
Upper layer of the cupol was ruined in the previous state of the tomb
before the restoration built from baked brick and the surface covered
with iron boards. Drum’s decorated laying cover was rubbed out.
The laying was torn down upon 60s of last century restoration work
and replaced with new laying without glazed tile. On the basis of
old features which we have, it was possible to prepare restoration
features of the central cupol’s drum and later restored together with
the cupol and corresponding to exterior.
It was seen that the members of the project kept away from the project upon the monument’s restoration. So, during the author’s control facade bricks were required to be replaced with new one. Later
it was possible to restore again the unripped parts with old stones.
Upon implementing research and measure work in the monument,
the script and patterns revealed under the alm layer on the wall
disappeared in unknown way during restoration and they have left
nothing except some photographies in the archive of “Azerberpa”Scientific Research Institute.
Due to the order of Ministry of Culture and Tourism of Azerbaijan, projection and restoration work is currently carried out in three
more brick architecture monuments-Shah Abbas Caravanserai in
Ganja City, red bridge in Azerbaijan and Georgian borders and
Allah-Allah Tomb located in Barda.
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Orta əsr Ağsu şəhər yerində 2012-ci ildə qazıntı işləri şərti olaraq
VI və VII qazıntı sahələri adlandırılan ərazilərdə aparılmışdır.
VI qazıntı üçün şəhərin coğrafi baxımdan mərkəzində yerləşən
ərazidə uzunluğu şimal-cənub istiqamətində olmaqla 35 m,
eni şərq-qərb istiqamətində olmaqla 30 m, ümumilikdə 1050
kvadratmetr sahə seçilmişdir. Sahə 5 x 5 m olmaqla 42 kvadrata
bölünmüşdür. Şəhərin ümumi topoqrafik əlamətləri ilə bağlı
müşahidələrimiz VI sahənin daha çox istehsalat rayonuna
aid ərazi olduğunu düşünməyə əsas verir. Ərazinin üst qatı
götürülərkən üzə çıxan çoxsaylı ocaq yerləri, iri yanıq izləri
və ətrafa səpələnmiş bişmiş kərpic ovuntuları da qeyd olunan
sahənin şəhərin istehsalat məhəlləsi olduğundan xəbər verir.
Bu əlamətlər ərazidə daha çox məhz bişmiş kərpic və kirəmit
istehsalının cəmləşdiyinin göstəricisi kimi də izah oluna bilər.
Ola bilsin ki, həmin sahənin lap yaxınlığında yerləşən Cümə
məscidinin tikintisində istifadə olunmuş kirəmit və bişmiş
kərpic məhz buradakı istehsal ocaqlarında fəaliyyət göstərən
ustalar tərəfindən hazırlanmışdır.
Qazıntılar davam etdirilərkən sahənin cənub tərəfində birbirinə bitişik vəziyyətdə olan bir neçə yardımçı tikinti qalıqları
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Excavations were conducted in the areas called provisionally 6th
and 7th excavation sites in medieval Agsu town in 2012. Generally,
1050 sq/ms site was chosen for 6th excavation site in the area located geographically in the city center which has 35-meter length
in north-south; width is 30 meter in east-west. The site being 5 x
5 meter is divided into 42 squares. Our observations on general
topographic signs of the city make us think on 6th site’s belonging
to manufacture region. Numerous hearth sites, big burn signs and
baked brick crumbs shattered around displayed upon the upper layer of the area, notify about the fixed site’s being the city’s producing
quarter. These signs can be explained as indicator of concentration
of baked brick and tile produce in the area. Tile and baked brick
used in the construction of Juma Mosque located very near that site
were used perhaps by masters acted there in manufacture sites.
Some adjacent subsidiary buildings and streets remnants planked with
stone were displayed in south part of the site during excavations. Mainly
basis of all researched buildings, was preserved. The edifices are of hewed
river stone and built of mud solution. In our opinion, the buildings consist of the remnants of workshop of masters occupied with separate manufacture fields, especially pottery, as well as living quarters.
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və daş döşənmiş küçə qalıqları aşkar edilmişdir. Tədqiq olunan tikintilərin hamısının, əsasən bünövrə hissəsi qalmışdır.
Tikintilər yonulmuş çay daşından olmaqla palçıq məhlulla
inşa edilmişdir. Fikrimizcə, həmin tikililər daha çox ayrı-ayrı
istehsalat sahələri ilə, xüsusən də dulusçuluqla məşğul olan
ustalara aid emalatxana və yaşayış binalarının qalıqlarından
ibarətdir.
VI sahədə tədqiqat işlərinin davam etdirilməsi ilə paralel şərti olaraq VII sahə adlandırılan ərazidə də qazıntılara
başlanılmışdır. VII qazıntı üçün şəhər ərazisindəki ən çökək yer
seçilmişdir. Hansı ki, həmin çökəklik kosmosdan çəkilmiş fotolarda belə aydın izlənilir. Ətraf kəndlərin yaşlı sakinləri həmin
çökəkliyin Ağsu şəhərinə aid zindan olduğunu ehtimal edirlər.
Yerüstü əlamətlərindən həmin çökəkliyin su anbarı olduğu
ehtimalını da söyləməyə əsas verir. Yeri gəlmişkən bildirək ki,
yaşlı sakinlər arasında da bu cür düşünənlər var. Bəhs edilən
çökəkliyin təyinatını müəyyənləşdirmək və onunla bağlı yerli
sakinlər arasında yayılan ehtimallara aydınlıq gətirmək məqsədi
ilə əvvəlcə çökəkliyin şimal-şərq küncündə kiçikmiqyaslı
yoxlama qazıntısı qoyuldu. Məqsəd çökəkliyin şimal və
şərq kənarları boyunca divar qalıqlarının olub-olmadığını
müəyyənləşdirmək idi. Maraqlıdır ki, qazıntı davam etdirilərkən
çökəkliyin həm şimal, həm də şərq tərəfdə divar qalıqları
olduğu müəyyənləşdirildi. Bu əlamətlər qeyd olunan çökəkliyin
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Parallel with continuance of explorations in 6th site the work started
in the place called provisionally 7th site. The most hollow cavity was
chosen in the city area for 7th excavation site which is clearly followed in the photos taken from the space. Grown-ups of neighbour
villages suppose that cavity is a prison of Agsu town. It is seen from
surface signs that the hollow cavity is a water store. By the way there
are people thinking the same amongst grown-ups. Small-scale survey excavation was made in north-east corner of the cavity with the
purpose to determine the setting of the dealt cavity and make clear
the suppositions on that among local settlers. The aim was to define
existence of wall remnants along north and east sides of the cavity.
It is interesting that wall rests are fixed both on north and east side
upon continuance of the excavation. These signs were indicators of
magnificent edifice in the area of the noted cavity. Taking this into
consideration, the expedition directed all powers to through study of
7th site stopping the work in 6th site.
In 7th site general length of the excavation is 30 m, width is 8 meter.
There were numerous stone debrises in the cavity. All of them are
used in the construction and at least a part was hewed. Naturally,
this sign notified about magnificent edifice in the area.
It was known eastern wall of the building was plastered with alm
inside upon explorations. The remnants of stone stairs belonged
to building entrance were displayed in north. The number of the
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ərazisində hansısa möhtəşəm tikintinin olduğunun göstəricisi
idi. Bunu nəzərə alaraq ekspedisiya VI sahədə işləri dayandıraraq
bütün qüvvəni VII sahənin tam şəkildə öyrənilməsinə yönəltdi.
VII sahədə qazıntının ümumi uzunluğu 30 m, eni 8 m təşkil
edir. Çökəkliyin içərisində çoxlu miqdarda daş töküntüsü vardı.
Onların da hamısı tikintidə istifadə olunmuş, yəni, ən azı bir
tərəfi yonulmuş daşlardır. Təbiidir ki, bu əlamətin özü də ərazidə
möhtəşəm tikintinin olduğundan xəbər verirdi.
Tədqiqatlar davam etdirilərkən tikintinin şərq divarının içəri
tərəfdən gəc məhlulu ilə səliqə ilə suvandığı məlum oldu. Şimal
tərəfdə isə binaya girişə aid olan daş pilləkən qalıqları aşkara
çıxarıldı. Təmizlənmiş pillələrin sayı 20 ədəddir. Pilləkənin
eni 1,3 metrdir. Qazıntı işləri davam etdirilərkən qərb və
cənub istiqamətlərdə də divar qalıqları aşkara çıxarıldı və
bütövlükdə binanın konturları tam şəkildə aydın oldu. Diqqət
çəkən məqamlardan birisi də odur ki, binanın divarlarının
möhkəmliyini təmin etmək məqsədilə iki yerdə ağac kəmər
işlənmişdir. Sonradan divar suvanarkən həmin kəmər də
suvağın altında qalmışdır.
Əvvəlcə şimal tərəfdə binanın içərisinin döşəməyədək
təmizlənməsi həyata keçirildi. Təmizləmə işi davam etdirilərkən
tikintinin döşəməsinin bişmiş kərpicdən ibarət olduğu məlum
oldu. Kərpiclərin ölçüsü 22x22x4 sm və 22,5x22,5x4 sm-dir.
Tikintinin şimal hissəsində qazıntı davam etdirilərkən kərpic
döşəmənin üzərində qalınlığı 70-80 sm olmaqla lil təbəqə qeydə
alınmışdır. Tədqiqatın sonrakı mərhələsində lil təbəqəsinin eyni
ilə bütün ərazini əhatə etdiyi müəyyən olundu. Bu o deməkdir
ki, XVIII əsrin sonlarında güclü leysan yağışları və ərazini
sel basması nəticəsində binanın içərisinə lilli su dolmuşdur.
Suyu çəkildikdən sonra isə orada qalın lil təbəqəsindən ibarət
çöküntü qalmışdır.
Tədqiqatların gedişi zamanı lil təbəqənin üstündə 1-1.2 metr
qalınlığında olan bişmiş kəpic töküntüləri olduğu qeydə
alınmışdır. Kərpiclərin əksəriyyəti gəcdən istifadə olunmaqla səliqə ilə hörülmüş divar parçaları şəklində, yəni topa
vəziyyətdə qeydə alınmışdır. Maraqlıdır ki, kərpiclər hörgüdə
tini üstə hörülmüşdür. Bütün bunlar isə qeyd olunan tikintinin
üstünün bişmiş kərpiclə tağvarı formada bağlandığından xəbər
verir. Görünür, binanın içərisi su və lil təbəqəsi ilə dolduqdan bir müddət sonra onun kərpic tağdan ibarət üst örtüyü
də çökmüşdür. Bu, iki səbəb üzündən ola bilər: 1. Tikintinin
özünün dözümsüzlüyü ucbatından. 2. Kənar təsirlər ucbatından.
Tikintidən və onun ətrafından tapılmış xeyli miqdarda top
mərmisi və güllələr binanın rus ordusunun Şirvana hücumu
zamanı dağıdıldığını düşünməyə əsas verir.
VII sahədə qazıntı dərinə düşdükcə torpağın kənara çıxarılması
xeyli çətinləşirdi. Təbiidir ki, dörd tərəfi möhtəşəm divarlarla
əhatə olunan və yer səthindən 7.1 metr dərində olan sahənin
torpağını, tör-töküntü vəziyyətdə olan daş və kərpicləri
təmizləmək və onları kənara çıxarmaq ekspedisiya heyəti üçün
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cleansed footsteps is 20. Width of the stairs is 1,3 meter. The wall
remnants were revealed in west and south directions while continuing excavations and contours of the building became clear totally.
One of notable moments is that, wooden belts were trimmed in two
sites for providing fortification of the building walls. Later, when the
wall is plastered the belt remained under that.
First of all, inner part of the building in north was cleansed till the
floor. It became known during continuance of cleanse work that
the construction floor consisted of baked brick. The size of bricks is
22x22x4 cm and 22,5x22,5x4 cm. Silt layer of 70-80 cm thickness
was fixed over the brick floor during excavation of northern edifice.
In further stage of the exploration silt layer covered the whole area. It
means that slimy water stuffed into the building at late 18th century
as a result of strong heavy rains and torrent of the area. After water
drawn out, sediment of silt layer remained there.
Baked brick debris of 1-1.2 meter thickness were fixed over the silt
layer during the course of explorations. Most bricks were numbered
off as pieces of the wall built accurately, i.e. as a pile using alm. It is
interesting that, the bricks were built over the corner in bricklaying.
All of these notify on closing of surface of the noted edifice by baked
brick as an arch. It seems, after the building’s inner part stuffed with
water and silt layer, its upper cover of brick arch settled after a while.
It can happen because of two reasons: 1. Intolerableness of the building. 2. Side effects. The building is thought to be destroyed during attack of Russian troops to Shirvan, from the construction and rather
much number of cannon-balls and bullets found around.
The ground’s becoming away hardened as far as the excavation was
deeper in 7th site. Naturally, it was difficult for the expedition staff to
cleanse and take aside soil, the rabble stone and bricks of the 7.1 meter depth from the earth which was covered with magnificent walls
from four sides. For this reason, the practice of in parts and staged
cleanse was applied, i.e. keeping south-east side of the excavation,
north, center and west sides of the site were cleansed first until the
floor. The soil and debris of south and south-east part were taken
away with the help of specially-built devices. Only after that huge
stone clinched afterwards onto the wall in adjacent part of south
wall to the floor and round plastered intently with alm, was taken
out from the wall. We once again repeat that, the stone was clinched
onto the wall. During taking out of that stone it was seen that there
is water or sewerage line in south direction. Connection of that line
with store-ice house was not throughly defined yet. General view and
all sizes of the store-ice house were completely defined after total inner cleanse. So, general sizes of the edifice are as follows: total capacity of building= 243.3 sq.ms, inner length 29.5 meter, external
length 34.6 meter, internal width 7.9 meter, external width is 11.7
m, wall thickness 1.9 meter, 4318 bricks 34- along width and 127
along length put in each row on the floor were used. According to
approximate estimations, over 12 thousand baked bricks were used
in the construction.

ARXEOLOGİYA

getdikcə daha artıq çətinlik yaradırdı. Ona görə də sahənin hissə
- hissə və mərhələlərlə təmizlənməsi praktikasından istifadə olundu. Yəni, qazıntının cənub-şərq kənarı saxlanılmaqla əvvəlcə
sahənin şimal, mərkəz və qərb kənarları bütünlüklə kərpic
döşəməyədək təmizlənildi. Cənub və cənub-şərq hissəsinin
torpağı və töküntüləri isə xüsusi olaraq tikilmiş qurğuların
köməyi ilə kənara daşındı. Yalnız bundan sonra cənub divarın
döşəməyə bitişik hissəsində divara sonradan pərçimlənmiş
və ətrafı gəc məhlulu ilə diqqətlə suvanmış iri daş divardan
çıxarılmışdır. Bir daha təkrar edirik ki, bu daşın sonradan divara
pərçimləndiyi aydın görünürdü. Həmin daş çıxarılarkən məlum
oldu ki, oradan cənub istiqamətdə su və ya kanalizasiya xətti
var. Hələlik həmin xəttin anbar-buzxana ilə əlaqəsi tam olaraq
müəyyən edilməmişdir. İçərisi tam şəkildə təmizləndikdən
sonra anbar-buzxananın ümumi görünüşü və bütün ölçüləri
tam şəkildə müəyyən edildi. Beləliklə, tikintinin ümumi ölçüləri
belədir: binanın ümumi sahəsi = 243.3 kv.m, içəridən uzunluğu
29.5 m, çöldən-çölə uzunluğu 34.6 m, daxildən eni 7.9 m,
çöldən eni 11.7 m, divarlarının qalınlığı 1.9 m-dir. Döşəmədə
hər sırada eninə 34, uzununa 127 ədəd kərpic döşəməklə cəmi
4318 ədəd kərpicdən istifadə olunmuşdur. Təqribi hesablamalara görə tikintidə 12 min ədəddən çox bişmiş kərpicdən istifadə
olunmuşdur.
Aşkar olunmuş tikintinin təyinatına gəlincə onun daha çox
şəhərin, yaxud da bütövlükdə xanlığın baş anbar-buzxana
funksiyası daşıdığını ehtimal etmək olar. Fikrimizcə, birbaşa
şəhər və ya xanlığın rəhbərliyinin sərəncamında olan strateji
məhsulların, həm də daha çox ərzaq məhsullarının saxlanılması

ARCHAEOLOGY

Regarding setting of the revealed edifice, it is supposed that it has
function of main store-ice house of more the city, or entirely the
khanate. We think that, this building can be considered more relevant place for storing strategical products at disposal of directly
city or khanate and also foodstuff. As is known, Agsu is situated in
the area with sufficiently hot climate. Heat is especially high there
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üçün bu bina daha münasib yer sayıla bilər. Məlum olduğu
kimi, Ağsu kifayət qədər isti iqlimə malik ərazidə yerləşir. Yay
aylarında orada hərarət xüsusilə yüksək olur. Belə çətin iqlim
şəraiti olan yerdə ərzaq məhsullarının, xüsusən də gündəlik tələb
olunan ərzaq məhsullarını saxlamaq olduqca çətindir. Qədim
və orta əsrlər dövründə bu qəbildən olan ərzaq məhsullarının
saxlanması məqsədilə buna bənzər yeraltı tikili və qurğulardan
geniş istifadə olunduğu bəllidir.
Ağsuda aşkar edilmiş XVIII əsrə aid anbar-buzxana hələlik
Azərbaycan ərazisində elmə məlum olan bu növ tikintilərin
demək olar ki, ən nəhəngi və ən mükəmməlidir.
Anbar-buzxananın içərisi təmizlənərkən oradan müxtəlif çeşidli
zəngin maddi mədəniyyət nümunələri aşkar olunmuşdur.
Keramika məmulatı nümunələri nisbətən azlıq təşkil edir.
Əvvəlki sahələrdən tapılmış nümunələrin həm çeşid, həm də
dövr etibarilə təkrarı olan həmin tapıntıların əksəriyyəti kiçik
fraqmentlərdən ibarətdir. Anbar-buzxanada aşkar olunan
tapıntılar içərisində misdən hazırlanmış qazan, satıl, cam, sini,
piyalə və dar boğaz bardaq nümunələri xüsusi maraq doğurur.
Fikrimizcə, bu tip əşyalardan anbar-buzxanaya nəzarət edən
insanlar daha çox məhz ölçü qabları kimi istifadə etmişlər.
Yəni, anbar-buzxanaya bu və ya digər ərzaq məhsulları qəbul
ediləndə, yaxud da oradan kimlərəsə ərzaq məhsulları veriləndə
ölçü vahidi kimi məhz həmin mis əşyalardan istifadə etmişlər.
Anbar-buzxananın cənub-qərb tərəfində üst-üstə aşkar edilmiş
bir cüt əl dəyirman daşı da maraq doğuran tapıntılardandır.
Dəyirman daşının ölçüləri belədir: Diametri 42 sm, qalınlığı
7 sm, dən tökülən oyuğunun diametri 6 sm-dir. Çox güman
ki, həmin dən daşlarından anbara xidmət edən insanların cari
ehtiyacları üçün istifadə olunmuşdur.
Tədqiqatların gedişi zamanı anbar-buzxanadan xeyli miqdar müxtəlif əyyarlı pul nümunələri də tapılmışdır. Hazırda
həmin pulların labaratoriya şəraitində təmizlənməsi və təyinatı
istiqamətində iş davam etdirilməkdədir. Anbar-buzxanadan
tapılmış pullardan ibarət iki ədəd dəfinə xüsusilə böyük elmi
maraq kəsb edir.
Gümüş pullardan ibarət dəfinə. Dəfinəyə cəmi 21 ədəd
gümüş pul daxildir. Onlar anbar-buzxananın cənub tərəfinə
nisbətən yaxın yerdə səpələnmiş vəziyyətdə tapılmışdır. Pullar Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin numizmatika şöbəsinin
müdiri professor Əli Rəcəbli tərəfindən təyin edilmişdir. Onlar
aşağıdakılardan ibarətdir.
1. Gəncə xanlığı, Gəncə - 1195 - gümüş abbasi.
2. Gəncə xanlığı, Gəncə - 1189, anonim, gümüş abbasi.
3. Gəncə xanlığı, Gəncə - 1199 - gümüş abbasi.
4. Gəncə xanlığı, Gəncə - 1194 - gümüş abbasi.
5. Şirvan xanlığı, Şamaxı, anonim, gümüş abbasi.
6. Gəncə xanlığı, Gəncə - 1189 - gümüş abbasi.
7. Gəncə xanlığı, Gəncə - 1191 – anonim, gümüş abbasi.
8. Gəncə xanlığı, Gəncə - 1189 - gümüş abbasi.
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in summer months. It is very difficult to store the food, particularly
daily foodstuff in such a place with hard climate. Similiar underground construction and devices are widely used with the purpose to
keep food of this kind in ancient and Middle Ages.
18th century store-ice house revealed in Agsu is the most huge and
the most perfect of this kind edifices known yet to science in Azerbaijan.
Various rich artifacts were uncovered from the store-ice house upon
cleansing inside. There are small number of ceramics models. Most
finds which are the repeated form of samples found from former sites
for kind and period consist of little fragments. Pot, coppery bucket,
basin, tray, bowl and narrow-jug made of copper are specially interesting amongst the revealed finds in store-ice house. In our opinion,
people controlling store-ice house used these items mostly as measure
plates, i.e. when this or other foodstuff is received to store-ice house,
or some people are given food from there, the copper items, those
copper things are used as measure unit.
A pair of hand mill stone found on one another in south-west of the
store-ice house is of interesting finds. Sizes of the mill stone are as
follows: Diameter 42 cm, thickness 7 cm, diameter of grain hollow
is 6 cm. Supposedly, the grain stones are used for current demands of
people served the stores.
Various standard coins of rather much amount were found from
store-ice house during the explorations. The work is ongoing in the
line of cleanse and setting of the coins presently in laboratory condition. Two treasures consisted of coins found from the store-ice house
assume particularly great scientific interest.
Treasure of silver coins. 21 silver coins are included in total to the
treasure. They were found as disseminated in south part of store-ice
house. The coins were defined by Professor Ali Rajably, head of numismatics department of National Museum of History of Azerbaijan. They include the following:
1. Ganja Khanate, Ganja - 1195 – silver abbasi (twenty-copeck
piece)
2. Ganja Khanate, Ganja - 1189, anonymous, silver abbasi
3. Ganja Khanate, Ganja - 1199 - silver abbasi
4. Ganja Khanate, Ganja - 1194 - silver abbasi
5. Shirvan khanate, Shamakhi, anonymous, silver abbasi
6. Ganja Khanate, Ganja - 1189 - silver abbasi
7. Ganja Khanate, Ganja - 1191 – anonymous, silver abbasi
8. Ganja Khanate, Ganja - 1189 - silver abbasi
9. Shirvan khanate, Shamakhi - 1189, silver abbasi
10. Shirvan khanate, Shamakhi, anonymous, silver abbasi, the
year effaced.
11. Shirvan khanate, Shamakhi - 1192, silver abbasi.
12. Ganja Khanate, Ganja, anonymous, silver abbasi, no year.

ARXEOLOGİYA

Şirvan xanlığı, Şamaxı - 1189, gümüş abbasi.
Şirvan xanlığı, Şamaxı, anonim, gümüş abbasi, ili pozulub.
Şirvan xanlığı, Şamaxı - 1192, gümüş abbasi.
Gəncə xanlığı, Gəncə, anonim, gümüş abbasi, ili yoxdur.
Şirvan xanlığı, Şamaxı, anonim, gümüş abbasi.
Gəncə xanlığı, Gəncə - 1192 - gümüş abbasi.
Şirvan xanlığı, anonim, Şamaxı - 1195, gümüş abbasi.
Gəncə xanlığı, Gəncə - 1192 - gümüş abbasi.
Gəncə xanlığı, Gəncə - 1194 - gümüş abbasi.
Şirvan xanlığı, Şamaxı – 1192 - gümüş abbasi.
Gəncə xanlığı, Gəncə - 1195 - gümüş abbasi.
Gəncə xanlığı, Gəncə - 1192 - gümüş abbasi.
Şirvan xanlığı. Şamaxı 1190, gümüş abbasi.
(1) - Gəncə xanlığı, anonim, Gəncə - 1196 - gümüş abbasi;
(2) Şirvan xanlığı, anonim, Şamaxı 1190, gümüş abbasi:
(3) Şirvan xanlığı, Şamaxı, ili yoxdur, gümüş abbasi.
Qızıl pullardan ibarət dəfinə. 22 iyun 2012-ci il tarixdə qazıntı
işlərini davam etdirərkən bir-birinin yaxınlığında səpələnmiş
vəziyyətdə olan qızıl sikkə nümunələrindən ibarət daha bir
dəfinə aşkara çıxmışdır. Elmi heyətin nəzarəti altında sahə
diqqətlə tör-töküntüdən təmizləndikdən və fotosu çəkildikdən
sonra sikkələr ekspedisiya rəhbərliyi tərəfindən yerindəcə
aktlaşdırılaraq götürülmüşdür. Sikkələrin ümumi sayı 37 (otuz
yeddi) ədəddir. Onlardan bir ədədi 1781, bir ədədi 1786, üç
ədədi 1787, bir ədədi 1796, otuz bir ədədi isə 1800-cü ildə zərb
olunmuşdur. Aşkar olunmuş qızıl sikkələrin demək olar ki,
hamısı yaxşı vəziyyətdədir.
Məlumat üçün bildirək ki, dəfinəyə daxil olan sikkələr Holland
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

13. Shirvan khanate, Shamakhi, anonymous, silver abbasi.
14. Ganja Khanate, Ganja - 1192 - silver abbasi.
15. Shirvan khanate, anonymous, Shamakhi - 1195, silver abbasi.
16. Ganja Khanate, Ganja - 1192 - silver abbasi.
17. Ganja Khanate, Ganja - 1194 - silver abbasi.
18. Shirvan khanate, Shamakhi – 1192 - silver abbasi.
19. Ganja Khanate, Ganja-1195 - silver abbasi.
20. Ganja Khanate, Ganja - 1192 - silver abbasi.
21. Shirvan khanate, Shamakhi 1190, silver abbasi.
22. (1) - Ganja Khanate, anonymous, Ganja - 1196 - silver abYANVAR
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istehsalı olan qızıl dukatlardır. Sikkələrin əyarı 986, diametri
21,8 mm, qalınlığı 1,3 mm, leqal çəkisi 3,49 qr., forması dairəvi,
kənarı döyülmüş, üzəri zərb olunmuşdur.
Sikkələrin aversində latın dilində yazısı olan ornamentli kvadrat
lövhə vardır. Üzərində qısa olaraq “MO.ORD.PROVIN.FOEDER.BELG.AD.LEG.IMP.” yazılmışdır. Yazının latın dilində
açılışı belədir: “MOneta ORDinum PROVINciarum FOEDERatorum BELGicarum AD LEGem IMPerii”. Yazı belə tərcümə
olunur: “İmperiya qanununa uyğun olaraq Belçika Əyalət
Federasiyası hökümətinin sikkəsidir”.
Sikkələrin reversində mərkəzdə zirehli cəngavər təsvir
olunmuşdur. Cəngavərin sağ əlində çiyninə qaldırdığı qılınc, sol
əlində ox dəstəsi vardır. Cəngavərin sağ tərəfində dördrəqəmli
miladi tarixin ilk iki rəqəmi, sol tərəfində isə son iki rəqəmi zərb
olunmuşdur. Üzərində qısa olaraq latın dilində “CONCORDIA.
RES.PAR.CRES.HOL.” yazılmışdır. Yazının latın dilində tam
açılışı belədir: “CONCORDIA RES PARvae CREScunt HOLlandiae”. Yazı hərfi mənada belə tərcümə olunur: “Uzlaşmış kiçik
əşyaların çoxalması ilə - Hollandiya”. Yəni, “Güc birlikdədir”.
Analoji sikkə nümunələri XVIII əsrdə dünyanın ən müxtəlif
ölkələrində geniş yayılmışdır. Mütəxəssislərin fikrincə, o
dönəmdə Holland qızıl dukatları öz əhəmiyyəti etibarilə
bugünkü ABŞ dolları mahiyyətində idi.
Ekspedisiya rəhbərliyi iki gün ərzində ilkin zəruri tədqiqat
işlərini başa çatdıraraq, 25 iyun 2012-ci il tarixdə dəfinəni Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu rəhbərliyinin tövsiyəsi ilə Milli
Azərbaycan Tarixi Muzeyinə təhvil vermişdir.
Ekspedisiyası rəhbərliyi Ağsu dəfinəsi ilə bağlı tədqiqatları
davam etdirir. Bundan bir neçə gün sonra qazıntı sahəsindən
çıxan torpaq ələkdən keçirilərkən daha bir çəkisi 4.6 qram olan
asma-sırğa tipli əşya aşkar olunub. Hansı ki, həmin əşya da ekspedisiya rəhbərliyi tərəfindən Milli Azərbaycan Tarix muzeyinə
təhvil verilmişdir.
Təsadüfi tapıntı və kəşfiyyat axtarışları. Ekspedisiya rəhbərliyi rayon sakinlərinin şifahi məlumatı əsasında
Ağsu şəhərinin Şıxməzid məhəlləsindəki türbə yerinə baxış
keçirərkən orada ayrı-ayrı vətəndaşlara verilmiş yeni həyətyanı
sahələrində ağır texnika ilə hamarlama işləri aparılarkən üzə
çıxmış orta əsrlərə aid möhtəşəm tikinti qalıqlarının olduğunu
müəyyənləşdirmişdir. Olayla bağlı aidiyyəti orqanlara məlumat
verilmiş və orada hər növ inşaat işlərinin dayandırılması
tövsiyyə olunmuşdur. Həyətyanı sahiblərinə isə başqa yerdə
torpaq sahəsi verilmişdir.
Abidəni xilas etmək məqsədilə ilkin arxeoloji kəşfiyyat qazıntıları
aparılarkən səliqə ilə yonulmuş iri ölçülü mədən daşlarından
istifadə olunmaqla qiblə istiqamətində tikilən düzbucaqlı
formasında binanın bünövrə hissəsi aşkara çıxarılmışdır. Bina
təqribən 400 kv.m.-ə qədər sahəni əhatə edən iri zaldan və
nisbətən kiçikölçülü, çoxsaylı otaq-hücrələrdən ibarətdir.
Kəşfiyyat qazıntısı zamanı aşkar edilmiş tapıntılar içərisində
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basi; (2) Shirvan khanate, anonymous, Shamakhi 1190, silver
abbasi: (3) Shirvan khanate, Shamakhi, no year, silver abbasi.
Gold coins treasure. Treasure of golden coins disseminated next
to one another was uncovered upon next excavations on 22 June,
2012. The site being cleansed from the rabbleness accurately under
the scientific staff’s control and taken photos, the coins were drawn
up a report on-site by the expedition board and taken. Total number
of the coins is 37. One of them was minted in 1781, the other-1786,
three coins- 1787, the other one 1796, the rest 31 units were minted
in 1800. All displayed golden coins are almost in good condition.
It is notable that, the coins of this treasure are Holland trade gold
ducat. Alloy of coins 986, diameter-21,8 mm, thickness-1,3 mm,
weight legal 3,49 gms, shape-round, edge-milled and surface-minted.
There is within ornamental square tablet the Latin legend on obverse. MO:ORD PROVIN FOEDER BELG.AD LEG.IMP expands to MOneta ORDinum PROVINciarum FOEDERatorum
BELGicarum AD LEGem IMPerii which translates as “Coin of
government of the provincial federation of Belgium Conforming
with the law of the Imperial”.
A knight facing right standing in armor with a sword in right hand
and a bundle of arrows in the left divide the year of issue 17 52 on reverse. Along periphery the Latin legend CONCORDIA.RES PAR.
CRES.HOL expands to CONCORDIA RES PARvae CREScunt
HOLlandiae which translates as “Through concord little things
grow - Holland” (Union is strength).
Analogous coin paradigms spread widely in various world countries
in 18th country. According to the experts, in that period Holland
gold ducats were the same significance of current US Dollars.
The Expedition board completed primary urgent explorations for
two days and handed the treasure on 25 June, 2012 to National
Museum of History of Azerbaijan with recommendation of board of
Institute of Archaeology and Ethnography.
The Expedition board continues Agsu treasure explorations. In some
days, the ground revealed from excavation site was practiced via
sieve, an item alike earrings of 4.6 gram weight was revealed and
that was handed to National Museum of History of Azerbaijan by
the Expedition board.
Casual find and explorations. The expedition board defined
magnificent construction remnants of Middle Ages during smooth
work with hard technics in new yards given to separate citizens upon
survey of Shikhmazid quarter of Agsu town on the basis of region
settlers’ oral information. The event was delivered to relevant bodies
and it was recommended to stop any type of construction. The hosts
of the yards were given a plot in another site.
With the purpose to rescue the monument using large mine stones
hewed accurately upon primary archaeological excavations, the
basis of triangle building constructed towards Mecca, was revealed.
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həndəsi və nəbati elementlərlə bəzədilmiş nəfis kaşı
nümunələri üstünlük təşkil edir. Memarlıq xüsusiyyətləri,
qiblə istiqamətində tikilməsi, rəngli kaşılarla bəzədilməsi,
ətrafında hər birinin içərisində ocaq qalıqları qeydə alınan otaqhücrələrinin mövcudluğu aşkar olunan binanın daha çox məscid
olması ehtimalını artırır. Xatırladaq ki, Azərbaycanı Öyrənən
və Tədqiq edən Cəmiyyətinin əməkdaşı Cəmil AleksandroviçNasifinin 1926-cı ilə aid məlumatında Ağsuda Şamaxı Cümə
məscidinin yaşıdı və tamamilə ona bənzər möhtəşəm məscidin
olduğu bildirilir. Nasifinin qeydlərində, həmçinin Şıxməzid
türbəsi haqqında da məlumat verilir. Rayonun yaşlı sakinlərinin
dediyinə görə Şıxməzid məscidi və türbəsi 30-cu illərdə sovet
rejimi tərəfindən həyata keçirilən “mədəni inqilab” tədbirləri
çərçivəsində dağıdılmışdır.
İlkin tədqiqatlar zamanı üst qatdan aşkar olunmuş tapıntıların
təhlili göstərir ki, Şıxməzid məhəlləsindəki məscid XVI əsrin II
yarısından intensiv istifadədə olmuşdur.
Əfsuslar olsun ki, tədqiqatların davam etdirildiyi bir vaxtda,
həm də ətrafının rəngli lentlərlə bağlanmasına və qorunmasının
zəruri olduğu barədə bütün yerli orqanlara müvafiq xəbərdarlıq
olunmasına baxmayaraq, su və kanalizasiya xətti üçün xəndək qazan Meliolarsiya və su təsərrüfat Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin
sifarişi əsasında fəaliyyət göstərən AS Şirkətlər Qrupunun
inşaatçıları tərəfindən abidə növbəti dəfə çox ciddi dağıntıya məruz
qalmışdır. Dözülməz haldır ki, inşaatçılar hətta arxeoloqların
ərazidə tədqiq edərək aşkara çıxarmış olduqları tikinti kompleksinə
aid divar, mədəni təbəqə və istehsalat qalıqlarının bir qismini də
ekskavatorla dağıdaraq ətrafa səpələmişlər
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The building consists of large hall of nearly 400 sq/ms and small
and numerous room-tombs.
Fine glazed tile models decorated with geometric and botanic elements predomain among the finds revealed in explorations. It is supposed from architectural pecularities, construction towards Mecca,
decoration with colourful glazed tile, existence of room-tomb which
hearth rests fixed inside each of them from around, the building is
more a mosque. To note, in the information of employee of Azerbaijani Society for Study and Research, Jamil Alexandrovich-Nasifi on
1926 it is said that, there existed magnificent mosque, the same age
with Shamakhi Juma Mosque and alike that, in Agsu. In Nasifi’s
notes, there’s also information about Shikhmazid Tomb. According
to grown-ups of the region, Shikhmazid Mosque and Tomb were
destroyed within events “cultural revolution” realized by the Soviet
regime in 30s.
Analyses of the finds revealed from the upper layer upon primary
explorations shows that the mosque in Shikhmazid quarter was put
to use since 2nd half of 16th century.
It is regretted that, during continuance of the explorations, though
all local bodies are notified on tie with colourful stripes from around
and urgency of protection,the monument once again was exposed
to serious destruction by builders of AS Group of Companies functioned under control of Amelioration and Water Economy OJSC
digging a ditch for water and sewerage line. It’s intolerable that even
builders shatter construction wall, cultural layer and production
rests revealed and researched by archaeologists, with the excavator.
The expedition board informed the corresponding bodies and Agsu
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Törədilmiş dağıntılarla bağlı ekspedisiya rəhbərliyi tərəfindən
aidiyyatı orqanlara, o cümlədən Ağsu Rayon Prokurorluğuna
məlumat verilmişdir. Lakin bu müraciətlərin heç bir nəticəsi
olmamışdır. Baxmayaraq ki, “Tarix və mədəniyyət abidələrinin
qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununda
aidiyyatı orqanların vəzifələri və bu cür qanun pozuntuları
baş verərkən necə hərəkət etmək yolları çox aydın göstərilib.
Qanunda deyilir: “ İnşaat və digər təsərrüfat işləri görülərkən
abidə aşkar edilərsə, dərhal işlər dayandırılmalı, bu barədə
müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarına və Azərbaycan Milli
Elmlər Akademiyasına məlumat verilməlidir. Bu halda inşaat və
digər təsərrüfat işləri Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının
mütəxəssislərinin rəyi əsasında müvafiq icra hakimiyyəti
orqanının icazəsi ilə davam etdirilə bilər. İnşaat və digər
təsərrüfat işləri tarixi və arxeoloji əhəmiyyət kəsb edən zonada
aparılırsa, həmin ərazi əvvəlcədən mütəxəssislər tərəfindən
nəzərdən keçirilir və abidələrin ilkin tədqiqi təmin edilir”.
Qanununun 28-ci maddəsində isə oxşar hallara görə məsuliyyət
növləri göstərilir: “Abidələrin qorunması haqqında Azərbaycan
Respublikası qanunvericiliyini pozan şəxslər Azərbaycan
Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq cinayət, inzibati, intizam və mülki məsuliyyət daşıyırlar”.
Kələğaylı nekropolu. Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin sifarişi əsasında fəaliyyət göstərən
AS şirkətlər qrupunun inşaatçıları tərəfindən Girdimançaydan
Ağsu şəhərinə su xətti çəkmək məqsədilə torpaq işləri görülərkən
Bakı-Göyçay magistral yolunun şimal tərəfində Kəlağaylı kəndi
ərazisində I-II əsrlərə aid qəbirlər üzə çıxmışdır. Ekskavatorla
dağıdılmış qəbirlərin hər birində zəngin avadanlıq qeydə alınmışdır.
Bunlar əsasən yüksək zövqlə hazırlanmış rəngarəng çeşidli saxsı qab
nümunələridir. Tapıntıların əksəriyyətini iri təsərrüfat küpləri, süddanbiçimli, ağzı büzməli, lüləkli və novçalı qablar, təkayaq vazlar,
kiçik küpə və dolçalar, məhtərələr təşkil edir. Qəbirlərdən çıxan
materiallar içərisində qayıqvari formalı dən daşları və dəmir silah
nümunələri də vardır. Əfsuslar olsun ki, inşaatçıların və aidiyyəti
qurumların səhlənkarlığı üzündən qədim alban mədəniyyətinə aid
bu nadir tapıntıların xeyli qismi sındırılmış, dağıdılmış, bir qismi isə
fəhlələr və ətraf kəndlərin sakinləri tərəfindən mənimsənilmişdir.
AMEA-nın Ağsu arxeoloji ekspedisiyası olaydan xəbər tutduqda
su kəməri çəkilən əraziyə baxış keçirilmiş, aidiyyəti qurumların
nümayəndələrinin iştirakı ilə müvafiq akt tərtib etmiş və dağıdılmış
tapıntıların bir qismini toplayaraq Ağsu rayon tarix diyarşünaslıq
muzeyinə təhvil verilmişdir. Aşkar olunmuş yeni abidənin dövlət
qeydiyyatına alınması üçün ekspedisiya rəhbərliyi tərəfindən zəruri
tədbirlər görülmüşdür.
Bənəcik nekropolu. Ağsu arxeoloji ekspedisiyasına Ağsu rayonunun Bənəcik kəndi ərazisində təsərrüfat işləri görülərkən orada qəbirlər açıldığı və skeletlərin üzə çıxdığı haqqında məlumat
daxil olmuşdur. Məlumatı Bənəcik kənd sakini, məktəb direktoru Alı Əliyev vermişdir.
34 | MİRAS

YANVAR

JANUARY

region public prosecutor office in connection with the destructions.
However, these appeals had no result. Although the obligations of
relevant bodies and the ways of acting upon happening such law violations are clearly shown in the law of the Republic of Azerbaijan
on “preservation of historical and cultural monuments”. The law
says: “If monument is displayed while doing construction and other
economy work, the work must be immediately stopped and relevant
executive power bodies and National Academy of Sciences of Azerbaijan, notified”. In this case, construction and other economy work
might be continued with permission of appropriate executive power
body based on the view of experts of National Academy of Sciences
of Azerbaijan. If construction and another economy work is implemented in the historically and archaeologically important zone, the
zone must be surveyed beforehand by the experts and primary research of the monuments is provided”.
Types of responsibility for similiar cases are shown in Article 28 of
the Law: “People violated law of the Republic of Azerbaijan on protection of monuments, bare criminal, administrative, order and civil
responsibility in conformity with the law of the Republic of Azerbaijan”.
Necropolis “Kalagayli”. Upon implementation of ground work,
by builders of AS Group of Companies functioned under Amelioration and Water Economy OJSC for the purpose of water line
from Girdimanchay till Agsu town, graves of 1-2nd centuries were
diplayed in Kalagayli Village in north side of Baku-Goychay highway. In each of the grave, destroyed by the excavator rich equipment
was fixed. They include mainly colourful pottery plates made with
high taste. Most finds include large economy vessels, plates of milk
carrier, goffred, tar and small gutter type, one-legged vases, small
jugs and matras. Amongst materials revealed from the graves, there
are boat-like grain-stones and iron arms. Regretfully, rather large
part of these unique finds on old Albanian culture were broken and
destroyed because of negligence by builders and corresponding bodies; while the other part was appropriated by workers and settlers
of surrounding villages. When Agsu Archaeological Expedition of
National Academy of Sciences of Azerbaijan became aware of that,
the area which water line laid, was surveyed and relevant act complied with participation of relevant body representatives and a part
of destroyed finds collected and handed to History and Local-Lore
Museum of Agsu region. Urgent measures were taken by the expedition board for official registration of the revealed new monument.
Necropolis “Benejik”. Upon economy work in Benejik Village of
Agsu region, Agsu archaeological expedition got information about
display of graves and skeleton. Ali Aliyev, Benejik Village resident
and principal of school, reported.
The expedition members immediately went to Benejik Village and
surveyed the area. It became known that while excavating the site
for electric poles in Mingechavir-Baku direction, the excavator cut
Moslem cemetery without sign on the earth over small mountain
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Dərhal ekspedisiya üzvləri Bənəcik kəndinə getmiş, əraziyə
baxış keçirmişlər. Məlum olmuşdur ki, Mingəçevirdən Bakı
istiqamətində çəkilən elektrik dirəkləri üçün yer qazılarkən
ekskavator Alacəhrə adlanan kiçik dağ tirəsinin üzərində yer
səthində nişanəsi olmayan müsəlman qəbiristanlığını kəsmişdir.
Yerli sakinlər üzə çıxmış skeletlərin bir qismini müsəlman
qaydasında yenidən kənarda dəfn etmişlər. Biz ərazidə olarkən
həmin skeletlərdən birini gördük. Yerli sakinlər yaxın günlərdə
onu da dəfn edəcəklərini dedilər.
Ekspedisiya üzvlərinin fikrincə aşkar olunmuş qəbirlər XVIIXVIII əsrlərə aiddir. İndiki halda həmin ərazidə tədqiqatlar
aparılmasına zərurət yoxdur.
Konservasiya tədbirləri. Ekspedisiya fəaliyyətdə olduğu
müddətdə tədqiqat işləri başa çatmış sahələrdə MİRAS
tərəfindən aparılan konservasiya işlərində də bu və ya digər
dərəcədə iştirak etmişdir. Belə ki, III qazıntı sahəsində
yaradılmış sərgi-kompleksdə işlər tam olaraq başa çatdırılmışdır.
IV qazıntı sahəsinin üstü örtülmüş, içərisində isə konservasiya işləri yekunlaşmaq üzrədir. V qazıntı sahəsində aşkara
çıxarılmış Cümə məscidinin və onun yaxınlığındakı hovuzların
üstü örtülmüşdür. Həmin sahədə geniş bir ərazidə açıq səma
altında tam yeni texnoloji üsullar əsasında yaşayış massivinin
konservasiya işi də tamamlanmışdır. Hazırda VII sahədə aşkar
edilmiş anbar-buzxananın konservasiya olunması istiqamətində
“Azərbərpa” ilə birlikdə zəruri addımlar atılmaqdadır. Bütün bu
işlər birbaşa olaraq Mirasın təşəbbüsü, təşkilatçılığı və maliyyə
dəstəyi ilə həyata keçirilməkdədir.
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bloc called Alahajra. The residents buried a part of the displayed
skeleton aside, due to Moslem rules. We saw one of those skeletons in
that area. The settlers told they would bury this in few days.
According to the expedition members, the revealed graves belong to
17-18th centuries. At present time, there is no need for explorations
there.
Conservation events. The Expedition participated in conservation work conducted by MIRAS in this or other degree in the sites
where explorations completed. So, the work was completed entirely
in expo-complex created in 3rd excavation site. The 4th excavation
site was covered and the conservation inside is to be completed. Juma
Mosque and nearby pools displayed in 5th excavation site were covered up as well. Conservation work of dwelling massive was completed on the basis of new technologic methods in open sky in that wide
area. Presently urgent steps are made together with “Azerberpa” in
the line of conservation of store-ice house revealed in 7th site. All this
work is being directly conducted with MIRAS initiative, organization and financing.
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QARDAŞ KÖMƏYİ
MİRAS Abdulla Şaiqin ad gününə hazırlaşır
BROTHER HELP | MIRAS prepares for Abdulla Shaig’s birthday
MIRAS Mədəni İrsin Öyrənilməsinə Kömək İctimai Birliyinin
nəzdində yaradılmış teatr qrupu öz fəaliyyətinə Abdulla Şaiqin
“Əşxas” pyesinin səhnələşdirilməsi ilə başlayıb. Tamaşanın
2013-cü ilin əvvəllərində - yazıçının ad günü ərəfəsində nümayiş
olunması nəzərdə tutulur.
Belə ki, Azərbaycanın ədəbi-ictimai fikir tarixində maarif və
mədəniyyət xadimi, şair, nasir, dramaturq, ədəbiyyatşünas,
tərcüməçi kimi tanınan Abdulla Şaiq Talıbzadə 24 fevral1881-ci
ildə dünyaya gəlib.
Onun “Əşxas” (Şəxslər) adlandırdığı birpərdəli pyesi 1917-ci ildə
Bakı Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyəti tərəfindən nəşr olunmuş
«Qardaş Köməyi» məcmuəsində nəşr olunub. Bu yaxınlarda
“Keçmişdən günümüzə Azərbaycan və Türkiyədə xeyriyyəçilik
ənənəsi “Qardaş köməyi” layihəsi çərçivəsində adı çəkilən jurnal transliterasiya edilərək, Türkiyə türkcəsinə uyğunlaşdırılıb
və daha sonra kitab şəklində nəşr olunub. Kitabın təqdimatı
2012-ci ilin noyabrında Azərbaycan Dillər Universitetində
Türk Əməkdaşlıq və Koordinasiya Agentliyinin (TİKA) və
Gəncliyə Yardım Fondunun (GYF) birgə təşkilatçılığı ilə
“Keçmişdən günümüzə Azərbaycan və Türkiyədə xeyriyyəçilik
ənənəsi: “Qardaş köməyi” adlı beynəlxalq simpoziumda baş
tutub. Azərbaycan-Türkiyə Parlamentlərarası Dostluq Qrupunun rəhbəri, millət vəkili, AMEA-nın müxbir üzvü, professor
Nizami Cəfərov tədbirdə 1917-ci ildə Bakı Müsəlman Xeyriyyə
Cəmiyyətinin təşəbbüsü ilə nəşr edilən “Qardaş köməyi” adlı
jurnalın yeni versiyasını tədbir iştirakçılarına təqdim edərək
qeyd edib ki, “ Bu, bizim bir-birimizə qardaşlıq yardımlarımızın,
köməklərimizin sadəcə sözdə deyil, ən ağır dövrlərdə, Birinci Dünya müharibəsi zamanı, Osmanlı dövlətinin mövcud
olduğu, Azərbaycanda isə hələ dövlətçiliyin olmadığı bir dövrdə
cəmiyyət, millət, xalq, insan səviyyəsində yardımlaşmanı bizə
xatırladan gözəl bir kitabdır”.
TİKA başqanı Sərdar Çam tədbirdəki çıxışında 1917-ci ildə
“Qardaş köməyi” adlı jurnal dərc olunarkən Azərbaycanın indiki qədər zəngin və imkanlı olmadığını, buna baxmayaraq,
Azərbaycan xalqının Anadoludakı qardaşlarına göndərdikləri
yardımları müasir dünya üçün bir örnək kimi qiymətləndirib.
Artıq türk dünyasının getdikcə gücləndiyini, türk dövlətlərinin
dünyada söz sahibi olan ölkələrə çevrildiyini vurğulayan
S.Çam bütün türk dövlətləri arasında işgüzar əlaqələrinin
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A theatre group created within MIRAS Social Organization in
Support of Studying of Cultural Heritage launched the activity
staging of play “Ashkhas” (means: people) of Abdulla Shaig. It
is intended the performance will be shown on the eve of birthday of the writer in early 2013 year.
Abdulla Shaig Talibzade, known as an enlightener, a cultural
figure, a poet, a prosaist, a playwright, a specialist in literature
and a translator in the literary-social thought history of Azerbaijan, was born 24th February, 1881.
His one-act play “Ashkhas” (“People”) was published in
“Brother help” collection by Baku Moslem Society in 1917. Recently the journal, mentioned within the framework of “Charity traditions in Azerbaijan and Turkey from past to present”
project was transliterated, coincided with Turkish accent and
published later as a book. The book presentation was held at
international symposium on “From the Past to Present: Charity Traditions in Azerbaijan and Turkey of Brother Support”
in November, 2012 in Azerbaijan University of Languages by
joint organization of Turkish Cooperation and Coordination
Organization (TİKA) and the Fund of Aid for Youth. Head
of Azerbaijan-Turkey friendship group, MP, NASA Associate
member, Professor Nizami Jafarov presented to the event participants a new version of the journal “Brother help” published
in initiative of Baku Muslem Charity Society in 1917 and stated this is the book which reminds us our mutual assistance and
helping one another on the level of the society, nation, people
and human not just in the word, but in hard times, during
World War 1, during Ottoman period and absence of statehood
in Azerbaijan.
TİKA president Sardar Cham estimated aids sent to brothers
in Anatolia by Azerbaijani people in his speech at the event as
a sample for modern world noting Azerbaijan was not so rich
and had few potential during 1917-year publication of “Brother help” journal. S. Cham saying Turkic world getting stronger
and all Turkic states are advanced countries in the world, stated urgency of expanding business relations among them.
In the preface of the new edition of the book Professor Nizami

XƏBƏR

genişləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıb.
Kitabın yeni nəşrinə yazdığı ön sözdə professor Nizami Cəfərov
vurğulayıb ki, bu toplu sözün ən yüksək anlamında nəcib və
ülvi insaniyyət vəzifəsinin, təmənnasız qardaşlıq borcunun,
yurdundan-yuvasından didərgin düşmüş, məşəqqətli qaçqın
həyatı sürən, min mir iztiraba düçar olmuş biçarələrə vicdanlı
ziyalıların mənəvi və maddi yardımının parlaq örnəyi idi.
Qeyd edək ki, məcmuədə verilmiş yazıların
bir çox baxımdan bu gün də aktual olduğu,
müəlliflərin ədəbiyyat, siyasət, mədəniyyət
sahəsindəki nüfuzu nəzərə alınaraq, qardaş
Türkiyəylə qarşılıqlı yardım əlaqələrimizin
bariz rəmzi, çətin gündə dost köməyinin
nəcib timsalı olan bu kitabın dili, üslubu,
imlası saxlanılmaqla orijinalı ilə yanaşı həm
Azərbaycan dilində, həm də Türk dilində
latın əlifbasıyla yenidən nəşr edilib. Kitabın
yeni nəşri Türk Əməkdaşlıq və Koordinasiya
Agentliyinin (TİKA) və Gəncliyə Yardım
Fondunun (GYF) birgə təşkilatçılığı ilə baş
tutub.
“Qardaş köməyi” bir çox cəhətdən unikal,
misilsiz kitabdır. Bu topluda yazıları dərc
olunmuş müəlliflər XX əsrin əvvəllərində
Azərbaycan
ədəbiyyatının,
elminin,
siyasəyinin ən parlaq simalarıdır: Hüseyn
Cavid, Abdulla Şaiq, Ömər Faiq Nemanzadə,
Əhməd Cavad, Məmməd Əmin Rəsulzadə,
Abbas Səhhət, Salman Mümtaz, Məmməd
Səid Ordubadi və s.
Professor Nizami Cəfərov həmçinin qeyd
edib ki, bu məcmuəyə təkrar qayıdılması,
onun yeni, latın əlifbasıyla nəşr edilməsi
yalnız tarixi baxımdan əhəmiyyət kəsb etmir.
Bu yazılarda qaldırılan məsələlər bu gün də o
vaxtkı kimi gündəmdədir. Bu gün qarşımıza
çıxan bir çox problemlərin səbəbini və
kökünü də bu məcmuədə tapa bilərik.
“Tarixi unudanlar onu bir daha yaşamağa
məhkumdurlar” – deyiblər. Tariximizin acı
səhifələrini unutmamağımız, onları bir daha
yaşamayacağımızın rəhnidir.
MİRAS İctimai Birliyinin bu məcmuəyə
müraciəti də məhz tarixi həqiqətləri unutmamaq istəyindən irəli
gəlir. Abdulla Şaiqin insanlığı öz idealına çatması üçün ədalətə,
vicdana, mərhəmətə söykənib. Zülmə, fəlakətə, şeytana qalib
gəlməli olduğunu bəyan edən “Əşxas” əsərini səhnələşdirməklə
Birlik bu həqiqəti gənclərə aşılamaq niyyətindədir.

NEWS

Jafarov noted that this collection was a bright sample of gentle
and lofty humanity obligation, disinterested brother duty, generous intellectuals’ moral and financial assistance to driven out
of one’s native country, living refugee life and suffered poor.
Let’s note that, the articles in this collection were again published in Azerbaijani and Turkish languages in Latin alphabet taking into account their being actual
from different standpoints and authority
of the authors in the fields of literature,
politics, culture and keeping the language,
style and signature of the book which is
the gentle example of friend support in
hard time and obvious case of their mutual assistance relations with Turkey. New
publication of the book took place with coorganization of Turkish Cooperation and
Coordination Organization (TİKA) and
the Fund of Aid for Youth.
“Brother help” is unique and likeness book.
The authors whose articles are published
in this collection are bright figures of literature, science and policy of Azerbaijan in
early 20th century: Hussein Javid, Abdulla Shaig, Omar Faig Nemanzade, Ahmad
Javad, Mammad Amin Rasulzade, Abbas
Sahhat, Salman Mumtaz, Mammad Said
Ordubadi, etc.
Professor Nizami Jafarov also noted that,
re-publication of this collection, in new
and Latin alphabet does not assume importance from only historical viewpoint.
The issues raised in these scripts are on
the agenda today as previously. We can
find the reason and the root of many problems in this collection which we face today.
There is such a saying “those forgetting the
history are condemned to live again”. Our
forgetting bitter pages of our history is base
of our non-living them.
Addressing of MIRAS Social Organization to this collection, comes from the intention of remember of historical realities. Abdulla Shaig leant
against justice, honesty and favour in order mankind to reach
its ideal. The Organization intends to encourage the youth of
this reality by staging “Ekhshash” play stating it should overcome tyranny, disaster and evil.
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Beynəlxalq
simpoziumlar təşkil edir

MİRAS İctimai Birliyi VI Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti, İncəsənəti və Mədəni İrsin Mühafizəsi Simpoziumunda tərəfdaş kimi

MIRAS Arranges International Symposiums
MIRAS Social Organization as partner in 6th International Turkic Art,
Culture and Cultural Activities Heritage Preservation Symposium

38 | MİRAS

YANVAR

JANUARY

BAŞLIQ

HEADER

Şölə Bayramova

Shola Bayramova

MİRAS İctimai Birliyi Beynəlxalq Əlaqələr şöbəsinin müdiri

International Relations Department of MIRAS Social Organization

Qədim tarixə və mədəniyyətə malik olan Azərbaycan əsrlər
boyu Qərblə Şərq arasında körpü rolunu oynayıb. Ölkəmiz
əsrlərdən bəri özəlliyini qorumuş mədəni dəyərləri, zəngin musiqisi və xalq sənəti ilə dünyanın diqqətini çəkir.
Özünəməxsusluğu ilə seçilən Azərbaycan incəsənətinin
beynəlxalq arenada tanınması öz təcəssümünü Hollandiya,
İtaliya, Portuqaliya kimi ölkələrdə Azərbaycan Mədəniyyət
Günlərinin keçirilməsində, Azərbaycan Dövlət Opera və
Balet Teatrının Fransa və digər ölkələrdə qastrollarında tapıb.
Hazırda Azərbaycan dövlətinin Avropa və Yaxın Şərq ilə mədəni
əlaqələri xeyli genişlənib.
İstər dil, istərsə də adət-ənənələrilə bir-birinə çox yaxın
olan Azərbaycan və Türkiyə arasında mədəni əlaqələr çox
möhkəmdir. Azərbaycan və İtaliya arasında mədəni əlaqələr
də böyük tarixə malikdir. Bakıdan 55 km məsafədə yerləşən
Qobustan ərazisindəki qayalar üzərindəki qədim latın yazıları
Roma imperiyası legionlarının hələ uzaq keçmişdə Azərbaycan
ərazisində olduqlarından xəbər verir. Orta əsrlərdə İtaliyadan
Azərbaycana çoxlu sayda səyyahlar gəlmişlər. XVI-XVIII əsrlərdə
Səfəvilər dövləti ilə Venesiya Respublikası arasında intensiv
diplomatik və iqtisadi əlaqələr mövcud olub. XIX əsrin sonu, XX
əsrin əvvəllərində Bakıda İtalyan memarları tərəfindən müxtəlif
binalar tikilib, Dante və Petrarkinin əsərləri Azərbaycan dilinə

Azerbaijan possessing ancient history and culture, served as a bridge
between West and East for centuries. Our country attracts attention
of the world with moral values, rich national music and folk art preserved peculiarity since the ancient times.
Recognition of Azerbaijani art at international arenda for specifity is embodied in countries like the Netherlands, Italy, Portugal in
holding Azerbaijani cultural days, trips of Azerbaijani State Opera
and Ballet Theatre in France and other countries. Currently cultural
relations of Azerbaijani State have been rather widened with European countries and Near East.
Cultural relations between Azerbaijan and Turkey which are very
close both for languages and traditions, are very strong. Cultural relations between Azerbaijan and Italy also have great history. Old
Latin scripts on the rocks in the area of Gobustan situated in 55
kilometer of Baku prove existence of Roman Empire legions in Azerbaijan in far past. A lot of travellers arrived from Italy to Azerbaijan
in Middle Ages. There were intensive diplomatic and economic relations in 16-18th centuries between Sefevyds and Venice Republic.
Various buildings were constructed in late 19th century and early
20th century in Baku by Italian architects; works of Dante and
Petrarca were translated into Azerbaijani language and printed in
mass circulation. Joint Declaration was signed between Azerbaijan
Republic and Italian Republic in Rome in the field of culture, science
and technology upon the first official visit of Great Leader Haydar
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tərcümə edilib, kütləvi tirajla nəşr edilib. Ulu öndər Heydər
Əliyevin ilk rəsmi səfəri zamanı 25 sentyabr 1997-ci ildə Romada Azərbaycan Respublikası və İtaliya Respublikası arasında
mədəniyyət, elm və texnologiya sahəsində Birgə Bəyannamə, 1
iyun 2002-ci il tarixdə isə Bakıda Azərbaycan Respublikası və
İtaliya Respublikası arasında “Mədəniyyət, elm və texnologiya
sahəsində əməkdaşlıq haqqında” saziş imzalanıb. İtaliyada
mütəmadi olaraq dövlət səviyyəsində Azərbaycan mədəniyyət
günləri təşkil edilir. Dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin Romada ucaldılan abidəsi ölkələrimiz arasındakı
mədəni əməkdaşlığa mühüm töhfə hesab olunur.
MİRAS İctimai Birliyinin beynəlxalq əlaqələri və mədəni
irs (arxeologiya, rəssamlıq, memarlıq, elm, tarix, ədəbiyyat,
incəsənət, heykəltəraşlıq) sahəsində beynəlxalq təşkilatlarla
birgə fəaliyyət və təcrübə mübadiləsi xeyli genişlənib. Birlik
bugünə qədərki fəaliyyətində Azərbaycan mədəniyyətinin
inkişaf perspektivləri baxımından xüsusi əhəmiyyətə malik bir
sıra tədbirlər keçirib. Bu gün MİRAS-ın təşəbbüsü ilə arxeologiya, konservasiya, bərpa və s. sahələrdə dünya təcrübəsində
tətbiq edilən mütərəqqi texnologiyalar, beynəlxalq proqram
və layihələr uğurla tətbiq edilir. Beynəlxalq əlaqələr sahəsində
MİRAS İctimai Birliyinin Milan Politexnik Universiteti ilə
əməkdaşlığı xüsusilə fərqlənir. Bu əməkdaşlıq 2011-ci ilin
fevralında Milan Politexnik Universiteti ilə birgə imzalanan
çərçivə sənədinin davamı kimi bir neçə istiqamətdə həyata
keçirilir və həmin istiqamətlər üzrə işlər davam etdirilməkdədir.
MİRAS İctimai Birliyi 18-20 sentyabr 2012-ci ildə İtaliyanın
Milan şəhərində İtaliyanın Politexnik Universiteti və
Türkiyənin Konya Fikir, Mədəniyyət, Sənət Adamları Birliyi ilə
birlikdə təşkil etdiyi VI Beynəlxalq Türk Mədəniyyət, İncəsənət
və Mədəni İrsin Mühafizəsi simpoziumunun tərəfdaşı və
təşkilatçısı oldu. Xatırladaq ki, bu simpozium daha əvvəl Balkan
ölkələrində, Misirdə və İspaniyada keçirilmişdi.
Simpoziumun açılışı MİRAS, Türkiyənin Konya Fikir,
Mədəniyyət və Sənət Adamları Birliyi və Milan Politexnik Universitetinin təşkillatçılığı ilə sentyabrın 18-də baş tutdu. Simpoziumun Milan Politexnik Universitetinin əsas binasında Aula
Magnia zalında keçirilən açılış mərasimini giriş sözü ilə açan
universitetin prorektoru Prof. Dr. Alessandro Balduççi simpozium iştirakçılarına Milan Politexnik Universiteti, onun dünyanın
ayrı-ayrı ölkələri, o cümlədən Türk dünyası və Azərbaycanla
əlaqələrindən bəhs etdi. O, bir il öncə MİRAS İctimai Birliyi
ilə Politexnik Universiteti arasında iş birliyinə dair imzalanmış
çərçivə sənədi və onun reallaşdırılması istiqamətində görülən
işlər barədə də məlumat verdi. Daha sonra Səlcuklu Universiteti Türk Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri, professor Yusuf
Küçükdağ, Professor Stefano Della Torre, simpoziumun baş katibi Əhməd Aytac, Azərbaycan tərəfdən AMEA-nın müxbir üzvü,
professor Vəli Əliyev, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və
Turizm Nazirliyinin sektor müdiri Könül Cəfərova, Türkiyə
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Aliyev on 25 September, 1997 and on 1 June 2002 truce on “culture, science and technology” was signed in Baku. Cultural days of
Azerbaijan are regularly held in Italy on state level. The monument
of genius Azerbaijani poet and thinker, Nizami Ganjavi in Rome
is considered important gift between our countries to our cultural
co-operation.
International relations and joint activity and exchange of practice
of MIRAS Social Organization with international organizations in
the field of cultural heritage (archaeology, paint, architecture, science, history, literature, art, sculptor) were rather widened. The Organization implemented a lot of events of special importance from
viewpoint of development perspectives of Azerbaijani culture till upto-date activity. In initiative of MIRAS, advanced technologies used
in world practice in the fields of archaeology, conservation, restoration and others, international program and projects are successfully
applied. Cooperation of MIRAS Social Organization and Milan
Polytechnic University in international relations is especially distinctive. This cooperation is realized in several directions as continuance
of Framework Agreement signed with Milan Polytechnic University
in February, 2011 and the work is ongoing.
On 18-20 September, 2012 MIRAS Social Organization was the
organizer and partner of 6th International Turkic Culture, Art and
Cultural Activities Heritage Preservation Symposium co-organized
with Konya Opinion, Culture and People of Art Association and
Polytechnic University of Milan in Milan City of Italy. The symposium was previously held in the Balkans, Egypt and Spain.
The opening ceremony of 6th International Turkic Culture, Art
and Cultural Activities Heritage Preservation Symposium co-organized by MIRAS Social Organization, Konya Opinion, Culture
and People of Art Association and Polytechnic University of Milan
was held on 18 September. Prof. Dr. Alessandro Balducci opening
the symposium with introductory speech held in Aula Magnia hall,
the basic campus of Milan Polytechnic University spoke about Milan Polytechnic University, its relations with different countries of
the world, including Turkic world and Azerbaijan. He also noted
a framework agreement signed between MIRAS Social Organization and Politechnico a year ago and the work done in this line.
Later, Prof. Yusuf Küçükdağ, head of Selçuklu University’s Turkish
Research Center; Prof. Stefano Della Torre; symposium secretary
general Ahmet Aytac; Vali Aliyev, associate member of National
Academy of Sciences of Azerbaijan (NASA), Professor in Azerbaijan State Pedagogical University; Konul Jafarova department chief
of Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Azerbaijan;
ambassador of Turkey Republic to Holy See Prof. Dr. Kenan Gürsoy; secretary general of ambassador of Republic of Azerbaijan to
Italy, Ilqar Farajov and council of Turkey Republic to Milan, Mrs.
Aylin Sekizkok, made a speech.
Diplomas and presents were granted to a group of people who had
special attendance in the arrangement of the symposium, in the end.
The opening ceremony continued with presentation of the exhibition
made of historical and modern Turkic culture and art samples.
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Cümhuriyyətinin Vatikandakı səfiri Prof. Dr. Kenan Gürsoy,
Azərbaycan Respublikasının İtaliyadakı səfirinin baş katibi İlqar
Fərəcov və Türkiyə Cümhuriyyətinin Milandakı baş konsulu
xanım Aylin Sekizkök çıxış etdilər. Açılış mərasiminin sonunda
simpoziumun təşkilində xüsusi xidmətləri olan bir qrup şəxsə
diplomlar və hədiyyələr təqdim olundu. Açılış mərasimi tarixi
və müasir Türk mədəniyyəti və incəsənəti nümunələrindən
ibarət sərginin təqdimatı ilə davam etdirildi.
Simpoziumda Azərbaycandan olan 50-ə yaxın alim və sənət
adamı iştirak edirdi. Simpoziumun ilk günündə AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu Ağsu arxeoloji ekspedisiyasının
rəisi professor Qafar Cəbiyev və Azərbaycan Müəllimlər
İnstitutunun dosenti, MİRAS İB-nin sədri, tarix üzrə fəlsəfə
doktoru Fariz Xəlillinin “Azərbaycan-Avropa əlaqələri tarixi”, Memarlıq və İnşaat Universitetinin professoru Ramiz
Əbdülrəhimovun “Türkdilli xalqların memarlıq irsinin tarixi
inkişaf yolları”, AMEA-nın müxbir üzvü professoru Cəfər Qiyasinin “Azərbaycanın Monumental Səfəvi Türbələri və Tac
Mahal Türbəsinin Genezisi haqqında” məruzələri maraqla
dinlənildi. Simpoziumda türk tarixi, ədəbiyyatı, folkloru,
incəsənətinə dair məruzələr (rəsm əsəri, heykəl və s. türk plastik sənətləri və ənənəvi türk incəsənəti ilə bağlı mövzular), türk
elmi (türk ictimai elm və texnika sahəsindəki bütün mövzular),
türk arxeologiyası (arxeoloji qazıntılar, mühafizə sistemləri,
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Nearly 50 scientists and art representatives from Azerbaijan participated at the symposium. On the first day of the symposium, the
report “History of Azerbaijani-European relations” by Prof. Gafar
Jabiyev, chief of Agsu Archaeological Expedition of NASA Institute
of Archaeology and Ethnography and PhD Fariz Khalilli, a senior
lecturer at Azerbaijan Teachers Institute, chairman of MIRAS Organization; report “Historical development of the Turkish speaking
folks’ architecture” by Ramiz Abdulrahimov, Prof. of Azerbaijan
University of Architecture and Construction; “Monumental Safavids Tombs of Azerbaijan and genesis of Taj Mahal Tomb” by Jafar
Giyasi, NASA associate member were heard with interest.
In general 70 reports on Turkic History-Literature-Folklore-Art (all
such issues concerning Turkic plastic arts and traditional Turkic
arts like painting, sculpture etc.), Turkic Science (all issues in the
field of Turkic social science and technology), Turkic Archaeology
(archaeological excavations; protection systems including defence;
science and technologies for the protection of architectural monuments; restoration, educational activities for researchers and technicians in the field of common quote; studies for monitoring built-in
application) were heard at the Symposium. The symposium went on
with separate sessions for two days. Reports by representatives from
Azerbaijan, associate members of NASA, Veli Aliyev, Jafar Giyasi
and Teymur Karimli; director of NASA Institute of Architecture
and Art, Artegin Salamzade; employee of the Institute, Professor
Rana Abdullayeva; director of NASA Central Scientific Library,
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memarlıq abidələrinin qorunması üçün texnikalar, bərpa-ortaq
fəaliyyət sahələrində birgə çalışan tədqiqatçı və mühəndislərin
tədris fəaliyyətləri, yaşayış yerlərinin monitorinqi) haqqında
olmaqla ümumilikdə 70 məruzə dinlənildi. Simpozium iki
gün ərzində davam edən bölmə iclaslarında öz işini davam etdirdi. Azərbaycanı təmsil edən AMEA-nın müxbir üzvləri Vəli
Əliyev, Cəfər Qiyasi və Teymur Kərimlinin, AMEA Memarlıq
və İncəsənət İnstitutunun direktoru Ərtegin Salamzadə, həmin
institutun əməkdaşı, professor Rəna Abdullayeva, AMEA
Mərkəzi Elmi Kitabxanasının direktoru, professor Aybəniz
Əliyeva-Kəngərli, AMEA Hüseyn Cavid Ev Muzeyinin direktoru, professor Gülbəniz Babaxanlı, AMEA Milli Azərbaycan
Tarixi Muzeyinin direktor müavinləri Nərgiz Əliyeva və Həbibə
Əliyeva, AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutunun
direktor müavini Roida Rzayeva, Milli Azərbaycan İncəsənəti
Muzeyinin elmi katibi Xədicə Əsədova, AMEA Nəsimi adına
Dilçilik İnstitutunun əməkdaşları Rübabə Əliyeva, Şəms Qocayeva, Gülnarə Əzizova, AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar
İnstitutunun aspirantı Şəhla Xəlilli, “İçərişəhər” Dövlət TarixMemarlıq Qoruğunun şöbə müdiri, arxeoloq Kamil İbrahimov,
Naxçıvan Dövlət Universitetinin dosenti Nəzakət İsmayılova,
MİRAS İctimai Birliyinin üzvləri Rəşad İbrahimov, Arzu
Soltan, Qədrəddin Nemətzadə, Albina Rzayevanın məruzələri
dinlənildi.
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Professor Aybeniz Aliyeva-Kengerli; director of NASA Hussein Javid Museum, Professor Gulbeniz Babakhanli; deputies director of
NASA National Museum of History of Azerbaijan, Nargiz Aliyeva
and Habiba Aliyeva; deputy director of NASA Institute of Philosophy, Sociology and Law, Roida Rzayeva; academic secretary of Museum of National Art of Azerbaijan, Khadija Asadova, employees
of NASA Linguistics Institute named after Nasimi, Rubaba Aliyeva,
Shams Gojayeva and Gulnara Azizova; post-graduate of NASA
Manuscripts Institute named after Fizuli, Shehla Khalilli; chief of
State Historical-Architectural Reserve Icherisheher, archaeologist
Kamil Ibrahimov; senior lecturer of Nakhchievan State University,
Nazaket Ismayilova, members of MIRAS Social Organization- Rashad Ibrahimov, Arzu Soltan, Gadraddin Nematzade, Albina Rzayeva were heard at the symposium.
General secretary of symposium organizing committee, Prof. Dr.
Ezio Arlati, also representative of MIRAS Social Organization on
Italy, Prof. Dr. Luigi Scrinzi said these events can serve as confident
moral bridge between West and East, Islamic and Christianity
World and estimated joint projects of Milan Polytechnic University
and MIRAS Social Organization an integral part of preparatory
events for international exhibition Milan-Expo 2015. They underscored with accent Azerbaijan’s possession of the opportunities to
present effectively the historical and cultural values during the Milan-Expo 2015.

SİMPOZİUM

Təşkilat Komitəsinin baş katibi Prof. Dr. Ezio Arlati və MİRAS
İctimai Birliyinin İtaliya üzrə təmsilçisi Prof. Dr. Luigi Scrinzi bu cür tədbirlərin Qərblə Şərq, İslam dünyası ilə Xristian
dünyası arasında çox etibarlı bir mənəvi körpü ola biləcəyini
vurğuladı və Milan Politexnik Universiteti ilə MİRAS İctimai
Birliyinin həyata keçirdiyi birgə layihələri Milan-Expo 2015
beynəlxalq sərgisinə hazırlıq tədbirlərinin tərkib hissəsi kimi
dəyərləndirdilər. Onlar Azərbaycanın Milan-Expo 2015
sərgisində özünün tarixi-mədəni dəyərlərini çox effektli şəkildə
təqdim etmək imkanlarına malik olduğunu xüsusi olaraq
vurğuladılar.
Sentyabrın 18-də Milan Politexnik Universitetinin rəhbərliyi
simpozium iştirakçıları üçün rəsmi ziyafət təşkil etdi. Ziyafətdə
simpozium iştirakçıları ilə yanaşı, İtaliya, Azərbaycan və
Türkiyənin diplomatik korpusunun nümayəndələri və digər
rəsmi şəxslər iştirak etdi. Mərasimdə MİRAS musiqi qrupu
muğam dəstgahı ilə çıxış etdi. İştirakçılar üçün simpozium
çərçivəsində İtaliyanın tarixi və görməli yerləri, o cümlədən Milan, Venesiya, Verona və Komo şəhərlərinə tur təşkil olundu.
Simpozium iştirakçılarının yekdil rəyi VII Beynəlxalq Türk
Mədəniyyət, İncəsənət və Mədəni İrsin Mühafizəsi simpoziumunun Bakıda keçirilməsi haqqında razılıq əldə olundu.

SYMPOSIUM

On 18 Sept. the Board of Milan Polytechnic University arranged
social dinner for the participants. Along with the symposium participants, diplomats of Italy, Azerbaijan and Turkey and other officials also took part in the event. MIRAS Music Group performed
Azerbaijani mugham during the event. The symposium participants
were organized a tour to historical sites and places of interest of Italy
including Milan, Venice, Verona and Como Cities within the symposium.
According to unanimous opinion of the symposium participants,
agreement on holding 7th International Turkic Art, Culture and
Cultural Activities Heritage Preservation Symposium in Baku was
achieved. Basic trend of reports and speeches sounded at the symposium was necessity of development of intercultural dialogue of
mankind and more strengthening of its horizons. It was underscored
that dialogue environment is urgent everywhere and everytime for
living of peoples, nations, countries and states within unity, cooperation and friendship conditions and that Turkic mobil world can be a
paradigm in this work. In these terms the work done by Azerbaijani
and Turkish state officials and public figures in this line was particularly stated by the participants. It was noted the symposium played
important role in the development of cultural relations of Azerbaijan, Turkey and Italy thereby serving to bring to the notice of international scientific community old Turkic history, richness of culture
and art, as well as historically moral values.
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Dədə Qorqud yurdu-BAYBURT
Dede Gorgud Land-Bayburt
2012-ci ilin oktyabrında Şirvanşahlar saray kompleksində MİRAS İctimai Birliyi və
Türkiyənin Bayburt Bilim, Eğitim və Kültür Dərnəyinin təşkilatçılığı ilə Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Müstəqilliyinin
bərpasının 21-ci ildönümünə həsr edilmiş “Dədə Qorqud yurdu – Bayburt.
Azərbaycan və Türkiyə mədəni əlaqələri”
mövzusunda seminar keçirildi. Seminarın
keçirilməsinə İçərişəhər Dövlət Qoruğu
İdarəsi tərəfindən dəstək verildi.
Seminarda AMEA-nın müxbir üzvü, professor Vəli Əliyev, Ağsu arxeoloji ekspedisiyasının rəisi professor Qafar Cəbiyev, İçərişəhər
Dövlət Qoruğu İdarəsinin şöbə müdiri,
arxeoloq Kamil İbrahimov çıxış etdilər.
Türkiyə BEKDER Dərnəyinin sədri Mete
Emir “Türk dünyasınıən ortaq atası Dədə
Qorqud və Bayburt”, Bayburt İl Turizm və
Kültür müdiri Adnan Okumuş “Türk turizminin qala şəhəri Bayburt və turizm potensialları”, Bayburt Ticarət və Sənaye Odası
baş katibi Gokhan Önder Karaoğlunun
“Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrinin dünəni,
bugünü və sabahı” mövzusunda məruzələri
dinlənildi.
Tədbir çərçivəsində tanınmış türk rəssamfotoqrafları Zeynal Abidin Öztürkün və
Ferudin Hacıhasanzadenin əsərlərindən
ibarət sərgi nümayiş olundu.
Daha sonra Bayburt Bələdiyyəsi Musiqi
Qrupunun üzvləri, türk pop musiqisi ifaçıları Murat Türkoğlu, Ərtoğrul Bayhan,
Əmrə Çikotun və MİRAS musiqi qrupunun
bayram konserti təqdim olundu. Konsertdə
İçərişəhər Dövlət Qoruğu İdarəsinin musiqi kollektivləri də çıxış etdilər.
Xatırladaq ki, bir neçə ay öncə MİRAS İctimai Birliyinin nümayəndə heyəti də Bayburtda keçirilən XVIII Beynəlxalq Dədə
Qorqud festivalında iştirak etmişdi.
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A seminar entitled “Dede Qorqud LandBayburt, Azerbaijan and Turkey cultural
relations” was held in October, 2012 year at
Ensemble of Shirvanshahs Palace dedicated
to 21st anniversary of restoration of state
independence of the Republic of Azerbaijan
co-organized by MIRAS Social Organization
in Support of Studying of Cultural Heritage
and Bayburt Science, Education and Culture
Association of Turkey. The seminar was supported by administration of State HistoricalArchitectural Reserve Icherisheher.
Associate member of NASA, Professor Vali
Aliyev, chief of Agsu archaeological expedition, Prof. Gafar Jabiyev, employee of science department of Administration of State
Historical-Architectural Reserve Icherisheher, archaeologist Kamil Ibrahimov spoke
at the seminar. Report by chairman of Turkey’s BEKDER Organization, Mete Emir
on “ common ancestor of Turkic world-Dede
Qorqud and Bayburt”, chief of Bayburt Tourism and Culture Department, Adnan Okumush- “Castle city of Turkic tourism-Bayburt
and tourism potentials”; secretary general of
Bayburt Trade and Industry Organization;
Gokhan Önder Karaoğlu –“Yesterday, today
and tomorrow of Turkey-Azerbaijan relations” were heard. Within the event’s scope
an exhibition of well-known Turkish painterphotographers Zeynal Abidin Ozturk and
Feridun Hajihasanzadeh was shown. Later
on a celebrity concert of members of Bayburt
municipality Music Group, Turkish pop musicians Murat Turkoglu, Artogrul Bayhan,
Emre Chikot and MIRAS Music Group was
held. Music ensemble of administration of
State Historical-Architectural Reserve Icherisheher was also performed.
Let’s recall that, representatives of MIRAS Social Organization participated some months
ago at 18th International Dede Qorqud Festival held in Bayburt.
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KİTABİ-DƏDƏ QORQUD ƏLYAZMALARI
MANUSCRIPTS OF “KITABI-DEDE-GORQUD”
Səbinə Süleymanova

Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun tələbəsi

Kitabi-Dədə Qorqud (Kitab-i Dədəm Qorqud əla lisan-i
taife-i Oğuzan) oğuz türklərinin tarixini, mədəniyyətini, dilini
öyrənmək üçün nadir ədəbi nümunələrdəndir. XI-XII əsrlərə
aid olan dastan türk ədəbiyyatının ən qədim yazılı abidələrindən
sayılır.
Kitabi Dədə Qorqud dastanında müəlliflik Dədə Qorquda aid
edilir. XIV əsr tarixçilərindən Aybək əd-Dəvadari və Fəzlullah
Rəşidəddin Dədə Qorqudun Məhəmməd peyğəmbər zamanında yaşadığını və türklər tərəfindən elçi sifətilə onun yanına
göndərildiyini yazıblar. Dastanın müqəddiməsində də Dədə
Qorqudun Məhəmməd peyğəmbər zamanında yaşadığı qeyd
olunur.
Dastanın əsas süjeti aşağıdakı on iki boyda əks olunub: “Dirsə
xan oğlu Buğacın boyu”, “Salur Qazanın evinin yağmalandığı
boy”, “Bayburanın oğlu Bamsı Beyrək boyu”, “Qazan bəyin oğlu
Uruz bəyin dustaq olduğu boy”, “Duxa Qoca oğlu Dəli Domrulun boyu”, “Qanlı Qoca oğlu Qanturalı boyu”, “Qazılıq Qoca
oğlu Yeynəyin boyu”, “Basat Təpəgözü öldürdüyü boy”, “Bəkil
oğlu Əmranın boyu”, “Uşun Qoca oğlu Səgrəyin boyu”, “Salur
Qazan dustaq olub oğlu Uruz çıxardığı boy”, “İç Oğuza Dış
Oğuz asi olub Beyrək öldüyü boy”.
Dastanın əlimizdə olan nüsxələri XVI əsrdə üzü köçürülmüş
əlyazmalardır. Kitabi-Dədə Qorqudun iki əlyazması məlumdur.
Əlyazmaların biri alman şərqşünası Fridrix fon Dits tərəfindən
İstanbuldan Almaniyaya aparılmış və Drezden şəhərinin kitabxanasına bağışlanmışdır. Həmin əlyazma bir müqəddimə və on
iki boydan ibarətdir. Digər nüsxə isə XX əsrin 50-ci illərində Vatikanda tapılmışdır. Bu əlyazma bir müqəddimə və altı boydan
ibarət nüsxədir.
XX əsrin 50-ci illərində sovet totalitar rejiminin ideoloji təzyiqi
altında Kitabi Dədə Qorqud eposu milli ədavəti qızışdıran ədəbi
abidə kimi qadağan edilmiş, yalnız 60-cı illərin əvvəllərində
“bəraət” almışdır.
Abidə haqqında ilk dəfə alman alimi Fridrix Dits məlumat
vermiş və Təpəgöz boyunu alman dilinə tərcüməsi ilə nəşr etdirmişdir (1815). V.V.Bartold 1894-1904-cü illərdə dastanın 4
boyunu rus dilinə çevirərək çap etdirmişdir. O, 1922-ci ildə dastanın tam tərcüməsini başa çatdırmışdır. Həmin tərcümə 1950ci ildə Bakıda (Həmid Araslı və Məmmədhüseyn Təhmasibin
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Sabina Suleymanova

Student of Azerbaijan Teachers’ Institute

“Kitabi-Dede-Gorqud “ epos (Kitab-i Dedem Qorqud ela lisan-i
taife-i Oguzan) is one of unique literary samples to study Turks’
history, culture and language. The epos of 11-12th century is considered one of the ancient written monuments of Turkic literature.
The authorship belongs to Dede Qorqud in “Kitabi-Dede-Gorqud
“ epos. 14th century historians, Aybek ad-Davadari and Fazlullah
Rashidaddin wrote about Dede Qorqud’s existence during Prophet Muhammad time and dispatch to them as envoy by Turks. In
the epos foreword, it is noted Dede Qorqud lived during Prophet
Muhammad time.
Basic plot of the epos is reflected in the following twelve parts: “Saga
about Dirse khan’s son Bugaj” “ the saga about Salur Gazan’s house
capture”, “Saga Bayburan’s son Bamsi Beyrek”, “saga of imprisonment of Gazan bey’s son, Uruz bey”, “saga about Duha Goja oglu
Deli Domrul”, “Saga about Ganli Goja oghlu Ganturali”, “saga
about Gaziliq Goja oglu Yeyney”, “saga about Basat’s killing Tepegoz”, “saga about Bekil oghlu Emrah”, “saga about Ushun Goja
oghlu Sagray”, “Salur Gazan’s freeing son Uruz”, “External Oguz
rebelling of interior Oghuz and Beyrek’s dying”.
The preserved copies of the epos are the manuscripts inscribed in
16th century. Two manuscripts of “Kitabi-Dede-Gorqud “ epos
are known. One of the manuscripts was taken from Istanbul to
Germany by German orientalist Friedrich von Dits and given as
a gift to library of Dresden City. The manuscript consists of one
foreword and twelve parts. The other copy was revealed in 50s of
20th century in Vatican. This manuscript is a copy consisted of a
foreword and six parts.
“Kitabi-Dede-Gorqud “ epos was banned in 50s of 20th century
under ideological pressure of Soviet totalitarian regime as literary
monument provoked national enmity and “was fully exonerated”
in early 60s.
German scientist Friedrich von Dits informed for the first time
about the monument and published part “Tepegoz” in German
translation (1815). V.V.Bartold translated 4 parts of the epos to
Russian language and printed in 1894-1904. He completed total
translation of the epos in 1922. The translation was published in
Baku in 1950 (under edit of Hamid Arasli and Mammadhussein
Tahmasib) and in Moscow in 1962.
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redaktəsi ilə), 1962-ci ildə isə Moskvada nəşr olunmuşdur.
1952-ci ildə Ettope Rossi Vatikan kitabxanasında əsərin yeni bir
nüsxəsini tapıb italyanca tərcüməsi ilə birlikdə nəşr etdirmişdir.
Kitabi-Dədə Qorqud dastanı Türkiyədə ilk dəfə 1916-cı ildə
Kilisli Müəllim Rifət, Azərbaycanda isə 1939-cu ildə akademik
Həmid Araslı tərəfindən nəşr olunmuşdur.
Sonralar əsər ingilis, alman və fars dillərinə
tərcümə edilmiş, İngiltərə, İsveçrə, Amerika
Birləşmiş Ştatları və İranda çapdan çıxmışdır.
Kitabi-Dədə Qorqud dastanı orta əsrlərdə
Azərbaycanda baş vermiş hadisələrlə səsləşir.
Dastandakı hadisələrin əksəriyyəti Dəmirqapı
Dərbənd, Bərdə, Əlincə, Gəncə, Göyçə
gölü, Dərəşam, Qaradağ, Qaraçuq dağı və
s. yerlərdə cərəyan edir. Kitabi-Dədə Qorqudu yazıya köçürən mirzə Dədə Qorqudu
bu dastanların yaradıcısı, həm də iştirakçısı
kimi təqdim edir. Bayat elindən çıxmış bu
müdrik insanın oğuzun müşkül məsələlərini
həll edərək gələcəkdən belə xəbər verdiyini
göstərir. Bəzi məlumatlara görə Dədə Qorqudun məzarı Dərbənddə yerləşir. XVII əsrin
səyyahları Övliya Çələbi və Adam Oleari bu
məzar haqqında məlumat vermişlər.
Kitabi-Dədə Qorqud dastanından belə anlaşılır ki, Dədə Qorqud şücaət göstərən igidlərə
ad qoyur, çətin zamanlarda xalqın köməyinə
gəlir, müdrik məsləhətləri ilə onlara yol
göstərir.
Kitabi-Dədə Qorqud dastanı yarandığı dövrün adət-ənənələri, həyat tərzi və s. haqqında
tarixi-etnoqrofik məlumatla zəngindir. KitabiDədə Qorqud dastanında qadına yüksək
münasibət bəslənilir.
Türk dünyasının möhtəşəm ədəbi əsəri kimi
Kitabi-Dədə Qorqud dastanının poetik dili
bədii təsvir vasitələri ilə zəngindir. Onlarda
xalq dilinin incəliklərindən, atalar sözü, məsəl
və idiomatik ifadələrindən bol-bol, məharətlə istifadə olunmuşdur. Kitabi-Dədə Qorqud dastanı Azərbaycan türkcəsinin tarixini öyrənmək baxımından zəngin mənbədir.
İstifadə olunmuş ədəbiyyat:
1. Dədə Qorqud kitabı. Ensiklopedik lüğət. Bakı: Öndər nəşriyyat,
2004.
2. Nəbiyeva Ü.A. Dədə Qorqud haqqında ilk mənbə // Bakı Universitetinin Xəbərləri (humanitar elmlər seriyası), № 1, 2006,
səh. 49-54.
3. Rəşidəddin F. Oğuznamə. Bakı: Azərnəşr, 1992, 71 səh.
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In 1952 Ettope Rossi found a new copy of the work in Vatican library and published it together with its Italian translation. “Kitabi-Dede-Gorqud “ epos was published in Turkey for the first time
by Kilisli Rifat in 1916, in Azerbaijan by academician Hamid
Arasli in 1939. Afterwards, the work was translated into English,
German and Persian languages and printed
in England, Switzerland, United States and
Iran.
“Kitabi-Dede-Gorqud “ epos coincides with the
occurrences happened in Azerbaijan in Middle
Ages. The most events in the epos occurred in
Demirqapi Derbent, Barda, Alinja, Ganja,
Goycha Lake, Deresham, Garadag, Qarachuq
Mountain, etc. The clerk who inscribed “KitabiDede-Gorqud “ presents Dede Qorqud as both
the author of this epos and the participant. This
wise person, who is from Bayat nation, settles
complicated issues of Oghuz tribes and predicts
the future. According to some information,
grave stone of Dede Qorqud is located in Derbent. Travelers of 17th century, Ovliya Chelebi
and Adam Oleari informed on this grave.
It is known from Kitabi-Dede Qorqud epos
that Dede Qorqud gives name to the braves
displayed courage; helps people in hard times;
shows them the way with wise advices.
Kitabi-Dede Qorqud epos is rich with historical and ethnographic information on traditions, nomad life style and others of the period
of the creation. Women are shown the highest
attitude in “Kitabi-Dede-Gorqud” epos.
Poetic language of “Kitabi-Dede-Gorqud “
epos as magnificent literary work of Turkic
world is rich with graphic descriptive means.
Nicety of folk language, proverbs, sayings and
idiomatic phrases are used richly and skillfully there. “Kitabi-Dede-Gorqud “ epos is a
rich source in the terms of study of history of Azerbaijani Turkish
language.
Used bibliography:
1. Dede Qorqud book. Encyclopaedic dictionary. Baku: Onder
Publishing House, 2004.
2. U.A. Nabiyeva. The first source about Dede Qorqud// News
of Baku University (the humanities series), No. 1, 2006, page.
49-54.
3. F. Rashidaddin. Oghuzname. Baku: Azerneshr, 1992,
page 71.
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“39-cu pİllədə qırılan ömür”

kİtabının təqdİmat mərasİmİ
Presentation of Book “Broken life in 39th step”
Dekabrda Atatürk Mərkəzində MİRAS İctimai Birliyi
tərəfindən hazırlanan və bir sıra xeyirxah insanların dəstəyi ilə
çap edilən mərhum jurnalist Ceyhun Nağıya həsr olunmuş “39cu pillədə qırılan ömür” kitabının təqdimat mərasimi keçirilib.
Kitabda mərhum jurnalistin yazıları və onun barəsində yazılan
məqalələr toplanıb.
Təqdimat mərasimində mərhumun dostları, ailə üzvləri, tanınmış jurnalistlər iştirak etmişlər. MİRAS İctimai Birliyinin sədr
müavini, kitabın redaktoru Arzu Soltan təqdimat mərasimini
açaraq kitabın ərsəyə gəlməsində əməyi olanlara, o cümlədən
kitabın tərtibatçısı, gənc jurnalist Cəfər Mənsimiyə minnətdarlıq
etmişdir. MİRAS İctimai Birliyinin sədri Fariz Xəlilli Ceyhun
Nağının MİRAS İctimai Birliyinin dostu olduğunu, Azərbaycanın mədəni irsinin təbliği sahəsində
fərqləndiyini, Ağsudakı arxeoloji qazıntılar haqqında ilk geniş məqaləni yazdığını diqqətə çatdırmışdır. Xalq Cəbhəsi qəzetinin baş redaktoru Elçin
Mirzəbəyli, sabiq millət vəkili Nazim Məmmədov,
Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyinin (DGTYB) sədri
Əkbər Qoşalı, tarixçi Elmira Abbasova, jurnalistlər
Rüfət Əhmədzadə, Seymur Qasımbəyli, Ceyhun
Musaoğlu Cuyhun Nağı, onun həyatı və jurnalistlik
fəaliyyəti haqqında maraqlı xatirələrini bölüşmüşlər.
Xanımı Təhminə Qəmbərova ailə üzvləri adından
Ceyhun Nağını tarixdə yaşadacaq belə bir kitabı hazırlayanlara minnətdarlıq etdi.
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In December, 2012 there was a presentation of a book “Broken
life in 39th step” dedicated to deceased journalist Ceyhun Naghi,
prepared by MIRAS Social Organization and printed with the
support of some kind people, in Ataturk center. The book consists
of articles written by the deceased journalist and those written
about him.
His family members, friends and well known journalists participated at the presentation. The deputy chairman of MIRAS
Organization, the editor of the book Arzu Soltan opened the
ceremony and thanked all who contributed creating of this book
including designer of this book, young journalist Jafar Mansimi.
The chairman of MIRAS, Fariz Khalilli said that Jeyhun Naghi
was a friend of MIRAS, had services in the promotion of cultural heritage of Azerbaijan and wrote a
wide article first of all about archaeological excavations in Agsu. Editor-in-chief of newspaper “Khalg
Jebhesi (Popular Front)” Elchin Mirzabayli, former
MP Nazim Mammadov, chairman of the World
Young Turkish Writers Union, Akbar Qoshgarli,
historian Elmira Abbasova, journalists Rufat Ahmadzade, Seymur Qasimbeyli, Jeyhun Musaoghlu
shared their interesting memories about his life and
activity. On behalf of members of the family, the
journalist’s spouse, Tahmina Qambarova thanked
all developers of such a book which will immortalize
Jeyhun Naghi.
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KONFRANS

CONGRESS

Beynəlxalq Avrasİya
arxeologİyası konfransı

4th International Congress of Eurasian Archaeology
Albina Rzayeva

Albina Rzayeva

MİRAS İctimai Birliyi Mədəni İrsin Tədqiqi şöbəsinin müdiri

Cultural Heritage Research Department of MIRAS Social Organization

2 – 4 oktyabr 2012-ci il tarixdə Ağsu şəhərində Azərbaycan
Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Ağsu Rayon
İcra Hakimiyyəti, Türkiyə Respublikasının Doqquz Eylül Universiteti, Qafqaz və Orta Asiya Arxeoloji Araşdırmaları Mərkəzi
və Miras Mədəni İrsin Öyrənilməsinə Kömək İctimai Birliyinin
ortaq təşkilatçılığı ilə IV Beynəlxalq Avrasiya Arxeologiyası
Konfransı keçirilmişdir. Konfransda dövlət və hökumət
rəsmiləri, ölkəmizdə fəaliyyət göstərən diplomatik korpusun
nümayəndələri, həmçinin Türkiyə, Rusiya və Mərkəzi Asiya
regionundan arxeoloji araşdırma mərkəzlərinin nümayəndələri
iştirak etdilər.
Konfrans iştirakçıları əvvəlcə Ümummilli lider Heydər Əliyevin
abidəsini ziyarət etdilər, daha sonra Orta əsr Ağsu şəhər yerində
oldular. Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu Ağsu arxeoloji
ekspedisiyasının rəisi, tarix elmləri doktoru Qafar Cəbiyev
iştirakçıları salamlayaraq orada aparılan arxeoloji tədqiqatlar
və onun nəticələri barədə ətraflı məlumat verdi. Sonra konfrans iştirakçıları arxeoloji qazıntı aparılmış sahələr, habelə
“Azərbaycan kərpic memarlığı” rəsm sərgisi ilə tanış oldular.
Beynəlxalq konfransın rəsmi açılış mərasimi Ağsu rayon
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4th International Congress of Eurasian Archaeology, co-organized by
Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Azerbaijan, Agsu
region Executive Power, Dokuz Eylul University of Turkey Republic,
Center for Studies on Caucasian & Central Asian Archaeology and
MIRAS Social Organization in Support of Studying of Cultural Heritage was held in Agsu town on 2-4 October, 2012. The governmental officials, the representatives of diplomatic corps functioned in our
country, basically representatives of archaeology research centers from
Turkey, Russia and Central Asia region participated at the conference.
The participants visited first nationwide leader Haydar Aliyev’s grave
monument in Agsu town and later had been in medieval Agsu town.
Chief of Agsu archaeological expedition of Institute of Archaeology
and Ethnography, Doctor of Historical Sciences Gafar Jabiyev welcomed the participants and gave comprehensive information on archaeological explorations and their outcomes.
The participants familiarized with the excavation sites, as well as the
photo exhibition “Brick architecture of Azerbaijan”.
Official opening ceremony was held in Agsu region Cultural Palace.
Head of Agsu regional Executive Power, Anvar Seyidaliyev; first deputy of minister of culture and tourism, Vagif Aliyev; director of Institute
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Mədəniyyət sarayında oldu. Ağsu rayon İcra Hakimiyyətinin
başçısı Ənvər Seyidəliyev, Mədəniyyət və Turizm nazirinin birinci müavini Vaqif Əliyev, Arxeologiya və Etnoqrafiya İnistitutunun direktoru Maisə Rəhimova, Türkiyə
Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Türk İslam
Əsərləri Muzeyinin direktoru Siracəddin Şahin, Türkiyənin
Doqquz Eylül Universitetinin Ədəbiyyat fakültəsinin dekanı
Bayram Bayraktar , Doqquz Eylül Universiteti Qafqaz və Orta
Asiya Arxeoloji Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Semih
Güneri, Rusiya Elmlər Akademiyasının Maddi-Mədəniyyət
Tarixi İnstitutunun direktor müavini Lüdmila Sokolova, İtaliya
Ali Bərpa Mərkəzinin nümayəndəsi Ernesto Borrelli və “Miras” İctimai Birliyinin sədri Fariz Xəlilli çıxış edərək Avrasiya
regionunda arxeoloji və etnoqrafik tədqiqatlardan və arxeoloji
turizmin inkişaf perspektivlərindən söhbət açdı. Regionun tarixinin daha dərindən öyrənilməsində arxeoloji tədqiqatların ən
etibarlı mənbə olduğu qeyd edildi və son illərdə Azərbaycanda
bu sahədə böyük işlərin görüldüyü diqqətə çatdırıldı.
Daha sonra konfrans iştirakçıları Şamaxı Tarix-Diyarşünaslıq
Muzeyində və İsmayıllı rayonunun Basqal qəsəbəsindəki
ipəkçilik sexində oldular.
Beynəlxalq konfrans oktyabrın 3-4-də İsmayıllı-Lahıc yolu
üstündəki “Qaya” istirahət mərkəzində öz işini davam etdirdi. İki
gün ərzində Avrasiya regionunda arxeologiya elminin inkişafı,
son tədqiqatların nəticələri, arxeoloji və etnoqrafik turizmin
inkişaf perspektivləri müzakirə olunmuşdur. Müzakirələrdə
Türkiyə, Rusiya, İtaliya, Özbəkistan və bir sıra digər ölkələrdən
gəlmiş alimlər iştirak etmişlər.
AMEA-nın müxbir üzvü, professor Vəli Əliyev, Ağsu arxeoloji
ekspedisyasının rəisi, tarix elmlər doktoru Qafar Cəbiyev,
Azov Tarixi, Arxeoloji və Paleontoloji Muzey-Qoruğunun
əməkdaşı, tarix üzrə fəlsəfə doktoru İrina Qusaç, Azərbaycan
Dövlət İqtisad Universitetinin professoru Hidayət Cəfərov,
MİRAS İctimai Birliyinin sədri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru
Fariz Xəlilli, İçərişəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu ElmiMədəni Mərkəzinin arxeologiya üzrə baş elmi işçisi, tarix üzrə
fəlsəfə doktoru Qənirə Pirquliyeva, Novosibirsk Dövlət Universitetinin əməkdaşı, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Alisa Borisenko və Kazan Dövlət Universiteti Arxeologiya Muzeyinin
əməkdaşı Alsu Nurətdinovanın çıxışları konfrans iştirakçıları
tərəfindən maraqla qarşılanmışdır. Çıxışlarda Avrasiya regionunun dünyanın ən qədim və zəngin bölgəsi sayıldığı, ilk insan
məskənlərinin salındığı, sivilizasiyanın erkən nümunələrinin
yaradıldığı bir məkan olduğu, bütün bunların isə aparılan arxeoloji qazıntılar nəticəsində öz təsdiqini tapdığı vurğulanmışdır.
İştirakçılar konfransın iş günü yekünlaşdıqdan sonra Lahıc
qəsəbəsinə getdilər.
Konfransın sonuncu iş günündə Avrasiya regionunda arxeoloji
turizm, arxeoloji və etnoqrafik turizmin inkişaf perspektivləri
müzakirə olunmuşdur.
Türkiyədən gəlmiş araşdırmaçılardan Begül Özkoca və Koray Alper, Qafqaz Universitetindən Mehmet Rıhtım, Rusiya

CONGRESS

of Archaeology and Ethnography, Maisa Rahimova; Sirajaddin Shahin, Director of the Museum of Turkish and Islamic Arts of Ministry
of Culture and Tourism of Turkey Republic; dean of literature faculty
of Dokuz Eylul University of Turkey, Bayram Bayraktar; director of
the Center for Studies on Caucasian & Central Asian Archaeology,
Mr. Semih Güneri; Mrs. Ludmila Sokolova, Deputy Director of the
Institute for History of Material Culture of Russian Academy of Sciences; Mr. Ernesto Borrelli, representative from Italy Restoration Center (Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro) and chairman of MIRAS Social Organization, Fariz Khalilli made a speech
and talked about archaeological and ethnographic explorations and
archaeological tourism development perspectives in Eurasian region.
It was noted archaeological explorations are the most confident source
in the study of the region’s deep history and great work is done in this
line in Azerbaijan last years.
The participants had later visited Shamakhi History and Local Lore
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Federasiyasından Andrey Borodovski, Yelena Popravko və Yelena Koveşnikova, Azərbaycandan Kamil İbrahimov, Cəfər Qiyasi
və digər natiqlərin çıxışları da konfrans iştirakçılarının marağına
səbəb olmuşdur.
Avrasiya məkanında arxeoloji turizmin inkişafı üçün kifayət
qədər böyük potensialın olduğunu diqqətə çatdıran natiqlər
bir sıra yerlərdə bu sahədə qazanılan uğurlu nəticələrdən
danışmış, habelə göstərmişlər ki, hələ genişmiqyaslı arxeoloji düşərgələrdə və mədəni təbəqələr altında qalmış qədim
şəhərlərdə turizm kompleksləri yaratmaq, onların infrastruk-
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Museum and silk workshop in Basgal settlement of Ismayilly region.
The international conference went on in “Qaya” resort center on
Ismayilly-Lahij road on 3-4 October 2012. Development of archaeology science, results of last explorations; archaeological and ethnographic tourism development perspectives in Eurasian region were
discussed in two-day conference. Scientists from Turkey, Russia, Italy,
Uzbekistan and other countries, took part at the discussions.
Reports of associate member of National Academy of Sciences of
Azerbaijan (NASA), Professor Veli Aliyev; chief of Agsu archaeological expedition, Dr. of Historical Sciences Gafar Jabiyev; employee of
Azov History, Archaeology and Paleontological Museum Reserve,
PhD, Irina Gusach ; head of chair in Azerbaijan State Economy
University, Hidayat Jafarov; chairman of MIRAS Social Organization, PhD Fariz Khalilli; head scientific worker on archaeology of
Science-Culture Center of Icherisheher State History and Architecture
Reserve, PhD Ganira Pirguliyeva; employee of Russian Federation
Novosibirsk State University, PhD Alisa Borisenko ; employee of Russian Federation Kazan State University Archaeology Museum, Alsu
Nuretdinova were welcomed by the conference participants with interest. It was said in the speeches that, Eurasia is considered the most
ancient and the richest region of the world, the first dwelling, the region
early civilization samples created and all of these gained as a result of
archaeological excavations. The participants went to Lahij Settlement
after the conference’s last working day.
On the conference’s last day archaeological tourism, development
perspectives of archaeological and ethnographic tourism in Eurasian
region were discussed, too.
Speeches of Begul Ozkoja, Koray Alper, the researchers from Turkey;
Mehmet Rihtim from Qafqaz University; Andrey Borodovskiy, Elena
Popravko and Elena Koveshnikova from Russian Federation; Kamil Ibrahimov ; associate member of National Academy of Scinces
of Azerbajan, well-known architect Jafar Giyasi and others were followed by the participants with interest.
The speakers bringing into notice existence of sufficiently large potential for the development of archaeological tourism in Eurasian space
noted successful results gained in some places in this domain and indicated there is too much work to be done in the line of establishment of
tourism complexes in large-scale archaeological camps and old cities
kept under cultural layers; improvement of their infrastructure and
turning historical and cultural monuments into tourism object as the
last result of these events.
The participants specially noted that conservation has special importance during archaeological research. Within this term, significance of
the done work at medieval Agsu town tourism complex was noted as
the sample.
During the conference there was underscored particular significance of
making use of existent experience on cooperation and arrangement of
archaeological tourism in implementation of archaeological research
in Eurasian space and the organizers of 4th International Congress
of Eurasian archaeology held in Azerbaijan were expressed gratitude.
It was noted the event’s particular importance included acquaintance
with scientists and experts; presentation of books on archaeological
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turunu yaxşılaşdırmaq və bu tədbirlərin son nəticəsi kimi
tarixi və mədəniyyət abidələrini turizm məhsuluna çevirmək
istiqamətində görüləsi işlər çoxdur.
Konfrans iştirakçıları arxeoloji tədqiqatların başa çatdırıldığı
yerlərdə zəruri konservasiya işləri aparılmasının çox mühim
önəm daşıdığını xüsusi olaraq vurğulamışlar. Bu baxımdan
Orta əsr Ağsu arxeoloji turizm kompleksində görülən işlərin bir
nümunə kimi əhəmiyyəti qeyd olunmuşdur.
Konfransda Avrasiya məkanında arxeoloji tədqiqatların
aparılmasında əməkdaşlığın, arxeoloji turizmin təşkilində
mövcud təcrübədən faydalanmağın hamı üçün xüsusi
əhəmiyyəti qeyd olunmuş, bu baxımdan Azərbaycanda
keçirilən IV Beynəlxalq Avrasiya arxeologiyası konfransının
təşkilatçılarına təşəkkür edilmişdir. Qeyd edilmişdir ki,
alimlərin, mütəxəssislərin tanışlığı, Avrasiya məkanının ayrıayrı regionlarında aparılan arxeoloji tədqiqatlara həsr edilmiş
kitabların qarşılıqlı hədiyyələr və konfransın gələcək əməkdaşlıq
əlaqələri ilə bağlı qərarları tədbirin xüsusi əhəmiyyət daşıdığının
göstəricisidir.
Konfransın sonuncu iş günündə iştirakçılar İsmayıllı şəhərinin
görməli yerləri, o cümlədən rayondakı Heydər Əliyev Mərkəzi,
tarix-diyarşünaslıq muzeyi, İvanovka və Hacıhətəmli kəndləri
ilə tanış olmuşlar.
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research conducted in separate regions in Eurasian space and decisions
on future cooperation.
On the last day of the conference the participants familiarized with
places of interest of Ismayilly City, as well as Haydar Aliyev Center,
history and local lore museum, Ivanovka and Hajihatamli Villages.
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Xəlİl Rza Ulutürkün
yubİleyİ İsmayıllıda keçİrİldİ
Khalil Rza Uluturk jubilee held in Ismayilly
Xəlil Rza Ulutürk XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının istiqlal şairi
kimi tanınmış görkəmli nümayəndələrindən biridir. Onun yubileyinin təntənə ilə keçirilməsi Azərbaycanın həqiqətən də
müstəqil olmasının bariz nümunəsidir. Bu fikirlər oktyabrın 20-də
MİRAS İctimai Birliyi və İsmayıllı rayon İcra Hakimiyyətinin birgə
təşkilatçılığı ilə keçirilən yubiley tədbirində səsləndi. Tədbirdə çıxış
edən AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitunun baş elmi işçisi,
filologiya elmləri doktoru, professor Əlizadə Əsgərli şairin gənc
nəsilə örnək ola biləcək yaradıcılığından və həyatından söhbət açdı.
Tədbirdə daha sonra çıxış edən Azərbaycan Müəllimlər
İnstitutunun dosenti Nazilə Abdullazadə Xəlil Rza poeziyasını
maddi-mənəvi dəyərimiz kimi qiymətləndirdi.
Türkiyənin Bayburt şəhərinin Azərbaycanda səfərdə olan
nümayəndə heyətinin üzvü, Bayburt Mədəniyyət və Turizm
şöbəsinin müdiri Adnan Okumuş da Xəlil Rza yaradıcılığı ilə tanış
olduqlarına görə şad olduqlarını ifadə etdi və şairin məzarını ziyarət
etmələrini səfərin önəmli hadisəsi kimi dəyərləndirdi. Adnan
Okumuş tədbir iştirakçılarına həm də Dədə Qorqud şəhəri – Bayburt haqqında məlumat verdi.
İsmayıllı şəhər 3 saylı tam orta məktəbinin müəllimi Çingiz
Muradlının, MİRASın gənc üzvləri Nigar Qaybalıyeva və Əhməd
Sərkərlinin Xəlil Rza yaradıcılığına həsr olunmuş məruzələri,
Zibeydə Bayramovanın və İntiqam Həsənlinin ifalarında şairin
şerləri dinlənildi.
Yubiley tədbiri MİRAS musiqi qrupunun və Bayburtdan gəlmiş
Qrup Qri-nin konsert proqramı ilə davam etdi.

Tədbirin sonunda İsmayıllı rayon İcra hakimiyyəti başçısının Humanitar məsələlər üzrə müavini Əzizə Vahabova, Miras İB-nin sədri
Fariz Xəlilli, Rayon mədəniyyət və turizm şöbəsinin müdiri Azər
İsmayıllı, Bayburt şəhərində fəaliyyət göstərən Bilim, Eğitim və
Kültür Dərnəyinin rəhbəri Mete Emir çıxış edərək düşüncələrini
paylaşdılar.
Məlum olduğu kimi, prezident İlham Əliyev Xəlil Rza Ulutürkün
anadan olmasının 80 illiyinin qeyd olunması haqqında xüsusi
sərəncam imzalamışdır.
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Khalil Rza Uluturk is one of well-known representatives of 20th century
Azerbaijan literature famous as independent poet. Pompous holding of
his jubilee events is obvious case of being of Azerbaijan really independent. These thoughts were sounded during the jubilee co-organized on
20 October, 2012 by MIRAS Social Organization in Support of Studying of Cultural Heritage and Ismayilly regional Executive Power. Head
scientific worker of NASA Institute of Literature named after Nizami,
Doctor of Philological Sciences Professor Alizada Asgerli talked about
the poet’s creative activity and life of which could be a sample for next
generation.
Senior lecturer of Azerbaijan Teachers Institute Nazile Abdullazade
who later made a speech at the seminar on “Azerbaijani cultural heritage in creativity of Khalil Rza Uluturk” estimated Khalil Rza poetry
as our national and moral value.
Chief of Bayburt Tourism and Culture Department, Adnan Okumush
who was on a trip in Azerbaijan within the delegation expressed his
delight of being familarized with Khalil Rza creation and estimated
visiting the poet’s grave as important event. Adnan Okumush informed
guests also on Dede Qorqud City – Bayburt.
Reports of teacher of Ismayilly town secondary school No. 3, Chingiz
Muradli, young members of MIRAS Organizaton, Nigar Gaybaliyeva
and Ahmad Sarkarli on creative activity of Khalil Rza, as well as poems
of the poet by Zibeyda Bayramova and Intigam Hasanli were heard.
The jubilee continued with a concert program of MIRAS Music Group
and Music GRI Group from Bayburt.
In the end deputy head of Ismayilly regional executive power on humanities, Aziza Vahabova; chairman of Miras Social Organization
Fariz Khailli, chief of the region culture and tourism department, Azer
Ismayilly; chairman of Turkey’s BEKDER Organization, functioned in
Bayburt City, Mete Emir spoke and expressed satisfaction of the event.
It is known that President Ilham Aliyev signed an Order on marking
80th anniversary of Khalil Rza Uluturk.
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keçmİş döyüşçülərİn yanında
MIRAS Social Organization together with former soldiers

Dekabrın 4-də Şağan qəsəbəsində yerləşən Müharibə Əlilləri
və Veteranları Pansionatında MİRAS İctimai Birliyinin təşkil
etdiyi tədbir 3 dekabr Beynəlxalq Əlillər gününə həsr olunub.
Pansionatın direktoru Əbülfəz Qasımov tədbiri giriş sözü ilə
açdı, pansionat, orada müalicə olunan keçmiş döyüşçülər,
yaradılmış şərait, ictimaiyyətin diqqəti haqqında məlumat verdi.
MİRAS İctimai Birliyinin sədri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru
Fariz Xəlilli “Orta əsr Ağsu şəhərində arxeoloji tədqiqatlar”
mövzusunda məruzə edərək Azərbaycanın zəngin mədəni irsi,
MİRASın bu sahədə gördüyü işlər barədə məlumat verdi. Orta
əsr Ağsu şəhərində 3 il ərzində aparılan arxeoloji qazıntılara
qısa ekskurs edən məruzəçi pansionat sakinlərini Orta əsr Ağsu
şəhərinə dəvət edib. Çıxış sual və müzakirələrlə davam etdirilib.
Daha sonra tədbir iştirakçılarına Ebru sənəti haqqında məlumat
verilib. MİRAS İB-nin əməkdaşı, Ebru mütəxəssisi Vüsal
Qaraqaşlı maraqlananlara su üzərində rəsm çəkməyin sirlərini
öyrədib. Keçmiş döyüşçülər, eləcə də pansionatın direktoru
Əbulfəz Qasımov bu sahədə özlərini sınayıblar.
Tədbir Miras Muğam musiqi qrupunun konserti ilə davam etdirilib.

56 | MİRAS

YANVAR

JANUARY

The event arranged by MIRAS Social Organization at Boarding
House for Disabled War in the settlement of Shagan on 4 December 2012 was devoted to 3 December – International Day of People
with Disability.
The director of the house, Abulfaz Gasimov opened the event with
introductory speech and spoke about former soldiers treated there,
the created condition and the community’s attention.
Chairman of MIRAS Social Organization, PhD Fariz Khalilli
made a report on “Archaeological explorations in medieval Agsu
town” and gave information on rich cultural heritage of Azerbaijan
and the done work in this field. The speaker making a short excursion to archaeological excavations conducted for 3 years in medieval
Agsu town, invited the settlers of the house to the mentioned town.
The report was followed with questions and discussions.
The participants were later informed on the art of ebru. The employee of the MIRAS Organization, the ebru expert Vusal Garagashly
taught those interested the secrets of painting over the water. The former soldiers, as well as the director of the boarding-school, Abulfaz
Gasimov also tried to make ebru.
The event continued with concert of MIRAS mugham music group.
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DULUsÇULUQ

Gənc və peşəkar dulusçu Xalİd Şabanovla müsahİbə
pottery | Interview with young and professional potter Khalid Shabanov
Azərbaycanda dulusçuluğun tarixi haqqında nə deyə
bilərsiniz?

What can you say about history of pottery in Azerbaijan?

-Pottery is one of the domains of folk art in Azerbaijan, which has
Azərbaycanda qədim tarixi olan xalq sənəti sahələrindən biri
ancient history. Pottery is a vocation according to which clay is put in
də dulusçuluqdur. Dulusçuluq - gilin xüsusi formaya salınması
a special form and burned. Pottery is also one of the crafts of pottery
və bişirilməsi ilə bağlı peşədir. Dulusçuluq Azərbaycanda
production has so far kept its importance in Azerbaijan. According
sənətkarlıq istehsalının ən qədim sahələrindən biri olub bu
to experts, this field of art appeared in Neolithic Age. Previously, potgünə qədər öz əhəmiyyətini saxlamışdır. Mütəxəssislər sənətin
tery which mainly women are engaged, become free art field as a result
bu sahvəsinin meydana çıxmasını neolit dövrünə aid edirlər.
Əvvəlcə, əsasən qadınların məşğul olduğu duof a lot of technical achievements applied during the
lusçuluq eneolit dövründə tətbiq edilən bir
Eneolithic Period. Since late first Middle ages, pottery
sıra texniki nailiyyətlər nəticəsində müstəqil
manufacture raised higher level in Azerbaijan. Apsənət sahəsinə çevrilmişdi. İlk orta əsrlərin
pearance of grindstone, put in action by the feet, comsonlarından başlayaraq Azərbaycanda dulusçumence of enameled plate produce in various pottery
luq istehsalı daha yüksək səviyyəyə çatmışdır. Aycenters and mass application of pottery furnaces creaqla hərəkətə gətirilən çarxın meydana gəlməsi,
ated more suitable condition for manufacture of more
müxtəlif dulusçuluq mərkəzlərində şirli qablar
istehsalının başlanması, dulus kürələrinin kutləvi
qualitative pottery wares.
şəkildə tətbiq edilməsi yüksək keyfıyyətli saxsı
məmulatlarının istehsalı üçün daha əlverişli şərait
-Are you engaged in this art because of desire, or
İlk orta əsrlərin
yaradırdı.
sonlarından başlayaraq
heritage?
Bu sənət ilə məşğul olmağınız həvəsdir, yoxsa
böyüklərdən mirasdır?
-Əcdadlarımızdan qalan bu miras məndə bir
həvəsdir ki, gələcək nəsillərə ötürülsün.
-Müasir dövrdə dulusçuluğun inkişafını necə
dəyərləndirirsiniz?

Azərbaycanda dulusçuluq istehsalı daha yüksək
səviyyəyə çatmışdır. Ayaqla hərəkətə gətirilən
çarxın meydana gəlməsi,
müxtəlif dulusçuluq
mərkəzlərində şirli qablar
istehsalının başlanması,
dulus kürələrinin kutləvi
şəkildə tətbiq edilməsi
yüksək keyfıyyətli saxsı
məmulatlarının istehsalı
üçün daha əlverişli şərait
yaradırdı.

-Saxsı qablar istehsalı ilə daha çox kəndlərdə
məşğul olurdular. Bu istehsal həm də geniş satış
üçün nəzərdə tutulurdu. Dulusçuluq məmulatları
içərisində əsasən səhəng və küplərin istehsalı
üstünlük təşkil edirdi. Bu qablara tələbat həmişə
çox olub. Zaman keçdikcə mis və şüşə qabların məişətə daxil
olması saxsını sıxışdırıb aradan çıxardı. Müasir dövrdə isə dulusçuluq üç istiqamətdə inkişaf edir: tikinti kərpici istehsalı,
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-I am interested in transmitting this heritage of ancestors to future generations.
-How do you estimate the development of pottery
nowadays?

-Production of pottery ware was used mainly in the
villages. This production was also intended for wide
sale. Basically there were many long copper jars and
vessels productions among pottery wares. There was
need for these plates. As time passed, inclusion of
copper and glass wares into the standards took away
pottery from there. Currently pottery develops in three directions:
construction brick manufacture, different clay plates, faience and por-

MÜSAHİBƏ

INTERVIEW

müxtəlif gil qablar, fayans və farfor istehsalı. Lakin buna baxmayaraq mətbəximizin dadlı yeməklərindən biri sayılan piti
yeməyinin gil qabda hazırlanması bu sənətin qədimdən bu günə
kimi bizim həyatımızda önəmli rol oynadığını göstərir. Bunun
gələcək nəsillərə ötürülməsi məhz bugünkü gənclərin öhdəsinə
düşür ki, babalarımızın bizə qoyduğu miras uzun müddət
yaşasın və nəsildən nəsilə ötürülsün.

celain production. However, it is said piti (national dish like a peasoup with meat) which is considered one of tasty meals of our cuisine
is cooked in a clay plate and this art plays great role in our life from
ancient times up to day. Today’s youth is assigned of transmitting of
that to next generations in order heritage given by our ancestors to live
long and passing from one generation to other.

- Dulusçuluq ən çox hansı şəhərlərmizdə geniş yayılmışdır?

- In which cities of ours pottery is widely spread?

- Azərbaycan sənətkarlıq tarixində dulusçuluq və saxsı qablar istehsalı haqqında məlumata ən çox Naxçıvan xanlığının
tarixində rast gəlmək olur. Tarixi mənbələrdə Naxçıvan hakimi
Ehsan xana məxsus saxsı səhəng istehsal edən emalatxananın
fəaliyyəti haqqında məlumatlar var. Şamaxı, Ərdəbil, Təbriz,
Gəncə və s. şəhərlərdə də saxsı qablar istehsal edilirdi. Şəki
xanlığının bir çox qəsəbələrində, xüsusilə Nuxada gil qablar
hazırlanırdı.
Dulusçuluq sənəti Bakıda, onun ətraf kəndlərində, həmçinin
Qala kəndində də xüsusi inkişaf etmişdi. Şəhər ətrafı gil yataqları
ilə zəngin olduğundan, burada saxsı qab istehsalı üçün əlverişli
şərait yaradıb. Bakı ərazisində XVII əsrə aid çoxlu sayda kasa,
boşqab və s. məmulatlar tapılıb ki, bunların da yerli istehsala aid
olduğu zənn edilir. Eyni zamanda Təbriz və Ərdəbil dulusçuluq
mərkəzləri kimi tanınıb. Bu şəhərlərin ərazisi də gil yataqları
zəngin idi. Saxsı qablar istehsalı ilə daha çox kəndlərdə məşğul
olurdular.

- Information on pottery and earthenware plate manufacture in Azerbaijan’s art history is encountered mainly in the history of Nakhchievan khanate. In historical sources, there is information on the activity of
the workshop produced pottery long jar of Nakhchievan khan, Ehsan
khan. Pottery wares were produced in cities like Shamakhi, Ardabil,
Tabriz, Ganja and others.
Clay wares were prepared in many settlements of Shaki khanate, especially Nukha. Pottery was developed in Baku and its surrounding
villages, including Gala Village. Since the city around was rich with
clay deposits, this created suitable condition for pottery ware production. Many 12th century bowls, plates and others were revealed in
Baku that are supposed to concern local manufacture. Simultaneously,
Tabriz and Ardabil are known as pottery centers. These cities’ areas
were abundant with clay deposits. Basically, pottery production was
applied in the villages.

- Hazırladığınız məhsulların alıcısı varmı? Ümumilikdə bu
sənətə münasibət necədir?
-Bu gün mənim düzəltdiyim qablar Qala Qoruğu ərazisinə
gələn qonaqlar tərəfindən həvəslə alınması bizim sənət
nümünələrindən biri olan dulusçuluq sənətinin yaşaması
deməkdir. Həmçinin muzey ərazimizdə keçirilən etnoqrafik
turlarda yerli qonaqlarımız həvəslə bu sənət incisi ilə tanış
olur və dərindən maraqlanırlar. Məndə bu sənətin yaşaması
üçün öhdəmə düşən vəzifəmi yerinə yetirir və qonaqlara ətraflı
məlumat verirəm.

- Do your products have customers? What is the attitude towards this art in general?
-Today purchase of the dishes made by me readily by guests of Gala
Reserve means validness of pottery which is one of our art samples.
Also, our local guests familarize with this art pearl in the ethnographic
tours in our museum area and take a deep interest in them. I implement the undertaken obligation for immortalization of this art and
inform the guests comprehensively.

YANVAR

JANUARY

MİRAS

| 59

XƏBƏR

NEWS

Azərbaycan Bayrağı
tarİxİmİzİ əks etdİrİr
Azerbaijani Flag reflects our history
MİRAS İctimai Birliyi (www.miras.org.az) yarandığı gündən
öz qarşısına qoymuş olduğu məqsədlərinə uyğun olaraq teztez təhsil ocaqlarında, kitabxanalarda, muzey komplekslərində
mədəni irs seminarları təşkil edir. Bu qəbildən növbəti tədbir
noyabr ayının 5-də Qərb Universitetində baş tutdu. Mədəni
irs seminarı 9 noyabr Azərbaycan Dövlət Bayrağı gününə
həsr olunduğundan ilk söz tarix elmləri doktoru, professor
Şahin Fərzəliyevə verildi. O, “Qədim və orta əsr Azərbaycan
dövlətlərinin bayraqları” mövzusundakı çıxışında tarix elmini riyaziyyat elmi ilə müqayisə edərək vurğuladı ki, tarixdə
Azərbaycanın ağ, qırmızı, göy rəngli bayraqları olmuşdur.
Azərbaycanın qədim bayraqları haqqında miniatürlərdən və
müəyyən tarixi əsərlərdən alınan məlumatlardan danışan professor çıxışını “Bayraqsız dövlət, dövlətsiz bayraq olmur” sözləri
ilə bitirdi. Daha sonra MİRAS İctimai Birliyi sədrinin müavini
Arzu Soltan Birliyin məqsədləri, fəaliyyəti, həyata keçirdiyi
layihələr haqqında tədbir iştirakçılarına məlumat verdi.MİRAS
İctimai Birliyinin sədri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Fariz Xəlilli isə
öz çıxışında Azərbaycan bayrağını tariximizi özündə əks etdirən
miras adlandırdı. O, Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində saxlanan bayraqlarımız haqqında qısa məlumat verdi. Daha sonra
MİRAS İB-nin istehsalı olan “Azərbaycan abidələr diyarıdır”
sənədli filmi təqdim olundu. Tədbir iştirakçıların rəy və sualları
ilə yekunlaşdı. Qeyd edək ki, seminar iştirakçıları noyabrın 6-da
Dövlət Bayrağı Muzeyini ziyarət eddilər.
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MIRAS Social Organization in Support of Studying of Cultural
Heritage (www.miras.org.az) arranges usually cultural heritage
seminars in education institutions, libraries and museum complexes due to its purposes undertaken since establishment day. The
next event took place in Western University on 5th November. The
seminar was dedicated to 9 November Azerbaijan Day of Flag and
the first floor was given to Doctor of Historical Sciences, Professor
Shahin Farzaliyev. During his speech on “Flags of old and medieval
Azerbaijan” comparing history science with science of mathematics
he underscored that Azerbaijan had white, red and blue flags over
the history. The professor speaking about miniatures on Azerbaijani
ancient flags and information from certain historical works ended
his speech with the words “There is no state without flag and no flag
without state”.
Deputy Chairman of MIRAS Social Organization in Support of
Studying of Cultural Heritage, Arzu Soltan informed the participants on the purposes, activity and projects. In his speech chairman
of MIRAS Social Organization in, PhD Fariz Khalilli called the flag
of Azerbaijan, the heritage of our history. He gave brief information
on our flags kept in National Museum of History of Azerbaijan. Later
“Azerbaijan Land of Monuments” documentary which is produced
by MIRAS Organization was presented. The event was summarized
with the participants’ comments and questions. To note, the participants will visit State Museum of Flag on 6th November.
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Tarİx aylığı
Month of History

MİRAS İctimai Birliyi Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin ümumtəhsil
məktəblərində təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, fənn
müəllimlərinin, şagirdlərin, dərnək rəhbərlərinin tədris prosesində və
sinifdənxaric tədbirlərdə yaradıcı fəaliyyətinin səviyyəsinin öyrənilməsi
və təbliği, eləcə də sinifdənxaric tədbirlərin təşkili məqsədilə 2012ci ilin dekabrını “Azərbaycan tarixi fənn aylığı” elan etməsinə uyğun

Last event of MIRAS Social Organization within “month of Azerbaijani
history” was held in leadership school of Azerbaijani Child and Youth Peace
Network created in initiative of Human Rights Commissioner of Azerbaijan Republic and is a resource center on children rights of Ombudsman. The
event was opened by vice-president of the Network, Ilaha Bagirova relevant
to cultural heritage seminar program gave information on its activity introducing MIRAS Organization to the schoolchildren. Deputy Chairman
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olaraq Bakıdakı məktəblərdə silsilə mədəni irs seminarlarıkeçirib.
“Azərbaycan tarixi fənn aylığı” çərçivəsində MİRAS İctimai Birliyinin son tədbiri Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə
Müvəkkili Elmira Süleymanovanın təşəbbüsü ilə yaradılmış və
Ombudsmanın Uşaq hüquqları üzrə resurs mərkəzi olan Azərbaycan
Uşaq və Gənclərin Sülh Şəbəkəsinin (AUGSŞ) Liderlik məktəbində
keçirilib. Mədəni irs seminarlarının proqramına uyğun olaraq
tədbiri şəbəkənin vitse-prezidenti İlahə Bağırova açıb, şəbəkə və
onun fəaliyyəti haqqında məlumat verib, MİRAS İctimai Birliyini
məktəblilərə təqdim edib. MİRAS İctimai Birliyinin sədr müavini
Arzu Soltan birlik haqqında geniş məlumat verib, MİRASın ölkə və
beynəlxalq əhəmiyyətli layihələrindən söz açıb. Tarix üzrə fəlsəfə doktoru Fariz Xəlilli Orta əsr Ağsu şəhərində aparılan arxeoloji tədqiqatlar,
görülən mühafizə və təbliğat işləri haqqında məruzə edib. O, Orta
əsr Ağsu şəhərindən aşkar olunmuş təkrar materiallarını, o cümlədən
gənc dulusçu Xalid Şabanovun hazırladığı saxsı məmulatının müəyyən
hissəsini burada sərgilədiklərini qeyd edərək onları məktəblilərə təqdim
edib. Bir neçə Bakı məktəbindən bir yerə toplanmış məktəblilərin
Azərbaycan tarixinə dair sualları cavablandırılıb. Diskussiya şəklində
keçən görüşdə fəal iştirak edən məktəblilərə MİRAS İctimai Birliyinin nəşrləri və disklər hədiyyə edilib. MİRAS İctimai Birliyinin üzvü,
ebru mütəxəssisi Vüsal Qaraqaşlının su üzərində əsrarəngiz boya
işləri məktəblilərin heyrətinə səbəb olb, bəzi məktəblilər hətta öz
bacarıqlarını sınayıblar.
Qeyd etmək istərdik ki, mədəni irs seminarları Sabunçu rayonunda
yerləşən Elxan Misirxanov adına 71 saylı məktəbdə başlanıb, Yasamal
rayonundakı İlqar İbrahimov adına 167 saylı, Nizami rayonundakı 129
saylı və Vüqar Sadıqov adına 214 saylı məktəblərdə keçirilib.
MİRAS İctimai Birliyi 2013-cü ildə də Azərbaycanın zəngin mədəni
irsini təbliğ edən seminarlar keçirməyi planlaşdırır.

NEWS

of MIRAS Organization Arzu Soltan shared wide information about the
organization and local and international projects of MIRAS. PhD Fariz
Khalilli made a report on archaeological explorations, protection and promotion work implemented in medieval Agsu town. She noted they show revealed materials from medieval Agsu town, including a part of pottery items
prepared by young potter Khalid Shabanov presenting them to the children.
Questions of schoolchildren gathered together from some Baku schools, on
Azerbaijani history were responded. The schoolchildren actively participated at the meeting held in the form of discussions, were presented books
and CDs of the MIRAS. Amazing dye paintings on water by member of
MIRAS Social Organization and ebru expert Vusal Garagashly astonished
the schoolchildren and some practiced on ebru art.
It is notable that, cultural heritage seminars started at school No. 71 named
after lkhan Misirkhanov in Sabunchu district continued with school No.
167 named after Ilgar Ibrahimov in Yasamal region, school No. 129 in
Nizami district and school No. 214 named after Vugar Sadikhov.
MIRAS Organization plans to arrange seminars promoting rich cultural
heritage of Azerbaijan in 2013.
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UŞAQ MUZEYLƏRİNİN
ƏHƏMİYYƏTİ
XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ VƏZİFƏLƏRİ
Importance, pecularities and duties
	of Children’s Museums

Nəzmin Cəfərova

Nazmin Jafarova

AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi

NASA National Azerbaijan Literature Museum named after Nizami Ganjavi

Uşaq muzeyinin köməyi ilə biz maddi mədəniyyətin
incilərini uşaqlara məhz onların ətraf mühit ilə
şövqlə maraqlanan yaşlarında gətiririk.
Aleksandr Zelenko (2, s. 168)

With the help of children’s museums, we bring
pearls of tangible culture to children in the ages
zealously interested in environment.
Alexander Zelenko (2, p. 168)

Heç kəs üçün sirr deyil ki, uşaqlar – bizim gələcəyimizdir, və
bütün cəmiyyətin taleyi bizim bu gələcəyimizə qoyduğumuz
sərmayələrdən asılıdır. Bütün dünyada uşaq tərbiyyə və tədris
proqramlarının böyük bir hissəsi uşaq muzeyləri ilə bağlıdır. Bu
muzeylər özündə oyun sevinci ilə dünyanın kəşf edilməsi sevincini cəmləndirirlər.
Qeyd edək ki, muzeylərimizdə uşaqlar üçün proqramlar
hazırlanır. Məsələn, Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində, Müasir İncəsənət Muzeyində, Qobustan Tarixi-Bədii Qoruğunda,
Xalça muzeyində, Qala Dövlət-Tarix Etnoqrafik muzeyində və
s. Lakin böyük muzeylərdə hazırlanan uşaqlar üçün proqramlar başqa, sırf uşaq auditoriyası üçün ekspozisiya və sərgilər
yaradan, yalnız uşaqların maraqlarına xidmət edən muzeylər
başqa.
Uşaq muzeyləri əyləncəvi funksiyadan daha çox maarifləndirici
funksiya daşıyırlar. Oyun zamanı uşaqlar bir sıra biliklər
əldə edir, dünyanı dərk etməyə və özünün bu dünyada yerini
müəyyənləşdirməyə çalışırlar. Uşaq muzeylərinin auditoriyasını
6 aylıq uşaqlardan 18 yaşınadək yeniyetmələr təşkil edir. Rusiyada Uşaq Saray-muzeyinin layihəsinin müəllifi Aleksandr Zelenko qeyd edirdi ki, uşaq muzeyi “müasir muzeylərin böyüklərə
xidmət etdiyi kimi balaca vətəndaşların maraqlarına xidmət
etməlidir”. Uşaq muzeyi yeni və eksperimental hadisədir. O,

Children are our future and fate of our society depends on capitals we
put on our future. A great part of education and teaching programs
of children in the whole world, is connected with children’s museums.
These museums lay together delight of game and world discovery.
In our museums special programs are worked out for children. For
instance, in National Museum of History of Azerbaijan, Baku Museum of Modern Art , Gobustan State Historical-Artistic Preserve,
Azerbaijan Carpet Museum, The Gala State Historic Ethnographic
Reserve, etc. However, programs prepared in large museums for children are different from museums making exposition and exhibitions
mainly for children and serving only children’s interests.
Children’s museums have more educational function than entertainment. During the game children gain a lot of knowledge, try to
perceive the world and define their role in this world. Auditorium
of children’s museums comprises 6-month kids up to 18-year old
adults. Author of Children Royal Museum project in Russia , Alexander Zelenko stated that, children’s museum should serve “interests
of little citizens as modern museums serve adults”. Children’s museum is new and experiment event. The museum should be maximum
mobil and ready to various changes (2, p. 168).
Activity of children’s museums is concretely addressed, i.e. direction
of museum work is determined by auditorium pecularities and its
interests. Basic principle of this activity is interactive and with that
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maksimal dərəcədə mobil olmalı, müxtəlif dəyişikliklərə hazır
olmalıdır (2, s. 168).
Uşaq muzeylərinin fəaliyyəti konkret ünvanlaşır, yəni muzey
işinin istiqaməti auditoriyanın xüsusiyyətilə, onun maraqları ilə
müəyyən olunur. Bu fəaliyyətin əsas prinsipi interaktiv prinsipdir ki, muzeylərdə uşaqların aktivliyi üçün bütün şarait qurulur.
Uşaq muzeylərinin 4 modeli mövcuddur.
Amerika modelinin əsasında interaktiv muzey konsepsiyası
durur: uşaqlar ətraf mühiti dərk edir, onunla bilavasitə ünsiyyət
qururlar. Fəaliyyətdə aksent inkişafetdirici sosial-adaptasiya məqamına verilir. Ekspozisiyada orijinallardan çox az
istifadə edilir. Eksponatların dəyəri onlar uşaqların real dünya
haqqında təsəv¬vürlərini genişləndirmək və bu dünya ilə təmas
imkanlarını zənginləşdirmək qabi¬liyyətindən asılıdır. Belə
uşaq muzeyləri fəaliyyətlərini “ağ kağızdan” başlayırlar.
Avropa modeli ilə qurulan muzeylər ənənəvi muzey strukturu
çərçivəsində fəaliyyət göstərirlər (muzey kolleksiyalarından
istifadə etməklə və professional isti¬qamətin saxlanması
şərtilə). Belə uşaq muzeyləri tarixi-mədəni kontekstə salınma
ide¬yası ilə fəaliyyət göstərir, kolleksiyaların muzey dəyəri önə
çəkilir. Uşaqlarla işin əsas növü mövcud olan ekspozisiyaların
əsasında xüsusi proqramların hazırlanmasıdır.
Müəllif modeli Rusiyada XX-ci əsrin əvvəllərində yaranan
uşaq muzeyləri üçün xasdır. İş stili, muzey materiallarının
təqdimi formaları, muzeyin inkişafı müəllifin (muzeyin banisinin) şəxsiyyətilə, onun individual yanaşması ilə müəyyən
edilirdi: “Setlment” klubu (A.U.Zelenko), Oyuncaq muzeyi
(N.D.Bartram), Uşaq kitabı muzeyi (Y.P.Meksin), Uşaq
yaradıcılığı muzeyi (F.İ.Şmit).
Qarışıq model hal-hazırda uşaq muzeylərinin ən yayılmış
növüdür (4, s. 14-15).
Uşaq muzeyləri işlərini üç istiqamət üzrə qururlar: elmi laboratoriya, yaradıcı emalatxana və teatr-bayram mərkəzi (3, s. 32).
Belə ki, dünyada elmi istiqaməti olan uşaq muzeyləri, incəsənət
istiqamətli muzeylər, Uşaq kitabı muzeyləri (Nağıl muzeyləri),
Oyuncaq muzeyləri var. Stoqholmda “Yunibaken”, Kolumbusda “Elm və Təsərrüfat Uşaq muzeyi”, Venada “Zum”, Parisdə
“Elm şəhəri”, Qamburqda “Klik”, Moskvada “Buratino-Pinokkio”, Sankt-Peterburqda “LabirintUm”, Daşkənddə “Möcüzələr
aləmində” Uşaq muzeyi – dünyanın hər bir yerində uşaq
muzeyləri fəaliyyət göstərir. Amerika Muzeylər Assosiasiyasının
məlumatlarına görə, hələ 1990-cı illərin ortalarında dünyada
400-ə yaxın uşaq muzeyi mövcud idi (1, s. 3). İndi bu muzeylərin
sayı daha da çoxdur.
Fikrimizcə, respublikamızda ilk növbədə Uşaq ədəbiyyat
muzeyi yaradılmalı¬dır. Qeyd edək ki, uşaqlar tərəfindən ətraf
mühitin dərk edilməsi üçün ən birinci vasitə nağıllar, təmsillər,
uşaqlar üçün yazılmış şeirlərdir. Burada Uşaq Ədəbiyyat Muzeyinin ilkin layihəsi təqdim edilir. Ən azı 2 ekskursiya proqramı
hazırlanmalıdır: azyaşlı uşaqlar üçün və ibtidai sinif şagirdləri
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the whole circumstance is provided for activeness of children in the
museum.
Children’s museums have four models. There is interactive museum
conception on the basis of American model: children perceive environment; make direct intercourse with that. Accent is given in the
action to developing social-adaptation moment. Originality is less
used in the exposition. The exhibits’ value depends on capacity of
widening notions of children on real world and enriching opportunities of intercourse with this world . Such children’s museums start
their activity from “ white paper”.
Museums established with European model function within the Uşaq muzeyləri əyləncəvi
framework of traditional museum funksiyadan daha çox
structure (on condition using
museum collections and keeping maarifləndirici funksiya
professional direction). These chil- daşıyırlar. Oyun zamanı
dren’s museums act due to the idea uşaqlar bir sıra biliklər əldə
of inclusion into historical and cul- edir, dünyanı dərk etməyə
tural context and museum value of və özünün bu dünyada
collections is made forward. Basic
type of work with children is prep- yerini müəyyənləşdirməyə
aration of special programs on the çalışırlar. Uşaq muzeylərinin
auditoriyasını 6 aylıq
basis of existent expositions.
Author model is peculiar for chil- uşaqlardan 18 yaşınadək
dren’s museums created in early yeniyetmələr təşkil edir. Rusi20th century in Russia. The work
style, the forms of museum materi- yada Uşaq Saray-muzeyinin
als’ presentation, museum devel- layihəsinin müəllifi Aleksandr
opment were defined by author’s Zelenko qeyd edirdi ki, uşaq
(museum founder) personality, his muzeyi “müasir muzeylərin
individual approach: “Settlement” böyüklərə xidmət etdiyi
club (A.U.Zelenko), Toy museum
(N.D.Bartram), Child-Book mu- kimi balaca vətəndaşların
seum (Y.P.Meksin), Children’s maraqlarına xidmət
etməlidir”. Uşaq muzeyi yeni
museum (F.I. Schmidt ).
Mixed model is currently wide- və eksperimental hadisədir.
spread children’s museum (4, p. O, maksimal dərəcədə mobil
14-15).
Children’s museums set their work olmalı, müxtəlif dəyişikliklərə
on three directions: scientific labo- hazır olmalıdır
ratory, workshop and theatre-holiday center (3, p. 32). Thus, children museums of scientific direction, art museums, children’s book
museums (tale museums), toy museums exist in the world. In Stockholm there is “Junibacken”, in Columbus Children’s Science Museum, in Vienna “Zum”, in Paris “Museum Science City”, in Hamburg “Klik”, in Moscow “Buratino-Pinokkio”, in Saint-Petersburg
“LabirintUm”, in Taskent “wonder world” Children’s Museum, i.e.
children’s museums function in every part of the world. According to
information of America Museums Association, nearly 400 children’s
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üçün. Bu aşağıdakı səbəblərə görə vacibdir:
1. 5-6 yaşına qədər uşaqların əksəriyyəti kitab oxuya bilmir.
Buna görə də onlar üçün belə bir proqram lazımdır ki,
uşaqlar sevimli şeirlərini, mahnılarını dinləyə bilsinlər,
vaxtaşırı isə animasiya filmlərini, tamaşaları izləyə bılsınlər.
2. məktəbdə uşaqlar kitab oxumağı artıq öyrənirlər. Onlar üçün
şairin şeirləri ilə rəngarəng stendlərin hazırlanması nəzərdə
tutulub ki, bu həm tərbiyyə, həm də tədris funksiyalarını
daşıyacaq. Uşaqlar arasında müxtəlif yarışlar da keçirmək
olar. Məsələn, şeirlərdən seçilmiş ayrı-ayrı cümlələrdə
səhvlərin tapılması, bu və ya digər misraların hansı əsərə
mənsub olması və s. Ən əsası odur ki, bu stendlər peşəkar
rəssamlar tərəfindən yaradılsın (hərflərin cizgiləri, müxtəlif
personajlar aydın görünməlidirlər).
İlkin versiyada ekspozisiya 2 otaqda yerləşdiriləcəkdir. Bu muzeyin yer qıtlığı ilə əlaqədardır. Gələcəkdə Uşaq Muzeyinə ayrı bir
məkanın verilməsi məsləhət bilinsə, ekspozisiya genişlənəcək.
Birinci otaq – ekspozisiya otağıdır. Bu otaqda böyük kuklalar
yerləşdirilməlidir. Azərbaycanın yazıçı və şairlərinin personajları
ilə yanaşı digər xalqlara mənsub olan qəhrəmanların da kuklaları
yer almalıdır. Bu kuklalar həmçinin müxtəlif sərgilərdə də
istifadə edilə bilərlər.
Vacib məsələlərdən biri texnologiyaların istifadəsidir – monitor, proyektor, musiqi avadanlıqları. Bunların köməyi ilə
uşaqlar şeir və mahnılar dinləyə, animasiya filmlərinə tamaşa
edə bilərlər. Bu otaqda uşaqlar üçün əsərlər yaradan şair və
yazıçıların portretləri, onların əsərləri əsasında miniatür və illüstrasiyalar, uşaq şeirlərinin mətnləri, müxtəlif tamaşa fotoları
yerləşdirilməlidir.
İkinci otaq – oyun otağıdır. Qeyd edək ki, Uşaq muzeylərini
digər muzeylərdən əsas fərqləndirən cəhət odur ki, bu
muzeylərdə eksponatlarla oynamaq, onların üstündə oturmaq,
yazmaq olar. Yəni uşaqlar üçün yaradılan ekspozisiya əsasən interaktiv olur. Bu da günümüzün tədris proqramına tam uyğun
modeldir!
Vacib məsələ səhnə üçün yerin ayrılmasıdır. Ayda heç olmasa
bir-iki dəfə uşaqlar üçün müxtəlif əsərlər əsasında səhnəciklər
oynanılmalıdır: həm kuklalar və maketlər, həm də uşaqların
iştirakı ilə. Gələcəkdə Azərbaycan klassiklərinin əsərləri ilə yanaşı
dünya uşaq şair və yazıçılarının əsərləri də səhnələşdirilməlidir
(təkcə Azərbaycan dilində yox, müxtəlif dillərdə).
Vacib məsələ - nağıl və uşaqlar üçün əsərlərin əsas
qəhrəmanlarının kostyumlarının tikilməsidir ki, balaca
seyricilər onlardan istifadə edə bilsinlər. Dekorasiya üçün
maketlər: “Tıq-tıq xanım”dakı siçanın evi; Karlsonun evi; meşə;
çay; ağaclar və s.
Tematik və səyyar sərgilərin yaradılması planlaşdırılıb:
1. klassiklərin təmsilləri, hekayələri, şeirləri, poemaları,
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museums existed as early in the mid 1990 in the world (1, p. 3).
Presently there are much many museums.
In our opinion, first of all Children Literature Museum must be created in our republic. We should note that, the first resource for perceive of environment by children is tales, fables and poems written
for children. Draft project of Children Literature Museum is presented there. At least 2 excursion programs must be prepared: for juniors
and primary school children. It is important for following reasons:
1. Majority of 5-6 age children can not read a book. Therefore,
such a program is needed for them that they can listen to favourite poems and songs; watch periodically animation and performances.
2. At school children learn to read book. It is intended to prepare
colourful stands with poets’ poems for them which will have
both educational and teaching functions. Different competitions
can be organized among the children. For example, finding mistakes in separate sentences of poems, belonging of these or other
hemistiches to the work.etc. Main thing is that these stands are
made by professional painters (letter features, different personages must be clearly seen).
In the first version the exposition will be placed in two rooms. This
is connected with lack of site of museum. If separate site is recommended to be allocated for children museum in the future, the exposition will be expanded.
The first room–exposition room. Large dolls should be placed in this
room. Along with personages of Azerbaijani writers and poets, puppets of characters of various peoples also should be paid attention.
The puppets could be used in different exhibitions.
One of important issues is usage of technologies– monitor, projector,
music equipments. With their help children can listen to poems and
songs, watch animation films. In this room portraits of poets and
writers created works for children, miniatures and illustrations on
the basis of their work, texts of children poems, photos of different
performances must be placed.
The second room-game room. To note, basic distinctive feature of
children’s museum is that it is possible to play with exhibits, sit over
them and write on them in these museums. The exposition created
for children is basically interactive. This is the model totally conforming to educational program of today!
Important case is allocation of site for scene. Small scenes sould be
made once or twice a month for children based on various works:
with participation of both puppet and models, and children. In the
future along with works by Azerbaijani classics, works by world
children poets and writers should be staged (not only in Azerbaijani
language, also in various languages).
Another important issue – sewing of costumes of leading characters
of tales and children plays which could be used by little onlookers.
Decoration models: mouse house in “Tig-tig khanim”; Carlson’s
house; forest; river; trees and so on.
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pyesləri, şeirlərinə yazılmış mahnılar;
2. Azərbaycan və dünya uşaq şair və yazıçılarının əsərləri –
yubiley qrafikinə uyğun (A.Şaiq, A.Lindqren, A.Barto,
K.Çukovski, A.Puşkin, C.Rodari, Qrimm qardaşları və s.);
3. Azərbaycan və dünya nağılları.
Uşaq Muzeyinin vəzifələri:
1. kadrların cəlb edilməsi və tədrisi;
2. ayda heç olmasa iki dəfə Uşaq evləri və İnternat
məktəblərində yaşayan uşaqlar, az təminatlı ailələrin uşaqları
üçün pulsuz ekskursiyalar, tamaşalar və müxtəlif tədbirlərin
keçirilməsi;
3. muzeydə və muzeydən kənar (uşaq bağçaları, məktəblər,
mədəniyyət evləri) sərgilərin təşkil edilməsi;
4. Azərbaycanın müxtəlif regionlarına səfərlər təşkil
edib ictimaiyyəti heç olmasa bu muzeyin filiallarının
yaradılmasına cəlb etmək (vacib iş – oyun və yaradıcılıq
otaqlarının yaradılmasıdır);
5. dünya uşaq muzeyləri ilə tanışlıq, imkan daxilində bu
muzeylərlə əlaqələrin və təcrübə mübadiləsinin yaradılması;
6. Azərbaycanda yeni Uşaq muzeylərinin təşkilində yaxından
iştirak edib köməklik göstərmək.
Onu da qeyd edək ki, Uşaq muzeylərinin yaradılması yalnız
uşaqlarımızın tərbiyyəsi və maarifləndirilməsi üçün deyil,
həmçinin şəhər və regionlarda yeni iş yerlərinin açılması
üçün vacibdir (müəllimlər, tərbiyyəçilər, zal baxıcıları, tamaşa
quruluşçuları, dekoratorlar və b.).
Arzumuz budur ki, bizim də Respublikamızda uşaq muzeyləri
yaradılsın. Əlbəttə ki, hər bir yeni iş kimi, belə bir muzeyin
yaranması da sərmaye tələb edir, nəinki əqli və fiziki, həm də
maddi. Lakin vətənini sevən və onun gələcəyinin qayğısına
qalan hər bir insan başa düşməlidir ki, bu sərmayelər əbəs yerə
işlənilməyəcəkdir, bunların nəticəsi – gələcək nəsillərin daha
xoşbəxt və dolğun uşaqlığıdır.
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Planning of thematic and mobil expositions:
1. Songs written to classics’ fables, stories, poems, plays;
2. Plays of children poets and writers of Azerbaijan and world
– due to jubilee schedule (A.Shaig, A.Lindgren, A.Barto,
K.Chukovski, A.Pushkin, J.Rodari, Brothers Grimm, etc.);
3. Azerbaijan and world tales.
Obligations of Children’s Museums:
1. Involvement and education of cadres;
2. Arrangement of free excursions, performances and various
events for children living in boarding houses and nurseries and
poor children at least twice a month ;
3. Arrangement of exhibition in museum and outside the museum
(kindergartens, schools, cultural houses);
4. Organization of tours to different regions of Azerbaijan and
involvement of the community to the establishment of this
museum’s affiliates (important issue –the game and creativity
rooms);
5. Acquaintance with world children’s museums; maintenance of
co-operation and exchange of practice with museums within opportunity;
6. Participation and support in organization of new children’s museums in Azerbaijan.
It is notable that, establishment of children’s museums is important
not only for education an enlightement of our children, but also
establishment of new working places both in the city and regions
(teachers, educators, accounts for hall, performance, decorators,
etc.).
We wish that children’s museums also established in our republic.
Definitely like any new work, establishment of such a museum demands capital, not only mental and physical, but also financial. But
any person loving his motherland and taking care of his future must
perceive that these capitals will not in vain be used, the result is happier and valuable childhood of future generations.
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Ordubad Azərbaycanın qədim tarixə malik guşələrindən biridir. Oradakı milladdan öncə III-II minilliklərə aid Gəmiqaya
qayaüstü rəsmləri, Plovdağ və Xaraba Gilan kimi möhtəşəm
arxeoloji abidələri xatırlamaq kifayətdir. Naxçıvan Muxtar
Respublikası ərazisində yerləşən Ordubad cənubdan İran İslam
Respublikası, şimaldan və qərbdən Ermənistanla həmsərhəd,
şərqdən isə Culfa rayonu ilə qonşudur. Rayon ərazisində çoxlu
sayda tarixi - mədəni abidələr mövcuddur. Bunlar arasında
məscidlər xüsusi olaraq diqqəti cəlb edir. Ordubada gələn
qonaqların ilkin olaraq diqqətini cəlb edən tarixi abidələrdən
biri də məhz Cümə məscididir.Orta əsrlərə aid bu memarlıq
abidəsi Ordubad şəhərin mərkəzi meydanında ən hündür yerdə
ucaldılıb. Məscid möhtəşəmliyi ilə diqqəti cəlb edir. Tikiliş tarixi mənbələrdə 1275-ciil kimi qeyd olunur. 1900-cü illərə qədər
bu tarix məscidin tikilmə ili kimi qeyd edilirdi. Lakin 1903-cü
ildə məscid təmir edilən zaman oradan üzərində “III tarixi-hicri
Ər-Rəşid” yazılmış kərpic tapılıb. Tədqiqatçılar qeyd edirlər ki,
abidənin indiki görünüşü ilkin halından bir az fəqrlənir. Yəni
müxtəlif dövrlərdə aparılmış təmir-bərpa işləri nəticəsində abidə
özünün ilkin görünüşünü qismən itirmişdir.
Məscidin tikilmə tarixi ilə bağlı rəvayət də var. Rəvayətə görə
bu bina Həmzə bəyin şəhərin mərkəzi hissəsindəki Bərəkə adlı
kiçik dağın üzərində tikilmiş səkkiz güşəli iqamətgahı olub.
Şəhər qazisi olan Həmzə bəy çox xeyirxah və ədalətli adam olub.
Rəhmətə gedəndən sonra qızı onun adını əbədiləşdirmək üçün
8 güşəli ulduzlu evin iki bucağını hördürüb orada hər cümə
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Ordubad is one of the corners of Azerbaijan with old history.
The most notable monuments there include Gemigaya rock
paintings of 3-2nd millennium B.C, Plovdag and Kharaba Gilan archaeological monuments. Ordubad, which is situated in
the area of Nakhchievan Autonomous Republic bordered on
Iran Islamic Republic on the south, with Armenia on the north
and west, Julfa region on the east. There are numerous historical and cultural monuments in the region’s area. Mosques are
more remarkable amidst them.
Juma Mosque is one of historical monuments, drawn attention primarily of guests coming to Ordubad. This architectural
monument of medieval ages was erected in the highest part in
the central square of the city. The mosque is attractive for magnificence. The date of building is noted in historical sources as
the year of 1275. Till 1900 years this date was noted as the
mosque’s construction year. The brick with “III tarikhi-hijri ArRashid” writing was found there upon 1903 mosque repair. The
investigators say that the present view of the monument differs
from the primary case a little, i.e. the monument lost partially
its first view as a result of repair-restoration work conducted in
various periods.
There exists a legend about the mosque’s construction date. The
legend says that, this building was eight-corner residence of
Hamza bey built over a small mountain called Bereke in central part of the city. The city confessor, Hamza bey was very
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axşamları atasının adına xütbə oxutdurarmış. Atası kimi qızı
da çox ədalətli mehriban və xeyırxah adam imiş. O da rəhmətə
gedəndən sonra yerli camaat otağın digər hücrələrini də hörüb
ruhuna dualar oxumaq üçün hüzn yeri düzəldiblər.
7000 nəfərə qədər insan tutumu olan bu abidənin ümumi sahəsi
520 kv. metrdir. Orada eyni zamanda kişilər və qadınlar ibadət
edə bilərlər. Hər iki şöbə sütun və tağlarla rövnəqlənib. Kişilər
şöbəsinin sahəsi 24x15 metr, qadınlar şöbəsinin sahəsi 24x11
metrdirMəscid bişmiş kərpicdən tikilib və üstü gəclə suvanıb.
Cümə məscidinin mərkəzində mehrab durur. Mehrabın
üstündə, günbəzdə kvadrat formasında “Həşr” surəsinin axırıncı
ayəsi həkk olunub.(Sürə 54 ayə 24)
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ِ
(O, (hər şeyi) yaradan, yoxdan var edən, (hər şeyə) surət verən
Allahdır. Ən gözəl adlar (əsmayi-hüsna) ancaq Ona məxsusdur.
Göylərdə və yerdə nə varsa (hamısı) Onu təqdis edib şəninə
təriflər deyər. O, yenilməz qüvvət sahibi, hikmət sahibidir!)
Mehrabın bir qədər yuxarısında Allah, Məhəmməd və 14
məsumun adı yazılıb. Mehrabın baş tərəfində isə “Ayətül-kürsi”
yazılıb. Giriş qapısının üstündə ərəb və fars dillərində daş
üzərində yazılar həkk olunub. Mehrabın üstündə dörd dəfə
təkrarlanan “Əli” sözünün ornament işləməsi də diqqətəlayiqdir.
Bundan əlavə, mehrabdakı nəbati ornamentlər də xüsusi maraq
doğurur. Məscidinin üç giriş qapısı var. Bu qapılara dabanlı
qapılar deyilir. Onlar qoz ağacından hazırlanıb. Qapıların
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philanthropist and fair person. After his death, his daughter
used to practice sermon for his father by building two corners
of 8-cornered star house in order to immortalize his father on
Thursdays.
She was also very fair, kind and charitable person. Local population built other tombs of the room after his death and made
condolence site for praying.
The monument with capacity of 7000 people is 520 meter. Men
and women can pray there at the same time. Both sections are
decorated with columns and arches. The capacity of men section
is 24x15 meter, women- 24x 11 meters. The mosque is built of
baked brick and surface plastered with alm. The alter stands in
the Juma Mosque center. Last aye of “Hashr” Surat is engraved
on alter in the square form on the cupola (Surat 54 aye 24).
َ ُْص ِّو ُر لَ ُه أ
ْ
ْ ُ ْ َُّه
ال ْس َما ُء
ۖ َ ار ُئ الم
ِ ُه َو الل ال َخالِق ال َب
ْأ
َ
َ
ُ
ض
ُ ُسب
َّ ِّح له َما ِفي
ِ الس َما َو
َ ۖ ْال ُح ْس َن ٰى ۚ ي
ِ ات َوال ْر
ْ
ُ َو ُه َو ْال َعز
يز ال َح ِكي ُم
ِ
(Allah created (everything) and gave image to everything. The
most beautiful names (esmayi-husna) belong only to Him.
Everything on the earth and in the sky (all) worships and appraises Him. Allah is invincible owner of power and wisdom!
There is written “Allah”, “Muhammad” and names of 14 innocents over alter. On the head part of alter “Ayetul-kursi” is written. Inscriptions are engraved in Arabic and Persian languages
on entrance doors. Ornament of the word “Ali” repeated four
times over alter, is notable as well. Furthermore, botanic orna-
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birinin üzərində I Şah Abbasın 1603(1604) -cü ildə imzaladığı
fərman həkk olunub.
Həmin fərmanın da maraqlı yaranma tarixi var. Belə ki, I Şah
Abbasın baş vəziri Hatəm bəy Ordubadi, onun atası Məlik
Bəhram, Ordubadın kələntəri idi. Onlar Nəsirədin Tusi nəslindən
idilər. 1603(1604) cü ildə Ordubada etdiyi səfəri zamanı I
Şah Abbas Hatəm bəy tərəfindən yüksək səviyyədə qarşılanır.
Ordubadlıların qonaqpərvərliyi, istiqanlılığı, əməksevərliyi
şahın heyrətinə və təəcübünə səbəb olur. Ordubadın yaşıllığı,
bulaqları və meyvələri şaha xoş təsir bağışlayır. Odur ki, elə
həmin il “ordubadlıların bütün vergilərdən azad olunması “
haqda fərman imzalayır. Həmin fərman bu günə kimi məscidin
giriş qapısı üzərində qorunub saxlanılır. Maraqlıdır ki, XVII
əsrdə Azərbaycanda o, cümlədən Naxçıvanda 70-dən çox vergi
növü mövcud idi. Şah Abbasın həmin fərmanından sonra Ordubaddan digər bölgələrə ticarətlə məşqul olmağa gedənlər onlardan vergi vermələri tələb etdikdə onlar “mən ordubadlıyam”
deyirdilər. Bununla da vergi vermədən öz ticarətləri ilə məşqul
ola bilirdilər.
Fərmanda deyilir: “Bəxşişlər edənə həmd olsun. Yaradana
şükr olsun. Bu sözləri yazmaqda məqsəd budur ki, Ordubad
şəhərinin kiçiklərindən böyüklərinə qədər bütün əhalisi
Bahadur xan Şah Abbası əvəz edən sülaləsinə səmimiyyət
və fədəkarlıq göstərmişdir. Bu həqiqət tam mənası ilə
aydınlaşmışdır. Onlar şiə olduqlarına görə Azərbaycan işğal
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ments on alter are especially interesting. The mosque has three
entrance doors and they are called heeled doors. They are made
of walnut. The decree signed by I Shah Abbas in 1603 (1604)
is engraved on one of the doors.
The decree has interesting creation history. Thus, head vizier of
I Shah Abbas Hatem bey Ordubadi, his father Malik Bahram
was from Kelenter of Ordubad. They were from Nasiraddin
Tusi family.
I Shah Abbas was greeted in a high level in 1603(1604) by
Hatem bey upon his visit to Ordubad. Hospitality, likeableness
and industriousness of Ordubad people cause amazement and
astonishment of the shah. Greenness, branches and fruit of Ordubad made good impression on him. Thus, that year a decree
is signed on “exemption of Ordubad people of all taxes”. This
decree is preserved on the mosque’s entrance door till nowadays.
It is interesting that, there existed over 70 tax types in 17th
century in Azerbaijan, including Nakhchievan. After Shah Abbas’s decree, the people who left for Ordubad for trade and were
demanded taxes, said “I am from Ordubad”. So, they start engaged in trade without taxes.
It is said in the decree:
“Thank God! Thank goodness!” These words’ aim is that
all people of Ordubad from children to grown-ups showed
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edildiyi vaxtda düşmənlər onları müxtəlif zülm və işgəncələrə
məruz qoymuşlar. Buna görə də ümumiyyətlə onları və
xüsusilə Tusinin yüksək nəslinin fədakarlığına mükafat olaraq
şahın hərtərəfli mərhəmətinin bir qismi olaraq mail olur.
Belə ki, qeyd olunmuş vilayət qələbə çalmış dövlətin həmin
dairələrin əlinə keçdiyi tarixdən, şəhərin müxtəlif peşəkar
bağları, əkinləri, dəyirmanları, ixracat və idxalat gömrüyünə
aid gəlirlərin dövlət haqqı vergiləri qəti şəkildə bağlanmış və
oranın hesabdarına buyrulmuşdur ki, ordubadlılara dəyən
maddi ziyanlar əvəzinə hesaba alsınlar.Onların haqqında
olan bu bəxşişi əbədi olaraq davam edən bir bəxşiş kimi hesab
etsinlər. Buna aid qayda-qanunları dəyişdirməsinlər.” Şaban
ayı hicri 1012-ci il
Məscidin şimal tərəfinin baş hissəsində isə Şiri - xurşid şəkli
həkk olunub. Mənbələrdə qeyd edilir ki, Nadir şahın gəlişi ilə
əlaqədar olaraq ordubadlı nəqqaş Usta Zeynal 1862-ci ildə
bunu yumurta sarısı və gips vasitəsilə almazla kəsdiyi kiçik ayna
parçalarından düzəltmışdi.
Ordubad Cümə məscidinin qarşısında bir neçə qəbir var.
Tusinin nəvələrindən biri Mirzə Ünayət Nəsiri , Tusinin qızı
Şərəf xanımın qəbri də buradadır. Onun baş daşında ərəb
dilində belə yazılıb: “Hamı ölməyə məhkumdur, ölməlidir”.
Sovet dövründə məscid müxtəlif zaman kəsiklərində öz təyinatı
üzrə fəaliyyət göstərməyib. Əvvəlcə anbar, sonra mədəniyyət
evi, teatr binası kimi fəaliyyət göstərib.
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sincerity and selflessness in respect of Bahadur khan, Shah
Abbas dynasty. This reality is clear in all means. Since they
were Shiah, they were exposed to various oppression and
tortures during Azerbaijan’s occupation. Therefore they
are generally as a reward of them and especially, Tusi’s
high-level family received the shah’s comprehensive mercy.
They accepted this gift as eternal one. The rules concerning
that should not be changed”. the month of Shaban, year
1012.
The image of shiri - khurshid is engraved in head part of the
mosque’s north part. It is said in the sources that, in connection with Nader shah’s arrival, the engraver from Ordubad,
Usta Zeynal made this of small window pieces by cutting with
diamond via egg yolk and gypsum in 1862. There are several
graves in front of Ordubad Juma Mosque. Grave of granddaughter of Tusi, Mirza Unayet Nasiri, Tusi’s daughter Sharaf
khanum is there, too. There is written these words on her gravestone in Arabic language: “Everybody is condemned to death,
must die”.
The mosque did not act due to its appointment in Soviet time
in different times. It functioned first as the store-house, then culture house and theatre building.
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