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Şəki-Zaqatala regionunun qədim qalaları turizm potensialı kimi 

Ancient Fortresses of Shaki-Zagatala Region as a Tourism Potential 

Древние крепости Шеки-Загатальского района 

как туристический потенциал 

Abstract: The article emphasizes the advantages of ancient fortresses 

in the Shaki-Zagatala region in terms of tourism potential. The current 

condition of these fortresses belonging to different periods of our history, 

the importance of such unique monuments of our ancient architecture as 

Peri fortress, Gavur fortress, Cingoz fortress, Aydinbulag tower and 

Gelersen-Gorersen fortress as a tourist destination are investigated. 

Keywords: tourism potential, fortress, cultural monuments, towers, 

temples. 

Xülasə: Məqalədə Şəki-Zaqatala regionundakı qədim qalaların turizm 

potensialı baxımından üstünlükləri vurğrulanır. Tariximizin müxtəlif dövrlə-

rinə aid bu qalaların mövcud şəraiti, qədim memarlığımızın unikal abidələri 

olan Pəri qala, Gavur qala, Cingöz qala, Aydınbulaq qülləsi və Gələrsən-

Görərsən qalasının turist destinasiyası kimi əhəmiyyəti araşdırılır. 

Açar sözlər: turizm potensialı, qala, mədəniyyət abidələri, qüllələr, 

məbədlər. 

Резюме: В статье подчеркиваются преимущества древних крепо-

стей Шеки-Загатальского региона с точки зрения туристического по-

тенциала. Изучается современное состояние этих крепостей, относя-

щихся к разным периодам нашей истории, значение таких уникальных 

памятников нашей древней архитектуры, как крепость Пери, крепость 

Гавур, крепость Джингѐз, башня Айдынбулаг и крепость Гелерсен-Го-

рерсен как туристическое направление. 

Ключевые слова: туристический потенциал, крепость, 

памятники культуры, башни, храмы. 
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The region of Shaki-Zagatala is located in the north-west of Azerbaijan, 

on the southern slope of the Greater Caucasus Mountains. The Shaki-Zagatala 

region covers Shaki, Gabala, Oguz, Gakh, Zagatala and Balakan administrative 

regions with ancient history and great tourism potential. 

Located in the far north-western part of the Azerbaijan Republic the 

Shaki-Zagatala tourist region is distinguished by its unique economic and 

political-geographical position. The distance between the administrative 

centers in the region is 30-50 km. The distance from Baku, the capital of the 

republic, varies from 225 to 394 km by region. After the Absheron 

economic region, the Shaki-Zagatala region ranks second in the country in 

terms of the diversity of the ethnic composition of the population, 76.38% 

of the total population of the region are Azerbaijanis, 9.53% are Avars, 

5.23% are Lezgins, 3% - Sakhurs, 1.7% are Georgians, and the rest are other 

nationalities. Avars in Zagatala and Balakan, Georgians in Gakh, Lezgins in 

Gabala are in the second place after Azerbaijanis. Udins, an ancient nation, 

settled in Gabala. The diversity of the ethnic composition is clearly seen in 

their way of life and adherence to their traditions, which is of interest to 

tourists visiting the region [5, p.206]. 

The abundance of historical monuments, breathtaking sites, majestic 

towers and imposing fortresses in the region reinforces domestic and 

inbound tourism. Shaki city has been famous as a trade center with unique 

craftsmenship since ancient times. Sustainability and overcoming the 

seasonality problem in the development of tourism can be achieved through 

the effective use of rich tourism resources, such as Shaki Khans Palace and 

Kish Albanian Temple [3, p.130]. 

The Shaki-Zagatala region has opportunities to develop different types 

of ecological tourism, taking into account the existing natural conditions for 

mountain adventure, rural greenery, and hunting. Attractive tourism 

offerings may lead to the promotion of cultural heritage and local values, 

enabling the regional and rural infrastructure development. The history of 

ancient Shaki, being part of Caucasian Albania, dates back to the 6th 

century BC. Historical and architectural monuments like Isfahan, Tabriz, 

Lezgi caravanserais, "Gelersen-Gorersen" fortress, ancient fortresses, traces 

of Yalovlu hill culture belonging to the ancient tribes of Caucasian Albania, 

Zagatala reserve are interesting tourist objects. Shaki-caravanserai hotels, 

―Gelersen-Gorersen‖, Saadat, Marxal, Sahil, Gabala recreation zones, 

Qafqaz, Dag tourist bases, Ilisu and Shafa boarding houses, Gulustan tourist 

base, Tala and many others have great possibilities for attracting tourists. 

Azerbaijan as a country with an ancient history has the potential of 

rich historical and cultural monuments. However, some of these monuments 
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are still not protected by the state and are therefore in danger of destruction. 

Due to the large number of such monuments, only a few of them have been 

considered in this article. About 100 state-protected monuments including 

―Peri‖ (V century), ―Armatay‖, ―Cingoz‖ (XIV century), ―Sheytan‖and 

―Zagatala‖ fortresses, dozens of Albanian monuments of Vl-Vlll centuries in 

the rural areas, Mazikh, Akakdara (XII century), Alban towers in Pashan 

village (XIII century), Kebeloba village (XIV century) witness the ancient 

history of the region. 

To leverage this potential more efficiently, these include 

establishment of a dedicated governance mechanism, provision of better 

information and update of various tourism packages, effective promotion of 

tourism activities, and targeted improvement of tourism infrastructure. [6]  

The Albanian Temple located in Kish village of the Shaki region, is 

included in the list of monuments of world importance. The temple is 

considered to be the most ancient Albanian church not only in Azerbaijan, but 

also in the whole Caucasus. It is believed that the Kish Albanian church was a 

place of worship for those who converted to Christianity in this region. In the 

remote village of Kish, six hours northwest of Baku, Norwegian and 

Azerbaijani researchers worked together to learn more about the history of the 

ancient Caucasus Albanian Christian church. World-renowned Norwegian 

anthropologist Thor Heyerdahl at the age of 86 visited the archeological dig at 

the Kish Church near Shaki in 2000. Norwegian archeologists believe that the 

Kish Church found in the foothills of the Caucasus may be nearly 1,500 years 

old. It was built by Caucasian Albanian Christians who lived in the region. 

Archeologists have identified at least seven different layers of data at the Kish 

site and believe that the church was reconstructed at least four times. 

According to the artifacts found in the excavations it seems clear that the site 

was in use long before the church was built there. Possibly, it has been 

viewed as a holy place for millennia. [1, p.18]  

Pari gala is an ancient fortress located in Yukhari Chardakhlar village 

of Zagatala region. It is supposed that this fortress was built in the 4th 

century AD during the period of Caucasian Albania. Located on 

strategically convenient locations, on spectacular rocky mountains, such 

ancient towers were built to see the enemy from afar. Yukhari Chardakhlar 

village, located at an altitude of 700-800 meters above sea level, is 15 

kilometers from the regional center. Three of the 108 historical monuments 

taken under state protection in this region – Pari gala, the 13th century tower 

and the 17th century mosque are located in this village. Carved into the 

rocks in a 300 meters distance from Yukhari Chardakhlar village, Pari gala 

is considered the most unique example of Albanian architecture built on an 



Aziza MAMMADOVA 

12 

inaccessible mountain peak. The total area of a three-room fortress is about 

30 square meters. The fortress could be reached by the road of 1-1.5 meters 

wide, which was once carved out of rocks. The road is still remaining. The 

fortress is located in such a position that all the roads leading to the area are 

clearly visible from the fortress. It is believed that the guards, seeing the 

approach of an enemy army, immediately raised women and children to this 

fortress. According to legend, the name of this fortress was connected with 

this fact. There are many legends about this monument. A number of 

sources state that the fortress was one of the main fortifications of the local 

population, which fiercely resisted the troops of Teymurlang. According to 

the legend, when Teymurlang invaded the area in the late 14th century, he 

was informed that the fortress was impregnable and that the fortress was 

headed by a woman named Peri. At that time, Teymurlang announced that 

he would personally lead the attack on the fortress and make the woman his 

wife. However, Peri rejects Teymurlang's offer to surrender. 

Being one of the important fortifications for armed resistance and 

protection against foreign invaders Pari gala was called Maiden Tower or 

Mountain Tower as well. In modern times, Peri gala is the most popular 

historical monument of the local population. 

Gavur fortress belonging to VI century of AD, is located in the 

northwest of the village of Bash Geldek. You will encounter a unique 

landscape in terms of both relief and the beauties of nature. The harmony 

created by nature in this fortress is irreplaceable, as it has not been touched by 

human hands for centuries. This magnificent tower consists of two parts, an 

inner tower and a circular defense tower. Although the outer side is covered 

with stones and trees, it is possible to identify the walls in many parts. The 

inner fortress, with its many walls, gates, wells, and watchtowers, still stands 

intact for centuries. From the tower the surrounding areas stretching for miles 

are clearly seen. Gavur Fortress has been used for centuries as a defensive 

tower built on a strategic location. Bash Keldek is one of the oldest villages 

located in Shaki. Bash Keldek is located about 32 km east of Shaki. The 

village is surrounded by mountains. In recent years, hunting and 

mountaineering tourism opportunities in the village have increased. 

Bash Kungut village, another ancient village of Shaki, is located nearby. 

The village of Bash Kungut, located in a mountainous area, is surrounded by 

the Greater Caucasus Mountains to the north. Ruines of ancient Albanian 

temple and ancient defensive walls are in need of protection. 

Cingoz fortress is located in the village of Jar, 7 km north of Zagatala. It 

is believed that Cingoz fortress, situated at the foot of the mountains on the 

river bank, was built for military purposes, enabling local people to protect 
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against enemy attacks.Very large stones were used in the construction of the 

walls of this three-storey fortress. There are inscriptions in Arabic and Persian 

on the walls and stone fence of the fortress. There are different opinions about 

the date of construction of the fortress. The inscription on this monument states 

that it was founded in 1175, while other resources present it as a XVIth century 

monument. Located in the village of Jar, one of the most beautiful places in 

Zagatala, this place is visited by local tourists as well as foreigners. The 

development of tourism, which is one of the most profitable areas, depends on 

the effective use of the existing rich potential. 

Aydinbulag Tower, known by various names as Aghjagala, 

Meydangala, Maiden's Tower, is a three-storey, rectangular, 10.5-meter-

high fortress belonging to the IX-XIII centuries. With geometric patterns it 

is structurally similar to the rectangular tower type of Absheron castles, the 

towers of the quadrangular Mardakan and Ramana castles. Inside the tower 

with internal dimensions of 4.50 x 4.50 m and conical shape in the corners, 

there are traces of its three-layer division with wooden floors. Both the 

circular walls and the conical parts of this monument narrow upwards. It is 

possible that there were previously circular castle walls surrounding 

Aydinbulag Tower. The partially damaged tower is situated in the middle of 

a vast plain as the last sign of the watchtower on the caravan route passing 

through these places. Ashaghi Kungut-Aydinbulag highway with 30 km in 

length connects 8 residential areas in the region [2, p.164].  

Zayzid Temple is a historical monument of local importance. It is an 

Albanian temple of X-XI centuries located in Orta Zayzid village of the Shaki 

region. The conversion of Albanians to Islam dates back to the VII-VIII 

centuries AD. With its well-developed constructive and decorative features 

Zayzid Temple belongs to the monuments built in the XII-XIII centuries in 

Caucasian Albania at the beginning of the second flourishing period of 

Christian architecture. Zayzid Temple is more elegant and decorative than such 

churches built in the first stage, which reflects the increase in aesthetic 

requirements. This temple is built with a small cross and rectangular parts at 

each side, with a dome above. The altar part is solved from the outside as a 

five-pane with three windows, and on the western wall of the southern branch 

there is a deep niche with a decorative arch. 

The XV century fortress of "Galarsan-Gorersen‖ (―Come and See‖) or 

―Gal-Gor-Get‖ ("Come-See-Go") in the village of Kish is also called 

Maiden's Fortress by the locals which means invincibility. As Karim Agha 

Fatih mentioned in his "A Brief History of Shaki Khans" "Come and See" 

fortress protected local people from attacks at various times, and the people 

of Shaki took refuge in this fortress during enemy threats. The geographical 
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position of the fortress, its strong walls with 2.7 meters thickness and 

location on the cliff made it an impregnable fortification. "Gelersen-

Gorersen" fortress was built of solid river stones, and its walls were 

surrounded by towers with a height of 7 meters. It is also interesting that the 

events that happened to the heroes of the famous novel "Haji Murad" by 

Russian writer Lev Tolstoy are said to have taken place in this fortress. Kish 

village, located 5 km from Shaki is suitable for tourism. 

The implementation of the "Modern Silk Road" tourism package 

project also covers the city of Shaki and creates an interesting image of a 

destination for tourists by promoting tourism opportunities and culture [4, 

p.150]. Attractive tourism offerings may lead to the promotion of cultural

heritage and local values, reinforcing the regional and rural infrastructure

development.
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Qax rayonunda məskunlaşan etnik qrupların mənşəyi və mədəniyyəti 

(Qax rayon tarix-diyarşünaslıq muzeyi) 

Происхождение и культура этносов,  

проживающих в Гахском районе 

(Гахский район историко-краеведческий музей) 

Origin and Culture of Ethnic Groups Living in Gakh Region 

(Gakh historical-regional studies museum) 

Xülasə: Azərbaycan xalqı, ölkə əhalisinin əsas hissəsi olan azərbay-

canlılardan və onun müxtəlif bölgələrində yığcam halda yaşayan 30–a yaxın 

millət və etnik qruplardan ibarətdir. Onların hər biri unikal, özünəməxsus və 

təkrarolunmazdır və özünəməxsus fərqli mədəniyyətin elementlərini qoru-

yub saxlamışdır. Bu mədəniyyət məişət həyatında, sənətkarlıqda, milli 

mətbəx mədəniyyətində və müxtəlif mərasimlərdə və eləcə də tarix–diyarşü-

naslıq muzeylərində də öz əksini tapmaqdadır.  

Qax rayon tarix-diyarşünaslıq muzeyi bir neçə istiqamət üzrə tarixi-

bədii, tarixi-arxeoloji cəhətləri özündə birləşdirdiyi üçün təsnifatına profili-

nə görə kompleks muzeylər sırasına aiddir. Bundan başqa rayon ərazisində 

yaşayan ingiloy, ləzgi, saxurların mədəniyyətlərini əks etdirən məişət əşya-

ları muzeyin zəngin ekspozisiyasını daha da zənginləşdirir. 

Açar sözlər: Qax rayonu, etnik mədəniyyət, saxur, ingiloy, ləzgi, 

tarix-diyarşünaslıq muzeyi, maddi-mədəni irs, eksponat. 

Резюме: Азербайджанский народ состоит из азербайджанцев, ко-

торые составляют основную часть населения из около 30 националь-

ностей и этнических групп, которые компактно проживают в различ-

ных его регионах. Каждый из них уникален и самобытен. Они сохрани-

ли отличительные особенности своих культур. Еѐ элементы можно 

увидеть в повседневной жизни, национальной кухне, ремеслах и обря-

дах. Наиболее яркие и хорошо сохранишвиеся составляют основу кол-

лекций краеведческих музеев. 

Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları 

Tourism and hospitality studies 

mailto:e.aliyeva@atmu.edu.az
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Гахский поскольку сочетает в себе историко-художественный, 

историко-археологический аспекты. Богатой kроме того, богатая экс-

позиция музев привлекает внимание яркими предметами из жизни и 

быта ингилойцев, лезгин и сахуров. 

Ключевые слова: Гахский район, этническая культура, саxур, 

ингилой, лезги, историко-краеведческий музей, материальное и 

культурное наследие, экспонат. 

Abstract: The people of Azerbaijan consist of Azerbaijanis, who are 

the main part of the country's population, and about 30 nationalities and 

ethnic groups living compactly in its various regions. Each of them is 

unique, original and irreplaceable, and has preserved elements of a 

peculiarly different culture. This culture is reflected in everyday life, crafts, 

national cuisine culture and various ceremonies, as well as in historical-

regional studies museums.  

Gakh historical-regional studies museum is one of the complex museums 

according to its classification profile because it combines historical-artistic, 

historical-archeological features in several directions. In addition, the rich 

exposition of the museum is further enriched by household items living in the 

region, reflecting the culture of the Ingiloys, Lezgins and Sakhurs. 

Keywords: Gakh district, ethnic culture, sakhur, ingiloy, lezgi, 

historical-regional studies museum, material and cultural heritage, exhibit. 

Azərbaycan xalqı, ölkə əhalisinin əsas hissəsi olan azərbaycanlılardan 

və onun müxtəlif bölgələrində yığcam halda yaşayan 30–a yaxın millət və 

etnik qruplardan ibarətdir. Qax rayonun ərazisində yaşayan etnik qruplara -

ləzgilər, saxurlar, ingloyları və.s göstərmək olar. 

Azərbaycan xalqının milli-mənəvi dəyərlərini toplayıb, layiqincə qo-

ruyan, təbliğ edən mədəniyyət və elmi tədqiqat müəssisələrindən biri də mu-

zeylərdir 

Hal-hazırda respublikamızda mövcud olan 230-dək muzeylər siyahısında 

önəmli yerlərdən biri Qax rayon Tarix-Diyarşünaslıq muzeyinə məxsusdur. 

Ümummilli liderimiz H.Əliyevin Azərbaycana birinci dəfə rəhbərlik 

etdiyi dövrdə uzaq görən daxili və xarici siyasət yeritmiş, dövlət səviyyəsin-

də Azərbaycanın rayonlarında tarix-diyarşünaslıq muzeylərinin yaradılması 

haqqında qanun qəbul olunmuşdur. 

Qax rayonu ulu öndərimizin bu böyük vətənpərvərlik təşəbbüsünə bi-

rincilər sırasında cavab vermişdir. 

Rayonda 1979-cu ildə yaradılmış tarix-ölkəşünaslıq muzeyinin baza-

sında 1981-ci ildən tarix-diyarşünaslıq muzeyi fəaliyyətə başladı. 
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1991-ci ilin iyun ayından muzey onun üçün qismən uyğunlaşdırılmış 

yeni tipli binaya köçürülmüşdür. Bu günə qədər muzey özünün zəngin fon-

dunu yaratmışdır. Muzeydə Qax rayonunun 5000 illik tarixindən soraq 

verən 18 mindən çox tarixi və elmi əhəmiyyətə malik əşya mühafizə, tədqiq 

və təbliğ olunur. Qax rayon Tarix-Diyarşünaslıq muzeyi rayonun daşınar ta-

rixi abidələri, elmi təbiət kolleksiyalarını və bədii kolleksiyaları müəyyən 

coğrafi və inzibati əraziyə aid xalq sənəti nümunələrini toplayan, mühafizə 

edən elmi tədqiqat və mədəni-maarif müəssisəsidir. Fondu və kolleksiyaları 

barədə əsas fonda daxil olan muzey əşyaları aşağıdakı kolleksiyalara görə 

sistemləşdirilmişdir. Arxeoloji kolleksiyalar, etnoqrafik kolleksiyalar, nu-

mizmatik kolleksiyalar, fotomateriallar, elmi təbiət kolleksiyaları, məxəzlər, 

yazılı məxəzlər, elmi inventarizasiya.  

Fond əşyalarının tam mühafizəsini təmin etmək məqsədilə eksponatlar 

haqqında məlumatlar elektron daşıyıcılara daxil edilmişdir. Son illər muze-

yin ekspozisiyasının tarixi əhəmiyyət kəsb edən eksponatlarla zənginləşdi-

rilməsinə diqqət daha da artmışdır.  

Qax rayon Tarix-Diyarşünaslıq muzeyi bir neçə istiqamət üzrə tarixi-

bədii, tarixi-arxeoloji cəhətləri özündə birləşdirdiyi üçün təsnifatına profili-

nə görə kompleks muzeylər sırasına aiddir. Muzey 8 zalda yerləşdirilmiş 9 

ekspozisiya salonundan ibarətdir. 

Bundan başqa rayon ərazisində yaşayan ingiloy, ləzgi və saxur mədə-

niyyətlərini əks etdirən sənətkarlıq nümunələri, məişət əşyaları, mətbəx və 

geyim nümunələri muzeyin zəngin ekspozisiyasını daha da zənginləşdirir. 

Ləzgilər – əsasən sıx şəkildə cənub-şərqi Dağıstanda, qismən şimali-

şərqi Azərbaycanda, az sayda isə dünyanın bir çox ölkələrində yaşayırlar. 

Ana dili ləzgi dili olan ləzgilərin çoxu islam dininin sünni məzhəbinə etiqad 

edir. Yalnız Dağıstanın Miskincə kəndində yaşayan ləzgilər şiədirlər. 

Onlar Azərbaycanın 20-dən çox rayonunda və iri şəhərlərində-Bakı, 

Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevirdə məskunlaşsalar da, yığcam şəkildə əsasən 

Quba, Qusar, Xaçmaz, Qəbələ, İsmayıllı, Oğuz, Şəki və Qaxda yaşayırlar. 

Azərbaycanın digər etnosları kimi ləzgilərin də təsərrüfat həyatında 

maldarlıq əsas yerlərdən birini tutur. Azərbaycanın zəngin otlaqları, əlverişli 

qışlaq yerləri sayəsində ləzgilərdə qoyunçuluq və bu sahə ilə bağlı fəaliyyət 

növləri geniş inkişaf etmişdir. Köçəri maldarlıq ənənələrinə sahib olan ləzgi-

lər qışlaq yerləri kimi əsasən Mil, Muğan, Salyan, Qobustan, Alazan ərazilə-

rindən istifadə etmişlər. Düzənlik və qismən də dağətəyi ərazilərdə məskun-

laşan ləzgilərin təsərrüfat məişətində isə əkinçilk, bağçılıq daha geniş yayıl-

mışdı. Məsələn, Quba, Xaçmaz, Qəbələ, İsmayıllı, Oğuz bölgələrində yaşa-

yan ləzgilər maldarlıq və əkinçilklə yanaşı bağçılıqla da məşğul olmuşlar. 

https://az.wikipedia.org/wiki/Da%C4%9F%C4%B1stan
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan
https://az.wikipedia.org/wiki/L%C9%99zgi_dili
https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0slam_dini
https://az.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCnni
https://az.wikipedia.org/wiki/Miskinc%C9%99
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Təsərrüfat həyatı ilə yanaşı, ləzgilər regionda özünə-

məxsus xalq tətbiqi sənət nümunələri və sənətkarlıqda, o 

cümlədən xalçaçılıqda ad qazanmışlar. Ləzgi xalçaları 

üçün nəbati və həndəsi motivli ümumazərbaycan orna-

ment süjetləri xarakterikdir. Özünün zəngin rəng çalarları, 

toxunma texnikası ilə seçilən ləzgi xalçaları arasın-

da qımıl, küsnət xalçaları xüsusilə məşhurdur. Palaza bən-

zəyən belə xalçaların üstü düz, altı saçaqlı olduğu üçün 

xüsusilə isti saxlayır, revmatizmdən qoruyur. Ailə quran 

hər bir qız nişanlısı üçün belə xalça toxumalıdır. Cehiz 

xalçasının toxunmasında qonşular ona kömək edirlər. Bu xalçaların üzərində 

ulduzlar, qədim inancları əks etdirəm işarələr olur. 

Ləzgi etnik milli geyimləri digər Dağıstan xalqları və Azərbaycan 

türklərinin milli geyimləri ilə demək olar ki, eynilik təşkil edir. Ləzgilərdə 

Azərbaycan türkləri və Dağıstanın bəzi xalqları üçün xarakterik olan yerli 

papaqçılar tərəfindən tikilmiş adi qoyun dərisindən olan motal papaq, bay-

ramlarda isə qara və ya boz qaragül dərisindən tikilmiş bərmək papaq qoyar, 

yun şaldan toxunmuş şalvar, üst geyimi olaraq boğazadək düymələnmiş 

köynək və kəmər, ayaqlarına isə şalamar adlandırdıqları mal gönündən ti-

kilmiş çarıq geyərdilər. Səfərə gedərkən və ya soyuq qış havalarında isə 

dəvə yunundan olan başlıq və kürk geyərdilər. Ləzgi kişi geyiminin ən xa-

rakterik xüsusiyyətlərindən biri də rəngarəng yun saplardan sıx toxunmuş 

naxışlı, burnu üzüyuxarı qalxmış uzunboğaz çəkmələr olmuşdur. Kişi ge-

yimlərinin əsas elementlərindən biri də kəmərin üstünə taxılan xəncər 

və qatar adlanan patrondaş olurdu. Həm kişi, həm də qadınlar naxışlı corab 

geyərdilər.  

Bu ləzgi etnik milli geyimləri Qax rayon Tarix-Diyarşünaslıq muzeyi-

nin ekspozisiyasında nümayiş olunur.  

Azərbaycan türklərinin mədəni təsiri altında olan ləzgilərdə də aşıq 

poeziyası inkişaf etmişdir. Dəvə yunundan toxunmuş başlıqları Azərbaycan-

dan alırdılar. 2 cür kürk geyirlər: 

Kaval — enli və uzun 

Kürk — yüngül və gödək 

Qida rasionunda ət və süd məhsullarının, göyərtinin üstün olduğu ləzgi 

mətbəxində Qafqaz və Azərbaycan xalqları mətbəxinin ortaq elementlərinə 

rast gəlinsə də, özünəməxsusluğu ilə seçilir. Hər bir evin həyətində təndir, çö-

rək və xörək bişirmək üçün xər adlanan gil soba olmalı, sac üçün yer ayrılma-

lı idi. Çörək, adətən, mayasız xəmirdən yapılırdı. Mayalı xəmirdən isə Azər-

baycan türklərində olduğu kimi kömbə adlandırılan çörək bişirilir. Ləzgi mət-

bəxində çörək məmulatı baxımından zəngindir. Burada ilin fəsillərindən, bay-
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ramlardan asılı olaraq, evlərdə xul, çar-fu, yuxva (yuxa), lavaş, bazlamaç, sa-

çun fu, kakvats, çar lavaş (mayasız lavaş), qvar lavaş (mayalı lavaş), kulan 

fu, ştkar, purniyrin fu, efer-fu, tsaluq, tanurd fu (təndir çörəyi), karkar fu, 

çerekun tunut, şirin fu, quzan, aluqa, tsaluq, bakluk, çerekun və s. bişirilir. 

Bundan başqa, ləzgilərin sıx məskunlaşdıqları bölgələr içliyi göyərti, 

balqabaq və ya kəsmikdən olan kətələr – afarar, sobada bişən və adətən, 

yeddi qatdan ibarət və içərisinə ət, kartof, kəsmik və ya göyərti qoyu-

lan skan (tskan) ilə xüsusilə məşhurdur. Ləzgi xingəli –  piçekar Azərbay-

can türklərinin və tatların gürzə xəmir xörəyindən bir o qədər seçilmir. İlin 

soyuq ayları üçün isə qaxac ət və doldurma (bağırsağın içərisində qurudulan 

ət, ədviyyat və göyərti qarışığı) tədarük edilir. İlin soyuq aylarında orqaniz-

min xəstəliklərə müqavimətini artırmaq məqsədilə xəşil cücərmiş buğda-

dan (səmənidən) bəhməzə bənzəyən içki - taç bişirilir və onu, adə-

tən, sav (qovut) ilə yeyirlər. Yeni uşaq doğulanda bişirilən isita isə Azərbay-

canın digər bölgələrində çalınan halvadan yalnız adı ilə seçilir. Ləzgi ye-

məklərində ən çox istifadə edilən ərzaq ət və buğdadır. Meyvələrdən şərbət 

hazırlanır və çat deyilən bir içki içilir. Buğda qaranlıq yerdə saxlanılır, cü-

cərməyə başlayanda ondan doşaba oxşar içki hazırlanır. 

Saxurlar – Qafqazın, o cümlədən Azərbaycanın qədim etnoslarından 

biri olub, tarixən Samur çayının yuxarı axarında məskunlaşmış, hazırda Da-

ğıstanın Rutul rayonunun qərbində yerləşən Mikik Qurdul, Saxur, Mişleş, 

Gelmes, Muslax, Tipix, Kələl, Söqüd kəndlərində, Xiyağ, həmçinin Azər-

baycanın Zaqatala və Qax rayonlarının 16 kəndində – Mamrux, Muxax, 

Karkay, Kələl, Suvagil (Yeni Suvagil), Əlibayramlı, Mişleş (Cincar), Göz-

barax, Ağdam-Kələl, Kas, Sabunçu, Qum, Çinar, Ləkit-Kötüklü, Ələskər, 

Ağyazı (Üzümlü) kəndlərində məskunlaşıblar. 

XV əsrdən etibarən saxur icmalarının başında saxur sultanı dururdu və 

sultanın iqamətgahı Saxur kəndində yerləşirdi. Bu ərazi mənbələrdə «Dağlıq 

mahal» kimi də tanınmış, uzun illər boyu saxurların iqtisadi, siyasi və mədəni 

mərkəzi olmuşdur. İlk vaxtlar Saxur mülkü Cənubi Dağıstan ərazisində yer-

ləşirdi. Saxur vilayəti, yaxud ―Dağlıq mahal‖ adlanan bu ərazi əsasən Dağıs-

tan torpaqlarındakı Saxur kəndi və Samur vadisinə qədər uzanan torpaqları 

əhatə edirdi. XVI əsrdə Səfəvi hökmdarlarının fərmanı ilə Saxur mülkünü də 

əhatə edən İlisu sultanlığı yaradılmış və bir müddət sonra saxurların yaşayış 

üçün daha əlverişli olan Azərbaycanın şimal-qərb bölgəsinə kütləvi köçü baş-

lamışdı. XVII əsrdə saxurların iqamətgahı İlisu kəndinə köçürüldü. XVII-

XVIII əsrlərdə sultanlıq öz müstəqilliyini qoruyub saxlaya bilmişdi. 

Hal-hazırda Azərbaycanın Qax, Zaqatala və Balakən rayonlarında, elə-

cə də Dağıstanın Şəki-Zaqatala bölgəsi ilə həmsərhəd olan Rutul rayonunda 

https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan
https://az.wikipedia.org/wiki/Qax_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/Zaqatala_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/Balak%C9%99n_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/Da%C4%9F%C4%B1stan
https://az.wikipedia.org/wiki/Rutul_rayonu
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yaşayırlar. Sayları 30 mindən çoxdur. Qafqaz dillərinin Dağıstan qolunun cə-

nub-şərq qrupuna aid olan saxur dilində, eləcə də Azərbaycan dilində danışır-

lar. Dini baxımdan sünni müsəlmandırlar. Onlar azərbaycanlılarla qaynayıb 

qarışmış, Azərbaycan dilinə, mədəniyyətinə yiyələnmişlər. Saxurlar dağlıq 

ərazilərdə yaşadıqlarına görə, maldarlıq və sənətkarlıqla məşğul olmuşlar.  

Saxurların məişət təsərrüfatında aparıcı yeri qoyunçuluq tutmuşdur. 

Bu təsərrüfatda yerli qoyun cinsləri daha üstünlük təşkil etmişdir. İribuynuz-

lu mal-qara isə qoyunçuluğa nisbətən geniş yayılmamışdır. Bu da saxurların 

başlıca olaraq dağ ərazilərində, zəngin yaylaqlara malik olmaları ilə izah 

edilməlidir. 

Bir xarakterik cəhəti də qeyd edək ki, saxurların məişətində əkinçilik 

ikinci dərəcəli əhəmiyyət kəsb etmişdir. Dağlıq ərazilərdə yaşadıqlarına görə və 

münbit torpaqların azlığı üzündən onlar əkinçiliklə məşğul ola bilməmişlər. 

Saxurların digər məşğuliyyəti sənətkarlıq olub. Bu, bir tərəfdən onla-

rın zəngin yun, dəri məmulatına malik olması, digər tərəfdən də kişilərin 

başqa məşğuliyyətinin olmaması ilə izah edilir. Yəni qadınlar yunu əyirib 

ondan müxtəlif ev-məişət əşyaları toxuyur, kişilər isə zərgərlik, dəmirçilik 

və silahqayırma ilə məşğul olurdular. 

Saxurlar arasında çəkməçilik, dülgərlik, daşişləmə sənətləti də üstün yür 

tutub. Bu sənət sahibi olan kişilər bir tərəfdən yerlərdə el-obanın öz tələbatını 

ödəyər, digər tərəfdən də ilin müxtəlif vaxtlarında Azərbaycan və Gürcüstan 

şəhərlərinə, kəndlərinə gedib orada əhalinin sifarişini yerinə yetirərdilər. 

Ənənəvi saxur evləri bir qayda olaraq iki otaqdan ibarət olardı. Onlar 

biri qış evi olub dəyə adlanar və 1,5-2 metr dərinlikdə yerin altında yerləşər-

di. Bu evin ortasında saxurların laxa adlandırıdığı kürsü olardı. Qışda bütün 

ailə üzvləri bu evə yığışar, ailə laxa ətrafında yerləşib onun istisində isinər-

di. Laxa da ocaq qalanardı. Bir qayda olaraq bu tipli evlərdə pəncərə olmaz, 

işıq ancaq ocaqdan düşərdi. Evin ikinci otağında isə yaz-yay aylarında isti-

fadə edərdilər və ailənin bütü üzvləri bu dövrdə burada yerləşərdilər.  

Saxur milli geyimlərində coğrafi mühit, təsərrüfat və məişət xüsusiy-

yətlərinin təsirini görmək münkundür. Saxurlar maldarlıqla məşğul olduqla-

rı üçün onların demək olar ki, bütün geyimləri təbii yundan hazırlanırdı. 

Saxur ənənəvi kişi geyimində qoyun dərisindən hazırlanan şalvarları ancaq 

çobanlar geyərdilər. Bundan başqa, saxur çobanlarının həm yağışdan, həm 

də soyuqdan qorunmaq üçün keçə yapıncıları – çupuz da var idi. Çobanlar 

arasında heyvanın boğaz dərisindən və ya gönündən hazırlanan çarıqlar da 

yayılmışdı. Qış aylarında isə çarıqların altından tipçə adlanan uzunboğaz 

corab geyər, toxunma kəndirlərlə dizdən bağlayardılar. Saxurlar kürkün bir 

neçə növündən istifadə edərdilər. «Yalançı qolları» olan yapıncı tipli kürkə 

saxurlar barçamıan deyərdilər. Qollu kürk isə 5-6 dəridən tikilən «giymə 

https://az.wikipedia.org/wiki/Saxur_dili
https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_dili
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kürk» adlanırdı. Saxurlarda çuxa yerli mahuddan tikilər və arxalığın üstün-

dən geyilərdi. Çuxanın üstündən çuva adlanan, gümüşlə bəzədilən və üstün-

dən xəncər asılan dəri kəmər taxardılar. Saxur papaqları uzun tüklü qoyun 

dərisindən, konusvari, hündür, şişpapaq formada olurdu. Qıvrım quzu dəri-

sindən tikilən papaqlar isə bayram vaxtı başa qoyulardı. Qazan formalı, orta-

sı məxmərdən tikilmiş buxara papaq da saxurlar arasında geniş yayılmışdı. 

Saxur kişiləri kəsay, şatalba, kasabı ayaqqabılar geyərdilər. Bundan baş-

qa, şatalmba adlanan həm corab, həm də uzunboğaz çəkmə rolunu oynayan 

toxunma universal ayaq geyimi var idi. Belə corab-ayaqqabılar dağ cığırla-

rında gəzmək üçün çox əlverişli idi. Bayram günlərində saxurlar toxunma 

corablarla dabansız ayaqqabı – sarmuz geyərdilər. 

XX əsrin 30-cu illərinə qədər bölgədə saxur qadınlarının ənənəvi geyi-

mi bad şal, sətin və bezdən tikilən, düz biçilmiş uzun, köynəkvari paltar-

dan şalna şalvar adlanan ensiz şalvardan və arxalıqdan ibarət idi. Mişleş 

kəndində şalvarın yuxarı hissəsi saçaqlı olur və naxışlarla bəzədilirdi. Köy-

nəyin üstündən sadə ipək parçadan tikilmiş, dabana qədər uzanan tayba-

laq geyərdilər.  

Paltarın üstündən Azərbaycan türklərində belbağı kimi tanınan parça kə-

mərlər (qurşaq) bağlayardılar. Saxurlar belə kəmərlərə yıkıyana deyərdilər. 

Saxur qadın geyiminin ənənəvi elementlərindən biri də Azərbaycanın 

şimal-qərb bölgəsi üçün səciyyəvi olan meyzər (önlük) idi. Belə önlüklər böl-

gənin bütün etnoslarının – Azərbaycan türkləri, ingiloylar, saxurlar, rutulllar 

və udilərin mühüm geyim elementindən biri sayılırdı. Bu da, görünür, onların 

ümumalban mənşəyi ilə bağlı idi. Saxur meyzərləri beldən kəsik, büzməli, 

uzunluğu ayağadək olurdu. Saxurlar bu önlüyü yelək adlandırardılar. 

Saxur qadınları soyuq havalarda arxalğın üs-

tündən döşlük adlandırdıqları qolsuz xəz kürk və 

ya giymə kürk geyərdilər. Azərbaycan türklərində 

olduğu kimi saxurlarda da saçı içində toplamaq 

üçün tülü və ya cuna adlanan baş geyimindən isti-

fadə edərdilər. Bu baş geyimi Mişleş kəndində qə-

sikən adlanırdı. Tülünün üstündən isə yaylıq bağla-

yardılar. Saxurlar arasında bütün Azərbaycan qa-

dınları üçün səciyyəvi baş geyimi olan kələğayı, 

xüsusilə də Gəncə kələğayısı, yun saçaqlı şal olan xaray şal, həmçinin daha 

nazik baş örtükləri - gülümelli, gülbəndi, naz-naz da geniş yayılmışdı. Saxur qa-

dınları bəzən kələğayını çalma şəklində bağlayardılar. Xüsusilə də Gelmes qadın-

larının bağladıqları çalma fərqli olur və belə bağlama forması katar adlanırdı. Udi 

qadınları arasında da katar adlanan baş geyimi mövcud idi. Saxur qadın ge-
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yiminin ənənəvi elementlərindən biri də Azərbaycanın şimal-qərb bölgəsi üçün 

səciyyəvi olan meyzər (önlük) idi. Belə önlüklər bölgənin bütün etnoslarının – 

Azərbaycan türkləri, ingiloylar, saxurlar, rutulllar və udilərin mühüm geyim ele-

mentindən biri sayılırdı. Bu da, görünür, onların ümumalban mənşəyi ilə bağlı 

idi. Saxur meyzərləri beldən kəsik, büzməli, uzunluğu ayağadək olurdu. Saxurlar 

bu önlüyü yelək adlandırardılar. 

Azərbaycanda məskunlaşan saxurlar bir neçə yüz illik tarixi dövr ər-

zində azəri türkləri ilə qaynayıb-qarışaraq, ümumazərbaycan dilinə, mədə-

niyyətinə yiyələniblər. Bununla yanaşı onlar özlərinə məxsus bir çox adətlə-

ri yaşada biliblər. Bu özəllik onların zəngin mətbəxinə də aid ola bilər. Sa-

xurların mətbəxi də özünəməxsusluğu ilə seçilən müxtəlif yeməklərlə zən-

gindir. Saxurlar arasında bütün bölgədə olduğu kimi qışa qurudulmuş ət-

qaxac tədarük etmək ənənəsi geniş yayılmışdır. Saxurların mətbəxində bir 

çox yemək növləri qaxacla hazırlanır. Saxur mətbəxində sürfüllü, xikeyi, 

xingili kimi xəmir xörəkləri ən çox sevilən yeməklərdəndir. Keçmişdə sa-

xurların köçəri maldar tayfaları arasında məgəş və trukkay kimi spesifik 

ağartı məhsulları da hazırlanardı. Məgəş duz vurulmayan şirin şora, truk-

kay isə qoç, keçi kimi müxtəlif heyvan fiqurları formasında hazırlanan pen-

dirə deyərdilər. Belə formalı pendirlər bişirilmiş, isti suya verilmiş pendir-

dən hazırlanardı. Çobanlar turukkay adlanan belə formalı pendir əldə etmək 

üçün dopunun (saxsı qab) alt tərəfinə taxtadan üstündə bıçaqla yonulmuş, 

müxtəlif heyvan fiqurlu ornamentləri olan xüsusi çuxur yerləşdirir və onun 

içərisini müxtəlif otlarla doldururdular. Turukkay düzəldiləcək pendiri isti 

sudan çıxarıb bu otların üstünə yayırlar. Pendir quruduqca otun rəngi də 

pendirə keçirdi. Qədim saxur laylalarında bir zamanlar məhz uşaqlar üçün 

hazırlanan məgəş, turukkay kimi ərzaq-qida növləri yada salınır. Bəlkə, heç 

özünün də görmədiyi müasir ana məhz bu layla vasitəsilə öz nəslinin, öz 

etnik kökünün köçəri həyat tərzi keçirən maldar olduğunu yad edir. Onlar da 

qışa tədarük olaraq qovurma ət hazırlayar, saxsı küplərdə xüsusi quyularda 

saxlayardılar. Belə qış tədarükü də ümumalban ənənələrindən biri idi. Sa-

xurlar qışda xüsusi mərasim yeməyi olan cücərmiş buğdadan içərisinə quru 

ət, xüsusilə də malın çənəsi əlavə edilmiş uxur adlanan, sıyıq formalı məra-

sim yeməyi bişirərdilər. Uxur axşamdan səhərədək, buğda tam açılanadək 

bişirilərdi. Bütün kəndin elliklə hazırladığı və yediyi bu mərasim yeməyi 

əsasən ilk şum və Novruz bayramında bişirilərdi. 

İngiloylar - Azərbaycan xalqının formalaşması prosesində iştirak 

edən etnoslardan biri də ingiloylardır. Qafqaz Albaniyası etnoslarından biri 

– gellərin nəslindən olan ingiloylar hazırda Azərbaycanın şimal-qərb zona-

sında – Qax, Zaqatala, Balakən rayonlarının ərazisində – Balakən rayonu-

nun İtitala kəndində, Zaqatala rayonunun Əliabad qəsəbəsində, Yengiyan, 
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Verxiyan, Mosul kəndlərində, Qax rayonunun Qaxbaş, Qaxingiloy, Meşə-

baş, Əmircan, Əlibəyli, İngiloy Kötüklü, Böyük Alatəmir, Kiçik Alatəmir 

və Qarameşə kəndlərində toplu halında yaşayırlar. 

Bu gün Azərbaycan Respublikasında təxminən 20 mindən çox müsəl-

man, 8 mindən artıq xristian ingiloy öz mövcudluqlarını qorumaqdadırlar. Za-

qatala və Balakən ingiloyları əsasən müsəlman, Qaxda məskunlaşanların isə bir 

hissəsi xristiandır. Bundan başqa, xristian ingiloylar Qax rayonunun Qaxbaş, 

Süskənd, Meşəbaş, Zəyəm, Xələf-Tala, Qarameşə, Qımır, müsəlman ingiloylar 

isə Zaqatala rayonunun Əliabad, Mosul, Qandax, Balakən rayonunun İtitala 

kəndlərində yaşayırlar. Əliabad kəndi yaxınlığındakı Yengiyan kəndində də 

müsəlman ingiloylar vardır. Qax rayonunun Qorağan, Şotavar, İngiloy-Kötük-

lü, Qax-İngiloy və Əlibəyli kəndlərində, həmçinin İbaxlı və Əlibəylinin şima-

lındakı Böyük Alatəmirdə müsəlman və xristian ingiloylar yanaşı, Qum kən-

dində isə Azərbaycan türkləri və saxurlarla bir yerdə yaşayırlar.  

İngiloy maddi mədəniyyətinin başlıca komponentlərindən olan yaşayış 

məskənləri etnosun məskunlaşdığı ərazının təbii-coğrafi şəraitindən asılıdır. 

Buna görə də ingiloylarin yaşadığı ərazi indiki Qax, Zaqatala və Balakən ra-

yonları ərazisinə uyğun gəlir. 

Bu etnosun məskunlaşdığı ərazilərin təbii şəraiti əlverişli olduğundan, 

əsas tikinti materialları arasında bitki mənşəli çateriallar üstünlük təşkil edir. 

Bunlar arasında ağac, şax, kol, qamış, qarğı, küləş, saman və s. xüsusi yer 

tuturdu. Bundan başqa mineral mənşəli tikinti materialları: qum, çaydaşı, 

kirəc, bişmiş kərpic, kirəmitdən də istifadə edirdilər. 

İnşaat texnikası baxımından ingiloyların evləri ənənəvi ev tiplərindən 

fərqlənirdi. Təkcə inşaat texnikası baxımından yox, yayılma arealına görə də 

bir-birindən fərqlənirdi. Bəzi ev tiplərini diqqət yetirək: 

Gəmrə (qazma, pəyə) – mövsümü səciyyə daşıyan bu bəsit ev tipi olan 

bu tip əsasən kasıb əhali üçün nəzərdə tutulurdu. 

Çərtmə, çətən çitəmə, çubuq hörmə – tipli evlər əsasən ingiloyların 

əkinçilik və oturaq maldarlıqla məşğul olan, kasıb təbəqə üçün nəzərdə tutu-

lurdu. Bu tip evlər əhalı arasında dərbəndi (ağac bəndi) adı ilə məşhur olub. 

Bu evlər əsasən bir otaqlı olurdu. Daha sonra 2 otaqlı və qarşısı seyvan adla-

nan ensiz eyvandan ibarət olurdu. Çox nadir hallarda 3 otaqlı çərtmə evlərə 

rast gəlmək olurdu. 

Hörgülü evlər – yaşayış evlərinin içində ən mükəmməlidir. Əsasən 

daş və kərpicdən ikimərtəbəli şəkildə tikilən bu evlər günümüzə qədər gəlib 

çatmaqdadır. Xalq memarlığında əsasən birmərtəbəli və qismən kürsülü 

növü geniş yayılmışdır. 
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Cəbir evlər-bu tip evlər inşaat texnikasına görə hörgülü evlər ilə ox-

şarlıq təşkil etsədə, plan qruluşina görə fərqlənirdi. Cəbir evlər otaqları yan-

yana, kəllayı və qoşa kəllayı olmaqla üç cür olurdu. 

Daş evlər – bu evlər adətən 1 və 2 otaqlı olurdu. Evlərin qabağında 

adətən ensiz seyvan düzəldilirdi. Bu evlər adətən çardaqlı olurdu. Çardağı 

ingiloylar qış tədarükünü saxlamaq üçün istifadə edirdilər.  

Kərpic evlər – kərpiv hörgü materialı kimi istifadə ediləndən sonra 

məşhurlaşan bu tipli evlərin divar qalınlığı xeyli artırdı. [6, 59-106 s] 

İngiloylarin geyimləri adətən natural materiallardan- yun, ipək və 

pambıq parçalar və dəriyə üstünlük verilirdi. Xam ipək və keçi sapını keç-

mişdən ingiloylar özləri əldə edirdilər. Hətta M.Conoşvilinin yazdığına 

görə, hər bir ingiloy ailəsinin həyətində ipəksarıyan mancanaq olurdu. 

XIX əsrin sonlarında ingiloyların yaxın qonşuları olan Muxax, Sarıbaş və 

İlisu kəndlərində şal istehsalı xüsusi yer tuturdu. İngiloylar həllaclıqla məşğul 

olmadıqlarından basma məmulatları (yapımcı, çopoz) sifarişlə alırdılar. 

İngiloylar təkcə geyim materiallarını deyil, bir çox geyim növlərini də məs: 

papaq, çəkmə, başmaq, yapıncı, çopoz, çust və s. eləcə də zinət əşyalarını – 

gümüş kəmər, meyzər bağı kimi bir çox əşyaları da hazır şəkildə alırdılar. 

İngiloyların da digər etnik xalqlar kimi ən gözə çarpan geyim tipi ar-

xalıq və onun üstündən geyilən çuxa idi. İngiloyların arxalıq və çuxası böl-

gənin digər etnoslarından bəzi fərqli cəhətləri var. Belə ki, arxalıq qısa ətəkli 

və boyunduruqsuz alabəzək çitdən hazırlanır və yalnız beldən bağlanırdı. 

Arxalıq dar qollu olur, biləkdən aşağı yeng adlanan əlçəklə tamamlanırdı. 

Bundan başqa iş görülən zaman arxalığın dar qolu 

biləkdən dirsəyə qədər kip düymələnir, əlcəklər geri 

qatlanırdı.  

Bölgədə digər geyim növləri – işdik, cübbə, 

zevim və s. kimi kişi geyimləri ingiloylarda da var idi. 

Ancaq onlar gürcülər kimi bu geyimləri zubuni və 

cuba adlandırırdılar. Adətən bu geyimlər yun parçadan 

tikilir, isti olsun deyə yaxa, qol və ətəklərinə xəz dəri-

dən köbə tutulurdu. 

Digər ingiloyların geyimi yapıncı adlanırdı. Yağışlı havalarda geyinilirdi. 

Etnoqrafik çöl materiallarında ingiloyların özlərinin yapıncı hazırladıqları qeyd 

olunurdu. Saçaqlı və saçaqsız olaraq iki növü var idi. Saçaqlı yapıncı daha gözəl 

və daha baha olur, bu geyimi varlılar, saçaqsız yapıncını isə kasıblar geyinirdilər. 

İngiloyların baş geyimləri də öz xüsusiyyətləri ilə bölgənin digər 
etnoslarından fərqlənirdi. İngiloyların əsasən qoyun dərisi, qıvrım tüklü sür dəri-
dən və yun şaldan tikilən baş geyim növləri olmuşdur. Tarixi mənbələrdə yun 
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şaldan tikilmiş uzun qulaqlı başlıq, pambır parçadan tikilmə təsək kişi geyimlər 
qeydə alınmışdır. 

İngiloyların ən arxaik papaq növü keçə olmuşdur. Əsasən soyuq hava-
larda, qışda çovğunda geyinilirdi.  

İngiloylar kəndlilərinin ənənəvi ayaq geyimləri arasında çust və şətəl 
adlı yun çorablar xüsusi yer tuturdu. Bu yun çorabların altına keçə altlıq 
əlavə olunur, əsasən evdə, həyətdə-bacada geyinilirdi. 

Keçmişdə ingiloy qadınları arasında ümumazərbaycan milli geyimi 
olan arxaluk (arxalıq) dəbdə idi. Qadın arxalığı uzun və qısaqollu olurdu. 
Gənc qızlar daha çox əlvan rəngli ipək parçadan arxalıq geyərdilər. Toy pal-
tarının qollarına, ətəyinə, boynuna rəngli saplardan toxunmuş ensiz lent-

qıy tikilərdi. Eyni bəzək elementi xristian ingiloyların geyimlərində də var-
dır. Belə paltar nipxar adlanır, altdan geyilən enli qırmızı şalvara muka-

sar deyirdilər. Gəlinin belinə əngəli adlanan gümüş toqqa, saçlarına isə qızıl 
bəzək əşyası – baş zənciri taxırdılar. İngiloylarda qadın toy libaslarına mey-

zər (önlük) bağlamaq ənənəsi də olmuşdur. Toy libasında gümüşlə süslən-
miş ipək və ya məxmər meyzərin olması vacib şərtlərdən idi. 

Beləliklə bölgənin bir neçə minilliyə söykənən tarixinə nəzər saldıqda 
görürük ki, bu ərazidə insanlar etnik və dini kimliyindən asılı olmayaraq bir-
biri ilə qarşılıqlı anlaşma şəraitində yaşayıblar. Etnik azlıqların hər birinin 
öz folkloru, adət-ənənəsi, məişəti olsa da, onları humanizm, insanpərvərlik 
və bir də yaşadıqları məkana sevgi hissləri birləşdirir. 
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Sheki-Zagatala is the second most visited region of the country. The article 

describes the prospects for the development of eco-tourism. Practical 

suggestions can help plan your future marketing, training and networking. 

Keywords: natural resources, oppurtunities, development, eco 

tourism, region,prospects, development, future, practical suggestions. 

Xülasə: Zəngin təbii və tarixi-mədəni sərvətlərə sahib olan Azərbay-

can eko turizmin inkişafı üçün geniş imkanlara malikdir. Şəki-Zaqatala öl-

kənin ən çox ziyarət edilən ikinci bölgəsidir. Məqalədə eko turizmin inkişa-

fının perspektivləri təsvir olunur. Praktik təkliflər marketinq, təlim və şəbə-

kələşmənin gələcək planlaşdırılmasına kömək edə bilər. 

Açar sözlər: təbii, eko tourizm, inkişafi, bölgəsi, perspektivlər, praktik, 

tərliflər, sərvətlər.  

Резюме: Обладая богатыми природными и историко-культурны-

ми ресурсами, Азербайджан имеет широкие возможности для развития 

экологического туризма. Шеки-Загатала - второй по посещаемости ре-

гион страны. В статье описаны перспективы развития экотуризма. 

Практические советы помогут спланировать свой будущий маркетинг, 

обучение и работу в сети. 

Ключевые слова: природные ресурсы, возможности, регион, 

преспективы, развитие, эко туризм, практические советы, 

спланировать. 
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 Ecotourism is a purposeful trip to natural areas with the aim of a 

deeper understanding of local culture and the natural environment, which do 

not violate the integrity of ecosystems, while making the protection of 

natural resources beneficial for local residents. 

Azerbaijan is a country with very favorable natural conditions and rich 

natural resources. Snowy peaks, high mountains, piedmont fertile soils, 

wide plains, the lowest points of the earth below sea level are the main 

landscape forms of the republic. This complex landscape structure caused 

diversity in natural conditions - climate, soil vegetation and water resources. 

That is why eco-tourism is being developed now in Azerbaijan.  

One of the most attractive place for tourists is Sheki-Zagatala region. 

Whether visiting a winery, searching for historical relics, tasting local 

dishes or hiking in the mountains of the Caucasus, between Sheki and 

Balaken, everyone will find something special for themselves. In charming 

Sheki tourists can immerse themselves in the atmosphere of the Great Silk 

Road, in ancient mountain villages discover ancient crafts, in the Gabala 

countryside resort center enjoy the serene beauty of lakes and waterfalls and 

relax in the fresh air[1,p.5]. 

Sheki-Zagatala economic-geographical region is a region of Azerbaijan. 

It borders with Dagestan, Russia, in the north and Georgia (on the Mazim river) 

to the west, and the GIRDYMAN valley to the east and south. 

Sheki Zagatala has an area of 8960 square kilometers (2,210,000 

acres) and a population of 600.000 (2019). 

The territory is divided into three parts: the southern slope of the 

Greater Caucasus, in the Ganykh-Haftaran valley and Central Kura 

highlands (Ajinohur and Turud-Sarica plains, mountain part of Sheki). 

Gabala, Oguz, Sheki, Gakh, Zagatala and Balakan are areas within the 

region. Altitude ranges from 100-466 meters (328-1.529 feet), Bazardyuzyu 

peak, which is the highest mountain in Azerbaijan and Russia. 

Rivers and lakes 

The region includes the following important rivers: Kish, Tires, 

Balakanchay, KATEH, Damiraparan, Mazim, Mukhakh, Ganykh, Ayrichay, 

Alidjan and Turyan. Rich springs of thermal and mineral water are available 

at Oghlanbulag, Gizbulag, Hamambulag, Budusshor, Aghbulag and Halhal. 

Nohur (Gabal) and Ajinohur are the main lakes. 

Climate 

The region receives 2,200-2,400 hours of sunlight per year. According 

to the average temperature in the cold months, winters in this area range 

from moderate (0; -5 C) and very mild (5-2.5 C). The realized evaporation 

in the warm season (April-October) is about 400-1000 mm. The number of days 
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without precipitation ranges from 5 to 25 days in June-September. The days with 

snow cover range from 20 to 120. At altitudes of 500-700 meters (1,600-2,300 

feet), the climate is subtropical, and at high altitudes it is soft and cool; the 

climate gets colder with increasing altitude. The region ranks second after the 

Lankaran-Astara zone for the range of annual precipitation.[2,p.3] 

Land cover and biodiversity 

The most common landscapes in this area are meadows, mountains 

and forests, with a range of forest and mountain soils. The area is 

characterized by a diverse landscape, more forested than in other regions of 

the country. Aldera (Alnus sp.) Caucasian wing nut (Pterocarya pterocarpa), 

hybrid poplar trees (Populus), and long stem oak trees (Quercus longipes) 

are the dominant tree species in lowland forests. Juniper forests (Juniperus 

sp.), Turkish turpentine tree (Pistacia sp.) And Pyrenean oak (Quercus 

Iberica) occupy the steppe plateaus of the region. 

The Sheki-Zagatala economic region includes Belokany, Zagatala, 

Gakh, Sheki, Oguz and Gabala. These economic regions possess mineral 

raw materials, are distinguished by diverse fauna and flora, rich 

underground, above-ground healing water resources and favorable climatic 

conditions. In these economic regions there are ample opportunities for 

creating recreation areas and tourist recreation and tourism development. 

The healing waters, rich corners of Sheki-Zagatala economic region, which 

has an ancient history and culture, are a real vacation spot for tourists. 

Currently, despite the wealth of resort resources of the districts, a very small 

part of them is used. However, the presence of rich mineral resources 

creates the ground for a further increase in the number of spa and 

balneological zones [3,p.9]. 

The picturesque nature of the Sheki-Zagatala region is suitable for 

organizing recreation and tourism centers that meet modern world standards. 

Sheki-Zagatala region is also attractive because tourist routes to Georgia 

pass through its territory.  

Today, a new type of tourism is flourishing in the domestic and 

international markets - agriecotourism. Every day it becomes more and 

more popular due to not only economic, social, but also environmental and 

cultural impact, ensuring sustainable development of the country's regions. 

The specificity of this type of tourism is that for some time tourists 

live in the countryside, get acquainted with the local culture and local 

customs, take part in traditional rural labor. Directly participating in the 

daily life of the area, living in village houses, watching the life of local 

residents, it is possible to more deeply penetrate the atmosphere of the 
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region, to recreate authentic details of the traditional way of life, which is of 

particular interest to tourists. 

The project ―From city to village‖, dedicated to the development of 

the agriecosystem, is implemented by the Agrarian Procurement and Supply 

OJSC under the Ministry of Agriculture with the support of the State 

Agency for Tourism of Azerbaijan and the Ministry of Ecology and Natural 

Resources. The project organizes various tours to Sheki, Zagatala, Oguz. In 

addition to the citizens of the country, tourists from Italy and France take 

part in the tours . The goal of the project is to support the regions and 

develop agriecotourism in the north-west of the country by 2021[4,p.6]. 

The specifics of the tour in Sheki is the variety of fruits growing on 

the territory of one garden plot: 15-20 grape varieties, apples, different types 

of pears . Having made the payment for entry, tourists get the opportunity to 

enjoy plenty of ripe fruits. Only fruits exported outside the garden are paid. 

The international hazelnut festival is held in Azerbaijan. It attracts 

guests from many CIS countries and not only. The main goal of the festival 

is to develop and promote the economic, cultural and tourism potential of 

the country and Zagatala region. 

Within the framework of the festival, products of various companies 

and farmers, national dishes and sweets, handicrafts and crafts of hazelnuts, 

walnuts and chestnuts are presented. 

Ecotourism is a new form of enjoying nature, using it for recreation, 

and is also the promotion of the judicious use of recreational resources, the 

protection of biological diversity. National parks are favorable natural zones 

for the development of ecological tourism in Azerbaijan.  

Many tourists like visiting Nature Reserve for ecotourism purposes. 

One of the greatest Nature Reserve is located in Zagatala region. 

Zagatala State Nature Reserve is one of the ancient reserves of the 

republic. The reserve was established in 1929 in the territory of Zagatalsky and 

Balakan administrative regions. It borders with the Republic of Georgia. More 

than 1000 species of plants grow in the reserve. The main forest-forming 

species of trees include beech, oak, hornbeam, linden, ash, chestnut, walnut, 

black alder, hooked pine, etc. The reserve is home to 32 species of mammals, 

89 species of migratory and settled birds. The reserve has more than 4,500 East 

Caucasian goats, 1,000 deer, 700 chamois, and about 2,000 wild boars. 

Cognitive eco-tourism is often called the type of eco-tourism that most 

closely matches the concept of eco-tourism. For example, in the framework 

of educational eco-tourism, one can often find such hikes that involve 

observing birds, various rare and unusual butterflies or flowers. 
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Paleontological tours, ethnographic tours also belong to the same type 

of eco-tourism. Travels are often organized for those people who are keen 

on taking photos and filming while traveling. 

Here are excellent conditions for eco-tourism. When traveling on foot 

or on horseback along tourist paths, you can observe the behavior of animals 

and birds living in the reserve, and take photos and videos. On these routes 

there are appropriate places for recreation and overnight tourists[5.p.12]. 

The first biosphere reserve in the country to appear in Azerbaijan. 

The joint efforts of the Azerbaijani government and the German 

Development Bank (KfW) will create the first biosphere reserve in the 

history of the country in the Zagatala-Balaken zone. Four years are allotted 

for the implementation of this project and it is planned to complete the work 

in 2023[6,p.8]. 

To develop eco-tourism in Sheki-Zagatala region I suggest: 

– To create a unified tourist and recreational infrastructure integrated

into the system of international and republican tourist routes 

– Organization of tourist and recreational centers of republican

(international) significance - the city of Sheki and Zagatala 

– Existing and newly created tourist and recreational centers of

regional significance: the town of Oguz and Gakh 

– Local nodes for the development of tourism and recreation

infrastructure must be several in each district. 

– Differences in the hierarchical structure of tourist and recreational

centers are due to the saturation of these centers with various objects of 

tourist, recreational, related and transport infrastructure.  

– To support the creation of products in the field of new areas of

ecotourism in the country (including in the areas of outdoor tourism, healthy 

and ecological food, agritourism, rural tourism, eco-hotels and farmsteads) 

and to popularize Sheki-Zagatala region as a region with developed 

ecotourism in the country and in the international arena . 

– To create agriparks and agrivillages

– To organize different festivals, for example:a festival of gardens in

Sheki or a festival of flowers in Gakh and Zagatala. 

– The Sheki-Zagatala region desperately needs an umbrella body that

can coordinate and oversee sustainable, equitable, and profitable 

development ensure that natural resources and the populace can manage 

tourism-based revenues. Such a regional tourism board(RTB) will be 

possible only if all stakeholders, including government ministries, hotels, 

restaurants, tour operators, and civil society organizations, regularly meet 

and collaborate. 
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Ilisu Village as Tourism Destination 

İlisu turizm destinasiyası kimi 

Илису как туристическая дестинация 

Abstract: The article highlights the advantages of the village of Ilisu 

as a tourist destination for local and foreign tourists, describes the 

importance of tourism potential of the village, its historical monuments, 

Ilisu State Nature Reserve, Uludag Tourism and Recreation complex, 

springs and castles to attract tourists to the village. 

Keywords: tourism, destination, historical monuments, springs, 

recreation complex. 

Xülasə: Məqalədə İlisu kəndinin yerli və xarici turistlər üçün turizm mə-

kanı kimi üstünlükləri vurğulanır, turistləri kəndə cəlb etmək üçün onun turizm 

potensialının əhəmiyyətini, tarixi abidələrini, İlisu Dövlət Təbiət Qoruğu, Ulu-

dağ Turizm və İstirahət Kompleksi, bulaqlar və qalalarını təsvir edilir.  

Açar sözlər: turizm, destinasiya, tarixi abidələr, bulaqlar, istirahət 

kompleksi. 

Резюме: В статье освещаются преимущества села Илису как ту-

ристической дестинации для местных и иностранных туристов, описы-

вается важность туристического потенциала села, его исторических 

памятников, государственного природного заповедника Илису, 

туристско-рекреационного комплекса Улудаг, источников и замков для 

привлечения туристов в село. 

Ключевые слова: туризм, дестинация, исторические монументы, 

источники, рекреационный комплекс 

The small, stone-built village of Ilisu is set in the beautiful Garachay 

Valley, nicknamed the Gakh district‘s ‗mini-Switzerland‘. It is located amid 

dense woods at the foot of the Caucasus mountains not far from the border 

Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları 
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with Dagestan (Russian Federation). The road itself is very scenic both for 

the landscape and for a 16th century bridge 2km out of the village itself.  

The village is a fascinating place to wander and makes a great base for 

hikes towards the nearby mountains and waterfalls of the Ilisu Nature Reserve.  

The old stone houses have stood the test of time and are nice to 

wander among them. However, set off the ―main‖ street, one can find Ilisu 

surprisingly noisy. It is a favorite getaway for locals trying to escape the 

heat in the Gakh district. 

The Ilisu village of Gakh is located 12 km north-east of Gakh city and is 

one of the most beautiful places in the Caucasus. The flora and fauna of the 

surrounding area has maintained its originality, the nature always attracts the 

attention of the local population and guests of Azerbaijan. The Ilisu village is 

one of the oldest settlements located at 1,400 m above the sea level. 

In the Ilisu village, there are Ilisu salt-alkaline mineral waters. Water 

temperature 38-42 ° Celsius. 

There are several restaurants advertising real Ilisu food, although one 

couldn‘t tell the difference. The end of the town opens up into a sprawling 

valley supporting a trickling river. It is common for locals to bathe here. 

Further up to valley, a 4x4 tour could bring you to Sari Bash, a smaller 

village or ―Hamam istisu‖, a natural ―hot spring‖. 

The etymology of this toponym became an object of attention of the 

researchers back in the 19
th

 century. So, Weidenbaum, the author of the 

famous guide to the Caucasus, translates the name Ili-su from Turkic 

(Tatars) as ―fifty waters‖ - Elli-su
 
[6]. Most likely, the presence of a hot 

mineral spring near the village of Ilisu, or rather many warm and cold 

springs, indicates the origin of the name of the locality Iyli – ―smelling‖, su 

– ―water‖, ―river‖. But, the most faithful should be considered the 

interpretation of this name given by D.E. Zubarev: ―The name Ilisuy, Elisuy 

or more correctly Ulu-su came from Ulu-su which means a lot of water‖
 
[7]. 

A number of toponyms with the Ulu component are still preserved in Ilisu: 

Ulu-korpu (bridge), Ulu-bash (the highest peak in the city of Kakhi, Ulu 

Mosque and others [1].
 

It is worth noting the presence of the remnants of the Kurmukh 

fortress, 5-6 km from Elisu, downstream the Kurmukh River - on its left 

bank. It is quite possible that in the past one of the large settlements of the 

Kurmukh Gorge was located here.
 

The basin of Kurmukh river, the left tributary of Alazani, where the 

Ilisu village was located, once belonged to Georgia and constituted a special 

feudal possession, Tsuket. 
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At the beginning of the XVII century, after the demolition of the 

Kakheti kingdom by Shah Abbas, a sultanate arose in the basin of this river, 

named Elisuiskiy, named after the main village of Elisu. In the 17th century, 

the Ilisu Sultanate and six Jaro-Belokan Jamaats were united into a 

confederation, the population of which consisted of Tsakhurs, Avars, 

Mugals, and Ingiloys. This union occupied the territory along the lower 

reaches of the Alazani River, limited from the west by Kakheti, partially 

from the south by the Shirak steppe, and from the east by the Sheki 

Khanate. This territory also included lands lying on the northern slopes of 

the Main Caucasian Range (upper Samur). Ilisu and the Jaro-Belokan 

Jamaats successfully resisted the attempts of the Kakhetian kings to regain 

control of the Kurmukh-river basin, and on May 5, 1723 they even captured 

Tiflis, having received from this city a tribute of 60,000 tyumens. In the 

middle of the 18th century, the Ilisu Sultanate gained such influence that the 

Ottoman Empire appropriated to the Sultan Ilisu Ali Sultan Bek an 

important for that time title of pasha ―Iki Sanjagly‖. 

At the beginning of the 19th century, the Russian Empire began the 

conquest of Transcaucasia. The Ilisu Sultanate was annexed to Russia in 

1807 by Russian troops under the command of General V. S. Gulyakov. In 

1830, after seven campaigns of the Russian troops, the Jaro-Belokan 

Jamaats were liquidated, and instead a district of the same name was 

created, and Ilisu became a part of it. Unlike their neighbors, the Ilisu 

sultans actively cooperated with the Russian authorities in the Caucasus, in 

particular, repeatedly providing military assistance to them. For this, the 

imperial administration helped the last Sultan Daniyal-bek subordinate his 

power to the upper Samur valley with the main village of Tsakhur. 

Subsequently, the relations of the Elisu ruler with the Russian 

administration worsened. 

On June 16, 1844, Daniyal-bek in the main mosque of Ilisu vowed on 

the Koran to fight the Russian Empire. After 4 days, the Jarobelokan 

military-district chief, Major General G. E. Schwartz, with his detachment 

entered the borders of the sultanate. On June 25, Russians defeated the three 

thousand strong army of Daniyal-bek near Agatay, and on July 3, the aul 

Ilisu itself was captured with battle. Sultan managed to escape to the 

mountains. Ilisu was destroyed, while only the city mosque was not 

touched. Sultan managed to escape to the mountains. Ilisu was destroyed, 

while only the city mosque was not touched. On August 8, in the Nakh aul, 

the Russians established their own administration; the sultanate itself was 

officially included in the Chartalakh region. In January 1847, the inhabitants 

of Ilisu turned to Shamil for help in the fight against the Russians, 
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promising to raise an uprising as soon as the imam‘s troops descended from 

the mountains. On May 16, the mountain army under the command of 

Daniyal-Bek entered the borders of Ilisu. The police partly sided with the 

Sultan, partly fled. The attack on Ilisu was distracting. When it became clear 

that Daniyal-bek‘s campaign did not prevent the Russians from fighting in 

Dagestan, Shamil lost interest in him and recalled the Sultan. On June 9, 

Daniyal-bek withdrew his troops beyond the Caucasus Range. 

According to the Brockhaus and Efron Encyclopedic Dictionary, 

published at the end of the 19th and beginning of the 20th centuries, 2,840 

(tsakhur), then known as most of the mountain peoples, Lezgins lived in 

Elis [3]. According to the Caucasian calendar for 1912, tsakhurs numbering 

2,329 people lived in the village of Ilisu. 

 The population of Ilisu speaks Tsakhur and Azerbaijani. In the past, the 

inhabitants of the village spoke the Tsakhur language, however, in the second 

half of the 20th century, all the inhabitants spoke Azerbaijani already. 

The following Ilisu attractions are recommended for tourists to visit: 

The Ilisu State Nature Reserve was established by the Decree of the 

Government of Azerbaijan No. 57 of 20 February 1987 on 9,345 hectares. 

The reserve is located on the southern slope of the Greater Caucasus (Gakh 

district), at the height of 700 - 2100 m between Zagatala and Ismayilli 

reserves. In 2003, by the Resolution of the Cabinet of Ministers of the 

Republic of Azerbaijan dated March 31, the reserve was expanded. 

Currently, the reserve area is 17,381.6 hectares. The purpose of the reserve 

is to better preserve and restore the natural complex, to protect and enhance 

rare and endangered plants and animals, to restore the former state of 

forests, to prevent soil erosion and flooding, and so on. 

The area has a relief that is typical for steep slopes of the main 

Caucasus Mountains and intensively decomposed through river valleys. 

The temperate climate is dominated by cold climatic conditions and 

moderately warm climatic conditions that distribute precipitation almost equally. 

The average annual temperature varies between 5-12
0
. As the altitude 

rises, the amount of precipitation increases from 920 mm to 1400 mm. 

On the territory of the Reserve, there are mountain-meadows, 

mountain-meadows-forests, brown mountain-forest and sedimentary-

carbonate mountain-forest soils.  

There are many medicinal, endemic, rare and endangered plant species 

here. 

There are 35 species of mammals, which belong to 5 groups. These 

include hooves (noble deer, deer, pigeon, goat, wild boar), predators (brown 
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bear, wolf, fox, stone and forest squirrels, badger, raccoon), rodents, rabbits, 

rats, snails, etc. 

Up to 90 species of birds are represented by 11 species, of these, about 60 

species belong to marshmallows. There are 12 species of reptiles in the area. 

 Uludag Tourism and Recreation Complex in Ilisu covers an area of 4 

hectares of mountain belt and provides full-time service. The complex 

includes the central complex building, two-storey and one-storey cottages 

built on wooden floors, a cafe, club and other facilities. Luxury and semi-

luxury hotel amenities have been also created there. 

 There are many beautiful springs in the area. The most famous of 

them is Beshbulag.  

"Beshbulaq" spring is located in the centre of İlisu. Built in 1863, this 

spring has given a special beauty to the village with its ice coldness, crystal 

clearness and abundant water in the center of Ilisu for a century and a half. 

The spring consists of a neatly built wall of cut river stone adjacent to a rising 

mountain on one side of the square. It is called "Beshbulag" because the water 

flows through five pipes in the wall. It is said that the water is colder than 

other springs because its source is taken from the mountains always capped 

with snow. In some years, its water is completely cut off, and then comes 

again. This feature of ―Beshbulag‖ is as interesting as a natural phenomenon, 

but its reason is unknown. ―Beshbulag‖ is the largest spring in the village and 

has a lot of water and it is protected by the state. Apart from ―Beshbulag‖, 

there are the following springs on the territory of the village - Baharin spring, 

Hajanin spring, Manganin spring, Sarilar spring, Sangar spring, Sangar 

neighborhood spring, Tovlatala spring, Usta Bashir spring, Gazbashi spring 

and Ag (White) spring, which is distinguished for its water quality. 

Sumug Castle (Azerbaijani: Sumuq-Qala) is a defence castle in 

the Bucag neighbourhood of İlisu village. It was built in the 17th-18th century. 

It is an example of a defense castle that is adjacent to a dwelling house 

of people living in the mountainous region with the aim of protection from 

the enemy. In the construction of the tower, river stones, lime mortar and 

baked bricks were used. There are some considerations regarding the name 

of the fortress [2]. 

According to the legend, the tower was built by a judge 

of Elisu called Sumu Khan.

Ulu - bridge is an ancient historical-architectural monument with 

original features located in the territory of the Gakh district.

The bridge was built over the Kurmukchay on the way to Ilisu village. 

The history of the construction dates back to the XVIII century [4]. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Azerbaijani_language
https://en.wikipedia.org/wiki/%C4%B0lisu
https://en.wikipedia.org/wiki/Elisu_Sultanate
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The Juma Mosque, also known as the Ulu Mosque, is a Friday mosque 

located in the village of Ilisu. Built in the XVIII century. According to the order 

of the Cabinet of Ministers of the Republic of Azerbaijan on historical and 

cultural monuments, it is a monument of architecture of national significance. 

The mosque is located on the main square of the village of Ilisu and represents 

a significant significance in the planning structure and construction of the 

village. The architectural and spatial decision of the monument is determined 

by local natural and climatic conditions, as well as construction techniques and 

materials. The plan of the mosque has the shape of a strongly elongated 

rectangle measuring 13 × 26 m with the main composition axis of the north-

south. The most characteristic feature of the mosque is the expressive simplicity 

of its spatial composition, as well as the organicity of the connection of the 

façade articulations with the internal structure of the building. The main facade 

of the mosque is the northern facade. 

The prayer hall is divided into three equal parts on the width of the 

nave. The interpretation of the exterior facades of the mosque and its 

interior is done with restraint. 

Galacha or Shamil Gala (Castle) is a round tower located near the village 

of Ilisu. The tower was built at the beginning of the XIX century during the 

advance of Russian troops in the mountains. According to the order of the 

Cabinet of Ministers of the Republic of Azerbaijan on historical and cultural 

monuments, it is an architectural monument of local importance
 
[5]. 

By the beginning of the 19th century, the Ilisu sultans were unhappy 

with the power of the Jarians and sought to break their vassalism from Jar. 

In this regard, the ruler of the Ilisu Sultanate, Ahmed Khan, wished to bring 

Russian troops into his possessions and build a fortress. During this period, 

a tower was built, called by the local population "Galacha", as well as two 

large Russian fortresses on the territory of the Sultanate. 

The tower is located on Mount Ezlidag, on a ridge from which both 

the village of Ilisu and the entire district are viewed. Good visibility of the 

vast space suggests that the tower served as an observation post. The 

convenient location on the ground made the tower covered by nature itself, 

which, in turn, made it almost impregnable. 

In terms of plan, the tower is round with a diameter of 9.2 m. It 

consists of two tiers and has gun and cannon embrasures designed for firing 

with a strong downward slope, so it was possible to shell the steep slopes of 

the mountain on the approaches to the tower. The outer perimeter of the 

tower in the first tier is divided into 24 parts. Parts of walls with embrasures 

have a large slope inside the fortress, due to which loopholes are formed at 

the level of the bypass area of the second tier, designed for firing standing. 
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Jinli Gala is a tower located near the village of Ilisu. It was built, 

according to some sources - in the 7th – 9th centuries, according to others - 

presumably in the 18th century, during the period of continuous invasions 

and internal clashes. It is also possible that the fortress was used at the 

beginning of the 19th century, during skirmishes between the Russian and 

mountain population. According to the order of the Cabinet of Ministers of 

the Republic of Azerbaijan on historical and cultural monuments, it is an 

architectural monument of the local importance. Fortress is a defensive 

structure such as mountain fortresses. It is located on the left bank of the 

Kurmukhchay River along the Gakh - Ilisu road, to the right of the highway 

leading to Ilisu, 5 km from the village, on a cliff top. Near the fortress there 

is a gorge, popularly known as the "Fortress Gorge". The site for the 

construction of the fortress was chosen taking into account the best security 

and the ability to control a large territory - from the village of Kakhbash to 

the ―Ulu-korpyu‖ bridge. A fortress was built on top of one of the spurs of 

the ridge stretched along the Kurmukhchay River. Natural barriers, like 

river, cliff and inaccessible slopes protect the structure. The area of the 

fortress is small and limited on three sides by steep slopes. The northern 

side has the greatest steepness, which makes the fortress difficult to access 

during an attack. On the defensive walls of the fortress there are 13 towers 

tapering upwards. 

On the outside, the height of the walls of the fortress in some areas 

exceeds 7 m. The thickness along the entire perimeter varies between 60 -

120 cm due to the strategic capabilities of the area: the higher the site, the 

thinner the walls were built. 

The fame of the Ilisi village is connected with a number of factors: 

 having a charming nature;

 belonging of the rural population to the ancient Turkic-Oghuz dialect;

 being the center of the "Ilisu Sultanate" covering a period of about

300 years; 

 being recognized for the most ancient secular and religious scientific

and educational institutions; 

 its scientists, socio-political, cultural and other figures scattered all

over the world. 
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Xülasə: Araşdırmalar göstərir ki, müasir dövrdə valyuta bazarı digər 

bazar növlərinə nisbətən daha böyük çevrəni əhatə etməklə böyük həcmə 

malikdir. Bu bazarın sürətli inkişafı ilə yanaşı qeyri-qanuni fəaliyyətlərin 

sayı çoxalmaqdadır. Xarci valyutadan aslılığın azaldılması hər bir ölkənin 

başlıca siyasətidir və hər zaman bu istiqamətdə tədbirlər görülməkdədir. 

Buna görə də dövlət bu bazara daha çox diqqət ayrılmaqla yanaşı, onun tən-

zimləməsində böyük rol oynayır. Valyuta bazarının tənzimlənməsində əsas 

faktorlar ixracatın artırılması sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafının təmin edil-

məsi, səhiyyə, turizm, elm və digər sahələrin təkmilləşdirilməsi nəticəsində 

xarici istehlakçıların cəlb ediməsi və s. yer alır. 

Açar sözlər: valyuta, valyuta bazarı, bank, valyuta məzənnəsi, qızı 

standartı, manat. 

Abstract: Studies show that in the modern world the foreign 

exchange market has a large volume, covering more than other types of 

markets. Along with the rapid development of this market, the number of 

illegal activities is growing. Decreasing foreign currency dependence is the 

main policy of each country and is constantly taking action in this direction. 

Therefore, the state is not only focused on this market but also plays a major 

role in its regulation. The main factors in the regulation of the foreign 

exchange market are the increase in exports, the attraction of foreign 

consumers, and the result of the development of entrepreneurship, 

improvement of healthcare, tourism, science and other areas. 

Keywords: currency, currency market, bank, currency rate, daughter 

standard, manat. 
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Резюме: Исследования показывают, что в современном мире 

валютный рынок имеет больший объем, чем другие типы рынков. Нар-

яду с быстрым развитием этого рынка, количество незаконных дейст-

вий растет. Снижение зависимости от иностранной валюты является 

основной политикой каждой страны и постоянно предпринимает дей-

ствия в этом направлении. Поэтому государство не только ориентиро-

вано на этот рынок, но и играет важную роль в его регулировании. Ос-

новными факторами регулирования валютного рынка являются увели-

чение экспорта, привлечение иностранных потребителей, а также ре-

зультат развития предпринимательства, совершенствование здравоох-

ранения, туризма, науки и других областей. 

Ключевые слова: валюта, валютный рынок, банк, курс обмена, 

дочерний стандарт, манат. 

 

Valyuta bazarı – dünya ölkələri valyutalarının alqı-satqısının aparıl-

dığı bazardır. Başqa sözlə valyuta bazarı tələb və təklifin dəyişmə dinamika-

sına əsasən əmələ gəlmiş məzənnə üzrə milli valyutanın dəyişməsidir. Yəni, 

Valyuta sövdələşməsinin subyektləri arasında baş verən bütün münasibətlə-

rin cəmi valyuta bazarını yaradır. Deməli, valyuta bazarı xarici valyutaların 

mübadiləsinin baş verdiyi bazardır.  

Hər hansı bir valyutanın digər ölkənin valyutasına alqı-satqısı baş ver-

diyi məkanda valyuta bazarı mövcuddur. Müasir dövrdə valyuta bazarında 

xarici və milli bankları, həmçinin broker firmaları birləşdirən rabitə şəbəkəsi 

vastəsilə valyutaların alıqı və satdıqısının reallaşdırılması baş verir. Valyuta 

bazarında əsas vastəçi qrumlar kommersiya bankları hesab olunur. Demək 

olar ki, hər bir bank müştərilərə valyuta dəyişmək xidməti təklif edir. Bun-

dan başqa brokerlər, şirkətlər və fiziki şəxslər də vastəçilik rolunda çıxış edə 

bilər. Brokerlər komisyonçular hesab olunurlar. Alış və satış əməliyyatlarını 

həyata keçirərərk vastəçilik etməklə hər iki tərəfdən komisiyon haqq əldə 

edirlər. Brokerlər banklar arası əməliyatlarda vastəçilik etməklə valyuta kur-

sunun formalaşmasında mühüm rol oynayırlar.  

Qədim dövrdə valyuta bazarı valyuta mübadiləsi nəticəsində yaradıl-

mışdır. Valyuta mübadiləsi üzrə aparılmış əməliyyat kimi pul dəyişdirmək 

və ya xırdalamaq işi həyata keçirilirdi. Müasir dövrdə isə valyuta bazarı sü-

rətlə inkişaf edərək genişlənir. Bunun əsas səbəblərindən biri internetdə tica-

rətin meydana gəlməsi ilə xarakterizə olunur. Valyuta bazarının təkmilləş-

məsi və inkişafı valyuta əməlyatlarını inkişaf etdirmiş, onların növləri, həya-

ta keçirmə mexanizimlərini təkmilləşdirilmişdir.  

Valyuta məzənnəsi (kursu) – bir ölkənin milli valyutasının digər öl-

kənin milli valyutası ilə ifadə olunan qiyməti başa düşülür. Müxtəlif amillə-
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rin valyuta bazarına təsiri nəticəsində valyuta məzənnəsi dəyişir. Valyuta 

məzənnəsinin müəyyən edilməsi dünya bankının metodikasına əsaslanır. 

Valyuta məzənnəsinin müəyyən edilməsində dünya bankının əsas üsulu hər 

iki ölkənin 15 firma məhsulunun qiyməti müqayisə olunaraq yekun nəticə-

nin çıxarılmasıdır. Bu məhsulların adları dəyişdirilir və müəyyən olunması 

beynəlxalq təcrübəyə əsaslanır. 

Valyuta – hər hansı bir dövlətin (və ya bir neçə dövlətlər qrupunun) 

ərazisində və daxili bazarında dövr edən pul vahidi hesab olunur. Valyuta 

geniş mənada aşağıdakıları özündə birləşdirir. 

1. dövlətin pul vahidini – kağız, qızıl, gümüş və s.;

2. xarici ölkə pul nişanları;

3. regional ödəniş vastəsi və pul vahidi;

4. beynəlxalq hesablaşmalarda işlədilən (xarici pul vahidi ilə ifadə

olunmuş) kredit və ödəniş vastəsi [1, s.68] 

Valyutanın statusuna görə 3 qrupa bölünür: 

1. Milli – hər bir ölkənin öz qanunvericiliyi ilə müəyyən olunmuş pul va-

hididir. Başqa sözlə ölkənin ərazisində qanuni müəyyən edilən pul vahididir; 

2. Beynəlxalq – XİH;

3. Regional – buna misal olaraq avro-nu göstərmək olar [2].

Ehtiyat valyutası – Dönərli milli valyuta olmaqla yanaşı beynəlxalq

ödəmə və ehtiyat vastəsi roluna sahibdir. Beynəlxalq Valyuta Fondu tərəfin-

dən verilən bir valyuta statusudur və əsasən başqa ölkələrin valyuta məzən-

nələrinin müəyyən olunmasında baza rolunu oynayır. Beynəlxalq iqtisadi 

münasibətlərə xidmət edən ehtiyat valyutada hər bir ölkə öz likvid aktivləri-

ni saxlayır və onu əsasən tədiyyə balansında yaranan mənfi kəsri ödəmək 

üçün istifadə edir. 

Valyuta bazarının əsas iştirakçıları olan bank və bank olmayan təşki-

latlarda valyuta əməliyyatları aparılır və həmçinin onların idarə edilməsi 

həyat keçirilir. 

Valyuta bazarı ticarət dövriyyəsinə görə dünya üzrə ən böyük bazar 

hesab olunur. Başqa sözlə dünya üzrə ən çox satış əməliyyatları valyuta ba-

zarında baş verir. Valyuta bazarının özünəməxsus əlaməti ticarətin həcminin 

böyük, iştirakçıların sayının çox və müxtəlif olması həmçinin geniş ərazini 

əhatə etməsi ilə xarakterizə olunur. 

Milli valyuta çevrilmə qabiliyyətinə görə iki qrupa bölünür. 

1. Daxili çevrilmə üsulu - ölkə daxilində milli valyutanın hər hansı bir

əmtəə və xidmətə çevrilməsi başa düşülür. 

2. Xarici dönərlik üsulu - milli valyutanın mövcud valyuta məzənnəsi-

nə uyğun olaraq qeyri-rezidentlər tərəfindən hər hansı bir valyutaya dəyiş-

məsi başa düşülür [3]. 
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Valyuta sisteminin koversiya edilməsi dedikdə heç bir məhdudiyyət 

olmadan sərbəst şəkildə milli valyutanın xarici valyutaya mübadiləsi, real və 

maliyə aktivləriylə sövdələşmə zamanı xarici valyutadan istifadə etmə qabi-

liyyəti başa düşülür. Valyutalar konversiya edilmə qabiliyyətinə görə aşağı-

dakı qrupua bölünürlər.  

1. Sərbəsi konversiya edilə bilən - burdada hər hansı bir valyuta digər 

ölkənin milli valyutasına heç bir məhdudiyyət olmadan sərbəst şəkildə mü-

badilə edilir. Buna misal olaraq dollar, funt sterlinq, avro, iena və s. göstər-

mək olar.  

2. Qismən konversiya edilə bilən - mübadilə əməliyatı zamanı bir çox 

məhdudiyyətlərin tətbiq edildiyi ölkələrin milli valyutaları hesab edilir. 

Qismən konversiya edilə bilən valyutalar bir neçə xarici valyutalara mübadi-

lə oluna bilər.  

3. Qapalı və ya konversiya edilə bilməyən - hər hansı bir ölkənin milli 

valyutasının xarici valyutaya mübadiləsi qadağan edilmiş, xarici və milli 

valyutanın gətirilməsi və aparılmasıdır. 

Beynaəlxalq valyuta sistemi özlüyündə ehtiyat aktivlərinin növlərinə 

görə təsnifləşdirilir.  

1. Qızıl pul standartı (Paris valyuta sistemi)  

2. Qızıl deviz standartı (Genuya valyuta sistemi) 

3. Dollar standartı (Bretton-Vuds valyuta sistemi) 

4. Üzən valyuta məzənnəsi sistemi (Yamayka valyuta sistemi) 

1. Qızıl pul standartı valyuta sistemi - 1867-ci ildə Paris konfransında 

qəbul edilmiş və 1914-cü ilə qədər davam etmişdir. Qızıl pul standartı qəbul 

edilənə qədər hakim mövqeyi Böyük Britaniya tuturdu. Bunun əsas səbəbi 

müstəmləkə ərazilərə qoyduğu investisiya, xammal idxalı və hazır məhsul 

icracı ilə izah olunur.  

Qızıl pul standartının özünəməxsus xüsusiyyətləri aşağıdakılardır: 

1. Ölkənin milli pul vahidinin qızıl tərkib hissəsi müəyyən olunmuşdur; 

2. Ümumi ödəniş funksiyasını qızıl yerinə yetirir. Başqa sözlə dünya 

pulu funksiyasında çıxış edir; 

3. Ölkələr arasında baş verən sərbəs qızıl hərəkəti valyuta məzənnə-

sində sabitliyi təmin edən əsas əlamət idi; 

4. Hər bir mərkəzi bank sərbəst şəkildə mübadiləsinə ehtiyac duyulan 

əskinası qızıl ilə mübadilə edirdi. Mübadilə olunana hər bir əskinas qızılın 

çəkisinə görə mübadilə olunurdu; 

5. Beynəlxalq dövriyyədə qızıl əsas üstünlüyə sahib olsada, funt-ster-

linqdən də geniş istifadə edilirdi. 

6. Tədiyyə balansında yaranmış mənfi kəsr qızıl ilə ödənilirdi [4, s.112]. 
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Bu valyuta sistemində valyuta-kredit sisteminin mərkəz nöqtəsi qızıl 

hesab olunurdu. Belə ki, bu mərhələdə hər hansı bir ölkənin daxili bazarında 

onun milli valyutasının qızıla sərbəst dəyişməsi mümkün idi. Lakin qızılın 

nadir metal olması, tədavülündə çətinliklərin yaranması, həmçinin pul kütlə-

sinin azalması bu valyuta sisteminin tənəzzülə uğramasına şərait yaratdı. 

Bundan əlavə Birinci Dünya müharibəsinin başlamısı ilə hərbi kompaniya 

iştirakçıları qızılla mübadiləni dayandırmış və bu sistemə son qoyulmudur. 

2. Qızıl deviz standartı – 1922-ci ildən 1930-cu ilə qədər olan dövrü

əhatə edən Qızıl deviz standartı həmçinin Genuya valyuta sistemi olaraq da 

adlandırılır. 1922-ci ildə İtaliyanın Genuya şəhərində keçirilən konfransında 

əsası qoyulan bu standarta qızılla bərabər metalla konversiya edilən xarici 

valyutalar (devizlərin) yer alırdı. Qızıl deviz standartanın əsas prinsipi qızıl 

pul standartı ilə demək olar ki oxşar idi. Qızıl yenə də dünya pulu rolunu oy-

nayırdı, lakin burada yeni metodlar tətbiq olunmağa başladı [5]. 

1924-1928-ci illərdə pul islahatları həyata keçirildi qızılın hakimiyyəti 

2 sistem üzərində bərqərar olundu. 

1. qızıl külçə standartı;

2. qızıl deviz standartı.

Qızıl külçə standartının mövcudluğu zamanı ölkənin əskinaslarının

birbaşa qızıl pul ilə mübadilə olunması mümkün deyildi. Ölkələrdə əskinas-

lar müəyyən olunmuş çəki və keyfiyyətə malik qızıl külçələr ilə mübadilə 

edilirdi. Buna misal olaraq 1700 funt-sterlinqin məbləğində müəyyən olun-

muş əskinas 12.4 kq çəkiyə malik qızıl ilə mübadilə olunudu [1]. 

Qızıl deviz standartının əsas özünəməxsus xüsusiyyəti ondan ibarət 

idi ki, ölkənin milli əskinaslarının qızıl ilə deyil, başqa ölkənin valyutası ilə 

mübadilə olunurdu. Mübadilə olunan xarici valyutalar isə sonradan qızıl ilə 

mübadilə edilə bilərdi. Bu valyutalar isə funt-sterlinq və ABŞ dolları idi. Bu 

sistemin tətbiq olunması ilə pul əskinasların qızıla olan mübadiləsinin 2 for-

ması yarandı: 

1. Birbaşa mübadilə üsulu – deviz rolunda çıxış edən valyutalar ilə

mübadilə. Bu valyutalar ABŞ dolları və funt-sterlinq idi. 

2. Dolayı mübadilə üsulu – birbaşa mübadilə üsulunda mübadilə olu-

nan valyutalardan başqda digər valyutalar ilə. 

3. Dollar standartı sistemi (bunu bəzən Bretton-Vuds valyuta sistemi və

ya tənzimlənən valyuta məzənnəsi də adlandırırlar.) - bu mərhələ XX əsrin 

əvvəllərindən başlayaraq XX əsrin ortalarına qədər olan dövrü əhatə edir. 

Daha dəqiq desək 1944 cü ildən 1976-cı ilə qədər olan dövrü əhatə edən 

Bretton-Vuds valyuta sistemi özünəməxsus yenilikləri ilə seçilir [6, s.148]. 

1944-cü ildə ABŞ-da Bretton-Vuds (Hempşir ştatı) əyalətində beynəl-

xalq valyuta sisteminin tənzimlənməsi məqsədilə konfrans keçirildi. Həmin 



Beynəlxalq valyuta bazarı və valyuta əməliyyatlarının inkişaf istiqamətləri 

 

45 

konfransın qərarı ilə əsas məqsədi dünya ölkələri arasında valyuta məzənnə-

sinin tənzimlənməsi olan Beynəlxalq Valyuta Fondu yaranmışdır. Həmin 

konfransda köhnə sistemin üstün cəhətlərini saxlamaq həmçinin bir çox 

problemləri həll etmək əsas müzakirə məsələsi idi. Yeni sistemdə dollar və 

funt sterlinq beynəlxalq ödəniş vastəsi olaraq təsdiq edildi. Həmçinin ehti-

yatda olan valyutanın qızılla olan məzənnəsi müəyyən olundu. Valyuta 

kursu ABŞ dollarına nəzərən qeyd edilir, dollar isə məzənnəyə uyğun qızıla 

konversiya edilirdi. Beləliklə əsas olaraq ABŞ dollarının qızıl və digər ölkə-

lərin milli valyutası ilə mübadilə olmaq əməliyyatı baş tutdu. Bunun nəticə-

sində ABŞ-ın tədiyyə balansı mənfi saldoya çevrilmiş, xarici vətəndaşların 

dollar əldə etməsi nəticəsində ABŞ-dan digər ölkələrə qızıl axını baş ver-

mişdir. Bunun nəticəsində ABŞ-da 1971-ci ildə dolların (35 dolların bir un-

siya qızıla bərabər idi) qızıla bərabərliyi dayandırılmış və beləliklə tənzimlə-

nən valyuta məzənnəsi sisteminin dağıdılmasının əsası qoyuldu [7].  

4. Üzən valyuta məzənnəsi sistemi - valyuta bazarın təsiri nəticəsində 

valyutanın dəyərinin dəyişməsi baş tutan valyuta kurs rejimi üzən məzənnə 

adlanır. Üzən valyuta rejimi üzən kursdan istifadə edən valyutalara şamil 

olunur. Bu valyuta rejiminin əsası ilk dəfə 1976-cı ildə Yamaykanın Kinqs-

ton şəhərində keçirilən müşavirədə qoyulmuşdur. Beləliklə üzən valyuta sis-

teminin qəbul olunması nəticəsində bütün valyuta vahidlərinim qızıla müba-

diləsi tamamilə dayandırıldımışdı.  

ABŞ dollarının təsirini qorunmaq üçün 1979-cu ildə Avropa İttifaqı ölkə-

ləri arasında hesablaşma vastəsi kimi EKUİ dövriyyəyə buraxıldı. 2002-ci il 1 

yanvar tarixində Aİ üzv olan ölkələr arasında ―avro‖ dövriyyəyə buraxıldı. 

Bunun nəticəsində Aİ-yə daxil olan ölkələr arasında siyasi-iqtisadi münasibət-

lər dahada möhkəmlənmiş, bu ölkələri bir-birinə dahada yaxınlaşdırmışdır 

Valyuta bazarında aşağıdakı iştirakçılar var. 

1. Banklar (kommersiya və mərkəzi banklar); 

2. Valyuta birjaları; 

3. İnvestisiya fondları; 

4. Broker şirkətlər; 

5. Fiziki şəxslər [5, s.188]; 

Kommersiya və mərkəzi banklar - Valyuta əməliyyatlarını əsasən 

kommersiya bankları həyata keçirir. Dünyanın ən çox əməliyyatların aparıl-

dığı beynəlxalq banklarına misal olara Barclay Bank, Chase Manhetten 

Bank, Swiss Bank Corporation və s. göstərmək olar. 

Mərkəzi bankın əsas vəzifəsi valyuta ehtiyyatlarını idarə etməklə ya-

naşı, valyuta məzənnəsinə təsir etmək üçün valyuta mübadiləsi aparmaq və 

həmçinin milli valyutaya yatırımların faiz göstəricini tənzimləməkdən iba-

rətdir. Dünya üzrə valyuta bazarına ən çox Federal Ehtiyat Sistemi (ABŞ) 
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təsir edir. Növbəti sırada isə Deutsche Bundes Bank (Almaniya) və Bank of 

England (Böyük Britaniya) yer alır. 

Valyuta birjaları - müasir texnologiyaların inkişafı nəticəsində valyuta 

birjalarından günün istənilən saatında istifadə etmək mümkündür. Valyuta 

birjalarının hər hansı bir konkret məkanı və zamanı yoxdur. Bu da valyuta 

birjalarını fond birjalarından fərqləndirən əsas əlamətdir. Dünyada ən böyük 

valyuta birjalarına Nyu-York, London, Tokio və s. misal göstərmək olar. 

İnvestisiya fondları dövlət və müəssisələrin vəsaitlərini qiymətli ka-

ğızlar formasında yerləşdirib səhm portfelinin idarə olunmasını yerinə yeti-

rirlər. Belə investisiya fondlarına misal olaraq Quantun fondunu göstərmək 

olar. İnvestisiya fondlarına həmçinin xarici istehsalat investisiyasını yerinə 

yetirən beynəlxalq şirkətləri aid etmək olar ki, bunlara da nümunə olaraq 

Nestle, General Motor və s. qeyd etmək olar [7]. 

Broker şirkətlər - Broker şirkətlərin əsas vəzifəsi xarici valyuta alıcısı-

nı xarici valyuta satıcısına yönəltmək, bundan əlavə onların arasında kon-

versiya əməliyyatlarını yerinə yetirməkdən ibarətdir. Qeyd etmək lazımdır 

ki, kommersiya bankları cari məzənnə üzrə məlumatları əsasən broker şir-

kətlərindən əldə edir. Dünya üzrə məşhur broker şirkətlərinə misal olaraq 

Lasser Marshall, Tullet and Tokio, Tradition və s. göstərmək olar. 

Fiziki şəxslər pul vəsaitinin köçürülməsində, xarici valyutaların alınıb-

satılmasında, təqaüd, qonorar və s. sahələrdə qeyri ticarət əməliyyatları yeri-

nə yetirirlər. Burada həmçinin çoxsaylı qruplar da yer ala bilər. 

Müasir dövrdə beynəxalq valyuta münasibətlərinin inkişaf etməsinin 

əsas səbəbləri aşağıdakıları qeyd etmək olar: 

1. Dünya bazarının meydana gəlməsi və qısa zaman ərzində sürətli in-

kişaf yolu keçməsi; 

2. Beynəlxalq əmək bölgüsünün daha dərin formalaşması;

3. Məhsuldar qüvvələrin inkişaf etməsi;

4. Təsərrüfat münasibətlərinin daha da beynəlmiləşməsi [8].

Milli valyuta sistemi - daxili pul sisteminin tərkib hissəsi olmaqla ya-

naşı nisbətən müstəqildir və bəzən çərçivədən kənara da çıxa bilir. 

Müstəqil Azərbaycanda ilk dəfə 1992 ci il 15 avqust tarixində manat 

dövriyyəyə buraxılmışdır. Həmin dövrdə dövriyyəyə 1, 10 və 250 manatlıq 

əskinaslar buraxıldı. Həmin ilin noyabr ayında 5, 10, 20 və 50 qəpiklik sik-

kələr, dekabr ayında isə 5 manatlıq əskinaslar dövriyyəyə buraxıldı. 1993-cü 

il mart ayında isə əlavə olaraq 50, 100, 500 və 1000 manatlıq kağız əskinaz-

lar dövriyyəyə buraxılmışdır. 1994-cü ildə Respublikamızda 10000 manatlıq 

və 1996-cı ildə isə 50000 manatlıq kağız əskinazlar çap olunaraq dövriyyəyə 

buraxıldı [9, s.96]. 
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1 yanvar 2006-cı il tarixli Fərmana uyğun olaraq Respublikamızda de-

nominasiya siyasəti həyata keçirilmişdir. Bunun əsas səbəbi inflyasiya pro-

sesinin baş verməsi ilə əlaqədar olaraq milli pul vahidinin alıcılıq qabiliyyə-

tinin aşağı düşməsi idi. Denominasiya prosesi nəticəsində 5000 AZN 1 

AZN-ə bərabər olmuşdur. 

Azərbaycanın valyuta birjalarında hal-hazırda üzən valyuta məzənnəsi 

tətbiq olunur. Tələb və təklifdən asılı olaraq dolların manata olan rəsmi mə-

zənnəsi Bakı Banklararası Valyuta birjasının nəticələrinə əsasən Mərkəzi 

Bank tərəfindən təyin olunur. Bundan əlavə Azərbaycanda fəaliyyət göstə-

rən Mərkəzi Bankın lisenziyasını almış hər bir bank və digər kredit təşklat-

ları sərbəst valyuta əməliyyatları apara bilərlər. Respublikamızda xarici val-

yutaların alqı satqısı kommersiya bankları və broker şirkətləri tərəfindən hə-

yata keçirilir. Səlahiyət hüquqi olmayan banklar xarici valyutanın alqı-satqı-

sında işrak və müdaxilə edə bilməzlər [11]. 

Mərkəzi Bankın əsas funksiyalarından biri də valyutanın tənzimlən-

məsi prosesidir. Mərkəzi Bank xarici valyutaların (həmçinin xarici valyuta 

ilə müəyyən edilmiş qiymətli kağızların) dəyişdirilməsinə, göndərilməsinə, 

lisenziyaların verilməsinə və birjalarda valyuta əməliyyatlarına aparılmasına 

nəzarət edir. 
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Azərbaycanda turizm marketinq fəaliyyətinin 

problemləri və xüsusiyyətləri 

Проблемы и особенности туристической маркетинговой 

деятельности в Азербайджане 

Problems and Features of Tourism Marketing Activities in Azerbaijan 

Xülasə: Azərbaycanın turizm müəssisələrinin inkişafı kontekstində 

həm şirkətlər, həm də dövlət səviyyəsində marketinq imkanlarından istifadə-

nin rasional istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi əsas məqsəddir. Bu məq-

sədin reallaşdırılması üçün Turizm xidməti bazarında tələb və təklif deter-

minantlarının müəyyənləşdirilməsi; Turizm biznesinin xüsusiyyətləri və fəa-

liyyət prinsipləri araşdırılması; Marketinq fəaliyyətinin nəzəri əsaslarının 

tədqiqi və s bu kimi vəzifələr qarşıya qoyulmuşdur. 

Açar sözlər: Turizm məhsulunun xüsusiyyətləri, turizm biznesi, 

marketinq kompleksi. 

Резюме: Абстракт: В контексте развития туристических предпри-

ятий в Азербайджане основной целью является определение рацио-

нального использования маркетинговых возможностей как на уровне 

компании, так и государства. Для достижения этой цели определить 

детерминанты спроса и предложения на рынке туристических услуг; 

Исследование особенностей и принципов деятельности туристического 

бизнеса; Исследование теоретических основ маркетинговой деятель-

ности и др. Такие задачи ставятся. 

Ключевые слова: особенности туристических продуктов, 

туристический бизнес, маркетинговый комплекс. 

Abstract: In the context of the development of tourism enterprises in 

Azerbaijan, the main goal is to determine the rational use of marketing 

opportunities both at the company and state levels. To achieve this goal, to 

determine the determinants of supply and demand in the tourism services 

Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları 

Tourism and hospitality studies 
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market; Research of features and principles of activity of tourism business; 

Research of theoretical bases of marketing activity, etc. Such tasks are set. 

Key words: features of tourism products, tourism business, marketing 

complex. 

Həm istehlak, həm də istehsal baxımından turizm insan fəaliyyətinin 

spesifik sferasıdır. Odur ki, turizm biznesində marketinq fəaliyyətini tədqiq 

etməzdən əvvəl bu biznesin mühüm xüsusiyyətlərini araşdırmaq lazımdır. 

Turizm biznesinin ilkin əsas xüsusiyyəti onun xidmət sferasına aid ol-

masıdır. Maddi nemət istehsalından fərqli olaraq xidmət məhsulunun kəmiy-

yət və keyfiyyət qiymətləndirilməsi çox mürəkkəb və bir çox hallarda müm-

künsüzdür. Məsələni mürəkkəbləşdirən ən mühüm amil isə turizm xidmətlə-

rinin şaxəliliyi - çoxlu sayda komponentlərdən ibarətdir olmasıdır. Buna 

görə də turizm məhsulunun keyfiyyətini öncədən yoxlamaq mümkün olmur, 

onun keyfiyyətini müəyyənləşdirmək üçün əvvəl onu almaq lazımdır. 

Düzdür, turizm məhsulunun müəyyən komponentlərinin, məsələn, yaşayış 

yerlərini, iaşə xidmətini, nəqliyyatın keyfiyyətini qiymətləndirmək müm-

kündür, lakin bu məsələdə də əsas problem ondan ibarətdir ki, bir qayda ola-

raq, bu obyektlər alıcıdan uzaqda yerləşir.  

Turizm məhsulunun aşağıdakı xüsusiyyətlərini qeyd etmək olar: 

1. Çoxaspektlilik. Turizm məhsulu bir-birindən kifayət qədər uzaq olan

bir neçə xidmətin məcmusudur və bu xidmətlərin bir şirkət tərəfindən təqdim 

olunması mümkünsüzdür. Turizm məhsulunun bütün komponentləri yüksək 

ixtisaslaşmış şirkətlər tərəfindən həyata keçirilir və onların hər biri fərdi 

məhsul kimi satılır - nəqliyyat biletlərinin, otellərin, kurortların, istirahət 

zamanı lokal turların öz satış bazarları var. Məhz bu özünəməxsus xüsusiyyət-

lərə görə turizm marketinqində koordinasiya səylərinə ehtiyac duyulur.  

2. Tələbin qeyri-stabilliyi. Yuxarıda tədqiq etdiyimiz kimi turizm

məhsuluna olan tələb çoxsaylı amillərin təsiri ilə formalaşır. Bu səbəbə görə 

ilin kiçik hissəsində fəaliyyət göstərir. Aşağıda təhlil etdiyimiz kimi bir çox 

turizm əraziləri mövsümi tələbə malikdir. Bu qeyri-stabillik işsizliyin əmələ 

gəlməsi, işçilərə, nəqliyyata, ofis kirayəsinə yönəlik ətalətli investisiya ilə 

müşayiət olunur və buna görə də məhsulun qiymətini artırır. 

3. İnam və ya ümid. Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, turizm məhsulunun

keyfiyyətini əvvəlcədən qiymətləndirmək imkanı olmadığından müştərinin hər 

hansı bir şirkəti seçməsi ya inama (məsələn, əvvəllər bu şirkətin xidmətlərindən 

istifadə etdiyinə görə, ya şirkətin aparıcı işçisini tanıdığına görə, ya da çoxsaylı 

rəylərə görə), ya da ümidə (məsələn, turizm şirkəti işçisinin tərifləməsi səbəbi 

ilə və ya “sarafan marketinqi”nin nəticəsi olaraq) əsaslanır. 
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4. İnsan amili. Səyahət və istirahət məmnunluğu əhəmiyyətli dərəcə-

də xidmət göstərən personaldan asılıdır. Buraya nəqliyyat xidmətçiləri – 

təyyarədə stüardessa, qatarda vaqon xidmətçisi, ekskursiya bələdçisi, tərcü-

məçi, ofisiant, mehmanxanada otaq xidmətçiləri, istirahət yerində lokal tur 

təşkilatçıları və s. daxildir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, turizm xidmətlə-

rinin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi çox vaxt subyektiv xarakter daşıyır 

və əhəmiyyətli dərəcədə müştərinin səyahət və istirahət təcrübəsindən, onun 

subyektiv təəssüratlarından, zövqündən, xasiyyətindən, hətta həmin dövrdə-

ki əhval-ruhiyyəsindən asılıdır – bəzi adamlar asanlıqla qane olduğu halda, 

digərlərinin daim narazı olması, ən xırda detallara fikir vermələri psixologi-

yada məlum faktdır – birincilər optimist olmaqla səyahətin əvvəlindən 

müsbət emosiyalara köklənir, sonuncular isə əksinə. Odur ki, marketinq təd-

qiqatlarında bu faktlara xüsusi fikir verilməsi, müştərilərin bu əlamətlərə 

görə seqmentləşdirilməsi tələb olunur. 

5. Satılmayan elementlər. Turizmin daha bir xüsusiyyəti ondan ibarət-

dir ki, onun müəyyən elementləri satılmaya bilir. Əmtəə sektoru ilə analogi-

ya aparsaq, belə məhsullar ―tez xarab olan‖ kimi qiymətləndirilə bilər [1]. 

Yeganə fərq ondan ibarətdir ki, bu elementlər əslində xarab olmur və təkrar 

istifadə oluna bilir, sadəcə konkret dövr üçün satılmır. Belə elementlərə sa-

tılmayan mehmanxana nömrəsini, və ya kruiz gəmisindəki otağı, təyyarə, 

qatar və avtobusdakı yeri misal gətirmək olar. Beləliklə, satılmayan turizm 

məhsulu itirilmiş gəlirdir. Buna görə də son anda güzəştli qiymətlər təklif 

oluna bilər [4]. 

6. Təklifin qeyri-elastikliyi. Əksər turizm məhsullarının təklifi qısa 

zaman kəsiyində qeyri-elastikdir. Məsələn, müəyyən səbəbə görə artmış 

tələbi qarşılamaq üçün mehmanxanada və ya qatarda yerlərin sayının artırıl-

ması mümkün deyil. Maraqlı budur ki, bu, tək məzuniyyət və istirahət möv-

sümünə aid deyil, bu hal hətta mövsümarası dövrdə də baş verə bilər. Belə 

ki, bu zaman, bir qayda olaraq, işçilərin böyük hissəsini işdə saxlamırlar və 

əgər gözlənilməz turist axını baş verərsə, buna dərhal reaksiya vermək 

mümkün olmur [2]. 

7. Kəskin rəqabət. Dünya Bankının tədqiqatlarına görə turizm çiçək-

lənən biznes sahələrindəndir [3]. Bu səbəbdən bütün ölkələrdə hər il çoxlu 

sayda yeni turizm agentlikləri meydana gəlir. Lakin güclü rəqabət səbəbin-

dən bir-iki il ərzində onların böyük hissəsi bazardan çıxmalı olur. Məsələn, 

Rusiya Federasiyasının statistikasına görə hər il yüzlərlə belə şirkət yaranır 

və üç il ərzində onların 70%-i iflasa uğrayır [5]. 

8. Mövsümilik. Əksər turizm növləri mövsümi xarakter daşıyır. Qəbul 

edən regionun hansı coğrafi məkanda yerləşməsindən asılı olaraq, əsasən re-

gionun iqlim şəraiti ilə bağlı müəyyən turizm məhsullarına tələb il ərzində 
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dəyişkən ola bilər. Bütün Avropa İttifaqı üzrə (Aİ) aparılan tədqiqatlar aşa-

ğıdakıları aşkara çıxarmışdır [3]: 

 Aİ-də rezidentlərin səyahətlərinin hər dördündən biri iyul-avqust

aylarına təsadüf edir – avqustda 12,6%, iyulda 10,9%. 

 Səyahət müddətinin uzunluğuna görə də bu aylar liderdir – məcmu

gecələmələrin 17,2%-i avqust ayına, 16,1%-i isə iyul aylarına təsadüf edir, 

yəni bu iki aya üçdə biri düşür. 

 Pik ayı olan avqustda gecələmələrin sayı ən zəif olan yanvar ayı ilə

müqayisədə 4 dəfə çoxdur. 

 2013-cü ildə Aİ rezidentləri 88 milyondan çox uzunmüddətli (azı

dörd gecəlik) səyahət etmişlər ki, bu da həmin il ərzində məcmu uzunmüd-

dətli səyahətlərin 18%-ni təşkil edir. 

 Qısamüddətli səyahətlər əsasən yanvar, dekabr, mart və may ayları-

na təsadüf edir. 

 Məcmu səyahətlərin 12%-ni təşkil edən biznes səyahətləri mövsüm-

dən az asılıdır və əsasən Aİ rezidentləri tərəfindən edilmişdir və 15%-i no-

yabr, 5%-i isə avqust ayına düşür. 

 İyul-avqust aylarına düşməyən səyahətlərin 40%-i 55 yaşından çox

əhali tərəfindən həyata keçirilmişdir. 

9. Böyük investisiyalar və immobillik [4]. Ən mühüm turizm obyekti

olan mehmanxanalar böyük investisiyalar tələb edir. Bura binanın özü ilə ya-

naşı mebel, texnika, yataq dəstləri və digər atributlar daxildir. Eyni zamanda 

mehmanxana daşınmaz olduğundan qoyulan vəsaitlərin geri qayıtması obyektin 

yerləşdiyi regionun turistləri cəlb etmə xüsusiyyətindən çox asılıdır. 

10. Yamsılanma. Turizm şirkətlərinin təklif elədiyi yeni məhsullar

asanlıqla imitasiya olunur. Məsələn, əgər bir çimərlik oteli axşamlar canlı 

musiqi təşkil edirsə, qonşu otel də asanlıqla bunu edə bilər. Odur ki, bu biz-

nesdə orijinallığın və unikallığın ömrü uzun olmur. 

11. Geniş əhatəlilik. Xidmət sferası qeyri-ticari xarakterli olduğuna

görə əksər belə məhsulların satış kampaniyaları və buna görə də marketinq 

coğrafi baxımdan lokal bazarla məhdudlaşır. Turizm biznesində vəziyyət 

fərqlidir – bu sahədə rəqabət qabiliyyətinin təmin olunması üçün marketinq 

fəaliyyətinin turizm məhsulunun istehsal olunduğu ərazidən çox-çox uzaqla-

ra – geniş coğrafiyaya sirayət olunması tələb olunur. 

Bütün bu əhəmiyyətli amillər marketinq fəaliyyətində mütləq şəkildə 

nəzərə alınmalıdır. 

Nəticə və təkliflər 

Bu araşdırmaların nəticəsi olaraq aşağıdakıları qeyd edək. 
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1. Turizm insan fəaliyyətinin mühüm sahəsi olmaqla çox onun həyatı-

nın geniş diapazonunu (istirahət, biznes, təhsil, müalicə, idman, elm, mədə-

niyyət, din, siyasət, idrak və s.) əhatə edir. 

2. Turizm dinamik inkişaf edir və dünya məhsulunun formalaşmasın-

da onun xüsusi çəkisi get-gedə artır. 

3. Turizm bir çox biznes sahəsini (nəqliyyatın bütün növləri, yerləşmə 

xidməti, restoran xidməti və s.) əhatə etməklə çoxkomponentli mürəkkəb bir 

sistem – turizm industriyasını təşkil edir. 

4. Turizmin hər bir komponentinin özünəməxsus bazarı – tələb və 

təklif determinantları var. 

5. Turizm biznesi spesifik xüsusiyyətlərə və fəaliyyət prinsiplərinə 

malikdir. 

6. Marketinq iqtisadi təlimin nisbətən yeni sahəsi olmaqla son onillik-

lərdə dünya bazarlarında get-gedə daha da kəskinləşən rəqabətlə əlaqədardır. 

7. Marketinqin özünəməxsus tədqiqat üsulları və prinsipləri vardır. 

8. Müasir bazarlarda uğur qazanmağın mühüm və ən effektiv üsulu 

bazarda innovativ məhsul təklifidir. 

9. İnnovativ məhsul böyük retrospektiv xərc tələb etdiyindən onun ba-

zara yeridilməsində uğur şirkət üçün taleyüklü məsələdir və bu məqsədlə 

marketinqindən məharətlə istifadə olunması zərurəti yaranır. Digər tərəfdən 

yeni məhsulun bazara yeridilməsi marketinqi çoxistiqamətli fəaliyyət ol-

maqla kompleks tədbirlərin məcmusunu ehtiva edir. 

Bu problemlərin aradan qaldırılması və Azərbaycanda turizmin, xüsu-

sən də gəlmə turizminin inkişafı üçün aşağıdakı marketinq tədbirləri komp-

leksi təklif olunur. Bunlar aşağıdakılardır: 

 Turizm marketinqini həyata keçirərkən mövsümilik amilinin nəzərə 

alınması.  

 Reklam siyasətinin səmərəli şəkildə həyata keçirilməsi - istənilən 

reklam kampaniyasına başlamazdan əvvəl fəaliyyətin xüsusiyyətlərini təhlil 

etmək, şirkətin özünəməxsus stilini formalaşdırmaq və növbəti nəşrlərdə də 

bu stildən istifadə etmək. 

 Şirkətin veb-səhifəsinin tərtib olunması. 

 Daimi müştərilərin əldə edilməsi. 

 Liderlik məqsədi - müasir biznesin mühüm xüsusiyyəti ondan iba-

rətdir ki, liderliyə can atmayan şirkət uğur qazana bilmir. 

 Müştərilərlə münasibətdə güzəşt edilməsi (hətta müştəri haqsız ol-

duğu halda). 

 Menecment problemi – müasir menecment prinsiplərinə əməl olunması 

 Adekvat qiymət siyasəti. 

 Adekvat maliyyə siyasəti. 
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 Müştəri məmnunluğunun monitorinqi.

 Şirkətin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin mütəmadi qiymətləndirilməsi.

 Ucuz mehmanxanalar.

 Biletlərin on-line bronlaşdırılması.

 Meyillərin operativ şəkildə aşkarlanması və tətbiq olunması.

 İxtisaslaşma.

 Kadrların seçilməsi.

 Komanda ruhu.

 Dövlət orqanları ilə münasibətlər.

 Yerli əhalinin turizm biznesinə cəlb olunması.
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Azərbaycanda maliyyə bazarlarının turizm sektorunun 

inkişafına təsiri 

Влияние финансовых рынков на развитие 

туристического сектора Азербайджана 

Impact of financial markets on the development 

of the tourism sector in Azerbaijan 

Xülasə: Son dövrlər iqtisadiyyatın davamlı olaraq inkişaf edən və 

gəlir gətirən sektorlarından biri turizm sektorudur. Təbii resursları məhdud 

olan bəzi ölkələr vardır ki, bu ölkələrdə turizm sektoru potensial, inkişaf et-

dirilməsi prioritet sayılan və ən çox gəlirli sahələrdən biri hesab olunur. Bu 

ölkələrdə turizm sahəsində zəruri tədbirlər görülür və bu sahənin daha da 

təkmilləşdirilməsi istiqamətində səylə çalışılır. Turizm sektorunun effektiv 

inkişafı üçün maliyyə resurslarının lazımi səviyyədə olması mühüm şərtlər-

dən biridir. Bu maliyyə resurslarının fasiləsizliyi və davamlılığı turizm sek-

torunun inkişafında əhəmiyyətlidir. Turizm sektorunun maliyyə resursları 

ilə təmin edilməsi maliyyə bazarlarının köməkliyi ilə reallaşır. Elə buna 

görə də maliyyə bazarları xidmət sektorunun ayrılmaz tərkib hissəsi sayılan 

turizm sektorunun inkişafında da böyük rol oynayır.  

Açar sözlər: maliyyə bazarları, turizm, Azərbaycan, inkişaf, 

iqtisadiyyat 

Резюме: В последнее время одним из самых быстрорастущих и 

прибыльных секторов экономики является туристический сектор. Есть 

страны с ограниченными природными ресурсами, в которых туристи-

ческий сектор считается потенциальным, приоритетным для развития и 

одним из самых прибыльных направлений. В этих странах принимают-

ся необходимые меры в области туризма и прилагаются усилия для 

дальнейшего улучшения этой области. Одним из важных условий эф-

Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları 

Tourism and hospitality studies 
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фективного развития туристической сектора является необходимый 

уровень финансовых ресурсов. Непрерывность и устойчивость этих 

финансовых ресурсов важны для развития туристического сектора. 

Обеспечение туризма финансовыми ресурсами осуществляется с по-

мощью финансовых рынков. Вот почему финансовые рынки играют 

важную роль в развитии туристического сектора, который является 

неотъемлемой частью сектора услуг. 

Ключевые слова: финансовые рынки, туризм, Азербайджан, 

развитие, экономика 

Abstract: Recently, one of the fastest growing and most profitable 

sectors of the economy is the tourism sector. There are countries with 

limited natural resources in which the tourism sector is considered potential, 

a priority for development and one of the most profitable destinations. The 

necessary measures in tourism are being taken in these countries and efforts 

are being made to further improve this field. One of the important 

conditions of the effective development of the tourism sector is the required 

level of financial resources. The provision of tourism sector with financial 

resources is carried out with the help of financial markets. That is why 

financial markets play an important role in the development of the tourism, 

which is an inextricable part of the service sector. 

Keywords: financial markets, tourism, Azerbaijan, development, 

economy 

Giriş 

Müasir bazar iqtisadiyyatı şəraitində maliyyə resurslarının davamlı 

olaraq ölkə iqtisadiyyatına cəlb edilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu 

səbəbdən daxili və xarici resursların iqtisadi inkişafa yönəldilməsini təmin 

edən maliyyə bazarlarının var olması böyük zərurət doğurur. Maliyyə bazar-

larının mövcudluğu həm makroiqtisadi və həm də mikroiqtisadi səviyyədə 

maliyyə resursları ilə təmin edilmədə müstəsna rol oynayır. Bu səbəbdən öl-

kənin iqtisadi inkişafı maliyyə bazarları olmadan qeyri mümkündür. Dünya 

təcrübəsi göstərir ki, son illərdə maliyyə bazarlarının miqyasının və eləcə də 

beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin güclənməsi prosesi davam etməkdədir. 

Bu nöqteyi nəzərdən maliyyə bazarlarının qloballaşması və onların intensiv 

inkişafı bütövlükdə iqtisadi inkişafa müsbət təsir göstərir. Qeyd edək ki, ma-

liyyə bazarlarının yaranması obyektiv xarakter daşıyır. Maliyyə bazarları 

dövlətin, eləcə də müəssisələrin davamlı və fasiləsiz fəaliyyəti nəticəsində 

daha da inkişaf etmişdir. Maliyyə bazarları bazarın elə formasıdır ki, burada 

əmtəə qismində maliyyə resursları çıxış edir. Maliyyə bazarlarının əsas 
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məqsədi pul vəsaitlərinin səmərəli şəkildə səfərbər edilməsini və onların 

maliyyə resurslarına ehtiyacı olanlara təklifini təmin etməkdən ibarətdir. 

Buna görə də maliyyə bazarları pul vəsaitlərinin iqtisadi subyektlər arasında 

bölgüsünü reallaşdıran bazarlar hesab olunur. Hal-hazırda maliyyə bazarları 

bir çox ölkələrin iqtisadiyyatında özünəməxsus rol oynayır. İqtisadiyyatın 

istər sənaye, istər kənd təsərrüfatı və istərsə də xidmət sektorunun maliyyə 

resursları ilə təmin edilməsində maliyyə bazarlarının rolu danılmazdır.  

Son dövrlər iqtisadiyyatın ən perspektiv sahələrindən biri turizm sahə-

si sayılır. Bu sektor həm yüksək cəlbediciliyi və həm də gəlir gətirmə qabi-

liyyəti ilə seçilir. Qeyd edək ki, turizm sektorunun effektiv inkişafı üçün 

maliyyə resurslarının lazımi səviyyədə olması mühüm şərtlərdən biridir. 

Çünki maliyyə resurslarının fasiləsizliyi və davamlılığı turizm sektorunun 

inkişafında müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Turizm sektorunun maliyyə re-

sursları ilə təmin edilməsi maliyyə bazarlarının köməkliyi ilə reallaşır. Elə 

buna görə də maliyyə bazarları xidmət sektorunun ayrılmaz tərkib hissəsi 

sayılan turizm sektorunun inkişafında da rol oynayır. 

Turizmin təkmilləşdirilməsi və inkişafının təmin edilməsində bank sek-

torunun və sığorta sektorunun rolu böyükdür. Qeyd edək ki, banklar və sı-

ğorta şirkətləri ümumilikdə maliyyə bazarlarının əsas növlərindən sayılırlar. 

Müəyyən bir ölkənin turizm sektorunun inkişaf potensialına sözsüz ki, sığorta 

və bank sektoru müsbət təsir göstərir və onun effektiv fəaliyyətinə təkan verir. 

Belə ki, banklar turizmin makrosəviyyədə inkişafının təmin edilməsi 

məqsədilə güzəştli kreditlər ayırmaqla turizm sektorunun maliyyə vəsaitləri 

ilə təmin edilməsinə köməklik göstərir. Digər tərəfdən turizm sektorunda 

sığorta fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, turizm sektorunun sığortalanması, 

ümumilikdə sığorta bazarının və sığorta sisteminin inkişaf etdirilməsi turizm 

sektorunun inkişafı üçün çox faydalıdır. Bütün bu proseslər turizm sektorunun 

dinamik inkişafı ilə yanaşı onun cəlbediciliyini də yüksəldir. 

Əminliklə qeyd edə bilərik ki, müasir dövrdə maliyyə bazarları Yaponiya, 

İngiltərə, ABŞ, İsveçrə kimi ölkələrdə daha inkişaf etmiş bir səviyyəyə çatmışdır. 

Lakin Azərbaycanda maliyyə bazarları bir sıra inkişaf etmiş ölkələrdəki kimi tam 

təkmilləşmiş bir səviyyədə deyildir. Məhz bu baxımdan maliyyə bazarlarının fəa-

liyyətini təkmilləşdirmək, maliyyə bazarlarının inkişafı sahəsində zəruri tədbirlər 

görərərək onların intensiv inkişafına nail olmaq, bundan əlavə onların iqtisadiy-

yatın digər sektorları ilə yanaşı turizm sektorunda da rolunu artırmaq bu gün qar-

şıda duran aktual məsələlərdən biri hesab olunur. Bu aktual məsələni yaxın gələ-

cəkdə reallaşdırmaq isə son dərəcə əhəmiyyətlidir. 
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Dünya iqtisadiyyatında maliyyə bazarlarının rolu və əhəmiyyəti 

Maliyyə bazarı pul vəsaitlərinin hərəkətinin təşkilinin xüsusi forması 

olub, maliyyə münasibətləri sferasında alqı-satqı münasibətlərinin məcmu-

sudur. Dünya iqtisadiyyatında maliyyə bazarları özlüyündə bir mexanizm 

hesab olunur. Bu mexanizm qiymətli kağızlarla, xüsusən səhm və istiqraz-

larla və eləcə də qarşılıqlı əvəz edilən aktivlərlə ticarəti reallaşdırır. Maliyyə 

bazarlarının bir sıra növləri vardır ki, bunları aşağıdakı kimi göstərə bilərik. 

a. Pul bazarları – qısamüddətli, yəni müddəti 1ilə olan qədər maliyyə

və kredit əməliyyatlarını əhatə edən maliyyə bazarlarıdır. Onun tərkibinə 

banklararası və valyuta bazarları daxildir. Banklararası bazarda bankların və 

digər kredit təşkilatlarının müvəqqəti sərbəst pul vəsaitləri cəlb edilərək onla-

rın arasında əsasən qısamüddətli depozit şəklində yerləşdirilir. Banklararası 

kredit bazarı hər bir ölkənin maliyyə bazarında mühüm əhəmiyyətə malikdir. 

Belə ki, hər bir dövlətin mühüm makroiqtisadi tənzimləmə orqanı sayılan 

Mərkəzi Bank öz iqtisadi funksiyalarının əksəriyyətini bu bazar vasitəsilə h-

əyata keçirir. Banklararası kredit bazarı qısamüddətli likvid artığı olan bankın 

digər banka borc verərək gəlir əldə etməsini, borc alan bankın isə qısa 

müddətli likvid ehtiyacını uzunmüddətli aktivlərindən istifadə etmədən ödən-

məsini təmin edir. Pul bazarlarının növlərindən biri valyuta bazarıdır. Valyuta 

bazarı dedikdə, valyutaların ticarəti, yəni bir valyutanın digərinə dəyiş-

dirilməsini həyata keçirilən pul bazarı sektoru başa düşülür. Hazırda valyuta 

bazarı dünya iqtisadiyyatının mühüm tərkib hissəsi sayılır. Qeyd edək ki, 

beynəlxalq valyuta bazarı ayrı-ayrı dövlətlərin valyuta bazarlarından ibarətdir. 

b. Kapital bazarları – uzun müddətli, yəni müddəti 1 ildən daha

artıq olan maliyyə və kredit əməliyyatlarını əhatə edən maliyyə bazarlarıdır. 

Kapital bazarlarına orta və uzunmüddətli kreditlər və həmçinin səhmlər və 

istiqrazlar bazarı daxildir. Kapital bazarı dövlət və kommersiya təşkilatları 

üçün uzunmüddətli investisiya resurslarının əsas mənbələri hesab olunur. 

Pul bazarları əsasən qısamüddətli tələbatları ödəmək üçün yüksək likvidli 

vəsaitləri əhatə etdiyi halda, kapital bazarları isə maliyyə resurslarına olan 

uzunmüddətli təlabatı əhatə edir. 

c. Qiymətli kağızlar bazarı – müddətindən asılı olmayaraq qiymətli

kağızların alınıb satıldığı bazardır. Qiymətli kağızlar bazarı maliyyə bazarı-

nın mühüm seqmentlərindən biri sayılır. Qeyd etməliyik ki, qiymətli kağız-

lardan həm kapital bazarında, həm də pul bazarında istifadə edilir. Qiymətli 

kağızlar bazarında həm qısa müddətli və həm də uzun müddətli qiymətli ka-

ğızlar alınıb satıla bilər. Qısa müddətli, müddəti əsasən 1 ilə qədər olan qiy-

mətli kağızlara xəzinə notları, depozit sertifikatları, korporativ notlar aiddir. 

Uzun müddətli, müddəti əsasən 1 ildən daha artıq olan qiymətli kağızlara isə 

xəzinə bondları, korporativ bondlar, munisipal bondlar aiddir. Qiymətli ka-
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ğızlar bazarı özü ilkin və təkrar bazarlara bölünür. İlkin bazar qiymətli ka-

ğızların emissiyası zamanı yaranır və burada maliyyə resursları səfərbər 

edilir. Yəni ilkin bazar qiymətli kağızların alqı-satqısının ilk dəfə həyata ke-

çirildiyi bazardır. İlkin bazarda qiymətli kağızların yerləşdirilməsi iki yolla 

– investorlara birbaşa müraciət və vasitəçilik yolu ilə həyata keçirilir. Təkrar 

bazar isə ilkin bazardan fərqli olaraq sövdələşməsi daha öncə reallaşmış qiy-

mətli kağızların yenidən alqı-satqısının həyata keçirildiyi bazardır. 

d. Sığorta bazarı – cəmiyyətin sığorta müdafiəsinin reallaşdırılması 

məqsədilə müəyyən sığorta fondlarının yaradılması, formalaşdırılması və 

bölgüsündə iştirak edən sığorta şirkətlərinin məcmusudur [3, s.48]. Sığorta 

bazarı həmçinin sığorta əməliyyatlarının həyata keçirildiyi, sığortalılarla sı-

ğortaçıların qarşılaşdığı bir məkandır. Sığorta bazarı sığorta sisteminin ən 

zəruri ünsürlərindən biri hesab olunur. Sığorta bazarı maliyyə bazarlarının 

əsas növlərindən biri olmaqla iqtisadiyyatda mühüm rol oynayır. Belə ki, sı-

ğorta bazarının əhəmiyyəti əsasən ictimai istehsalın davamlılığının və taraz-

lığının təmin olunmasında özünü göstərir.  

Maliyyə resurslarının formalaşması, onun daha səmərəli bölgüsü və 

məqsədyönlü istifadəsinin təmin edilməsi məhz maliyyə bazarlarının köməyi 

ilə müntəzəm olaraq idarə olunur. Maliyyə bazarlarının yaranmasının vacib-

liyinin əsas amillərindən biri iqtisadiyyatda maliyyə resurslarının qeyri-bə-

rabər bölgüsüdür [1, s.22]. Çünki bu bölgü zamanı müəssisələrin bir qismində 

maliyyə vəsaitlərinin artıqlığı, digər qismində isə çatışmazlığı üzə çıxır.  

Maliyyə bazarları sərbəst pul vəsaitlərinə sahib olanlarla, pula ehtiyacı 

olanlar arasında maliyyə alətləri vasitəsilə və maliyyə təşkilatlarının iştirakı 

ilə vasitəçilik edən bir sistemdir. Onun əsas məqsədi yığımın son istehlakçı-

lar arasında bölüşdürülməsindən ibarətdir. Yəni bir sahədə maliyyə vəsaitlə-

rinin artıqlığı, digər sahədə isə çatışmazlığı varsa, vəsaitin bir sahədən başqa 

sahəyə axını baş verir [5, s.70]. Təbii ki, bu axın maliyyə vasitəçiliyi və ma-

liyyə bazarları vasitəsilə həyata keçirilir.  

Nəticə olaraq maliyyə resurslarının bir müəssisədən digərinə doğru 

hərəkəti təmin edilir ki, bu prosesdə də maliyyə bazarlarının rolu böyükdür. 

Belə ki, pul vəsaitlərinin tələb və təklifə uyğun olaraq istiqamətlənməsində 

maliyyə bazarı vasitəçi rolunu oynayır. Məlum olduğu kimi, müasir dövrdə 

maliyyə resurslarının fasiləsiz olaraq iqtisadiyyata cəlb edilməsi mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir. Dünya ölkələrinin müxtəlif iqtisadi vəziyyətinə uyğun 

olaraq həyata keçirdiyi iqtisadi islahatlar isə bir çox ölkələrdə intensiv iqti-

sadi inkişafa səbəb olmuşdur. Bu baxımdan ümumilikdə maliyyə resursları-

nın iqtisadi inkişafa cəlb edilməsini təmin edən maliyyə bazarlarının möv-

cud olması son dövrlər zərurətə çevrilmişdir.  
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Maliyyə bazarları kapitalın səfərbər edilməsi, kredit təqdim olunması, 

maliyyə əməliyyatları mübadiləsinin həyata keçirilməsi və məhsul istehsa-

lında maliyyə vəsaitlərinin səmərəli yerləşdirilməsi baxımından müstəsna 

əhəmiyyət kəsb edir. Maliyyə bazarları pul vəsaitlərinin bir mülkiyyətçidən 

digərinə hərəkətini təmin etməklə, bazarda alıcı ilə satıcının birbaşa görüş-

məsi zamanı satışa çıxarılan aktivlərin real bazar qiymətlərini müəyyən et-

məklə, investorlara pulların ən səmərəli istiqamətlərə yerləşdirilməsi üçün 

məkan və şərait yaratmaqla və maliyyə ehtiyatlarının köçürülmə xərclərinin 

minimuma endirməklə dünya iqtisadiyyatında böyük rol oynayır [5, s.72]. 

Maliyyə bazarlarının mahiyyətinə qlobal səviyyədə baxsaq, vurğulaya 

bilərik ki, onlar regionlar, ölkələr və dünya miqyasında pul vəsaitlərini sə-

fərbərliyə alıb toplayaraq, borc kapitalına çevirir. Bu isə kredit sistemi vasi-

təsilə regionlar, ölkələr arasında bölüşdürülür və nəticə etibarilə böyük ərazi 

miqyasında mənfəət normalarının eyniləşməsinə və dünya iqtisadiyyatının 

inkişaf tempinin sinxronlaşmasına səbəb olur. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində 

maliyyə bazarları makroiqtisadi tarazlığın təmin edilməsinin, xüsusilə ma-

liyyə sabitliyinə nail olunmasının mühüm alətidir. Hər bir ölkədə effektiv 

maliyyə bazarının formalaşması ortaya çıxan böyük risklərin və təhlükələrin 

aradan qaldırılmasına müsbət təsir göstərir. 

Əgər müəssisələr müstəqil şəkildə maliyyə vəsaitlərini qənaət edərək 

investisiya fəaliyyətini həyata keçirsəydi, o zaman iqtisadi inkişafı maliyyə 

bazarları olmadan da reallaşdırmaq mümkün olardı. Lakin müəssisələrin in-

vestisiya qoyuluşları ilə onların yığımları arasında fərq nə qədər böyükdür-

sə, ölkədə yaranan yığım vəsaitlərinin son istehlakçılar arasında bölüşdürül-

məsi üçün səmərəli maliyyə bazarlarının mövcudluğuna bir o qədər çox zə-

rurət yaranır [5, s.96]. İnkişaf etmiş maliyyə bazarlarının mövcudluğu sər-

bəst kapitalın müvafiq həcminin və dövlətin iqtisadi inkişafının və iqtisadi 

artımının təmin olunması üçün son dərəcə əhəmiyyətlidir. Müəssisələrin qə-

naət etdikləri qədər investisiya fəaliyyətini həyata keçirməsi, onların bir çox 

investisiya layihələrindən imtina etməsinə səbəb ola bilər. Bu baxımdan, 

maliyyə bazarlarının inkişafı böyük məbləğdə maliyyə vəsitlərinin səfərbər 

edilməsi əsasında böyük investisiya layihələrinin həyata keçirilməsinə 

imkan verir [7]. 

Maliyyə sistemi təkmilləşdikcə maliyyə bazarının formalaşmasında və 

inkişafında önəmli irəliləyiş baş verir. Belə ki, müxtəlif mülkiyyət formalı 

istehsal müəssisələri arasında vasitəçilik edən maliyyə bazarları iqtisadi re-

sursların dövriyyəsinin tamamlanmasında misilsiz rol oynayır, kommersiya 

sahəsində əldə edilən nailiyyətlərin artmasına kömək edir, maliyyə resursla-

rının təmərküzləşməsinə və bu resursların iqtisadiyyatın daha səmərəli və 

yüksək likvid qabiliyyətli sahələrinə ödənilməsinə şərait yaradır. Maliyyə 

https://azkurs.org/dunyann-qlobal-problemleri-qlobal-meseleler.html
https://azkurs.org/yeyinti-mehsullar-haqqnda.html
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bazarının əsasını tələb və təklif əsasında vasitəçilərin köməyi ilə kreditorlar-

la borc götürənlər arasında kapitalın yenidən bölgüsü mexanizmi təşkil edir. 

İstər inkişaf etmiş və istərsə də inkişaf etməkdə olan ölkələrdə inves-

torlar, əmanətçilər və borc alanlar maliyyə bazarlarının əsas iştirakçıları 

hesab olunur [4, s.78]. Burada investorlar tələbatlarından artıq maliyyə ehti-

yatlarına malik olan və investisiya kimi istifadə edən müəssisə və təşkilat-

lardır. Əmanətçilər şəxsi istehlakı azaltmaqla, müəyyən məqsədlər üçün 

müxtəlif yığımlar həyata keçirən fiziki və hüquqi şəxslərdir. Borc alanlar isə 

kifayət qədər maliyyə ehtiyatlarına malik olmayan və yaxud maliyyə ehtiya-

tının çatışmazlığını hiss edən müəssisə, təşkilat, həmçinin dövlət hakimiyyət 

orqanlarıdır. 

Müasir bazar iqtisadiyyatı şəraitində müxtəlif ölkələrin iqtisadiyyatı 

inkişaf etdikcə, beynəlxalq iqtisadi münasibətlər gücləndikcə və digər iqtisa-

di proseslər sürətləndikcə təbii ki, maliyyə bazarlarının da dünya iqtisadiy-

yatında rolu artır və intensiv inkişaf edir.  

Lakin inkişaf potensialı baxımından maliyyə bazarları inkişaf etmiş öl-

kələrdə daha dinamik bir struktura malikdir və daim təkmilləşir. Bütövlükdə 

inkişaf etmiş maliyyə bazarları bir sıra spesifik xüsusiyyətlərə malik olur. Əv-

vəla inkişaf etmiş maliyyə bazarlarında yüksək sabitlik hökm sürür. İstər alı-

cıların, istərsə də satıcıların maraqlarının müdafiəsinin effektiv sistemi və ba-

zarda əməliyyatları tənzimləyən təkmilləşmiş infrastruktur və qanunvericilik 

bazası mövcuddur. Digər tərəfdən bazarda fəaliyyət göstərən maliyyə alətləri-

nin yüksək likvidliyi və etibarlılığı məhz inkişaf etmiş maliyyə bazarlarına 

xasdır. Bundan əlavə inkişaf etmiş maliyyə bazarlarında dövlət nəzarəti, tən-

zimləmə və eləcə də bazarın səmərəliliyi yüksək səviyyədədir.  

İnkişaf etməkdə olan maliyyə bazarları da bir sıra özünəməxsus xüsu-

siyyətlərə malikdir. Belə ki, inkişaf etməkdə olan maliyyə bazarları sabitli-

yin olmaması ilə səciyyələnir. Yəni, qiymətli kağızların məzənnəsi və faiz 

dərəcəsi kifayət qədər kəskin şəkildə tez-tez yüksəlir və ya düşür. Bu maliy-

yə bazarlarında inkişaf etmiş maliyyə bazarlarından fərqli olaraq risk daha 

yüksəkdir.  

Digər tərəfdən bu bazarlarda sığorta sisteminin aşağı səviyyədə olması 

əsas səciyyəvi xüsusiyyətlərdən biri hesab olunur. Digər bir səciyyəvi xüsu-

siyyət bundan ibarətdir ki, inkişaf etməkdə olan maliyyə bazarlarında infor-

masiya təminatı lazımi səviyyədə deyildir. Bundan əlavə bazar infrastruktu-

runun, eləcə də əhalinin inamının zəif olması və bazarın aşağı səmərəliliyi 

inkişaf etməkdə olan maliyyə bazarlarının daha bir səciyyəvi xüsusiyyəti sa-

yılır. Nəhayət qeyd etməliyik ki, həm inkişaf etmiş və həm də inkişaf et-

məkdə olan ölkələrin iqtisadiyyatında maliyyə bazarlarının rolu böyükdür 
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və iqtisadi inkişafın təmin edilməsində maliyyə bazarlarının fəaliyyətinin ef-

fektivliyi mühüm amillərdən biridir. 

1. Azərbaycanda maliyyə bazarlarının müasir vəziyyəti

Maliyyə bazarları hər bir ölkənin iqtisadi inkişafında müstəsna rol oy-

nadığı kimi Azərbaycanın iqtisadi inkişafında da əhəmiyyətli rol oynayır. 

Azərbaycanda maliyyə bazarlarının formalaşması bilavasitə maliyyə təşki-

latlarının yaradılması ilə bağlıdır. Təşkilati baxımından maliyyə bazarlarını 

maliyyə alətlərinin emissiyasını, alqı və satqısını həyata keçirən maliyyə 

təşkilatlarının məcmusu kimi baxmaq olar [6, s.75]. 

Ümumiyyətlə Azərbaycanın maliyyə bazarları pul bazarı, qiymətli ka-

ğızlar bazarı, sığorta bazarı və valyuta bazarı olaraq 3 qrupa bölünür. Hər bir 

ölkədə olduğu kimi Azərbaycanda da maliyyə bazarlarının əsas təyinatı ma-

liyyə resurslarının istehlakçılar arasında səmərəli bölgüsünü təmin etməkdən 

ibarətdir. Azərbaycanda pul bazarının əsas orqanı Azərbaycan Respublikası-

nın Mərkəzi Bankı və bütün bank-kredit təşkilatlarıdır. Azərbaycan Respub-

likasının Mərkəzi Bankı bütün ölkələrin mərkəzi bankları kimi üstün möv-

qeyə malikdir. Qeyd edək ki, Mərkəzi Bankın fəaliyyətinin əsas məqsədinə 

qiymətlərin stabilliyinin təmin edilməsi, bankların fəaliyyətinə nəzarət edil-

məsi, bank sistemində ortaya çıxan problemlərin aradan qaldırılması və 

bank sisteminin effektivliyinin təmin edilməsi aiddir. 

Mərkəzi Bank bir çox funksiyaları yerinə yetirir. Mərkəzi Bank əvvəla 

dövlətin pul və valyuta siyasətini həyata keçirir. Digər tərəfdən o, nağd pul 

dövriyyəsini təşkil edir, pul nişanlarının tədavülə buraxılmasını və tədavül-

dən çıxarılmasını həyata keçirir və manatın xarici valyutalara nisbətən rəsmi 

məzənnəsini mütəmadi olaraq müəyyən edir. Bundan əlavə Mərkəzi Bank 

qanunvericiliyə uyğun olaraq valyuta tənzimlənməsini həyata keçirir, bank 

fəaliyyətini lisenziyalaşdırır və tənzimləyir. 

Azərbaycanda maliyyə bazarlarının mühüm hissəsini kommersiya 

bankları təşkil edir. Qeyd etməliyik ki, müasir kommersiya bankları müəssi-

sələrə, təşkilatlara və eləcə də əhaliyə xidmət göstərən banklardır. Kommer-

siya bankları bank sisteminin əsas mexanizmi kimi çıxış edir. Azərbaycanda 

kommersiya bankları bank qanunvericiliyinə əsasən pul vəsaitlərini cəlb 

etmək, onları qaytarılma və müddətlilik şərtləri ilə öz adından eləcə də öz 

hesabına yerləşdirmək və müştərilərin tapşırığına əsasən hesablaşma əmə-

liyyatını aparmaq hüququna malikdir. Kommersiya bankları vəsaitlərin de-

pozitə cəlb edilməsi, vəsaitlərin yerləşdirilməsi, müştərilərə kassa-hesablaş-

ma xidmətinin göstərilməsi, pul köçürülməsi və kreditlərin verilməsi kimi 

funksiyaları yerinə yetirir. Kommersiya banklarının əməliyyatları bank 

funksiyalarının təcrübədə tətbiqindən ibarətdir. Qanunvericiliyə əsasən pul 

vəsaitlərinin əmanətlərə cəlb edilməsi, xüsusi cəlb edilmiş vəsaitlər hesabına 
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kreditlərin verilməsi, fiziki və hüquqi şəxslərə hesabların açılması və əmə-

liyyatların aparılması, müştərilərə kassa xidmətinin göstərilməsi, hüquqi və 

fiziki şəxslərdən nağd və nağdsız qaydada xarici valyutanın alınıb satılması 

kimi əməliyyatlar bank əməliyyatlarına aid edilir [2, s.36] 

Azərbaycanda maliyyə bazarlarının ayrılmaz tərkib hissələrindən biri 

qiymətli kağızlar bazarı hesab olunur. Azərbaycanda qiymətli kağızlar baza-

rının formalaşması 19-cu əsrin 80-ci illərinə təsadüf edir. O dövrdə 1886-cı 

ildə Bakı Əmtəə Birjasının yaradılması ilə istiqraz və veksellərin kütləvi ti-

carətinə start verildi. XX əsrin əvvələrində Bakıda vüsət almış neft yüksəlişi 

isə maliyyə vasitəçiliyinin və investisiya şirkətlərinin daha da canlanmasına 

təkan verdi. 1918-ci ildə isə Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyətinin yara-

dılması ilə Azərbaycan xalqının dövlət quruculuğu o cümlədən kapital baza-

rının inkişafı üçün yeni imkanlar açıldı.  

Ümumiyyətlə Azərbaycanda maliyyə bazarlarının inkişafı 1995-ci 

ildən özünü göstərmişdir. 1995-ci ildə Ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən 

uğurla həyata keçirilən iqtisadi islahatların ən mühüm istiqamətlərindən biri 

kimi özəlləşdirmə proseslərinə start verildi. Elə bu dövrdə 1000-dən çox 

səhmdar cəmiyyəti, təxminən 70 min səhmdardan ibarət investor təbəqəsi 

yarandı. 1998-ci ilin 30 dekabrında «Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

yanında qiymətli kağızlar üzrə dövlət komitəsinin yaradılması» fərmanı ilə 

bu komitə yaradılmış bu isə Azərbaycanda qiymətli kağızlar bazarının inki-

şafının bir mərhələsi idi. 2000-ci ildə isə Azərbaycanda Bakı fond birjası ya-

radılmış və Azərbaycanda qiymətli kağızlar bazarı daha da inkişaf etmişdir. 

Beləliklə bütün bu tarixi proseslərdən sonra yerli investorların bazardakı ak-

tivliyi yüksəldi, xarici investorlar ilk dəfə olaraq Azərbaycan kapital bazar-

larına sərmayə qoymağa başladı.  

Bakı fond birjası Azərbaycanda maliyyə bazarları sahəsində müstəsna 

əhəmiyyət kəsb edir. Bakı fond birjası Azərbaycanda daimi fəaliyyət göstə-

rən qiymətli kağızların alqı-satqısı üçün xüsusi təşkil olunmuş qiymətli ka-

ğızlar bazarı hesab olunur. Bakı fond birjasında uzunmüddətli investisiyalar 

və dövlət proqnozlarının maliyyələşməsi üçün vəsaitlər səfərbərliyə alınır, 

səhmdar cəmiyyətlərin səhmlərinin, istiqrazlarının, o cümlədən dövlət istiq-

razlarının alqı-satqısı baş verir [8]. Bu baxımdan Azərbaycanın maliyyə ba-

zarlarının inkişafında Bakı fond birjasının rolu böyükdür. 

Azərbaycanın maliyyə bazarında özünəməxsus rol oynayan qurumlar-

dan biri Milli depozit mərkəzidir. Milli depozit mərkəzi Azərbaycanda 

səhmdar cəmiyyətləri üçün mərkəzi reyestr və depozitar funksiyasını yerinə 

yetirir. Qiymətli kağızların Bakı Fond birjasında siyahıya daxil edilməsi 

prosesinin bir hissəsi olaraq Milli depozit mərkəzi tərəfindən qeydiyyata 

alınır və şirkət səhmdarlarının reyestri aparılır [9]. Milli depozit mərkəzi in-
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vestorlara müxtəlif xidmətlər təklif edir ki, buraya mərkəzi reyestr xidməti, 

səhmdarların reyestrinin aparılması, qiymətli kağızlara əqdlərin reyestrinin 

aparılması, korporativ tədbirlərə dair xidmətlər, səhmdarların ümumi yığın-

caqlarının çağırılması və fond birjasında bağlanan əqdlər üzrə klirinq və he-

sablaşmanın aparılması kimi xidmətlər aid edilir [9]. 

Hal-hazırda Azərbaycanın maliyyə bazarlarının müasir vəziyyəti inki-

şaf etmiş ölkələrdəki kimi, təkmilləşmiş bir səviyyəyə çatmamışdır. Qeyd 

edək ki, müasir dövrdə Azərbaycanın maliyyə bazarında bir sıra problemlər 

hökm sürməkdədir. Azərbaycanın maliyyə bazarları sahəsində mövcud olan 

problemlərdən biri əhalinin maliyyə bazarlarına inamının aşağı səviyyədə 

olmasıdır. Biz inkişaf etmiş maliyyə bazarlarının fəaliyyətinə nəzər salsaq 

görərik ki, bu maliyyə bazarları günü gündən dinamik şəkildə inkişaf edir. 

Fiziki və hüquqi şəxslər qiymətli kağızlar bazarında, sığorta bazarında və 

eləcə də bank sektorunda aktiv şəkildə iştirak edirlər. Bu baxımdan inkişaf 

etmiş ölkələrdə fəaliyyət göstərən maliyyə bazarları yüksək gəlir əldə et-

məklə yanaşı ölkənin iqtisadi inkişafında da əhəmiyyətli rol oynayırlar. 

Digər bir problem ölkədə yığım normasının aşağı səviyyədə olmasıdır. Hal-

hazırda ölkədə yığım normasının aşağı olması respublikanın maliyyə siste-

minin iqtisadi inkişafa yüksək səviyyədə xidmət edəcək şəkildə formalaş-

masına mane olur. Başqa bir ifadə ilə qeyd etsək, ölkədə iqtisadi inkişaf 

üçün zəruri olan investisiya xərclərinin maliyyələşməsi məqsədilə kifayət 

qədər maliyyə resursları səfərbər etmək potensialı aşağıdır.  

Azərbaycanda maliyyə bazarının inkişafına və təkmilləşməsinə mane 

olan problemlərdən biri də milli iqtisadiyyatın dollarlaşması problemidir. İq-

tisadiyyatda dollarlaşma ölkədəki makroiqtisadi, siyasi destabilliyin, milli 

pul vahidinə olan ictimai etibarın olmadığı sosial-psixoloji mühitin nəticəsi-

dir. Dollarlaşma milli pul vahidi olan manatın öz funksiyalarının lazımi sə-

viyyədə yerinə yetirə bilməməsi səbəbindən nağd dolların dövriyyədə həm 

pul kimi, həm də pula alternativ yatırım vasitəsi kimi formalarda təzahürünü 

ifadə edir.Lakin qeyd olunan bu problemlər Azərbaycanın maliyyə bazarın-

da hökm sürsə də əminliklə qeyd edə bilərik ki, maliyyə bazarları Azərbay-

canın iqtisadi inkişafında müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan 

Azərbaycanda maliyyə bazarlarının inkişafını təmin etmək və bununla da 

təkmilləşmiş bir maliyyə sisteminə nail olmaq dövlət səviyyəsində reallaşdı-

rılması vacib olan makroiqtisadi məsələlərdən biridir.  

Qeyd edək ki, Azərbaycanda yeni iqtisadi sistemin tələblərinə cavab 

verən və inkişaf etmiş maliyyə bazarlarının formalaşdırılması üçün ilk növ-

bədə müvafiq normativ hüquqi baza və əlverişli makroiqtisadi mühit yara-

dılmalıdır. Artıq dünya təcrübəsində sübut edilmişdir ki, maliyyə bazarları 

iqtisadiyyata o vaxt səmərəli xidmət etmiş olur ki, onlar, tam sərbəst prin-
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siplər əsasında fəaliyyət göstərsin. Digər tərəfdən maliyyə bazarlarının ef-

fektiv inkişafı üçün ölkədə sahibkarlıq inkişaf etdirilməli və bununla da əha-

linin məşğulluq səviyyəsi yüksəldilməlidir.  

Ölkədə əlverişli investisiya mühitinin yaradılması və yerli investorla-

rın təşviq edilməsi ilə yanaşı xarici investorların da cəlb edilməsi ölkədə 

maliyyə bazarlarının inkişafına müəyyən qədər təsir göstərir. Bundan əlavə 

ölkədə hökm sürən və maliyyə bazarlarının inkişafına mane olan digər sosi-

al-iqtisadi problemlər də vaxtında aradan qaldırılmalıdır. Ümumiyyətlə ma-

liyyə bazarlarının Azərbaycanın iqtisadi inkişafında rolunu aşağıdakı kimi 

qeyd edə bilərik. 

1. Maliyyə bazarları məşğulluğu təmin edir 

2. Maliyyə bazarları investisiya fəaliyyətinin inkişafına müsbət təsir 

göstərir 

3.  Maliyyə bazarları dövlət büdcəsinin formalaşmasında müstəsna rol 

oynayır 

4. Maliyyə bazarları ölkənin maliyyə sisteminin inkişafına müsbət 

təsir göstərir 

5.  Maliyyə bazarları ÜDM artımında rol oynayır 

6. Maliyyə bazarları iqtisadi artımın və iqtisadi inkişafın təmin edil-

məsində rol oynayır 

2. Azərbaycanda turizm sektorunun inkişafında maliyyə bazarla-

rının rolu 

Turizm sektoru xidmət sektorunun ayrılmaz tərkib hissələrindən biri 

sayılır. Son dövrlər bir çox ölkələrin iqtisadiyyatında turizm sektoru özünə-

məxsus və əhəmiyyətli yer tutur. Qeyd edək ki, müasir dövrdə turizm sekto-

ru Azərbaycan iqtisadiyyatında da böyük rol oynayır və böyük həcmdə gəlir 

gətirən sahələrdən biri sayılır.  

Məlum olduğu kimi, Azərbaycan hələ qədim dövrlərdə Böyük İpək 

Yolu üzərində mühüm dayanacaq kimi tanınan bir ölkə olmuşdur. Qədim 

müəlliflərin məlumatlarına görə Böyük İpək Yolunun ən fəal hərəkətli trass-

larından biri Qafqaz Albaniyasının ərazisindən keçirdi. Bu yol elmi dairələr-

də Strabon yolu kimi daha məşhurdur. Belə ki, filosof və tarixçi Strabon bu 

yol haqqında ilk dəfə müfəssəl surətdə ətraflı məlumat vermişdir. Strabonun 

yazdığına görə hind mallarının böyük əksəriyyəti Orta Asiya ərazisindən ke-

çərək çaylarla Gürgan (Xəzər) dənizinə, sonra dəniz vasitəsilə Albaniyaya 

və Kir (Kür) çayı ilə İberiyaya (Şərqi Gürcüstan), oradan isə Pont Evksin-

skiyə (Qara dənizə) aparılırdı. Böyük İpək Yolu trassları üzərində yerləşən 

şəhərlərin mühüm rolu qeyd olunurdu [10]. Bu ticari fəaliyyətlər sübut edir 

ki, Azərbaycanda hələ tam qədimdən turizmin inkişafı üçün əlverişli şərait 

olmuşdur.  

https://az.wikipedia.org/wiki/Qafqaz_Albaniyas%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/X%C9%99z%C9%99r
https://az.wikipedia.org/wiki/Qara_d%C9%99niz


Şəmşad ƏLİZADƏ, Rövşən MƏMMƏDOV 

66 

Hal-hazırda Azərbaycan turizmin inkişaf etdiyi sayılıb seçilən ölkələr-

dən biridir. Belə ki, Azərbaycan kontekstində ölkənin diversifikasiyası, re-

gionların inkişafı üçün məhz bu sektor mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Tu-

rizmdə Azərbaycanın rəqabət potensialı çox yüksəkdir. Ölkənin təbii sərvət-

ləri, rəngarəng iqlimi, zəngin tarixi-mədəni irsi bir çox ölkələrdən turist cəlb 

etmək üçün mühüm zəmin yaradır. Bununla bərabər, Azərbaycan dövləti tu-

rizm sahəsinin inkişafını iqtisadiyyatın qeyri-neft sektoru üzrə prioritet isti-

qamət elan edib. Qeyd etməliyik ki, son 10 il ərzində ölkədə turizmin inki-

şafı ilə bağlı görülən işlər, aparılan islahatlar, qəbul edilən dövlət proqramla-

rı və digər zəruri fəaliyyətlər bunu bir daha sübut edir. Bu tədbirlər nəticə-

sində Azərbaycanda turizm sahəsi yeni bir mərhələyə qədəm qoymuş, ölkə 

dünyada yeni turizm məkanı kimi tanınmağa başlamışdır [11]. Azərbaycan 

millətinin qonaqpərvərliyi, ölkədə multikultural dəyərlərin qorunması, bütün 

dinlərə hörmətlə yanaşılması və ölkənin zəngin mədəniyyətə malik olması 

turizmin inkişafına təsir edən əsas amillər hesab olunur. 

Azərbaycanda turizm sektorunun inkişaf etdirilməsi və təkmilləşdiril-

məsi dövlət səviyyəsində qarşıya qoyulan əsas prioritet məsələlərdən biridir. 

Qeyd edək ki, ölkədə turizm sektorunun inkişafı üçün potensial maliyyə re-

surslarının cəlb edilməsi əsas faktorlardan biri sayılır. Bu proses isə təbii ki, 

maliyyə bazarlarının köməyilə reallaşır. Ölkədə turizmin inkişafı sahəsində 

maliyyə bazarları olaraq banklar müstəsna rol oynayır. İqtisadiyyatın hər bir 

sahəsində olduğu kimi turizm sahəsində də müəssisələr müəyyən maliyyə 

çətinliyi ilə üzləşə bilərlər və ya bütövlükdə turizm sektorunda maliyyə 

problemi yarana bilər. Bu vəziyyətdə banklar uzun müddətli və aşağı faizli 

kreditlər verməklə turizm sektorunun maliyyə problemini aradan qaldıra 

bilər. Digər tərəfdən kommersiya bankları ölkədə pul siyasətinin həyata ke-

çirilməsində iştirakçı rolunu oynayırlar. Çünk, pul siyasəti qiymətlərin sta-

billiyinin təmin edilməsi məqsədilə dövlət tərəfindən həyata keçirilən məq-

sədyönlü tədbir hesab olunur. Qiymətlərin gözlənilmədən qalxıb düşməsi 

hər bir sahədə olduğu kimi, turizm sahəsində də ola bilər və bu proses bir iq-

tisadi probblem sayılır. Bu baxımdan turizm sektorunda qiymət stabilliyini 

təmin etmək məqsədilə Mərkəzi Bankın həyata keçirdiyi pul siyasətində 

kommersiya bankları da iştirak etdiyindən, biz onların bu siyasətdə böyük 

rolu olduğunu qeyd edə bilərik. 

Azərbaycanda turizmin inkişafında sığorta sektoru da mühüm rol oy-

nayır. Maliyyə bazarları kimi sığorta şirkətləri turizm sektorunda sığorta 

fəaliyyətinin həyata keçirilməsində müstəsna əhəmiyyət daşıyır. Qeyd 

etmək lazımdır ki, sığorta sahəsində fərdi qəza sığortasının, tibbi sığortanın 

və səyahət sığortasının inkişaf etdirilməsi və təkmilləşdirilməsi ölkədə turiz-

min inkişafına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Çünki səyahət edəcəyi öl-
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kədən asılı olmayaraq turistlər hər zaman o ölkədə xoşagəlməz və bədbəxt 

hadisə ilə üzləşə bilərlər. Bu baxımdan yuxarıda qeyd olunan sığorta növləri 

üzrə turistlərin sığortalanması onlarda inam və etibarı daha da yüksəldir. 

Ümumiyyətlə bütövlükdə ölkə səviyyəsində sığorta sisteminin təkmilləşdi-

rilməsi, sığorta bazarının inkişaf etdirilməsi və sığorta fəaliyyətinin effektiv-

liyinin artırılması bütövlükdə iqtisadi inkişafla yanaşı turizm sektorunun in-

kişafına da müsbət təsir göstərir. 

Son zamanlar bir çox turizm müəssisələri xarici maliyyələşdirmə ehti-

yacı ilə üzləşir. Bu proses olduqca təbii hesab olunur və bunun mütləq mü-

əssisənin maliyyə çətinliyində olduğunu göstərdiyini düşünməməliyik. Xari-

ci maliyyəni cəlb etmək hansı mərhələlərdə lazım ola bilər? Xarici maliyyə-

ləşdirmə ehtiyacları turizm müəssisələrinin inkişafının istənilən mərhələsin-

də yarana bilər. Bu, xüsusən tez-tez başlanğıc səviyyəsində, yeni bir iş layi-

həsi həyata keçirmək və bazara çıxarmaq üçün fandreyzinq lazım olduqda 

olur. Ancaq bu mərhələnin maliyyələşdirilməsi müəyyən qədər çətindir.  

Turizm müəssisələrinin inkişafının ikinci mərhələsində, iş ideyası 

artıq müəyyən bir məhsulda təcəssüm olunduqda və iqtisadi hesablamalar 

olduqda, xarici maliyyələşdirmə ehtiyacları da ortaya çıxır. Eyni zamanda, 

müəyyən bir investisiya qoyuluşu şansı əhəmiyyətli dərəcədə artır.  

Üçüncü mərhələdə, müəssisə artıq bir məhsul yaratdıqda və bunu ba-

zara uğurla satarkən, yenə də biznesin inkişafı üçün əlavə maliyyələşdirmə-

yə ehtiyac duyacaq və əksər hallarda xarici kapital cəlb etmədən bunu etmək 

qeyri-mümkündür. Bir müəssisənin xarici maliyyəyə ehtiyacı ola biləcəyi 

xüsusi vəziyyətlər aşağıdakı kimidir: 

– işin cari ehtiyaclarının ödənilməsi (dövriyyə vəsaitlərinin maliyyə-

ləşdirilməsi, borc öhdəliklərinin ödənilməsi); 

– mövcud sənaye sahələrinin genişləndirilməsi (modernləşdirilməsi) 

(dövriyyə vəsaitlərinin əlavə maliyyələşdirilməsi) 

– şirkəti böhrandan çıxarmaq; 

– digər müəssisələrin satın alınması. 

Xarici maliyyə mənbələrini tapmaq və cəlb etmək hər bir turizm mü-

əssisəsi üçün ən ümumi və vacib vəzifələrdən biridir. Buraya potenisal in-

vestorun müəyyən edilməsini aid edə bilərik. Potensial bir investorun seçi-

mində səhv etməmək üçün pulunu başqasının şirkətinə yatıraraq hansı 

məqsəd güddüyünü anlamalıyıq. Bu və ya digər xüsusiyyətdən asılı olaraq 

investorların bir neçə təsnifatı mövcuddur. Ümumiyyətlə investorların aşa-

ğıdakı növləri vardır.  

Mütəxəssislər: Bunlara investisiya qərarları vermə, investisiya idarə-

çiliyi sahəsində xüsusi biliklərə və lazımi təcrübələrə sahib olan şirkətlər və 
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ya şəxslər daxildir. Bu investorlar açıq şəkildə ifadə edilmiş investisiya prio-

ritetlərinə əsaslanaraq qərarlar qəbul edirlər. 

Qeyri-peşəkarlar: Bunlar investisiya qərarları vermək və onların ef-

fektivliyinə nəzarət etmək üçün aydın meyarları olmayan böyük və ya kiçik 

qeyri-maliyyə şirkətləri və şəxslərdir. İnvestisiya onların peşə fəaliyyəti 

deyil. 

Fırıldaqçılar: Bunlar şübhəli hədəfləri olan investorlardır. Səhmləri 

iflas yolu ilə müəssisənin aktivlərinin daha da çıxarılması ilə geri alırlar. 

Strateji investorlar: Bu investor qrupu, işin idarəedilməsi, satış ba-

zarları, istehsal prosesi əlaqələri və strateji mövqelərini gücləndirən hər 

şeylə maraqlanır. Bu investorlar böyük, uğurla inkişaf edən şirkətlərə və ya 

layihələrə investisiya qoymağı üstün tuturlar. 

Portfel (maliyyə) investorları: Bu investorlar hər şeydən əvvəl, bir mü-

əssisənin və ya səhmlərin dəyərinin artım potensialı ilə maraqlanırlar. Portfel 

investoru sərmayə qoyduğu müəssisənin rəhbərliyində birbaşa iştirak etmir, 

lakin iş üçün müəyyən tələblər qoyur. Şəffaflıq, hədəflərin olması və inkişaf et-

dirilmiş bir strategiya, layihədən özünün çıxma ehtimalını təmin edir. 

Müəssisə investorları: Bu investorların digər investorlardan əsas fərqi, 

yüksək risk səviyyəsi olan layihələrə pul yatırmaq, yeni bir xidmət və ya 

məhsul istehsalını reallaşdırmaqdan ibarətdir. Digər tərəfdən bu investorlar 

lazımi vəsait infuziyası ilə böyüyə bilən kiçik müəssisələrlə maraqlanırlar. 

Mühafizəkar İnvestorlar: Bu investorlar riskləri minimuma endirə-

rək müvafiq tədbirlər görərək təhlükəsiz bir investisiya təmin etməyə çalışan 

və sübut olunmuş investisiya strategiyalarına riayət edən investorlardır. 

Qeyd edək ki, investor seçmək və investisiyadan mənfəət qazanmaq 

çox vaxt apara bilər, çünki yalnız investor seçimini deyil, əlavə vəsait cəlb 

etmək üsullarını və vasitələrini də yaxşı bilmək lazımdır. Əlavə vəsait cəlb 

etmək məqsədilə borc kapitalının necə cəlb ediləcəyi seçimi bir çox amillər-

dən asılıdır: buraya turizm müəssisəsinin ölçüsü, investisiya gəliri perspek-

tivləri və girov üçün aktivlərin mövcudluğu daxildir. Burada borc kapitalı və 

bank krediti müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Borc kapitalı vəziyyətində bə-

yəndiyi layihəyə sərmayə qoyan investor borc alan şirkətdən ayrılır. Nəticə-

dən asılı olmayaraq, qoyulmuş bütün vəsaitlərin mövcud müqavilə əsasında 

qaytarılacağı güman edilir. Bank krediti bank tərəfindən müəyyən bir müd-

dətə və müəyyən şərtlərə müəyyən bir məbləğ verilməsini əhatə edən ən 

ümumi üsuldur. 

Maliyyə-kredit əməliyyatlarında əsas yerlərdən birini faktorinq tutur. 

Faktorinq, göndərilən mallar və göstərilən xidmət üçün pul tələbinin veril-

məsinə cavab olaraq təchizatçıya təminatsız vəsait təmin edilməsindən iba-

rət olan ticarət kreditləşməsinin xüsusi bir formasıdır. Faktorinq şirkəti 



Azərbaycanda maliyyə bazarlarının turizm sektorunun inkişafına təsiri 

 

69 

mallar üçün vəsait tələb etmək hüquqlarının yeni sahibi olur. Ümumiyyətlə, 

faktorinqlə təchizatçı pulu alıcıdan tədarük müqaviləsi çərçivəsində alaca-

ğından daha tez alır, halbuki faktor malların dəyərinin 90% -ni bir anda ödə-

yə bilər. Məbləğin qalan hissəsi alıcı malın alındığını təsdiq etdikdən və ya 

ödəmə etdikdən sonra tədarükçünün payına düşür. Maliyyələşdirmənin cəlb 

edilməsinin hər hansı bir üsulu kimi, faktorinq də bir faktorun xidmətləri 

üçün komissiya şəklində ödəniş təmin edir. Faktorinqə ehtiyac fors-major 

vəziyyətində bir şirkət üçün yarana bilər, çünki çox vaxt dövriyyə vəsaitləri-

ni müxtəlif faktorinq sxemlərinin köməyi ilə qısamüddətli kreditlərin kömə-

yindən daha ucuz başa gəlir.  

Bank-kredit əməliyyatlarında əsas yerlərdən birini də bank zəmanəti 

tutur. Bank zəmanəti, hər hansı bir müqavilə üzrə öhdəliklərin yerinə yetiril-

məsini təmin etmək üçün əsas sayılan bir sənəddir. Belə ki, hüquqi şəxsin 

tələbi ilə bank müştəriyə təminata uyğun olaraq tələb olunan məbləği ödə-

mək barədə yazılı öhdəlik verir. Bu halda zəmanət komitent tərəfindən 

müqavilənin düzgün icrası üçün sığorta rolunu oynayır. Əks təqdirdə, bank 

ondan müştəriyə zəmanət altında ödədiyi məbləği yığır. Ümumiyyətlə, bank 

zəmanətinin verilməsi müxtəlif tenderlərdə iştirak edənlər və dövlət müqavi-

lələri bağlayarkən təhlükəsizlik rolunu oynayır və əlavə olaraq B2B sahəsin-

də (müqavilədə əvvəlcədən ödəniş nəzərdə tutulursa) və ya ƏDV-nin geri 

qaytarılması üçün bir vasitə kimi istifadə olunur. Yalnız maliyyə vəziyyəti 

bankda şübhə doğurmayacaq şirkətlər bank zəmanəti ala bilər.  

İstiqraz buraxılışı bank krediti üçün alternativ olan xarici maliyyələş-

dirmə üsulu hesab olunur. Emissiyanın üstünlüyü ondan ibarətdir ki, istiq-

razlar üzrə faiz dərəcəsi emitent şirkətin özü tərəfindən müəyyən edilir və 

ümumiyyətlə bank krediti faizindən aşağı olur. Tipik olaraq, istiqrazlar 

yüksək nominal dəyəri ilə buraxılır və böyük investorlara yönəldilir. Emi-

tent ayrıca istiqrazlar üzrə borcun ödəmə tarixini müstəqil olaraq təyin edir 

və potensial kreditorların dairəsini də məhdudlaşdıra bilər. Bəzən istiqraz 

buraxmaq bank kreditindən daha çox vəsait toplaya bilər. Buraxılış prosedu-

ru olduqca mürəkkəbdir. Bu vəsait toplama üsulu yalnız böyük şirkətlər 

üçün uyğundur.  

Səhmlərin buraxılışı xarici maliyyələşdirmədə istifadə edilən geniş ya-

yılmış bir üsuldur. Bu proses qanunla müəyyən edilmiş qaydada həyata ke-

çirilir və müəssisənin yeni səhmlərinin buraxılışı və bazarda yerləşdirilməsi 

məqsədi daşıyır. Məsələ, istehsalın genişləndirilməsi və ya təşkilatın cari 

fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi üçün investorlardan əhəmiyyətli vəsait 

cəlb etməyə imkan verir. Bununla yanaşı, şirkətin əmlakının bir hissəsi, fəa-

liyyətinə təsir etmək hüququ alan səhmdarların mülkiyyətinə çevrilir. Bir 

qayda olaraq, səhm emissiyası səhmdar cəmiyyətləri formatında böyük şir-
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kətlər tərəfindən həyata keçirilir. Birbaşa investisiyalar da xarici maliyyələş-

dirmədə istifadə edilən effektiv üsullardan biridir. Bu metodun mahiyyəti 

ondan ibarətdir ki, investor şirkətin ortaq sahibi olaraq birbaşa mülkiyyət 

hüquqlarını əldə edir. Birbaşa investisiya ilə müəssisənin fəaliyyətinə ən 

böyük investorun cəlb edilməsi nəzərdə tutulur: o, sadəcə pul qoyub mənfə-

ət gözləmir, təmsilçisini direktorlar şurasına təyin etməklə və ya şəxsən işti-

rak etməklə bütün işi fəal şəkildə təsir edə bilər. Eyni zamanda, pul portfel 

investisiyalarından fərqli olaraq həmişə real istehsala yatırılır. Birbaşa in-

vestisiyalarla, investor nəzarət səhmlərinin və şirkətin nizamnamə kapitalın-

da əhəmiyyətli bir payın sahibi olur. Təcrübə göstərir ki, bir çox turizm mü-

əssisələri müstəqil olaraq hansı maliyyələşdirmə metodunun onlar üçün 

daha uyğun olduğunu və investorların müəyyən bir işə investisiya qoymağı 

qəbul etməsi ehtimalı barədə müstəqil olaraq qərar verməkdə çətinlik çəkir. 

Bu vəziyyətdə mütəxəssislərin tövsiyələrindən və köməyindən istifadə edi-

lir. Son olaraq qeyd etməliyik ki, turizmin inkişafında bir çox amillərlə ya-

naşı maliyyə resurslarının vaxtında cəlb edilməsi və davamlılığı amili də 

əhəmiyyətlidir. Bütün bu proseslər maliyyə bazarlarının vasitəsilə həyata 

keçirilir. Bu baxımdan əminliklə söyləyə bilərik ki, Azərbaycanda turizm 

sektorunun inkişafında maliyyə bazarlarının rolu əvəzsizdir. 

Nəticə 

Turizm iqtisadiyyatın mühüm sahələrindən biri hesab olunur. Son dövr-

lər turizm bir çox inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələrin iqtisadiy-

yatında böyük rol oynayır. Əsasən turistik bölgələrin çoxluğu, ölkələrin 

zəngin mədəniyyət irsi, qədim tarixi abidələrin mövcudluğu ölkələrin turizm 

potensialına təsir edən əsas amillərdir. Qeyd edək ki, bir çox ölkələrdə iqtisa-

diyyatın digər sektorları bir o qədər inkişaf etməmişdir. Lakin buna baxma-

yaraq, turizm sektoru üçün əlverişli mühit vardır. Bu ölkələr turizmi daha da 

inkişaf etdirmək, onun iqtisadiyyata təsirini artırmaq məqsədilə bu sahədə 

müəyyən zəruri tədbirlər görməkdədir. Qeyd edək ki, Yunanıstan, İspaniya, 

Türkiyə, İtaliya kimi ölkələr turizmin inkişaf etdiyi əsas ölkələr sayılırlar. 

Vurğulamaq lazımdır ki, Azərbaycan da turizmin inkişaf etdiyi ölkələr 

sırasındadır. Müasir dövrdə Azərbaycana dünyanın bir çox müxtəlif ölkələ-

rindən turistlər ziyarət etməkdədir. Azərbaycanda turizmin inkişafı ölkənin 

əlverişli coğrafi mühiti, mülayim iqlimi, zəngin tarixi və mədəniyyəti, əhali-

nin qonaqpərvərliyi ilə bağlıdır. Bütün bu amillərin Azərbaycanda mövcud 

olması turizmin inkişafına öz töhfəsini verir. Lakin Azərbaycanda turizmin 

inkişafı üçün maliyyə resursları ilə təmin olunma amili də unudulmamaldır. 

Çünki bir ölkədə turizmin inkişafı üçün nə qədər əlverişli şərait olursa 

olsun, o ölkədə maliyyə resurslarının qənaətbəxş olmaması turizmin inkişa-

fına ciddi şəkildə mane olacaqdır.  
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Turizm sektorunun maliyyə resursları ilə təmin olunmasında və bu 

sektorun maliyyə problemlərinin aradan qaldırılmasında maliyyə bazarları 

müstəsna rol oynayır. Təbii ki, burada əsas pay bank sektorunun üzərinə 

düşür ki, banklar turizm sektorunda mövcud olan maliyyə problemlərinin 

aradan qaldırılmasında əhəmiyyət daşıyır. Bundan əlavə turizm sektorunun 

sığortalanması, ayrı ayrı sığorta növlərinin təkmilləşdirilməsi, turistlərin 

fərdi qəza, tibbi və səyahət sığortaları ilə sığortalanması da bu sahədə maliy-

yə bazarlarının bir növü sayılan sığorta bazarının fəaliyyətinin əhəmiyyətini 

göstərir.  

Tədqiqat işinin nəticəsi olaraq qeyd edə bilərik ki, maliyyə bazarları 

Azərbaycanda turizm sektorunun inkişafında müstəsna əhəmiyyətə malikdir. 

Lakin maliyyə bazarları təkcə turizm sektorunun inkişafında yox, eləcə də 

məşğulluğun təmin edilməsində, ÜDM-nin artımında, maliyyə sisteminin 

inkişafında, dövlət büdcəsinin formalaşdırılmasında da rol oynayır. Bu ba-

xımdan Azərbaycanda maliyyə sisteminin effektivliyinin reallaşdırılması, 

iqtisadi inkişafa nail olunması və eləcə də turizm sektorunda inkişafın əldə 

olunması məqsədilə maliyyə bazarlarının fəaliyyəti təkmilləşdirilməli və on-

ların inkişafı təmin olunmalıdır. 
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Quba qalası – yer üzündən silinmiş tarix (1747-1870) 

Guba Fortress – History Erased From the Face of the Earth (1747-1870) 

Губинская крепость – история, стертая с лица земли (1747-1870) 

Xülasə: Bu məqalə Azərbaycanın tarixi abidələrindən biri olan Quba 

qalası haqqındadır. Qubanın mərkəzində Hüseyəli xan tərəfindən 1747-ci 

ildə inşa edilmiş qala divarları olmuşdu. Quba qalsı şəhəri yadelli işğalçılar-

dan müdafiə məqsədilə inşa etdirmişdir. Çar Rusiyasının yeritdiyi müstəm-

ləkə siyasətinə uyğun olaraq Cənubi Qafqazda 1868-ci ildən başlayaraq bir 

sıra şəhərlərin müdafiə istekamları olan qala divarları sökülmüşdür. Bu siya-

sətə uyğun olaraq 1870-ci ildə Quba şəhərinin də qala divarları sökülmüş və 

bununla da xalqımızın daha bir tarixi abidəsi məhv edilmişdir. Hazırda unu-

dulmuş qala haqqında məlumatların ictimaiyyətin və ölkəyə gələn qonaqla-

rın diqqətinə çatdırılması mühüm aktuallıq kəsb edir. 

Açar sözlər: arxeoloji abidə, maddi irs, Quba qalası, çar Rusiyası. 

Abstract: This article is about Guba Fortress, which is one of the well-

known historical monuments of Azerbaijan. In the center of Guba there was 

fortress walls built by Huseynali khan in 1747. Guba fortress was built to 

protect the city from foreign invaders. Based on the colonial policy of Tsar 

Russia, starting from 1868, the fortress walls of several cities were demolised in 

the South Caucasus. In accordance with this policy, in 1870, the castle walls of 

the city of Guba were demolished and thus another historical monument of our 

nation was destroyed. Currently, it is important to bring information about the 

forgotten castle to the attention of the foreign visitors and public. 

Keywords: archeological monument, material heritage, Guba 

Fortress, of Tsar Russia. 

Резюме: Этa статья посвящена одному из исторических помятни-

ков Азербайджана-крепости Кубы. В центре Кубы стояли стены этой 

крепости, которые были построены Гусейнали ханом в 1747 году. Это 

Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları 

Tourism and hospitality studies 
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крепость было построено для защиты население Кубы от туземных 

захвотчиков. Связи с колониальной политикой царской Росии начиная 

1868 года приосходила осознанное разрушение зашитных стены неко-

торых городов. В 1870 году связи с этим было разрушено зашитных 

стены города Кубы и был уничтожен еще один исторический помятник 

народа. В настоящее время предоставление информации обществен-

ности и гостей имеет очень большую и своевременную актуальность. 

Ключевые слова: археологический памятник, материальное 

наследие, крепость Кубы, царская Россия. 

 

Azərbaycanda dövlət tərəfindən qorunan qədim tarixə malik çoxlu 

sayda yerli və beynəlxalq əhəmiyyətli tarixi abidələr var. Lakin bugünümüzə 

qədər gəlib çıxmayan, işğalçılar tərəfindən dağıdalaraq yer üzündən silinmiş 

abidələrimiz də mövcud olmuşdur ki, bu gün onlar haqqında yalnız tarixi 

mənbələr vasitəsilə məlumatlar əldə edə bilirik. Belə abidələrdən biri çar Ru-

siyası tərəfindən dağıdılmış naməlum Quba qalasıdır. Bəzi tarixi mənbələrdə 

Quba qalası, Qudyal qalası kimidə təqdim olunur. Məsələn, Rus tarixçisi 

V.Konistantinov qalanı Qudyal qalası (yeni Quba) kimi qeyd etmişdir.(32) 

Bundan başqa Şeşpərmahalı kədliləriningeneral-mayorReuttaiyul 1837-ci 

iltarixdə etdikləri şikayətinbirneçə bəndində də Qubaqalası, Qudyalqalası kimi 

göstərilmişdir. (17) Tarixi mənbələrə əsasən qeyd etmək olar ki, Quba xan-

lığının ərazisi, bu ərazisə olan kəndlər çox qədin tarixə malik olsalar da, Quba 

qalası və onun içərisindəki şəhər XVIII əsrin əvvələrində inşa edilmişdir.  

Azərbaycanın qədim tarixi və mədəniyyət mərkəzlərindən biri olan 

Qubanın mərkəzində Bakının İçəri şəhəri kimi Hüseyəli xan tərəfindən 

1747-ci ildə inşa edilmiş qala divarları olmuşdu. Xanlığı mərkəzini Xudat-

dan Qudyal çayının sağ sahilində yerləşən indiki Quba ərazisinə köçürərkən 

xan müdafiə məqsədiləşəhərin qala divarlarını inşa etdirmişdir. Çar Rusiya-

sının yeritdiyi müstəmləkə siyasətinə uyğun olaraq Cənubi Qafqazda 1868-

ci ildən başlayaraq bir sıra şəhərlərin müdafiə istekamları olan qala divarları 

sökülməyə başlamışdır. 1870-ci ildə Quba şəhərinin də qala divarları məhz 

bu siyasətin qurbanı olmuş və bununla da xalqımızın daha bir tarixi abidəsi 

məhv edilmişdir. (39,s. 129) Çar Rusiyası tərəfindəndağıdılmış qalalar içəri-

sində İrəvan, Lənkəran, Gəncə və s. qalaları da göstərmək olar. 

Azərbaycan ərazisində tarixən çiy kərpiçdən tikilmiş çoxlu sayda abidə-

lər mövcud olmuşdur. Bunlardan Şomutəpə, Sarıtəpə, Qarğalartəpə (Qazax 

rayonu), Qaraköpəktəpə (Füzuli rayonu),Gavurqala (Ağdam), I və II Kültəpə 

(Babək rayonu), Qaratəpə (Beyləqan rayonu), Sudaqılan (Min-gəçevir şəhəri), 

Antik Qəbələ (Qəbələ rayonu) və s. abidələri göstərmək olar. (30) 
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Quba qalası daxilindəki tikililərin əksəriyyəti və yeraltı tunellər bişmiş 

kərpiçdən tikildiyi halda qala divarları çiy kərpıcdən inşa edilmişdir.Hazırda 

Qubanın mərkəzində yerləşən XIX əsrə aid Səkinəxanım, Hacı Cəfər və 

Cümə məscidləri, Gümbəzli hamam və digər abidələr qala divarlarının içəri-

sində olmuşdur. 

Hazırda nəinki Qubaya gələn qonaqlar, hətta yerli əhalinin əksəriyyə-

tinin, xüsusilə gənclərin işğalçılara qarşı qəhrəmanlıq mübarizəsinin rəmzi 

olan Quba qalası və onun harada olması haqqında demək olar ki, heç bir mə-

lumatı yoxdur.Yəqin ki, hər il Qubaya istirahətə gedən yerli və xarici turist-

lərin ağlına belə gəlmir ki, bu şəhərin mərkəzində qala divarları olub. Hətta 

hərdən adamda elə təəssürat yaranır ki, sanki tarixi mənbələrdə adı çəkilən 

Quba qalası heç olmamış, onun yerini müəyyən etməyə ümid etməyə belə 

dəyməz. Lakin ―ümidsizliyin özündə də çoxlu ümidlər var‖ atalar sözlərini 

əsas götürərək naməlum, unudulmuş Quba qalası haqqında araşdırmalara 

başladıqda çox bulanıq sular durulmağa başlayır. 

Quba şəhər və kəndlərində söhbətlər apardığımız çoxlu sayda yaşlı sa-

kinlərin bəziləri Qala divarlarının şəhərin hansı hissəsindən keçdiyini təxmi-

ni də olsa göstərə bilməsi gələcəkdə Qala divarlarının bərpasına olan ümid-

ləri artırır. Qubanın yaşlı şəxsləri bildirirlər ki, son vaxtlara qədər ətraf 

kəndlərdən olan əhalidən Qubaya gedərkən hara getdiyini soruşduqda, ―Qa-

laya gedirəm‖ deyə cavab verirmişlər. Deməli yerli əhalinin az da olsa mü-

əyyən hissəsi öz abidəsini unutmamış və qala haqqında məlumatları nəsil-

dən nəsilə keçirərək bu günə qədər gətirib çatırmışlar.  

Quba qalası haqqında tarixi mənbələrdə kifayət qədər məlumat var. 

Hətta Azərbaycanın şimal torpaqlarını vahid dövlət halında birləşdirmək uğ-

runda həyatını qurban vermiş, görkəmli tarixi şəxsiyyət Fətəli xana həsr 

olunmuş filmdə də Quba qalası təsvir olunur.  

Çar Rusiyasının müstəmləkə siyasətinə qarşı baş vermiş məhşur 1837-

ci il Quba üsyanı haqqında yazılı mənbələrdə də qala haqqında məlumat ve-

rilib. Həmin məlumatda qeyd olunur ki, ―Üsyançılar tərəfindən xan seçilmiş 

Hacı Məhəmməd Qubaya yaxınlaşdı və onun dörd verstliyində düşərgə 

saldı. Avqustun 30-da Qubanın mühasirəsi başlandı. Şəhər qala divarları ilə 

əhatə olunmuşdu.‖ (1, s.89) 

Qubanın qala divarları və qalanın mövcud olduğu dövrdə Quba şəhəri 

haqqında müxtəlif tarixi mənbələrdə məlumatlar var. Bu məlumatlara əsasən 

1796-cı ildə rus işğalçı ordusunun komandanı V.Zubovun rəhbərliyi ilə iş-

ğalçı yürüşdə iştirak etmiş hərbiçi tarixçilərdən F.F.Simanoviç, A.Q.Sreb-

rov, İ.T.Drenyakin, P.Q.Butkov, A.İ.Axverdovun əsərlərində rast gəlmək 

olur.(21, 22, 23,24,25,26,28,29,32 və s.) Bundan başqa ―Qafqaz təqvimi‖ 

adlı digər rus sənədlərində də qala divarları ilə əhatəyə alınmış Quba şəhəri 
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haqqında məlumatlar var (27,31,32) Bu mənbələr Rusiyanın işğalçılıq siya-

sətinə xidmət etdiyindən birtərəfli olmalarına baxmayaraq Qubanın XVIII 

əsrin axırı-XIX əsrlər tarixinə aid bəzi qiymətli məlumatları həmin mənbə-

lərdən almaq mümkündür. Bu mənbələrlə yanaşı Tiflisdə rus dilində nəşr 

olunmuş ―Quba xanlarının sərəncamları‖ (37) adlı kitab da Quba haqqında 

qiymətli tarixi mənbə hesab olunur. 

V.Konistantinov qeyd edir ki, 1744-cü ildə Quba qalası xanı Hüseynə-

li xan tərəfindən tikilib. Hüseyəli xan xanlığın mərkəzini Xudatdan Qudyal-

Qalasına (Yeni Quba) köçürüb. 1851-ci ildə Quba qalasının yanında 2588 

desyatin yararlı torpaq var idi. Şəhərin tikililəri və yəhudi qəsəbəsi Slobada 

ilə birlikdə 104 desyatin ərazini əhatə edirdi. Meşələr, kolluqlar və otlaq sa-

hələri 1138 desyatin təşkil edir.1044 daş ev, 151 taxta ev var idi. Tanınmış 

xarici tacirlərin 58 , xırda yerli tacirlərin isə 560 obyekti var idi. Yerli mü-

səlman əhalinin ticarət dövrüyyəsi 50.000 rubl təşkil edirdi. 1826-cı ildə 

Abba Mirzənin 10 günlük hücumu dövründə və 1837-ci ildə üsyançıların 

hücumu dövründə rus qoşunları qalada müdafiə olunmuşlar.  

1831- ci ildə Qala ilə yəhudi Sloboda qəsəbəsini birləşdirən 126 sajen 

uzunluğunda taxta körpü tikilmişdi. Quba qalsının və yəhudi Sloboda qəsə-

bəsində daimi yaşayan əhalinin sayı: kişi cinsindən olanlar 5226, qadın cin-

sindən olanlar 3917, Hər iki cinsdən olanlar 9143 nəfər. 

Əhalinin milli və dini tərkibi aşağıdakı kimidir: 

Müsəlmanlar: kişi 5747, qadın 2897 

Yəhudilər: kişi 1315, qadın 1297 

Provoslavlar- kişi 488, qadın 48 

Daimi yaşayan ermənilər: kişi 52, qadın 11 

Kənardan gələnlər: 130 

Katoliklər:120 

Qalada 50 dərzi, 16 başmaqçı, 16 zərgər, xəncər-bıçaq düzəldən, 9 ça-

rıxçı, 2 lülpüsat (odlu silah düzəldən), 27 dəmirçi, 6 qalayçı, 64 papaqçı, 8 

dülgər, 11 bənna 11, 23 çörəkçi, 20 dabbaxçı, 8 boyaqçı, 11 kürəxanaçı, 23 

dəllək var idi. Mənbədə Qalada fəaliyyət göstərən məmurlar haqqındada 

məlumat var. Həmin mənbədə qeyd olunur ki, 1831-ci ildə Qalada 23 kişi, 

21 qadın məmur, 15 kişi, 17 qadın qanunların icraçısı var idi ki, bunlardan 9 

kişi, 6 qadın könüllü muzdlu xaricilər idi. (32, s. 334-339) 

P.Q.Butkovun yazdığına görə Quba xanlığı 1796-cı ildə 8 mahaldan 

ibarət idi. Bunlar Quba, Rustov,Müşkür, Şabran, Səadan, Bərmək, Xınalıq, 

Buduq mahalları idi. Bu dövrdə Quba xanlığında 6364 həyətdən ibarət 245 

kənd olmuş, bu kəndlərdə 23147 nəfər əhali yaşamışdı. Əhalinin əksəriyyəti 

türk dilində danışmışdı. (25) 
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1796-cı ildə V.Zubovun komandanlığı altında rus qoşunları Dərbənd 

və Quba istiqamətində hücuma keçərkən Şeyx Əli xana Ağa Məhəmməd şah 

Qacara qarşı birlikdə müdafiə üçün sazış bağlamağı bir neçə dəfə təklif etsə-

lər də rədd cavabı almışlar. Şeyx Əli xan bildirmişdi ki, rus imperatiriçası-

nın rus qoşunlarının onun ərazisinə daxil olması haqqında fərmanını tanımır. 

Quba yaxınlığında dayanmış Qacar ordusunun möhtəşəm gücünü bilmək la-

zımdır. Rusların təklifinin qəbulu Qacar ordusu tərəfindən böyük dağıntılara 

səbəb olar və bundan daaz saylı rus hərbiçiləri də ziyan çəkərlər.Əgər rus 

ordusu çoxlu sayda gəlsə onda qan axıdılacaq.  

Rus qoşunlarının Dərbənd şəhərinə buraxılması tələbinə isə Şey Əli 

xan belə cavab verib ki, bu cavabı rusların Quba qalası ilə bağlı tələblərinə 

də aid etmək olar: 

―Mən bunu edə bilmərəm. Çünki rus qoşunlarının şəhərə daxil olarsa, 

onlar mənzillərdə yerləşdirilməlidir. Bizim qanunlarımıza görə başqa dindən 

olanların evə buraxılması qəti qadağandır. Bizim adətlərə görə həyat yoldaş-

larımız naməhrəmlə, başqa dindən olanlarla qarşılaşa bilməzlər. Bundan 

əhali arasında böyük sarsıntılar ola bilər.‖ (29) 

Qubada əhali sayının digər şəhərlərlə müqayisəsi sübut edir ki, hətta 

XIX əsrin ikinci yarısında Bakıda neft səneyesi sürətlə inkişaf etdiyi dövrdə 

Qubada əhalinin sayı və artım səviyyəsi Bakıdan az fərqlənmişdi. Məsələn, 

əgər Qubada 1854-1857-ci illərdə 7907 nəfər yaşayırdısa, bu dövrdə Bakıda 

8374 nəfər, Gəncədə 15081, Şamaxıda 19733, Şəkidə 17945, Salyanda 6746 

nəfər, Şuşada 15194 nəfər sakin yaşayırdı. 1874-cü ildə, yəni 20 il sonra 

Qubada 11313 (əhali artımı 141,7%), Bakıda 14577 (185,3%), Gəncədə 

18505(124%), Şamaxıda 24133(122,9%), Şəkidə 20917 (117%), Salyanda 

9088 (133,9%), Şuşada 20552 nəfər (156,1%) əhali yaşayırdı. (38) 

Quba qalası haqqında müasir dövrdə Azərbaycan tarixçilərindən Ab-

basqulu Ağa Bakıxanov, İsgəndər bəy Hacınski, Şahin Fazil, T.Mustafaza-

də, Q.Abdullayev, A.N.Mustafayev, D.Axundov, S.İbişov, A.Əlixanlı, 

M.Xəlilov və başqaları öz əsərlərində Quba haqqında dəyərli məlumatlar ve-

riblər. (2,3,4,6,7,8,9,10,12,18,19,20)

Qeyd olunan mənbələrdə əsasən Quba qalasının tarixi haqqında məlu-

mat verilir. Lakin bir tikili kimi qalanın əhatə etdiyi sahənin və divarların öl-

çüləri, hansı materialdan tikilməsi və s. haqqında bu mənbələrdə məlumata 

rast gəlmək olmur. Bu baxımdan Quba qalası haqqında mənbələr içərisində 

görkəmli axitektor, AMEA-nın müxbir üzvü Şamil Fətullayev-Fiqarovun 

rus dilində nəşr olunmuş ―XVIII əsrin sonu-XIX əsrdə Quba şəhər tikintisi-

nin inkişafı‖ adlı məqaləsi istisna təşkil edir. (5; 39) 

İstedadlı alim Şamil Fətullayev-Füqarovun əsərləri Azərbaycanın 

XVIII-XIX əsr şəhərlərinin arxitekturasının öyrənilməsində mühüm əhə-
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miyyətə malikdir. (38,39,40,41,42) Quba şəhərinin qala divarları haqqında 

onun tədqiqatlarını isə hələlik yeganə mənbə hesab etmək olar. Görkəmli 

alimin soyadının da Quba qalası kimi işğalçıların zavalına gəlməsi diqqəti 

cəlb edir. Sanki Quba qalası kimi Şamil Fətullayevin soyadındakı Fiqarov 

soyadı da dağıntıya məruz qalıb. Şamil Fətullayev-Fiqarov ad və soyadını 

eşitikdə insanlarda bu soyadın Azərbaycanlı soyadından fərqli bir soyadı ol-

ması qənaəti yarada bilər. Lakin bu məsələni araşdırdıqda abidələrimiz kimi 

adlarımız, soyadlarımızın da rus işğalçıları tərəfindən bilərəkdən saxtalaşdı-

rılmasına, şüurlardan silinməsinə çalışılmasına aid yeni bir faktın üzə çıxa-

rılmasına nail olmaq mümkündür. 

Həqiqət isə bundan ibarətdir ki, akademik Şamil Fətullayev Dərbəndin 

tanınmış şəxsiyyətlərindən olan, milyonçu, xeyriyyəçi Hacı Zülfüqar bəyin 

nəslindəndir. Lakin Azərbaycan dilini bilməyən, savadsız bir rus məmuru-

nun Zülfüqarov soyadını bilərəkdən Fiqarov yazmaqla görkəmli alimin soy-

adını saxtalaşdırmışdır. Stalin dövründə isə alimin ana babası onu Hacı 

Zülfüqarbəyovun nəvəsi kimi represiyalardan qorumaq üçün ona özünün 

Fətullayev soyadını vermişdir. (5,s. 51) 

Beləliklə Zülfiqarbəyov,Zülfiqarbəyli, Zülfiqarov və ya Zülfiqarlı 

kimi yazılmalı olan soyad Fiqarov kimi onun soyadına əlavə olunmuşdur. 

Yəni bu cür saxtalaşdırmalar və represiya təhlükəsi olmasaydı biz yəqin ki, 

görkəmli alimi Şamil Zülfüqarbəylikimi, özünün həqiqi soyadı ilə tanıyar-

dıq. Dağıstan, Gürcüstan, qərbi Azərbaycan və digər ərazilərdə yaşamış soy-

daşlarımızın bir çoxunun bu cür saxtakarlıqlarla rastlaşmasına, bu ərazilərdə 

tarixi abidələrimizin, yer adlarımızın, şəxs adları və soyadlarımızn saxtalaş-

dırılmasına aid çoxlu sayda faktlar mövcuddur.  

Ş.Fətullayev-Fiqarovunrus dilində nəşr olunmuş ―XVIII əsrin sonu-

XIX əsrdə Quba şəhər tikintisinin inkişafı‖ adlı məqaləsində Quba şəhərinin 

qala divarları haqqında aşağıdakı məlumat verilir:  

―Quba şəhərinin qala divarları çiy kərpiçdən inşa edilmiş, narınqala və 

ya xan qəsrinə malik olmamışdır. Qalanın üç qapısı, Amsar, Bakı və orta 

qapları, xan sarayının qarşısındakı meydandan başlanğıcını götürən 3 küçəsi 

olmuşdur. Qala çaydan saxsı borular vasitəsilə su ilə təmin olunurdu. Qala-

nın şərq hissəsi, yəni Bakı qapısı tərəf, qərb hissəsi ilə müqayisədə daha çox 

məskunlaşmışdı.  

1811-ci ildən etibarən Quba qalasında ciddi möhkəmləndirmə işləri 

aparılmış, qərb və şərq tərəfdən qala divarları fleşlər vasitəsiylə möhkəmlən-

dirilmişdir. Cənub divarının mərkəzində bastion inşa edilmiş, bütün köhnə 

divarlar bərpa və təmir edilmişdir. 

Ş.Fətullayev-Fiqarov Quba qalasının 1811-ci ilə aid hərbi planına 

istinadən qeyd edir ki, qala-şəhər Qudyalçayın yuxarı axarı boyunca qərb-şərq 
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istiqamətində uzanmaqla möhkəm olmayan çiy kərpicdən hörülmüş, hün-

dürlüyü 3-4 sajen (8,56 m), eni bir sajen (2,14 m) olan və 400 sajen (856 m.) 

uzunluq və 130 sajen(278,2 m.) eninə uzanan qala divarları ilə əhatə olun-

muşdu.‖(39). Qalanın mərkəzində 50 sajen (107 m.) ölçüdə bazar var idi.(32) 

1810-cu ildə Quba şəhərində (qalada) 310 həyətdən,Quba şəhərətrafı 

Yəhudi qəsəbəsi (Kulqit) 124 həyətdən ibarət idi.Şəhər əhalisindən Şeyxəli 

xanın dövründə heç bir vergi yığılmırdı. (9, s.104-105) 

A.İ.Axverdov qeyd edir ki, "Şeyxəli xanm dövründə Quba şəhəri ilə

yanaşı, ətraf kəndləri də həddindən artıq dağıdılmış vəziyyətə düşmüşdür. 

Quba şəhərində özünü müdafiə etməyə hazır olan 500 nəfər kişi cinsli əhali 

yaşayır. Onlar xanın yaxın adamlarmdan ibarət olub ən yaxşı hazırlıqlı və 

üstün qoşun hissəsi sayılır. Xidmətlərinə görə xan onların hamısma kənd ba-

ğışlayıb" (9, s.105; 22, s.221) 

Rus tarixçisi P.Butkov Quba qalasındakı Xan sarayı haqqında qeyd 

edir ki, ―Şeyxəli xanın evi zərif kərpiclər və yonulmamış daşlardan tikil-

məklə üzlənməmişdir: bəzi otaqlar tamamilə üzlənmişdir və onlardakı sənət-

kar işinə təəccüblənməmək mümkün deyil. Alebastr üzərində oyma işləri isə 

elə səviyyədədir ki, təqlid edilməyə layiqdir. Plafonlargülrəsmləriilə bəzə-

dilmişdir.‖(24) 

1806-cı ilin noyabrın 11-də rus qoşunlarının Quba xanlığını işğal et-

məsindən, xüsusilə də 1806-1810-cu illərdə çar Rusiyasına qarşı mübarizə-

dən və 1837-ci il üsyanından sonra Quba şəhərinin qala divarları müdafiə 

stekamı kimi artıq öz əhəmiyyətini itirdiyinə görəqala divarları boyu qazıl-

mış xəndəklər doldurulmuşdu.  

Quba qalasının küçələri çox darısqal olduğundan çar Rusiyası məmur-

ları 1834-cü ildə Quba qalasında ―məhəllələrin düzgün inşa edilməsi və kü-

çələrin Qubada yerləşən qarnizon tərəfindən rahat istifadə ediləcək hala gə-

tirilməsi üçün‖ inşaat layihəsi təsdiq etmişlər.(36)  

Çar Rusiyası XIX əsrin 30-cu illərində baş vermiş üsyanları, o cümlə-

dən 1837-ci il Quba üsyanını da yatırdıqdan sonra 40-cı il islahatlarına baş-

ladı. Quba şəhəri qala divarlarında kənarlara doğru genişlənməyə başladı. 

Bu dövrdə Qubada mütəşəkkil təşkil edilmiş planlaşdırma və inşaat işləri 

həyata keçirildi. Qısa zamanda şəhərdə tikilmiş kərpic və daş binaların sayı 

780-ə çatdı. Lənkəran şəhərində 298oxşar tikili var idi. Müqayisə üçün qeyd

edək ki, bu dövrdə Qubadakı tikililər Lənkərandakılardan iki dəfədən artıq

çox idi. (39)

Akademik Ş.Fətullayev XIX əsrdə Azərbaycan şəhərlərinin inkişafı ilə 

əlaqədartarixi abidələrin, o cümlədən Quba qalasının sökülməsini öz əsərlə-

rində daim tənqid etmişdir. Ş.Fətullayev 1873-cü ildə hazırlanmış Gəncə 

şəhər baş planında şəhər mərkəzi köklü dəyişikliyə məruz qalmaqla Gəncə 

https://az.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eeyx%C9%99li_xan
https://az.wikipedia.org/wiki/L%C9%99nk%C9%99ran
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qalasının qaldırılmasını, həmçinin tarixi orta əsr qala divarlarının da dağıdıl-

masını yanlış hesab etmiş, Şəki, Şuşa və Lənkəran, əsasən də Bakı şəhərində 

orta əsr memarlıq abidəsi sayılan qala divarları və istehkam qurğularının 

saxlanmasının vacibliyini göstərmişdir. O, Hacıkənd, Şuşa, Şəki, Quba, 

Lənkəran və digər şəhərlərin XIX və XX əsrin əvvəllərində tərtib olunmuş 

baş planlarına öz münasibətini bildirməklə onların məni və müsbət tərəfləri-

ni göstərmişdir. (5,s.21-22)  

Akademik Ş.Fətullayevlə yanaşı digər azərbaycanlı müəlliflərQuba 

qalasının daxilində olan tikililər haqqında məlumatlar vermişlər. Tarixçi 

Q.Abdullayev Hüseyəli xan tərəfindən tikilmiş Xan sarayı haqqında yazır: 

―Bişmiş kərpicdən inşa olunmuş bu sarayın tavanı gül şəkillərlə, divarları 

isə zəngin kirəc dekorasiyası və təsvirləri bəzədilmişdir.‖ (18,s.189) 

Quba əhalisi ilə qalanın yaxınlığında Qudyal çayın digər sahilində 

yerləşən yəhudi qəsəbəsinin əhalisi arasında daim yaxşı münasibətlər möv-

cud olduğundan rus mənbələrində məlumat verərkən bəzən bu əhalini ayır-

mayaraq bir əhali kimi qeyd edirlər. Quba şəhərinin tərkib hissəsi olan, la-

kin şəhər qalasından kənarda, Qudyal çayın sil sahilində yerləşən yəhudi 

qəsəbəsini tarixi mənbələrdə bəzən Kulqat, bəzən Yəhudi Slobadası, bəzən 

isə Qırmızı Sloboda kimi adlandırmışlar.  

Sloboda rus sözü olub “məhəllə” mənasını veririr. Məsələn, XIX 

əsrin 50-60-cı illərində Bakıda malakanların yaşadığı ərazi ―Malakan məhəl-

ləsi (Молоканская слобода) adlanmışdı. Kulqat adı isə qəsəbənin yerləşdi-

yi ərazidən 3 km yuxarıda 1731-ci ildə əsası qoyulmuş, yəhudilərin yaşamış 

olduğu qəsəbənin adıdır. Kulqat qəsəbəsi hərbi əməliyyatlar nəticəsində da-

ğıdıldıqdan sonra,Quba xanı Hüseyəli xan dağ yəhudilərinə xoş münasibəti 

olduğuna görə onları Quba qalasının yaxınına, Qudyal çayın sol sahilinə kö-

çürərək burada yaşamalarına şərait yaradıb. (3) 

Əvvəllər Yəhudi məhəlləsi adlansa da sovet Rusiyasının işğalçı XI Qır-

mızı ordusu Azərbaycana daxil olarkən bu qəsəbədən keçidiyinə görə sovet 

dövründə bu ordunun şərəfinə qəsəbə ―Qırmızı qəsəbə‖ adlandırılıb. (16) 

―İctimai Problemlərin Tədqiqi Assosiasiyası‖nın (İPTA) mütəxəssislə-

ri 12 ildən artıqdır ki, Quba şəhərinin qala divarları ilə bağlı elmi tədqiqatlar 

aparır.Bu araşdırmaların nəticəsi olaraq tərəfindən 2008-ci ldə ―Unudulmuş 

qəhrəman Quba qalası‖ adlı məqalə nəşr olunmuş, aidiyyatı qurumlar qarşı-

sında məsələlər qaldırılmışdır. (13) 

Lakin çox təəssüf ki, Quba qalası ilə bağlı qaldırılan məsələlərə buna 

məsul olan dövlət qurumları heç bir reaksiya verməmişdir. Bu il Azərbaycan 

Respublikası Mədəniyyət Nazirliyində aşkara çıxarılmış neqativ hallar bu sa-

həyə məsul olan şəxslərin məsuliyyətə cəlb olunması, tarixi irsi qorumalı olan 

dövlət qurumunda korrupsiya hallarının aşkara çıxarılması biganəliyin əsas 
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səbəblərini ortaya qoydu. Məhz bu cür yarıtmaz fəaliyyətin nəticəsidir ki, 

Quba qalasının şəhər divarlarından kənara çıxmaq üçün inşa edilmiş yeraltı 

tunellərin bir hissəsi 2011-ci ildə kanalizasiya xətləri çəkilərkən məsuliyyətsiz 

şəxslər tərəfindən dağıdılmışdır. Tünelin salamat qalan hissəsləri isə Quba 

şəhərin mərkəzi ərazisində, yerin altında öz xilaskarlarını gözləməkdədir. 

―İctimai Problemlərin Tədqiqi Assosiasiyası‖ (İPTA) Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət 

Dəstəyi Şurasının yardımı ilə 2020-ci ilin iyul-oktyabr aylarında həyata ke-

çirdiyi layihə çərçivəsində çar Rusiyası tərəfindən yer üzündən silinmiş 

Quba qalası haqqında elmi araşdırmaları davam etdirib.Assosiasiyanın mü-

təxəssisləri çoxlu sayda tarixi mənbələr toplamalarına baxmayaraq qalanın 

təsvirini və ya layihəsini əldə etmək mümkün olmayıb. Buna görə də asso-

siasiya toplanmış məlumatlara istinadən Quba şəhərinin qala divarlarının la-

yihəsini hazırlayaraq, ictimaiyyətin diqqətinə çatdırıb. (14,16 sentyabr 2020; 

15,16 sentyabr 2020) 

Fikrimizcə Quba qalasını kimi yer üzündən silinmiş, işğalçılar tərəfin-

dən dağıdılmış, tarixi abidələrin yenidən tədqiq olunaraq bərpa edilməsinə 

ciddi ehtiyac var. Bu işlərin həyata keçirilməsi Azərbaycan tarixinin ağ və 

qara ləkələrdən təmizləməklə yanaşı, ölkədə turizmin inkişafına da yaxından 

dəstək verə bilər. 
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Xalq Cümhuriyyəti dövründə Azərbaycan-Böyük Britaniya əlaqələri 

The Azerbaijani-British Relations within the Period 

of the Democratic Republic 

Азербайджано-британские связи в период 

Демократической Республики 

Xülasə: Məqalə Azərbaycan və İngiltərə arasındakı əlaqələrin çoxəsr-

lik tarixinə həsr edilmişdir. Müəllif əsası XVI əsrdə ingilis ticarət ekspedisi-

yaları vasitəsilə qoyulmuş əlaqələrin mərhələli inkişaf tarixinə xüsusi diqqət 

ayırır. Məqalədə Tüdorlar dövrünün İngiltərəsi ilə Azərbaycan Səfəvilər 

dövləti arasındakı ikitərəfli əlaqələr tədqiq edilir, sonrakı dövrlərdə, xüsusilə 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə heç də asan olmayan münasibət-

lər təhlil edilir. Coğrafi kəşflər, geosiyasi olaylar, habelə rus və sovet işğal-

ları dövründə əlaqələrin pozulmasının obyektiv və subyektiv səbəbləri elmi 

müstəvidə əsaslandırılır. Sonda tədqiqat zamanı gəlinən əsas qənaət və nəti-

cələr təqdim edilir.  

Açar sözlər: ―Moskva‖ şirkəti, Bakı nefti, Lionel Denstervil, Mərkəzi 

Xəzər diktaturası, Nəsib bəy Yusifbəyli, Nuru Paşa, Paris sülh konfransı. 

 Abstract: The article is devoted to the centuries-old history of 

Anglo-Azerbaijani relations. The author pays great attention to the history 

of the stage-by-stage development of relations starting from English trade 

expeditions in the 16th century. The article examines the bilateral relations 

between England of the Tudor era and the Azerbaijani Safavid state, 

analyzes the difficult relations in the following centuries, in particular, the 

period of the proclamation of the Azerbaijan Democratic Republic, explores 

the scientific substantiation of the objective and subjective causes of 

relations break-up, as after geographical discoveries and geopolitical 

variables, as well as in the period of the Russian and the Soviet occupation. 

In the final part, the main conclusions and provisions arising from the study 

are presented. 

Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları 

Tourism and hospitality studies 
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Абстракт: Статья посвящена многовековой истории англо-азер-

байджанских отношений. Автор уделяет огромное внимание истории 

поэтапного развития отношений, начиная с английских торговых экс-

педиций XVI века. В статье исследуются двусторонние отношения 

между Англией эпохи Тюдоров и азербайджанским Сефевидским госу-

дарством, анализируются непростые отношения в последующие столе-

тия, в частности, период провозглашения Азербайджанской Демокра-

тической Республики, приводится научное обоснование объективных и 

субъективных причин разрыва отношений, как после географических 

открытий и геополитических перемен, так и в период русско-советской 

оккупации. В заключительной части статьи представляются основные 

выводы и положения, вытекающие в ходе исследования.  

Ключевые слова: Московская компания, бакинская нефть, 

Лионель Денстервиль, Диктатура Центрокаспия, Насиб-бек Усуббеков, 

Нури-паша Киллигиль, Парижская мирная конференция. 

 

Azərbaycan və İngiltərə arasındakı münasibətlər qədim tarixə və kifa-

yət qədər zəngin ənənələrə malikdir. İki ölkə arasındakı münasibətlərin tari-

xi XVI əsrin ikinci yarısına qədər – İngiltərə və Səfəvilər Azərbaycan dövlə-

ti arasındakı ticarət əlaqələrinədək uzanır. Münasibətlərin məhz bu dövrdə 

ingilis missionerlərin regiona olan səfərlərinin intensivləşməsi ilə başladığı-

nı söyləmək mümkündür. Belə ki, Con Kartrayt adlı bir ingilis səyyahının 

1560-cı ildə ilk dəfə Bakıya gəldiyi, şəhərdəki neft ticarəti və liman haqqın-

da informasiya topladığı məlumdur [6,s.48].  

Bu dövrdə Səfəvilər dövləti ilə vergisiz və imtiyazlı ticarət əlaqələri 

qurmaq hüququ 1553-cü ildə Londonda yaradılmış ―Moskva‖ şirkətinə ve-

rilmişdi. Bu istiqamətdə ticarət əməliyyatları aparmaq üçün inhisar hüququ 

almış şirkətin nümayəndəsi, ingilis taciri və diplomatı Entoni Cenkinson 

1563-cü ildə Volqa çayı və Xəzər dənizi vasitəsilə ilk dəfə olaraq Səfəvilər 

dövlətinə gəlmişdir. Digər ingilis diplomatı Artur Eduars ilə aparılan danı-

şıqlardan sonra isə 1566-cı il iyunun 29-da Şah I Təhmasib tərəfindən xüsu-

si imtiyaz fərmanı imzalanmışdır. Həmin fərmana əsasən, ―Moskva‖ şirkəti 

tacirləri Səfəvilər dövlətinin bütün ərazisində heç bir gömrük vermədən sər-

bəst ticarət etmək və ticarət faktoriyaları açmaq hüququ əldə edir, eləcə də 

ingilis tacirləri və onların əmlakları dövlət tərəfindən mühafizə olunurdu. 

Bundan başqa şirkətin tacirləri Səfəvilər dövlətinin ərazisindən keçərək 
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qonşu ölkələrə gedə bilərdilər [5,s.76]. Həmin dövrdə çoxlu sayda ingilis ta-

cirlərinin, səyyahların Azərbaycana gəlməsi və bura ard-arda bir neçə ingilis 

ticarət ekspedisiyasının göndərilməsi baxımından bu fərman böyük rol oy-

namış və ticarət əlaqələrinin inkişaf etdirilməsinə təkan vermişdir.  

İngilislərin bu əlaqələrə böyük önəm vermələri ticarət əlaqələrinin si-

yasi əhəmiyyətindən xəbər verirdi. Belə ki, İngiltərə kraliçası I Yelizaveta 

Tüdor 25 aprel 1561-ci ildə Şah I Təhmasibə məktub göndərmiş və ölkələr 

arasında yaradılan əlaqələrin hər iki xalqa faydalı nəticələr verəcəyini bildir-

mişdir [12,s.123].  

Azərbaycana təşkil edilən ingilis ticarət ekspedisiyaları zamanı maraq-

lı müşahidələr aparılmışdır. Tomas Benister və Ceffri Düketin rəhbərliyi al-

tında 1568-1574-cü illərdə təşkil edilmiş ekspedisiya zamanı Bakı və ətra-

fında aparılan müşahidələrə xüsusi yer verilmişdir. İngilis səyyahları Bakı-

nın özəlliyini vurğulayaraq, ―qara yağ‖ adlandırdıqları neftin əhəmiyyətin-

dən bəhs etmişlər [18,s.440].  

1621-ci ildə iki ölkə arasında bağlanmış ―Əbədi dostluq haqqında‖ 

müqavilə Səfəvilər dövləti və İngiltərə arasında imzalanmış ilk rəsmi sənəd ola-

raq tarixə keçmişdir. 1622-ci ilin əvvəlində isə Hörmüz əməliyyatlarının şərtləri 

haqqında ―Ost-Hind‖ şirkəti ilə gizli hərbi müqavilə imzalanmışdır [3,s.17].  

Səfəvilər sülaləsinin süqutundan sonrakı tarixi mərhələdə – Əfşarlar 

və Qacarların hakimiyyəti dövründə də Azərbaycanın İngiltərə ilə olan əla-

qələri genişləndirilərək inkişaf etdirilmişdir [1,s.384-386].  

Azərbaycanla Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Krallığı arasında 

yeni dövr əməkdaşlıq əlaqələri isə XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində, 

Şimali Azərbaycanın Çar Rusiyasının işğalı altında olduğu zamanlar yaran-

mışdır. Həmin dövrdə ingilis kapitalı Bakı neftinin istismar edilməsində fəal 

idi. Bu əməkdaşlıq Şimali Azərbaycanın müstəqilliyi mərhələsi də daxil ol-

maqla (1918-1920) 1920-ci ilə qədər, Azərbaycanın Bolşevik Rusiyası tərə-

findən işğalına kimi davam etmişdir.  

Müsəlman şərqində ilk parlament respublikası olan Azərbaycan De-

mokratik Respublikasının yarandığı və mövcud olduğu dövr Azərbaycan-

Böyük Britaniya əlaqələri tarixində xüsusi yer tutur. 1918-1920-ci illəri 

əhatə edən bu dövrdə iki ölkə arasındakı münasibətlər həmin dövrün hərbi-

siyasi reallıqlarından irəli gələn son dərəcə mürəkkəb proseslərlə xarakterizə 

edilə bilər [13,s.9].  

Xəzərin zəngin neft ehtiyatları hələ XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllə-

rində Azərbaycanda rus və ingilis iqtisadi maraqlarının kəsişməsini şərtlən-

dirən başlıca geosiyasi və strateji amil idi. Müxtəlif siyasi blokların maraq 

dairəsində olan Bakı nefti Yaxın Şərqdəki zəngin neft yataqlarını mənimsə-

məyə çalışan ingilis diplomatiyasını bölgədə daha aktiv olmağa vadar edir-
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di. 1917-ci ildə Rusiyada baş verən ictimai-siyasi proseslər və Oktyabr çev-

rilişindən sonra ingilis diplomatiyası öz diqqətini Cənubi Qafqaza, xüsusilə 

Xəzər və Bakı neftinə yönəltmişdi.  

XIX əsrin 90-cı illərində Bakı neftinin sayəsində neft istehsalına görə 

ikinci olan Rusiya dünya neftinin 48%-ini verirdi. Bu göstərici Azərbayca-

nın böyük neft ehtiyatlarına malik olduğunu sübut etməklə yanaşı, həm də 

xarici kapitalın sərmayə qoymağa davam etdiyi Bakı neft sənayesinin inki-

şafından xəbər verirdi. Bu dövrdə Azərbaycanda möhkəmlənməyə çalışan 

ingilis kapitalı intensiv şəkildə Bakı neft sənayesinə can atırdı. Xarici kapi-

talın neft sənayesinə cəlb edilməsində maraqlı olan çar hökuməti XIX əsrin 

sonlarında Bakı neft sənayesinə can atan ingilis şirkətlərinə şərait yaratdı. 

Müvafiq qərar 1 may 1899-cu ildə imperator II Nikolay tərəfindən təsdiq 

olunmuş ―Osoboye soveşşaniye‖ jurnalında öz əksini tapdı. Bununla da 

ingilis kapitalı Azərbaycanın neft sənayesindəki iqtisadi ekspansiyasını güc-

ləndirmək imkanı əldə etdi [13,s.18]. 

 XIX əsrin sonlarında Bakı neft sənayesində ingilis kapitalı aktiv idi. 

―Lane & McAndrew‖ və ―Samuel & Co‖ kimi Britaniya şirkətləri artıq Ba-

kıda aktiv fəaliyyət göstərirdilər. 1897-ci ildə ―Shell Transport & Trading 

Company Ltd‖ şirkəti açıldı. İngilislərin maliyyə dəstəyi ilə yaradılan 

―Tokamp‖ firması 1901-1902-ci illərdə 5 neft emalı zavodu və ―Oleum‖ ad-

lanan 1 stansiya almışdı. 1898-ci ildən 1903-cü ilədək ingilis şirkətləri Rusi-

yanın neft sənayesinə 68,8 milyon rubl dəyərində sərmayə qoymuşdular ki, 

bunun da 47 milyon rublu Bakı sənaye rayonundakı müəssisələrin payına 

düşürdü. 1903-cü ildə 12 Britaniya cəmiyyəti Bakı neft sənayesinə ümumi-

likdə 60 milyon rubl sərmayə qoymuşdu. Lakin ingilis kapitalı istehsal vasi-

tələrinin yaradılması və yenilənməsinə, eləcə də yeni sahələrin istismar edil-

məsinə çalışmır, yerli burjuaziyaya məxsus mövcud müəssisələrin alınması-

na üstünlük verirdi [9,s.295].  

 Bu illərdə bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycan neft sənayesi də 

neft inhisarçısı mövqeyini möhkəmləndirən və dünyada neft ticarəti ilə neft 

emalı sahəsində aparıcı mövqe tutmağa çalışan Böyük Britaniya və Nider-

landa məxsus ―Shell‖ şirkətinin təsiri altına düşürdü. Neft maqnatı Henri 

Deterdinqə məxsus ―Royal Dutch Shell‖ tresti hətta maliyyə imkanları ba-

xımından Bakıda ən qüdrətli sayılan Rotşild ailəsini belə qabaqlayaraq neft 

istehsalı və emalı sahəsində birinciliyi ələ almışdı. Təsadüfi deyil ki, ABŞ 

konsulu Smit bu minvalla Bakının tezliklə bir ingilis şəhərinə çevriləcəyini 

yazırdı [17,s.116].  

1917-ci ildə Rusiyada baş verən siyasi proseslər və Oktyabr çevrilişindən 

sonra Böyük Britaniya imperiyası Azərbaycanın zəngin təbii ehtiyatlarına tam 

yiyələnmək üçün böyük şans əldə etmişdi. Bu dövrdə Bakı və onun mövcud 
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potensialı ingilis strateqlərin diqqət mərkəzindən yayına bilməzdi. Bakıda 

ingilis siyasətçilər, iqtisadçılar, sahibkarlar, habelə Böyük Britaniya xüsusi 

xidmət orqanlarının əməkdaşlarından ibarət böyük bir şəbəkə fəaliyyət göstərir-

di. Cənubi Qafqazda ingilis ekspansiyası qaçılmaz görünürdü. 1918-ci ilin mar-

tında bolşevik-daşnakların Bakıda hakimiyyəti ələ keçirməsi Azərbaycana ən 

qısa zamanda Qərbdən hərbi müdaxiləni şərtləndirmişdi [4,s.34].  

İngilis generalı Lionel Denstervil öz memuarlarında Xəzər dənizində 

hegemon dövlətə çevrilmək üçün yeganə yolun Bakının işğalı olduğunu ya-

zırdı. Şəhərin işğalına hazırlaşan ingilis komandanlığı regiondakı hərbi qüv-

vələrini Cənubi Azərbaycanda cəmləşdirmişdi. Bu dövrdə ingilislər Bakıda 

bolşeviklərə müxalif olan bütün siyasi qüvvələrlə əməkdaşlığa çalışırdılar. 

Qeyd etmək lazımdır ki, ingilisləri şəhərə dəvət etmək istəyənlərin də sayı 

az deyildi. 25 iyul 1918-ci ildə Bakı Sovetinin fövqəladə iclasında eserlərin 

təklifi ilə ingilis hərbi birləşmələrinin şəhərə dəvət edilməsinə və koalision 

hökumətin qurulmasına qərar verildi. İyulun 31-də Bakı Xalq Komissarları 

Soveti süqut etdi və avqustun 1-də Böyük Britaniyanın xeyir-duası ilə şəhər-

də hakimiyyət eserlər, menşeviklər və daşnaklardan ibarət Mərkəzi Xəzər 

diktaturasının əlinə keçdi [10,s.183]. 

 Koalision hökumət şəhərdə hakimiyyəti ələ alandan dərhal sonra əv-

vəlcədən razılaşdırıldığı kimi ingilis generalı Denstervildən hərbi yardım is-

tədi. Bunu gözləyən ingilislər avqustun 4-də Bakı limanına polkovnik Stok-

sun komandanlığı altında Gent alayının 40 əsgərindən ibarət kiçik bir dəstə 

göndərdilər. General Lionel Denstervilin rəhbərliyi altındakı əsas Britaniya 

hərbi hissələrinin Bakıya gəlişi vaxt məsələsi idi.  

 Avqustun 6-da Denstervilin imzası ilə xüsusi bəyannamə dərc edildi. 

Bəyannamədə Britaniya qoşunlarının Azərbaycana müttəfiqlərlə əldə edilən 

xüsusi razılaşma əsasında, Bakı əhalisinin xahişi ilə yeridildiyi və əsas məq-

sədinin türklər və almanlarla mübarizə olduğu vurğulanırdı. Britaniya qo-

şunlarının Rusiyanın daxili məsələlərinə müdaxilə etmək niyyətində olmadı-

ğı qeyd edilən bəyannamədə, Britaniya hökuməti və müttəfiqlərinin bölgədə 

yaşayan bütün xalqların və onları təmsil edən siyasi partiyaların hüquqları-

nın bərabərliyini tanıdığı ifadə edilirdi [14,s.77]. 

Sentyabrın 12-də Nuri Paşanın komandanlığı altındakı ordunun Bakını 

azad etmək niyyətinin qətiləşdiyi məlum oldu. Sentyabrın 14-də türk ordu 

hissələri və yenicə yaranmış Azərbaycan korpusundan ibarət Qafqaz İslam 

Ordusu Bakını azad etmək üçün Mərkəzi Xəzər diktaturası və ingilis işğalçı-

larına qarşı hücuma keçdi. Bakının azad edilməsi an məsələsi idi. Bunu 

yaxşı başa düşən general Denstervil öz qoşunlarına cəbhə xəttindən geri çə-

kilmək əmrini verdi və qaranlığın düşməsini gözləyən ingilislər gəmilərə 

oturaraq Bakını tərk etmək məcburiyyətində qaldı [11,s.72-73].  
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Denstervilin dəstəsinin Bakını tərk etməsi ilə Azərbaycana ingilis 

hərbi müdaxiləsinin birinci mərhələsi başa çatdı. 40 gün davam edən və Ba-

kının tamamilə ələ keçirilməsi məqsədini güdən bu hərbi kampaniya uğur-

suzluqla nəticələndi [13,s.55-62]. 

28 may 1918-ci ildə Tiflisdə Azərbaycan Demokratik Respublikasının 

elan edilməsi Britaniya diplomatiyasının Cənubi Qafqazdakı strateji planla-

rını dəyişməmişdi. İngilislər bölgəyə hərbi müdaxilənin yeni taktiki forma-

ları üzərində çalışırdılar. İngilis hərbi dəstələrinin 1918-ci ilin sentyabrında 

Bakını tərk etmələri taktiki fənd kimi də dəyərləndirilə bilər. Əslində ingilis-

lər Bakını təntənəli surətdə qayıtmaq ümidi ilə tərk edirdilər.  

Azərbaycan Demokratik Respublikasının (ADR) nümayəndə heyəti ilə 

İrandakı ingilis qoşunlarının komandanı general Tomson arasındakı danışıq-

lar Ənzəlidə keçirildi. Nəsib bəy Yusifbəylinin başçılığı altındakı Azərbay-

can nümayəndə heyəti ilə görüşən ingilis generalı ADR hökumətinin qarşısı-

na bir sıra şərtlər qoydu: 

1. 17 noyabr saat 10-dək Azərbaycan və türk qoşunlarının Bakını tərk 

etmələri təmin edilsin. 

2. Bakı və ətrafındakı neft mədənləri ingilis qoşunları tərəfindən nəza-

rətə götürülsün. Ölkənin digər əraziləri Azərbaycan hökuməti və ordusunun 

nəzarəti altında qalsın.  

3. Azərbaycan hökuməti rəsmən tanınmasın. Ancaq Böyük Britaniya, 

Fransa və ABŞ nümayəndələri onunla de-fakto əlaqələr yaratsın.  

4. Bütün təşkilat və müəssisələr əvvəlki kimi fəaliyyət göstərməyə 

davam etsin.  

Bu əsas tələblərdən əlavə danışıqlarda digər qeyd-şərtlər öz əksini 

tapdı: a) General Tomson Bakının general-qubernatoru təyin edilsin və 

şəhər polisi ingilislərin nəzarətinə verilsin; b) Şəhər dumasının fəaliyyəti 

tam olaraq bərpa edilsin; c) Azərbaycanın Paris sülh konfransında millətlə-

rin öz müqəddəratını təyinetmə prinsipləri ətrafında aparılan diskussiyalar-

dakı iştirakı təmin edilsin; d) Lazar Biçeraxov və dəstələri ingilis qoşunları 

ilə birlikdə Bakıya qayıtsın; e) Silahlı erməni dəstələri Bakıya buraxılmasın 

[13,s.37-38].  

Böyük Britaniyanın Azərbaycana hərbi müdaxiləsi ―müttəfiq qoşunla-

rı‖ adı altında həyata keçirilirdi. Həqiqətən də, Bakıya daxil olan Böyük Bri-

taniya hərbi dəstələri arasında Fransa və Birləşmiş Ştatların nümayəndələri 

də var idi. ADR hökuməti Azərbaycanın suverenliyinin qorunub saxlanılma-

sı naminə və gələcəkdə dövlət müstəqilliyinin tanınması ümidi ilə general 

Tomsonun demək olar ki, bütün şərtlərini qəbul etmişdi. 

17 noyabr 1918-ci ildə Bakıya daxil olan ingilis dəstələri elə həmin 

gün şəhərdə hərbi vəziyyət elan etdilər. General Tomson şəhərin hərbi qu-



Ceyhun ƏLƏKBƏROV 

90 

bernatoru oldu, polkovnik Kokkerel isə Bakıdakı müttəfiq qoşunlarının polis 

komissarı vəzifəsini tutdu. Bakı şəhər meriyası və bir sıra digər mülki müəs-

sisələr öz fəaliyyətlərini əvvəlki kimi davam etdirdilər. 1918-ci ilin sonların-

da bütün Qafqazda 20 000 ingilis əsgəri var idisə, bunlardan 5000 nəfəri Ba-

kıda dislokasiya edilmişdi.  

1919-cu ilin iyul ayının sonlarında ingilis qoşunları Bakını tərk etmə-

yə başladılar. İngilis komandanlığı Xəzər hərbi donanmasının Denikinin kö-

nüllülərdən ibarət ağqvardiyaçı ordusuna ötürülməsi barədə qərar qəbul et-

mişdi. İyulun 30-da qırıcı gəmilərdən ibarət divizion denikinçilərə verildi və 

dənizdə rus hərbi donanmasının bayrağı dalğalandırılmağa başlandı. Bakı li-

manının yaxınlığında manevrlərə başlayan denikinçilər təlim ərzində bir 

neçə dəfə yaylım atəşi açmışdılar. 3 avqust 1919-cu ildə Azərbaycan höku-

məti məsələ ilə bağlı Cənubi Qafqazdakı Britaniya qoşunları komandanı ge-

neral-mayor Korna etiraz notası göndərdi. Xəzər donanması hissələrinin de-

nikinçilərə ötürülməsinə narazılığını bildirən hökumət, bunun Azərbaycanın 

suverenliyi üçün real təhlükə olduğunu xüsusi qeyd edirdi. İngilislər isə öz 

növbəsində bu addımın Azərbaycan üçün heç bir təhlükə yaratmadığını və 

bolşeviklərə qarşı yönəldildiyini bildirmişdi [8,s.269-270].  

23 avqust 1919-cu ildə Bakıdakı müttəfiq qoşunlarının komandanı gene-

ral Şatelvort ingilislərin Bakını tərk etmələri ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan 

xalqına müraciət etdi. Ertəsi gün ingilis qoşunları Bakını, ardından isə bütün 

Cənubi Qafqazı tərk etdilər. 1919-cu ilin yayında Bakını tərk edən ingilislər öz 

hərbi hissələrindəki radiostansiyaları, hərbi arsenalın bir hissəsini və hərbi gə-

milərin bir qismini Azərbaycan hökumətinin ixtiyarına verdilər [7,s.309]. 

Böyük Britaniyanın Qafqaz hərbi kampaniyası bölgənin ingilis impe-

rializminin maraqlarına xidmət etməsini təmin etmək məqsədi daşıyırdı. Bu 

dövr ərzində Bakıdakı ingilis komandanlığı ―Shell‖ və ―Anglo-Persian Oil 

Company‖ kimi neft nəhənglərinin maraqlarını təmin etmək üçün aktiv su-

rətdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin daxili işlərinə qarışırdı. Əslində bu 

şirkətlər Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı iqtisadi maraqlarının istiqa-

mətlərini müəyyən edir, başqa sözlə, Bakıdakı ingilis hərbi komandanlığının 

fəaliyyətlərinə rəhbərlik edirdilər [15,s.77]. 

Bu dövrdə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin tanınması ölkənin xa-

rici siyasətində prioritet təşkil edirdi. 23 may 1919-cu ildə Əlimərdan bəy 

Topçubaşovun başçılığı altındakı Azərbaycan nümayəndə heyəti bir çox 

gənc dövlətlərin taleyinin həll olunduğu Paris sülh konfransında Böyük Bri-

taniya nümayəndə heyəti üzvləri tərəfindən qəbul edilmiş və dəstəklənmişdi. 

Qafqazı bolşevik ekspansiyasından qorumaq üçün hərbi ekspedisiya 

təşkil etməyi planlayan Böyük Britaniya hökuməti Antanta Ali Şurası qarşı-
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sında Cənubi Qafqaz respublikalarının dövlət müstəqilliklərinin təcili tanın-

ması haqqında məsələ qaldırmışdı. 

Bolşevizmin yayılmasının qarşısının alınması zərurəti qarşısında Bri-

taniya hökuməti müttəfiqlərin Cənubi Qafqaz respublikalarını tanımalarına 

nail ola bildi. Baş nazir Lloyd Corc Cənubi Qafqaza hərbi yardım göstəril-

məsinin zəruriliyini vurğuladı. 11 yanvar 1920-ci ildə lord Kerzonun Gür-

cüstan və Azərbaycanın müstəqilliklərinin de-fakto tanınması haqqındakı 

təklifi Ali Şura tərəfindən yekdilliklə qəbul edildi. Buna rəğmən, gənc res-

publikaların de-iure tanınmaları məsələsi təxirə salındı [16,s.85].  

19 yanvarda Ali Şuranın Azərbaycan nümayəndə heyəti üzvlərinin iş-

tirakı ilə keçirilən iclasında Böyük Britaniyanın təşəbbüsü ilə Antanta bloku 

real təhlükə ilə üzləşəcəkləri halda Qafqaz respublikalarına yardım etmək 

haqqında öhdəlik götürdü. Azərbaycanın dənizdən müdafiəsi məsələsi gün-

dəmə gəldi [16,s.87].  

Gənc Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti süqut etməzdən 5 gün öncə – 22 

aprel 1920-ci ildə Azərbaycan parlamentində xarici ölkələrlə əlaqələrin ge-

nişləndirilməsi məsələsi müzakirə edilmiş və ―Böyük Britaniya, Fransa, İta-

liya, ABŞ, İsveçrə, Polşa, Almaniya və Sovet Rusiyasında diplomatik nüma-

yəndəliklərin təsis edilməsi və Paris sülh konfransında Azərbaycan nüma-

yəndə heyətinin buraxılması haqqında‖ qanun qəbul edilmişdi [2,s.133].  

Lakin beynəlxalq münasibətlər sistemində qüvvələr nisbəti dəyişmiş, 

ingilis diplomatiyasının strateji və taktiki planları yenilənmişdi. Bütün vəd-

lərə baxmayaraq, Böyük Britaniya hökuməti Azərbaycanın suverenliyini qo-

rumaq üçün ona heç bir əməli yardım göstərməmiş və 27 aprel 1920-ci ildə 

Sovet Rusiyasının silahlı təcavüzünə uğrayan və cəmi 23 ay yaşayan Azər-

baycan Xalq Cümhuriyyəti süqut etmişdi.  

Şimali Azərbaycanın işğalı Böyük Britaniyanın Yaxın Şərqdəki geosi-

yasi mövqeyinə təsirsiz ötüşməmişdir. 1920-ci ildə yaradılan və sonradan 

SSRİ-nin tərkib hissəsi olan Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası ilə 

Böyük Britaniya arasında diplomatik münasibətlər qurulmamışdır. Ümumit-

tifaq səviyyəsində həyata keçirilən bəzi müştərək mədəni layihələr nəzərə 

alınmazsa, bu dövrdə ölkələr arasında humanitar sahədə də əməkdaşlıq yox 

dərəcəsində olmuşdur.  
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Azərbaycanda milli oyunların turizmin gəlişməsində rolu 

The role of National Games in the Development of Tourism 

in Azerbajan  

Роль национальных игр в развитии туризма в Азербайджане 

Xülasə: Azərbaycan yer üzünün ən qədim mədəniyyət mərkəzlərindən 

biridir. Bu mədəniyyətin öyrənilməsi, ondan yeni nəslin düzgün tərbiyə 

olunması, bütün dünya insanının yetərincə yararlana bilməsi üçün təbliğ 

olunması mühümdür. Mədəniyyətin təbliğində turizm mühüm rol oynayır. 

Bu mədəniyyətin böyük və geniş yayılmış sahələrindən biri fiziki mədəniy-

yətin əsas tərkib hissələrindən olan oyun və yarışlardı. Müxtəlif dönəmlərin-

də daşıdığı xarakterdən asılı olmayaraq oyun və yarışlar onu yaradan və ya-

rarlanan xalqın yaşam tərzini, maraq dairəsini, bilik, bacarıq və vərdişlərini, 

tarixi inkişaf mərhələlərini öyrənmək baxımından çox maraqlıdır. Bütün 

türksoylu xalqlar kimi Azərbaycan türkləri də belə oyun və yarışlar baxı-

mından çox zəngin irsə sahibdir. Azərbaycanda çox geniş yayılan, tarixi 

qədim və turistlərin ciddi marağına səbəb olacaq belə oyunlardan biri atüstü 

oyunlardır. Atüstü oyunlara ―Çovkan‖, ―Papaq‖ və ―Sürpapaq‖ oyunlarını 

göstərə bilərik. Bu oyunlar orta əsrlərdə olduğu kimi təqdim olunsa turistlə-

rin çox marağına səbəb olar. Turistlərə maraqlı olan digər bir sahə Zorxana-

dır. Zorxana öz quruluşu, oyunları və bu oyunların aparılması qaydaları ilə 

ciddi turist cəlbinə səbəb olar. Bu və digər oyunlarla festivallar və karnaval-

lar da keçirmək olar. 

Açar sözlər: Çovkan. Papaq. Sürpapaq, Zorxana, milli oyunlar. 

Abstract: Azerbaijan is one of the existing oldest cultural centers on 

earth. The study of this culture, utulization of this on the formation of new 

generation correctly, recommendation of full usuability of peoples all over 

the world is vital.Tourism plays an important role in promoting of culture. 

One of the largest and wide spread types of this culture are games and 

competitions which are important parts of physical culture. Due to it‘s 

characters in various times, games and competitions are very important for 

Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları 

Tourism and hospitality studies 



Bünyamin QƏMBƏRLİ 

94 

learning the lifestyle, interests, knowledge, capacity, the stages of historical 

development of the peoples who created and benefited from it. Like all 

Turkish noble peoples, Azeri Turks have also very rich heritage in , such 

games and competitions. One of the very wide spread, ancient, historical, 

will be cause of the interest of tourists in Azerbaijan is horse games. We can 

show games ―Chovkan‖,‖Papaq‖, ―Surpapaq‖ as horse games. If these 

games are presented as in the Middle Ages, it can be cause of tourist‘s 

interest. Zorkhana includes to the interest area of tourists as another side. 

The Zorkhana can be serious cause of the visitor interest‘s with it‘s self-

organization, games and the rules for the creation of these games. With this 

and such type of games would also organize festivals and carnivals. 

Key words: Chovkan, Papaq, Surpapaq, Zorkhana, national games. 

Резюме: Азербайджан-один из древнейших центров мировой 

культуры. Важно изучение этой культуры, правильно воспитывать 

новое поколение, пропагандировать ее для того, чтобы люди всего 

мира могли ее использовать. Туризм играет важную роль в пропаганде 

культуры. Одной из распространенных областей этой культуры являет-

ся физическая культура, основными составляющими которой являются 

игры и соревнования. Независимо от характера, который они носили в 

разные времена, игры и соревнования очень интересны с точки зрения 

изучения образа жизни народа, круга интересов, знаний, умений и при-

вычек, этапов исторического развития, которые его создают и исполь-

зуют. Азербайджанские тюрки, как и все тюркские народы, имеют 

очень богатое наследие с точки зрения игр и соревнований. Одним из 

самых широко распространенных в Азербайджане, исторически древ-

них и вызывающих большой интерес у туристов, являются конные 

игры. В конных играх можно отметить такие виды, как «Човкан», 

«Шляпа» и «Сюрпапаг». Если эти игры будут представлены так же, как 

и в Средние века, это вызовет большой интерес у туристов. Еще одна 

область, которая интересна туристам Зорхана. Зорхана своей структу-

рой, правилами проведения игр может вызвать серьезную туристиче-

скую привлекательность. С этими и другими играми также можно про-

водить фестивали и карнавалы. 

Ключевые слова: Човкан. Шляпка. Сюрпапаг, Zorxana, 

национальные игры. 

1. Giriş

Azərbaycanın dünyanın ilk antropogen məskənlərindən [1, s. 6, 11;

11, s. 5] və bəşər sivilizasiyasının ilkin ocaqlarından biri [8, s. 6; 5, s. 5; 15, 
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s. 31] olduğu fikrini əsas götürərək deyə bilərik ki, mədəniyyətin bir çox sa-

hələri burada qədim zamanlardan mövcuddur. Yeddi cilidlik Azərbaycan ta-

rixinin birinci cildində də qeyd olunur ki, ―Azərbaycan yer üzünün ən qədim 

mədəniyyət mərkəzlərindən biridir. Onun tarixi ərazisinin sakinləri minillik-

lər ərzində yaratdıqları zəngin mədəni irs qoyub getmişlər‖ [8, s. 6]. Bu gün 

bu mədəniyyətin dərindən öyrənilməsi ilə yanaşı, ondan həm yeni nəslin 

düzgün tərbiyə olunması, həm də bütün bəşəriyyətin yetərincə yararlana bil-

məsi üçün təbliğ olunması da mühüm məsələdir.  

İndiki dövrdə maddi və mənəvi dəyərlərin təbliğində turizm mühüm 

rol oynayır. Azərbaycanın isə turizm potensialı çox böyükdür. H. Soltanova 

haqlı olaraq Azərbaycanda turizm sektorunun üstün (güclü) cəhətlərindən 

―ölkənin zəngin tarixi-mədəni abidələri və milli irsi‖ni, ―xüsusi dəyərlərə 

malik adət-ənənələr‖ni və ―şərq və qərb memarlıq üslubıınu özündə əks et-

dirən tikililər‖i [27, s. 355] qeyd edir. Azərbaycan Respublikasında ixtisas-

laşmış turizm sənayesinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsində də bu cə-

hətlər qeyd edilib [7]. Təəssüf ki, belə böyük imkanlardan yetərincə yararla-

na bilmirik. Araşdırmaçılar bunun əsas səbəbini ―təbii, tarixi və mədəni irsin 

zəif təbliğ olunması‖nda [27, s. 356] görür. Bu baxımdan günümüzdə yazılı, 

cızılı, tikili, toxuma, döymə, oyma olmasından asılı olmayaraq hər bir 

maddi-mədəniyyət abidəsinin təbliği çox böyük əhəmiyyət daşıyır. Bu mə-

dəniyyət nümunələri ilə yanaşı bir də insanın özündə cəmləşdirdiyi, daşıdığı 

və yaşatdığı böyük və çoxçeşidli bir mədəniyyət sahəsələri var. Musiqi, 

rəqs, geyim, yemək-mətbəx mədəniyyəti bunlardandır. Bu sahənin ən böyük 

və geniş yayılmış sahələrindən biri isə fiziki mədəniyyətin əsas tərkib hissə-

lərindən biri olan ənənəvi oyun və yarışlardı.  

 

2. Ədəbiyyat incələmə 

Elmi ədəbiyyatda Azərbaycan milli oyunları müəyyən qədər araşdırı-

lıb. Ancaq bu araşdırmalar daha çox tarixi, mədəni və hərbi işlərdə istifadə 

baxımından öyrənilib. Yeddi cilidlik Azərbaycan tarixinin I cildində [8] 

Azərbaycanın qədim tarixi ilə yanaşı Azərbaycanda fiziki mədəniyyət də 

araşdırılıb. Bu əsasən tarixi, hərbi və sənətkarlıq baxımından araşdırılıb. 

Həmçinin Üç cildlik Azərbaycan etnoqrafiyasının I cildində də [5], Q.Əh-

mədovun ―Bu günə necə gəlib çıxmışıq‖ [11], M.Hüseynovun ―Uzaq daş 

dövrü‖ (13], X.Xəlilli ―Azərbaycan türklərinin etnogenezi və milli inkişaf 

tarixi‖ [15), N.Quliyevanın ―Etnoqrafiya və Etnologiya‖ [18] kitablarında 

bu məsələlər daha çox etnoqrafik məqsədlərlə öyrənilib. M.Kaşğarlının dörd 

cilidlik ―Divanü luğat-it-Türk‖ kitabının III cildi [16] də daxil olmaqla 

bütün cildləri tarixi mənbə kimi dövrün tarixini, dilini, mədəniyyətini öyrən-

mək baxımından çox dəyərlidir. M. Abbaslının ―Şah İsmayıl Xətainin ömür 
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yolu miniatürlərdə‖ [1], S.M.Onullahinin ―XIII-XVII əsrlrdə Təbriz şəhəri-

nin tarixi‖ [24] kitablarında bu məsələlərə tarixi baxımdan dövrün hakim 

dairələrinin fəaliyyəti və sənətkarlıq sahələri kimi qeyd olunub. ―Kitabi-

Dədə Qorqud‖ dastanı türksoylu xalqların tarixinin, mədəniyyətinin, dilinin, 

öyrənilməsi ilə yanaşı, onların qəhrəmanlıq səlnaməsi kimi hər zaman araş-

dırılmağa ehtiyac duyulan çox dəyərli bir mənbədir. ―Azərbaycan xalq das-

tanları‖ [29), ―El nəğmələri, xalq oyunları‖ [21], ―El-oba oyunu, xalq tama-

şası‖ [4], ―Azərbaycan milli xalq oyunları‖ [3], ―Azərbaycan xalq bayramla-

rı. oyun və əyləncələri‖ [9] kitablarında və ―Dərin köklər‖ [30], ―Novruz 

bayramında Azərbaycanın xalq oyunları‖ [18] məqalələrində milli oyunlar 

əsasən şifahi xalq ədəbiyyatının, bayram və şənliklərin öyrənilməsi baxı-

mından araşdırmaya cəlb olunub. Azərbaycan miniatürləri [6], Azərbaycan 

geyimlərinin bədii-dekorativ xüsusiyyətləri [10] kitablarında milli oyunlar 

orta əsrlərdə Azərbaycanda bədii-dekorativ araşdırmaları baxımından veri-

lib. H. Sarabskinin ―Köhnə Bakı‖ [25]əsəri isə xatirələr kitabıdır və bu ki-

tabda milli oyunlarla bağlı məsələlər araşdırmaya cəlb olunub. ―Azərbay-

canda bədən tərbiyəsi və idmanın inkişaf tarixi‖ [2] kitabı adından göründü-

yü kimi oyunların tarixni araşdırma baxımından maraqlıdır. ―İslamda 

idman‖ [26] kitabı və ―Atüstü oyunlar milli dəyərlərin təmsilçisi kimi‖ [12], 

―Zorxana idman növü‖ [19], ―İslam dünyasında oyun və idman‖ [20] məqa-

lələri qeyd olunan oyun və yarışları islam kontekstində, ―Qarabağda atüstü 

oyunlar və çövkən‖ [14] məqaləsi isə ümumtürk kontekstində araşdırmışdır. 

Azərbaycan Respublikasında ixtisaslaşmış turizm sənayesinin inkişafına 

dair Strateji Yol Xəritəsi və Azərbaycan Respublikasında turizm və onun in-

kişafı[27] kitabı isə turizmi daha çox iqtisadiyyat baxımından araşdırır. 

3. Dartışma

Tarixin müxtəlif dönəmlərində daşıdığı xarakterdən asılı olmayaraq

bu oyun və yarışlar onu yaradan və istifadə edən xalqın yaşam tərzini, 

maraq dairəsini, bilik, bacarıq və vərdişlərini, xalqın apardığı mübarizənin 

məqsədini, tarixi inkişaf mərhələlərini öyrənmək baxımından çox maraqlı-

dır. Bu oyun və yarışların öyrənilməsi qədər onun dünyaya çatdırılması da 

çox önəmlidir. Çünki bu gün hər bir xalq öz yaratdığı mədəniyyətin daha 

geniş tanınmasına çalışır. Bu tanıtım bir tərəfdən həmin xalqın tarixinin, dü-

şüncə səviyyəsinin, mədəniyyətinin digər insanlar tərəfindən öyrənilməsinə, 

yayılmasına, istifadəsinə xidmət edirsə digər tərəfdən də onun başqaları tə-

rəfindən mənimsənilməsinin qarşısının alınmasına, qorunmasına və inkişafı-

na xidmət edir. Müasir dövrdə dünyanın hər yerində, hətta inkişaf etmiş 

dövlətlərdə belə mədəniyyətin bütün növləri kimi oyun və yarışların da ta-

nıtımında və təbliğində turizmin imkanlarından geniş istifadə edir. 
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Bütün türksoylu xalqların olduğu kimi Azərbaycan türkləri də belə 

oyun və yarışmalar baxımından çox zəngin bir sərvətə sahibdir. Azərbaycan-

da geniş yayılan bu oyunların bir çoxu həm tarixilik baxımından, həm də özü-

nəməxsusluq baxımından digər ölkələrdəki oyun və yarışlardan fərqlidir. 

Azərbaycanda tarixi qədim olmaqla yanaşı çox geniş yayılan və turistlərin 

ciddi marağına səbəb olacaq belə oyunlardan biri atüstü oyunlardır. E. Əmirli 

yazır ki, ―Xalq oyunlarının bir parçası olan atüstü oyunlar ritual xarakterli 

olsa da, öz mənşəyinə görə türk etnosunun özünəməxsus həyat tərzi, dövlətçi-

lik ənənəsi ilə sıx bağlıdır‖ [12, s. 94]. Atüstü oyunlardan ən geniş yayılanı 

Çovkan oyunudur [9, s. 88; 18, s. 157; 20, s. 122-123] (şəkil 1, 2). Çovkan 

oyunun yaranma tarixi dəqiq bilinməsə də, araşdırmaçı filoloq Ə.Sultanlı tərə-

findən yaranmasının qəbilə quruluşu dövrünə aid etdiyi [28, s. 23] və M.Təh-

masibin də Ə.Sultanlının fikrini döğru qəbul etdiyi [29, s. 16-17], dilçi 

A.Məmmədov tərəfindən isə leksik tərkibinə, morfoloji və sintaktik quruluşu-

na görə II-VI əsrlərə aid edilən(30) Dədə Qorqud Kitabının ―Salur Qazanın 

evi yağmalandığ boy‖unda rast gəlirik. Burda Qaracıq çoban kafirlərə  

Qılıncunı nə ögərsən, mərə kafir, 

Əgri başlı çovkanımca gəlməz mana! [17, s. 39] 

deyir. Dədə Qorqud kitabında Qaracıq çobanın kafirin qılıncını özü-

nün çovkanını ilə müqayisə etməsi onu göstərir ki, bu dövrdə Azərbaycanda 

çovkan oyunu geniş yayılmışdı və oğuz bəylərinin çobanı Qaracıq da bu 

oyunu oynayanlardan biri idi. Araşdırmalara görə orta əsrlərdə Çovkan ol-

duqca məşhur olub [9, s. 42-49; 18, s. 77-78; 1, s. 43; 31, s. 8; 4, s. 245-

246]. Çovkan sözü M.Kaşğarlının lüğətində ―Çögən‖ olaraq verilib və ―topu 

çəkmək üçün işlədilən ucu əyri bir dəyənək‖ [16, s. 150] kimi izah olunub. 

Bu o deməkdir ki, oyunun adı oyunda istifadə edilən alətdən götürülüb. 

Mənbələrdən aydın olur ki, orta əsrlərdə Azərbaycanda kişilərlə bərabər qa-

dınlar da çovkan oynayırmışlar. Nizami Gəncəvi həm ―Xosrov və Şirin‖, 

həm də ―İsgəndərnamə‖ əsərində kişilərlə yanaşı qadınların da mahir çov-

kan oynayan olduqlarını göstərir. 

 

Dişi aslan кimi yetmiş nəfər qız  

Şirinin yanına gəldi qayğısız.  

Cürətdə hər biri bir Isfəndiyar,  

Rüstəmi-Zal кimi ox atandılar.  

Çövкan oynamaqda çox çevikdilər,  

Göydə qapırdılar topu, müxtəsər [23, s. 120].  
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yaxud da 

Şirinə dediki: ―Gəl at çaparaq, 

Bu geniş düzəndə çovkan oynayaq‖. 

Xosrovun topuna çovkan atdılar, 

Gözəllər səs-küylə at oynatdılar [23, s. 121]. 

Bununla yanaşı Nizami Gəncəvi İsgəndərnamə əsərində də qadınların 

kişilər kimi mahir çovkan oynadıqlarını yazır[22, s. 34, 115]. Azərbaycanda 

bir belə geniş yayılan bir oyun zamanında dünyaya tanıdılmadığından bu 

gün dünyada ―Polo‖ adı ilə tanınır və yarışlar keçirilir (şəkil 3. 4). Araşdır-

maçılardan E.Acalov və N. Quliyeva Çovkan oyunun Azərbaycandan Hin-

distana və ordan isə XIX yüzillikdə İngiltərəyə keçdiyini və ―Polo‖ adlandı-

rıldığını yazır [2, s. 10; 18, s. 78]. Yeri gəlmişkən onu da qeyd etməliyik ki, 

Çovkan oyununda orta əsrlərdə istifadə edilən top bugünkündən tam fərqlə-

nirdi. Araşdırmaçılar qeyd edir ki, orta əsrlərdə Çovkan oyununda istifadə 

edilən top xüsusi ustalar tərəfindən hazırlanırdı. Bəzən yüngül ağacdan, 

bəzən daranmış yundan və ya at tükündən hazırlanan və yumruq boyda olan 

bu top dəri ilə üzlənirdi [3, s. 4; 9, s. 47]. Təbii ki, yundan hazırlanaraq dəri 

ilə üzlənən topla oyunun hava ilə doldurulan topla oyunanan oyundan həm 

sürət, həm bacarıq, həm cəldlik və çeviklik baxımından müəyyən fərqi ola-

caq. Etnoqraf N.Quliyeva və E.Acalov xüsusi olaraq vurğulayırlar ki, orta 

əsrlərdə Çovkan oyunu həm atla, həm də atsız oynanılıb [18, s. 77; 2, s. 9]. 

Bizim fikrimizcə orta əsrlərdə Çovkan oyununun atla oynanılması ilə yanaşı 

atsız oynanması tam qəbuledilən haldır. Çünki atı olmayanların və kasıbla-

rın atının olmamasından dolayı o dövrdə çox geniş yayılan və şöhrət qaza-

nan belə bir oyunun zövq və həyəcanından kənarda qalması mümkün deyil-

di. Hətta E.Acalov qeyd edir ki, ―Xalq kütlələri arasında piyada oyun daha 

geniş yayılmışdı‖ [2, s. 9]. Təbii ki, atı olmayan insanlar bu oyunu bütün 

oyun qaydaları əsas tutularaq atsız olaraq oynamağa məcbur olmuşlar. Əha-

linin böyük bir hissəsinin də imkansız olduğunu nəzərə alsaq atsız Çovkan 

oyununun daha geniş yayıldığı aydın olar. Elə buradaca qeyd etmək istərdik 

ki, atsız oynanan Çovkan oyunu dövrümüzdə geniş yayılan ot üstə xokkey 

oyunun əsasını təşkil edir.  

Orta əsrlərdə çovkan oyunu o qədər məşhur olmuşdur ki, bir çox sənət 

sahəsində də yer almışdır. Sank-Peterburqun ―Ermitaj‖ muzeyində saxlanan 

vaza üzərində [2, s. 10; 18, s. 78], kitabların tərtibatında çoxlu miniatürlərdə 

Çovkan oyununun təsviri verilmişdir [6. S. 104-109; 1, s. 82-85; 10. s. 307) 

(şəkil 5). Sənətşünas S. Dünyamalıyeva bu miniatürlər əsasında orta əsrlərdə 

çovkan oynayanların geyimini tədqiq edib[10]. Biz düşünürük ki, S. Dünya-
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malıyevanın müəyyənləşdirdiyi geyimlərlə və içi yunla doldurulmuş dəri 

topla oynanan Çovkan oyunu turistlər üçün çox maraqlı olar. Bu oyun vasi-

təsi ilə həm orta əsrlər Azərbaycan milli geyim mədəniyyətini, həm çovkan 

oyunu təbliğ olunar, həm də turistlər üçün maraqlı, əyləncəli proqram tərtib 

olunar, eyni zamanda milli geyimlərin, çovkan ağacının və çovkanbarın-

çovkan oynayanın simvolik heykəllərinin satışı ilə turizm gəlirlərinə qatqı 

etmiş olar.  

Bu gün orta əsrlərdə Azərbaycanda geniş yayılan bütün Azərbaycan 

milli oyunlarının həm digər xalqlar tərəfindən mənimsənilməsinin qarşısının 

alınması, həm də mədəniyyətin təbliği məqsədi ilə dünyaya tanıdılması çox 

vacibdir. Bu həm də Azərbaycanda turizmin inkişafına və yeni turizm sahə-

sinin yaranmasına səbəb ola bilər. Belə oyunlardan biri Qopuq-Qəpəq oyu-

nudur. Bu oyun da orta əsrlərdə Azərbaycanda geniş yayılan atüstü oyunlar-

dandır [9, s. 41; 20, s. 123; 4, s. 53; 24, s. 165]. Bu oyun zamanı içtirakçılar 

oyun meydanının ortasında basdırılmış altı metr hündürlüyündə dirəyin üs-

tünə qoyulmuş qızıl almanı, camı və ya içi qızıl pulla doldurulmuş bir camı 

atı sürətlə sürərərək oxla vurub salmalıdır [9, s. 41; 4, s. 53; 20, s. 123; 24. s. 

165]. Dirəyin başına qoyulan qiymətli əşyanı atdığı oxla vurub salan oyunçu 

qalib olur. Bu oyunda iştirakçıdan həm gözəl at çapmaq, həm atı ustalıqla 

idarə etmək, həm mahir ox atmaq, həm cəldlik, çeviklik, həm də dəqiqlik 

tələb olunur. Bizim fikrimiz belədir ki, bu oyunu da orta əsr geyimində oy-

namaqla həm turist cəlbinə nail olmaq olar, həm də bu oyunu təbliğ etməklə 

digər xalqlar və ya toplumlar tərəfindən mənimsənilməsinin qarşısını almaq 

olar. Araşdırmaçılar ―Piyalə və ox‖ oyununun da ―Qopuq-Qəpəq‖ oyunu ilə 

eyni olduğunu qeyd edir [20, s. 123; 4, s. 172]. Araşdırmaçılara görə orta 

əsrlərdə Azərbaycanda ―Qopuq-Qəpəq‖ oyununu varlılar-zadəganlar, ―Piya-

lə və ox‖ oyunununu isə sadə camaat oynayırdı. Burdaca qeyd edək ki, araş-

dırmaçıların qənaətincə həm ―Çovkan‖ oyununda, həm də ―Qopuq-Qəpəq‖ 

və ―Piyalə və ox‖ oyunlarında istifadə edilən atlar xüsusi təlim görmüş atlar 

olmaqla yanaşı, həm də bu atlar hər oyun və yarış üçün xüsusi hazırlanır 

[31, s. 8; 21, s. 168; 3, s. 5; 9, s. 47). 

Azərbaycan atüstü milli oyunlarından turistlərin marağına səbəb ola-

caq başqa bir oyun isə ―Papaq‖ oyunudur (şəkil 6, 7). ―Papaq‖ oyunu da ta-

rixi qədim olmaqla yanaşı həm də orta əsrlərdə Azərbaycanda geniş yayıl-

mışdır [Aslanov. 1984:169-170]. Papaq oyununda cəldlik və çevikliklə ya-

naşı atı gözəl idarə etmək, at üstündə müvazinətini saxlamaq kimi vərdişlə-

rin də olması vacibdir. Tez-tez atı müxtəlif tərəflərə döndərmək, çapmaq və 

anidən durdurmaq atın idarə olunmasını çətinləşdirdiyi kimi, oyunçunun da 

sağa, sola, qabağa və arxaya əyilməsi müvazinətin saxlanmasını çətinləşdi-

rir. Bu ikisinin birlikdə olması isə xüsusi bacarıq və ustalıq tələb edir.  
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Papaq oyunu həyəcanlı olduğu qədər, həm də əyləncəli oyundur [2, s. 

12; 4, s. 169-170; 18, s. 79]. Oyun fərdi xarakter daşıyır. Yəni hər oyunçu 

oz qələbəsi üçün çalışır. Oyunda 8-12 atlı oyunçu iştirak edir. A. Xəlil oyun-

da beş oğlan və bir qız oyunçunun iştirak etdiyini yazır [14, s. 39]. Oyun za-

manı hər bir oyunçu öz papağını qorumaqla yanaşı digər oyunçulardan ən az 

ikisinin papağını götürməlidir(şəkil 8, 9). Papağı götürülmüş oyunçu uduz-

muş hesab edilərək atdan düşür və oyundan çıxır. Oyun zamanı ən tez kim 

iki oyunçunun papağını götürərsə o qalib hesab edilir. Oyunda bir nəfər də 

qızın iştirak etməsi isə oyunu həm çətinləşdirir, həm də əyləncənin dərəcəsi-

ni artırır. Qız oyunçu toxunulmazdır. Oğlan oyunçular ona toxuna bilməz. 

Amma qız oyunçu oğlanların papağını götürə bilər [2, s. 12; 4, s. 169-170; 

18, s. 79]. Oyunu idarə edən hakim də oyunçular kimi atlı olur. Hakim oyun 

zamanı elə mövqe tutmalıdır ki, hər zaman bütün oyunçuları görə və oyuna 

nəzarət edə bilsin.  

Azərbaycanda orta əsrlərdə geniş yayılmış və bu gün çox maraq doğu-

racaq oyunlardan biri də ―Sürpapaq‖ oyunudur (şəkil 10). Hər biri 6 nəfərlik 

iki komanda ilə oynana bu oyun 150-200 metr uzunu və 60-120 metr eni 

olan meydanda keçirilir [14, s. 39]. Meydanın hər iki tərəfində hündürlüyü 3 

metr olan dirək basdırılır ki, hər dirəyin də başında diametri 50 sm olan 

halqa olur (şəkil 11). Oyunçular ələ keçirdikləri papağı bu halqadan keçir-

məlidirlər (şəkil 12, 13]. E.Aslanov oyun zamanı içi samanla doldurulmuş 

papaqdan [4, s. 191], A.Xəlil isə içi taxta yonqarı ilə doldurulmuş üstü 

yunlu qoyun dərisindən [14, s. 39] (şəkil 14) istifadə edildiyini yazır. D.Qu-

liyev ―Sürpapaq‖ oyunun müasir basketbola oxşadığını qeyd edir [32]. Bəli 

―Sürpapaq‖ oyunu müəyyən qədər basketbol oyununa oxşayır və bizim fik-

rimizcə müasir basketbolun yaranması və formalaşmasında ―Sürpapaq‖ oyu-

nunun təsiri çox olub. Ciddi oyun qaydaları ilə keçirilən bu oyunun turistlər 

tərəfindən çox maraqla qarşılanacağı şübhəsizdir. 

Azərbaycanda turizmə təsir edəcək digər bir sahə isə Zorxana oyunla-

rıdır. Bir neçə oyunu özündə birləşdirən [9, s. 49] Zorxana oyunlarından is-

tifadə həm Azərbaycan xalqının fiziki mədəniyyətini, həm orta əsrlərdə əha-

linin orduya hazırlanma yollarını, həm əyləncə və yarışların formasını, həm 

o dövrdə döyüş hazırlığı, yarış və əyləncələrdə istifadə olunan alətləri, həm

fiziki hərəkətlər üçün xüsusi yaradılmış arxitektura və memarlıq nümunələ-

rini, həm də geyim, tamaşa və təqdimat mədəniyyətini təbliğ etmək məqsədi

ilə, eyni zamanda turistlərin istirahət və əyləncəsini maraqlı təşkil etmək ba-

xımından çox yararlı olar.

M.Dadaşzadə yazır ki, ―Tarixi məlumatlardan aydın olur ki, zorxana

orta əsrlərdə Azərbaycanda idman sarayı rolunu oynamışdı‖ [9, s. 50], digər 

araşdırmaçılar isə zorxananın bir qədər müasir atletik gimnastika salonunu 
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xatırlatdığını yazır [26, s. 34]. E.Mustafayev ―Zorxana‖ sözünün ərəb və 

fars mənşəli iki sözdən ibarət olub lüğəti mənasının güc, qüvvət evi mənası-

nı verdiyini bildirir [19, s. 101]. Zorxanalar öz arxitektura quruluşuna görə 

ilk baxışdan turistlərdə maraq oyadacaq tikililərdəndir (şəkil 15, 16). Zorxa-

na oyunlarının keçirildiyi uzunu və eni on metr, dərinliyi isə bir metr ya da 

bir metr yarım olan əsas meydan ―süfrə‖ adlanır [25, s. 68; 9, s. 52]. Tama-

şaçılar üçün süfrənin dövrəsində geniş səki düzəldilirdi [26, s. 35; 9, s. 52]. 

Səkidən yuxarıda zorxananı idarə edən mürşid, dümbəkçi və musiqiçilər 

üçün də yer düzəldilir [25, s. 69; 9, s. 56; 26, s. 35]. Mürşid tavandan asılan 

zəng vasitəsi ilə oyunun başlamasını, qurtarmasını və oyun qaydalarını po-

zan oyunçulara xəbərdarlıq və cəza verildiyini bildirmək üçün istifadə edirdi 

[26, s. 35; 9, s. 53]. Dümbəkçi arabir qurudulmuş ətirli otlardan manqaldakı 

oda ataraq zorxanada daim xoş iy olmasını təmin edirdi. Təkcə elə təsvir et-

diyimiz bu quruluş turistlərdə ciddi maraq oyadaraq onlarda Azərbaycan, 

onun qədim tarixi, mədəniyyətinin səviyyəsi, növləri, arxitekturası, oyun, 

əyləncə və yarışları haqqında zəngin təəssürat yaradacaq. Biz düşünürük ki, 

turistlərin zorxana gəzintiləri zamanı orta əsrlərdə istifadə olunan musiqi 

alətlərindən yararlanmaq isə musiqi mədəniyyətimizin tarixinin, musiqi 

alətlərimizin çeşidlərinin təbliği və inkişafı baxımından faydalı olar. 

Zorxana iştirakçılarının xüsusi geyimi olur. Əvvəllər dəridən hazırla-

nan, son dövrlərdə isə dərini qalın parçanın əvəz etdiyi bu şalvar ―Tənban‖ 

(şəkil 17) adlanır [9, s. 53]. Öz arxitektura quruluşu, tərtibatı, geyimi ilə 

ciddi bir turist marağına səbəb olacaq zorxana burda istifadə olunan oyun 

sistemi ilə də tam mənasında özünəməxsusluq yaradır. Zorxanada fasilə ilə 

bir birinin ardınca yeddi oyun keçirilir [26, s. 35; 9, s. 52-53]. Bu oyunlar-

Quluncsındırma (Sino) oyunu (şəkil 18, 19, 20), Ayaqdöymə (Yekpa) oyu-

nu, Mil oynatma (şəkil 21. 22), Daşqaldırma (Yekbagir) oyunu, Kəbbadə və 

ya Kəmanə oyunu, Çərxi və ya Təndövrə-çəngi oyunu (şəkil 23, 24, 25, 26) 

və güləşdir[25, s. 68-72; 9, s. 53; 26, s. 35]. 

Nəticə 

Bizim düşüncəmiz belədir ki, bütün bu qeyd etdiyimiz oyun və yarış-

ların istər ayrı-ayrılıqda, istərsədə birlikdə turist marşurutlarına daxil edil-

məsi həm turistlərin ciddi marağına səbəb olar, həm Azərbaycan xalqının ta-

rixi, mədəniyyəti, arxitektura və memarlığı, düşüncə sistemi, geyim tərzi, 

əyləncə xarakterli oyun və yarışları, istifadə etdiyi alət və vasitələrlə tanış 

olar, həm də bu geyim, alət və vasitələrin satışı ilə ciddi gəlir qaynağı əldə 

etmiş olar. Bu qeyd etdiyimiz oyunların turist marşurutlarına daxil edilməsi 

ilə yanaşı milli oyunla festivalı və ya karnavalı da keçirmək mümkündür.  



Bünyamin QƏMBƏRLİ 

102 

        Şəkil 1       Şəkil 2 

       Şəkil 3           Şəkil 4 

Şəkil 5 



Azərbaycanda milli oyunların turizmin gəlişməsində rolu 

103 

 Şəkil 6        Şəkil 7 

Şəkil 8           Şəkil 9 

  Şəkil 10 Şəkil 11 

Şəkil 13 



Bünyamin QƏMBƏRLİ 

104 

Şəkil 14 

Şəkil 15 

Şəkil 16 



Azərbaycanda milli oyunların turizmin gəlişməsində rolu 

105 

Şəkil 17 

Şəkil 18 

Şəkil 19 



Bünyamin QƏMBƏRLİ 

106 

Şəkil 20 

Şəkil 21      



Azərbaycanda milli oyunların turizmin gəlişməsində rolu 

 

107 

        
 

               Şəkil 22                                                       Şəkil 23 
 

 
 

Şəkil 24 

 

   
 

                Şəkil 25     Şəkil 26 

 



Bünyamin QƏMBƏRLİ 

108 

Ədəbiyyat 

1. Abbaslı M. Şah İsmayıl Xətainin ömür yolu miniatürlərdə. Bakı,

1981, ―İşıq‖ nəşriyyatı. 89 səh. 

2. Acalov E. F. Azərbaycanda bədən tərbiyəsi və idmanın inkişaf tari-

xi. Bakı, 1985, Maarif nəşriyyatı, 144 səh. 

3. Ağayev H. H. Azərbaycan milli xalq oyunları, Bakı, 1992, Azər-

nəşr, 80 səh. 

4. Aslanov E. El-oba oyunu, xalq tamaşası. Bakı, 1984, İşıq nəşriyya-

tı. 276 səh. 

5. Azərbaycan etnoqrafiyası. Üç cilddə, I c. Bakı, 2007, Şərq-Qərb

nəşriyyatı, 544 səh. 

6. Azərbaycan miniatürləri. Bakı, 2013, Şərq-Qərb nəşriyyat evi. 248 səh.

7. Azərbaycan Respublikasında ixtisaslaşmış turizm sənayesinin inki-

şafına dair Strateji Yol Xəritəsi. 

8. Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. I cild (ən qədimdən-b. e. III əsri).

Bakı, 2007, Elm nəşriyyatı. 520+40 səh. 

9. Dadaşzadə M. A. Azərbaycan xalq bayramları. oyun və əyləncələri.

Bakı. 1995, Elm. 88 səh. 

10. Dünyamalıyeva S. S. Azərbaycan geyimlərinin bədii-dekorativ

xüsusiyyətləri. Bakı, 2013, Elm, 448 səh. 

11. Əhmədov Q. M. Bu günə necə gəlib çıxmışıq. Bakı. 1989, Azər-

nəşr, 118 səh. 

12. Əmirli E. Atüstü oyunlar milli dəyərlərin təmsilçisi kimi. İslam coğrafi-

yasında və Azərbaycanda xalq oyunları və meydan tamaşaları. Beynəlxalq elmi 

konfransın materialları. Bakı. 2016, Elm və Təhsil nəşriyyatı. s. 93-99 

13. Hüseynov M. Uzaq daş dövrü. Bakı, 1973, Gənclik. 70 səh.

14. Xəlil A. Qarabağda atüstü oyunlar və çövkən. Ümumtürk konteks-

tində Qarabağ xalq oyunları və meydan tamaşaları mövzusunda beynəlxalq 

elmi konfransın materialları. Tərtər, 14 noyabr. 2014, 28-48 səh. 

15. Xəlilli X. Azərbaycan türklərinin etnogenezi və milli inkişaf tarixi.

Bakı, 2007, MBM, 384 səh. 

16. Kaşğari M. Divanü luğat-it-Türk. 4 cilddə III c. Bakı. 2006, Ozan,

400 səh. 

17. Kitabi - Dədə Qorqud. Bakı, 2004, Öndər, 376 səh.

18. Quliyeva N. ―Etnoqrafiya və Etnologiya‖ (dərs vəsaiti). Ali mək-

təb tələbələri üçün vəsait. Bakı, 2009, ADPU, 157 səh. 

19. Mustafayev E. Zorxana idman növü. İslam coğrafiyasında və

Azərbaycanda xalq oyunları və meydan tamaşaları Beynəlxalq elmi kon-

fransın materialları. Bakı. 15 iyul 2016, Elm və Təhsil nəşriyyatı. s. 100-104 



Azərbaycanda milli oyunların turizmin gəlişməsində rolu 

 

109 

20. Nailə Əskər. İslam dünyasında oyun və idman. Azərbaycan xalça-

ları. 2017, Cild 7. № 24, s. 118-123. 

21. Nəbiyev A. M. El nəğmələri, xalq oyunları. Bakı, 1998, Azərnəşr, 

168 səh. 

22. Nizami Gəncəvi. İskəndərnamə, Şərəfnamə. Bakı, 2004, Lider 

nəşriyyatı, 432 səh.  

23. Nizami Gəncəvi. Xosrov və Şirin. Bakı, 2004, Lider nəşriyyatı, 

392 səh. 

24. Onullahi S. M. XIII-XVII əsrlrdə Təbriz şəhərinin tarixi. Bakı. 

1982, Elm. 280 səh. 

25. Sarabski H. Köhnə Bakı, Bakı, 2006, Şərq-Qərb. 144 səh. 

26. Seyfullayev Qulu (Cənnət), Seyfullayev Ruhi. İslamda idman. 

Bakı. 2006, Nurlan, 82 səh.  

27. Soltanova H. Azərbaycan Respublikasında turizm və onun inkişa-

fı. Bakı, 2015, AzTU-nun mətbəəsi.  

28. Sultanlı Ə. ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ və qədim yunan dastanları. 

Bakı, 1999, Elm. 475 səh. 

29. Təhmasib M. H. Azərbaycan xalq dastanları. Bakı, 1972, Elm, 399 səh.  

30. Məmmədov A. . Dərin köklər. Kommunist qəzeti, 15 may 1984  

31. Mədəniyyət.- 2010.- 17 dekabr 2010, s. 8. http://www.anl.az-

/down/meqale/medeniyyet/2010/dekabr/147944.htm 

32. Quliyev D. Novruz bayramında Azərbaycanın xalq oyunları. 

http://www.olimpnews.az/3414/get+Novruz+bayram%C4%B1nda+Az%C-

9%99rbaycan%C4%B1n+xalq+oyunlar%C4%B1?mod=news&act=archive

&date=7/1/2017#.XKOOyVUzbIV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 

UOT: 39 

Fatma QƏNİYEVA 

AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi 

fatime.qeniyeva@gmail.com 

Azərbaycanda ənənəvi qonaq qarşılama mərasiminə aid materialların 

etnoqrafik səciyyəsi 

Ethnographic Description of Materials Related to the Rite of 

Traditional Hospitality in Azerbaijan 

Этнографическая характеристика материалов, относящихся 

обряду традиционного гостеприимства в Азербайджане 

Xülasə. Məqalədə azərbaycanlıların qonaqpərvərlik ənənəsinin etno-

qrafik əsaslar üzərində öyrənilməsinə diqqət yetirilir. Hər bir xalq qonaqpər-

vərlik adəti və onun özünəməxsus icrası ilə fərqlənir. Məqalədə çay mədə-

niyyətinin çoxəsrlik ənənələrindən bəhs olunur. Elmi mənbələr əsasında sa-

movarın tarixi, yaxşı çay və çay süfrəsinin hazırlanmasından bəhs edilir. 

Məqalədə qədim zamanlardan Azərbaycan məişətinə daxil olmuş əşyaların 

nümayiş olunduğu Qala Əntiq əşyalar muzeyndə mühafizə olunan samovar-

lar da tədqiq olunmuşdur. 

Həmçinin məqalədə çoxlu sayda rus samovarlarının mühafizə olundu-

ğu Milli Azərbaycan Tarixi 

Muzeyinin Etnoqrafiya Fondu haqqında məlumat verilir. Kolleksiyada 

XVIII və XIX əsrlərə aid samovarlar üstünlük təşkil edir. 

Açar sözlər: qonaq qarşılama, mədəniyyət, mərasim, çay, samovar. 

Abstract. The article gives the basics of an ethnographic approach to 

the study of the tradition of hospitality among Azerbaijanis. Each people is 

distinguished by the peculiarities of the customs of hospitality and the 

originality of their fulfillment. The article tells about centuries-old traditions 

of tea culture. Based on scientific sources, it tells about the history of 

samovar, the choice of tea utensils, dishes and the preparation of good tea. 

The article examines samovars stored in the Gala Antiques Museum where 

objects of ancient times that entered the life of our people are exhibited.It is 

also possible to note the Ethnography Foundation of the National Museum 

of the History of Azerbaijan where a large number of Russian samovars are 

Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları 

Tourism and hospitality studies 
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kept. The collection contains samovars of the XVIII and XIX centuries, 

diverse in forms and material. 

Key words: reception of guests, culture, ceremony, tea, samovar. 

 

Резюме. В статье приводятся основы этнографического подхода 

к изучению традиции гостеприимства у азербайджанцев. Каждый 

народ отличается особенностями обычаями гостеприимства, так и 

своеобразием их исполнения. В статье рассказывается о многовековых 

традициях чайной культуры. На основе научных источников повеству-

ется о истории самовара, выборе чайной утвари, посуды и приготовле-

ния хорошего чая. В статье исследуется самовары,хранящихся в Музее 

антиквариата Гала где выставлены предметы древних времен вошед-

шие в быт нашего народа.А также можно отметить фонд Этнографии 

Национального Музея Истории Азербайджана где хранится большое 

количество русских самоваров. В коллекции собраны самовары XVIII 

и XIX веков, разнообразные по формам и материалу. 

Ключевые слова: прием гостей, культура, обряд, чай, самовар. 

 

Giriş 

Bəşəriyyətin məruz qaldığı transformasiya ilə əlaqədar baş verən 

krizis mənəviyyat və mədəniyyət aləminə də təsirsiz qalmamışdır. Yaranan 

müxtəlif mənəvi təlimlər XXI əsr yaradıcı insanına təsir etmək gücünə ma-

likdir. Keçid dövrünün mövcud dinamikasına müvafiq olaraq, formalaşmış 

mənəvi, ideoloji, sosial və s. boşluqların yerinin necə dolacağı hal-hazırda 

ictimai elmlər qarşısında duran ən aktual problemlərdəndir. 

Azərbaycanlıları başqa millətlərdən fərqləndirən əsas xüsusiyyətlər 

həmrəy, yardımsevər və qonaqpərvər olmasıdır. Keçmişdə insanlar daha tez-

tez qonaq gedərdilər. Müasir dövrdə isə bu demək olar ki, azalıb. Qaydalar 

necə olursa olsun, zamandan, məkandan asılı olmayaraq qonaq mütləq şəkil-

də getdiyi evdən xoş təəssüratla ayrılmalıdır. Həmçinin güclü ənənəvi mədə-

niyyət, adət və ənənələr, hərarətli qonaqpərvərlik geniş dünyagörüşünə 

malik olmanın mühüm göstəricisidir.    

 Qonaqpərvərlik adətində fərqlilik isə həyat tərzi ilə bağlıdır. Müasir 

dövrdə qonağa təqdim olunan yeməklərdə də dəyişikliklər mövcuddur. Nü-

munə olaraq qeyd etmək olar ki, keçmişdə qonağa mütləq şəkildə milli mət-

bəxin şah yeməyi sayılan plov bişirilərdisə, indi isə Avropa yeməkləri hazır-

lanır. İnsanların önəm verdiyi dəyərlər də dəyişib. Keçmişdə qonaqpərvərlik 

adətində əgər humanizmə, adətlərə dəyər verilirdisə, müasir dövrdə maddi 

tələbatlara üstünlük verilir.  
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Azərbaycanda adət-ənənələr universal xarakter daşısa da, bölgədən-

bölgəyə müəyyən fərqlilik müşahidə olunur. Bu da Azərbaycanın tarixi inki-

şaf xüsusiyyətindən, əhalinin etnik müxtəlifliyindən, müxtəlif dinlərin nü-

mayəndələrinin bir arada yaşamasından qaynaqlanır. Bunu da qeyd etməli-

yik ki, fərqliliklərlə yanaşı bu mərasimin təşkilində oxşarlıqlar da çoxdur. 

Qonaqpərvərlik adətinin icrasında vacib qaydalar olmasa da, azərbaycanlılar 

arasında bu mərasimi yerinə yetirmək üçün icra olunan proseslər var. Qona-

ğı qapıda qarşılamaq, evə dəvət etmək, çay süfrəsi hazırlamaq, ünsiyyət qur-

maq və imkan daxilində yemək təqdim etməkdir. 

Azərbaycan xalqının adətinə görə qonaqpərvərlik dedikdə ilk öncə 

süfrə mədəniyyəti başa düşülür. Məhz bu yolla zəngin milli yeməklərimizi, 

süfrə mədəniyyətimizi dünya miqyasında tanıtmışıq. 

Bir qayda olaraq etnik identikliyin əsasını təşkil edən yeməklər 

bölgə və şəhərlər üzrə öz müxtəlifliyi ilə seçilir Süfrə mədəniyyəti dedik-

də, hər şeydən öncə, yeməklərin etnoqrafik təsnifatı əsas götürülür. Bu cə-

hətdən ənənəvi yeməklər gündəlik, ziyafət və mərasim süfrəsi olmaqla üç 

qismə bölünür. Azərbaycanda yaşayan etnik qruplardan olan ləzgilərdə xö-

rəklərin özəlliyi süd məhsullarına, tərəvəz, göyərti və ət məhsullarına üstün-

lük verilməsi ilə seçilir. Talışlarda isə düyü ənənəvi və gündəlik qida növü 

olub çörəyi belə əvəz edir. Məlumdur ki, hər bir etnosda müəyyən yeməklər 

vardır ki, xüsusi günlərdə məsələn, hər hansı bir əziz qonaq gəldikdə və ya 

təşkil olunan ziyafət zamanı təqdim olunur. 

Qonağın qarşılanması ilə yanaşı, süfrə mədəniyyətinə də xüsusi diqqət 

yetirilirdi. Kimliyindən asılı olmayaraq qonağa ilk çay verilərdi. El arasında 

zarafatla deyirlər ki, iki çay bir çörəyi əvəz edir. Əslində, bu qonağın dincini 

alması və müəyyən xörəyin hazırlanması ilə əlaqədardır [7, s. 101]. 

Qonaq qarşılama mərasiminin ilk qaydası çay süfrəsidir. Həyət evlə-

rində mütləq şəkildə samovar çayı hazırlanır. Bağ mövsümündə istər Bakı, 

istərsə də digər bölgələrin əhalisi arasında qonaqlıq süfrələrinin əsas atribut-

larından olan samovar çayını xüsusi qeyd etmək olar. Meyvələrdən əncir, ağ 

şanı, qara şanı, ağ tut, xar tut mürəbbəsi hətta meyvə qurusu olan zincirfərəc 

(əncirfərəc), çay süfrəsinin bəzəyinə çevrilirdi. Azərbaycanın bəzi bölgələ-

rində xüsusilə Bakı, Quba ərazisində qonaq evdən gedərkən mütləq ona hə-

diyyə təqdim olunar. Bu adət digər xalqlarda müxtəlif cür yerinə yetirilir. 

Əgər bir avropalı qonaq getdiyi evdə hər hansı bir əşyaya heyran olar-

sa, ev sahibi bundan məmnun qalar. Əgər bir avropalı çinlinin evində hansı-

sa əşyaya həvəs göstərməyə başlayırsa, ev sahibi bu predmeti ona hədiyyə 

edir. Çin ənənəsi bunu tələb edir [11, s. 90]. 

Maraqlısı budur ki, qonaqpərvərlik sosial münasibətlərin dəyişdiyi 

dövrdə bu adət bir borc olaraq yaşanmaqdadır. Bunu söylərkən, digər bir tə-
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rəfi də qeyd etmək lazımdır ki, keçmişdə mövcud olan qonaq qarşılama adə-

ti ilə tanış olarkən elə simvollarla rastlaşırıq ki, hal-hazırda onlar öz əhəmiy-

yətini itirmişdir. Azərbaycan xalqının qonaq qarşılama adətində samovar 

çox vacib qonaqpərvərlik simvolu olduğu kimi, həm də xarici qonaqlara ve-

rilən ən dəyərli hədiyyə idi. Müasir dövrdə bütün dünyada qloballaşma 

hökm sürərkən qonaqpərvərliyin əsas atributu hər hansı xalqı və ölkəni təm-

sil edən suvenirlərdir.      

Samovar dedikdə, ilk olaraq göz önünə təbii olaraq çay gəlir. Çay 

bütün mərasimlərin həmçinin qonaq qarşılama adətinin ayrılmaz hissəsidir. 

Gələn qonağa çay xüsusilə ―armudu‖ adlanan stəkanlarda təqdim olunurdu. 

Bu stəkanlar estetik görünüşü ilə bərabər istilik saxlama qabiliyyətinə malik 

olub, çayın tez soyumasının qarşısımı alır. Digər Qafqaz xalqları kimi Azər-

baycan xalqı da çay qonaqlığına xüsusi önəm verir.  

Hal-hazırfa Azərbaycanın bölgələrində samovar çayının hazırlanması 

ilə bağlı müxtəlif adətlər icra olunur. Nərgiz Quliyeva qeyd edir ki, Zaqata-

lada müasir toylarda qız evində bəy və gəlin toy masasında birlikdə əyləşir-

lər. Qız və oğlanın toyu birlikdə keçirilir. Xınayaxdı mərasimi isə olmur. 

Oğlanın əmiləri, yaxın qohumları gəlinin hazırladığı çayı içmək istədiklərini 

bildirdiyi üçün toydan sonra gəlin samovarı qaynadır. Toydan sonra bəyi 

qonaq dəvət etmək ayini isə qızın hər hansı bir qohumu tərəfindən həyata 

keçirilirdi [12, s. 92]. 

Qidalanmanın vacib elementi olan çay Orta Asiya ölkələrində, ailəyə 

orta hesabla 2 böyük (1,5-2 l) və 2 kiçik (0,5-0,7 l) ölçülü çini çaydanlarda 

və piyalələrdə təqdim olunur. Bəzi ailələrdə isə çaydanların sayı 30-40 olub, 

çoxsaylı qonaqların gəlişini nəzərə alaraq hər gələn qonağa fərdi çaydanda 

çay təklif olunur [10, s. 95]. 

Bu xüsusiyyətləri qeyd edərkən çayın tarixi və faydaları haqqında mə-

lumat vermək daha məqsədəuyğun olardı. 

Xoş təminə və başqa bir sıra gözəl xassələrinə görə çay bir məhsul 

kimi çox qədim zamanlarda insanların diqqətini özünə cəlb etmişdir. Çayın 

vətəni olan Çində əvvəlcə çayı dərman kimi işlədirdilər, yalnız sonralar on-

dan yeyinti məhsulu kimi istifadə etməyə başladılar. [ 2, s. 4] 

Bir çox xalqlarda qonağa istər yeməyi, istərsə də çayı iki əllə təqdim 

edərdilər. Məsələn monqollarda nə olursa olsun çay südlə, şərab, kumıs isə 

çini, taxta və ya gümüş piyalələrdə evin xanımı tərəfindən ya iki əllə ya da 

mütləq şəkildə sağ əllə təqdim olunur [ 9, s. 119]. 

Şərqin inkişaf etmiş ölkələrindən biri olan Azərbaycanda çay süfrə 

mədəniyyətinin ən vacib elementidir. Bütünlükdə Azərbaycan qonaqpərvər-

liyində çay süfrəsinin yeri çox mühümdür. Bu müstəvidən yanaşsaq, həyatın 
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hər bir sahəsində istər sosial, istərsə də ictimai münasibətlərin çox qismində 

işin əvvəlində və sonunda çay süfrəsi vardır. Doğum, toylar, bayramlar, yas 

mərasimlərində çay hazırlanır. 

Qonaqpərvərlik adətinin, xüsusilə elçilik, nişan və toy mərasimləri za-

manı icrası daha diqqətəlayiqdir. Belə ki, burada qonaqpərvərlik özünəməx-

sus tərzdə icra olunur. Qız evinə oğlan evi hədiyyələr təqdim edir. Ev sahibi 

də gələn qonaqları lazımi qaydada qarşılayıb yola salmağa ciddi riayət etmə-

yə çalışır [1, s. 127]. 

Buna sübut olaraq Azərbaycan xalqının qədim adət-ənənələrindən biri 

olan iki gəncin qovuşmasına imza atan ―həri‖ mərasimində qız evinin razılıq 

əlaməti olaraq süfrəyə ―şirin çay‖ gətirilir. Elçilik qonaqlığında elçilər çaya 

qənd salıb qarışdırıb içərlər. Ən gözəl adət olan elçilik mərasimində süfrəyə 

acı çay və qənd gələr. 

Qeyd etmək lazımdır ki, xüsusi olaraq çay üçün nəzərdə tutulan samovarı 

ruslar ―çay maşını‖ adlandırırlar. Digər ölkələrdə samovarın məişət aləti kimi 

istifadəsi tez-tez sənətşünasların, arxeoloqların diqqət mərkəzində olmuşdur. 

Bu gün ilk samovarın harada və nə zaman yarandığını söyləmək çə-

tindir. Ancaq, bəzi yazılı mənbələrdə qədim zamanlara aid ―samovar‖ for-

masında olan alətlərə rast gəlmək mümkündür. 

Belə ki, Pompeydə tapılmış romalılar tərəfindən tunc autensa adlandı-

rılan bu ixtira hərçənd suyun qaynadılması üçün uyğunlaşdırılsa da, amma 

eyni zamanda prinsip üzrə isti saxlamaq üçün istifadə olunan qabdır. 

Tixonova ―Тульский самовар‖ adlı əsərində Çində baca və külqabı 

olan samovara bənzər bir cihazın olduğundan bəhs edərək, bu məişət aləti-

nin mövcudluğunu çaya borclu olduğunu bildirir. Tivonovanın bəhs etdiyi 

bu alətə Çində Ho-go və ya Hogoev deyilir. İlk əvvəl müxtəlif şəfalı bitki-

lər, daha sonra isə su və çay qaynadılmış, yemək və istilik avadanlığı kimi 

istifadə edilmişdir. İki və ya daha çox bölmədən ibarət olan bu qabda eyni 

vaxtda iki və ya daha çox fərqli yemək, içki hazırlana bilər və günümüzdə 

Ho-go-Hogoev Çin mətbəxindəki ənənəvi yemək adı kimi qarşımıza çıxır 

[13, s. 5]. 

Rusiyada samovar I Pyotrun hakimiyyəti dövründə meydana gəlmiş-

dir. O ilk samovarı Hollandiyadan gətirmişdir. Məhz, Pyotrun hökmranlığı 

dövründə metallurgiya və metaləritmə zavodları yaranır ki, bununla da, Ura-

lın sənaye yüksəlişi başlayır. Bu zavodların iş prinsipi məişət qab-qacaqları-

nın istehsalına əsaslanırdı. 

Artıq XVIII əsrin 30-cu illərindən qulplu çaydanların istehsalı başla-

yır. Sonralar dəstəyi olan qazanlar meydana gəlir ki, bu da sbitennik adlanan 

qabın yaranmasına səbəb olur. Məhz sbitennik samovarın meydana gəlməsi 

üçün başlanğıc oldu. Rusiyada məlum olan ilk samovar zavodu 1778-ci ildə 
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Tula şəhərində İvan və Nazar Lisıtsın qardaşları tərəfindən yaradılmışdlr. 

Eyni zamanda, samovar istehsalı olduqca gəlirli oldu. Tez bir zamanda sə-

nətkarlar istehsalçılara, emalatxanalar isə fabriklərə çevrildi. 1785-ci ildə A. 

M. Morozovun, 1787-ci ildə F. M. Popovun, 1796-cı ildə isə Mixail Medve-

devin samovar müəssisəsi açılır [ 13, s. 10]. 

Məhz Azərbaycanda yaranan ilk samovarın tarixı haqqında məlumat 

XVIII əsrin əvvəllərinə təsadüf edir. Rasim Əfəndiyevin ―Azərbaycan incə-

sənəti‖ adlı kitabında qeyd olunur ki, samovar Lahıc kəndinin sakini misgər 

usta Nəcəfqulu tərəfindən hicri 1130 (1717)-cu ildə misdən hazırlanmış və 

bəzədilmişdir. Hündürlüyü 59 sm, çevrəsi 84 sm, diametri 28 sm olan bu samo-

var hazırda Lahıc kəndindəki pirdə saxlanılaraq, ehsan və qeyri-yığıncaqlar 

vaxtı istifadə edilir. Lahıcda düzəldilmiş metal məmulatları içərisində əlimizdə 

olan sənət nümunələrindən XVIII yüzilliyə aid bir samovar xüsusilə diqqəti 

cəlb edir. Burada nisbətən stilizə edilmiş gül, çiçək naxışları ilə yanaşı, heyvan, 

quş və insan təsvirləri həkk olunmuşdur. Samovar üzərində həkk edilmiş 

naxışların əksəriyyətinə biz Azərbaycan el sənətlərinin bir çox növlərində (daş 

və divar bəzəkləri, parça, tikmə və s.) rast gəlirik [4, s. 120-121] .  

 Şərti olaraq samovarı da ocaqlara aid etmək olar. Bu, maye qaynat-

mağa, dəmləınə hazırlamağa imkan verirdi. Şəki rayonunda tapılmış gildən 

olan ən qədinı samovar tipli qabın 4 min ilə yaxın yaşı var. Belə qablarda 

əvvəllər miixtəlif ıçkilər hazırlanırdı [3, s. 128]. 

Bakının qədim yaşayış məskəni sayılan Qala kəndindəki Arxeoloji Et-

noqrafik Muzey Kompleksi tərkibində fəaliyyət göstərən Əntiq Əşyalar Mu-

zeyi Azərbaycanın zəngin samovar kolleksiyasından biridir. 

Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü və dəstəyi ilə 2011-ci ildə mühən-

dis, bərpaçı, xeyriyyəçi, Qarabağ müharibəsi əlili, ―Azərbaycan bayrağı‖ or-

denli Şahid Həbibullayevin topladığı şəxsi kolleksiya əsasında yaradılan 

Qala Əntiq Əşyalar Muzeyi kolleksiyasında hazırda 3000-ə yaxın maddi-

mədəniyyət nümunələri mühafizə olunur.   

Samovarlar muzeyin maraq çəkən eksponatları arasındadır. Şahid Həbi-

bullayevin kolleksiyasında Azərbaycanda istifadə olunan 999, ümumilikdə isə 

1200 qədim samovar var. Muzeydə onların yalnız 156 ədədi nümayiş olunur. 

Ən qədim samovar 1778-ci ilə aid edilir. Burada elə nümunələr var ki, on-

dan cəmi bir ədəd düzəldilib. Hətta dünyada 4 nümunəsi olan samovar da Ən-

tiq Əşyalar Muzeyində qorunur. Kolleksiyda mühafizə olunan ikikranlı samo-

varın qədim zamanlarda toy və yas məclislərində qonaqlara tez bir zaman-

da xidmət etmək üçün istifadə olunduğu qeyd olunur.  



Fatma QƏNİYEVA 

116 

Tədqiqatçılar samovarın dövrünü bilmək üçün belə bir məqamı da 

qeyd edirlər ki, qulp hissənin aşağıya doğru yönəlmiş vəziyyətdə olması bu 

məişət alətinin daha qədim olmasından xəbər verir. 

Qədim dövrdə nəinki suyu qızdırmaq, hətta suyu soyutmaq üçün istifa-

də edilən samovarlar da mövcud idi. Bu məqsədlə suyu soyutmaq üçün samo-

varın orta borusuna buz qoyulurdu. Bir neçə saat keçdikdən sonra isə su artıq 

soyumuş olurdu. Bu tip samovarlar da muzeydə nümayiş olunur [5, s. 7]. 

Digər bir maraqlı samovar isə üçayaq və iki lülə samovarlardır. Onlar 

XIX əsrdə Rusiyada istehsal olunmuşdur. Kolleksiyada tutumu 0,2 litrdən 

90 litrədək olan samovarlar var. Kolleksiyada əsasən Rusiya, Almaniya, 

Polşa və İranda istehsal edilən samovarlar mövcuddur. Burada üç sistemlə 

işləyən samovarlar var, kömürlə və neftlə işləyən od samovarları daha 

çoxdur. Son vaxtlara kimi belə hesab edirdilər ki, samovar ilk dəfə Rusiyada 

istehsal olunub. Amma Azərbaycanda aparılan qazıntılar zamanı gildən, 

erkən dəmir dövrünə aid metal təbəqələrdən və tuncdan hazırlanmış samo-

varlar aşkar olunmuşdur. Əslində isə bu məişət əşyasına türk mənşəli ifadə 

ilə "simavər" deyiblər. [6, s. 7] 

XIX əsrin ikinci yarısı XX əsrin əvvəllərində yanacaq baxımından müx-

təlif olan yeni bir samovar növü istehsal edilməyə başlanmışdır. Bu samo-

varlarda kerosin istifadə olunurdu. Bu dövrdə ―Pariçko‖ və Çernikov zavo-

dunun bacası yan tərəfdən olan mis samovarları meydana gəlmişdir. [ 13, s. 19] 

Belə bir məqamı da qeyd etmək lazımdır ki, samovarların texniki xü-

susiyyətləri eynilik təşkil etsə də, görünüş baxımından müxtəliflik samovar-

lara verilən adlarla bağlıdır. Bu onunla izah olunur ki, ilk illərdə samovarlar 

standart formada istehsal edilsə də, daha sonralar isə samovar zavodlarının 

sayının artma səbəbindən bir-birindən fərqlənmək üçün estetik görünüşə 

önəm verilməyə başlandı. Bunun nəticəsində müxtəlif dekorlu samovarlar 

istehsal olundu.  

Müasir dövrdə qloballaşma və həyatın unifikasiyasının neqativ nəticə-

lərinə qarşı dura bilən, keçmiş haqqında xatirələri öz divarları arasında sax-

lamağa qadir olan, mədəni irsi qoruyan mədəniyyət ocağı hesab edilən mu-

zeylər kolleksiyaçılıq ənənələrinin qədim olduğunu tarixi faktlarla sübut 

edən elmi tədqiqat müəssisəsidir. Dünyada muzeylərin roluna böyük maarif-

ləndirmə imkanları olan mədəniyyət mərkəzləri kimi yanaşıldığından Azər-

baycan muzeyləri də bu dünyəvi tendensiyaya fəal şəkildə qoşulmuşdur. 

Onu da xüsusi qeyd lazımdır ki, Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyin-

də eksponatlar içərisində Azərbaycanın maddi mədəniyyətinin mühüm gös-

təricilərindən olan samovarların özünəməxsus yeri vardır. 

Muzeyin Etnoqrafiya fondunda qorunub saxlanılan orijinal və nadir 

eksponatlar içərisində samovarlar çeşid incəliyi baxımından diqqəti cəlb 
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edir. Hazırda fondda 40-dan artıq samovar mühafizə olunur.  

 Samovarların başlıca olaraq ―vaza‖, ―qədəh‖ ve ―silindirik‖ görünüş-

lü qablar olduğu bildirilir. XIX əsrin ikinci yarısı və XX əsrin əvvəllərində 

isə samovarlar şüşə anlamında ―banka‖ (банка), qədəh anlamında ―ryumka‖ 

(рюмка), vazo anlamında da ―vaza‖ (ваза), yumurta anlamında ―yaytso‖ 

(яйцо), palıd qozası anlamında ―jyolud‘‖ (жѐлудь), armud anlamında 

―dul‘ya‖ (дуля), şalğam anlamında ―repka‖ (репка) kimi tamamilə məhsu-

lun forması ilə bağlı isimlərlə adlanırdı [8, s. 22]. 

Məhz bu sadalanan samovar növləri Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi-

nin Etnoqrafiya fondunda mühafizə olunur. Şəkil 1,2,3. 

Fondda mühafizə olunan beşli samovar dəsti xüsusi olaraq diqqəti cəlb 

edir. Bu dəstə samovar, dəmlik, şəkər qabı, sini və cam daxildir. Samovarın q-

apaq hissəsində П 3. «И.Е.Караджаев» yazısı vardır. Samovarın hündürlüyü 

54 sm olub, iki ağac tutacağı var. Dəstəyi fiqurlu ağac materialdandır. Orta 

diametri 36 sm, oturacağının diametri 62 sm, lüləyi isə 13 sm-dir. Beşli dəstin 

digər hissəsi olan dəmliyin hündürlüyü 9 sm olub, diametri isə 13 sm-dir. 

Dəmliyin qapağı plastik materialdandır. Şəkər qabının hün-dürlüyü 13 sm, 

diametri 9 sm-dir. Şəkər qabı qapaqlı olub, ağac tutacaqdan ibarətdir. Qabın 

qulp və qapaq hissəsində 5 sıra xətti ilə naxış işlənmişdir. Sininin isə uzunlu-

ğu 43 sm, eni 31 sm olub, bir tərəfində ―W 5 T K‖ yazısı vardır. Camın isə 

uzunluğu 9 sm, oturacaqlıdır, diametri isə 16 sm-dir. [Şəkil 2] 

 Hər bir məmulatda istehsalçı fabrikin ştampı, hazırlayan ustanın adı 

və ya iki başlı qartal simvolu təsvir olunmuşdur, lakin müxtəlif metal nümu-

nələrindən hazırlanmış samovarlar istisna olmaqla daha çox istfadə olunan 

materiallarda gül motivlərinə rast gəlinir. 

Şəkil 3-də nümayiş olunan samovarın üzərində məşhur ―Наследники 

Василя Баташева в Туле» yazısı vardır. Həmçinin samovar neftlə işləyir. 

Ölçüləri isə hündürlüyü 71, diametri isə 36 sm-dir. Samovarın dəmkeşi, lü-

ləyi, dəstəyi vardır.  

Azərbaycanlılar arasında samovar ətrafında əyləşmək kimi ifadə forma-

laşmışdır. İnsanların bir-biri ilə söhbəti, çay süfrəsində xüsusi bir məna daşıyır. 

 

Nəticə 

Son olaraq vurğulamaq yerinə düşərdi ki, məişətdə o cümlədən, qonaq 

qarşılama mərasiminin atributlarından olan əl sənəti - samovarlar material, 

sərf olunan əmək, zəhmət, vaxt və nadir tapılması kimi səbəblərdən ötəri 

yüksək qiymətli məhsullardır. Bununla belə, samovarların istehsalında tələb 

və təklifin balansı sürətlə artdığına görə, zavodların yaradılması nəticəsində 

daha ucuz samovarlar, daha əvvəllər isə yalnız nəcib və yüksək təminatlı in-
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sanların ala biləcəyi samovarlar istehsal etməyə başladılar, həmçinin fəhlə-

lərin, zəngin kəndlilərin və tacirlərin evlərində, mehmanxanalarda, çay evlə-

rində və qonaq evlərində yerləşməyə başladı. XVIII əsrdən etibarən müxtəlif 

metallardan və ya metal ərintilərindən çay hazırlamaq üçün müxtəlif forma-

larda və motivlərlə hazırlanmış samovarlar bu gün praktiki istifadəsi səbə-

bindən elektrik samovarları ilə əvəz edilmişdir. Bununla belə, bu gün bərk 

yanacaq tankları olan samovarlar demək olar ki, hər bir evdə dekorativ 

maddi mədəniyyət nümunəsi kimi məişətdə xüsusi yer tutur. Çox sevindirici 

haldır ki, hal-hazırda ənənəvi samovarların bağ evlərində, təbiət gəzintilərin-

də, görüşlərdə, bayramlarda və xüsusi hallarda istifadəsi davam etdirilir. Be-

ləliklə, gündəlik istifadədən uzaqlaşsa da, ucuz və asanlıqla əldə edilə bilən 

ağac və ya kömür kimi bərk yanacaq növləri ənənəvi samovarların popul-

yarlığının artması üçün əsas amil idi, kerosin ilə yandırılan samovarlar və ya 

elektrik samovarları isə ənənəvi samovarları əvəz edə bilmədi. 
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Azərbaycanda ənənəvi xına mərasimi haqqında  

(MATM Etnoqrafiya Fondunun materialları əsasında) 

About the Traditional Ritual of Henna in Azerbaijan  

(Based on Materials From the Ethnography Found of ANMH) 

О традиционном обряде окрашивания хной в Азербайджане 

(на материалах фонда этнографии НАНА) 

Xülasə: Azərbaycanda qız bəyənmə, elçilik, bəlgə, nişan, paltarkəsdi, 

xına və nəhayət toy şənliyindən ibarət olan evlənmək mərasimlərinin hər bi-

rinin ayrı-ayrılıqda maraqlı, özünəməxsus, zəngin detalları vardır. Toydan 

bir neçə gün əvvəl icra olunan xına, özünün rəngarəng xüsusiyyətləri və ma-

raqlı cəhətləri ilə yadda qalan bir mərasimdir.―Xınayaxdı‖ mərasimində gə-

lin qıza xına qoyulduqdan sonra nəmər salınır. Axşam xına mərasiminə gə-

lən oğlan evinin adamları (qadınlardan ibarət) gəlin üçün xonça tutub gəti-

rərdilər. Xonçada xına, xına camı, xınabənd, qolçaq, ləçək, müxtəlif bəzək-

lər və şirniyyatlar, qənd, çay və s. olardı. Şənlikdə oğlanın anası, bacıları, 

böyük gəlin və yaxın qohumları ilə bərabər, daha çox gənc qızlar iştirak 

edərdilər. Qonaqlar yemək yeyər, çalıb-oxuyardılar. Camda xına isladıb ha-

zır edər, gəlin qızın əl-ayağına yaxardılar. Gəlinin əllərinə və ayaqlarına xı-

nanı ərli qadın, həmçinin bəxti gətirmiş və yarımış qadın yaxmalı idi. Qeyd 

olunmalıdır ki, Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin―Etnoqrafiya fondu‖nda 

mühafizə olunan xına camı, xına qabı, xına ləçəkləri, xınabəndlər, xına bağ-

ları, həmçinin, xına qolçağı xına mərasimi ilə bağlı unikal maddi mədəniy-

yət nümunələridir. 

Açar sözlər: toy, xınayaxdı, xına camı, xına ləcəyi, muzey. 

Abstract: There are such marriage ceremonies as a bridegroom, 

matchmaking, the groom's first gifts to the bride, betrothal, presentation of 

the bride's outfits, henna dyeing and, finally, a wedding celebration, each of 

which has interesting, original, rich details in Azerbaijan. The henna dyeing 

ceremony, held a few days before the wedding, has a variety of nuances and 

Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları 

Tourism and hospitality studies 
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details. After dyeing the bride, wedding sweets were distributed. In the 

evening, women from the groom's house came to the bride's house with a 

tray of treats. After dyeing the bride, wedding sweets were distributed. In 

the evening, women from the groom's house came to the bride's house with 

a tray of treats. Henna, a bowl, a vessel, an over sleeve, a cap, various 

decorations, sugar, tea, etc. are placed on the tray. The mother, sisters, older 

daughters-in-law and other close relatives of the groom, as well as young 

girls attended the feast. The guests ate and danced. Henna was soaked in a 

bowl and the resulting solution was smeared on the bride's hands and feet. 

Happy, wealthy married women should have dyed the bride's arms and legs. 

It should be noted that bowls, containers for mixing henna, special caps and 

garters, as well as over sleeves, stored in the Ethnography fund of the 

National Museum of the History of Azerbaijan, are unique cultural objects 

associated with the rite of henna staining.  

Keywords: wedding, henna, henna bowl, henna kerchief, museum. 
 

Резюме: В Азербайджане имеются такие брачные обряды, как 

смотрины девушки, сватовство, первые подарки жениха невесте, обру-

чение, представление нарядов невесты, окрашевание хной и, наконец, 

свадебное торжество, у каждого из которых есть интересные, своеоб-

разные, богатые детали. Церемония окрашевания хной, проводимая за 

несколько дней до свадьбы, имеет разнообразные нюансы и детали. 

После окрашивания невесты раздавались свадебные сладости. Вечером 

в дом невесты приходили женщины из дома жениха с подносом угоще-

ний. На поднос кладется хна, миска, сосуд, нарукавник, чепчик, разные 

украшения, сахар, чай и т. д. В застолье принимали участие мать, сес-

тры, старшие невестки и другие близкие родственницы жениха, а 

также девушки. Гости ели и танцевали. В миске размачивали хну и ма-

зали полученный раствор на руки и ноги невесты. Окрашивать руки и 

ноги невесты должны были счастливые, обеспеченные замужние жен-

щины. Следует отметить, что хранящиеся в фонде этнографии Нацио-

нального Музея Истории Азербайджана чаши, миски, сосуды для раз-

ведения хны, специальные чепчики и подвязки, а также нарукавники 

являются уникальными предметами культуры, связанными с обрядом 

окрашивания хной.  

Ключевые слова: свадьба, хна, чаша для хны, платок для хны, музей 
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Giriş 
Xına mərasimi və ya ―xınayaxdı‖ türk xalqlarının, eləcə də Azərbay-

can xalqının ənənəvi toy adətləri sırasında özünəməxsus yer tutmuşdur. 

Keçmişdə türk xalqlarının milli toy adətlərinin əsas mərhələlərindən biri 

olan xına mərasimi, bəzi lokal cəhətləri nəzərə alınmasa, demək olar ki, bir-

birindən fərqlənmir. Toydan bir neçə gün əvvəl icra olunan xınayaxdı, özü-

nün rəngarəng xüsusiyyətləri ilə həmişə xüsusi maraqla qarşılanmışdır. 

Müasir dövrdə də türk xalqlarında xınayaxdı mərasimi, bir qayda olaraq, qız 

evində zəngin və təntənəli şəkildə icra olunmaqdadır.  

Azərbaycanda qız bəyənmə, elçilik, bəlgə, nişan, paltarkəsdi, xına və 

nəhayət toy şənliyindən ibarət olan bu evlənmək mərasimlərinin hər birinin 

ayrı-ayrılıqda maraqlı, özünəməxsus, zəngin detalları vardır.  

Etnoqraf Q.Rəcəbli, bütövlükdə, evlənmə prosesi üçün etnoqrafik an-

layış kimi ―toy-düyün‖ ifadəsinin işlədilməsini daha məqsədəuyğun hesab 

etmişdir və göstərmişdir ki, Azərbaycanda evlənmə prosesi bir neçə mərhə-

lədən ibarət olmuşdur: qız bəyənmə, elçilik, nişan və toy şənliyi. Qız evində 

olan bu sonuncu toy şənliyi Azərbaycanın əksər bölgələrində ―xınayaxdı‖, 

bəzi yerlərdə ―xına toyu‖, Bakı, Lənkəran və Şəki bölgələrində ―qız toyu‖, 

Qazax bölgəsində isə ―yegəl‖ adlanırdı. Qeyd olunmalıdır ki, ―xınayaxdı‖ 

gecəsindən başlayaraq nişanlı qıza ―gəlin qız‖, adaxlı oğlana isə ―bəy oğlan‖ 

deyilirdi [10, s. 315].  

Etnoqrafik məlumatlara görə axşam xına mərasiminə gələn oğlan evinin 

adamları (qadınlardan ibarət) gəlin üçün xonça tutub gətirərdilər. Xonçada 

xına, xına camı, xınabənd, qolçaq, ləçək, müxtəlif bəzəklər və şirniyyatlar, 

qənd, çay və s. olardı. Şənlikdə oğlanın anası, bacıları, böyük gəlin və yaxın 

qohumları ilə bərabər, daha çox gənc qızlar iştirak edərdilər. Qonaqlar yemək 

yeyər, çalıb-oxuyardılar. Camda xına isladıb hazır edər, gəlin qızın əl-ayağına 

yaxardılar. Gəlinin əllərinə və ayaqlarına xınanı ərli qadın, həmçinin bəxti gə-

tirmiş və yarımış qadın yaxmalı idi. Müasir dövrdə xına qutusu, xına səbəti, 

xına zənbili, xına şamı və güllər mərasim zamanı qız evinə gətirilən əsas nəs-

nələr idilər. Təbii ki, müxtəlif şirniyyatlar da xına gecəsinin əsrlərdir davam 

edən nəsnələrindən biri hesab edilir. Gəlinin əllərinə xına yaxılması və bunun-

la bağlı digər detallar da öz yerində. Xına mərasimi zamanı xınayaxdı nəğmə-

ləri yadda qalan və könüloxşayan olur. Nəğmələr birbaşa adı çəkilən mərasim 

və gəlinin oxşaması ilə bağlıdır. Əllərə xına yaxarkən:  

Birinci Dəstə:  

Bu evlərin uzunu,  

Əllərə xına yaxarlar 
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İkinci Dəstə: 

Çoban qaytar quzunu,  

Əllərə xına yaxarlar 

 

Birinci Dəstə:  

Gedin deyin əmimə 

Əllərə xına yaxarlar 

 

İkinci Dəstə: 

Versin mənə qızını 

Əllərə xına yaxarlar 

 

Birinci Dəstə: 

Çəkil get, sənə qurban, 

Pəncərədən baxarlar. 

Gəlmişəm, dərim səni, 

Qəlbimə hörüm səni.  

Qapı, pəncərə bağlı, 

Bəs necə görüm səni? [11, s. 113-114]. 

 

Və ya:  

 

Kəmər bağla belinə, 

Şirni verin əlinə. 

Gəl, bizim əziz gəlin, 

Xına qoyum telinə. 

 

Nəqarət:  

Ay xınanı yaxın dəstinə-dəstinə, 

Xəbər getsin düşməninə, dostuna [11, s.11]. 

 

Bəzi yerlərdə toyun bu sonuncu mərhələsi ―xınayaxdı‖ adlanır. Gəli-

nin əlinə yaxılacaq xına oğlan evində isladılıb gətirilir. Sərpayı qız evində 

xına gecəsi əsas rol oynayır, mübarəkdarlıq edib söyləyir:  

 

Xeyir-dua qıza verin, 

Sürməni gözə verin. 

Xınanı yaxın əlinə 

Xəbər getsin obasına-elinə [3, s. 13]. 
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Toydan öncə gəlinin əllərinə xına yaxılmasını tərif edən xanəndə də 

oxuyub, onu tərif edir: 

Ad barmağa qızıl üzük  

Taxdın bərəkallah, gəlin, 

Əllərinə əlvan xına 

Yaxdın bərəkəllah gəlin deyib oynaq mahnı oxuyur [1, s. 133]. 

Azərbaycan toyunda xınayaxdı mərasimi yalnız qadınların və qızların 

iştirakı ilə keçirilir. Belə ki, qız evində həyata keçirilən son mərasimlər – xı-

nayaxdı, toy hamamı, gəlin bəzəmə ilə toyun birinci mərhələsi başa çatır. 

Qaqauzlarda və qaraqalpaqlarda da xınayaxdı qız evində keçirilən son məra-

sim olur. Taciklərdə də ―xinobandon‖ qız evinin son toplantısı hesab olunur. 

Lənkəran-Masallı bölgəsində müasir dövrdə bəzən oğlan əlinə qız evində 

gətirilmiş xına yaxılır. Bu hallara istisna kimi baxmaq lazımdır, ―xına‖ mə-

rasimi qadın xarakterli mərasim hesab olunur. Dağıstan tərəkəmələrində əl-

lərinə xına yaxılan gəlin qıza ―Ağ əllərdə əlvan xına, yak bərəkallah, gəlin‖ 

deyirlər [7, s.103, 104, 105]. Anadolu türklərində xına mərasimində oxunan 

folklor nəğmələri ilə bağlı nümunələr maraqlıdır: 

Vurun kızın kınasını  

Çağırın gelsin anasını 

Ha vallahi bu dileyim 

Gelin, kınan kutlu olsun 

Sağdığın inek sütlü olsun [13, s. 23]. 

Nəzərdən keçirilən folklor nümunəsində gəlin qıza xına yaxılmasına 

hazırlaşırlar, həmçinin, bu münasibətlə qutlu olsun deyir, təbrik edib, alqış 

edirlər. Qeyd olunmalıdır ki, Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Etnoqrafi-

ya fondunda mühafizə olunan xına camı, xına qabı, xına ləçəkləri, xınabənd-

lər, xına bağları, həmçinin, xına qolçağı xına mərasimi ilə bağlı unikal 

maddi mədəniyyət nümunələridir. Xınayaxdı ilə bağlı bu və ya digər detalla-

rı öyrənmək üçün bu maddi mədəniyyət nümunələri əhəmiyyəti olan əşya-

lardan hesab olunur. Etnoqrafik müşahidələrə əsaslanan N.Quliyeva göstər-

mişdir ki, xınayaxdıdan bir gün əvvəl oğlan evi qız evinə xonça gətirirlər. 

Xonçanın birinə qırmızı paltar, 2 bəzəkli şam və xına, o birinə isə şirniyyat 

qoyurlar. Həmçinin, qız evinə güzgü göndərilir. Axşam xına hazırlanır, 

qızın əl və ayağına, həmçinin, saçına qoyulur. Səhərisi xınayaxdıya hazırlıq 

görülür, çalğıçılar gəlirdilər. Xınayaxdıya çağrılan qonaqlar və oğlan evi qız 

evinə gələrdilər. Adətən, çalğıçılar və dəvət olunan qonaqlar qadınlardan 
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ibarət olurdu. Xınayaxtısı olan qız məclisdə oturmazdı. Xınayaxdının yarı-

sında qızı ―sağdış‖ və ―soldışı‖ məclisə gətirərdilər. ―Sağdış‖ və ―soldış‖ 

qızlardan biri mütləq oğlan evindən olmalı idi. Adətən, gəlini məclisə gəti-

rəndə oğlan evindən gətirilən xonçaları qızın (gəlinin) qarşısına qoyurlar (9, 

s. 41). Xınanı adətən, xına camında hazırlayardılar. Cama xınanın üzərinə 

ilıq su əlavə edib, palçıq şəkli alıncaya qədər qarışdırardılar. Alınmış palçıq 

şəklində olan xınanı gəlin qızın əllərinə və ayaqlarına yaxardılar. MATM 

Etnoqrafiya fondunda mühafizə edilən aşağı hissəsi konus formalı, gövdəsi 

dairəvi olan olan xına qabı misdəndir və qalaylıdır (inventar 6596). Ağız 

hissəsi isə diliklidir. XIX-XX əsrin əvvəllərinə aiddir. Fondda mühafizə olu-

nan digər mis xına camı qalaylı olub, ağız hissəsi xaricə çevrilmiş, dilimli-

dir. Xına camı XIX-XX əsrin əvvəllərinə aiddir (inventar 9327). 7710 in-

ventar saylı xına qolçağı XX əsrin əvvəllərinə aiddir. Qırmızı zərxaradan 

olan qolçağın kənarına zərbafta, qıraqlarına tünd bənövşəyi qaytan tikilib. 

Xına qolçağı yaxılan xınadan sonra gəlinin əlinə keçirilərdi. Xınanın yaxşı 

tutması üçün əllər bir müddət bu qolçaqda qalmalı idi. Xına gecəsində gəlin-

lik qıza xına libası geydirilir, qadınların yığışdığı otağa gətirilir, diz çökərək 

oturdurlar. Qadınlar, qızlar xına mərasiminə uyğun olaraq xına türküsü de-

yirlər. Xına türküsü bitənə qədər gənc qızlardan biri şamları gəlinin başı 

üzərində gəzdirir. Xına yaxılıb qurtarandan sonra oğlan evi tərəfindən gəlinə 

qızıl bağışlanır (bilərzik və ya sırğa). Xına türkülərini nəzərdən keçirərkən 

izlənən ―Qız anam xınan qutlu olsun‖, ―Xınan əzilsin‖, ―Hanı əlimin xına-

sı‖, ―Məni unutmayın qardaşlar, zalım ana, zalım ata‖ və sair ifadələr xına-

yaxdı və gəlinin ata evini tərk etməsi fikrini çatdırır [6, s. 1]. Elə mərasimə 

rəng qatan, xoş ovqat yaradan də bu mənalı, ədəbi ifadələrdir. Çox zaman 

bölgələrdə xınayaxdı ilə bağlı xor ilə deyilən maraqlı ―haxışda‖lar da söylə-

nilir. Anadolu bölgəsində xınayaxdı ilə bağlı lirik məzmunlu, lakin kövrək, 

həzin janrda maraqlı nəğmələr dillər əzbəridir: 

 

Xınam yaxıldı əlimə, 

Qurşaq bağlandı belimə, 

Düğüncülər ev önünə. 

Gəldi anam gedirəm 

Anam qızın gəlin oldu, 

Sənin deyil, elin oldu. 

Halal eylə, halal eylə. 

 

Mərasimdə gəlinə xına yaxıldıqdan sonra rəngarəng və müxtəlif par-

çalardan olan xınabəndlərlə barmaqlar sarınardı. Xınabənd barmaqlara xına 
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qoyanda hər birini ayrı-ayrılıqda bağlamaq üçündür. Adı qeyd olunan 

fondda gəlin üçün müxtəlif parçalardan, rəngarəng xınabəndlər vardır. Belə 

ki, fondda mühafizə olunan 4535 inventar saylı üçbucaq formalı xınabəndlə-

rin bəzilərinin üzəri qırmızı rəngli zərxaradan, kənarları göy rəngli zərxara-

dan ibarətdir. Astarı yaşımtıl sətin, kənarları isə çəhrayı qanovuzdandır. 

Digər xınabəndlərin üzəri çəhrayı rəngli tirmədən, astarı qırmızı ipəkdən, 

kənarı göy qanovuzdandır. Xınabəndlər XX əsrin əvvəlinə aiddir. İnventara 

10 ədəd xınabənd daxildir. Sarı qanovuzdan olan digər xınabənd XX əsrin 

əvvəllərinə aiddir. Xınabəndin yuxarı hissəsi xaradan, kənarları tünd göy qa-

novuzdan, arxası güllü çitdəndir (9749 inventar saylı). Qeyd olunmalıdır ki, 

fondda 9749 inventar saylı xınabəndin eynisi 9750 inventar saylı xınabənd 

də mühafizə olunur. Həmçinin, XX əsrin əvvəllərinə aid üçbucaq fomalı, 

üzəri bənövşəyi zərxaradan, astarı qırmızı çitdən (2230 inventar saylı), üzəri 

qırmızı zərxaradan, astarı qırmızı qanovuzdan (9691 inventar saylı), yuxarı 

hissəsinə zərbafta tikilmiş, üzəri qırmızı zərxaradan, astarı bənövşəyi qan-

ovuzdan olan (9580 inventar saylı) xınabəndlər fondda mühafizə olunur. 

Məlumdur ki, adətən, gecə vaxtı oğlan evindən qız evinə xına aparılardı. 

Məclisdə yalnız qadınlar və qızlar iştirak edərdilər. Xına məclisinin xərcini 

oğlan evi öz üzərinə götürərdi [3, s. 65].  

XIX-XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda demək olar ki, əksər bölgə-

lərdə xına mərasimlərində xına yaxılması prosesində xınabənddən istifadə 

edilərdi. Fondda mühafizə edilən xeyli sayda, zövqlə tikilmiş xınabəndlər 

göz oxşayır: Xınabənd (3111 saylı inventar) rəngli qanovuz parçadan tikil-

mişdir (8 ədəd). Astarı çitdəndir. Müxtəlif ölçülü olub, ikisinin kənarına 

qıvrım tikilib. Digər xınabənd XX əsrin əvvəllərinə aiddir. Üçbucaq formalı 

olan moruğu rəngli qanovuzdan, astarı narıncı çitdən tikilmiş xınabənd XX 

əsrin əvvəllərinə aiddir (7079 inventar saylı). Açıq qırmızı ipəkdən və astarı 

tünd qırmızı çitdən tikilmiş digər xınabənd də həmçinin, XX əsrin əvvəlləri-

nə aiddir (8500 inventar saylı). XX əsrin əvvəllərinə aid olan qırmızı rəngli 

qanovuz parçadan, astarı narıncı çitdəndir. Xınabənd üçbucaq formadadır 

(7115 inventar saylı). Üçbucaq formada qırmızı zərxara parçadan tikilmiş 

xınabəndin astarı mitqal parçadandır. XX əsrin əvvəllərinə aiddir (3220 in-

ventar saylı). İki hissədən ibarət olan 7116 inventar saylı, zövqlə tikilmiş xı-

nabənd üçbucaq formalıdır. XX əsrin əvvəllərinə aid olan xınabənd qırmızı 

qanovuzdan, astarı narıncı rəngli pambıq parçadan tikilmişdir. 7078 saylı xı-

nabənd üçbucaq formalı olub, üzü moruğu rəngli qanovuzdan, astarı narıncı 

rəngli çitdəndir. Astarında isə rus fabrikinin möhürü var. 8501 inventar saylı 

xınabənd qırmızı qanovuzdan, astarı zoğalı çitdəndir. XX əsrin əvvəllərinə 

aiddir. 7617 inventar saylı xınabənd XX əsrin əvvəllərinə aid olub, qırmızı 

qanovuzdan, astarı qırmızı çitdən tikilmişdir. Qırmızı zərxaradan, astarı zo-
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ğalı qanovuzdan olan 2 ədəd xınabənd XX əsrin əvvəllərinə aiddir. Xına-

bənd üçbucaq formalıdır (4152 inventar saylı). Üçbucaq formada olan 2 ədəd 

üzü moruğu rəngli qanovuzdan, astarı narıncı bezdən olan xınabənd XX əsrin 

əvvəllərinə aiddir (8508 inventar saylı). Üzü qarışıq güllü çitdən, astarı çəhrayı, 

ağ, qırmızı güllərdən ibarət üçbucaq formalı xınabənd XX əsrin əvvəllərinə aid-

dir (2876 inventar saylı). Elat tərəkəmə toy adətində həna (xına) yaxma mərasi-

mi gəlin gedən qızın sağdışı, soldışı, nişanlı və ərgən qızların şən keçən sevimli 

mərasimidir. Bu mübah məclisdə çalıb-oxuma, şənlik-şuxluq üzərində qurulur. 

Məclisin xanəndəsi isə hənayaxma mərasimində xorun müşayiəti ilə gəlin 

gedən qıza xeyir-dua verir. Qızlar həmçinin, ―Al xınanı, a gəlin, yax xınanaı, a 

gəlin‖ deyib nəğmə oxuyurlar [4, s. 137-138]. 

―Xınayaxdı‖ mərasimində gəlin qıza xına qoyulduqdan sonra nəmər 

salınır. Xına yaxıldıqdan sonra oğlan evinin yaxın adamları, qohumlar gə-

linə zinət əşyalarından hədiyyələr təqdim edirlər. Bu hədiyyələri su dolu ka-

saya atırlar. Xına mərasiminə gətirilən zinət əşyalarından əlavə, xonça da 

tutub gətirirlər. Qeyd olunmalıdır ki, xına mərasimində şənlənən qızlar məc-

lisindən ayrı, bəy oğlanın dostları da oynayıb şənlənirlər. Verilən məlumata 

görə bu zaman qız evindən bir nəfər bəy və onun dostlarınının qabağına 

―ikirəngli‖ çay gətirib qoyur. Çayı içib qurtardıqdan sonra boş nəlbəkiyə 

nəmər qoyulur [8, s. 2]. Kənd toyu ərəfəsində xına yaxılması və bununla 

bağlı bir sıra mərasim detalları nikaha qədər vacib və əhəmiyyətli ənənələr-

dən hesab olunur. Xına mərasimi toya bir gün qalmış keçirilən ―xınayaxdı‖ 

mərasimidir. Əlinə xına yaxılan gəlin artıq evlənməyi qəbul etmiş olur və 

geri dönüşü yoxdur (2, 56). Xınayaxdı evlilik öncəsi qız evində təşkil edilən 

mərasimdir. Xınanı su ilə isladıb əllərə və ayaqlara yaxırlar. Axşam yemə-

yindən sonra qatı kütlə halına salınan xına ovuca yaxılır və barmaqlar yu-

mulur, yumruq vəziyyətində olan əllər bezlə sarınır. Ertəsi gün əllər açılıb 

yuyulduqda qırmızıya boyanmış halda olur [5, s. 61]. Toy mərasimləri ilə 

bağlı adətlər sırasında xınanın son dərəcə xüsusi yeri vardır. Toydan bir gün 

öncə, həm gəlin qıza, həm də damada xına yaxılması üçün təşkil edilən xına 

gecəsi adət-ənənələrimizin hələ də imtina edilməyən bir sferasıdır. Toydan 

əvvəl könül xoşluğu və sevinclə yaxılan xınanın uğur və bərəkət ifadə etdiyi 

bildirilir. Eyni zamanda gəlin qızın əllərinə xına yaxılması onun özünü evi-

nə və həyat yoldaşına həsr etməsinin, yuvasında xoşbəxt olmasının bir növ 

ifadəsidir. Xınanın gəlinin belinə bağlanan lent və üzünə örtülən duvaq kimi 

qırmızı kimi al rəngi onun bəkarətinin simvoludur [12, s. 109]. Xına gecəsi-

nə şam işığının nur saçması, ətrafı işıqlandırması şairin misralarında şövqlə 

işıqlandırılmışdır:  
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Hınna gecesi şem tutup cariye-i mah 

Tas-ı felek içre şafakı kıldı müheyya 

Və ya: 

Arus oldı bu gece şem-i rena 

Anünçün yakdılar payına hınna [12, s. 110]. 

Şamdan əlavə xına ləçəyi xınayaxma mərasiminin ayrılmaz detalların-

dan biridir. Gəlinin əllərinə xına yaxıldıqdan sonra əksər vaxtlarda xına lə-

çəyi ilə sarıyıb, xınabağı ilə bağlayırlar. Muzeyin Etnoqrafiya fondunda sax-

lanılan xına ləçəkləri xüsusi gözəlliyə malik maddi mədəniyyət nümunələri-

dir. XX əsrin əvvəllərinə aid bir cüt xına ləçəyi üçbucaq formada olub, qır-

mızı zərxaradan, astarı qırmızı çitdən tikilmişdir (2538 inventar saylı). 1680 

inventar saylı xına ləçəyi XX əsrin əvvəllərinə aiddir. Tünd qırmızı rəngli 

güllü parçadan tikilmiş xına ləçəyinin astarı tünd qırmızı çitdəndir. 1681 in-

ventar saylı digər xına ləçəyi göstərilən 1680 inventar saylı xına ləçəyinin 

eynisidir. Həmçinin, fondda mühafizə edilən, mitqal parçadan olan üçbucaq 

formasında xına ləçəyi (8499 inventar saylı), üçbucaq formasında, üzəri qır-

mızı qanovuz, astarı bənövşəyi sətin parçadan olan xına ləçəyi (3219 inven-

tar saylı), zərxara parçadan, astarı narıncı sətin parçadan olan yenə üçbucaq 

formasında xına ləçəyini (7114 inventar saylı) göstərmək olar. Bundan əlavə 

özünün funksiyası və görünüşü cəhətdən əhəmiyyətli sayılan, maraqlı, qo-

tazlı xına bağlarını vacib xına mərasimi detallarından hesab etmək olar. Qo-

tazlı xına bağı görünüş cəhətdən unikal maddi mədəniyyət nümunəsidir. 

6597 inventar saylı nümunəyə nəzər saldıqda bir cüt çəhrayı rəngli, yun 

sapdan toxunulmuş, bir ucunda qotazı olan xına bağı görünür. 2123 inventar 

sayına daxil olan 3 cüt xına bağı qırmızı rəngli yun sapdan toxunmuşdur. 

Orta hissələrində düyün olan xınabəndlərin uclarında eyni rəngli qotazlar 

var. Xına bağları yuxarıda göstərildiyi kimi xınabəndlərin açılmaması üçün 

onların üzərindən bağlanır. 

Nəticə: 
Milli dəyərlər xalqın mənəvi dünyasını, məişətini, onun keçmişi ilə 

bağlı zəngin yaradıcılıq sferasını özündə geniş şəkildə əks etdirir. Toy adət-

lərinin də daxil olduğu milli dəyərlərin yaddaşlarda saxlanmasında və təbliğ 

edilməsində MATM Etnoqrafiya fondunun böyük rolu vardır. ―Xınayaxdı‖ 

mərasiminə aid olan xına camı, xınabənd, xına ləçəyi və xına bağlarının sax-

lanması, qorunması, həmçinin təbliği istiqmətində muzeyin bu fondunun 

əvəzsiz xidmətləri vardır.  
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Şəki-Zaqatala regionunda muzeylər 

Музеи Шеки-Загатальского района 

Abstract: The article provides general information about the Sheki-

Zagatala region. The museums in this region are being studied, their names, 

history, origins, activities, etc. issues are analyzed. Suggestions and 

recommendations are given on rural tourism and its development in the 

Sheki-Zagatala region. 

Keywords: museums, historical museums, rural tourism . 

Xülasə: Məqalədə Şəki-Zaqatala regionu haqqında ümumi məlumat 

verilir. Bu bölgədə olan muzeylər araşdırılır, oların adı, tarixi, yaranması, 

fəaliyyəti və s. məsələlər təhlil edilir. Kənd turizmi və onun Şəki-Zaqatala 

regionunda inkişafına dair təklif və tövsiyylər verilir. 

Açar sözlər: muzeylər, tarixi muzeylər, kənd turizmi 

Pезюме: В статье представлены общие сведения о Шеки-Зага-

тальском районе. Изучаются музеи этого региона, анализируются их 

названия, история, происхождение, деятельность и др. Вопросы. Даны 

предложения и рекомендации по сельскому туризму и его развитию в 

Шеки-Загатальском районе. 

Ключевые слова: музеи, исторические музеи, сельский туризм. 

Located in the north-west of Azerbaijan Shaki-Zagatala region covers 

Sheki, Gabala, Oguz, Gakh, Zagatala and Balakan administrative regions 

with ancient history and great tourism potential. Tourism specialization is in 

the direction of recreation and understanding. The development of tourism 

and recreation activities in the Sheki-Zagatala region depends on its 

location, natural resources, labor resources, economy, infrastructure, etc. has 

a great impact [1]. 

Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları 

Tourism and hospitality studies 
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Shaki belongs to the Shaki Zaqatala region, located in the southern part 

of the Greater Caucasus Mountains, about 300 kilometers northeast of Baku, 

and it is the second popular tourist destination next to Baku. Shaki, the capital 

of the independent Shaki Khanate between 1743 and 1819, is famous for a 

silk production. Many caravans passed Shaki as a trading point in the route of 

Silk Road. Shaki has tourism resources such as Shaki Khan Palace, 

Caravanserais, Shaki Khan's House, Shaki History and Folk Museum, crafts 

workshop, souvenir shops, and other tourist resources and facilities. Local 

products in Shaki are silk weaving products, carpet weaving, stained glass 

crafts, wood carving, pottery and embroidery [2, p.12]. 

Shaki-Zagatala region hosts a wealth of historical museums and some of 

the most important in the country. The Shaki History Museum is one of the 

main museums, considered one of the most important for artifacts of the 

Khanate period. The Shaki Museum of History and Local Lore is a museum 

located in Sheki city of the Republic of Azerbaijan. The museum is named after 

the Azerbaijani pedagogue, writer and ethnographer Rashid Bey Efendiyev. 

  Rashidbey Afandiyev Historical-Regional Ethnography Museum is 

one of the museums in Shaki. Tour groups are marched dutifully around the 

Rashidbey Afandiyev Historical-Regional Ethnography Museum, whose 

name is more impressive than its exhibits: archaeological oddments, 

ethnographical artefacts and the usual emotive panels on WWII, Karabakh 

and the Xojali massacre. Across the road is a late-19th-century Russian 

church in unusual cylindrical form, built on the site of a 6th-century 

Caucasian Albanian original. It now hosts the limited Museum of National 

Applied Art that displays fairly haphazard collections of Sheki crafts, 

including metalwork, pottery and embroidery. The total area of the museum 

is 924 m² and 724 m² of it are reserved for the exhibition halls. More than 

5000 exhibits reflecting the history, culture, ancient art forms, ethnography 

and cuisine of Shaki are exhibited in the museum. Nearly 3,000 of them are 

exhibited in exposition rooms. 

More interesting is a Shabaka Workshop (admission free; 9am-7pm), 

where local craftsmen assemble traditional stained glass windows, slotting 

together hundreds of hand-carved wooden pieces to create intricate wooden 

frames without metal fastenings. Small examples are sold as souvenirs. 

As of 18th century, five big Caravanserais (Isfahan, Tabriz, Lezgi, 

Ermeni and Taze) were active in Sheki but only two of them have survived. 

The upper and lower Caravanserais were built in 18th century and used by 

merchants to store their goods in cellars, who traded on the first floor, and 

lived on the second. Both Caravanserais includes view of all convenience 

and safety of merchants and their goods. 



Roya SULEYMANOVA 

132 

This museum was established in September, 1925 by the order of the 

Commissariat of Education. The museum has been relocated to this historical 

monument, built in 1895 for barracks purposes, since 1980. The total area of 

the museum is 924 m2. There are exhibition halls on 724 m2. The museum has 

about 5,000 material and cultural monuments reflecting our history and culture. 

About 3,000 of them are displayed in the exhibition halls. 

The museum has the following departments: 1) Nature; 2) Ancient 

period; 3) Ethnography; 4) Republic; 5) Science, culture, education and 

health; 6) Combat glory; 7) Silkworm breeding; 8) Agriculture; 9) Table and 

kitchen culture of Sheki; 10) A section reflecting the life activity of H. 

Aliyev, as well as his dedication to Sheki. 

The museum's exhibits have been repeatedly exhibited abroad and 

demonstrated in Madagascar, Ethiopia, Pakistan and other foreign countries. 

Along with foreign countries, the exhibitions consist of exhibits of museum 

were organized at events in Baku, the capital of our republic, at Sheki 

Turkish Lyceum, boarding school No. 1 and in other schools. 

Every year, on the first day of May, an open house is held and visitors to 

the museum can see the museum for free. During the year, the museum is 

visited by spectators from all over the world, and many celebrities from around 

the world have written their impressions in the museum's review book. 

A new department has been established in the museum related to the 

opening of the Sheki Olympic Complex, which reflects certain moments in the 

life and activity of our national leader, the former President Heydar Aliyev. 

The house museum of Rashid Bey Efendiyev in Sheki has been 

operating since March 31, 1991 in accordance with the decision of the 

Cabinet of Ministers of the Republic of Azerbaijan No. 51. 

The building where the museum is located was built in the 19th 

century in the national style with pebble and locally produced baked bricks. 

The building consists of two floors. The lower floor consists of two rooms 

and a basement, the upper floor consists of three rooms, a small corridor and 

departments. 

There are 2281 exhibits in the museum. The museum consists of four 

sections. 

The first department has a bust of Rashid Bey Efendiyev and exhibits 

reflecting his cretive activity. Autohor‘s works such as ―Gan ojagı‖ (1979) 

which was written during his studies at the Gori Teachers' Seminary, with 

the advice of his teacher A.O.Chernyavsky and ―Ushaq baghchası‖, 

―Basiratul-atfal‖, ―Saqqalın karamati‖, ―Qızıl gul‖, ―Dil aghrısı‖, ―Tiflis 

safari‖, ―Pul dalisi‖ are some of the exhibits of the department. The story 

"Rustam and Sohrab" from Firdovsi's "Shahnameh" translated by R.B 
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Efendiyev and Proudho's book "Psychology" are kept in the same 

department. In the second department, household items belonging to R.B 

Efendiyev's family are kept. The third department is presented as R.B 

Efendiyev's office. In the fourth department honorary decrees issued by the 

state and photos belonging to R.B Efendiyev's son Mammad bey Efendiyev, 

books belonging to his grandson Izzet Nabiyev are kept. 

M. F Akhundov's house museum was established in 1940 in the 

building located at M.F Akhundov Street 1, where he was born in 1812. It is 

estimated that the building was built in 1800. Later, M.FAkhundov's house 

museum was expanded, and some of its exhibits are housed in an additional 

building. Thus, M.F Akhundov's house museum consists of 2 buildings: an 

exhibition hall dedicated to his life and work and the house where the writer 

was born. 248 exhibits are demonstrated in the museum. 

The Museum of Applied Arts in Shaki was opened on June 9, 1985. 

This museum is located in the ancient Albanian temple, which is popularly 

called the "Round Temple". Opinions about the history of the building 

where the museum is located vary. This is a Christian architectural 

monument belonging to the period of Azerbaijan Caucasian Albania. The 

original form of the temple is believed to have been built before the VIII 

century. This period coincides with the second stage of the spread of 

Christianity in Albania. The temple has been repeatedly repaired. According 

to some historical sources, even during the reign of Dervish Muhammad and 

Chalabi khan, repair work was carried out. 

After the occupation of Azerbaijan by Russia (XIX century), the 

Round Temple in Nukha, the capital of the region, was constructed and used 

as a church of Russian soldiers. The Museum of Folk Applied Arts provides 

information about the arts that have been popular in Sheki since ancient 

times and about well-known artists in the city. Examples of applied art are 

demonstrated. The museum consists of 4 exhibition halls. Archaeological 

excavations found in Sheki are demonstrated in the first hall. There are 

different types of flower pots and jewelry found in women's and men's 

graves, spearheads. In the second main hall there is a general art department. 

Examples of pottery, carpentry, monologue, coppersmithing, netting, 

architecture, hat-making are demonstrated here. Extensive information is 

given about the masters engaged in these arts. In the third hall, mainly 

national women's and men's clothes, national musical instruments, samples 

related to silkworm breeding are demonstrated. Hall IV is called "Shaki 

room". The interior of ancient Sheki houses is demonstrated here. In 

accordance with national traditions, the shelves, niches, mattresses, chests, 
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jars, wool combs, etc. in our homes. samples form an exposition. More than 

500 exhibits are displayed in the museum's exposition. 

Flag Museum in Shaki was inaugurated President of the Republic of 

Azerbaijan Ilham Aliyev in 2018. The museum is located in the territory of 

the Flag Square. The museum has an exhibition hall, and the administrative 

and auxiliary rooms. 

The museum`s collection features the map and flags of the khanate 

period in Azerbaijan, medieval warriors` clothing, coats of arms of the 

Azerbaijani cities dating back to the 19th century, ancient metal coins, 

constitutions, emblems, flags, postage stamps, orders and medals relating to 

Azerbaijan Democratic Republic, Azerbaijan SSR and the independent 

Republic of Azerbaijan. 

` Gabala Region Historical Ethnography Museum is a local history 

museum located in Gabala. The museum displays more than 14,000 exhibits 

reflecting 2,500 years of history. The museum has a 900-square-meter 

building, 13 exhibition halls, a fund, Heydar Aliyev memorial rooms, a 

photo gallery, a rich scientific library, and an open-air exhibition area of 

ancient stone monuments. 

Gakh Historical Ethnography Museum is a scientific research and 

cultural-educational institution that collects and preserves movable 

historical monuments, scientific nature collections and art collections of folk 

art belonging to a certain geographical and administrative area. 

The Gakh History and Ethnography Museum has been operating since 

August 1981 in the 19th century Allahverdi church building in the center of 

the city. In June 1991, the museum was moved to a new type of building, 

partially adapted for it. To date, the museum has created its own rich fund. 

The museum preserves, researches and promotes about 11,500 items of 

historical and scientific significance, inquiring about the 670,000-year 

history of the Gakh region. According to the profile of the Gakh Museum of 

History and Ethnography, the complex profile belongs to the type of 

museums and preserves the treasury of historical science of Azerbaijan. 

Every year thousands of spectators get acquainted with the museum 

exposition located in the IX hall consisting of the VIII hall. In order to promote 

national and spiritual values, the museum staff regularly organizes stationary and 

mobile exhibitions based on archeological and ethnographic collections. 

Zagatala Museum of History and Ethnography was established in 

1967. The museum has a collection of household items made by artists at 

different times. These items include pottery, household and agricultural 

tools made of wood and various materials, textiles, metal ornaments, 

clothing samples from different periods, weapons and gifts. 
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Located along one of two highways that connect Baku and Tbilisi, the 

Sheki-Zagatala region has long been a hotbed of regional Azerbaijani 

culture with more than 100 ancient fortresses, palaces, museums, mosques, 

towers and hotels. Sheki-Zagatala offers unique nature, culture, and 

heritage: a classic formula for tourism development [3, p.4]. 

Rural tourism is also an important tourism sub-segment of the world 

tourism industry. Thus, people, who prefer recreation in quiet and green 

corners of the world far away from large cities, can benefit from physical 

and psychic recreation impacts. Various regions of Azerbaijan including 

villages offer tourists accommodation and restaurant services, although 

these services are not at a sufficient level. Training on tourism practices will 

be provided for household owners in villages, which will help increase the 

number of employed population in rural areas, while also strengthening 

service infrastructure for rural tourism, improving tourism services offered 

by rural houses, as well as developing alternative tourism subsegments and 

the country‘s economy. The development of rural tourism will facilitate the 

development of self-employed entrepreneurship practices, utilities in rural 

areas and increase of employment particularly among women, and several 

focused events will be taken to reach the maximum tourism potential of the 

country[5, p.70]. 
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Azərbaycanın rus əhalisi – malakanlar və duxaborlar 

Russian population of Azerbaijan – molokans and doukhabors 

Русское население Азербайджана - молоканы и духаборы 

Xülasə: XIX əsr dünyanın, eləcə də,Azərbaycanın siyasi və iqtisadi 

həyatında əlamətdar tarixi hadisələrlə xarakterikdir. Dünyadakı siyasi pro-

seslər Qafqaza, o cümlədən Azərbaycana da təsir edirdi. Bəhs edilən dövrdə 

Rusiya İmperiyası və İran-Qacarlar sülaləsi arasında müharibələr baş verir-

di. 1806-1813 və 1826-1828-ci illəri əhatə edən müharibələr tarixi Azərbay-

can torpaqlarının Rusiya ilə İran-Qacarlar sülaləsi arasında bölünməsinə 

səbəb olmuşdur. Bundan sonra Çar Rusiyası etnik baza yaratmaq və tərk 

edilmiş yerləri əhali ilə doldurmaq üçün rus əhalisinin köçürülməsini həyata 

keçirirdi. Beləliklə, Rusiya imperiyası etirazçıları - molokanları və du-xa-

borları Cənubi Qafqaza və Azərbaycana sürgün etməyə başladı. Nəticədə, 

Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində çoxlu sayda rus-malakan və duxabor 

yaşayış məntəqələri yaradıldı. 

Açar sözlər: ruslar, molokanlar, duxaborlar, köçürülmə, etnik qruplar. 

Abstract: 19th century is characterized by significant historical events 

in the political and economic life of the world as well as Azerbaijan. 

Political processes in the world had an impact on the Caucasus, including 

Azerbaijan. At that time, there were wars between Imperial Russia and Iran-

Qajars dynasty. Wars in 1806-1813 and 1826-1828 were a reason of 

dividing historical territories of Azerbaijan between Russia and Qajars 

dynasty. After that Tsarist Russia implemented resettlement of Russian 

population to create ethnic base and fill abandoned places with the 

population. Thus, Russian empire began exiling protesters - molokans and 

dukhabors to South Caucasus and Azerbaijan. As a result, a lot of Russian-

molokans settlements were created in the different parts of Azerbaijan.  

Key words: the Russians, the Molokans, the Doukhabors, resetlement, 

ethnic groups. 
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Резюме: XIX век характеризуется значительными историческими 

событиями в политической и экономической жизни мира, а также 

Азербайджана. Политические процессы, происходящие в мире, оказали 

влияние на Кавказ, в том числе и на Азербайджан. В этот период шли 

войны между царской Россией и Каджарским Ираном Войны 1806-

1813 и 1826-1828 годов привели к разделению исторических террито-

рий Азербайджана между Россией и Каджарским Ираном. После этого 

для создания этнической базы на завоеванных территориях и заполне-

ния населением заброшенных мест царская Россия осуществила пере-

селение русского населения. Таким образом, Российская империя нача-

ла высылать протестующих молокан и духоборов на Южный Кавказ и 

в Азербайджан. В результате в разных частях Азербайджана было соз-

дано множество русско-молоканских поселений. 

Ключевые слова: русские, молокане, духоборы, переселение, 

этническая группа. 

 

Giriş: XIX əsr Azərbaycanın siyasi həyatında mühüm tarixi hadisələr 

ilə xarakterikdir. Məlum olduğu üzrə Rusiya İmperiyası və İran-Qacarlar 

dövləti arasında 1806-1813 və 1826-1828-ci illərdə baş vermiş müharibələ-

rin yekunu olaraq tarixi Azərbaycan torpaqlarının şimalı Rusiya imperiyası-

nın, cənubu isə İranın tərkibininə qatılmışdır. Sözü gedən tarixi-siyasi hadi-

sə ilə Cənubi Qafqaz və Azərbaycanınyalnız siyasi və iqtisadi həyatında 

deyil, etnik mənzərəsində də mühüm dəyişikliklər dövrü başlanmış oldu. 

Mətn: Belə qarışıq bir vəziyyətdə Çar Rusiyasının əsas siyasi istiqa-

mətlərindən biri köçürmə siyasəti idi. Rusiya imperiyasının etirazçı rus 

kəndlilərini, eləcə də, onların daxil olduğu təriqətçi və bidətçiləri sürgün 

edərkən həm onları mərkəzdən uzaq tutmağa çalışır, həm də müharibələr nə-

ticəsində boşalmış kəndləri təkrar bərpa etmək və bu bölgələrdə Rusiyanın 

varlığını gücləndirmək məqsədi daşıyırdı.XIX əsrin 30-cu illərindən etiba-

rən Çar Rusiyası rus kəndlilərini Cənubi Qafqazın müxtəlif bölgələrində, o 

cümlədən, Azərbaycanda məskunlaşdırmağa başladı.  

Azərbaycana köçürülən rus əhalisinin əsas hissəsini müxtəlif dini təri-

qətlərə inanan molakanlar, duxaborlar, babtistlər və subbotniklər təşkil edir-

di [1.s.351]. Belə ki, XIX əsrin I rübündən başlayaraq Rusiyanın mərkəz vi-

layətlərində çarizm və xristian dininin bəzi ehkamlarına qarşı rus kəndliləri 

arasında müxtəlif təriqətlər yaranmışdı. Bundan narahat olan Çar Rusiyası 

müxtəlif yollar axtararaq, sonunda, yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, etirazçı 

qüvvələri mərkəzdən uzaqlaşdırmaq qərarı aldı. Bundan ötrü,onları ən təhlü-

kəli və zərərli ünsür hesab edən Çar I Nikolay 1830-cu il 30 oktyabr[20 ok-

tyabr] tarixli qərarı ilə ―etibarsız ünsür‖ saydığı bu kəndlilərin mərkəzdən 
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ucqarlara sürgün edilməsi haqqında fərman verdi [1.s.351]. Bu fərmana əsa-

sən Saratov və Astraxan quberniyalarından molakan və duxaborlar, Stavro-

pol quberniyasından isə subbotniklər və gerlər ucqar vilayətlərə sürgün edil-

məyə başladılar. Ümumiyyətlə, Qafqaz və Azərbaycan torpaqları hərtərəfli 

zəngin olduğundan, həm də dini və sosial baxımdan həyat şərtlərinin uyğun-

luğu nəinki sürgünlə, hətta, zamanla rus sektantların buraya könüllü gəlmə-

lərinə şərait yaratmışdır.  

Yuxarıda da qeyd edildiyi kimi, köçürülən rus təriqətçilərindən biri 

molakanlar olmuşdur. Malakanlar - Çar Rusiyasının xristianlığı qəbul etmə-

si ilə onların təqib və zülmlərinə qarşı çıxan bir təriqətdir. Kilsə təlimlərinə 

qarşı çıxan malakanlar xristianlığın pozulmamış xüsusiyyətlərini əsas götü-

rürdülər. Bir çox hallarda onlar üçün ―ruhən xristianlar‖ ifadəsi işlədilirdi. 

Mənşə etibarilə slav köklü olan malakanlar kilsənin bütün təqiblərinə qarşı 

mübarizə apardıqları üçün sürgün edilmişdilər. Bu sürgün bəzən yaranmış 

təqibdən yaxa qurtarmaq üçün bir seçim olsa da, bir çox hallarda Çar Rusi-

yasının əsas siyasətlərindən birinə çevrilmişdir. Sürgünlər nəticəsində mala-

kanlar Şərqi Sibir və Cənubi Qafqaz sərhədlərində yerləşdirilmişdir. Qafqa-

za köç edən malakanlar,əsasən,Türkiyə ilə İran sərhəddindəki Tiflis, İrəvan, 

Gəncə (Yelizavetapol) və Şamaxı (Bakı) vilayətlərindəki torpaqlara yerləş-

dirilmişdir. Bu zamanlar malakanların sayları haqqında dəqiq bir məlumat 

olmasa da, Rus çarı I Nikolayın hakimiyyətinin sonuna yaxın saylarının bir 

milyondan az olmadığı qəbul edilir. Ümumiyyətlə, malakan hərəkatı Rusi-

yada 18-ci əsrin ikinci yarısında yaranmış və 19-cu əsrin birinci yarısında 

daha geniş inkişaf edərək xristianlığın istiqamətlərindən birinə çevrilmişdir.  

Qeyd edək ki, malakanların adı haqqında müxtəlif fikirlər vardır. Belə 

ki, mövcud olan ilkin versiyaya görə malakanlar hərəkatının davamçıları 

orucluq vaxtı süd [rus dilində moloko] içdiklərinə görə belə adlanırdılar. 

Malakanlar özləri isə bu adı, "mənəvi südlə qidalanmaları" ilə izah edirdilər. 

Başqa bir fikrə görə isə, çar nümayəndələri tərəfindən malakanları duxobor-

lardan fərqləndirmək üçün həqarətlə bu cür adlandırılırdılar. Digər bir fər-

ziyyəyə görə isə onlar adlarını Malakan çayının (Molocniye vodı) adından 

götürüblər. Ancaq maraqlı bir məsələ də var ki, ―malakan‖ifadəsi1765-ci 

ildən məlumdur. Belə ki, malakan adı Tambov Kilsəsi rəhbərliyi tərəfindən 

1765-ci ildə Sinodda müzakirə edilməsi üçün hazırlanan hesabatında çəkil-

mişdir. Bu vaxta qədər isə ―İkonoborlar‖, ―Farmazonlar‖ və s. kimi ifadələr 

işlədirdilər [2.s.14]. Sözügedən hadisədən sonra bu hərəkat genişlənmiş və 

onun tərəfdarları da malakanlar adlanmağa başlamışlar. Belə halda bu fər-

ziyyə özünü doğrultmur.  

Rusiya imperatoru II Yekaterinanın hakimiyyəti dövründə malakanlar 

duxoborlarla birlikdə mərkəzdən cənub istiqamətlərindən, xüsusilə, Tavriya 
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və Bessarabiya quberniyalarına köçürülməyə başlanıldılar. Rusiya çarı I 

Aleksandrın hakimiyyəti illərində isə vəziyyət bir qədər dəyişmişdi. Belə ki, 

malakanlar 1803-cü ildə I Aleksandra müraciət ünvanlamışdılar. Hökümət 

onları ortadokslardan ayırmağa və Tavriya quberniyasının Melitopol vilayə-

tinin Moloçniye (südlü) çayı boyunca uzanan boş əraziyə yerləşdirməyi qə-

rara aldı. Yuxarıda qeyd edildiyi üzrə, malakan adını bu çaydan götürənlər 

onu bu məsələ ilə əlaqələndirilər. Lakin, buna baxmayaraq malakanalar 

daim nəzarətdə saxlanılırdılar. Daha sonra, Çar I Aleksandrın 1805-ci ildə 

verdiyi manifestlə malakanlara dini ibadətlərini rahat icra etmək üçün etiqad 

azadlığı verildi. Qərara əsasən kilsə xadimlərinin malakanlar yaşayan evlərə 

zorla daxil olmaları və digər təqiblərin qarşısı alınmış oldu. Ancaq bu qərar 

bütün Rusiya malakanlarına deyil, Tavriyada yaşayan malakanlara aid edil-

mişdi. Bununla belə, qəbul edilən manifest Rusiyanın mərkəzi bölgələrində 

Malakan hərəkatının canlanmasına və geniş yayılmasına səbəb olmuşdur. 

Bu isə hakim qüvvələrin və kilsənin narahatçılığına səbəb olmaya bilməzdi. 

Çar I Nikolayın dövründə isə yuxarıda qeyd edilən fərmanla malakanların 

daha uzaq bölgələrə, o cümlədən Cənubi Qafqaza sürgünü başlandı. 

Tarixə nəzər saldıqda aydın olur ki, malakanlar dünyada ən çox sürgü-

nə məruz qalan xalqlardan biridir. Kilsəyə qarşı çıxmaları ilə başlayan bu 

proses uzun müddət davam etmişdir. Hal-hazırda Rusiya əsas olmaqla, 

Amerika Birləşmiş Ştatları, Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan, Türkiyə və 

Avstraliya kimi ölkələrdə yaşamaqdadırlar. Malakanların bir qismi 1877-

1878-ci illər Osmanlı-Rus savaşı sonunda Qars və ətrafı Çar Rusiyası haki-

miyyəti altına düşüncə Qafqazdan Anadoluya köç etmişlər. 

Malakanlarla bərabər eyni taleyi duxaborlar da yaşamışdılar. Belə ki, 

1844-cü ildə Çar I Nikolayın göstərişi ilə Ukraynanın Zaporojye vilayətinin 

ərazisində yaşayan duxoborlar Cənubi Qafqaza - Azərbaycana sürgün edil-

mişdilər. Duxoborlar özlərini ―müqəddəs ruh uğrunda mübarizlər‖ adlandırır 

və dini görüşlərinə görə tez-tez yer dəyişməyə məcbur olurdular. Azərbay-

cana gələndən sonra etnik slav mənşəli olan duxoborların vəziyyəti bir qədər 

yaxşılaşır və burada özlərinə şərait qurmağa başlayırlar. 1863-cü ildə Slav-

yankanı ziyarət edən XIX əsr rus rəssamı V. Vereşşagin kənddə 205 evin ol-

duğunu və ümumilikdə 600 nəfərə yaxın kişinin yaşadığını bildirmişdir[10]. 

Beləliklə, Rus əhalsinin köçürülmələrinin nəticəsi olaraq, Azərbaycan-

da ilk rus kəndi XIX əsrin 30-cu illərində Qarabağın Vərənd bölgəsinin 

Qızıl-qışlaq ərazisində salınmışdır[8, s.11].Ancaq, tədqiqatçı İ.Y.Semyenov 

malakanların Qafqazda ilk məskənlərinin 1832-ci ildə Naxçıvanda Bazarçay 

sahilində salındığını qeyd etmişdir[3.s.112]. Daha sonra digər rus kəndləri 

Bakı və Yelizavetapol ərazilərində salındı. Müvafiq olaraq, 1834-cü ildə 

Altı-ağac, 1834-cü il Topçu, 1838-ci il Vel, 1838-ci il Privolnı, 1840-cı il 



Sara ƏHMƏDOVA 

140 

Prişib, 1840-cı il Xilmilli, 1843-44-ci illərdə Boris, 1843-45 ci illərdə Mərə-

zə, 1844-cü il Slavyanka, 1847-ci il İvanovka, 1849-cu il Astraxanka yaşa-

yış məskənləri salındı. Burada yaşayan ruslar əsasən Rusiyanın Tavriya, Sa-

ratov, Vladimir, Tambov əyalətlərindən gələnlər idi. Rusların Azərbaycana 

gəlişi və burada məskunlaması sonrakı dövrlərdə də davam etmiş, 1888-

1907-ci illərdə Muğan bölgəsində də rus məskənləri salınmışdır. Artıq Mu-

ğanda 1917-ci ilin məlumata əsasən 50 rus yaşayış yeri var idi [1,s.362].  

Azərbaycanda məskunlaşan, buranı özlərinin doğma vətəni kimi qəbul 

edən molokanların maraqlı, özlərinə məxsus həyat tərzləri olmuşdur. İlk 

əvvəl qeyd edək ki, malakanlar Qafqazda və Azərbaycanda dini cəhətdən 

təqib olunmurdular. Malakanlar özlərinin dini təliminin yeganə mənbəyi 

kimi Bibliyanı qəbul edirdilər. Onlar kilsədə xüsusi səlahiyyətlərə malik 

şəxslərin iyerarxiyasını qəbul etmirdilər. Molokanların kilsələri yoxdur, on-

ların ehkamçılıq təlimi "Dini qaydalar" adlı kitablarda təsvir olunur və iba-

dətlərini xüsusi ibadət evlərində icra edirdilər. 

Azərbaycanda yaşamağa başlayan ruslar, o cümlədən, malakanlar və 

duxaborlar təbii ki, ilk öncə müəyyən çətinliklərlə qarşılaşmalı olur və yeni 

torpaqlara öyrəşməyə çalışırdılar.Lakin buna baxmayaraq, zamanla rus əhali 

və azərbaycanlılar arasında qarşılıqlı mədəni mübadilə əsasında iqtisadi-tə-

sərrüfat əlaqələri yaranmışdır.  

XIX əsrdə malakanlar Bakı ərazisində, xüsusilə, İçərişəhərə yaxın yer-

lərdə də məskunlaşmışdılar. Əgər XIX əsrin əvvəllərində burada yaşayan 

malakanların sayı 4.6 min nəfər idisə, əsrin sonunda bu rəqəm təxminən 112 

min nəfərə çatırdı [11, s.5]. Bakıda yaşamağa başlayan malakanlar şəhərin 

mərkəzi hissələrində özlərinin evlərini tikmnəyə başlayır və həyatlarını qur-

mağa çalışırdılar. XIX əsrin 50-60-cı illərində artıq Bakıda ―Malakan qəsə-

bəsi‖ və ―Malakan məhəlləsi (Молоканская слобода)ifadələri meydana 

gəlmiş, 70-ci ildə salınan bağ isə ―Malakan bağı‖ adını almışdır. Zamanla 

malakanlar yaşayan yerlərdə günümüzə qədər gəlib çıxmış müxtəlif binalar 

tikilməyə başlamış, Malakan bağı isə bakılılar və digər sakinlərin əsas istira-

hət yerlərindən birinə çevriləyə başlamışdı. Malakan bağında müxtəlif ağac-

lar əkilməyə başlamış, zəngin malakanlardan olan Koşayev öz maddi vəsaiti 

hesabına bağa su çəkdirmişdir. Malakanlar yaşayan qəsəbənin küçələrindən 

biri Malakan küçəsi adlanmış, sonralar 9 yanvar, hazırda isə Xaqani küçəsi 

adlanmaqdadır [11,s.7].  

XIX əsrin 60-70-ci illərində Bakıda neft istehsalı sənayesinin inkişafı 

ilə əlaqədar olaraq, neft məhsullarının uzun məsafələrə daşınması zərurəti 

meydana çıxmışdı. Neftin daşınmasında istifadə olunan dəri çəlləklər əvvəl-

ki kimi tələbatı ödəmir, daha böyüklərinə ehtiyac duyulurdu. Belə ki, əvvəl-

lər nefti mədənlərdən çəlləklərdə daşıyırdılar, eyni zamanda tuluqlara doldu-
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rub, dəvələrə yükləyib, qəzalara, kəndlərə və hətta uzaq ölkələrə də yollayır-

dılar.Bəhs edilən dövrdə malakanlar yaşayan məhəllələrində ağac çəlləklər 

hazırlanmağa başlanıldı. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Neqativ fon-

dunda 4682 inventar saylı fotoşəkil bu mənzərəni çox gözəl izah edir. Bir 

nəfər qadın və bir nəfər kişinin çəllək istehsal edən emalatxanada çalışdıqla-

rı fotoda aydın şəkildə görünür.  

Bakıda yaşayan malakanlar əsəsən biznes işləri və ticarətlə məşğul 

olurdular. Məhz bunun nəticəsi olaraq, XX əsrin əvvəllərində bir neçə mala-

kan ailəsi zənginləşdi. Bunların içərisində ən zəngin və tanınmışı Skobelev 

qardaşları idi. Bakıya gəlməzdən əvvəl Rusiyanın mərkəzi əyalətlərindən 

dini etiqadlarına görə deportasiya olunan Skobelevlər ailəsi öncə Şamaxı ra-

yonu Mərəzə kəndində əkinçiliklə məşğul olurdular. Sonradan XIX əsrin 

70-ci illərindən Skobelevler Bakının mərkəzi küçələrindən birində un dəyir-

manı açdılar. Bu dəyirman Bakı və ətraf ərazilərin keyfiyyətli un və un mə-

mulatları ilə təmin edilməsində mühüm rol oynamışdır. Molakonlar içərisin-

dən çıxmış zəngin iş adamları sırasında gəmi sahibləri olan Koleşnikovlar 

və digər sahibkarlar Koşçeyevlər ailələri XIX əsrdə Bakı və Azərbaycanın 

iqtisadi həyatında mühüm yer tuturdular [13]. 

Azərbaycanın digər bölgələrində məskunlaşmış rus kəndliləri, eləcə 

də, malakanlar və digər rus əhali isə təsərrüfatın müxtəlif sahələri ilə məşğul 

olurdular. Onlar özlərinə məxsus olan təsərrüfat bilik və bacarıqlarını, ən-

ənəvi əmək alətlərini, torpağı becərmə, əkmə, gübrələmə təcrübələrini, əkin-

çilik sistemlərini, maldarlıq ənənələrini, hətta, Cənubi Qafqaz və Azərbay-

can üçün xarakterik olmayan Azərbaycan kəndlisinə çox yerlərdə məlum ol-

mayan bir sıra bitkiləri də gətirmişdilər. Buna görə də, rus kəndliləri Azər-

baycan ərazisində əsasən əkinçiliklə, bostançılıqla, meyvəçiliklə və üzümçü-

lüklə məşğul olur, bu sahələrdə öz ənənələrini tətbiq edirdilər. Bununla belə, 

rus kəndliləri yerli şəraiti də nəzərə alırdı. Belə ki, Azərbaycan üçün səciy-

yəvi olan ―Sarı buğda‖, ―Qara qılçıq‖ və ―Qırmızı buğda‖ sortlarını əkməyə 

başlamışdılar [8, s.11]. Eyni zamanda onlar Azərbaycana özlərinin yazlıq 

qırmızı ―qirka‖ və ―arnautka‖ buğda sortlarını da gətirmişdilər. Ancaq bu 

sortlar yerli şəraitə cavab vermədiyindən tezliklə sıradan çıxdı. Yerli sortlar-

dan isə tezliklə ruslar yerli əhaliyə nisbətən daha çox gəlir götürməyə nail 

oldular. Onlar eyni zamanda azərbaycanlılardan xeyli təsərrüfat ənənələri 

götürmüşdür. Azərbaycanın torpaq örtüyü bəzi yerlərdə rus kotanlarının iş-

lədilməsinə mane olurdu. Ona görə də elə yerlərdə rus kəndliləri də Azər-

baycana məxsus yerli ağac kotanlardan istifadə edirdilər. Eyni zamanda, 

1863-1865-ci illərdə Slavyanka və Novosaratovka kəndlərində olmuş XIX 

əsr rus rəssamı V.V.Vereşşagin yazırdı ki, həmin kəndlərin əhalisi taxılın yı-

ğılmasında azərbaycanlıların istifadə etdikləri üsullarından istifadə edirdilər. 
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Bu isə Azərbaycanda tolerantlıq ənənələrinin dərin tarixi köklərə bağlandı-

ğını, bölgədə mədəniyyətlər arası inteqrasiyanın olduğunu göstərməkdədir.  

Duxaborlar da malakanlar kimi təsərrüfatın müxtəlif sahələrində çalış-

mış, əsasən də, maldarlıqla məşğul olurdular. Hətta, maldarlıq təsərrüfatı sa-

həsində bir sıra yeniliklərə imza atmışdılar. XIX əsrin 40-cı illərindən Cənu-

bi Qafqazda merinos qoyun cinsləri yetişdirilməyə başlanıldı.Bu sahənin in-

kişafında malakan və duxaborların rolu böyük olmuşdur. Belə ki, XIX əsrin 

sonu A.Kalantarın hesablamalarına görə Yelizavetpol qəzasının Slavyanka 

kənd icmasına daxil olan dörd duxabor kəndində 25-30 min zərif yunlu 

merinos qoyun cinsi mövcud idi ki, bu da 1897-ci ildə bütün Cənubi Qaf-

qazda olan merinos cinsli qoyunların yarısı demək idi [7,s.839]. Duxabor tə-

sərrüfatlarında istehsal olunan yun, süd məhsulları Cənubi Qafqaz, hətta, 

Rusiyanın bazarlarına satışa çıxarılırdı. Rusiyanın bir çox şəhərlərinin o 

cümlədən, Moskva və Nijni-Novqorod tacirləri başlıca olaraq buradan yu-

nun alınıb satılması ilə məşğul olurdular [1, s.368].  

Rus əhali arasında sənətkarlıq da inkişaf etmişdi. Belə ki, Azərbayca-

na dörd təkərli ―malakan arabaları‖ və ―malakan dəyirmanları‖ məhz onlar 

tərəfindən gətirilmişdir. XX əsrin əvvəllərində Slavyanka kənd icmasına 

daxil olan üç rus kəndində 161 ədəd dörd təkərli araba var idi [1.s.368]. 

Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində yaşayan malakanlar hazırladıqları 

kənd təsərrüfatı məhsullarını satmaq üçün Bakıya səfərlər edirdilər. Qış ay-

larında kənd təsərrüfatı ilə məşğul ola bilməyən kişilər şəhərlərə üz tutur, 

müxtəlif peşələrdə çalışırdılar. Cənubi Qafqaz dəmir yolunun çəkilişinədək 

ölkədə yük daşınması işi malakanların əlində idi. Onlar arabaya qoşmaq 

üçün çox güclü at cinsi yetişdirmişdilər. ―Malakan atı‖ deyilən bir ifadə belə 

formalaşmışdı. Malakan atları ağır və iri cüssəli heyvanlar olub, boyunları 

qısa və yoğun, başları kobud, belləri orta uzunluqda, ayaqları qısa, sümüklə-

ri qalın,qarınları geniş, sinələri dərin idi [2, s.64]. Belə atların yetişdirilməsi, 

əsasən, Türkiyə ərazisinində uzun müddət davam etdirilmişdir.  

Azərbaycan kəndlisi rus əhalisinin gətirdiyi yeniliklərlə də tanış ol-

muşdular. Azərbaycan kəndlərinə pomidor, kələm, badımcan, kartof və 

başqa bitkilərin gətirilməsi də yenə malakanların və duxoborların adı ilə 

bağlıdır. Tədqiqatçı Q.Cavadov yazır ki, ruslar Azərbaycana gələnədək bu 

bitkilər demək olar ki, yerli əhaliyə məlum deyildi [1, s.35]. XIX əsrdən 

başlayaraq adı çəkilən bitkiləri Azərbaycan torpaqlarında əkib becərməklə, 

tədricən yerli əhalinin də marağına səbəb olmuşdur. Azərbaycanın Gədəbəy, 

sonra Şəmkir, Daşkəsən və Tovuz rayonlarının əsas kartofçuluq mərkəzlərinə 

çevrilməsində bu torpaqlarda məskunlaşan malakan və duxaborların rolu bö-

yükdür. Hətta, XX əsrin əvvəllərinədək Azərbaycanın bəzi bölgələri bu bitki 

ilə tanış deyildi. Əvvəllər yerli əhali kartofu rus adı ilə deyil ―yeralması‖ kimi 
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tanıyırdılar. Bundan əlavə, rus kəndliləri Azərbaycanda kənəf, kəndir, günə-

baxan kimi bitkilərin əkilib becərilməsi ilə də məşğul olurdular. Günəbaxan 

bitkisindən yağ çəkir, kənəf və kəndirin qabığından həm də sicim, kəndir ha-

zırlanması üçün istifadə edilirdir. Günəbaxan yağı XIX əsrdə bütün Cənubi 

Qafqazda ancaq rus kəndlərində istehsal olunurdu [1, s.365].  

Bu qeyd edilənlərdən əlavə, XIX-XX əsrin I yarısında Azərbaycanda 

yaşayan rus kəndliləri bəhs edilən təsərrüfat sahələrindən başqa üzümçülük, 

bağçılıq, bostançılıq, arıçılıq kimi təsərrüfatsahələri ilə də məşğul olurdular. 

Ancaq, bu sahələr əsasən əhalinin öz tələbatını ödəməyə xidmət edir, məi-

şətdən kənara çıxmırdı. 

Əvvəldə də qeyd edildiyi kimi, Azərbaycanda yaşayan rusların özləri-

nə məxsus təsərrüfatı, məişəti, adət-ənənələri vardı. Onlar, hətta, öz dini 

inanclarını sərbəst şəkildə icra edə bilir və heç bir təqiblərə məruz qalmırdı-

lar. Doğrudur, ilk vaxtlar müəyyən çətinliklər yaransa da, bu problemlər za-

manla həll olunmuşdu. Məskunlaşdıqları zamandan başlayaraq rus əhalinin 

məişət və mədəniyyətinin yüksəldilməsi, təminatı üçün dövlət tərəfindən 

qayğı göstərilirdi. Vaxtilə Azərbaycana köçürülən əhaliyə rus hakim dairələ-

ri tərəfindən adambaşına əlavə pul verilir, əmlaklarının daşınması üçün və-

saitlər ayrılır, bir çox hallarda ayrı-ayrı ailə dəstələrinin köçünü dövlət 

adamları müşayət edir, yerlərə gətirib, onları yerbəyer edirdilər. 

1917-ci ilə qədər malakanlar müəyyən qədər Azərbaycanın tarixində 

baş verən mühüm ictimai-siyasi hadisələrdə iştirak edirdilər. Ancaq inqilab 

illərində, Müvəqqəti hökümətin fəaliyyəti dövründə onların fəaliyyəti o 

qədər aktiv deyildi. Bununla belə, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti qurulan-

da onun parlamentində azsaylı xalqlar və etnik qruplara da yer ayrılmış, elə-

cə də, ruslar parlamentdə təmsil olunmuşdular. Sovet hakimiyyəti dövründə 

isə malakan icmalarında həyat köklü şəkildə dəyişməyə başlamışdı. Belə ic-

malar mövcudluğunu davam etdirir, lakin onların fəaliyyəti əhəmiyyətli də-

rəcədə məhdudlaşdırılırdı. İcmaların fəallarına dövlət orqanları və ictimai 

təşkilatlar tərəfindən nəzarət olunurdu.Eyni zamanda,fəal anti-dini təbliğata 

baxmayaraq, əhali malakan qaydalarına riayət etməkdə davam edirdilər.  

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi malakanlar Azərbaycanın müxtəlif bölgə-

lərində məskunlaşmışdılar. Bu gün, malakanların kompakt şəkildə yaşadığı 

yerlərdən biri İsmayıllı rayonu İvanovka kəndidir.Hazırda burada 1070-dən 

çox ev var. İvanovka özünün sakitliyi və təkrarolunmaz təbii mənzərələri, 

etnoqrafik özünəməxsusluğu, əhalisinin mehribanlığı, saflığı və zəhmətse-

vərliyi ilə də ad qazanmışdır. Kəndin tarixi də xeyli zəngindir. Belə ki, 

kəndin əsası 1847-ci ildə çar Rusiyası dövründə Qafqaza köçürülmüş ruslar-

malakanlar tərəfindən qoyulmuşdur. Kəndin əvvəlki adı ―Nefteran‖ olsa da, 

sonradan rusların burada məskunlaşmasının ilk təşəbbüsçüsü olan kəndli 
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İvan Perşinin şərəfinə İvanovka adlandırılmışdır[10]. 1936-cı ilə qədər İva-

novka ərazisində 3 artel var idi ki, 1936-cı ildə həmin arteller bir kolxozda 

birləşmişdilər. Kənddə M.I.Kalinin adına kolxoz fəaliyyət göstərirdi ki, 

1953-cü ildən 1994-cü ilə qədər ona Nikolay Vasilieviç Nikitin rəhbərlik et-

mişdir. Sonradan kolxoz onun adını daşımışdır.İvanovkalılar daha çox 

üzümçülük, taxılçılıq və heyvandarlıqla məşğul olurlar. Bu kəndin çaxır, 

pendir və s. kimi məhsulları günümüzədək daxili bazarda öz yerlərini tut-

muşdur. Kənddə bir neçə sex, park və zavod fəaliyyət göstərir. 

Gədəbəy rayonunun ərazisində yerləşən Yeni-İvanovka kəndində də 

malakanlar yaşayır. Rayonun Yeni-İvanovka kəndinin əsası XIX əsrin orta-

larında, Çar Rusiyasının regionlarda apardığı əhalinin ruslaşması siyasəti 

nəticəsində Azərbaycana köçürülən malakanlar tərəfindən qoyulmuşdur. 

Şəhər mərkəzi ilə kənd arasındakı məsafə təxminən 38-40 kilometr təşkil 

edir. Kənd ağsaqqallarının dediyinə görə bura ilk malakanlar 1852-ci ildə 

Samara şəhəri və Rostov vilayətlərindən gəlmişdilər. Yeni-İvanovkanin 

əsası qoyulan vaxt burada 600-ə yaxın malakan yaşayırdı. İvanovka Ermə-

nistanla sərhəd ərazidə yerləşdiyindən burada yaşayan malakanların əksəriy-

yəti 90-ci illərin əvvəllərində, Qarabağ müharibəsi zamanı buranı ermənilə-

rin hücumları sayəsində tərk etmişlər. 

Burada yaşayan malakanların sayı azalsa da, bu xalqın tarixi və məişətini 

yaşatmaq və gələcək nəsillərə ötürmək üçün kənddə ―Rus tarixi və məişəti‖ 

muzeyi fəaliyyət göstərir (14). Muzeydə slavyan xalqlarının evlərinə xas kür-

sülü sobaya, yun əyirmək üçün istifadə olunan cəhrəyə, palaz və ya kilim to-xu-

maq üçün yararlı olan dəzgaha rast gəlmək olar. Burada eyni zamanda məişətdə 

istifadə olunan müxtəlif ev əşyaları da qorunub saxlanılır. Bundan əlavə muzeyi 

ziyarət edən hər bir kəs qonaq kitabına öz ürək sözlərini yaza bilər.  

Yeni-İvanovkada xüsusi diqqət cəlb edən məkanlardan biri də Qədim 

malakan qəbiristanlığıdır. Burada yaşı iki əsrə yaxın olan başdaşılarına rast 

gəlmək olar. Bu məzarlıqda malakanlarla yanaşı yəhudi xalqının da nüma-

yəndələri dəfn olunmuşdur. 

Gədəbəydə malakanlar yaşayan yerlərdən digəri isə Novosaratovka 

kəndidir. Ərazinin belə adlandlırılması əhalisinin Saratov quberniyasından 

gəlmələri ilə bağlıdır. Maraqlıdır ki, burada yaşayan ruslar Azərbaycan di-

lində Gədəbəy ləhcəsi ilə danışırlar. Malakan kəndlərinin memarlıq qurulu-

şu və məişəti fərqlidir. Burada yaşayanruslar özlərinə məxsus köhnə adət-

ənənələrini, mətbəxlərini, musiqilərini bu günə qədər yaşatmaqdadırlar. 

Malakan və duxaborların geyimləri də yerli əhalidən fərqlənirdi. Du-

xabolar özləri elə geyinirdilər ki, paltarları ilə qonşularından fərqlənsinlər. 

Məhz bu səbəbdən həm kişilər, həm qadınlar özlərinə məxsus paltarlarını 

geyinir və onları qoruyub saxlayırdılar. Birgəyaşayış bəzən onların da ge-
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yimlərində müəyyən yenliklərə gətirib çıxarmış,bəzi dəyişikliklərə səbəb ol-

muşdur [1,s.374] Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Neqativ fondunda du-

xaborlara aid olan iki fotoşəkil bu baxımdan maraqlıdır. Fotoşəkillər bir 

daha duxabor kişilərinin geyimlərinin formalarını aydın şəkildə nəzərdən 

keçirməyə imkan yaradır(Şəkil6,8). 

Malakanlar fabrik istehsalı olan parçalardan hazırlanmış ənənəvi kost-

yumlar geyinirdilər. Geyimlər səliqəliliyi ilə fərqlənir ancaq, üzərlərinə bəzək 

vurulmazdı. Qadın köynəkləri uzun olub, qolları da uzun biçilərdi. Malakanlar 

arasında da uzun ətəklərə daha çox rast gəlinirdi. Geyim kompleksinin ənənəvi 

atributlarından biri önlüklər idi. Malakan və duxabor qadınları adi günlərdən 

fərqli olaraq bayram günlərində gözoxşayan parçalardan hazırlanmış önlüklər 

geyinərdilər. Geyimlərin hazırlanmasında yun və daha çox hallarda pambıq 

parçalardan istifadə edilirdi.Malakan qadınlarının bir xüsusiyyəti də var idi ki, 

onlar da başlarını örtərdilər. Provaslavlardan fərqli olaraq onlar bəzi hallarda 

başıaçıq gəzə bilərdilər. Ancaq bayram və ya xüsusi günlərdə birrəngli və ya 

təsvirli ipəkdən hazırlanmış, uzunluğu 10-15 sm aralğında olan yaylıq örtərdi-

lər. MATM-da olan duxabor qadınına aid olan bir foto bu deyilənləri əyani şə-

kildə görməyimizə imkan yaradır [Şəkil 7]. 

Azərbaycanda yaşayan ruslar – malakan və duxaborların yemək mədə-

niyyəti azərbaycanlıların yemək mədəniyyətindən fərqlənirdi. Yeməklərə, 

əsasən, rus mədəniyyətinə daxil olan ―borşlar‖, ―suplar‖, ət, süd və xəmir 

xörəkləri və müxtəlif şirniyyatlar daxildir. Xəmir xörəklər içərisində mala-

kan əriştəsi (Молоканская лапша) xüsusilə fərqlənir[9, s.48]. Adətən əriştə-

ni toy və yas mərasimlərində bişirirdilər.Əriştənin daha ləzzətli alınması 

üçün onu rus sobasında, çuqun qablarda bişirmək lazım gəlirdi. Süd xörək-

ləri sırasında isə kişmişli və adi sıyıqlar, ―kaşnik‖, südlü kartof üstünlük 

təşkil edirdi. Malakanlar dini etiqadlarına əsasən, spirtli içkilər içmir, donuz 

əti yemirdilər. Bundan əlavə, uzun müddət azərbaycanlılarla yaşayan əhali 

tədricən yerlilərin yeməkləri ilə tanış olmuş, onların xeyli hissəsini mənim-

səyib öz yeməklərinə daxil etmişdilər.  

Sayları müəyyən qədər azalsa da, hazırda malakanlar Azərbaycanda, 

əsasən, Bakı, Sumqayıt, Şamaxı, İsmayıllı, Gədəbəy və Qubada yaşayırlar. 

1890-cı illərdə duxabor kənd icması ilə Çar Rusiyası arasında gərginlik ya-

ranmağa başlayır və əvvəlcə duxoborlardan silahlar toplanılır [12]. Amma iş 

bununla yekunlaşmamışdı, qısa müddət sonra təqiblər, işgəncələr başlayır. 

Duxaborlar isə çıxış yolunu Kanadaya mühacirət etməkdə görürlər. Nəticə-

də, 1895-ci ildə 50 nəfərə yaxın duxabor icması Azərbaycanın Gədəbəy böl-

gəsindən Kanadaya doğru yola çıxır və bir neçə aydan sonra uzun məsafəni 

qət edərək yeni vətənlərinə gedib çatmışdılar. Buna baxmayaraq, duxaborla-

rın heç də hamısı Kanadaya getməmişdir. Əsas hissə Yelizavetapol (Gəncə) 
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quberniyasına gedərək buradakı molokanlarla birlikdə yaşamağa başlamış 

və digər hissə isə Azərbaycanda SSRİ hakimiyyəti yaradılandan sonra Uk-

raynaya, bir zamanlar çıxarıldıqları torpaqlara qayıtmışdılar. 

Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra qəbul edilmiş qərarlarda 

onun ərazisində yaşayan qeyri millətdən və qeyri dinlərdən olanların da hü-

quq və azadlıqları öz əksini tapmışdır. Ümummilli lider Heydər Əliyev Azər-

baycan Respublikasına prezidentlik etdiyi dövrdə malakanlarla daim görüş-

müş, müxtəlif vaxtlarda onların yaşadığı bölgələrə səfərlər etmişdir (şəkil 8). 

Daha sonra AR prezidenti İlham Əliyev bu siyasəti davam etdirərək, dəfələrlə 

İvanovka kəndində olmuş, sakinlərin yaşayışı və problemləri ilə maraqlan-

mışdır. Belə ki, 2005-ci ilin iyul ayının 20-də ölkə başçısı İlham Əliyev molo-

kan təriqətinin yaranmasının 200 illiyi ərəfəsində ölkədəki molokan icması 

nümayəndələrini qəbul edərkən Azərbaycanda yaşayan xalqların milli mədə-

niyyətlərinin qorunması və inkişafı, onların dini etiqadları üçün bütün imkan-

ların yaradılmasını vurğulamış və qeyd etmişdir: ―Təxminən iki əsr bundan 

əvvəl sizin əcdadlarınız Azərbaycana köçürülmüşlər. O vaxtdan, bütün bu 

illər ərzində biz mehribanlıq şəraitində, bir ailə kimi yaşayırıq. Çar hökuməti 

dövründə də, sosializm dövründə də, Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi ya-

şadığı indiki dövrdə də bu baxımdan heç nə dəyişməmişdir. Bizim cəmiyyəti-

mizdə əmin-amanlıq, sıx qarşılıqlı anlaşma mövcuddur, heç bir problem, han-

sısa ikili münasibət olmamışdır və əminəm ki, bundan sonra da olmayacaqdır. 

Bu, ölkəmizin ən böyük nailiyyətlərindən biridir‖ [11]. 

Nəticə. Hazırda, ölkədə Malakan ruhani-xristian dini icması rəsmi 

qeydiyyata alınmışdır. Onların ölkə ərazisində 10-dan çox dini nümayəndə-

liyi fəaliyyət göstərir. Müasir dövrümüzdə Azərbaycanda yaşayan ruslar ra-

hat şəkildə öz fəaliyyətlərini davam etdirir, müxtəlif elm-təhsil müəssisələ-

rində çalışır, bir sıra ictimai-siyasi tədbirlərdə fəal iştirak edirlər. Həqiqətən 

də, uzun illərdən bəri Azərbaycanda həyat sürən ruslar özlərini daima bu 

torpağın bərabər hüquqlu vətəndaşları hesab edirlər.  
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Azərbaycanda yaşayan ləzgilərin toy adətləri 

Wedding Traditions of Lezgi People Living in Azerbaijan 

Свадебные обычаи лезгин, проживающих в Азербайджане 

Xülasə. Ləzgilər Azərbaycanda məskunlaşmış qədim xalqlardandır. 

Tarixi Qədim Albaniya dövrünə təsadüf edən ləzgilərin zəngin mədəniyyət-

ləri var. Məqalədə Azərbaycanda yaşayan ləzgilərin toy adətləri ətraflı təsvir 

olunaraq müasir dövrlə əlaqələndirilmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, ləzgilər 

Azərbaycanda yaşayan azsaylı xalqlar arasında say etibarı ilə birinci yerdə-

dir. Ləzgilərin özünəməxsus mədəniyyətləri, adət-ənənələri mövcuddur. 

Ailə hər bir cəmiyyətin formalaşmasında çox önəmli rol oynayır. Bil-

diyimiz kimi ailə tarixin inkişaf mərhələlərinə uyğun olaraq daim dəyişir. 

Müasir ləzgilərin həyat tərzi ümumən Azərbaycan xalqının həyat tərzi ilə 

eynidir və cüzi fərqlərə malikdir. Onlar məskunlaşdıqları ərazinin, kəndlə-

rin, rayonun, zonanın adət-ənənələrinə, yerli xüsusiyyətlərinə alışaraq yaşa-

yışını buna uyğun qurmuşdular. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, ləzgilər kom-

pakt halda yaşadıqları ərazilərdə ata-baba adət-ənənələrini mühafizə etmiş-

dilər. Sumqayıt və Bakı şəhərlərində yaşayan və digər yerlərə köç etmiş ləz-

gilər həmin ərazilərin adət-ənənələrinə uyğunlaşmağa başlamışdılar. 

Açar sözlər: ləzgilər, adət, toy, müasir dövr, ailə. 

Abstract: Lezgins are one of the ancient peoples living in Azerbaijan. 

The lezgins have a rich culture dating back to ancient Albania. The article 

describes in detail the wedding customs of the lezgins living in Azerbaijan 

and connects them with the modern period. It should be noted that the 

lezgins are the first among the minority peoples living in Azerbaijan. 

Lezgins, who have lived here since ancient times, have their own cultures 

and traditions.  

 The family plays a very important role in the formation of any 

society. As we know, the family is constantly changing in accordance with 

the stages of development of history. The way of life of modern lezgins is 

generally the same as the way of life of Azerbaijani people and has little 

Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları 

Tourism and hospitality studies 

mailto:Zari.m.88@mail.ru


Zarina MURTUZAYEVA 

150 

differences. They got used to the traditions and local features of the area, 

villages, districts and zones where they lived and built their lives 

accordingly. However, it should be noted that in the areas where the lezgins 

lived compactly, they preserved the ancestral traditions. Lezgins living in 

Sumgait and Baku and migrating to other places began to adapt to the 

traditions of those areas. 

Key words: lezgin, custom,wedding, modern period, family. 

Резюме: Лезгины - один из древних народов, проживающих в 

Азербайджане. Лезгины имеют богатую культуру, восходящую к древ-

ней Албании. В статье подробно описываются свадебные обычаи лез-

гин, проживающих в Азербайджане. Следует отметить, что лезгины яв-

ляются первыми среди меньшинств, проживающих в Азербайджане. 

Лезгины, жившие здесь с древних времен, имеют свою культуру и тра-

диции. 

Семья играет очень важную роль в формировании любого об-

щества. Как известно, семья постоянно меняется в соответствии с эта-

пами развития истории. Образ жизни современных лезгин в целом 

такой же, как и образ жизни азербайджанского народа, и мало отлича-

ется. Они привыкли к традициям и местным особенностям района, де-

ревень, районов и зон, где они жили, и соответственно строили свою 

жизнь. Однако следует отметить, что в местах компактного прожива-

ния лезгин они сохранили традиции предков. Лезгины, живущие в 

Сумгаите и Баку и мигрирующие в другие места, начали приспосабли-

ваться к традициям этих районов. 

Ключевые слова: Лезгины, обычаи, свадьба, современность, 

семья. 

İstənilən sosial qrup fərdi mədəniyyət üzərində formalaşır. Bu da özü-

nü müəyyən qrupa xarakterik olan həyat tərzi kimi büruzə verir. Bütün etnos 

və millətlər bir-birindən fərqlənən etnik və milli mədəniyyətlərə malikdir. 

Istənilən etnik mədəniyyət etnosun öz yaşam tərzinə uyğunlaşdırmaq vasitə-

sidir. Etno-mədəniyyət bir qrup insanın onları kollektiv şəkildə hərəkət et-

məyə stimullaşdıran ümumi tələb və maraqlar çərçivəsində öz birliyini başa 

düşdüyündə formalaşmağa başlayır. Belə fəaliyyət spesifik şərtlər çərçivə-

sində baş verir, bu da özlüyündə unikal təcrübənin yaranmasına təsir göstə-

rir. Nəticədə bu da nəsildən nəslə ötürülən unikal mədəniyyətin yaranmasına 

gətirib çıxardır. 

Bir çox digər xalqlarda olduğu kimi ləzgilərdə də ailə qurmaq əsasən 

bir neçə mərhələlərdən keçir. Bunlara qız seçmək, ad eləmək, kiçik nişan, 
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böyük nişan və toy daxildir. Bütün bu proseslər bir neçə aydan bir neçə ilə-

dək davam edə bilir. Bəzən isə qeyd olunan mərhələlərdən kiçik və böyük 

nişan ya birləşdirilir, ya ümumiyyətlə keçirilmir, ya da birbaşa toyun içəri-

sində həyata keçirilir [2, s.29]. 

Təhlil olunan ədəbiyyatlardan məlum olur ki, keçmişdə ləzgilər çox 

hallarda öz qohumları ilə ailə qururdu. Bunlar çox vaxt əmi oğlu, əmi qızı, 

bibi oğlu, bibi qızı və ana tərəfdən isə xala oğlu, xala qızı, dayı oğlu, dayı 

qızı olurdu. Lakin müasir dövrdə qohumlar arası nikah demək olar ki, yox 

olmaqdadır. Keçmiş dövrdə ailə qurulanda oğlan və qızın valideynlərinin ra-

zılığı ilə baş tuturdu.  

Keçmiş dövrdə oğlan və qızın evləndirilməsində təkcə ailə üzvləri 

deyil, bütün nəsil iştirak edirdi. Qız seçilərkən əsas əməksevərliyinə, sakitli-

yinə və özünü aparma qaydasına fikir verilirdi. Qızın nəslinin səviyyəsi, nə-

sildə hansısa məşhur və ya imkanlı birinin olması da vacib şərtlərdən sayılır-

dı. Bu müasir dövrdə də belə olaraq qalır. Qızın fiziki cəhətdən də sağlam 

olması vacib idi. Çünki qız nəsil artırmalı, ev və uşağa baxmalı və digər tə-

sərrüfat işləri ilə məşğul olmalı idi. Qızın fiziki gücünə əsasən kənd yerlə-

rində yaşayanlar xüsusi fikir verirdilər. Qız anası öz qızına ev işləri görməyi 

öyrətməli idi. Qız bu cəhətdən bacarıqsız olduqda anası günahlandırıldı. 

Qız bəyənmədə əsas məsələlərdən biri onun əxlaq cəhətdən təmizliyi 

idi. Belə ki, gizli kiminləsə danışdığı, görüşdüyü bəlli olardısa belə qızın 

sonradan ailə qurmasında çox ciddi problemlər yaranırdı. Kişi də ədəb qay-

dalarına əməl etməli, öz ailəsinə sahib çıxmalı, əməksevər olmalı, yaşlılara 

hörmətlə yanaşmalı, pis vərdişlərdən uzaq olmalı idi.  

Çox vaxt qızı qohum, qonşudan istədiklərinə görə oğlan anası qızın 

gördüyü işlərə xüsusi nəzər yetirir, onun gələcəkdə necə gəlin olacağını təx-

min edirdi. 

Qız evi də öz növbəsində oğlan tərəfi haqqında məlumatların əldə 

edilməsi üçün oğlan tərəfin yaşadığı ərazidəki insanlardan, qonşularından və 

ya ümumi tanış olduqda ondan soruşurdular. Bu sorğu qız tərəfin qərar ver-

məsində önəmli rol oynayırdı. 

Ləzgilər arasında qız qaçırma digər Qafqaz xalqlarında olduğu kimi 

mövcud idi. B.Taylor qız qaçırmanın 3 növünü ayırmışdır: ―ədavət ilə (zor 

ilə qaçırılma), sülh yolu ilə (qızın razılığı və ailədən xəbərsiz qaçırılma) və 

formal qaçırılma (toy məclisindən qaçırılma). Qaçırılma çox vaxt qızın və 

ya oğlanın valideynlərinin ailə qurulmasına narazılığı nəticəsində baş verir-

di. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda yaşayan ləzgilər arasında qız qaçırmanı 3 

növə bölmək olar: 
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a) Qızın razılığı ilə qaçırılma. Bu növ qaçırılma valideynlər narazı ol-

duqda baş verirdi. Hal-hazırda bu növ ləzgilər yaşayan kənd yerlərində 

mövcuddur. 

b) Qızın razılığı olmadan qaçırılma. Qız oğlan və dostları tərəfindən

evindən uzaq bir yerdə olduqda qaçırılırdı. 

c) Qarşılıqlı razılıq ilə qaçırılma. Bu çox vaxt imkansız ailələrdə olur-

du. Çünki belə ailələrin maddi cəhətdən toy eləməyə imkanları olmurdu. Bir 

sözlə toy xərclərindən azad olmaq üçün ailələr qarşılıqlı razılığa gəlirdilər. 

Bu indinin özündə də aktual olaraq qalır. 

Qeyd olunduğu kimi, ailə qurulmasında ilk addım bəyənmə olurdu. 

Belə ki, həm yaxın keçmiş, həm də müasir dövrdə qızla oğlanın görüşmələ-

rinə şərait yaradılır. Əgər bir-birlərini bəyənirdilərsə elçilik olurdu. Keçmiş 

dövrdə elçiliyi bəyənmədən əvvəl edirdilər. Bəyənmə sonranın işi olurdu.  

Ailənin təməlini evlənmə (nikah) təşkil edirdi. Evlənmə də azərbay-

canlılarda olduğu kimi bir neçə formada olurdu. Bu özünü qız istəmə, dəyi-

şik evlənmə, levirat və sosorat, qız qaçırma, ikitərəfli razılıq ilə getmə, beşik 

nişanı kimi formalarda göstərirdi.  

Köhnədən qız üçün ailə qurma yaşı kənd yerlərində əsasən 14-16, oğ-

lanlar üçün 16-18 yaş idi. Lakin XX əsrin 60-cı illərindən başlayaraq kişilər 

əsgərlikdən sonra (20-25 yaş) evlənməyi daha üstün tutmağa başlayır. Qızlar 

isə əsasən 20-24 yaşlarda ailə qurmağa başlayır. Müasir dövrdə bu rəqəmlər 

kənd yerlərində yaşayan ləzgilər üçün keçərlidir. Amma şəhərdə yaşayan 

oğlan və qızlar daha gec ailə qurmağı üstün tutur. S.Ş.Hacıyeva qeyd 

edir: ―Ləzgilərdə 15 yaşında qız artıq yetkin sayılırdı və ailə qurmaq hüqu-

quna malik idi‖ [2, s.25]. Adətən ailədə böyükdən kiçiyə olaraq qızlar ərə 

verilir və oğlanlar evləndirilirdi. 

Kişilərin ailə qurma yaşı bir çox vəziyyətlərdən asılı olurdu. Bunlara 

misal olaraq ailənin maddi cəhətdən vəziyyətini göstərmək olar. Belə ki, 

gəlin üçün zəruri olan əşyaların alınmasına, toyun təşkil olunmasına, başlıq 

pulun verilməsi üçün maddi cəhətdən vasitələr lazım olurdu. Buna görə də 

bəzən oğlanlar 30-35 yaşlarında ailə qururdular. Müasir dövrdə bu vəziyyət 

daha açıq-aydın özünü göstərir. 

XIX əsrə kimi ailə münasibətlərində ləzgilərdə endogam ailələr üstün-

lük təşkil edirdi. Qızlar adətən öz kəndi daxilində ərə verilirdi. Lakin bu ərə-

fələrdə də artıq kənar kəndlərə, rayonlara və şəhərlərə də ərə verilmək və qız 

almaq faktları var idi. Zamanla kənd daxilində ailə qurulmada dəyişikliklər 

baş verməyə başlayır. Belə ki, ailələr öz qızlarını kənara verməyə başlayır. 

Bu məsələdə əsas iş digər tərəfin nəslinin uyğunluğu sayılırdı. 

Hal-hazırda kənd daxili evliliklər qalmışdır. Buna əsas kimi ailələr qız 

və oğlanların uşaqlıqdan bir yerdə böyüdüklərini, yaxşı tanıdıqlarını əsas 
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gətirirlər. Lakin qeyd olunduğu kimi qohumlar arası evliliklər öz statusunu 

itirmişdir. Belə ki, indi ―Мукъабрила яргаз хъухъ‖ (qohumdan uzaq) fikri 

yaranmışdır. Qohumlar arası nikahlar boşanma ilə nəticələnəndə hər iki tərəf 

bir-birinə düşmən kəsilir, bir növ qohumluq əlaqələri itir. 

M.Ş.Rizaxanova qeyd edir: ―Süftə kəndlərarası evlənmə ləzgilərdə 

yaxşı qarşılanmırdı və çox nadir hallarda baş verirdi. Belə nikahlar ən zid-

diyyətli fikirlər yaradırdı. Deyilirdi ki, yaxşı qız öz kəndin hüdudlarından 

kənara ərə gedə bilməz. Kənd daxili evliliyin qalmasına keçmişdə baş verən 

kəndlərarası ədavətlər də mühüm rol oynayırdı.‖ [4, s.138]. 

XIX əsrdə ləzgilərin ailə münasibətlərində əsas nüanslardan biri də 

imkan baxımından qız və oğlanın eyni səviyyədə olması idi. Imkanlı ailədən 

olan qızı kasıb və ya özlərindən aşağı təbəqədən olan oğlana ərə vermirdilər. 

XX əsrdən başlayaraq belə adət tədricən aradan qalxmağa başlayır. Artıq tə-

bəqəyə deyil, qız ilə oğlanın qarşılıqlı razılıqları və sevgi münasibətləri əsas 

götürülməyə başlandı. Amma müasir dövrdə də bəzən təbəqə vəziyyəti, əsa-

sən də oğlan evinin əsas götürülməyə davam edir.  

Qızın ərə verilməsi və oğlanın evləndirilməsi ailənin böyükləri tərəfin-

dən qərarlaşdırılırdı. Çox vaxt ailədə oğlanlar ailə qurmaq istəyini açıq söy-

ləyə bilmir, yaxın qohumla vasitəsilə valideynlərinə çatdırırdılar.  

Keçmişdə ailənin sevgi üzərində qurulmaması haqqında mülahizə yü-

rütmək düzgün olmazdı. Kənd yerlərində cavan oğlanlar toylarda öz gələcək 

həyat yoldaşlarını seçirdilər. Görüş yeri bulaq başı olurdu. Qızlar bəzənib su 

dalınca gedirdilər. Cavanların bulaq başında, müxtəlif toy məclislərində, 

bayramlarda danışmaları keçmişdə də seçim azadlığının olduğunu deməyə 

əsas verir. Lakin qız evində son söz valideynlərdə qalırdı.  

Ləzgilər elçi getməyə ―илчияр‖ deyirlər. Elçilikdə əsas daha yaşlı təc-

rübəli qohum, nənə baba iştirak edirdi. Bundan əlavə, elçilikdə qız evi ilə ta-

nışlığa və fikir almaq üçün əsas oğlanın anası, bacısı və digər yaxın qohum-

lar – 3-4 qadın gedir. Əgər qız evi narazılıq bildirməsəydi, 4-5 nəfər ibarət, 

həmçinin kişilərin də daxil olduğu elçilər gəlirdi. Qız tərəfdən elçilikdə vali-

deynlər və daha yaşlı ağbirçək qohumlar, əsas da ananın qardaşı ―халу‖ 

mühüm rol oynayırdı.  

Lakin müasir dövrdə çox halda oğlan evinin üzvləri, əsasən də vali-

deynlər özləri gedir. Elçilik üçün qız evinə bir neçə dəfə gedirdilər. Çox 

vaxt 3-cü dəfədən sonra razılıq verilirdi. Elçilikdə nəsil və oğlan haqqında 

qız evinə ətraflı məlumat verilir və qız istəmə məsələsinə keçilirdi. Əgər 

qızın valideynləri razı olsaydılar onlar qonaqları yaxşı qarşılayır, süfrə açır 

və ballı çörək təqdim olunurdu. Yox əgər müsbət cavab vermək istəməyən-

də konkret cavab verilmirdi, digər qohumlarla məsləhətləşib sizə xəbər edə-

rik deyilərək yola salınırdı. 
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Təhlil olunan ədəbiyyatlarda oğlan tərəfin hər dəfə elçiliyə şirniyyat, 

çörək ilə gəldiyi vurğulanır. Çörək qız anası tərəfindən qəbul olunan halda 

razılıq, əgər qəbul olunmurdusa bu razı olmamaları anlamına gəlirdi. Elçilər 

üçün süfrə açılırdı, qonaqlar da öz gəliş məqsədlərini yemək yeməzdən 

əvvəl bildirirdi. Razılıq verilməyəndə belə bunu kobud şəkildə demirdilər. 

əsasən ―biz hələ qızı ərə vermək istəmirik‖, ―hələ tezdir‖, ―hələ oxuyacaq‖ 

və s. formalarda bildirilirdi. Qeyd etmək lazımdır ki, son söz babada və ya 

atada olurdu[3,s.6]. 

Ailə münasibətlərində baş vermiş digər dəyişikliklərdən biri də artıq 

qızın razılığının soruşulması və məcburi ailə qurmasına sövq edilməməsidir. 

Baş vermiş dəyişikliklər sosial-iqtisadi və mədəni cəhətdən inkişafın göstə-

ricisi kimi qəbul edilir. Müasir dövrdə ailə qurma zamanı ləzgilərdə qızın ra-

zılığı əsas şərt kimi götürülür. Lakin razılıq kimi qızın anasının, qardaşları-

nın və dayısının razılığı da mühüm əhəmiyyət kəsb edir və müsbət cavab 

verilirdisə bəy tərəfindən qızın anasına hədiyyə verilirdi. M.Ş.Rizaxanova 

yazır: ―Əgər qızın valideynləri razılıq vermək fikrində olurdularsa deyirdi-

lər: Allah qismət eləsə verəcəyik, qismətdə varsa olacaq.‖ Razılıq vermək 

istəməyəndə isə ―qız hələ balacadır, oxuyacaq, ailə qurmaq istəmir‖ kimi 

sözlərlə razı olmadıqlarını bildirirdilər [4, s.147]. 

Razılıqdan sonra rəsmi elçilik – ―бичIи лишан» olurdu və bununla 

hamıya məsələ məlum olurdu. Dağıstanda yaşayan ləzgilər elçi getmək üçün 

həftənin xüsusi günlərini uyğun bilirdilər. Onlar əsasən ikinci və dördüncü 

günlərdə elçilik üçün uğurlu gün kimi sayırdılar. Elçi gələndə oğlan evi 

böyük hədiyyələrlə gəlirdilər. Hədiyyələr özündə 2 kq düyü, 2 kq buğda, 

halva (иситIа) ilə 10-20 çörək olan xüsusi sandıq, parçalar, yaylıqlar, 2 

qoyun və üzük aparırdılar. Elçilikdə tərəflər toy ilə bağlı məsələləri, həmçi-

nin başlıq pulu – ―кебина гьахъ‖ və toy günü müzakirə olunurdu. 

Elçilikdən sonra oğlan evi yenidən qıza üzük taxmaq üçün plov, şərf 

və qızıl üzüklə yenidən gəlirdilər. Bir müddətdən sonra oğul atası pul və şərf 

ilə yenə gəlirdi. Qız evinə ―калыма‖ verilirdi. Köhnədə bundan sonra toya 

kimi oğlan öz gəlini ilə görüşə bilməzdi. Azərbaycanda yaşayan ləzgi-

lər arasında qız üçün başlıq pulu verilirdi. Bu başlıq puluna ―калыма‖ deyi-

lirdi. Lakin Dağıstanda yaşayan ləzgilərdə buna ―рушан рагь‖ deyirdilər. 

Kalımın miqdarı ikitərəfli razılıqdan, oğlan evinin iqtisadi və maddi vəziy-

yətindən asılı olurdu. Bu kənd yerlərində hazırda min manatdan – iki min 

manata kimi, şəhərdə isə min-beş min arası olurdu. Kənd yerlərində pul əvə-

zinə heyvan, yağ, taxıl, düyü və s. verilə bilirdi. Bundan əlavə, kənd yerlə-

rində oğlan tərəfi qız tərəfinə toy üçün də köməklik göstərirdi [1,s.16]. 
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Elçilikdən sonra ən mühüm məqam nikah idi. Buna ―магьар» və ya 

«никягь» deyirdilər. Nikah (kəbin) həmişə qızın oğlan evinə köçməmiş-

dən əvvəl kəsilir.  

Kalımdan əlavə, bəzi ailələr ―кебингьак‖ və ya ―магьар‖ adlanan xü-

susi pul da verirdi. Bu qızın boşanması və ya ərinin rəhmətə getməsi nəzərə 

alınaraq özünü təmin etmək üçün verilirdi. Kəbin haqqı kimi pul, heyvan, 

xalçalar və s. verilə bilərdi. Kalım pulu ilə əsasən qız tərəfi cehiz alırdı. 

Cehiz kimi qızlara qab-qacaq, yataq dəstləri, xalçalar verilirdi. XXI əsrdə 

həm kənd yerlərində, həm də şəhərdə qızlara demək olar ki, bütün ev ava-

danlıqları alınır. Bura hətta soyuducu, televizor, paltaryuyan aid etmək olar.  

Qeyd etmək lazımdır ki, elçilik çox vaxt gizli və kiçik bir əhatə ilə 

olurdu. Yalnız nişandan sonra ətrafa məlumat verilirdi. Nişan bəzən təmtə-

raqlı, qonaqlı-qaralı qeyd olunurdu. Bəzi ailələrdə isə bura yalnız ən yaxın 

qohumlar dəvət edilirdi.  

Nişandan sonra toya hazırlıq başlayırdı. Bura kalım-başlıq pulunun 

verilməsi, toy günü razılıqları, cehiz alınma, tərəflərə hədiyyələrin alınması, 

oğlan tərəfin qıza qızıl, paltar alması, qız evinin oğlan evinə sandıq payının 

hazırlaması və s. daxil idi. 

Nişandan sonra ailələr ünsiyyət qurur, bir-birlərinin evinə qonaq gedir, 

müxtəlif məclislərdə bir yerdə iştirak edirdilər. Cavanların sərbəst görüşməsi 

adətən nişandan sonra baş tuturdu. Kənd yerlərində oğlan qızın yaşadığı evin 

yaxınlığına gedir, ya da bulaq başında görüşürdülər. Nişan adətən iki cür olurdu 

: kiçik nişan – ―лишан ктун‖ və böyük nişan – ―хунчаяр тухун‖. 

Yuxarıda qeyd olunduğu kimi ailə qurmaq məsələsi çox ciddi və mə-

suliyyətli məsələ olaraq evin böyüklərinin xüsusi nəzarəti altında baş tutur-

du. Bu çox vaxt həm qız və oğlanın istəkləri, həm də valideynlərin istəyi ilə 

baş tuturdu. Digər xalqlarda olduğu kimi ləzgilərdə də ailə dəyərləri 

yüksək qiymətləndirilir. Çox ciddi səbəb olmadan boşanma halları demək 

olar ki, müşahidə olunmurdu.  

Toy adətləri ləzgilərin qədim köklərinə söykənir. Toy – mədəniyyətin 

ən vacib hissəsidir. Toy adətlərində müxtəlif dəyişikliklər olmuş, bəzi köhnə 

adətlər yoxa çıxmış, yenilər əlavə olunmuşdur. Toy həmişə nişandan dərhal 

sonra baş tutmurdu. Bu elçilikdən 6 ay, bəzən 1-3 il də çəkə bilirdi. Toyun 

gec baş tutması ailənin maddi durumundan daha çox asılı olurdu. Bəzən 

oğlan evi başlıq pulunu verə bilmirdi. Bundan əlavə, bəzən oğlan və qızlar 

erkən yaşda nişanlandığı üçün yaşa görə də uzanırdı. Toya qədər olan müd-

dətdə oğlan evi bütün bayramlarda qız evinə gedir, ona müxtəlif hədiyyələr 

aparırdılar. Bu qızıl, paltar və s. ola bilirdi. Toy çox təmtəraqlı 1-3 gün müddə-

tində olur. Toya qohumlardan əlavə kənd yerlərində bütün kənd əhalisi dəvət 
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olunur. Kənd əhalisi də öz növbəsində müxtəlif hədiyyələrlə, pul və ərzaqla 

gəlir. Kənd yerlərində kişi və qadınlar üçün ayrı-ayrı stollar açılır [5, s.204].

Kənd yerlərində toya iki gün qalmış oğlan evi qız evinə gedir, toya zə-

ruri olan ərzaqlar haqqında məlumat alırdı. Bunlara mal (inək və ya 2 qoyun), 

düyü, un, yağ, içkilər və s. daxil olurdu. Keçmiş dövrdə toy üç gün davam 

edir və üçüncü gün gəlini aparırdılar. Hal-hazırda kənd yerlərində də toylar 

rayon mərkəzlərində yerləşən şadlıq saraylarda keçirilir və bir gün davam 

edir. Müasir dövrdə qız toyu ilə oğlan toyu arasında bir gündən bir həftəyə 

kimi fərq olur. Qız toyu oğlan toyundan əvvəl baş tutur və növbəti gün oğlan 

toyu olur ki, o da bir gün davam edir. Oğlan toyu günü məsafədən asılı olaraq 

gün batana kimi qız evinə qızı gətirməyə gedirlər. Toy professional musiqi 

ansamblı tərəfindən idarə olunur, əsasən ləzgi mahnılar səsləndirilir. 

 Göründüyü kimi toy proseduru mürəkkəb ənənələri özündə birləşdirə-

rək uzun bir tarixi yol keçmişdir. Müəyyən adət-ənənələrdə dəyişikliklər baş 

vermişdir. Bu da ən çox sosial-demoqrafik, sosial-mədəni, sosial-iqtisadi 

faktorların təsiri altında olmuşdur. 
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