
    Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüv-
vələrinin muxtar respublikadakı ordu, bir-
ləşmə və hissələri müasir silah və texnika
ilə təmin olunmuş, Naxçıvan Muxtar Res-
publikasının müdafiə qabiliyyəti xeyli güc-
ləndirilmişdir. Qədim hərb ənənələrinə və
mübarizə tarixinə malik olan Naxçıvan bu
gün etibarlı müdafiə olunur. Bu sahədə gö-

rülən işlərin tərkib hissəsi olaraq muxtar
respublika ərazisindəki ordu, birləşmə və
hissələrin döyüş qabiliyyətinin, eləcə də
şəxsi heyətin peşəkarlığının artırılması diqqət
mərkəzində saxlanılır, hərbi təlimlər keçirilir. 
    İyunun 20-də Naxçıvanda Əlahiddə
Ümumqoşun Ordunun döyüş atışlı taktiki
təlimi keçirilmişdir.

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov hərbi təlimi
izləmişdir. 
    Azərbaycan Respublikası müdafiə nazi-
rinin müavini – Əlahiddə Ümumqoşun
Ordu komandanı, general-leytenant Kərəm
Mustafayev təlimə hazırlıq barədə Ali
Məclisin Sədrinə raport vermişdir.

    Bildirilmişdir ki, təlimə 2085  nəfər şəxsi
heyət, 200-dən artıq döyüş və müxtəlif təyi-
natlı texnikalar cəlb olunmuşdur. Qüvvə və
vasitələrə ərazinin xarakterinə uyğun olaraq
hədəf şəraiti yaradılmışdır. Təlimin keçirilməsi
qoşunların və döyüş sistemlərinin idarə edil-
məsi vərdişlərinin təkmilləşdirilməsi və

Naxçıvanda Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun 
döyüş atışlı taktiki təlimi keçirilmişdir  

    Muxtar respublikanın iqlim şəraitinə uyğun
kənd təsərrüfatı bitkilərinin müəyyənləşdi-
rilməsi və bitki ehtiyatlarının zənginləşdiril-
məsi diqqət mərkəzində saxlanılır. Azərbaycan
Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Böl-
məsinin Nəbatat bağında bitkilərin biomüx-
təlifliyinin öyrənilməsi və toxum genefon-
dunun yaradılması istiqamətində ardıcıl təd-
birlər görülür, geniş elmi-tədqiqat işləri
aparılır. 
    İyunun 18-də Naxçıvan Muxtar Respub-
likası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov Nə-
batat bağına gəlmiş, burada görülən işlərlə

maraqlanmışdır. 
    Məlumat verilmişdir ki, Nəbatat bağının
sahəsi 13,2 hektar, muxtar respublika üzrə
balansında olan torpaqların sahəsi isə 80
hektardan artıqdır. Burada ayrı-ayrı flora
nümunələri üçün sahələr, təcrübə yerləri,
nadir bitkilər kolleksiyası, tingçilik sahələri,
həmçinin meyvə genefondu bağı yaradıl-
mışdır. Bu da yerli və məhsuldar toxum
sortlarının bərpası baxımından mühüm əhə-
miyyət daşıyır. 
    Nəbatat bağında “Ultra Sera” ailəsinə
məxsus son texnologiyaya malik istilikxana

quraşdırılmışdır. İstilikxana tam avtomatlaş-
dırılmış iqlim nəzarət, istilik, havalandırma
və suvarma sistemləri ilə təchiz edilmişdir.
Müasir texnologiyaların tətbiqi bitkilərin
normal inkişafına imkan verir. Burada sitrus,
Hind-Çin, Afrika, Avstraliya, Ərəbistan və
digər bu kimi mənşəli bitkilər olmaqla, 10
bölmə yaradılmış və 100-ə yaxın bitki əkil-
mişdir. Artıq bu bitki növlərinin bəziləri
muxtar respublikanın iqlim şəraitinə uyğun-
laşdırılmış və açıq havada çoxaldılmasına
başlanılmışdır. Həmçinin təcrübə sahələrində
Naxçıvan Dövlət Universitetinin biologiya

və coğrafiya ixtisaslarının tələbələrinin iştirakı
ilə açıq dərslər keçirilir.  
    Ali Məclisin Sədri Nəbatat bağının fəa-
liyyətinin genişləndirilməsinin vacibliyini
vurğulamış, bu məqsədlə təsərrüfathesablı
müəssisənin yaradılması, tingçilik sahələrinin
genişləndirilməsi, toxum genefondunun for-
malaşdırılması, müəyyənləşdirilən məhsuldar
toxum sortlarının “Araz” Elm İstehsalat
Birliyi ilə birlikdə təsərrüfatlara paylanılması
barədə tapşırıqlar vermişdir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin mətbuat xidməti

Nəbatat bağının fəaliyyəti genişləndirilir 

Ardı 2-ci səhifədə

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyunun 20-də Rusiya Federasiyasına
işgüzar səfərə gəlib.

*     *     *
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyunun 20-də Rusiya Federasiyasına

işgüzar səfəri çərçivəsində Sankt-Peterburq şəhərində Prezident Vladimir Putin ilə görüşüb.
*     *     *

İyunun 20-də Sankt-Peterburq şəhərində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin,
Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin və Ermənistan Prezidenti Serj Sarkisyanın birgə
görüşü olub.

*     *     *
Azərbaycanın paytaxtı Bakı növbəti dəfə dünya əhəmiyyətli mötəbər idman yarışına

ev sahibliyi edib. Bakıda dünyanın ən nüfuzlu idman yarışlarından biri – Formula-1
Avropa Qran-prisi keçirilib.

İyunun 19-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, xanımı Mehriban
Əliyeva və ailə üzvləri Formula-1 Avropa Qran-prisinin açılış mərasiminə və final
yarışına baxıblar.

Gərgin idman mübarizəsi şəraitində keçən Avropa Qran-prisinin qalibi “Mersedes”
komandasının üzvü Niko Rosberq olub.

Niko Rosberqə kuboku Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev təqdim edib.
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döyüş uzlaşmasının səviyyəsinin artırılması
məqsədi daşıyırdı. 
    Təlim 3 mərhələdə həyata keçirilmişdir.
Birinci mərhələdə müdafiə əməliyyatlarının
aparılması, düşmənin hücumunun dayandı-
rılması və əks-zərbə hazırlığının başa çat-
dırılması, ikinci mərhələdə əks-zərbənin en-
dirilməsi, düşmən bölmələrinin məhv edil-
məsi və itirilmiş ərazilərin bərpası, üçüncü
mərhələdə isə hücumun inkişaf etdirilməsi,
düşmənin müdafiə dərinliyində əlverişli sa-
hələrin ələ keçirilməsi və nəzarətdə saxla-
nılması tapşırıqları icra olunmuşdur. 
    Təlim ssenarisinə əsasən düşmən tərəfi
döyüş hazırlığına başlayaraq kəşfiyyat və
radiokəşfiyyat fəaliyyətlərini gücləndirmişdir.
Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun kəşfiyyat
qrupları düşmənin dərinliyində idarəetmə
məntəqələrinin, raket-artilleriya və hava
hücumundan müdafiə vasitələrinin atəş və
start mövqelərinin aşkar edilməsi üzrə fəa-
liyyətə başlamış, pilotsuz uçuş aparatı və
kəşfiyyat müşahidə cihazının vasitəsilə qarşı
tərəfin fəaliyyəti həm döyüşqabağı, həm
də döyüş müddətində izlənilərək nəzarətdə
saxlanılmışdır. Düşmən strateji rayonları
ələ keçirmək və torpaqlarımızı işğal etmək
məqsədilə irimiqyaslı hücum əməliyyatına
başlamış və təmas xəttində atəşkəs rejimini
pozaraq mövqelərimizi iriçaplı silahlardan
atəşə tutmuşdur. Əlahiddə Ümumqoşun
Ordu operativ qaydada əks-hücum əməliy-
yatını yerinə yetirmiş, xüsusi təyinatlı qruplar
gizli şəkildə düşmənə hücum edərək hakim
yüksəklikləri ələ keçirmişlər. Bu zaman
motoatıcı briqadalar minaatanlardan düş-
mənin komanda məntəqələrinə və artilleri-
yasına atəş zərbələri endirərək dərinlikdəki
hədəfləri məhv etmişlər. 
    İstənilən hava və məhdud görmə şəraitində
düşmənin hərəkətsiz və hərəkət edən tank-
larını, özüyeriyən artilleriya qurğularını,
vertolyot və təyyarələrini məhv etmək üçün
nəzərdə tutulan raket kompleksləri düşmənə
böyük itkilər vermişdir. Bu zaman hava hü-
cumundan müdafiə bölmələri zenit-raket
kompleksləri və zenit artilleriya qurğularından
istifadə edərək düşmən aviasiyasına zərbələr
endirmiş və strateji obyektləri hava hücum-
larından qorumuşdur. Sonra atəş dəstək ver-
tolyotları düşmən müdafiəsinin yaxın də-
rinlikdəki zirehli obyektlərinə zərbələr en-

dirmiş və düşmən üzərində atəş üstünlüyü
qazanılmışdır. Hərbi təlimdə səyyar tibb və
təmir-təxliyə qrupları da fəallıq nümayiş
etdirmişlər.
    Əks-zərbə atəş hazırlığı komandasından
sonra reaktiv sistemlər artilleriya qurğuları

ilə birlikdə düşmənin aşkar edilmiş qrup-
laşmalarını, hərbi və inzibati obyektlərini
məhv etmişdir. Düşmənin mina-partlayış
zonası keçildikdən sonra əsas qüvvələr ar-
tilleriya bölmələrinin atəş dəstəyi ilə döyüşə
daxil olmuşdur. Tank və motoatıcı bölmələr,
yandan keçən dəstələr düşmənə cinahlardan
və arxadan sarsıdıcı zərbələr endirərək möh-
kəmlənməyə imkan verməmiş, ordu aviasi-
yası, atəş dəstək və hərbi nəqliyyat vertol-
yotları hücum qruplaşmasını havadan dəs-
təkləmişdir. Bu zaman briqadanın tanklarla
gücləndirilmiş ikinci eşelon bölmələri də
döyüşə yeridilmiş, taktiki hava desantı xüsusi
təyinatlı qruplarla qarşılıqlı əlaqədə düşmən
müdafiəsinin dərinliklərindəki dağ aşırım-
larını və mühüm yüksəklikləri ələ keçirərək
Azərbaycan bayrağını qaldırmışdır. Bununla
da Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun şəxsi
heyəti  təlimdə yeni texnoloji vasitələri və
silahları uğurla tətbiq edərək döyüş tapşırığını
müvəffəqiyyətlə yerinə yetirmişdir. 
    Təlimdən sonra şəxsi heyətlə görüşən
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
Sədri Vasif Talıbov təlimin uğurla başa çat-

ması münasibətilə zabit, gizir və əsgərləri
təbrik edərək demişdir: Bu gün Azərbaycan
dünyanın inkişaf etmiş ölkələri sırasındadır.
Bunun bir səbəbi ölkəmizdəki sabitlik və
davamlı inkişafdırsa, digər səbəb güclü və
qüdrətli ordunun olmasıdır. “Hər bir dövlət

öz dövlətçiliyini qüdrətli etmək istəyirsə,
onun güclü ordusu olmalıdır”, – deyən
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər
Əliyevin ordu quruculuğu sahəsində müəy-
yənləşdirdiyi tədbirlər bu gün ölkə Prezidenti,
Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyev tə-
rəfindən uğurla davam etdirilir. Artıq Azər-
baycan ordusu inkişaf edərək müstəqilliyi-
mizin təminatçısına çevrilib. Torpaqlarımız
etibarlı müdafiə olunur. 
    Ali Məclisin Sədri demişdir: Ordu qurucu -
luğu sahəsində həyata keçirilən tədbirlər
Naxçıvan Muxtar Respublikasında da uğurla
davam etdirilir. Əlahiddə Ümumqoşun Or-
dusu və Silahlı Qüvvələrimizin muxtar res-
publikadakı digər birləşmə və hissələri böyük
təşkilatlanma və quruculuq yolu keçmiş,
şəxsi heyət peşəkarlığını artırmışdır. Ordunun
döyüş qabiliyyətinin və şəxsi heyətin peşə-
karlığının artırılmasında hərbi təlimlərin
mühüm rolu var. Torpaqlarımızın işğal al-
tında, ölkəmizin isə müharibə şəraitində ol-
ması hərbi təlimlərin planlı keçirilməsini,
hərbi hissə və birləşmələrin döyüş qabiliy-
yətinin yüksəldilməsini zərurətə çevirib. Bu-

günkü hərbi təlimlər bir daha göstərdi ki,
əsgər və zabitlərimiz qarşıya qoyulan istənilən
tapşırığı uğurla yerinə yetirmək qüdrətin-
dədirlər. Bu isə müasir ordu üçün ən vacib
keyfiyyətdir. 
    Ali Məclisin Sədri şəxsi heyətə müraciətlə
demişdir: Torpaqlarımızın müdafiəsi sizə
tapşırılıb. Bu, müqəddəs vəzifədir. Ona görə
də şəxsi heyət xidməti nümunəvi təşkil
etməli, müasir silah və texnikalardan istifadə
qaydalarını mənimsəməli, nizam-intizama
əməl olunmalı, döyüş qabiliyyəti daim artı-
rılmalıdır. Bu gün Naxçıvan blokada şərai-
tində yaşayır. Ərazisinin çox hissəsi düşmənlə
sərhəddir. Buna baxmayaraq torpaqlarımız
etibarlı müdafiə olunur. Hərbi qulluqçuların
döyüş ruhu və vətənpərvərliyi yüksəkdir.
Xalq-ordu birliyi vardır. İnsanlar sizə güvə-
nərək rahat yaşayır. Hər bir hərbi qulluqçu
da bilməlidir ki, onun arxasında güclü döv-
lətimiz və xalqımız dayanıb. 
    Ali Məclisin Sədri qarşıdan gələn 26
İyun Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüv-
vələri Günü münasibətilə Silahlı Qüvvələ-
rimizin Naxçıvandakı birləşmə və hissələrinin
şəxsi heyətini təbrik etmiş, çıxışını Azər-
baycan Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyevin “Ölkəmiz qarşısında duran
əsas vəzifə – torpaqlarımızı işğalçılardan
azad etmək üçün biz hazırıq və hazır ol-
malıyıq” fikirləri ilə tamamlamışdır. 
    Azərbaycan Respublikası müdafiə nazi-
rinin müavini – Əlahiddə Ümumqoşun Ordu
komandanı, general-leytenant Kərəm Mus-
tafayev təlim zamanı qarşıya qoyulan məq-
sədlərə tam nail olunduğunu və Əlahiddə
Ümumqoşun Ordunun bundan sonra da is-
tənilən döyüş tapşırığını yerinə yetirməyə
hazır olduğunu bildirmiş, muxtar respublikada
ordu quruculuğu sahəsində həyata keçirilən
tədbirlərə görə minnətdarlıq etmişdir.   
    Ali Məclisin Sədri təlimdə fərqlənən
zabit, gizir və əsgərləri qiymətli hədiyyələrlə
mükafatlandırmışdır. Bütün şəxsi heyətə
Ali Məclisin Sədri adından təşəkkür elan
olunmuşdur.
    Sonda zabit, gizir və əsgərlər şəxsi heyət
arasındakı birlik və bərabərliyin ifadəsi olan
“Hamı bir nəfər, bir nəfər hamı üçün” şüarını
səsləndirmişlər.  

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin mətbuat xidməti

    Azərbaycanın dünyada müstəqil,
hüquqi, demokratik dövlət kimi
tanınması, ölkədə insan hüquq və
azadlıqlarının təmin edilməsi və
müdafiəsi ümummilli lider Heydər
Əliyevin adı ilə bağlıdır. 

    Görkəmli dövlət xadiminin
1998-ci il 18 iyun tarixli Sərəncamı
ilə təsdiq edilmiş “İnsan hüquqla-
rının müdafiəsinə dair Dövlət Pro -
qramı” ölkəmizdə insan hüquqla-
rının müdafiəsi sahəsində görülən
işlərin səmərəliliyini daha da artırıb
və insan hüquqlarının davamlı in-
kişafına geniş imkanlar yaradıb.
Bu sahəyə qayğının ifadəsi kimi
ölkə başçısı cənab İlham Əliyevin
2007-ci il 18 iyun tarixli “Azər-
baycan Respublikasında İnsan Hü-
quqları Gününün təsis edilməsi
haqqında” Sərəncamına uyğun ola-
raq, hər il  iyunun 18-i ölkəmizdə
İnsan Hüquqları Günü kimi qeyd
olunur. İnsan Hüquqları Günü mü-
nasibətilə ölkəmizdə, o cümlədən
Naxçıvan Muxtar Respublikasında

müxtəlif tədbirlər həyata keçirilir.
Belə tədbirlərin davamı olaraq iyu-
nun 18-də Naxçıvan şəhərindəki
Gənclər Mərkəzində muxtar res-
publikanın ali və orta ixtisas təhsili
müəssisələrinin tələbələri arasında
bilik yarışı keçirilib. 

    Bu münasibətlə keçirilən tədbiri
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisi Aparatı rəhbərinin müavini,
Qanunçuluq və hüquq-mühafizə or-
qanları ilə iş şöbəsinin müdiri Cəlil
Rüstəmov açıb, keçirilən bilik ya-
rışının mahiyyətindən bəhs edib. 

    Naxçıvan Muxtar Respublikası-
nın İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili
(Ombudsman) Ülkər Bayramova
və Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri yanında Gənc -
lər Fondunun icraçı direktoru Məm-
məd Babayev çıxış edərək keçirilən
yarışın gənclərin hüquqi biliklərinin
artırılmasında mühüm rol oynaya-
cağını bildiriblər.
    Sonra bilik yarışı başlanılıb. Ya-
rışda Naxçıvan Dövlət və “Naxçı-
van” universitetləri və Naxçıvan
Müəllimlər İnstitutunun, həmçinin
Naxçıvan Dövlət Texniki, Naxçıvan
Tibb və Naxçıvan Musiqi kolleclə-
rinin tələbələri iştirak ediblər. İki
turdan ibarət bilik yarışında tələbələr
komanda şəklində Azərbaycan Res-
publikası və Naxçıvan Muxtar Res-
publikası konstitusiyalarına, həm-
çinin muxtariyyətin tarixi və hüquqi
aspektlərinə dair suallar üzrə bilik-

lərini sınayıblar.
    İki saata yaxın davam edən bilik
yarışında ali təhsil müəssisələri tə-
ləbələri arasında Naxçıvan Dövlət
Universitetinin “Naxçıvan” koman-
dası birinci, “Naxçıvan” Universi-
tetinin “Vətən” komandası ikinci,
Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun
“Nəqşicahan” komandası isə üçüncü
yerə layiq görülüblər. 
    Orta ixtisas məktəbi tələbələri
arasında isə Naxçıvan Tibb Kolle-
cinin “Loğman” komandası birinci,
Naxçıvan Musiqi Kollecinin “Xa-
tun” komandası ikinci, Naxçıvan
Dövlət Texniki Kollecinin “Odlar
yurdu” komandası üçüncü yeri
tutublar.
    Sonda yüksək bal toplayan ko-
mandalar Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ali Məclisinin Sədri ya-
nında Gənclər Fondunun diplomları
və Naxçıvan Muxtar Respublika-
sının İnsan Hüquqları üzrə Müvək-
kilinin fəxri fərmanları ilə təltif
olunublar.

- Səbuhi HƏSƏNOV

İnsan Hüquqları Gününə həsr olunmuş 
bilik yarışı keçirilib
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  AMEA Naxçıvan
Bölməsinin ayrı-
ayrı institutları tə-
rəfindən qədim di-
yarımızın tarixinin,
ədəbiyyatının, coğ-
rafiyasının, iqtisa-
diyyatının və digər
sahələrinin öyrə-
nilməsi istiqamə-
tində son illər xeyli
iş görülüb və gö-
rülməkdədir. Aparılan tədqiqat-
ların monoqrafiya, kitab, buklet
şəklində dərc olunması isə ta-
riximizin təbliğinə və gələcək
nəsillərə ötürülməsinə xidmət
edir. 

    Bölmədə bu istiqamətdə həyata
keçirilən tədbirlərdən biri də Nax-
çıvanın coğrafiyasının öyrənilməsi
ilə əlaqədar ikicildlik “Naxçıvan
coğrafiyası” kitabının birinci cil-
dinin nəşrə hazırlanmasıdır. Bu-
nunla bağlı keçirilən tədbiri giriş
sözü ilə bölmənin sədri, akademik
İsmayıl Hacıyev açıb. 
    Bildirilib ki, “Naxçıvan coğ-
rafiyası” kitabı muxtar respubli-
kanın coğrafiyasının öyrənilmə-
sində əhəmiyyətli addımdır. Bu
kitab sayəsində Naxçıvan Muxtar
Respublikasının coğrafiyası haqda
geniş və əhatəli məlumat almaq
mümkün olacaq.
    Tədbirdə AMEA-nın Akademik
Həsən Əliyev adına Coğrafiya

İnstitutunun direktoru, akademik
Ramiz Məmmədov, institutun di-
rektor müavini, professor Elbrus
Əlizadə, Naxçıvan Dövlət Uni-
versitetinin rektoru, AMEA-nın
müxbir üzvü Saleh Məhərrəmov,
AMEA Naxçıvan Bölməsinin Bio-
resurslar İnstitutunun direktoru,
akademik Tariyel Talıbov, Nax-
çıvan Dövlət Universitetinin do-
senti Nazim Bababəyli, AMEA
Coğrafiya İnstitutunun baş elmi
işçisi, dosent Məhərrəm Həsənov
və AMEA Naxçıvan Bölməsinin
Təbii Ehtiyatlar İnstitutunun əmək-
daşları iştirak ediblər. Müzakirələr
zamanı kitabın elmi məziyyətləri
haqqında ətraflı söhbət aparılıb,
mütəxəssislərin rəy və fikirləri
dinlənilib.
    Qeyd olunub ki, ikicildlik “Nax-
çıvan coğrafiyası” kitabının I cil-
dinin hazırlanması işləri əsasən
yekunlaşıb və 2016-cı ilin sonuna
qədər işıq üzü görməsi gözlənilir.

- Nərgiz İSMAYILOVA 

İkicildlik “Naxçıvan coğrafiyası” kitabının 
I cildinin hazırlanması müzakirə olunub

    XIX əsrin 80-ci illərindən Nax-
çıvanda maarifçilik işinə başlayan
ziyalılardan olan Eynəli bəy Sultanov
həm də Tiflisdə nəşr olunan bir neçə
mətbuat orqanı ilə əməkdaşlıq edirdi.
Mətbuatda müxtəlif mövzular üzrə
məqalələrlə çıxış edən E.Sultanovun
xüsusi diqqətlə qələmə aldığı möv-
zulardan biri də folklorla bağlı idi. 
    E.Sultanov gənc yaşlarından Nax-
çıvanın kəndlərini, İrəvan quberni-
yasını gəzib-dolaşaraq Azərbaycan
xalqının şifahi ədəbiyyatını topla-
maqla məşğul olmuşdur. Folklor
toplayıcılığından sonra onda şifahi
xalq ədəbiyyatı ilə bağlı bəzi qə-
naətlər, nəzəri fikirlər formalaşmışdır.
Tarixi keçmişimizi, mənəvi dəyər-
lərimizi özündə yaşadan, həmişə
tədqiqə ehtiyacı olan folklor örnək-
lərini sistemli, ardıcıl şəkildə öy-
rənməklə xalqımızın tarixinin müəy-
yən məqamlarını, mənəvi aləmini,
o cümlədən onun düşüncə tərzini
bərpa etməyin mümkün olduğunu
yaxşı bilən Eynəli bəy Sultan ovun
o dövrdə şifahi xalq ədəbiyyatı sa-
həsində fəaliyyəti ayrı-ayrı tədqi-
qatçıların nəzərindən yayınmamışdır. 
    O təkcə folklorun toplanması ilə
kifayətlənmirdi, topladığı xalq ədə-
biyyatı nümunələrini mətbuat orqan-
larında çap etdirir, bir çoxunu isə
rus dilinə tərcümə edərək nəşrinə
çalışır, bu zaman digər xalqlar üçün
həmin folklor nümunələrinin izahını
da verməyi yaddan çıxarmırdı. Eynəli
bəy Sultanov izahlarında da diqqətli
idi. Hətta 1926-cı ildə “Dan ulduzu”
jurnalında nəşr etdirdiyi “El ədəbiy-
yatı” məqaləsində yazırdı ki, nə qədər
ki biz Azərbaycan türklərinin el ədə-
biyyatını toplamaq, qaydaya salmaq
və onu yaxşı öyrənib, ondan istifadə
etmək işi mütəxəssislərin əlində deyil,
bu iş nə tərəqqi edəcək, nə də ondan
bir xeyir görəcəyik. 
    Görkəmli ədib folklorun bir elm
səviyyəsində – folklorşünaslıq elmi
səviyyəsində öyrənilməsi üçün bu
işin mütəxəssislərin əlində olmasının
vacibliyini qeyd edir və bildirirdi
ki, xalq yaradıcılığının, şifahi ədə-
biyyatın toplanıb qaydaya salınması
və öyrənilib istifadə edilməsi öz pe-
şəkarının əlində olmadıqca bu işin
inkişafına ümid bəsləmək olmaz. 
    Maarifçi-ədib xalq ədəbiyyatı nü-
munələrini toplayarkən ona qayğı
ilə yanaşmağı, ehtiyatlı olmağı, ma-
terialı orijinalda olduğu kimi saxla-
mağı və heç bir əlavəyə yol vermə-
məyi tövsiyə edirdi. 
    Folklorun toplanması zamanı hər
hansı bir sözün, hətta hər hansı bir
hərfin deyildiyi qaydada yazıya
alınma ması xalq təfəkkürünün dərin
qatlarına ziyan vura bilər, fikrin düz-
gün anlaşılmamasına gətirib çıxarar.
Bizə elə gəlir ki, hansı dövrdə top-
layıcılıq fəaliyyəti ilə məşğul olma-
sından asılı olmayaraq, toplayıcı söy-
ləyicinin hər kəlməsini olduğu kimi
qeydə almalı və qeydə aldığı mate-
riallarda, nümunələrdə istər fonetik,
istərsə də leksik redaktəyə yol vermə -
məlidir. E.Sultanov uzaqgörən ziyalı
kimi bunları yaxşı bilirdi və bu dü-
şüncə ilə də bir folklorşünas kimi
öz fikirlərini irəli sürürdü: “Bu iş
ancaq xam materialları toplamaqdan
ibarət olasıdır və heç kəsin ixtiyarı
olmamalıdır ki, toplanan materialları
özü bəyəndiyi təhərə salsın. Bu ma-
terialları işlətmək və onlardan istifadə
etmək gələcəkdəki alimlərin və mü-
təxəssislərin vəzifəsidir”.
    Eynəli bəy Sultanov yuxarıda adı-

çəkilən məqaləsinin davamında folk-
lorşünaslıq elmi üçün vacib olan
digər məsələlərə diqqəti çəkirdi: “Bu
işin tərəqqisi, yaxud xeyri ancaq ya-
xın, ya uzaq gələcəkdə gözlənilir;
hələlikdən isə bu iş ədəbiyyatın ta-
rixinə və qanunlarına bələd olmayan
şəxslərin əlindədir. El ədəbiyyatını
toplamaq və onu öyrənmək böyük
və ağır bir vəzifədir; hər adamın işi
deyil”. 
    Burada onu da nəzərə almaq la-
zımdır ki, E.Sultanov birdən-birə yu-
xarıdakı qənaətlərə gəlməmişdir. Bir
müddət toplayıcılıqla məşğul olan
görkəmli ziyalı bu işin əsl mahiyyə-
tinin nədən ibarət olduğunu yaxşı
dərk etmişdir. Məhz buna görə də
özü üçün bu qənaətə gəlmişdir ki,
toplayıcılıq hər kəsin bacaracağı bir
iş deyil. Hətta E.Sultanov yaxşı bilirdi
ki, folklor – xalq yaradıcılığı təkcə
bədii söz və söz oyunundan ibarət
deyil. Ulu əcdadlarımız öz söz xəzi-
nələrində aşkarlandıqca göz qamaş-
dıracaq daş-qaşları hifz etmişlər. Elə
daş-qaşlar ki onlar ədəbiyyatımızla
yanaşı, tariximizdən, etnoqrafiyamız-
dan, adət-ənənələrimizdən və yaşayış
tərzimizdən xəbər verir. 
    Eynəli bəy Sultanov folklor nü-
munələrini toplayarkən, onları nəşr
etdirərkən və nəşr etdiyi məqalələ-
rində öz fikirlərini bildirərkən heç
də bir folklorşünas olduğu üçün, ya
da bu iddiada olduğu üçün bunları
etmirdi, o, sadəcə olaraq, xalqını
maarifləndirməyi qarşısına məqsəd
qoymuş bir ziyalı kimi öz düşüncə-
lərini oxucularla bölüşürdü. Bu ba-
xımdan qeyd etdiyimiz fikirlərində
də E.Sultanovun bir maarifpərvər
ziyalı kimi bu işə girişdiyi aydınca
hiss olunur. Folklor nümunələrindən
bəhs edən məqalələrində onun yü-
rütdüyü fikirlər bu gün də öz aktu-
allığını qoruyur. Bu da bizə imkan
verir ki, E.Sultanovu maarifçi-ziyalı,
yazıçı, publisist olmaqla yanaşı, folk-
lorşünas kimi də təqdim edək. 
    Görkəmli ədibin folklorşünaslıq
görüşlərindən bəhs edərkən bir mə-
qama toxunmağı da vacib sayırıq.
Belə ki, o, məqalələrinin birində
Azərbaycan atalar sözlərini rusdilli
oxuculara çatdırır və bu zaman bəzi
anlaşılmaz ifadələr, həmçinin atalar
sözlərinin, sadəcə, yarandığı dildə
anlaşılacaq olan məqamları haqqında
da qeydlər verirdi: “Mənim təqdim
etdiyim materialın etnoqrafik ba-
xımdan maraqlılığı məsələsinə gə-
lincə deməliyəm ki, azərbaycanlıların
atalar sözləri daxili mənası ilə yanaşı,
rus oxucusu üçün az məlum olan tə-
rəfini, öz xalqının xarici cəhətini də
çox gözəl və doğru təsvir edir”. 
    Bu cür bitkin qənaətə gəlmək
üçün uzun müddət folklorşünaslıq
fəaliyyəti ilə məşğul olmaq, eləcə
də atalar sözlərini yaxşı öyrənmək,
onların qruplaşması sistemini bilmək
lazımdır. Buna dayanaraq fikrimizin
davamı kimi E.Sultanovun folklor
nümunələrindən bəhs edən məqalə-
lərindəki hər bir cümləni folklorşü-

naslıq elmi üçün bitkin qənaət kimi
nəzərə almalıyıq. 
    Folklor nümunələrinə ciddi diqqət
yetirən E.Sultanov göstərirdi ki, onlar
xalqın gündəlik həyatına bu və ya
digər baxışı ifadə edirlər: “Mənim
topladığım Azərbaycan atalar söz-
lərində bir sıra hallarda həmin xalqın
həyata bu və ya digər baxışını sə-

ciyyələndirən tam müdrik fikirlər
silsiləsinə təsadüf olunur”.
    Folkloru dərindən öyrənən fədakar
ziyalının bu sahədəki fəaliyyəti döv-
rünün digər qabaqcıl ziyalılarına da
böyük təsir göstərmiş, onların bu
xeyirxah işə maraq göstərmələrinə
səbəb olmuşdur. Eynəli bəy Sultan -
ovun nəcib fəaliyyəti Firidun bəy
Köçərlinin diqqətini cəlb etmiş, buna
görə də onlar ardıcıl surətdə (1886-cı
ildən 1913-cü ilə qədər) məktublaş-
mış, fikir mübadiləsi aparmışlar.
    Bu məktublaşmalar heç də təsadüfi
xarakter daşımırdı. Ədəbiyyat tari-
ximizdə xüsusi yeri olan Firidun bəy
Köçərli yaxşı bilirdi ki, E.Sultanov
xalqımızın qəlbinə yol tapan, onun
sevinc və kədərini tərənnüm edən
ustad aşıqlarımızın əsərləri ilə yanaşı,
atalar sözü və məsəlləri, sayaçı söz-
lərini müntəzəm olaraq toplamış,
qaydaya salmışdır. 
    Görkəmli publisist şifahi xalq ya-
radıcılığını yalnız azərbaycanlı oxu-
cular arasında deyil, rusdilli oxucular
arasında da təbliğ edirdi. Ardıcıl ola-
raq “Novoye obozreniye”nin, “Kaf-
kaz”ın və rus dilində nəşr olunan
digər mətbuat orqanlarının səhifələ-
rində rusdilli oxucuları Azərbaycan
xalqının tarixi, etnoqrafiyası, çox -
əsrlik mədəni-mənəvi irsi – folkloru
ilə tanış edən məqalələrlə çıxış edirdi.
“Xalq müdrikliyi nümunələri” adlı
məqaləsini də görkəmli publisist
məhz bu niyyətlə qələmə almışdı.
Həmin məqalədə yazıçı tərəfindən
çoxlu atalar sözü və zərbi-məsəl
misal gətirilmişdir. 
    Onun atalar sözləri barəsində də
özünəməxsus görüşləri, düşüncələri
vardır. Hələ müasir folklorşünaslıq
elminin atalar sözləri ilə bağlı tərtib
olunmuş kitablarında bölgülər apa-
rılmamışdan əvvəl E.Sultanov bu
barədə öz öncüllüyünü ortaya qoy-
muşdur. Topladığı şifahi xalq ədə-
biyyatı nümunələrini rusdilli mətbuat
orqanlarında nəşr etdirərkən o, rus
oxucularına xalq ədəbiyyatının bu
zəngin fikirlərlə dolu janrı haqqında
da ətraflı məlumat verməyə çalışır,
atalar sözlərini qruplaşdırırdı. “Azər-
baycan xalq hikmətinin nümunələri”
adlı məqaləsində görkəmli ziyalı ata-
lar sözlərini 6 qrupa bölür: kəndli
həyatına aid, qadınlara aid, bəy və
xanlara aid, heyvanlara aid və hüquq
xarakter daşıyanlar. 
    Eynəli bəy Sultanovun bəzi folk-
lorşünaslıq görüşləri onun həqiqi bir
ziyalı olmaqla yanaşı, elmi əsaslara
dayanan, elmi əhəmiyyəti ilə bu gün
də seçilən, folklorşünaslıq elmi üçün
önəmli ziyalı olduğunu da ortaya
qoyur. Bu mənada, E.Sultanov həqiqi
bir folklorşünas idi. Həm də ilk Azər-
baycan folklorşünaslarından biri.
Buna görə də təkcə Eynəli bəy Sul-
tanov deyil, o dövrdə bu cür fədakar
fəaliyyətlə məşğul olan, folklorun
toplanması işində milli mövqedə da-
yanaraq canıyananlıq göstərən hər
bir ziyalını tədqiqata cəlb etməli,
öyrənməliyik. 

      XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində Zaqafqaziyada
mühüm ictimai-mədəni hadisəyə çevrilən maarifçilik hərə-
katı bu bölgədə yerləşən xalqların taleyində əhəmiyyətli
dərəcədə dəyişiklik yaratdı. Həmin əsrin ilk illərindən tə-
kəmseyrək şəkildə başlanan maarifçilik əsrin ortalarından
sistemli hal almağa, sonlarında isə ədəbi-mədəni intibaha
gətirib çıxardı. Bu dövrdə mətbuat, teatr ilk qədəmlərini
atır, folklorun toplanması həyata keçirilir, ədəbi tənqid
formalaşırdı. 

    Onun folklorşünaslıq elmi üçün əhəmiyyətli fəaliyyəti ilə yanaşı, ayrı-

ayrı məqalələrindəki fikirlərini incələyəndən sonra nəticə olaraq bu qənaətə

gəlirsən ki, folklor materiallarını toplayıb yazıya almış Eynəli bəy Sultanov,

sözün bütün mənalarında, milli folklorşünaslığın ilk cəfakeş yaradıcılarından

biri kimi xatırlanmalıdır. Folklorşünaslıq elmində bu gün də müzakirə və

mübahisə mövzusu olan, qəbul edilmiş əsas nəzəri və praktik metodların,

prinsiplərin bir çoxuna Eynəli bəy Sultanovun fəaliyyətində, məqalələrində

rast gəlməyimiz onun folklorşünaslıq irsinin öyrənilməsinin mühüm əhəmiyyət

daşıdığını ortaya qoyur. 
Elxan MƏMMƏDOV

AMEA Naxçıvan Bölməsinin İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat
İnstitutunun Folklorşünaslıq şöbəsinin elmi işçisi

    Tədbiri xidmətin əməkdaşı
Nurlan Tağıyev açaraq belə təd-
birlərin əhəmiyyətindən danışıb.
    Görüşdə Naxçıvan şəhərindəki
Dövlət Bayrağı Muzeyinin bə-
lədçisi Sevinc Rəsulova çıxış edə-
rək bildirib ki, Azərbaycan Res-
publikasının dövlət atributlarından,
dövlətçilik rəmzlərindən biri onun
milli bayrağı – Dövlət bayrağıdır.
Azərbaycan Respublikasının Döv-
lət Bayrağı Azərbaycan dövlətinin
suverenliyinin rəmzidir.
    Azərbaycan Respublikasının
Dövlət Bayrağı bərabər enli üç
üfüqi zolaqdan ibarətdir. Yuxarı
zolaq göy, orta zolaq qırmızı,
aşağı zolaq isə yaşıl rəngdədir.
Qırmızı zolağın ortasında bayrağın
hər iki üzündə ağ rəngli aypara
ilə səkkizguşəli ulduz təsvir edilib. 
    Mavi rəng Azərbaycan xalqının
türk mənşəli olmasını bildirir, türk-
çülük ideyası ilə bağlıdır. Qırmızı
rəng xalqın müasir cəmiyyət qur-
maq, demokratiyanı inkişaf etdir-
mək istəyini ifadə edir. Yaşıl rəng
İslam sivilizasiyasına, İslam dininə
mənsubluğu bildirir. Dövlətimizin
varlığını və fəaliyyətini təsdiq
edən milli bayrağımız 1918-ci ilin
9 noyabr tarixində Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyəti tərəfindən qə-
bul olunub. Ölkəmiz müstəqillik
qazandıqdan sonra bu üçrəngli
bayraq xalqımızın ümummilli
lideri Heydər Əliyevin təşəbbüsü
ilə ilk dəfə Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ali Məclisinin sessiya-
sında Naxçıvan Muxtar Respub-
likasının Dövlət Bayrağı kimi qə-
bul edilib. 
    Vurğulanıb ki, ulu öndərin siyasi
kursunu bütün sahələrdə uğurla
davam etdirən ölkə Prezidenti cənab
İlham Əliyev Azərbaycanın milli
dövlət atributlarını daim uca tutur.
Dövlət başçısının sərəncamına əsa-
sən Bakı şəhərində Dövlət Bayrağı
Meydanı yaradılıb. Bu gün ölkə-
mizin digər guşələrində də yaradılan

bayraq meydanları dövlət atribut-
larımıza olan sevgi və hörmətin
göstəricisidir. Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin Sədri
cənab Vasif Talıbovun 2014-cü il
22 avqust tarixdə imzaladığı “Nax-
çıvan şəhərində Dövlət Bayrağı
Meydanı və Muzeyinin yaradılması
haqqında” Sərəncam bu baxımdan
mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
2014-cü il noyabrın 17-də Naxçı-
van şəhərində Dövlət Bayrağı Mey-
danı və Muzeyinin təntənəli açılış
mərasimi olub. 
    Sonda tədbir iştirakçılarının su-
alları cavablandırılıb, əcnəbilər və
vətəndaşlığı olmayan şəxslər Nax-
çıvan şəhərindəki Dövlət Bayrağı
Meydanını və Muzeyini ziyarət
ediblər. Ziyarətçilərə məlumat ve-
rilib ki, Bayraq Meydanının mər-
kəzində inşa olunmuş bayraq di-
rəyinin hündürlüyü 57, burada
dalğalanan üçrəngli bayrağın uzun-
luğu 20, eni isə 10 metrdir. Bayraq
dirəyinin pyedestalının altında uni-
kal quruluşa malik Bayraq Muzeyi
yaradılıb. Səkkizguşəli ulduz for-
masında inşa olunan muzey binası
eyni quruluşa malik sütunlarla
əhatə olunub. Burada ümummilli
liderimiz Heydər Əliyevin təşəb-
büsü ilə 1990-cı il noyabrın 17-də
Naxçıvan Muxtar Respublikasının
ali qanunverici orqanında qəbul
olunan “Naxçıvan Muxtar Res-
publikasının Dövlət rəmz ləri haq-
qında” Qərarın surəti və həmin
tarixi günə aid fotoşəkillər nümayiş
olunur. Tarixən Naxçıvan ərazi-
sində mövcud olmuş dövlətlərin,
eləcə də Naxçıvan xanlığının bərpa
olunmuş bayraqları, gerbləri və
inzibati xəritələri, Naxçıvan xan-
lığının süvari dəstələrinə verilən
bayraqlar, döyüşçü libasları, Nax-
çıvan Muxtar Respublikasının
müxtəlif illərdə qəbul olunmuş
konstitusiyaları muzeyin ekspo-
zisiyasında yerləşdirilib.

- Səbuhi HÜSEYNOV

Dövlət Miqrasiya Xidmətində 
maarifləndirici tədbir

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidmətində əc-
nəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin iştirakı ilə “Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Bayrağı” mövzusunda maarifləndirici görüş
keçirilib. 

Azərbaycan folklorşünaslıq elminin yaradılmasında 
Eynəli bəy Sultanovun özünəməxsus yeri vardır

Eynəli bəy Sultanov  – 150
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    Əlincəqala özünəməxsus təbiəti
olan bu yerlərin əzəmətinin, mü-
barizliyinin rəmzidir. Qala, hər şey-
dən əvvəl, özünün qeyri-adi görü-
nüşü ilə insanı heyrətə gətirir. Əlin-
cəqalanın divarları Əlincə dağının
ətəklərindən başlayaraq pillələr şək-
lində yuxarıya doğru ucalır və onun
zirvəsini tamamilə əhatə edir. Qala
divarlarının inşası üçün daşdan, bə-
zən isə bişmiş kərpicdən istifadə
olunmuşdur. Divarların bünövrəsinə,
adətən, iri yonulmuş daşlar qoyul-
muşdur. Əlincəqalanın təsviri ilə
bağlı müxtəlif məlumatlar veril-
mişdir. Bu məlumatlar bəzən anla-
şılmaz olduğundan biz yeni təsvir
vasitəsindən istifadə edəcəyik. Qa-
lanın bəzən iki, bəzən isə üç qapısı
olması ilə bağlı fikirlər səsləndirilib.
Lakin şimal divarlardakı ehtimal
olunan keçid tamamilə dağıldığından
burada giriş olub-olmadığını dəqiq
müəyyən etmək mümkün deyil. Eh-
timal ki, bu istiqamətdən də giriş
olmuşdur. 
    Şərq və qərb girişlər kifayət
qədər yaxşı saxlanmışdır. Qalanın
şərq qapısı Xanəgah kəndi tərəf-
dəndir. Ehtimal ki, bu qapı qalanın
əsas girişi olmuşdur. Çünki bu isti-
qamətdə Əlincə dağının ətəyində
böyük yaşayış yeri vardır. Şübhəsiz
ki, qalanın müdafiəçilərinin bu ya-
şayış yeri ilə sıx əlaqəsi olmuşdur.
Burada dördkünc formalı yaşayış
binalarının, səkkiz müdafiə isteh-
kamının qalıqları qalmaqdadır. Qa-
lanın əsas su mənbələrindən olan
üç quyulu böyük kəhriz də məhz
buradadır. 
    Yamac boyunca səpələnən daş

yığınları müdafiə divarlarının daha
çox olduğunu göstərir. Bunu M.Mir-
heydərzadənin XX əsrin 30-cu il-
lərində verdiyi məlumat da təsdiq
edir. Onun verdiyi məlumata görə,
hər 20-25 addımdan bir müdafiə
divarlarının qalıqlarına rast gəlinir.
Əlincə dağının ətəyində yerləşən
yaşayış yerini əhatə edən müdafiə
divarının qalıqları hazırda qalmaq-
dadır. Eni 2, 5 metr olan divarlar
bəzi yerlərdə 2-3 metr hündürlükdə
qalmışdır. Belə hesab edirik ki, bu
divar Əlincəqalanın ilk müdafiə is-
tehkamı olmuşdur. İri və ortahəcmli
daşlardan inşa olunan divarın möh-
kəmləndirilməsi üçün düzbucaqlı
çıxıntılardan istifadə olunmuşdur.
Bu tip arxitektura üslubu qalanın,
demək olar ki, əksər divarlarında
vardır. 
    Qalanın zirvəsinə doğru iki tə-
rəfdən sıldırım qayalarla qorunan
dərə daraldığından müdafiə divar-
larının uzunluğu azalmışdır. Dərə
boyunca bir-birinin ardınca inşa
olunan möhkəm divarlar vardır. Di-
varlar başlıca olaraq Əlincə dağının
öz daşlarından inşa olunmuş, bər-
kidici məhlul olaraq əhəng məhlu-
lundan istifadə edilmişdir. Divarların
çox aşınmaya məruz qalmasına bax-
mayaraq, bəzi hissələrdə saxlanan
arxitektura elementləri müdafiə di-
varlarının estetik görüntüsü haqqında
təsəvvür yaradır. Bu qalıqlara əsasən
deyə bilərik ki, divarlar inşa edil-
dikdən sonra yaxşı yonulmuş daş-
larla üzlənmişdir. Üzləmə məqsədilə
daha çox müxtəlifhəcmli kvadrat
formalı daşlar seçilmişdir. Amma
bəzən irihəcmli yonulmuş daşlardan
da istifadə olunmuşdur. Bu hissədə
olan divarlar başlıca olaraq düz,
bəzən isə düzbucaqlı ziqzaqşəkilli
əyilmələrdən ibarətdir. 
    Dağın şimal-şərq hissəsində qa-
lanın müdafiəsi üçün təhlükə olan
yerə əlavə müdafiə divarı çəkil-
mişdir. Burada yarımdairəvi bürc-
lərin qalıqları da vardır. Ümumiy-
yətlə, Əlincəqalanın müdafiə di-
varlarında yarımdairəvi bürclər çox

azdır. Qalanın bu hissəsi bir-birinin
yaxınlığında olan iki divarla möh-
kəmləndirilmiş, divarların arası ya-
şayış sahəsi kimi istifadə olunmuş-
dur. Bu tikintilərin yaxınlığında
həmçinin su hovuzlarının qalıqları
vardır. Araşdırmalar göstərir ki, qa-
lanın müdafiəsinin etibarlı olmasını
təmin etmək üçün müdafiə divarları
ilə yanaşı, müdafiəçilərin su, ərzaq
və sursatla təminatına xüsusi fikir
verilmişdir. 
    Qalanın şərq tərəfdə çəkilən so-
nuncu divarı giriş qapısının ətra-
fındadır. Bu divar sərt qayada açıl-
mış oyuqlara söykənən, relyefə uy-
ğun inşa edilən və heç bir arxitektura
elementi olmayan düz divardan iba-
rətdir. Divarların yuxarısı qövsşəkilli
sonluğu olan dördkünc dişlərlə bə-
zədilmişdir. Bu müdafiə divarı bo-
yunca dördkünc formalı binalar inşa
olunmuşdur. Binalar qalanın şərq
qapısının müdafiəçiləri üçün nəzərdə
tutulmuşdur. Müdafiə istehkamının
yaxınlığında iki böyük su hovuzunun
olması da bu qapının mühüm strateji
əhəmiyyəti olduğunu təsdiq edir.
Qalanın möhkəm divarları və qa-
yanın sıldırım olması onu sarsılmaz
müdafiə istehkamına çevirmişdir.
    Əlincəqala, əsasən, üç geniş sa-
hədən ibarət olmuşdur. Yuxarıda
təsvir etdiyimiz sahə qalanın üç
hissəsindən biri olmaqla yalnız
müdafiə məqsədi daşımışdır. Bu-
radan qalanın mərkəzi hissəsinə
enmək üçün ayaq yerləri və pillələr
düzəldilmişdir.
    Qalanın kiçik şəhərciyi xatırla-
dan mərkəzi hissəsində bişmiş kər-
pic və daşdan tikilmiş çoxlu yaşayış
və ictimai binaların qalıqları və
bünövrə daşları nəzərə çarpır. Qa-
lanın ən böyük sahəsi olan bu his-
sədə yaşayış binaları və ictimai
binaların qalıqları daha çoxdur.
Təmir-bərpa işləri zamanı binaların
bəzisində axur qalıqlarının aşkar
olunması binalardan bir qisminin
heyvanların saxlanması məqsədilə
istifadə olunduğunu göstərir. Bi-
nalarda təndir qalıqları, əl dəyir-

manları da aşkar olunmuşdur. Qa-
ladakı su hovuzlarının böyük qismi
məhz bu hissədədir ki, bu da mər-
kəzi hissədə əhalinin daha çox
məskunlaşdığını göstərir. Mərkəzi
hissəyə həmçinin qərb tərəfdən,
Xanəgah-Qazançı yolu istiqamə-
tindən qalxmaq mümkün olduğu
üçün bu hissə də müdafiə divarları
ilə möhkəmləndirilmişdir. 
    Qalanın qərb girişi dördkünc
formalı bürclər və ziqzaq çıxıntılarla
möhkəmləndirilmişdir. Divarlar baş-

lıca olaraq daşdan, girişin yan tə-
rəfləri isə bişmiş kərpicdən inşa
olunmuşdur. Bu hissədə müdafiəni
möhkəmləndirmək üçün həmçinin
labirintlərdən istifadə edilmişdir.
Həmin hissədə qalanın üç müdafiə
divarı olmuşdur.
    Dağın ən uca yerində Əlincənin
iç qalası yerləşir. Bu içqalanı yerli
əhali “Şahtaxtı”  adlandırır. Buranın
Şahtaxtı adlandırılması təsadüfi de-
yil. Tədqiqatçılar hökmdarların qa-
lanın məhz bu hissəsində yerləşdi-
yini qeyd etmişlər. Şahtaxtı dəniz
səviyyəsindən 1700 metr yüksək-
likdə yerləşir. Mərkəzi hissədən
Şahtaxtıya yalnız sıldırım qayalıqdan
keçərək getmək mümkündür. Vaxtilə
keçidi asanlaşdırmaq üçün qayada
eni 30-40 santimetr olan dar cığır
yonulmuşdu. Hakimlərin, o cüm-
lədən Eldəniz hökmdarlarının sa-
rayları Şahtaxtı terrasında yerləş-
mişdir. Əlincənin qala divarları və
qalanın daxilində olan tikililərdə
yüksək tikinti mədəniyyəti görünür,
qala tikintisi üçün qeyri-adi sayılan
incə işlənmiş daş ayrıntılar gözə
dəyir. Məhz bu səbəbdən də mütə-
xəssislər Əlincəqalanı Naxçıvan-
Marağa memarlıq məktəbinin ən
gözəl əsərlərindən biri hesab edirlər. 
    Əlincəqala Azərbaycanın və Ya-
xın Şərqin yüz illərlə  müxtəlif ha-
kim sülalələrinə qulluq göstərsə də,
tarixdə daha çox Azərbaycan Ata-
bəylərinin iqamətgahı kimi tanın-
mışdır. Azərbaycan Atabəyləri-El-
dənizlərin hökmranlığı dövründə
Əlincəqalanın əhəmiyyəti xüsusilə
artmış, mühüm hərbi istehkam olan
qala hökmdar ailəsinin təhlükəsiz-
liyini təmin etmək üçün sığınacaq
yerinə çevrilmişdi. Naxçıvan hakimi
Zahidə xatının iqamətgahı Əlincə-
qalada olmuşdur. 1225-ci ildə Xa-
rəzmşah Cəlaləddinin Azərbaycana
hücumu zamanı Eldəniz hökmdarı
Özbək Əlincəqalaya sığınmış və
burada vəfat etmişdir.
    Şahtaxtını şimaldan müdafiə et-
mək üçün üç müdafiə istehkamı
inşa edilmişdir. Birinci müdafiə is-

tehkamı şimalda, Qazançı kəndi is-
tiqamətindədir. Daşdan inşa edilən
divarlar başlıca olaraq əhəng məh-
lulu, bəzən isə palçıqla möhkəm-
ləndirilmişdir. Divarların hündürlüyü
bəzi yerlərdə 4-5 metrə çatır. Divarın
qərb qurtaracağı dördkünc formalı
bürclə möhkəmləndirilmişdir. Bu
divarın ətrafında yaşayış binaları
yoxdur. Ehtimal ki, dördkünc for-
malı bürc həmçinin əsgərlərin ya-
şayış sahəsi kimi istifadə olunmuş-
dur. Qala divarının xaricində əs-
gərlərin durması üçün səkilər dü-
zəldilmişdir. Bu divardan Şahtaxtıya
doğru sərt qayaların üzəri ilə ensiz
yol çəkilmişdir. 
    İkinci müdafiə sistemi şimal-
şərqdə, Xanəgah kəndi istiqamə-
tindədir. Buradan qalaya qalxmaq
çox çətin olsa da, qalanın müdafiə-
çiləri ehtiyatı əldən verməyərək bu-
ranı divarla möhkəmləndirmişlər.
Divarların hörgüsündə yenə də daş
və əhəng məhlulundan istifadə olun-
muşdur. Bu divar yarımdairəvi bürc-
lərlə möhkəmləndirilmişdir.
    Üçüncü divar Şahtaxtının ictimai
binalarını əhatə etmiş, binalarla su
hovuzunun arasında inşa olunmuş-
dur. Qeyd edək ki, Şahtaxtıda dörd
böyük hovuza rast gəlinmişdir ki,
onların biri öz həcminə görə Əlin-
cəqalanın ən böyük hovuzu hesab
olunur. Onun uzunluğu 25 metrdir.
Şahtaxtıdakı binaların tikintisində
bişmiş kərpicdən daha çox istifadə
olunmuşdur. Buradakı böyük və ki-
çik otaqlar dar keçid vasitəsilə bir-
biri ilə əlaqələndirilmişdir. 
    El arasında qaladan Əlincəçaya
gizli yolun olması da söylənilir. Bu
haqda Fuad Köprülünün də əsərində
məlumat verilir. Araşdırmalar gös-
tərir ki, Əlincəqalanın özünəməxsus
müdafiə sistemi bütün mövsümlərdə
burada yaşamağa imkan vermişdi.
    Əlincəqalanın memarlıq xüsu-
siyyətləri onun VI əsrlə müəyyən-
ləşdirilən tarixinin həqiqətə uyğun
olduğunu göstərir. Yuxarıda qeyd
etdiyimiz kimi, Əlincəqalada düz-
bucaqlı bürclər və düzbucaqlı çı-
xıntıları olan divarlar, həmçinin yo-
nulmuş daşlardan istifadə üstünlük
təşkil edir. Bu memarlıq üslubu
Naxçıvanda qədim dövrdən məlum
olmaqla, Qazançıqala, Vayxırqala
və Oğlanqalada geniş tətbiq edil-
mişdir. Belə memarlıq üslubu erkən
orta əsrlərə aid Dərbənd və Bayburt
qalalarında da müşahidə olunur.
Dərbənd mənbələrdə I əsrdən xa-
tırlansa da, müdafiə divarları hələlik
VI əsrə aid edilir. Əlincəqalanın
memarlığında isə Sasani dövrünün
ənənələri aydınca hiss edilir. Bu
xüsusiyyətlər xüsusilə Xanəgah kən-
di istiqamətində inşa olunan divar-
larda görünməkdədir. 

Son tədqiqatlar zamanı
Əlincəqaladan VII əsrdə zərb
edilən sikkələrin tapılması
onun qədim tarixini bir daha
sübut edir. Əgər VII əsrdə
Əlincəqalanın Mərkəzi Asiya
ölkələri ilə əlaqələri olmuşdur-
sa, deməli, onun tikilmə tarixi
daha qədim dövrə aiddir. Yəqin
ki, gələcək araşdırmalar Əlin-
cəqalanın tarixi ilə bağlı yeni
faktların aşkar olunması ilə
nəticələnəcəkdir.

Vəli BAXŞƏLİYEV
AMEA-nın müxbir üzvü

Əlincəqalanın memarlıq xüsusiyyətləri və müdafiə sistemi

     İnsanoğlu hər zaman yüksəklərə,
zirvələrə can atıb. Zirvəyə gedən
yolda çalışıb, çabalayıb, illərlə zəh-
mət çəkib, dərdə, möhnətə batıb.
Ancaq uca zirvələr tez əlçatan ol-
mayıb. Yolunu, cığırını hər kəsə ta-
nıtmayıb. Yalnız möhkəm olanlar
zirvələri fəth edib, yolları, əngəlləri
mumtək əridə bilib. 
      ...Naxçıvan torpağının gözəl bir
guşəsində, buludlardan nəm alan
bir dağın zirvəsində əzəmətlə ucalan
bir qala var  –  Əlincə. Bu qalanı gö-
rüncə qəhrəman əcdadımın mübariz
döyüş yolu göz önündə canlanır,
atların kişnərtisi, igidlərin nərəsi
qulaqlarda çınlayır. 
      İllər ötüb, boş qalıb uca bürclər,
divarlar. İstehkamlar, səngərlər, ev-
lər, yurdlar, qapılar. Hər əsən şimal
yeli burdan bir daş qoparıb, ötən
illər, əsrlər, unutqanlıq, soyuqluq
tarixin daş kitabın yaddaşlardan
qoparıb.
      Əvvəllər Əlincəni  tikib ucaldan-
ların, ən yüksək bir zirvədə qala
yaradanların məqsədi və məramı
xalqı qorumaq idi. Dar günlərdə
bu qala güman, pənah yeriydi, fa-
tehlərə gözdağı, xalqa aman yeriydi.
Daşa dəydi, qırıldı neçə fatehin oxu,
qalanı fəth etmək oldu onlarçün

xəyal, yuxu. 
      Ancaq bir vaxt gəldi ki, yenidən
vərəqləndi unudulan keçmişim, sə-
tir-sətir yazıldı ulu, qədim tarixim.
Hər obada, hər eldə ucaldı abidələr,
yeni həyat qazandı qədim daş tiki-
lilər. Əlincə də zəhmətlə yenidən
ucaldıldı, məğrurluqla, qürurla zir-
vədə məskən saldı. Gələcək nəsillərə
qala ərməğan oldu, bulanıq axan
sular yavaş-yavaş duruldu. 

      ...Tarixi yaşadanlar əbədi iz qo-
yublar bu torpaq üzərində. Sonsuz
vətən sevgisi vardır əməllərində.
Əlincə də onların bizə ərməğanıdır,
tarixin yadigarı,  qəhrəmanlıq, igid-
lik, şöhrət-şan dastanıdır.   
      Bu qala bizim qala,
      Həmişə bizim qala.
      Tikmədim özüm qalam,
      Tikdim ki, izim qala.

- Səbuhi HÜSEYNOV

Əlincəqala Naxçıvan-
Marağa memarlıq

məktəbinin ən gözəl nümu-
nələrindən biri hesab olunur.
Son illər aparılan araşdır-
malar zamanı Əlincəqalanın
tarixinə aid yeni faktlar aşkar
edilmişdir. Bu faktların bir
qismi Əlincəqaladan tapılan
VII əsrə aid mis və gümüş
sikkələrlə bağlıdırsa, digər
faktlar qalanın memarlıq üs-
lubu ilə əlaqəlidir.
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