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Yazı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondu 
tərəfindən maliyyələşdirilən “Regionların sosialiqtisadi inkişafının təşviq edilməsi” layihəsi çərçivəsində çap olunub.

Son illər baş verən xoşagəlməz 
hadisələr, ölkələri ağuşuna al-
mış iqtisadi və maliyyə böhran-
ları, terror, müharibələr qlobal 
aləmdə ciddi narahatlıqlar do-
ğurub. Dünya birliyinin üzvü 
olaraq Azərbaycan Respublika-
sı mövcud vəziyyətlə əlaqədar 
adekvat tədbirlər görür, islahat 
proqramları həyata keçirir. Böh-
ranlar bütün dönəmlərdə olub. 
Əsas məsələ odur ki, böhrandan 
sonrakı dövr üçün strateji xətt 
və hədəflər düzgün müəyyən 
edilsin və situasiyalara uyğun 
konkret addımlar atılsin. Məhz 
cənab Prezident İlham Əliyev 
tərəfindən həyata keçirilən kon-
septual proqramlar nəticəsində 
ölkəmizdə qeyri-neft sektorunun 
inkişafı, iqtisadiyyatın diversifi-
kasiyasının dərinləşdirilməsi tə-
min olunmuş və bütün sahələrdə 
artım dinamikası özünü göstər-
mişdir. Prioritetlər sırasında 
turizmin inkişafı da özünə yer 
almışdır. Dövlət başçısı bəyan 
etmişdir ki, təbii-coğrafi imkan-
larına görə Azərbaycanda turizm 
sahəsində ciddi uğurlar əldə et-
mək olar. İqtisadi diversifikasiya 
strukturlarında turizmin özündə 
də şaxələnmə prosesi gedir.
Artıq turizmin bir sıra növlə-
ri – dağ turizmi, kənd turizmi, 
ekoturizm, aqroturizm kimi yeni 
növlər formalaşıb. Bu növlərin 
hər biri üzrə Azərbaycan böyük 
potensiala malikdir. Mavi göz-
lü Xəzərdən tutmuş, Şahdağa, 
Kəpəzə, Böyük Qafqazın ətəklə-
rinə qədər hər yan əsrarəngiz və 
füsunkar məkanlardır. Belə gö-
zoxşayan, axarlı-baxarlı guşələr-
dən biri də İsmayıllı rayonudur. 
Lahıc qəsəbəsindən, onun tarixi 
keçmişi, bugünü və gələcəyi 
barədə söhbət açacağıq. Öncə 
onu deməliyik ki, ecazkar tarixi 
məkanlardan söhbət düşəndə 
İlisu, Xınalıq, Dəmirçi, Qobus-

tan, Lahıc və digər məkanlar göz 
önünə gəlir. Çağdaş dönəmdə 
turizm baxımından belə ərazilər 
müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. 
Bu mənada onların mükəmməl 
ölçü-biçimə gətirilərək, dünyaya 
təqdim edilməsi olduqca vacib-
dir. Lahıcın tarixi bizi erkən orta 
əsrlərə çəkib aparır. Belə ki, Lahıc 
Girdiman vilayətinin mühüm ya-
şayış məntəqəsi olmuş, sonralar 
isə Layzan şahlığının inzibati-si-
yasi mərkəzi, həm də Girdiman 
feodallarının yay iqamətgahı 
kimi tanınmışdır. 
Lahıc bu gün, sözün əsl mənasın
da, açıq havada muzeydir. İnsan 
toplumlarının yer kürəsinə xao
tik şəkildə səpələndiyi, primitiv 
həyat və məişət tərzi keçirdiyi 
dönəmlərdə Lahıcda yüksək 
şəhərsalma mədəniyyəti olmuş
dur. Daş döşənmiş küçə və mey-
dançalar, yağıntıların küçələrdə 
relyefə uyğun şəkildə tənzimlən-
məsi, uzun illər qüsursuz işləyən 
kanalizasiya şəbəkəsi, mükəm-
məl su təchizatı sistemləri insanı 
heyrətə gətirir. Avropada belə 
infrastruktur bir neçə əsr sonra 
- XVI-XVII əsrlərdə yaranmışdır. 
Həm də bunları mühafizə edib 
saxlamaq o qədər də asan olma-
mışdır. Hücumlar, müharibələr, 
talanlar Lahıca da ziyan vurmuş, 
zaman-zaman maddi mədəniy-
yət abidələri, ərazilər dağıntılara 
məruz qalmışdır. Ancaq nə qədər 
çətin yollardan keçsə də, o, yer 
üzündən silinib getməmişdir. La-
hıc ərazisi iki mühüm hissədən 
ibarətdir: Ərəgit və Lahic. Onları 
bir-birindən Lülo çayı ayırır. Ər-
gət özü iki hissəyə bölünür: aşağı 
məhəllə və yuxarı məhəllə. Yuxa-
rı məhəllədən oxumuş, savadlı 
adamlar çox çıxdığına görə, bu-
raya ziyalılar məhəlləsi deyirlər. 
Lahıcda 7 məhəllə var: Zəvəro, 
Muradan (Muradlılar), Ağalı, 
Bəədxan, Piştə (Arxa), Dərhəsən 

və Dulus. Lahıc məhəllələrindən 
hər birinin spesifik xüsusiyyət-
ləri, döngələri, dalanları, bulağı, 
məscidi, hamamı, dəyirmanı və 
mədrəsəsi olmuşdur. Həm də 
bu küçələrin hər birində müxtə-
lif sənət növləri ilə məşğul olan 
sənətkarlar yaşamışlar. Məsələn, 
Zəvvəro məhəlləsində dabbaq-

lar, Muradan məhəlləsində də-
mirçilər, Bəədxan məhəlləsində 
başmaqçılar, Ağalı məhəlləsində 
misgərlər, Dulusçular məhəllə-
sində isə ən çox saxsı qablar ha-
zırlayan sənətkarlar yaşayıblar. 
Lahıcın tikililəri büsbütün daş-
dan olub. Evlər iki mərtəbəli, 
hətta üçmərtəbəli tikilib, həyətlər 
çox da geniş olmayıb. Lahıcdan 
olan sənətkarlar zaman-zaman 
Azərbaycanın digər əyalətlərinə 
köçərək, həmin yerlərdə misgər-
lik, dəmirçilik, dulusçuluq və s. 
sənət növlərini geniş yaymışlar.
Hətta Lahıc adı ilə bəlli olan yaşa-
yış məntəqələri və məhəllələri də 
yaranmışdır. Zaqatala və Göygöl 
rayonlarındakı Lahıc kəndlərini 
buna misal çəkmək olar. Lahıc 
əsrlər boyu Şirvanın çox mühüm 
sənətkarlıq mərkəzlərindən biri 
olub. Tarixi mənbələr göstərir ki, 
X-XI əsrlərdə burada sənətkar-
lıq yüksək inkişaf səviyyəsinə 
çatıb. Ayrı-ayrı mənbələrin və 

müəlliflərin məlumatlarına görə, 
Lahıcda misgərlik, dəmirçilik, 
dabbaqlıq, silahqayırma, qalay-
çılıq, kömürçülük, dulusçuluq, 
xalçaçılıq, daşyonma, zərgərlik, 
bənnalıq, dülgərlik, papaqçılıq 
və s. kimi sənət növləri geniş ya-
yılmışdır. Bu qədər sənət növlə-
rinin kiçik bir məkanda cəmləş-

məsi təəccüb doğurmaya bilməz. 
Lahıcda insanların 127 növ sənət-
lə məşğul olduğu məlumdur. 
Lakin bununla yanaşı, Lahıcda 
əkinçilik, heyvandarlıq da inkişaf 
etmişdir. 
XIX əsrin 6070ci illərində La
hıcda yaşayan 6915 nəfərin 1000 
nəfəri ancaq misgərliklə, 1454 
nəfəri isə digər sənət növləri 
ilə məşğul olmuşlar. Misgərlik 
üçün mis Gədəbəyin mis mə
dənlərindən və Borçalı mahalın
dan gətirilirdi. 
Məlumatlara görə, Lahıcın mis 
qablarına qonşu ölkələrdə bö-
yük tələbat var idi. 1836-cı ilin 
mənbələrinə görə, Lahıc qabları 
ilə bütün müsəlman əyalətləri, 
Tiflis, Dağıstan, Türkiyə və İran 
təmin olunurdu. 
Mis qabların satışı ilə məşğul olan 
tacirlər el-el, oba-oba gəzərək hə-
min məmulatları satırdılar. La-
hıcın əhalisi misgərliklə yalnız 
əkinçilikdən boş qalan vaxtlarda 

yox, bütün il boyu məşğul olur-
dular. Burada hər bir misgərin 
kiçik fabrikə oxşayan dükanı 
var idi. Lahıcda həm müdafiə, 
həm də hücum xarakterli silah-
ların istehlakı geniş yayılmışdı. 
Rus mənbələrinin 1832-ci ilə aid 
məlumatlarında göstərilir ki, La-
hıcda 8 silah zavodu olmuşdur. 
Bu zavodlarda ordu silahlarının, 
xəncər və pistoletlərin ən yaxşı 
nümunələri hazırlanırdı. 
Lahıc bir neçə əsr ərzində Azər-
baycanın mühüm sənətkarlıq 
mərkəzlərindən biri olub. Lahıc 
sənətkarlarının və ustalarının şa-
nı-şöhrəti hər yana yayılmışdı. 
Buranın misgərləri, xalçaçıları, 
silahbazları xarüqələr yaratmış-
lar. Onların yaratdıqları sənət nü-
munələri Azərbaycan tarixində 
özünə dəyərli yer tutur, öyrənil-
məyə, tədqiq edilməyə layiqdir.
Lahıc ustalarının tarixin müxtə
lif dönəmlərində yaratdıqları 
sənət inciləri bədiitexniki və 
sənətkarlıq vəziyyətlərinə görə 
yüksək qiymətləndirilib, mu
zeylərin və şəxsi kolleksiyaların 
bəzəyinə çevrilib. 
70-ci il Sovetlər Birliyində başqa 
sahələrdə olduğu kimi, Azər-
baycanın da tarixi-mədəni abi-
dələrinə qısqanclıqla yanaşılıb, 
bərpa-rekonstruksiya işlərinin 
aparılmasına icazə verilməyib, 
bu axında qədim Lahıc da inki-
şafdan kənarda saxlanılıb. La-
kin milli-mənəvi dəyərlərin arxa 
plana keçirilməsinə yönəlik təd-
birlərin heç biri fayda vermədi, 
Lahıc tarix səhnəsindən silinmə-
di və özünü bugünkü nəsillərə 
mükəmməl biçimdə çatdıra bildi. 
Yalnız 90-cı illərin əvvəllərin-
də Azərbaycan ikinci dəfə öz 
müstəqilliyinə qovuşduqdan 
sonra milli-mənəvi dəyərləri-
mizə sahib olmaq imkanı qazan-
dı. Bu isə o qədər də asan başa 
gəlmədi. Müharibə, xaos, daxili 

çəkişmələr, hakimiyyət hərisliyi 
nəinki milli dəyərlərimizi, hətta 
yenicə qazanılmış istiqlalımızı 
itirmək vəziyyətinə gətirib çıxar-
dı. Lakin nicat yeri qalmışdı. 
Xalqın təkidli tələbi ilə Azərbay-
can rəhbərliyinə dəvət olunan 
ulu öndər Heydər Əliyevin qə-
tiyyəti, möhkəm iradəsi sayəsin-
də dövlətçiliyimizi qoruyub sax-
lamaq mümkün oldu. Bununla 
da milli-mənəvi dəyərlərimiz də, 
tarixi abidələrimiz də özümüzə 
qaytarıldı. Tarixin yadigarı olan 
abidələr, binalar, məscidlər, zi-
yarətgahlar, emalatxanalar bərpa 
olunmağa, yenidən qurulma-
ğa başlandı. Ulu öndərin ideya 
baxışlarını, görmək istədiyi işləri 
tükənməz enerji və yaradıcılıqla 
davam etdirən Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti cənab İl-
ham Əliyev ölkəmizin sosial-iqti-
sadi və mədəni həyatında tarixin 
heç bir dönəmində misli-bərabəri 
olmayan köklü islahatlara başla-
dı. Azərbaycanın hər bir bölgəsi 
Dövlət Proqramları çərçivəsində 
tikinti-quruculuq meydanına çev-
rildi. 
Son on iki il ərzində maddi mə-
dəniyyət abidələrimizə ikinci hə-
yat bəxş edildi və bu istiqamətdə 
işlər davam etdirilir. Bu sırada 
qədim Lahıc da xüsusi diqqət və 
qayğı ilə əhatə olunub. 
Bu gün Lahıc qonaqlı-qaralıdır, 
buraya təşrif buyuran turistlərin 
sayı ilbəil artır. Bununla bərabər, 
qarşıda çox ciddi vəzifələr durur. 
Lahıc və digər unikal, möcüzə-
li məkanlarımız qlobal anlam-
da tanınmış turizm mərkəzinə 
çevrilməlidir. Bu isə regionların 
yüksəlişi, əhalinin firavan həyatı, 
doğma Azərbaycanımızın şöhrə-
ti və qüdrəti deməkdir. 

ZÜLFÜ İLYASOV,
bölgə müxbiri,

İsmayıllı rayonu 

Türkiyənin İğdır şəhərində Tür-
kiyə-Azərbaycan biznes forumu keçi-
rilib. Öz işinə başlayan Türkiyə-Azər-
baycan biznes forumunda Azərbaycan 
və Türkiyə tərəfindən rəsmilər, Naxçı-
van Muxtar Respublikasından və Tür-
kiyənin müxtəlif bögələrindən olan iş 
adamları iştirak edib.
İğdır valisi Ənvər Ünlü tədbir iştirakçıla-
rını salamlayaraq, Azərbaycan-Türkiyə 
əlaqələrinin dinamik inkişaf etdiyini, 
biznes forumun İğdırda keçirilməsinin 
əhəmiyyətini vurğulayıb, Türkiyənin 
İğdır bölgəsi və Naxçıvan Muxtar Res-
publikası sahibkarlarının bir sıra konk-
ret sahələr üzrə birgə layihələr həyata 
keçirməsini təklif edib. 
Türkiyənin İqtisadiyyat naziri Nihat 
Zeybekçi, İğdır Ticarət və Sənaye Pa-
latasının rəhbəri Kamil Arslan çıxış-
larında növbəti Türkiyə-Azərbaycan 
biznes forumunun İğdırda keçirilmə-
sindən və iki ölkə arasında əlaqələrin 
inkişafından məmnunluğunu ifadə 
edib, əməkdaşlıq imkanlarına, həya-
ta keçirilən layihələrə, ticarət dövriy-
yəsinin artırılması sahəsində görülən 
işlərə dair fikirlərini bölüşüblər. İki 
ölkə arasında qardaşlıq əlaqələrin-
dən danışan Nihat Zeybekçi Türkiyə 
Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə Naxçı-
van Muxtar Respublikasında istehsal 
edilən və ya istehsal potensialı olan 43 
adda məhsulun (13 kənd təsərrüfatı, 
30 sənaye məhsulu) Türkiyənin bütün 

ərazisinə idxal rüsumu ödəmədən, 
güzəştli şərtlərlə daxil olmasına razı-
lıq verildiyi, bu qərarın ticarət əalqələ-
rinin genişlənməsinə və bölgənin in-
kişafına əhəmiyyətli töhfə verəcəyini 
vurğulayıb. Qərara əsasən, Naxçıvan 
Muxtar Respublikasında istehsal olu-
nan illik təqribən 100 milyon ABŞ dol-
ları məbləğində məhsullar Türkiyəyə 
rüsum ödəmədən ixrac ediləcək.
Türkiyə Cümhuriyyətinın yaranma-
sı günü münasibətilə Türkiyə tərəfini 
təbrik edən Azərbaycanın iqtisadiyyat 
naziri Şahin Mustafayev vurğulayıb 
ki, Azərbaycan-Türkiyə dostluğu və 
qardaşlığı dünyada bir örnəkdir və 
ölkələrimiz arasında iqtisadi əlaqələ-
rin inkişafında dövlət başçılarının siya-
si iradəsi və irəli sürdükləri təşəbbüs-
lər mühüm rol oynayır. Növbəti dəfə 
keçirilən Türkiyə-Azərbaycan biznes 
forumu da ölkələrimiz arasında əmək-
daşlığın nə qədər güclü olduğunu bir 
daha təsdiq edir və ticarət əlaqələrinin 
genişləndirilməsi baxımından vacib-
dir. İğdırın Naxçıvan Muxtar Respub-
likası vasitəsilə olmaqla Azərbaycanla 
Türkiyənin yeganə sərhəd bölgəsi ol-
duğunu qeyd edən nazir Şahin Musta-
fayev Türkiyənin hər zaman Naxçıva-
na dəstək göstərdiyini, blokadada olan 
Naxçıvanın 90-cı illərin əvvəllərində 
qarşılaşdığı çətinliklərdən çıxmasın-
da Türkiyə ilə olan əlaqələrin, xüsu-
silə ümummilli lider Heydər Əliyevin 

böyük səyi və Türkiyənin dəsytəyi ilə 
ərsəyə gəlmiş “Ümid” körpüsününün 
mühüm əhəmiyyətini vurğulayıb. 
Sürətli inkişaf yolu keçmiş Naxçıvan 
Muxtar Respublikası hazırda davamlı 
olaraq inkişaf edir.
Bildirilib ki, 2016-cı ildə Ankarada keçi-
rilmiş Yüksək Səviyyəli Strateji Əmək-
daşlıq Şurasının 5-ci iclasında dövlət 
başçılarının təşəbbüsü ilə Naxçıvan 
istehsalı olan məhsulların Türkiyəyə 
ixracına iş adamları birlikləri vasitəsilə 
dəstək verilməsi məsələsi imzalanmış 
protokolda öz əksini tapıb. Bu müddət 
ərzində bu tapşırığın icrası məqsədilə 
bir sıra görüşlər keçirilib, Naxçıvana 
səfərlər təşkil edilib. Azərbaycan bu is-
tiqamətdə Türkiyənin atdığı addımları 
yüksək qiymətləndirir.
İqtisadiyyat naziri Şahin Mustafa-
yev Türkiyənin Nazirlər Kabinetinın 
Azərbaycanın blokada şəraitində olan 
Naxçıvan Muxtar Respublikasında is-
tehsal olunan bir çox kənd təsərrüfatı 
və sənaye məhsullarının Türkiyə Res-
publikasına rüsumsuz ixracı barədə 
qərarının Naxçıvanın ixrac imkanla-
rının genişləndirilməsi baxımından 
xüsusilə önəmli olduğunu və Türkiyə-
nin bölgədə yerləşən İğdır, Qars, Ər-
zurum vilayətlərinin inkişafı üçün də 
töhfə verəcəyini bildirib.
Qardaş Türkiyə ilə iqtisadi əlaqələrə 
gəlincə, nazir Şahin Mustafayev 
diqqətə çatdırıb ki, ölkələrimiz arasın-

da Yüksək Səviyyəli Strateji Əməkdaş-
lıq Şurası fəaliyyət göstərir, Azərbay-
canın strateji layihələri məhz qardaş 
Türkiyə ilə birgə həyata keçirilir. Ba-
kı-Tbilisi-Ceyhan, Cənub Qaz Dəhlizi, 
“STAR”, “PETKİM”, “Enerji körpüsü” 
belə layihələrdəndir. Bu günlərdə is-
tifadəyə veriləcək Bakı-Tbilisi-Qars 
dəmir yolu əlaqələrimizi daha da 
gücləndirməklə, ölkələrimizin tran-
zit imkanlarını artıracaqdır. Türkiyə 
Azərbaycanın əsas ticarət və investi-
siya tərəfdaşlarındandır. 2017-ci ilin 
yanvar-sentyabr aylarında ölkələrimiz 
arasında ticarət dövriyyəsində əhə-
miyyətli artım müşahidə olunub. Ha-
zırda Preferensial Ticarət Sazişi üzrə 
müzakirələr aparılır. Azərbaycanda 
Türkiyə sərmayələri əsasında 3 min-
dən çox, Türkiyədə isə Azərbaycan 
investisiyalı 2 minə yaxın şirkət fəa-
liyyət göstərir. Türkiyənin Azərbay-
cana investisiyaları 11,7 mlrd. ABŞ 
dolları, Azərbaycanın Türkiyəyə in-
vestisiyaları isə 10,1 mlrd. ABŞ dolla-

rıdır. Diqqətə çatdırılıb ki, iqtisadiy-
yatın müxtəlif sahələrində əlaqələrin 
daha da inkişaf etdirilməsi üçün bö-
yük potensial mövcuddur. Biznes 
forum çərçivəsində müzakirə edilən 
məsələlər və aparılan danışıqlar da iki 
qardaş ölkə arasında iqtisadi əmək-
daşlığın genişlənməsinə, iş adamları 
arasında işgüzar əlaqələrin inkişafına 
xidmət edir. Nazir Şahin Mustafayev 
birgə səylərin iqtisadi sahədə əmək-
daşlığı daha da genişləndirəcəyini və 
xalqlarımızın rifahına töhfə verəcəyini 
vurğulayıb.
Naxçıvan MR-in İqtisadiyyat naziri 
Famil Seyidov çıxışında Muxtar Res-
publikanın iqtisadiyyatı barədə forum 
iştirakçılarına məlumat verib, Türkiyə 
ilə iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi, 
o cümlədən Naxçıvan məhsullarının 
bu ölkəyə ixracı üçün geniş imkanların 
olduğunu qeyd edib, son dövrdə bu 
sahədə görülən işləri diqqətə çatdırıb. 
Biznes forum iş adamları arasında 
ikitərəfli görüşlərlə davam edib. 


