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Dövlətçiliyə və tarixşünaslığa 
QIYMƏTLI TÖHFƏ

“İrəvan əyalətinin kameral 
təsviri. I cild. İrəvan şəhərinin 
kameral təsviri”

Bu günlərdə Atatürk Mərkəzinin şöbə 
müdiri, kimya üzrə fəlsəfə doktoru Nazir 
Əhmədlinin “İrəvan əyalətinin kameral 
təsviri. I cild. İrəvan şəhərinin kameral 
təsviri” kitabı AMEA A.A.Bakıxanov 
adına Tarix İnstitutu Elmi Şurasının 
qərarı, institutun direktoru, akademik 
Yaqub Mahmudovun elmi redaktorluğu 
ilə çapdan çıxıb.

Kitabda Azərbaycanın qədim İrəvan 
şəhəri əhalisinin adbaad siyahısı, etnik, 
sosial tərkibi, yaşı, məşğuliyyəti, sayı, 
ödədiyi vergilərlə yanaşı, binalar, mey-
danlar, çaylar, yollar, bağlar və s. ətraflı 
təsvir edilmiş, şəhər bir növ inventarlaş-
dırılmışdır.

Yeni nəşrin müəllifi Nazir Əhmədli 
yazdığı geniş giriş mətnində oxucuları 
İrəvan şəhərinin tarixi, İrəvan toponimi, 
İrəvan xanlığının yaranması və süqutu, 
1828-ci ildəki Rusiya işğalından son-
ra xanlıqda baş verənlər, o cümlədən 
ermənilərin İrandan və Türkiyədən 
gətirilərək bu ərazilərə yerləşdirilməsi, 
İrəvan əyalətində idarəetmə sistemi, 
təhsil, mədəniyyət və sənətkarlıq, 
işğaldan əvvəl və sonrakı demoqrafik 
vəziyyət, İrəvan əyalətində işlədilən çəki, 
ölçü, pul vahidləri və qiymətlər barədə 
yığcam, dolğun məlumat verir.

Şimali Azərbaycan xanlıqlarını 
işğal edən Rusiya imperiyası İrandan 
aldığı maliyyə-vergi sənədlərinə etibar 
etmədiyindən, çar məmurları həmin 
ərazilər üzrə “Kameral təsvir” deyilən 
sənədlər tərtib edirdilər. Bu işi Nax-
çıvan və İrəvan xanlıqlarının yerində 
yaradılan Erməni vilayəti üzrə inzibati 
idarənin müşaviri, milliyətcə fransız 
İ.Şopen Qafqazdakı Rusiya qüvvələrinin 
komandanı qraf Paskeviçin təklifi ilə 
yerinə yetirmişdir. Mühafizə dəstəsi və 
katiblərlə təmin edilmiş İ.Şopen 1829-cu 
ilin aprelində işə başlamış və 1832-ci 
ilin mayında başa çatdırmışdır. O, İrəvan 
xanlığının 15, Naxçıvan xanlığının 10 
mahalı, İrəvan, Naxçıvan və Ordubad 
şəhərləri və tərəkəmə (elat) əhali üzrə ka-
meral təsvirlər tərtib etmiş, sonradan bu 
kameral təsvirlərdə toplanmış materialları 
təhlil edərək, “Erməni vilayətinin Rusiya 
imperiyasına birləşdirildiyi dövrdəki 
vəziyyətinə dair tarixi abidə” (1852) adlı 
fundamental kitabını yazmışdır.

Rusiya işğalından əvvəl və kameral 
siyahıların tərtib edildiyi 1831-ci ildə 
keçmiş İrəvan xanlığı İrəvan şəhəri 
və 15 mahaldan ibarət idi: Qırxbulaq, 
Zəngibasar, Gərnibasar, Vedibasar, Şərur, 
Sürməli, Dərəkənd-Parçenis, Səədli, 
Talin, Seyidli-Axsaxlı, Sərdarabad, 
Körpübasar, Abaran, Dərəçiçək və Göyçə 
mahalları. Kitabdan öyrənirik ki, Rusiya 
işğalından sonra İrəvan əyaləti 4 inzibati 
dairəyə bölünmüşdü: İrəvan dairəsinə 
İrəvan şəhəri, Göyçə, Dərəçiçək və Qırx-
bulaq mahalları; Şərur dairəsinə Şərur, 
Vedibasar, Zəngibasar və Gərnibasar 
mahalları; Sürməli dairəsinə Sürməli, 
Dərəkənd-Parçenis mahalları, Gərnibasar 
və Vedibasar mahallarının Araz çayının 
sağ sahilindəki əraziləri; Sərdarabad 
dairəsinə Səədli, Talin, Seyidli-Axsaxlı, 

Abaran, Qərbi və Sərdarabad mahalları 
daxil idi.

Müəllif İrəvan xanlığının Qacar-
lar dövlətinin vaxtında mövcud olmuş 
idarəetməsi haqqında olduğu kimi, rus 
idarəçilərinin tətbiq etdiyi yeni idarəetmə 
sistemi haqqında da ətraflı məlumat verir. 
İşğaldan qabaq İrəvan xanlığında cinayət 
və mülki məsələlər, şəriət məhkəmələri 
vasitəsilə həll edilirdi. Hərbi, maliyyə 
və digər məsələlər isə hökmdarın 
iradəsindən asılı idi. Üzərində heç bir 
nəzarətin olmadığı Xan Divanı hər bir 
halda icra aparatına sərəncam verirdi. 

Lakin bütün şərq ölkələrində ol-
duğu kimi, İrəvan xanlığında da onun 
hakimiyyətini tarazlaşdıran və onla-
rın iradəsindən asılı olmayan dini bir 
hakimiyyət də vardı və o dini məsələlərlə 
yanaşı, cinayət və mülkü hüququ, həm 
də təhsili həyata keçirirdi. Bu, şeyxülis-
lamın sədrlik etdiyi Şəriət Məhkəməsi 
idi. Xanın təyin etdiyi divanbəyinin idarə 
etdiyi Divan bir çox hallarda kimlərəsə 
cəza verməklə nəticələndiyinə görə, 
görünür, xalq arasında indinin özündə də 
işlənən “divan tutmaq” ifadəsi də oradan 
qalmışdır.

Mülki işlərə Şəriət məhkəməsi baxır-
dı. Bu məhkəmədə Şeyxülislam, qazılar 
və məşvərətçi səslə iştirak edən mollalar 
və axundlar da iştirak edirdilər. İddiaçı-
nın şikayətinə baxan Şəriət məhkəməsi 
məsələni kifayət qədər araşdırdıqdan 
sonra hökm çıxardır, məhkəmənin bütün 
üzvləri onu öz möhürləri ilə təsdiq edir 
və “yarlıq” adlanan həmin kağızı haqlı 
tərəfə, iddia təmin edilmişdisə iddiaçıya, 
təmin edilməmişdisə cavabdehə verirdilər 
ki, gələcəkdə onu həmin məsələ üzrə 
yenidən məhkəməyə verə bilməsinlər. 
Beləliklə, bu kitabdan geniş yayılmış 
fikrə görə, guya, Şərq ölkələrində heç bir 
qanunun olmaması, güclünün gücsüzü 
əzməsi kimi təsəvvürlərin əsasının olma-
dığını öyrənirik.

Bu kitabdan 60 yaşlı Axund 
Molla Məhəmməd Axund Molla 

Məmmədhüseyn oğlunun 
1831-ci ildə İrəvanın Şeyxü-
lislamı olduğunu, eləcə də 
qazıların, axund və mollaların 
adlarını öyrənirik. Kameral 
siyahıları gözdən keçirəndə 
İrəvan əhalisinin olduqca dindar 
olması üzə çıxır. Az qala iki 
evdən birində Hacı, Məşədi və 
Kərbalayi adlarına rast gəlirik. 
Kitabın ən üstün cəhətlərindən 
biri də odur ki, İrəvan 
əhalisinin məşğuliyyət növü də 
göstərilmişdir. İrəvanda mövcud 
olan maraqlı peşələrdən rəssam, 
kənkan, dəmirçi, çilingər, 
saatsaz, dülgər, dulusçu, sınıqçı, 
tacir, həkim, sərraf, zərgər, 
silah ustası, bağban və s. sənət 
növlərinin adlarını və beləliklə, 
İrəvan şəhərində sənətkarlığın 
inkişaf etdiyini görürük.

Kitabdan onu da öyrənirik 
ki, İrəvan xanlığı işğal 
edildikdən sonra idrəetmə üsulu 
köklü surətdə dəyişdirilmişdi. 
İdarəetməni Erməni vilayəti üzrə 
inzibati idarənin rəisi həyata 
keçirirdi. Onun tabeliyində 

dəxtərxana vardı. Kameral təsvirlərin 
müəllifi sayılan İ.Şopen də haqqında 
söhbət gedən inzibati idarənin müşaviri 
idi. Məhkəmə hakimiyyətini İrəvan şəhəri 
üzrə hərbi komendantını sədrliyi ilə hərbi 
məhkəmə həyata keçirirdi.

İrəvanda mövcud olan təhsil sistemi 
haqqında ətraflı məlumat verən müəllif 
göstərir vasitəsilə öyrənirik ki, İrəvan 
əhalisi heç də müstəmləkəçilərin uzun 
illər təbliğ edildiyi kimi savadsız olmayıb 
və rus işğalçıların sayəsində təhsilə 
yiyələnməyib. İrəvandakı məscidlərin 
hamısında mollalar uşaqlara yazıb-oxu-
mağı, ərəb və fars dillərini, Quranı, Şərq 
ədəbiyyatını öyrədirdi. Hüseynəli xan 
məscidində isə 200 şagirdin təhsil aldığı 
mədrəsə fəaliyyət göstərirdi. Bu, həmin 
dövr üçün çox yüksək göstərici sayılma-
lıdır. Mədrəsələrdə təhsil iki istiqamətdə 
aparılırdı. Şagirdləri ya din işlərinə, ya da 
dünyəvi elmə hazırlayırdılar.

Mədrəsə təhsili üç ixtisas üzrə apa-
rılırdı:

1.Ərəb dili və ədəbiyyatı. Buraya 
12 fənn daxil idi: dilçilik, etimologiya, 
sintaksis, nitq mədəniyyəti, tarix, ərəb 
ədəbiyyatı, Quran qiraəti və s.

2.İlahiyyat və ümumi hüquq. 
Buraya 6 fənn daxil idi: Quranın təfsiri 
(ilmul – təfsir), ilmul-hədis, praktik 
ilahiyyat (hüququn da daxil olduğu 
ilmul-fiqh), sxolastik ilahiyyat (ilmul 
kəlam), vərəsəlik hüququ (ilmul-fəraiz) 
və müxtəlif cərəyanların hüquqi əsasları 
(ilmul-fiqh).

3.Fəlsəfə. Burada 5 fənn tədris 
edilirdi: məntiq, riyaziyyat, coğrafiya və 
astronomiya, təbabət və təbiət elmləri, 
nəzəri fəlsəfə.

Bu məlumatlar İrəvan xanlığında 
elmin və təhsilin səviyyəsini öyrənmək 
baxımından çox qiymətlidir. 

İrəvan şəhərinin işğaldan əvvəlki və 
1831-ci ildəki demoqrafik vəziyyətini 
təhlil edən müəllif əhalinin əksəriyyətinin 
yerli türklər olduğunu, işğaldan son-
ra Rusiya imperiyasının İrandan və 

Türkiyədən gətirdiyi ermənilərlə etnik 
balansı dəyişdiyini və 1988-ci ildə bütün 
Qərbi Azərbaycandan olduğu kimi, 
İrəvan şəhərindən də türkləri tamamilə 
deportasiya etdiyini göstərir. İşğaldan 
qabaq İrəvan əhalisinin 80 faizdən çoxu 
türk olduğu halda, işğaldan cəmi 3 il 
sonra kameral təsvirin tərtib edildiyi 
1831-ci ildə bu rəqəm 63,9 faizə, 1865-ci 
ildə 54,5 faizə düşmüş, 1886-cı ildə isə 
türklər ilk dəfə olaraq İrəvan əhalisinin 
yarıdan azını 49,1 faizini təşkil etmişdir. 
Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra isə 
bu rəqəm 11,1 faizə düşmüşdü. Kitabda 
1828-1988-ci illərdə İrəvan əhalisinin et-
nik nisbətinin dəyişməsi dinamikasını əks 
etdirən cədvəl oxucuya olduqca gərəkli 
məlumat verir.

Şəxs adlarının geniş təhlilini verən 
N.Əhmədli işğaldan əvvəl İrəvan xanlı-
ğını idarə edən məşhur simaların, siyasi 
elitanın siyahısını da dəqiqləşdirərək 
oxucuya təqdim edir. İrəvan əyalətində 
işlədilən çəki, ölçü, pul vahidlərinin, 
bir sıra əmtəələrin qiymətlərinin təsviri 
sözsüz ki, İrəvan şəhərinin və İrəvan xan-
lığının, ümumiyyətlə, Azərbaycanın XIX 
əsr tarixini öyrənən tədqiqatçılar üçün 
olduqca qiymətli mənbədir.

Kitabın ən mühüm özəlliyi isə ondan 
ibarətdir ki, bugünkü Ermənistan Res-
publikasının tarixi Azərbaycan torpaqla-
rında yaradılması sənədlərlə sübut olunur. 
Beləliklə, bu kitab Azərbaycan türklərinin 
öz doğma torpaqlarına qayıtması uğrunda 
apardıqları mübarizədə ideoloji baza, 
kəsərli silah rolunu oynayır.

Bu kitab həm də ayrı-ayrı şəxslərin 
öz nəsil şəcərəsini müəyyən etməsi 
baxımından çox dəyərlidir. Nəşrin elmi 
redaktoru, AMEA Tarix İnstitutunun 
direktoru, akademik, millət vəkili Yaqub 
Mahmudov sadaladığımız keyfiyyətlərini 
nəzərə alaraq, kitaba yazdığı ön sözdə 
deyir: “Tədqiqatçılara təqdim olunan bu 
dəyərli mənbəni bizə təqdim etdiyi üçün 
vətənpərvər tədqiqatçı, istedadlı alim 
Nazir Əhmədliyə dərin minnətdarlığımı 
bildirməyi özümə borc sayıram. Şübhə 
etmirəm ki, tədqiqatçıların ixtiya-
rına verilən bu qiymətli ilk mənbə 
tarixi Azərbaycan torpağı olan İrəvan 
bölgəsinin keçmişinə hələ çox aydınlıq 
və yeniliklər gətirəcəkdir”.

Qeyd edək ki, bu kitab vətənpərvər 
alim Nazir Əhmədlinin bu qəbildən 
olan ilk kitabı deyil. 2017-ci ildə onun 
“Dərələyəz mahalının kameral təsviri” 
və “Göyçə mahalının kameral təsviri” 
kitabları da nəşr etdirmişdir. “Göyçə 
mahalının Kameral təsviri” kitabının 
elmi redaktoru, hazırda Kanadada 
yaşayan tanınmış Azərbaycan alimi 
Hüsaməddin Məmmədov (Qaramanlı) 
kameral təsvirlərin müəllifinə yazır: 
“Nazir müəllim, siz çox dəyərli bir iş 
görmüsünüz. Həm çox faydalı və zəngin 
bir mənbəni tərcümə etmisiniz, həm də 
bu sahədə gözəl bir ənənənin kameral 
təsvir kimi mənbələrin elmi dövriyyəyə 
buraxılmasının əsasını qoyursunuz. Bizdə 
bu tip mənbədən hər kəs özünə lazım 
olan bir fakta istinad edərdi və bununla 
da kifayətlənərdi. Siz isə bu mənbəni 
mənbəşünaslığın araşdırma obyektinə 
çevirmisiniz. Sizə uğurlar arzu edirəm.” 

Hörmətli alimlərimizin kitab müəllifi 
haqqındakı fikriləri də göstərir ki, Nazir 
Əhmədli Azərbaycan dövlətçiliyi və ta-
rixşünaslığı üçün yeni və olduqca mühüm 
bir sahənin təməlini qoymuşdur. 

Qasım HACIYEV, 
tarix üzrə elmlər doktoru,  

professor

“Firqətin dərdindən, ey can, 
yürəgim qan oldu, gəl!”

 � Həyatda çox hadisələr olur ki, unutmaq istəsən də, unuda bilmirsən. Amma elə 
saatlar, elə anlar olur ki, o səni həyatında tamamilə gözləmədiyin bir yüksəkliyə qaldırır. 
Göylərəmi qalxırsan, uçursanmı, dincəlirsənmi?! – Bunun da fərqində ola bilmirsən. Göyün 
yeddinci qatındasan. Oğul istəyərəm ki, səni o qatdan endirə bilsin. Bəs səni ora – o ali 
mərtəbəyə qaldıran nədir, kimdir? Səsmi, sözmü, musiqimi, ifamı?! Sualların əlində qalmağa 
da vaxt yox. “Ənəlhəq söylərəm, Mənəm həqq söylərəm!” – səni ağuşuna alır... “Məndə 
sığar iki cahan, Mən bu cahana sığmazam!” – səni fırladır, gözün qaralır... Nəsiminin xəyal 
dünyası səni hara qaldırırsa, elə oradaca ruhun dincəlir. Ruh aləminin sirrinə alışmamış yeni 
bir aləmə daxil olursan. Musiqi ruhunu silkələyir... Səs gah zarıyır, inləyir, yalvarır, gah nalə 
çəkib göyə ucalır, hayqırır, gah da yerə qayıdıb sürünür, zildən bəmə keçir...

 Bu anları həmin gecə 
Muğam Mərkəzində yaşadıq. 
Yaşatdıran isə Nəsimi idi –
Böyük İmadəddin Nəsimi!... 

 Milli Məclisin deputatı 
Qənirə Paşayevanın rəhbərlik 
etdiyi Avrasiya Beynəlxalq 
Araşdırmalar İnstitutu İcti-
mai Birliyinin, Beynəlxalq 
Muğam Mərkəzinin və 
Nəsimi sevdalı iş adamı Tahir 
Gözəlin dəstəyi ilə böyük 
sufi şairimiz, İmadəddin 
Nəsiminin yaradıcılığına həsr 
olunmuş möhtəşəm “Nəsimi 
dünyası” adlı gecədə ustadın 
könül bağçasına qonaq olduq. 
Azərbaycanın tanınmış 
ictimai xadimləri, alimlər, 
ziyalılar, QHT və KİV 
rəhbərləri, bir sözlə, nəsimisevərlər həmin gecənin 
munis mehmanı oldular.

Gecə fərqli hazırlanmışdı. Nəsiminin həyatı, 
yaradıcılığı ilə bağlı alışdığımız çıxışlar yox idi. İki 
gün öncə M. F. Axundov adına Milli Kitabxanada 
Azərbaycan ədəbiyyatının körifey alimi, professor 
Qəzənfər Paşayevin “Biblioqrafiya” və tərtib etdiyi 
İmadəddin Nəsiminin “İraq divanı” kitablarının 
təqdimat mərasimində Nəsimi ilə bağlı maraqlı 
çıxışları dinlədik. Milli Kitabxananın direktoru, 
professor Kərim Kərimov, Aşıqlar Birliyinin sədri, 
Əməkdar elm xadimi, professor Məhərrəm Qasımlı, 
professor Rəhim Əliyev və digər ədəbiyyatşünaslar, 
ziyalılar yeni nəşrləri yüksək qiymətləndirdilər. 
Kitabın ərsəyə gəlməsindən, kiril əlifbasından sonra 
latın qrafikası ilə nəşr olunma səbəbindən danışıl-
dı. Qeyd edək ki, Qənirə Paşayevanın mənəvi, iş 
adamı Tahir Gözəlin maddi dəstəyilə çap edilən 
divan satış üçün deyil, ədəbiyyatsevərlərə hədiyyə 
məqsədilə çap olunub. Çıxışlarda universitetlərə, 
məktəblərə paylanılacaq bu kitabın gənclərimizin 
mənəviyyatında oynayacağı əvəzsiz rol qeyd edildi. 
O tədbirin davamı olaraq keçirilən bu gecə də məhz 
Nəsimi sevdalılarını bir araya toplamaq məqsədinə 
xidmət edirdi. 

 Ədəbi-bədii gecədə Nəsiminin yaradıcılığı 
ədəbi-musiqili proqramla tamaşaçılara təqdim edildi, 
özü də necə?!

... Ruhumuzu oxşayan, təzələyən, özümüzdən 
alıb, özümüzə qaytaran bir gecə idi...

 Avrasiya Beynəlxalq Araşdırmalar İB-nin 
sədri Qənirə Paşayeva Nəsimi ilə bağlı bu formatda 
tədbirin ilk dəfə keçirildiyini vurğulayaraq bildirdi 
ki, isti yay günlərində bu qədər dəyərli insanları-
mızın zalı doldurması, sözün həqiqi mənasında, 
Nəsimiyə verilən böyük dəyərdir: “Mən Nəsimi dün-
yasının arxasınca Suriyaya, Hələbə qədər getmişəm. 
Nəsiminin məzarını ziyarət edəndə içimdə qəribə 
duyğular keçirirdim. Ümummilli liderimiz Heydər 
Əliyev ilə xarici ölkələrin birinə səfər zamanı 
jurnalistlərlə söhbət edəndə Nəsiminin qəbrinin 
Azərbaycanda olmasını arzuladığımı bildirdim. 
Ümummilli liderimiz Nəsimi ilə bağlı çox maraqlı 
məlumatlar danışdı”. 

Milli Məclisin deputatı qeyd etdi ki, Nəsiminin 
yaradıcılığının təbliği dövlət siyasətimizdə önəmli 
yer tutur. Nəsiminin böyüklüyü ondan ibarət idi 
ki, onun qəzəllərinin əsasında insan dururdu. O, 
həqiqət mərtəbəsində dayanan böyük bir şəxsiyyət 
idi. O, insana bir başqa yöndən yanaşırdı. Müsəlman 
dünyasında Nəsimiyə zülm edənlər bu gün də 
var: İŞİD, Taliban və s. timsalında. Bunlar hamısı 
cahillikdəndir. Cahilliklə mübarizənin yolu belə bö-
yük şəxsiyyətlərin yaradıcılığının öyrənilməsindən 
keçir.

Bildirildi ki, böyük şairin dünyasını tanımaq 
istəyənlərə imkan verən bu proqram televiziya 
kanalları, KİV-lə yanaşı, sosial mediada da geniş 
yayımlanacaq və yaxın gələcəkdə bu repertuarla bir 
sıra xarici ölkələrdə də “Nəsimi dünyası” gecələrinin 
keçirilməsi nəzərdə tutulur. Nəsimini gənc nəslin 
daha geniş öyrənməsinin vacibliyindən danışıldı. 
Qənirə Paşayeva Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin 
direktoru Murad Hüseynova və iş adamı, Nəsimi 
araşdırmaçısı Tahir Gözələ bu layihəyə verdikləri 
dəstəyə görə təşəkkür plaketlərini təqdim etdi. 
O, həmçinin, “Facebook” və “Tvitter” üzərindən 
Nəsimi ilə bağlı səhifələrin açıldığını bildirdi və 
böyük ustadın zəngin irsinin öyrənilməsində sosial 
medianın imkanlarından daha geniş istifadə olunaca-
ğını vurğuladı. 

 Daha sonra iş adamı Tahir Gözəl ustad 
sənətkarın zəngin poetik irsindən, onun yaradıcılığı-
nın fəlsəfi tərəflərindən söz açdı. O, insanları şairin 
irsini öyrənməyə çağırdı. 

Tədbir iştirakçılarına professor Qəzənfər Paşa-
yevin hazırladığı və latın əlifbasında ilk dəfə işıq üzü 
görmüş İmadəddin Nəsiminin “İraq divanı” kitabı 
hədiyyə edildi. 

“Nəsimi dünyası” gecəsində Xalq artisti 
Nəzakət Teymurova, “Savalan” qrupunun rəhbəri 
Novruz Novruzlu əsrarəngiz ifaları ilə ruhumuzu 
oxşadılar. Eyvaz Həşimovun rəhbərliyi ilə “Hicaz” 
qrupu, tanınmış muğam ifaçısı Mütəllim Dəmirov, 
Əməkdar artist Mehriban Zəki, Əməkdar incəsənət 
xadimi Əbdül Mahmudov, tanınmış qiraət ustaları 
Məleykə Alovlu, Həlimət Məmmədova (Sultan), 
Nəsimi araşdırmaçısı Fərəc Əliyev öz möhtəşəm 
ifaları ilə tamaşaçıları Nəsimi dünyasına apardılar.

...Yüzünü məndən nihan etmək dilərsən, 
    etməgil!

Gözlərim yaşın rəvan etmək dilərsən, 
    etməgil! 
– deyə musiqi poeziyanı, qəzəllər muğamı əvəz etdi. 

...Fitvasından zahidin nahəq səni gör 
    qovdular, 

Qəm dəgil səndən, şəha, görcək nəzərlər 
    ağrımaz...

 
 Səslənən qəzəllər və oxunan mahnılar ustad 

sənətkarın irsini musiqi və poeziyanın vəhdətində 
tamaşaçılara ecazkaranə çatdırıldı ki... Nəsimi irsinin 
sehrinə düşən tamaşaçılar məmnunluqlarını alqışlar-
la ifadə edirdilər.

Zərifə BƏŞİRQIZI, 
“Xalq qəzeti”

 � İnsanın tərbiyə olunmasında, mədəni-intellektual baxımından 
formalaşmasında ailənin rolu nə qədər önəmlidirsə, xalqın da mənəvi cəhətdən 
kamilləşməsində, informasiya tələbatının ödənilməsində telekanalların təsiri o 
qədər yüksəkdir.

Azərbaycan Teleradio Verilişləri 
Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin bazasında 
son illərdə yaradılmış və ilk gündən geniş 
tamaşaçı auditoriyasının rəğbətini qazanmış 
“Mədəniyyət” kanalı bu gərəkli missiyanın 
öhdəsindən uğurla gəlir.

Kanalın əsas məqsədi Azərbaycan 
mədəniyyətinin milli və bəşəri dəyərlərini 
ölkəmizdə və xaricdə yaymaq, dünya 
mədəniyyəti incilərini xalqımıza çatdır-
maq, yeni nəslin bədii-estetik zövqünü 
yüksəltməkdir. 

“Mədəniyyət” kanalının məhz 
Azərbaycan Teleradio Qapalı Səhmdar 
Cəmiyyətinin nəzdində yaradılması da 
təsadüfi deyil. AzTV təkcə mədəni-texniki 
imkanları ilə deyil, həm də yaradıcılıq baxı-
mından ölkə teleməkanında ən güclü bazadır. 
Bundan əlavə, Azərbaycan Televiziyasının 
texniki imkanlarının dünya standartlarına tam 
cavab verməsi, proqramların bütün dünyaya 
yayımlamaq imkanı, mədəniyyət mövzu-
sunda uzun illər yaradılan və qorunan video 
xəzinənin yalnız AzTV-nin fondunda olması 
“Mədəniyyət” kanalının məhz Azərbaycanın 
ilk televiziyasının nəzdində yaradılmasını 
zəruri etdi. 

Beləcə, “Mədəniyyət” kanalı fəaliyyətə 
başladı və beynəlxalq auditoriyaya yayımlan-
dı. Bu isə öz növbəsində mədəniyyətimizin 
dünya miqyasında daha geniş tanıdılması 
deməkdir. Azərbaycan Teleradio Qapalı 
Səhmdar Cəmiyyətində yaradılan Televiziya 
Akademiyası da “Mədəniyyət” kanalının 
peşəkar fəaliyyətinə dəstək oldu.

Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan 
mədəniyyətinin, incəsənətinin, milli-mənəvi 
dəyərlərimizin qorunması, inkişafı və 
gələcək nəsillərə çatdırılması istiqamətində 
gördüyü misilsiz işləri bu gün dövlət başçısı 
İlham Əliyev uğurla davam etdirir. Son 
illər Birinci vitse-prezident, Heydər Əliyev 

Fondunun rəhbəri UNESCO və İSESCO-
nun xoşməramlı səfiri, Mehriban xanım 
Əliyevanın təşəbbüsü ilə keçirilən respubli-
ka televiziya muğam müsabiqələri, Qəbələ 
musiqi festivalı musiqi mədəniyyətimizin 
yüksəlməsinə xidmət edir və “Mədəniyyət” 
telekanalı ilə geniş işıqlandırılır. 

Dövlət başçısı İlham Əliyev ölkəyə 
rəhbərlik etdiyi 15 ildə həyatın digər sfera-
larında olduğu kimi mədəniyyət sahəsində 
də əsaslı keyfiyyət dəyişikliklərinə nail 
olmuşdur. Kino, teatr, musiqi, tətbiqi sənət, 
tarixi abidələrin qorunması və bərpası ilə 
bağlı qəbul olunan dövlət proqramları və 
cənab Prezidentin mədəniyyət sahələrinin 
inkişafı ilə bağlı sərəncamları bir daha təsdiq 
edir ki, ölkəmizdə mədəniyyətin, mənəvi 
dəyərlərin yüksəlməsi dövlətin diqqət 
mərkəzindədir. “Mədəniyyət” kanalının 
açılması da dövlətimizin, onun başçısı İlham 
Əliyevin mədəniyyətə, incəsənətə göstərdiyi 
böyük diqqət və qayğının nəticəsidir. Bu gün 
Azərbaycan Teleradio QSC-nin qızıl fondun-
da milli mədəniyyətimizin, incənəstimizin 
inkişafında xüsusi xidmətləri olan insanlar 
haqqında müxtəlif illərdə lentə alınmış kino 

və video filmləri, görkəmli sənətkarlarımızın 
ifasında yazılmış muğam nümunələri, 
bəstəkar mahnıları, müxtəlif tamaşalarda 
çəkilmiş nadir parçalar qorunub saxlanılır. 

“Mədəniyyət” kanalı fəaliyyətə başladığı 
gündən mədəni həyatımızın güzgüsü olmaq 
vəzifəsini uğurla yerinə yetirir. Ölkəmizin 
dilbər guşələrində Heydər Əliyev Fondunun 
dəstəyi ilə keçirilən müxtəlif mədəni tədbirlər 
məhz “Mədəniyyət” kanalı vasitəsilə tama-
şaçılara çatdırılır. Bu sırada Heydər Əliyev 
Fondunun təşəbbüsü ilə keçirilən respub-
lika və televiziya muğam müsabiqələrini, 
Qəbələ musiqi festivalını xüsusi qeyd etmək 
lazımdır. Hazırda “Mədəniyyət” kanalı 
elmin, maarifçiliyin, Azərbaycan dilinin, 
tarixinin, mədəniyyət və incəsənətinin 
tanıdılma məkanına çevrilib. “Mədəniyyət” 
kanalının film siyasəti böyük maraq doğurur. 
Bu kanalda insan mənəviyyatına mənfi təsir 
göstərən filmlərə rast gəlmək mümkün deyil. 
Burada dünya kinosunun inciləri sayılan, in-
sanı mənəviyyatca saflaşdıran, ona ali hisslər 
aşılayan filmlər nümayiş etdirilir.

Yaxın gələcəkdə kanalın efir vaxtının 
24 saata çatdırılması da nəzərdə tutulub. 
Gündəlik fasiləsiz iş qrafiki kanala öz poten-

sialını tam göstərməyə imkan verəcəkdir.
Ümummilli liderimiz Heydər 

Əliyevin təkrar-təkrar qeyd etdiyi “Xalqın 
mədəniyyətini qorumaq təkcə mədəniyyət 
xadimlərinin, bu sahədə çalışan insanların, 
ziyalıların işi deyil, eyni zamanda dövlət 
rəhbərlərinin, rəsmi qurumların vəzifəsidir. 
Mədəniyyət millətin vizit-kartıdır.

Arif MƏLİKOV, bəstəkar, SSRİ Xalq 
artisti, akademik:

– Şəxsən mənim verilişlərini 
daha çox izlədiyim televiziya ka-
nalı “Mədəniyyət”dir. Bu kanal 
mədəniyyətimizin bütün sahələrinə işıq sa-
lır. O cümlədən milli və dünya musiqisinə 
geniş yer ayırır. Kanalın bu mövzuda 

həm özünün hazırladığı, həm də müxtəlif 
ölkələrdə çəkilmiş dəyərli verilişlərinə 
böyük maraqla baxılır. “Mədəniyyət” ka-
nalının uğurlu fəaliyyətinə gələcəkdə daha 
məzmunlu və əlvan yaradıcılıq arzulayı-
ram.

Fərhad BƏDƏLBƏYLİ, SSRİ Xalq 
artisti, professor:

– Çox istərdim ki, kanalda gələcəkdə 
dünya teatrlarında baş verən yeniliklərlə, 
premyeralarla bağlı verilişlərə daha da geniş 
yer ayırılsın. 

Ziyad SƏMƏDZADƏ, Milli Məclisin 
deputatı, akademik:

– “Mədəniyyət” kanalının həyata keçirdi-
yi layihələr çox diqqətə layiqdir. Mən orada 
tez-tez görkəmli sənət adamlarını görürəm. 
Onların yaradıcılığı ilə bağlı hazırlanan 
verilişlərə maraqla baxıram. “Mədəniyyət” 
kanalının layihələri, yayımladığı proqramlar 
o qədər rəngarəngdir ki, onlar haqqında nə 
qədər desən danışmaq olar.

Fidan QASIMOVA, SSRİ Xalq artisti, 
professor:

– Yalnız yüksək mədəniyyətə malik 
xalq öz incəsənəti, musiqisi, sözü və ifası 
ilə milli mənsubiyyətini sübut edib yaşaya 
bilər. Azərbaycan Teleradiosunun bazasında 
yaradılmış “Mədəniyyət” kanalının daimi 
izləyicisiyəm. Heydər Əliyev Sarayında 
keçirilən T. Quliyevin əsərlərindən ibarət 
“Könül nəğmələri” mahnı çələngi, Xalq 
artisti Ramiz Mirişlinin əsərlərindən ibarət 
konsert, Dədə Şəmşirin xatirəsinə həsr olun-
muş “Sevindim” adlı konsert, qəzəlxan şair 
Əliağa Vahidin yaradıcılığına həsr olunmuş 
“Böyük Füzulinin yadigarı mən özüməm”, 
eləcə də Azərbaycan Dövlət Filarmoniya-
sında keçirilən Azərbaycan Televiziyası və 
Radiosunun Niyazi adına Simfonik Orkest-
rinin 85 illiyinə həsr olunmuş konsert, SSRİ 

Xalq artisti Fikrət Əmirovun yaradıcılıq 
gecəsi və s. 

Oqtay MİRQASIMOV, kinorejissor, 
Xalq artisti:

– Sual oluna bilər, nədən “Mədəniyyət” 
kanalının verilişləri belə baxımlı və maraq-
lıdır? Mədəniyyət çoxşaxəli anlayışdır, çox 
mürəkkəbdir. Onu dərk etmək, anlamaq üçün 
vaxt, bilik və düşüncə lazımdır. Hər bir xalq 
milli mənsubluğunu, özünü qorumalıdır. 
“Mədəniyyət” kanalına nəzər salsaq, görürük 
ki, doğma mədəniyyətimizi təbliğ edir. Eyni 
zamanda, bu kanalda bəstəkar əsərləri, caz 
musiqisi, aşıq sənəti , ulu muğamatımız 
da vaxtaşırı efirdə öz yerini tapır. Bu isə 
tolerantlıq baxımından çox vacindir. Bir 
millət olaraq yalnız öz musiqimizə qapılsaq o 
zaman inkişaf edə bilmərik. Sizə uğur olsun.

 Əlibaba MƏMMƏDOV, xanəndə 
Xalq artisti:

– Çoxdan çəkilmiş, yaddan çıxmış, 
unudulmuş konsertləri, mahnıları, lent yazı-
larını üzə çıxarmaq, yenidən efirə vermək əsl 
fədakarlıqdır. Çünki musiqisevərlər, xüsusən 
də gənc nəsil belə verilişlərlə keçmişdə baş 
vermiş qiymətli mədəniyyət hadisələri ilə 
xəbərdar olurlar. Bir ağsaqqal, mədəniyyət 
xadimi kimi kanalın bütün əməkdaşlarına 
yeni-yeni nailiyyətlər arzulayıram.

“Mədəniyyət” kanalı haqqında söz 
demək istəyən ziyalılarımız çoxdur. Lakin 
gəlin, tələsməyək. Qarşıda kanalın çox 
möhtəşəm layihələri var. Hələlik adla-
rını açıqlamaq istəmirik. Əminik, yaxın 
gələcəkdə tamaşaçılar bu layihələrlə də tanış 
olacaqlar.

Rafiq SALMANOV, 
“Xalq qəzeti”, 

Əməkdar mədəniyyət işçisi

“Mədəniyyət” telekanalı mənəviyyatımızın güzgüsüdür


