
Bu günlərdə akademik Şahin Musta-
fayevin nəşrə hazırladığı Tiflis əyalətinin 
1728-ci ilə aid müfəssəl dəftərinin 
əlyazması da həmin arxivdə qorunub 
saxlanmaqdadır. Görkəmli tarixçi alimin 
oxucuların diqqətinə təqdim etdiyi 
kitab təkmilləşdirilmiş ikinci nəşridir və 
Borçalı və Qazax bölgələrini əhatə edir. 
Bu nadir yazılı mənbənin Azərbaycanın 
sosial-iqtisadi və etnodemoqrafik tarixi 
üçün xüsusi əhəmiyyətini və 2001-ci 
ildəki ilk nəşrinin artıq nadir nəşrlər sı-
rasına daxil olduğunu nəzərə alan alim 
onu yenidən, daha da təkmilləşdirərək 
nəşr etdirmişdir. Kitabda oxşar nəşrlərin 
təcrübəsi nəzərə alınmış, yer və insan 

adlarında dəqiqləşdirmələr aparılmışdır.
1299-cu ildən başlayaraq, 1922-ci 

ilədək – 6 əsrdən artıq mövcud olmuş 
Osmanlı imperiyası olduqca mütəşəkkil 
və güclü mərkəziyyətçi üsul-idarə 
sistemi qurmuşdur. Bu usul-idarənin 
əsaslarından biri kimi vergitoplama apa-
ratı daim dövlətin diqqət mərkəzində 
olmuşdur. “Təhrir dəftərləri” adlanan 
maliyyə-vergi reyestrləri ilk sultanların 
dövründən başlayaraq tərtib edilmişdir. 

Osmanlılar fəth etdikləri bölgələri 
mərkəzləşmiş qaydada idarə etmək 
məqsədilə yeni ərazilərin ölkənin icti-
mai-siyasi və sosial-iqtisadi sisteminə 
inteqrasiyası, siyasi sabitliyi və asayişi 
təmin etmək üçün, ilk növbədə, qala-
larda silahlı qüvvələri yerləşdirir, onlara 
maaş kimi veriləcək vəsaitin mənbəyini 
müəyyən edirdilər. Həmin bölgələrdə 
ərazi-inzibati bölgüsü aparılır, 
idarəedicilər (bəylərbəyi, sancaqbəyi, 
qazi, naib, kəndxuda, dəftərdar) təyin 
edilirdi. Bundan sonrakı mərhələdə 
yeni yaradılmış yerli idarə orqanları öz 
işlərini paralel aparmağa başlayırdılar.

İlk növbədə, vergi-maliyyə 
məmurları yerli əhalidən olan 
kəndxudaların bələdçiliyi və onların 
bilavasitə iştirakı ilə əyalət əhalisinin 
siyahıyaalınmasını aparır, sosial 
vəziyyətini təftiş edir, vergi ödəyən 
əhalinin məşğuliyyəti, ailə vəziyyəti, 
fiziki sağlamlığı, mənsub olduğu zümrə 
haqqında ətraflı məlumat toplayır, gəlir 
obyektlərini müəyyən edir, onlardan alı-
nacaq vergilərin həcmini dəqiqləşdirir, 
ticarət qaydalarını qoyurdular. 

Beləliklə, əyalətin idarə edilməsi 
üçün lazım olan hüquqi akt 
(qanunnamə) və vergilərin nizamlı 
şəkildə toplanmasını müəyyən edən 
vergi reyestri (müfəssəl dəftər) tərtib 
edilirdi. Bu dəftərlərdə müvafiq əyalətdə 
bütün yaşayış məntəqələri, onlarda 
məskun olan və vergiyə mükəlləf tutu-
lan insanların adbaad siyahısı, alınan 
vergilər və digər məlumat təfsilatlı 
şəkildə öz əksini tapırdı. Bundan 
sonra yerli əhalidən bütün vergilər bu 
dəftərlərə əsasən toplanırdı. 

Adətən, Osmanlılar yeni fəth 
etdikləri ərazilərdə 2–3 il sonra təhrir 
dəftərləri tərtib edirdilər. Fəthlə təhririn 
arasında bu cür fasilənin olması onunla 
əlaqədar idi ki, o dövrün şərtlərinə görə 
vergi ödəyən əhalinin adbaad siyahı-
ya alınması prosesi xeyli vaxt alırdı. 
Bundan başqa, müharibə baş vermiş 
ərazilərdən qaçmış əhalinin öz yerlərinə 
qayıtması üçün müəyyən zaman tələb 
olunurdu. 

Osmanlı idarəçiliyində əkinçilik üçün 
rəiyyətə verilən torpaq “ciftlik” deyilən 
parçalara ayrılırdı. Ciftliyin sahəsi torpa-

ğın keyfiyyətindən asılı olaraq dəyişirdi. 
Əla növ məhsuldar torpaqlarda 1 
cift ərazi 80 dönümə, orta keyfiyyətli 
torpaqlarda 100 dönümə, məhsuldarlığı 
az olan aşağı keyfiyyətli torpaqlarda 
isə 130 dönümə bərabər götürülürdü. 
Eni və uzunu 40 iri addım olan ərazi 
1 dönüm hesab edilirdi və təxminən, 
919,3 kvadratmetr və ya 0,092 hektara 
bərabər idi.

Təhrir dəftərlərinin qanunnaməsinə 
görə vergilər 3 qrupa ayrılırdı:

1.Şəri vergilər (üşr, baş vergisi və 
s.);

2.Ürfi vergilər (çift, yarımçift, bennak 
vergiləri və s.);

3.Ərazi vergiləri (taxıl vergisi, 
dəyirman vergisi, heyvan vergisi, göm-
rük rüsumları və s.).

Məhsuldan alınacaq vergilər onun 
pul ekvivalenti ilə alınır və hər bir 
məhsul növünün qiyməti paytaxtda, 
sultanın hüzurunda müəyyən edilirdi. 
Osmanlı imperiyasında evli olmayan 
adama çiftlik verilmirdi. 50 ağça olan 
çift vergisi mart ayında alınırdı. Ya-
rım çift üçünsə 25 ağça vergi alınırdı. 
Məhsuldar torpaqlarda hər 2 dönüm, az 
məhsuldar torpaqlarda isə hər 3 dönüm 
üçün 1 ağça vergi alınırdı.

Yarım çiftdən az torpağı olan 
və bennak adlanan ailə başçısı 18 
ağça vergi ödəyirdi. Evli və ya subay 
olmasından asılı olmayaraq, həddi-
buluğa çatmış kişi cinsindən olan 
qeyri-müsəlmanlardan ispəncə deyilən 
baş vergisi də alınırdı. Müsəlman və 
ya qeyri-müsəlman olmasından asılı 
olmayaraq, qoyun və keçiyə görə adəti-
əğnam deyilən vergi alınırdı. 2 qoyuna 
görə aprel ayının əvvəllərində 1 ağça 
vergi ödənilirdi. Bundan başqa, 300 
qoyundan ibarət olan bir qoyun sürüsü 
üçün ildə yaylaq vergisi olaraq 1 qoyun 
alınırdı. 

Osmanlı idarəçiliyi dövründə əkin 
sahələrinin qorunması üçün dəştibani 
adlanan ciddi bir vergi növü də vardı. 
Əgər bu vergini ödəyən şəxsin əkininə 
kiminsə mal-qarası girərdisə, heyvan 
sahibinə 5 dəyənək vurulur və əkinə 
girmiş hər qoyun üçün 5 ağça cərimə 
alınaraq əkin sahibinə verilirdi.

1728-ci ildə tərtib edilmiş “Tiflis 
əyalətinin müfəssəl dəftəri”ndə də bu 
vergilər ətraflı şəkildə təsvir edilmiş-
dir. Göründüyü kimi, istər XVI əsrin 
sonu, istərsə də XVIII əsrin I rübündəki 
Osmanlı fəthi zamanı Cənubi Qaf-
qazda mükəmməl idarəetmə təşkilatı 
və vergi sistemi mövcud olmuşdur. 
Görkəmli türk tarixçisi İ.Haqqı Uzunçar-
şılı Roma imperiyasından sonra ən çox 
hökm sürmüş və 3 qitəyə yayılmış bu 
dövlətin qüdrətini və nədən Səlcuqlu, 
Çingizin və Teymurun imperiyaları 
kimi az bir zamanda dağlıb parça-
lanmamısının səbəbini həm bu vergi 
sistemini, həm də mülki və cinayət 
hüququnu tənzimləyən qanunnamələrlə 
əlaqələndirmişdir.

Akademik Şahin Mustafayevin kita-
ba yazdığı giriş mətnindən məlum olur 
ki, Osmanlı fəthindən sonra hazırlan-
ması 1728-ci ildə başa çatmış bu dəftər 
iki hissədən ibarətdir. Birinci hissə, 
əsasən, Tiflis şəhərinin özü və ona tabe 
olan bir sıra xristian-gürcü əhalisinin 
məskun olduğu inzibati vahidləri əhatə 
edir, ikinci hissə isə Tiflis əyalətinə aid 
olan, lakin böyük sayda müsəlman-türk 

əhalisinin məskun olduğu əraziləri, 
o cümlədən bəzi tarixi Azərbaycan 
torpaqlarını da əhatə edir. Kitabda 
Azərbaycan tarixinə bilavasitə aidiyyatı 
olan Tiflis əyalətinin müfəssəl dəftərinin 
ikinci hissəsi (arxiv şifrəsi 897) oxucula-
ra təqdim olunur.

Müəllif mətnindən onu da öyrənirik 
ki, Osmanlı dönəmində Tiflis əyalətinin 
həmin mənbədə əksini tapmış inzibati-
ərazi vahidləri Baratlı, Tumanis, 
Baydar, Dəmirçihəsənli, Somsxit, Taşır, 
Pənbək, Ağcaqala və Qazax livasına 
daxil olan İncə, Çuvar, Axstabad və 
Türk nahiyələrindən ibarət olmuşdur. 
Göründüyü kimi, Qazax bölgəsi dörd 
nahiyədən ibarət olan liva (sancaq) 
statusu ilə Tiflis əyalətinin tərkibində 
idi. Tarixi Borçalı torpaqları isə Osmanlı 
inzibati-siyasi sistemində xüsusi vahid 
bölgə statusuna sahib deyildi. Ona görə 
də dəftərin Borçalıya aid hissəsinin 
hazırlanmasında müəyyən şərtiliyə yol 
verilmişdir. 

Kitabda Borçalının təqribi sərhədləri 

və əhatə etdiyi nahiyələrin təyinində 
1721-ci il Kartli siyahıyaalmasının 
sənədləri, gürcü coğrafiyaşünası 
Vaxuştinin xəritəsi və XIX əsrdə Rusiya 
imperiyası daxilində mövcud olmuş 
Borçalı qəzasının sərhədləri əsas 
götürülmüşdür. Beləliklə, mənbədə 
verilən Baratlı, Tumanis, Baydar, 
Dəmirçihəsənli, Somsxit, Taşır, Pənbək, 
Ağcaqala nahiyələri tarixi-coğrafi bölgə 
kimi “Borçalı” adı altında şərti olaraq 
birləşdililmişdir.

Müəllifin tərtib etdiyi cədvəldə 
Borçalı və Qazax bölgələrinin hər bir 
inzibati-ərazi vahidi üçün illik gəliri, 
yaşayış məntəqələri və camaatların, 
müsəlman və qeyri-müsəlmanların 
sayını göstərən mühüm məlumatlar 
yer almışdır. Cədvəldə 5 min 515 nəfər 
müsəlman vergi ödəyicisi yer alməşdır. 
Müfəssəl dəftərdə onların hamısının 
adı göstərilir. Vergi ödəyiciləri “ben-
nak”, “mücərrəd” (subay) və “caba” 
olmaqla üç qrupa bölünürdü. Bennaklar 
ailə başçısı idi, mücərrədlər isə vergi 
ödəyən, lakin hələ evli olmayan şəxslər 
idi. “Caba” adlanan üçüncü qrupun əkin 
sahəsi yox idi.

1988 nəfər vergi ödəyici olan 
Dəmirçihəsənli nahiyəsində qeyri-
müsəlman əhali qeydə alınmamışdır. 
Həmin nahiyə əhalisinin sayına görə 
Somsxit nahiyəsindən sonra ikinci 
yerdə dururdu. Baydar, Pənbək, Ağca-
qala, Çuvar nahiyələrində də müsəlman 
əhali üstünlük təşkil edirdi. Digər 
nahiyələrdə isə müsəlmanların azlıqda 
qalması Osmanlı fəthləri zamanı Səfəvi 
tərəfdarı olan yerli müsəlman əhalinin 
geri çəkilən Səfəvi qoşunları ilə birlikdə 
ərazini tərk etməsinin nəticəsində baş 
vermişdi. Kitabda yer almış yaşayış 
məntəqələrinin və köçəri qrupların (ca-
maatların) adları müstəsna əhəmiyyət 
daşımaqla, həmin bölgələrdə yaşayan 
əhalinin etnik mənsubiyyəti və etnoge-
nezi haqqında qiymətli məlumat əldə 
etməyə kömək edir.

Baratlı nahiyəsindəki Aşağı, Yu-
xarı və Orta Qacarlı kəndləri, Baydar 
nahiyəsindəki Padar, Digər Padar, 
Kürdlər, Zəngişamlı, Qacar kəndləri, 
Cavanşir-Kəbirli, Cavanşir Yağlavənd 
və Muğanlı camaatları, Dəmirçihəsənli 
nahiyəsindəki Saatlı, Qaramanlı Həsən, 
Qaramanlı Vəli, Dəmirçihəsənli, Muğan-
lı, Qacarlı, Sofulu, Göyçəli, Saraclı ca-
maatları, Kəpənəkçi tayfasına mənsub 
olan bir sıra qışlaqlar, Saatlı, Kürdlər 
qışlağı, Pənbək nahiyəsindəki Borçalı, 
Sarıcalı kəndləri, Döyər qışlağı, Ağca-
qala livasındakı Böyük, Orta və Kiçik 
Qaçağan, Qaramanlı, Saatlı, Zəngənə, 
Böyük, Kiçik və Digər Kiçik Ulaşlı 

camaatları türk boylarına mənsub olan 
həmin əhalinin tayfa mənsubiyyətini 
bildirməklə yerli müsəlman əhalinin 
etnogezində iştirakını göstərir. 

Bu baxımdan Ağcaqala 
nahiyəsindəki Təkəli oymağı xüsusi 
maraq doğurur. Bu oymaq Quşçular, 
Qurdlar, Böyük Heydərli, Kiçik Heydərli, 
Yaraqlı, Qaraxanlı, Qarcalı, Qaroğ-
lu, Qaramanlı camaatlarından ibarət 
idi. Məlum olduğu kimi, Təkəli tayfası 
Səfəvi dövlətinin təşəkkülündə mühüm 
rol oynamışdır. Ağcaqala nahiyəsinin 
əhalisi, bütövlükdə, “borçalı əşirəti” kimi 
qeyd edilmişdir.

Tiflis əyalətində rast gəldiyimiz 
Dəlilər (Dəllər), Ağbaba, Padar, Ağbu-
laq, Sarıcalı, Qaraboya, Hamamlı, Hacı-
qara, Reyhanlı, Şahablı, Böyük Dəhnə, 
Kiçik Dəhnə və s. kimi kənd adlarına 
Cənubi Qafqazın digər bölgələrində də 
rast gəlinir.

“Tiflis əyalətinin müfəssəl dəftəri. 
Borçalı və Qazax. 1728-ci il” kitabında 
yer alan şəxs adları da tədqiqatçılar 
üçün zəngin material verir. Burada 
qeydə alınan ənənəvi müsəlman adları 
ilə yanaşı, Qoca, Çavuş, Uzun, Dilək, 
Məmiş, Qara, Dostu, Sərdar, Babaş, 
Adıgözəl, Daşdəmir, Ocaq, Ürkməz, 
Qorçu, Ağa, Yolçu, Kosa, Bala, La-
çın, Tapdıq, Bektaş, Qaraca, Qorqud, 
Göyçə, Dəmir, Sarı, Bozçalı, Arslan, 
Törəxan, Nurxan, Qaya, Toxtamış, 
Bahadır, Doluxan, Qılıç, Teymur, Uruz, 
Uğur, Dondar, Qaraxan, Qazan, Xaqan, 
Qacar, Boran və digərləri kimi qədim 
türkmənşəli insan adlarına da rast 
gəlinir.

Kitabda yer alan “Qısa terminoloji 
sözlük” və “Kənd, məzrəə, qışlaq adları-
nın göstəricisi” də oxucular üçün önəm 
daşıyır və kitabın əhəmiyyətini artırır. 

Bir sözlə, akademik Şahin Musta-
fayevin Azərbaycan tarixşünaslığına 
mühüm töhfə olan “Tiflis əyalətinin 
müfəssəl dəftəri. Borçalı və  Qazax. 
1728-ci il” kitabı XVIII əsrin ilk 
onilliklərində Azərbaycanın sosial-
iqtisadi tarixini, eyni zamanda, tarixi 
coğrafiyası, toponimikasını öyrənmək 
üçün mühüm mənbə rolunu oynayır və 
tarixçilərlə yanaşı, iqtisadçılar, dilçilər, 
etnoqraflar və digər elm sahələrinin 
mütəxəssisləri üçün də çox faydalı və 
maraqlı bir əsərdir. 

Bu mühüm kitabı çağdaş 
Azərbaycan oxucusuna yüksək tərtibat 
və geniş şərhlə çatdırdığına görə 
müəllifə dərin razılığöımızı bildirir və 
möhtərəm akademikə yeni yaradıcılıq 
uğurları arzulayırıq.

Nazir ƏHMƏDLI,  
 fəlsəfə doktoru

Səyyar görüşdə mövcud 
problemlərdən söz açıldı

Şəhər rəhbəri qeyd etdi 
ki, dövlətimizin başçısının 
rəhbərliyi ilə həyata keçirilən 
xarici siyasət Azərbaycanın 
dünyadakı nüfuzunu artırıb. 
Prezidentimizin regionların 
sosial iqtisadi inkişafı Dövlət 
Proqramları ilə əlaqədar 
fərmanları  ölkəmizin hər 
yerində uğurla həyata ke-
çirilir. Gözəlliyi və təmizliyi 
ilə seçilən Mingəçevirdə 
də ardıcıl olaraq reallaşan 
abadlıq-quruculuq işləri 
şəhərin görkəminə əlavələr 
edib. Yeni parklar salınıb, 

məhəllələr abadlaşdırılıb, 
şose yolları asfaltlanıb, 
çoxmənzilli yaşayış binaları-
nın dam örtükləri əsaslı təmir 
olunub, yaşıllıq zolaqları 
genişləındirilib, işıqlanma 
sistemi müasirləşdirilib, su 
xətləri çəkilib.  

Vətəndaşların həyat 
tərzinin yaxşılaşdırılması 
məqsədilə pensiya və sosial 
müavinətlərin, minimum 
əmək haqqının artırılmasın-
dan danışan şəhər rəhbəri 
44 gün davam edən Vətən 
müharibəsində müzəffər or-
dumuzun şanlı qələbəsindən 
danışıldı. İkinci Qarabağ 

müharibəsində fədakarlıq 
göstərən şəhid ailələrinə, 
qazilərə, veteranlara 
göstərilən dövlət qayğısın-
dan söz açıldı. Azad olunan 
ərazilərdə quruculuq işlərinin 
günbəgün sürətləndiyi qeyd 
olundu.

Görüşdə çıxış edən 
sakinlər –  Akif Mirabov, 
Durna Rüstəmova, Ruslan 
Əsgərov, Azər Hüseynov, 
Cəfər Səfərov, Nazim 
Məmmədov, Xanımnaz İba-
dova mövcud problemlərdən 
danışdılar. İstilik sisteminin 
olmamasının qış aylarında 
böyük çətinliklər yarat-

ması, yaşayış binalarının 
ümumi istifadə sahələrinin 
əsaslı təmirinin vacibliyi, 
binaların zirzəmilərindən 
gələn üfunət qoxusunun və 
kanalizasiya sisteminin yaxşı 
işləməməsinin antisanitar 
hal yaratması, “Xeyir-şər” 
mağarının təmiri, qurumuş 
ağacların insan həyatı üçün 
təhlükə yaratması, işsizlik 
barədə olan fikirlər, təkliflər 
dilə gətirildi.

Qaldırılan məsələlərlə 
bağlı aidiyyəti idarə və 
təşkilatların rəhbərlərinə 
tapşırıqlar verildi. İlham 
İsmayılov görüşə yekin 
vuraraq bildirdi ki, şəhər 
icra hakimiyyətinin tədbirlər 
planına əsasən, Mingəçevirin 
küçə və məhəllələrində 
quruculuq işlərinin sahəsi 
genişləndiriləcək, bir çox 
binaların blokları əsaslı 
təmir olunacaq, parklarda, 
küçələrdə yeni növ ağac 
tingləri və gül kolları əkiləcək, 
kanalizasiya sisteminin 
yenilənməsi üçün tədbirlər 
görüləcək, şəhər sakinlərini 
narahat edən  problemin  
qarşısı alınacaq. 

İlqar HƏSƏNOV,  
“Xalq qəzeti”nin  

bölgə müxbiri

Tarixdən bəllidir ki, Cənubi Qafqaz XVI əsrin sonunda və XVIII 
əsrin əvvəllərində Osmanlı imperiyasının tərkibində olmuş və 
burada həmin superdövlətin idarə sistemi yaradılmışdır. Türkiyə 
Cümhurbaşkaqnlığının Osmanlı Arxivində saxlanan həmin dövrə aid 
bir sıra sənədlər orta əsrlər Azərbaycan tarixinin öyrənilməsi üçün 
mühüm mənbə rolunu oynayır. 
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 Azərbaycan tarixşünaslığına mühüm töhfə
(Tiflis əyalətinin müfəssəl dəftəri. Borçalı və Qazax. 1728-ci il”)

Mingəçevir Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı İlham İsmayılovun sakinlərlə 
səyyar görüşləri davam edir. Belə tədbirlərdən biri də  7 nömrəli tam orta 
məktəbdə oldu. Şəhər icra hakimiyyətinin məsul əməkdaşlarının, idarə 
və müəssisə rəhbərlərinin, İsmət Qayıbov, Həzi Aslanov, Dilarə Əliyeva  
küçələrindən, həmçinin Energetiklər və Sağ sahil yaşayış massivlərindən gələn 
sakinlərin, eləcə də media nümayəndələrinin iştirak etdiyi görüşdə  şəhər icra 
hakimiyyətinin başçısı İlham İsmayılov bildirdi ki, ölkə Prezidenti İlham Əliyevin 
tapşırığına əsasən keçirilən bu cür səyyar görüşlərin əsas məqsədi sakinləri 
narahat edən problemlərin öyrənilməsi və həllinə nail olmaqdır. 

Mədəniyyət sülhün bərqərar olması üçün vacib komponentdir

Müharibə nəticəsində düşməndən 
təmizlədiyimiz ərazilərimizdə dövlətimiz 
tərəfindən başladılan sürətli bərpa-
quruculuq işləri dünyaya bir daha onu 
göstərdi ki, ermənilərdən fərqli olaraq 
Azərbaycan xalqı öz torpaqlarına 
yenidən həyatı qaytarmaq üçün onu 
qurub-yaratmağa, qısa müddətdə 
böyük işlər görməyə qadir yaradıcı və 
zəhmətkeş xalqdır. Üstəlik, qalib tərəf 
olmağımıza rəğmən regionda dayanıqlı 
sülhə və inkişafa nail olunması üçün 
Azərbaycan Respublikasının  Prezidenti, 
müzəffər Ali Baş Komandan İlham 
Əliyev tərəfindən dəfələrlə Ermənistan 
rəhbərliyinə sülh çağırışlarının edilməsi, 
mehriban qonşuluq münasibətlərinin 
bərpa olunması istiqamətində addım-
ların atılması məqsədilə irəli sürülən 
təşəbbüslər həm də bizim sülhsevər 
xalq olduğumuzu göstərdi.

Azərbaycanın növbəti belə 
təşəbbüsü – “Mədəniyyət naminə 
sülh” çağırışı artıq BMT-nin Sivili-
zasiyalar Alyansı və ISESCO kimi 

beynəlxalq təşkilatların dəstəyini 
qazanıb. Postmünaqişə vəziyyətlərində 
mədəniyyətin dirçəldilməsi və qo-
runması üçün davamlı sülhün təmin 
edilməsi təşəbbüsünə digər təşkilatlar 
da maraq göstərirlər. Məlumdur ki, 
davamlı sülhün olduğu yerdə davamlı 
inkişaf olur, mədəniyyət də canlanır və 
inkişaf edir.

Azərbaycanın növbəti sülh çağı-
rışına qoşulmaq və beynəlxalq plat-
formada iştirak etmək, postmüharibə 
dövrünün reallıqları ilə barışmaq 
Ermənistanın düşdüyü böhrandan 
çıxması üçün növbəti imkandır. Bu 
imkandan istifadə düşmən ölkənin də 
gələcəyinə ciddi şəkildə təsir göstərə 
bilər.

Mədəniyyətin sülhə dəstək verdiyi 
kimi, sülh də mədəniyyətin inkişafı 
üçün vacib şərtdir. Mədəniyyət Na-
zirliyi müharibələrin və vandalizmin 
mədəniyyəti hədəf seçdiyini, bütün 
dünyada bunun qarşısını birdəfəlik 
almaq məqsədilə “Mədəniyyət 
naminə sülh” qlobal çağırışının və 
çağırış çərçivəsində “Sülh üçün yarat” 
 kampaniyasını elan etmişdir.

Mədəniyyət naziri Anar Kərimov 
çıxışlarından birində vurğulayıb 
ki, Azərbaycan otuz ilə yaxın 
Ermənistanın işğalı altında qalmış 
əraziləri 2020-ci ildə azad edilib və 
dini mənşəyinə görə heç bir ayrı-
seçkilik qoyulmadan bu ərazilərdə 
işğal dövründə dağıdılmış bütün dini-
mədəni abidələrin dövlətimiz tərəfindən 
bərpasına başlanılıb. Baxmayaraq ki, 
ölkəmiz otuz ilə yaxın davam edən 
hərbi təcavüzə, ərazilərin işğalına, etnik 
təmizləməyə məruz qalıb. Azərbaycan 
bu gün də sülhpərvər siyasət 
yeridərək bu istiqamətdə təşəbbüsləri, 
sülh çağırışlarını irəli sürür: “Mən 
dünyada əmin-amanlıq üçün təhsil 
və mədəniyyət vasitəsilə bu mesajın 
gələcək nəsillərə çatdırılmasında 
uğur qazanacağımıza və bununla da 
istədiyimiz gələcəyi təmin edəcəyimizə 
inanıram” .

BMT Sivilizasiyalar Alyansının Ali 
nümayəndəsi Migel Moratinos isə bildi-
rib ki, “Mədəniyyət naminə sülh” qlobal 
təşəbbüsü zamanında irəli sürülmüş 
strateji layihədir.

 “Mədəniyyət naminə sülh” 
Tərəfdaşlar Forumunda səslənən 
fikirlər daha önəmlidir. Forumda bil-
dirilib ki, Azərbaycana dayanıqlı sülh 
lazımdır. Artıq “Mədəniyyət naminə 
sülh” layihəsi ilə bağlı 5 illik fəaliyyət 
planı hazırlanıb. 

Tərəfdaşlar Forumunda Mədəniyyət 
naziri deyib:"Dayanıqlı inkişafa olan 
töhfələrimiz dayanıqlı sülhdən keçir. 
Azərbaycan Bakı prosesində, bugün-
kü yeni sülh mədəniyyəti prosesində, 
eləcə də digər beynəlxalq arenalarda 
sülhü təbliğ edəcək. Hesab edirəm ki, 
“Mədəniyyət naminə sülh” təşəbbüsü 
artıq dəstək alıb. Əminəm ki, bizim 
bu konsepsiya gələcəkdə də lazı-
mi səviyyədə tanınacaq və qəbul 
ediləcək. Beynəlxalq maraqlı tərəflərin 
dəstəyini qazanacağımıza ümid edirik. 
Sülhün təmin olunmasında və dialo-
qun qurulmasında bu təşəbbüs bizə 
dəstək göstəcək. Biz mədəni gücə, 
yumşaq gücə inanırıq. Sülh quruculuğu 
prosesində digər vacib elementlərin də 
sülh konsepsiyasında ehtiva olunacağı-
na şübhəmiz yoxdur".

İnanırıq ki, bu təşəbbüsə qoşulan-
ların sayı ilbəil artacaq və xalqımızın 
dayanıqlı sülh şəraitində yaşaması 
üçün zəmin yaranacaqdır.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

 Azərbaycan sülhsevər dövlətdir. Bunu ölkəmizdə keçiririlmiş 
mədəniyyətlərarası dialoq və beynəlxalq humanitar forumlar da 
təsdiq edir. Ekspertlərin fikrinə görə, mədəniyyət sülhün bərqərar 
olması üçün humanitar missiyaların tərkib hissəsidir. 

“Qanı yerdə qalmadı heç bir şəhidin”
Elvin İntiqamoğlunun “döyüşən” 

şeirlərində cəbhədə partlayan mərmilərin 
tozu, hisi var, güclü Vətən məhəbbəti, 
düşmənə nifrət hissi var. Bu şeirlərdə qalib 
millətin qeyrət damarının nəbzi vurur, Zəfər 
çələngi ətir saçır. 

Qazi-şairin yenicə çapdan çıxmış “On 
dördüncü qızılgül” kitabı qarşımdadır. Baxıram 
ki, Yardımlıda doğulub, Sumqayıtda böyümüş 
Elvinin tərcümeyi-halı hələlik qısa olsa da, 
diqqət çəkən anları az deyil. Sumqayıt Dövlət 
Universitetinin Filologiya fakültəsini bitirib. Dün-
ya Gənc Türk Yazarlar Birliyinin üzvüdür.Şeirləri 
bir çox qəzet və jurnalda, həmçinin Türkiyədə, 
Özbəkistanda, İranda, Serbiyada dərc edilib. 
XXI əsr (2000-2020 ) Azərbaycan poeziyasını 
özündə əks etdirən “Xəzinə”, qədim və çağdaş 
poeziyanın müqayisəli təhlilinə həsr olunmuş 
“Əsrlərə körpü”, həmçinin gənc şairlərin yaradı-
cılıq nümunələrindən ibarət “Yeni uğur” poeziya 
antologiyasının tərtibçisi və baş redaktorudur. 
44 günlük Vətən müharibəsində iştirak edib, 
“Füzulinin azad olunmasına görə” medalına 
layiq görülüb. 

Elvinin ən təsirli şeirləri, ən ibrətamiz 
poetik duyğuları Qarabağ cəbhələrində 
“tökülən”qurğuşun sətirlərdən ibarətdir. Kitabda 
başqa mövzularda yazılmış çox gözəl şeirlər 
də var. Amma bir oxucu kimi, məni daha təbii 
olan, “üst-başından” barıt qoxusu gələn şeirlər 
tutdu. Ona görə də əsas aksenti “döyüşən” 
şeirlərin üstündə saxlayıram. Ön sözün müəllifi, 
Xalq şairi Sabir Rüstəmxanlı da fikirlərini, 
demək olar, eyni təəsüratla qələmə alıb: “Silah 
savaşı dayansa da, söz savaşı uzun müddət 
dayanmayacaq. Bunu qələbədən sonra yazılan 
bir çox şeir, nəsr və publisistika nümunələri 
də aydın göstərir. Müharibə mövzusunda 
əsərlər çoxaldıqca, onların arasında savaşın 
iştirakçısı olmuş, ölümlə üz-üzə gəlmiş, ağır 
sınaqlardan keçmiş istedadlı qələm sahiblərinin 
bədii, publisistik yazılarının dəyəri daha da 
artacaq. Elvin İntiqamoğlu da iştirakçısı olduğu 
müharibə mövzusunda xeyli şeir yazmışdır. 
Özlüyündə müharibənin artıq xatirəyə dönməsi 
 sevindiricidir”. 

 Gənc şairin kitabındakı mərdanə və 
dərdanə etiraf duyğuları dürdanə kimi diqqət 
çəkir: “Ölüm qorxusu deyil, əsir düşmək qor-
xusudu müharibənin dərd tərəfi...” O, tağım 
komandiri olmuş şəhid baş leytenant Emil 
Əsədovun haqqında, görün, nə yazır: “Sağ-
salamat qayıtmana atan qurban boyun oldu, 
torpaq da səni qurban demişdi...” 

 Elvinin Vətən nəğmələri pafosdan, şüar-
çılıqdan tamamilə uzaqdır. “Mühasirə” şeiri 
buna gözəl örnəkdir. Həmin şeirdə döyüşçü-
şair “Vətəni sevək!” demir, “Çıxarın daraqla-
rı, içindən hərə bir güllə götürüb atsın cibə, 
ola bilsin, oldu bizlər üçün son müharibə” 
 deyir. Sonra da gülləni özünəməxsus tərzdə 

səciyyələndirərək bildirir ki, bu, bir dəqiqəlik 
sükut, bir ömürlük göz yaşıdır. 

 Elvin İntiqamoğlu “Pəncərə” şeirində yazır:
 Uzaq dəhlizlərdən görünmür
 Laçın pəncərələri.
 Havası çatmır Vətənin, 
 Açın pəncərələri... 
 Vətəni sevmək, canı Vətən uğrunda 

qurban vermək məramını bunca sadə, hay-
küysüz ifadə etmək yalnız bu yolu tutanlara 
xas olan cəhətdir. Şeirlərinin birində Elvin 
bayraqtikənlərə üz tutaraq deyir:

 Qırmızı rəng bəs etməsə,
 İynəni torpağa sürtün – 
 Qanı yerdə qalmasın 
 Heç bir şəhidin.. 
 Elvin İntiqamoğlunun “Şəhid anası”, “Şəhid 

qızı”, “Qaya 11”, “İtkin əsgərin anası” şeirləri 
konkret olaylar fonunda müharibənin gətirdiyi 
fəlakətləri, ana-bacılarımızın dözümünü, 
əsgərlərimizin mərdliyini göstərən ağ-qara 
şəkillər kimidir.

 Qazi-şair 44 günlük müharibənin hər üzünü 
görüb. Onun kitabında toplanmış şeirlər isə 88 
səhifədə yer tutur. Deməli, günə iki şeir düşür. 
Soruşa bilərsiniz ki, döyüşməyə getmişdi, yoxsa 
şeir yazmağa? Məsələ burasındadır ki, Elvin 
şeirlərinin bəzi misralarını səngərlərdə qanı 
ilə yazıb, bəzilərini hospitalda yara sarıqlarına 
baxanda, bəzilərini də xatirələrə dalıb “hava-
lananda”. Şeir zaman və məkan tanımır ki! 
Kəpənək kimi, ya da elə lap qəlpə kimi ürəyə 
qonan bir duyğu həmin anda da, əlli il sonra da, 
döyüş meydanında da, istirahət məkanında da 
tərpənə bilər. 

Elvinin bədii manerası, bəzək-düzəksiz və 
lakonik yazı tərzi onun şeirlərinin xarici dillərə 
asanlıqla tərcümə olunmasını şərtləndirir. Gənc 
qələm dostuma Vətən müharibəmizin poetik 
psixologiyasını dünyaya tanıdacaq daha san-
ballı əsərlər yazmasını arzulayıram. 

Əli NƏCƏFXANLI,   
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri
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