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ДИССЕРТАСИЙАНЫН ЦМУМИ СЯЪИЙЙЯСИ
Mövzunun aktuallığı. Azərbaycan etnoqrafiyası elminin qarşısında duran ən mühüm problemlərdən biri xalqımızın məişət mədəniyyətinin tarixi-etnoqrafik baxımdan araşdırılmasıdır. Məişət mədəniyyəti
dedikdə, xalqımızın minilliklər boyu ilkin ibtidai təxəyyül və fəhm imkanları, zəngin empirik bilikləri və əməli vərdişlərи hesabına yaradıb
təkmilləşdirdiyi, zaman-zaman inkişaf etdirəряk nəsillərdən-nəsillərə
ötürdüyü maddi və mənəvi mədəniyyət nümunələri - təsərrüfat məişətinin əkinçilиk, maldarlıq, bağçılıq, üzümçülük və yardımçı təsərrüfat
sahələrində istifadə edilən məişət və əmək alətləri, ev peşəsi və sənətkarlıq məhsulları, daşdan, gildən, ağacdan, metaldan, dəmirdən və s.
hazırlanmış təsərrüfat və ailə məişəti avadanlıqları, məişət geyimləri,
evlərin interyerində işlədilən tikmə və toxuma məmulatları və s. başa
düşülür. Bütövlükdə götürüldükdə, məişət mədəniyyəti xalqımızın yaratmış olduğu və bu gün milli ideologiyamızın əsas hissəsi olan millimənəvi dəyərlərimizin milli müəyyənlik göstəricisidir.
Mövzunun aktuallığını şərtləndirən əsas amillərdən biri milli-mənəvi
dəyərlər səviyyəsində dərk edilən məişət mədəniyyətimizin Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin etnoqrafik materialları əsasında öyrənilməsidir.
Problemin aktuallığını şərtləndirən mühüm amillərdən biri də son dövrlərdə xalqımızın həyat və məişət tərzinin elmi-texniki inqilablar, ibtidaidən
aliyə doğru sürətli inkişaf və qloballaşma prosesinin gətirdiyi yeni ab-hava
nəticəsində ciddi dəyişikliyə uğraması, ənənəvi məişət mədəniyyətimizin
yeni çalarlar əxz etməsi və müasirləşməsidir. Ənənəvi məişət tərzini yaşadan nəsillər dünyalarını dəyişdikcə və mədəni-texniki nailiyyətlərin sıra
sayı artdıqca, həmin ənənəvи məişət mədəniyyəti də, istər-istəməz unudulur, yaddaşlardan silinərək tarixə qoвuшur. Buna görə də bəşər tarixində
baş verən tarixi təkamülü hərtərəfli bərpa etmək, ənənəvi məişət mədəniyyətimizin əsas sahələrini tədqiq etmək, gələcək nəsillərin təsəvvürlərində
canlandırmaq etnoqrafiya elminin həlli vacib olan problemləri sırasında
əsas yer tutur. Ənənəvi məişət mədəniyyətinin tədqiqində isə Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində qorunub saxlanılan milli sərvətlərimiz mühüm
mənbə rolunu oynayır.
Bu günlər Müstəqil Azərbaycan Respublikasının milli-mənəvi dəyərlərinin daha dərindən elmi araşdırmalarla üzə çıxarılması, qorunması, ümumtürk və ümumdünya mədəniyyətinin tərkib hissəsi kimi təbliğ edilməsi, dünya
miqyasında tanıdılması üçün dövlət səviyyəsində əhəmiyyətli işlər görülür.
Milli-mənəvi və maddi meyarlar diqqət mərkəzinə çəkilir, milli-mənəvi şüura
qayıdış çağdaş milli varlığın təsdiqi kimi reallaşır. Mədəni irsimizə böyük
dəyər verən ulu öndər H.Əliyevin 2000-ci ilin martında imzaladığı “Muzeylər
haqqında qanun”a görə “milli sərvətləriн saxlaнdığı muzeylərin və muzey
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fondlarının mühafizəsinə dövlət qayğısı, onların ilk növbədə maliyyələsdirilməsi“ məsələlərinin irəli sürülməsi, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 2002-ci ili
“Milli irsin qorunması ili” elan etməsi, Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 02 noyabr 2005-ci il tarixli 199 saylı qərarı ilə Azərbaycan Milli
Elmlər Akademiyasının Nizami Gəncəvi adına Azərbaycan Ədəbiyyatı
Muzeyinə və Azərbaycan Tarixi Muzeyinə Milli Muzey statusu verilməsi,
2008-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin
müvafiq sərəncam və fərmanları ilə Milli Azərbаycan Tarixi Muzeyinin
restavrasiyası, müasir tələblər baxımından qurulması üçün maliyyə vəsaiti
ayrılması, 2010-cu ildə Milli Azərbаycan Tarixi Muzeyinin yaradılmаsının 90
illiyinin dövlət səviyyəsində qeyd olunması dediklərimizə parlaq sübutdur.
Tarixi-etnoqrafik araşdırmalara cəlb etdiyimiz dissertasiya mövzusu da bu
baxımdan özünün aktuallığı ilə diqqət mərkəzində durur.
Mövzunun aktuallığını şərtləndirən mühüm cəhətlərdən biri дя hələ
bu vaxta qədər Azərbaycan xalqının ənənəvi məişət mədəniyyətinin Milli
Azərbаycan Tarixi Muzeyinin Etnoqrafiya fondunun materialları əsasında
kompleks şəkildə etnoqrafik tədqiqata cəlb olunmamasıdır. Maddi və mənəvi dəyərlər sistemində əsas yer tutan ənənəvi məişət mədəniyyəti hər bir
xalqın həyat tərzinin başlıca göstəricisinə çevrilərək tarixi tərəqqi prosesində
xalqın toplamış olduğu empirik bilik, təcrübə və əməli vərdişlərlə daim
zənginləşmiş, mədəni irsin aparıcı sahələrindən birini təşkil etmişdir. Təqdim
etdiyimiz dissertasiya işi Азярбайъан халгынын яняняви мяишят мядяниййятинин
ясас сащяляринин Milli Azərbaйcan Tarixi Muzeyinin fondlarında olan
materiallar əsasında kompleks şəkildə tarixi-etnoqrafik tədqiqata cəlb
olunması yolunda ilk təşəbbüsdür.
Tədqiqat işinin məqsəd və vəzifələri. Tarixi-etnoqrafik tədqiqat
işinin başlıca məqsədi Azərbaycan xalqının minilliklər boyu yaradıb
biçimlədiyi, yeni-yeni çalarlarla zənginləşdirdiyi янənəvi məişət mədəniyyətimizi kompleks şəkildə ümumiləşdirərək etnoqrafik araşdırmalara cəlb etməkdir. Bu məqsədə nail olmaq istiqamətində isə aşağıdakı
vəzifələrin yerinə yetirilməsinə cəhd göstərilmişdir:
 Əkinçilik mədəniyyətimizlə bağlı muzey fondlarında toplanmış
materialların elmi təsnifatını vermək, funksional və semanтik özəlliklərini şərh etmək, xalq məişətində rolunu müəyyənləşdirmək;
 Maldarlıqla bağlı məişət mədəniyyətinin elmi-etnoqrafik xüsusiyyətlərini açmaq, onun ümumazərbaycan məişət mədəniyyətinin
tərkib hissəsi kimi əhəmiyyətini araşdırmaqdır;
 Bağçılıq mədəniyyətinin xalq məişətində rolunu əks etdirən muzey
materiallarını sistemləşdirmək, elmi təsnifatını və şərhini vermək;
 Yardımçı təsərrüfat sahələri ilə bağlı əmək alətləri və məişət
ləvazimatlarını qruplaşdırmaq, onların xalq məişətində istifadə qayda4

larını müəyyənləşdirmək;
 Ev avadanlıqları və məişət müxəlləfatlarının ailə məişətində
rolunu müəyyənləşdirmək, onların elmi təsnifatını və etnoqrafik şərhlərini vermək;
 Toy və yas mərasimləri ilə bağlı məişət əşyalarının xalq məişətində yerini və rolunu aydınlaşdırmaq;
 Ailə məişətində gündəlik və mərasim geyimlərinin elmi-etnoqrafik təsnifatını və şərhini vermək;
 Xalq məişətində sənətkarlıq sahələri (dulusçuluq, metaлişləmə, toxuculuq, dəriçilik, ağacişləmə) məhsullarının istifadə qaydalarını müəyyənləşdirmək, onların təsnifatını vermək və məişətdə rolunu aşkarlamaq;
 Azərbaycan xalqının məişət mədəniyyətinin formalaşmasında
əkinçilik, maldarlıq və xalq sənətkarlığı sahələrinin aparıcı rolunun
olduğunu faktoloji materiallarla təsdiq etmək.
Tədqiqatın obyekti və predmeti. Tarixi-etnoqrafik araşdırmanın əsas
obyektini AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin fondlarında toplanmış materiallar əsasında tədqiqata cəlb olunan Azərbaycan xalqının məişət
mədəniyyəti təşkil edir. Tədqiqata cəlb olunan əsas sahələr təsərrüfat məişəti, ailə məişəti və sənətkarlıqla bağlı maddi mədəniyyət nümunələridir.
Tədqiqat predmeti olan bu maddi mədəniyyət nümunələrinin araşdırılmasında başlıca diqqət, yazılı ədəbiyyat və muzey materiallarından çıxış
edərək xalq məişətinin formalaşmasında, ənənəvi məişət mədəniyyətinin
yeni çalarlarla zənginləşməsində bu nümunələrin yerinə və roluna yönəldilmiş, onların elmi-etnoqrafik təsnifatı verilmiş вя geniş şərhi aparılmışdır.
Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi zəngin maddi-mənəvi irsimizin
qorunmasında, inkişafında, xalqımızın ənənəvi məişət mədəniyyətinin
əyani-vizual materiallarla əks etdirilməsində mühüm rol oynadığından,
məhz bu muzeyin kolleksiyaları тядгигат предметинин araşdırılmasında
maddi baza kimi götürülmüşdür.
Tədqiqatın xronoloji çərçivəsi əsasən XIX-XX əsrin əvvəllərini əhatə
etsə də, mövcud elmi ədəbiyyat və arxeoloji tədqiqatların nəticələrinə
əsaslanaraq Azərbaycan xalqının məişət mədəniyyətinin elmi-etnoqrafik
təhlili və şərhi tarixi təkamül və tarixi varislik prinsiplərinin fəal təsiri nəzərə alınmaqla, tarixilik baxımından aparılmışdır. Milli Azərbaycan Tarixi
Muzeyinin fondlarında mühafizə olunan maddi mədəniyyət nümunələrinin bir çoxu daha qədimlərlə səsləшdiyinə görə, istər-istəməz, qeyd olunan
xronoloji çərçivədən kənara çıxılmış, əvvəlki tarixi dövrlərin də məişət
mədəniyyətinə aid materialları tədqiqata cəlb olunmuşdur.
Mövzunun araşdırılma vəziyyəti. Tədqiqat obyekti kimi, mцraciət etdiyimiz Azərbaycan xalqının məişət mədəniyyətinin tarixi-etnoqрafik baxımdan öyrənilməsi mövzusunun material bazası olan Milli Azərbaycan
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Tarixi Muzeyinin fondları indiyədək kompleks şəkildə etnoqrafik tədqiqat
obyekti olmamışdır. Lakin bununla belə, problemin bu və ya digər tərəfлярinə mülki tarix, etnoqrafiya, sənətşünaslıq, arxeologiya, iqtisadi tarix üzrə
mütəxəssislərin əsərlərində az və ya çox dərəcədə münasibət bildirilmişdir.
Belə ki, xalqımızın təsərrüfat məişəti ilə bağlı Ə.S.Sumbatzadənin, T.Ə.Bünyadovun, H.А.Quliyevin, Q.C.Cavadovun, Ş.A.Quliyevin, А.Н.Мустафайевин, Ə.Ə.İsmayılovanın, С.М.Аьамалыйеванын, H.A.Həvilovun, sənətşünaslardan S.D.Əsədovanın, S.S.Dünyamalıyevanın, R.Əfəndiyeвиn, Л.Kərimovun, Ə.S.Əliyevanın və b. əsərlərində tədqiq etdiyimiz mövzu barədə
müəyyən məlumatlara rast gəlmək mümkündür.
Tədqiq olunan mövzunun araşdırılmasında 1956-2001-ci illərdə nəşr
olunan “Azərbaycan Tarixi Muzeyinin əsərləri”, 2002-ci ildən hazırkı
dövrə qədər isə “Azərbaycan Tarixi Muzeyi” adlanan məqalələr toplusunda dərc olunan elmi araşdırmalar faktoloji materialların bolluğu ilə diqqəti
cəlb edir. Bu topluda işıq üzü görən Ş.H.İshaqovanın, H.A.Quliyevin,
M.N.Nəsirlinin, Q.T.Qaraqaşlı və E.H.Babayanın, G.S.Abdulovanın
(Axundovanın), F.İ.Vəliyevin, Ş.T.Bünyadovanın, A.Rüstəmbəyovanın,
Ə.Ə.İsmayılovanın, S.A.Məmmədovanın, M.A.Seyidzadənin və b. araşdırmalarında xalqımızın məişət mədəniyyətinin bu və ya digər tərəfləri
haqqında qiymətli elmi fikir və mülahizələr irəli sürülmüşdür.
Məlumdur ki, bu günkü Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi 1920-ci
ildə Azərbaycan Dövlət Muzeyi kimi təşkil olunmuş, müxtəlif illərdə muzeyin yubileyləri keçirilmişdir. Bu yubileylərlə bağlı nəşr olunan toplularda
da xalqımızın məişət mədəniyyətinin öyrənilməsinə həsr olunmuş çoxsaylı
məqalələr dərc olunmuşdur. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin 90 illiyinə
həsr olunan Beynəlxalq konfransın materialları “Muzeylər və mədəni irs”
adı altında elmi ictimaiyyətə təqdim olunmuşdur. Burada dərc olunan
məqalələr içərisində A.Rüstəmbəyovanın, E.Cяфярovanın, N.Yusifovanın,
В.Пашайеванын və b. araşdırmaları da mövzunun öyrənilməsi və materialların sistemləşdirilməsi işində bizə yardımçı olmuşdur.
Bütün bunlar özlüyündə mükəmməl elmi-tədqiqat araşdırmaları olsa
da, Azərbaycan xalqının məişət mədəniyyətinin öyrənilməsi yolunda
olduqca zəif atılmış addımlardır və tədqiq etdiyimiz mövzunu bütünlüklə
əhatə etmir. Təqdim etdiyimiz dissertasiya işi isə bu boşluğun doldurulması yolunda ilk cəhddir və xalqımızın məişət mədəniyyətinin etnoqrafik
baxımdan kompleks şəkildə araşdırılmasına istiqamətlənmişdir.
Tədqiqat işinin nəzəri-metodoloji əsasını Milli Azərbaycan Tarixi
Muzeyinin fondlarında toplanmış zəngin maddi mədəniyyət nümunələrinə tarixilik baxımından elmi yanaşma, təsviri, tarixi-müqayisəli analiz, sosial-struktural və sistematik tarixi ümumiləşdirmə metodlarından
istifadə etməklə milli-mənəvi və maddi sərvətlərimizin azərbaycançılıq6

türkçülük milli ideologiyası baxımından araşdırılması təşkil edir. Bu
nəzəri-metodoloji bazaya söykənərək Azərbaycan xalqıının məişət
mədəniyyətinin ayrı-ayrı sahələri – təsərrüfat məişəti, ailə məişəti və
sənət-peşə məşğuliyyəti ilə bağlı formalaşan məişət hərtərəfli etnoqrafik
tədqiqata cəlb olunur, XX əsrin əvvəllərinə qədər formalaşan xalq
məişətinin məhəlli-lokal xüsusiyyətləri, türk etnik - mədəni mühitinə xas
olan keyfiyyətləri və özəllikləri aşkara çıxarılır.
Tədqiqatın mənbəşünaslıq bazası. Dissertasiya işinin əsas mənbəşünaslıq bazasını AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin fondlarında qorunub saxlanan, Azərbaycanın müxtəlif tarixi-etnoqrafik bölgələrindən əldə edilmiş eksponatlar, arxeoloji qazıntılardan aşkar edilmiş maddi mədəniyyət nümunələri, eləcə də ev peşəsi və sənətkarlıq
məmulatları təşkil edir.
Bundan başqa tədqiqatımızın faktik materiallar bazasında xalqımızın
məişət mədəniyyətinin ayrı-ayrı sahələrinə həsr olunmuş tarixi, arxeoloji,
etnoqrafik, sənətşünaslıq və folklorşünaslıq tədqiqаtları da əsas yer tutur.
Yəni, tədqiq olunan вя актуал олан problemin nəzəri-praktiki bazasının
müəyyənləşdirilməsində akademik T.Ə.Bünyadovun, Q.T.Qaraqaşlının,
H.A.Həвiлovun, A.N.Mustafayevin, R.Əfəndiyevin, Q.Ə.Qeybullayevin,
H.A.Quliyevin, S.A.Quliyevin, F.İ.Vəлiyevin, S.S.Dünyamalıyevанын,
Ə.Ə.İsmaylovanın, S.D.Əsədovanın, T.M.Kərimovun, G.S.Abdulovanın,
C.M.Ağamalıyevanın və b. tədqiqatları əsas götürülmüşdür. Tədqiqat işinin
faktik material bazası üçün Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin əməkdaşlarının tərtib etdikləri “Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Elmi Əsərləri” və
2002-ci iлdən nəşr edilməyə başlanan “Azərbaycan Tarixi Muzeyi” illik
topluları da böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Tədqiqat işinin elmi yeniliyi. Tədqiqat işinin elmi yenilikləri aşağıdakılardan ibarətdir:
 İlk dəfə olaraq Милли Azərbaycan Tarixi Muzeyində toplanmış
milli-mənəvi və maddi sərvətlər - eksponatlar əsasında Azərbaycan xalqının məişət mədəniyyəti kompleks şəkildə tarixi etnoqrafik tədqiqata cяlb olunmuşdur.
 Muzeyin fondlarında olan materiallar əsasında xalqımızın təsərrüfat məişətinin əkinçilиk, maldarlıq, bağçılıq, üzümçülük və yardımçı təsərrüfat sahələrinin geniş tarixi-etnoqrafik təhlili və şərhi
aparılmış, təsərrüfat məişətində istifadə olunan əmək alətləri,
məişət ləvazimatları qruplaşdırılaraq onların məişətdəki rolu aşkarlanmışdır.
 Ailə məişəti ilə bağlı ev avadanlıqlarının, evlərin interyeri üçün
toxuma və tikmə məmulatlarının, toy və yas mərasimləri ilə bağlı
məişət əşyalarınıн, eləcə də gündəlik və mərasim geyimlərinin
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tipoloji təsnifatı aparılmış, məişət əhəmiyyəti müəyyənləşdirilmiş,
ənənəvi məişət mədəniyyətimizin formalaşmasında yeri və rolu
göstərilmişdir.
 Xalq məişətində sənətkarlıq məmulatlarının yeri və rolu problemi də
ilk dəfə olaraq muzey materialları əsasında hərtərəfli araşdırılmışdır.
 Təqdim olunan dissertasiya işində Azərbaycan xalqının məişət və mədəniyyət tarixinə milli azərbaycançılıq ideologiyasından irəli gələn və son
dövrlərdə özünü daha qabarıq göstərən milli baxış da öz əksini tapmışdır.
Tədqiqatın elmi-praktik əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, muzey fondlarında saxlanan maddi mədəniyyət nümunələrinin təsnifatından, aparılan
ümumiləşdirmələrdən və çıxarılan nəticələrdən Azərbaycanın tarixi etnoqrafiyasını öyrənmək, məişət mədəniyyətində baş verən dinamik inkişaf və
keyfiyyət dəyişikliklərini izləyib daha düzgün dərk etmək üçün istifadə oluna
bilər. Dissertasiya işinin materiallarından həmçinin Azərbaycan tarixinə və
etnoqrafiyasına dair dərsliklərin və metodiki vəsaitlərin hazırlanmasında,
türk etnik-mədəni mühitində məişət və mədəniyyətin özəlliklərinin araşdırılmasında, xalqımızın məişət mədəniyyətinə həsr olunan kataloq, illüstrativ
albom, buklet, açıqъa dəstlərinin tərtib olunmasında, Azərbaycan xalqının
maddi mədəniyyətinin, təsərrüfat və ailə məişətinin, geyim mədəniyyətinin,
sənət yaradıcılığının, bir sözlə, milli-mənəvi dəyərlərimizin öyrənilməsində və
təbliğində gərəkli vasitə kimi istifadə oluna bilər.
Tədqiqatın təqdir olunması. Təqdim olunan dissertasiya işi Azərbaycan MEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin “Etnoqrafiya елми
фонд” şöbəsində yerinə yetirilmişdir. Dissertasiyanın ayrı-ayrı fəsilləri
ilə bağlı problemlərlə beynəlxalq konfranslarda, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında və respublikada keçirilən konfrans və elmi sessiyalarda məruzələr edilmişdir. Dissertasiyanın mövzusu ilə bağlı əsas müddəalar müəllif tərəfindən dərc edilərək müxtəlif elmi nəşrlərdə və mətbu
orqanlarda öz əksini tapmışdır.
Dissertasiyanın quruluşu: Dissertasiya işi giriş, üç fəsil, nəticə, istifadə olunmuş ədəbiyyat, qəbul olunmuş ixtisarların siyahısından ibarətdir. Tədqiqat işinə xalqımızыn məişət mədəniyyətini özündə əks
etdirən illüstrativ albom da əlavə olunmuşdur.
ДИССЕРТАСИЙАНЫН ЯСАС МЯЗМУНУ
«Эириш»дя мювзунун актуаллыьы ясасландырылмыш, тядгигатын мягсяд
вя вязифяляри, хроноложи чярчивяси, тядгигат обйекти вя предмети, проблемин арашдырылма вязиййяти, нязяри-методоложи вя мянбяшцнаслыг базасы,
елми йенилийи, елми-практик ящямиййяти, тядгигатын тягдир олунмасы вя
диссертасийанын гурулушу юз яксини тапмышдыр.
Диссертасийа ишинин Ы фясли «Тясяррцфат мяишяти» адланыр вя юзцндя цч бюл8

мяни бирляшдирир. Фяслин «Тясяррцфат мяишятиндя истифадя олунан якинчилик алятляри»
адланан биринъи бюлмясиндя гейд олунур ки, Azərbaycan xalqının təsərrüfat
məişətində aparıcı yer tutan əkinçilik mədəniyyətinin formalaşmasında əkinçilik alətlərinin öz xüsusi yeri və rolu olmuşdur. Яmək (əkinçilik) alətləri maddi
mədəniyyətin elə bir sahəsidir ki, onun təkamülü və inkişafı təkcə sosialiqtisadi amillərlə deyil, həm də təbii-coğrafi şəraitlə bilavasitə sıx təmasdadır.
Əkinçilik mədəniyyəti tarixində baş verən tarixi təkamülü hərtərəfli
bərpa etmək, xalqımızın yaratdığı təsərrüfat məişətи ənənələrini gələcək nəsillərə çatdırmaq etnoqrafik tədqiqatlarda və muzeyşunaslıq işində ən böyük
fədakarlıqdır. Xalqımızın yaratdığı mükəmməl və zəngin təsərrüfat məişəti
kompleksinin araşdırılmasında AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin
fondlarında mühafizə olunan əkinçilik alətləri mühüm mənbə rolunu oynayır. Bu əmək alətlərinin öz əməli əhəmiyyətinə və təyinatına görə aşağıdakı
şəkildə təsnifatını vermək daha məqsədəuyğundur:
1. Əkin (şum) prosesində istifadə olunan əkinçilk - əmək alətləri.
2. Suvarma işi ilə bağlı əkinçilk - əmək alətləri.
3. Biçinlə bağlı əmək alətləri.
4. Döyüm prosesi ilə bağlı əkinçilk- əmək alətləri.
Əkin (şum) prosesində istifadə olunan əkinçilik - əmək alətləri başlıca
olaraq xış və ya cüt, qara kotan, mala, mərküz (kərdivar) və s.-dən ibarət olmuşdur. Azərbaycan xalq əkinçilk (şum) alətlərinin uzunmüddətli tədqiqatlarını aparan etnoqraf Q.Cavadov burada şum alətlərindən xış, ulamalı xış,
diyircəkli kotan və qara kotanın xarakterik olduğu qənaətinə gəlmişdir.
Qoşqu qüvvəsi ilə hərəkətə gətirilən ağac xışlardan Qafqazda nə zamandan
istifadə olunması məlum olmasa da, Azərbaycanda ağac xışlardan tunc
dövrünün əvvəllərindən istifadə edildiyi şübhəsizdir. Azərbaycan əkinçiləri
gələcək bol məhsulun əsasının şumlama prosesində qoyulduğunu çoxəsrlik
təcrübələr əsasında yaxşı bildiklərindən, torpağın şumlanmasında daha
mürəkkəb konstruksiyalı şum alətlərinə də müraciət edirdilər. Belə şum
alətlərindən biri, dörd cütə qədər qoşqu heyvanı ilə hərəkətə gətirilən, xüsusi
laydыrlа təchiz edilən, bir cüt ağac təkəri olan, oturacaq (dayaq) hissəsinə
ağır və iti gavahın bərkidilən qara kotan idi. Bu alətə torpaq şəraitindən asılı
olaraq 4-6, bəzi yerlərdə isə 8-10 cüt qoşqu heyvanı qoşulur. B.H.Zaxoder
qara kotanın təxminən VIII-IX əsrlərdən cənubi Qafqazda istifadə olunduğunu ehtimal edir. Бюлмядя музей материаллары ясасында гара котанын ишчи
щиссяляри, халг арасында мювъуд олмуш адлары, мащиййяти вя иш принсипи щаггында ятрафлы мялумат верилир. Бurada щямчинин сяпин, суварма, беъярмя просесляриндя истифадя олунан якинчилик-ямяк алəтляри – мцхтялиф адлы вя тяйинатлы
малалар, мяркцз, суварма белляри, тохалар, алагкешляр вя с. щаггында да мялумат верiлир ки, бцтцн бунлар якинчилик мядяниййятимизин инкишафыны яйани
шякилдя якс етдирир.
Xalqımızın zəngin təsərrüfat məişətində biçin alətlərinin də özü9

nəməxsus yeri və rolu olmuşdur. Bunlar dəryaz (kərənti), mərəndi, çin,
oraq və s. ibarət olub, muzey fondunda nümunələri saxlanılmaqdadır.
Məlum olduğu kimi, taxılçılıqda məhsulun yığımı və döyümü də
mühüm əmək prosesidir. Biçin alətlərinin forma və quruluşları, habelə
biçin üsulları bir daha təsdiq edir ki, bu sahədəki ənənəvi vərdiş və
təcrübə əsrlər boyu o qədər də böyük dəyişikliklərə məruz qalmamışdır.
Belə ki, XIX əsrdə və XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda biçində
işlədilən çin, oraq kimi əmək alətləri, arxeoloji qazıntılardan tapılmış
eyni alətlərlə demək olar ki, oxşarlıq təşkil edirlər.
Аzərbaycanın Naxçıvan tarixi-etnoqrafik bölgəsində taxıl biçinində
xüsusi olaraq bu bölgə üçün xarakterik olan və “mərəndi” adlanan əmək
alətindən istifadə olunurdu. Muzeyin Etnoqrafiya fondunda saxlanılan mərəndi ağac (taxta) dəstədən və metal tiyədən ibarətdir. Adətən mərəndinin
ölçüləri böyük olurdu. Tiyəsi uzun olduğuna görə mərəndi ilə az vaxt ərzində
iri əkin sahələrinin taxılını vaxtında və itkisiz biçmək olurdu.
Azərbaycan xalqının təsərrüfat məişətində mühüm yer tutan,
“mövcud olduğu dövrün xarakterini, məhsuldar qüvvələrin səviyyəsini
müəyyən etmək üçün əsas amillərdən biri sayılan istehsal alətləri”, eləcə
də əmək-əkinçilik alətləri içərisində döyüm prosesi ilə bağlı alətlər də
mühüm yer tutmuşdur. Bunlardan taxılın döyülməsində istifadə olunan
daş və ağac vəllər, ding, carcar, vərdənə adlanan və daşdan olan döyüm
aləti, taxılın sovurulmasında və dərzlərin çinlənməısində, eləcə də taxılın tığa (topaya) vurulmasında istifadə olunan ağac kürəklər, şanalar,
xəlbir-şadaralar təsərrüfat məişətində faydalı əmək alətləri sırasında idi.
Muzey fondunda bunların nümunələri qorunmaqdadır.
Digər dənli bitkilərdən fərqli olaraq, çəltik döyülüb bəlimdən
çıxarılandan sonra həm də sərilib qurudulur və təkrar dibək və ya ding
vasitəsilə döyülüb qılafdan təmizlənirdi. Dingin iki növü olmuşdur - əl
və ayaq dingi. Muzeyin ekspozisiyasında nümayiş olunan ding ayaq
dingi olub, çəltiyin qabığının təmizlənməsi üçün istifadə olunmuşdur.
Бу динэ 1955-ъи илдя Нуха (Шяки) районунун Йухары Кцнэцт кяндиндян
етнограф Щ.Гулийев тяряфиндян ялдя едилмишдир вя гоз аьаъы эювдясиндян
овулараг дцзялдилмишдир. Dingin qabaq hissəsində balaca çala vardır ki,
дюйцм заманы орайа чялтик дяни тюкцлцр, üstündə olan ağac yuxarı-aşağı
qaldırılıb endirilməklə çalada olan çəltik qabığından айрылыr.
Bütün bunlardan başqa, Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin fondlarında nümayiş etdirilən eksponatlar arasında xalqımızın təsərrüfat məişətində geniş istifadə olunan şana, kürək, yaba, balta, dəhrя, oraq və s. vardır ki, bunlar məişət mədəniyyətimizdə xüsusi yer tutan əkinçilik mədəniyyətinin xeyli zənginliyinə şəhadət verir. Azərbaycan əkinçilik mədəniyyətində istifadə olunan əmək alətləri xalqın təsərrüfat məişətinin araşdırılmasında
əvəzolunmaz mənbə rolunu oynayır.
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Ы фясилин икинъи бюлмяси «Щейвандарлыгла баьлы музей експонатлары» адланыр. Azərbaycan xalqının təsərrüfat məişətinin mühüm istiqamətlərindən
birini heyvandarlıq təşkil edir. Hevandarlıq dedikdə, qaramal bəslənməsini
əhatə edən maldarlıq, eləcə də qoyunçuluq, dəvəçilik, atçılıq və s. kimi
təsərrüfat sahələri başa düşülür. Minilliklər boyu bəşər övladını maldarlıq
məhsulları – süd-ağartı, ət, yağ, yun, dəri və s. ilə təchiz edən heyvandarlıq,
əkinçilik təsərrüfatınын da inkişafında (qoşqu qüvvəsi, minik-yük qismində)
mühüm rol oynamış, zaman-zaman xalqımızın ticarət – iqtisadi əlaqələrinin
genişlənməsində karvan-dəvə nəqliyyatı müstəsna əhəmiyyətə malik olmuşdur. Buna görə də, heyvandarlıq təsərrüfat məişətimizin ən vacib sahələrindən birinə çevrilməklə, xalqımızın məişət mədəniyyətinin formalaşmasında
özünün aydın izlərini qoymuşdur. Azərbaycanın təbii-coğrafi şəraiti, zəngin
və daimi yeм ehtiyatlarına malik dağ-alp çəmənlikləri, meşələri, örüşləri,
əlverişli landşaft-relyef quruluşu ilə seçilən geniş düzənlikləri, sərfəli iqlim
şяraiti, içməli suları, bir sözlə, dağlıq, dağətəyi və düzənlik ərazilərinin təbii
zənginlikləri xalqımızın təsərrüfat məişətində heyvandarlığın da əkinçilik
kimi aparıcı sahəyə çevrilməsini şərtləndirmişdir. AMEA Milli Azərbaycan
Tarixi Muzeyinin fondlarında mühafizə olunan eksponatlar Azərbaycanda
heyvandarlıq təsərrüfatının ümumi mənzərəsini səciyйələndirməklə, xalqın
bu sahədə qazandığı empirik bilikləri, təcrübələri, vərdişləri özündə əks
etdirən əyani – vizual materiallardır və xalq məişətinin öyrənilməsi üçün
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Təsərrüfat məişətimizin bu sahəsində istifadə
edilən məişət avadanlıqları, müxtəlif materiallaрdan hazırlanmış məişət
qabları, qoşqu vasitələri, yəhər dəstləri, qoşma və yükləmə ləvazimatları,
xüsusi mülkiyyət sahiblərinin öz mülkünə sahibliyini təsdiq edən və maldavara vurulan damğalar, kamil sənət əsəri səviyyəsində hazırlanan yəhər
üzlükləri, çullar, təkaltılar, keyvəndlər, məfrəşlər, at bəzəkləri və s. xalqın
güzяranında mühüm rol oynamış, məişət mədəniyyətimizin milli müəyyənlik
göstəricilərinə çevrilmişdir. Xalq öz əkin sahəsinin şumlanmasında, zəruri
məişət yüklərinin daşınmasında, aramsız uzanan köç yollarında mal-davarın
müşaiyət olunmasında, qida tələbatının ödənilməsində, yun, dəri kimi xammalın əldə edilməsində, natural mübadilənin həyata keçirilməsində daim
heyvandarlıq təsərrüfatına müraciət etmiş, özünün zəruri məişət ehtiyaclarını
yetərincə ödəyə bilmişdir.
Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində qorunub saxlanan örkən,
sicim və doğanaq dəstlərinin çoxluq təşkil etməsi də Azərbaycan xalqının təsərrüfat məişətində heyvandarlığın aparıcı yerlərdən birini tutduğunu sübut edir. Əhali qoyun yunundan, keçi qəzilindən əyirmə,
toxuma və hörmə üsulları ilə hasilə gətirdiyi örkən – sicim dəstlərindən
həm qoşqu heyvanlarını alıqlayıb - palanlamaq, həm də zəruri məişət
yüklərini daşıyan zaman onları arabaya və ya yük heyvanlarının belinə
sarımaq üçün geniş şəkildə işlətmişdir.
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Muzeydə toplanan və heyvandarlıq təsərrüfatı haqqında aydın təsəvvürlər yaratmağa imkan verən çoxsaylı eksponatların tarixi-etnoqrafik tədqiqata cəlb olunması ilə biz təsərrüfat məişətimizin bu sahəsinin xüsusiyyətləri, heyvandarlıq məhsullarının xalqın geyim mədəniyyətində, mətbəxində rolu, qoşqu qüvvəsi kimi istifadə olunan heyvanların əkinçilik mədəniyyətinin inkişaf etdirilməsində əhəmiyyəti, minik-yük nəqliyyatı vasitələrinin
XIX-XX əsrin əvvəllərinə qədərki mövcud durumu və s. məsələlər barəsində
yetərli məlumatlar alır, məişət mədəniyyətimizin formalaşmasında bu eksponatların yerini və rolunu aşkara çıxara bilirik.
Фяслин цчцнъц бюлмяси «Баьчылыг вя йардымчы тясяррцфат сащяляри» адланыр. Azərbaycanlıların təsərrüfat-iqtisadi həyatında və məişətində bağçılıq və
onun sahələri, eləcə də yardımçı təsərrüfat sahələri (arıçılıq, balıqçılıq, ovçuluq) dа mühüm yer tutmuş, zaman-zaman empirik biliklər, əməli təcrübələr və ənənələr hesabına inkişaf etdirilərək zamanəmizədək gəlib çatmışdır. Azərbaycanын dağlı-aranлы təbii zonalлığı, torpaг örtüyünün müxtəlifliyi,
əlverişli iqlim şəraiti, bolsulu çayları və Xəzər dənizi burada sözügedən
təsərrüfat sahələrinin inkişafını şərtləndirmiş, məişət mədəniyyətimizdə onların yerini və rolunu müəyyənləşdirmişdir. Azərbaycanın səriştəli bağbanları
onlarla yabanı cır meyvə və bitkilərin mədənilяşdirilməsində fərqləndikləri
kimi, arıçılıq, ovçuluq və balıqçılıq sahəsində milli ənənələrin formalaşmasında da arıçılar, ovçular və balıqçılar aparıcı rol oynamışdır.
Azərbaycanda bağçılığın qədim tarixi olduğunu qeyd edən akademik
N.İ.Vаvilov Cənubi Qafqazı dünyda bir sıra bitkilər, xüsusilə meyvələrin
(üzüm, alma, armud, alça, nar, heyva və s.) ilk dəfə mədəniləşdirilməsinin
vətəni hesab edir. Tarixi-etnoqrafik tədqiqatlar qədim və orta əsrlər Azərbaycanında bağçılığın mövcud durumu, inkişafı və xalqın təsərrüfat məişətində əhəmiyyəti barədə ətraflı məlumatlar verir. Azərbaycanda bağçılıq
təsərrüfatının daha sürətli inkişaf dövrü isə, XIX-XX əsrin əvvəllərinə
təsadüf edir.
Etnoqrafik materiallar XIX əsrdə meyvəçiliyin (bağçılığın) artıq
Azərbaycanın əksər qəzalarında inkişaf etdiyini göstərir. Lakin Quba,
Şamaxı, Göyçay, Şəki, Naxçıvan qəzaları meyvəçiliyin əsas mərkəzləri hesab
edilirdi. XX əsrin əvvəllərinə qədər Azərbaycanın bağçılıq təsərrüfatında
yerli meyvə növləri daha üstün yer tutmuş və xalq arasında yüksək qiymətləndirilmişdir. Abşeronun sarı ənciri, Naxçıvanın sin armudu, şəkər armudu,
əndiryanı armudu, Əbutalıbı əriyi, peyvəst əriyi, kəhat heyvası, Ordubadın
salamı, zəfəranı, alanayı, nazlı, tərəlli, şərəlli, qışlıq şaftalı növləri, Qubanın
cırhacı, qəndilsinab alması, Şəki-Zaqatalanın ağagörməz, vələçin, yay gübı,
qarabağıр, naibi, pərzivan, çobankol armudu xalq seleksiyasının uzun illər boyu
yaratdığı meyvə növləri olub, hər biri öz bölgəsində şöhrət qazanmışdır.
Əbutalibi əriyi 1898-ci ildə Kaliforniyada təşkil edilmiş ümumdünya meyvəçilik
sərgisində birinci yerə layiq görülmüşdür. AMEA Milli Azərbaycan Tarixi
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Muzeyinin fondlarında mühafizə olunan bağçılıq təsərrüfatına aid eksponatlar bu
sahənin etnoqrafik xüsusiyyətlərinə (bağların salınması, becərilməsi, meyvənin
çeşidi, saxlanılması, satışı və s.) genişliyi ilə aydınlıq gətirə bilməsə də, hər
halda bu təsərrüfat sahəsinin məişətdə yeri və rolu barədə mülahizələr
söyləməyə imkan verir. Музей експонатлары арасында беллярин, дцз вя хырхышякилли аьызлыьы олан баь бычагларынын, тяняк гайчыларынын, дящрялярин, кичик балталарын вя с. олмасы сцбут едир ки, Azərbaycan bağçılıq təsərrüfatı çoxəsrlik
xalq təcrübələri və milli ənənələr üzərində pərvəriş tapmış və inkişaf
etdirilmişdir.
Meyvəçilikdə əsas təsərrüfat işlərindən birini məhsulun toplanması
təşkil edir. Yetişmiş meyvələrin yığılmasında Azərbaycan əhalisi əllə yığıma
(dəstərçin və ya dənləmə), koğar adlı alətlə yığıma, silkələməklə və ya
çırpma üsulu ilə yığıma daha çox üstünlük verirdi. Adətən uzun müddət
saxlamaq və satış üçün nəzərdə tutulan meyvələr əllə bir-bir yığılar, əlçatmaz
budaqlarda olan meyvələr isə xüsusi düzəldilmiş, alt hissəsinə hörmə səbət
bərkidilmiş “meyvəgir” və ya “armuddərən”lə, eləcə də “koğar” adlı alətlə
yığыларdı. Yığılmış meyvələri çubuqdan və ya həsirdən hörülmüş səbətlərə
yığaraq lazımı yerlərə daşıyırdılar. Xüsusilə üzümü “cəvərə” adlanan səbətə
yığırdılar. Cəvərə 60-80 sm hündürlüyündə, oturacağı ağac dayaqdan ibarət
söyüd və ya qoz (fındıq) ağaclarından (şivlərindən) toxunmuş, konusvari
görkəmi olan səbət idi. Çiyinə keçirmək və ya ağacdan asmaq üçün səbətin
ipdən bağları olurdu. Belə bir səbət nümunəsi muzeyin etnoqrafiya fondunda qorunub saxlanmaqdadır. Bağçılıq təsərrüfatı ilə məşğul olan əhali
arasında meyvənin yığılıb təyinatı üzrə işlədilməsi sahəsində də çoxəsrlik
ənənələr mövcud olmuşdur. Bağçılıqla daha çox məşğul olan Ordubad
əhalisi təzə məhsulu yığandаn sonra onun bir hissəsini adətən ailənin gündəlik tələbatlarına ayırır, digər hissəsini isə taxılçılıqla məşğul olan kəndlərdə
taxıla və yaxud qonşu dağ kəndlərində maldarlıq məhsullarına (yun, yağ,
pendir və s.) dəyişdirirdilər. Meyvələrin çox hissəsi qurudularaq satış üçün
yaxın bazarlara çıxarılır və ya kənara ixrac olunurdu. Etnoqrafik ədəbiyyatda Ordubad bölgəsinə aid edilən bu hal bütün Azərbaycanın bağçılıq
təsərrüfatı üçün səciyyəvi olmuşdur. Meyvələrin qurudularaq il boyu istifadəsi üçün müxtəlif meyvə qurutma üsul və vasitələrindən istifadə edilirdi.
Günəş altında, təndirdə və kürədə meyvə qurutma qaydalarından əhali geniş
şəkildə istifadə edirdi. Bu qayda ilə hasilə gətirilən alma və armuddan qax,
ərikdən qaysı, gavalıdan albuxara, üzümdən kişmiş və mövüc, alçadan turşu
və lavaşana, tut və əncirdən quru (piskəndə), zoğaldan axta, şaftalıdan
alana, qozdan basdıq (sucuq) hazırlamaq sahəsində xalqın böyük empirik
bilikləri və vərdişləri formalaşmışdı. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin
Etnoqrafiya fondunda meyvə qurutmaq üçün istifadə olunan, təzəkdən
hazırlanmış, üzərinə sarı torpaqdan şirə çəkilmiş, dəyirmi və ellips formalı
gillə nümunələri saxlanmaqdadır. Еллипс формалы gillələr başlıca olaraq
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Azərbaycanın Quba-Xaçmaz və Şəki-Zaqatala bölgələrində, дяйирми эилляляр
ися Ширван бюлэясиндя təndirdə meyvə qurutmaq üçün istifadə olunmuşdur.
Həmin gillələr bəzən gildən də düzəldilir, çörək bişirmək üçün istifadə
olunan təndirdən 2 dəfə böyük olan təndirin içərisində meyvə qurutmaq
üçün istifadə olunurdu.
Xalqımızın təsərrüfat məişətində minilliklər boyu yardımçı təsərrüfat sahələri də mühüm yer tutmuş, bu sahələrdən alınan qida məhsulları və xammal məişət ehtiyaclarının ödənilməsində yetərli olmuşdur.
Belə yardımçı təsərrüfat sahələrindən biri balıqçılıqdır. Etnoqrafik tədqiqatlar sübut edir ki, Azərbaycanda əhali qədim zamandan balıqçılıqla
məşğul olmuşdur. Xəzər dənizinin cənub-qərb sahili, oraya tökülən iri
və xırda çaylar (Kür, Araz, Alazan (Qanıq), İori (Qabırrı), eləcə də
göllər (Göyçə gölü və b.) burada balıqçılığın inkişafı üçün əlverişli şərait
yaratmışdır. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin fondlarında saxlanılan
maddi mədəniyyət nümunələri arasında xalqımızın balıqçılıq təsərrüfatına aid təsəvvürlər yarada biləcək qədər yetərli eksponatlar vardır. Hər
şeydən əvvəl, muzeyin eksponatları arasında balıqçı torları diqqəti cəlb
edir. Onlardan birи ağ ipək sapdan xırdagözlü toxunmaqla, əsasən xırda
çay və dəniz balıqlarının ovlanmasında istifadə edilmişdir. Музейин
експонатлары арасында тор, лот (пярсянэ), тохмаг, гармаг, говуг, кцрц
яляйи вя с. олмасы эюстярир ки, Azərbaycanda balıqçılıq geniş şəkildə
inkişaf etmişdir, balıqçılıq məhsulları əldə etmək üçün müxtəlif alət və
vasitələrdən, ov üsullarından istifadə edilmişdir.
Xalqımızın təsərrüfat həyatında və məişətində arıçılıq da qədim zamаnlardan müəyyən yer tutmuşdur. Azərbaycanın əlverişli coğrafi mövqeyi,
iqlimi, zəngin bitki örtüyü (burada 125 fəsiləyə mənsub 4100-dən çox bitki
növü vardır ki, onların da 600-ü ballı bitki növüdür) dağ və dağətəyi bölgələrdə arıçılığın inkişafına əlverişli zəmin yaratmışdır. Aparılan araşdırmalar göstərir ki, Azərbaycanın Quba-Xaçmaz, Şəki-Zaqatala, Lənkəran-Astara, Şirvanын dağ və dağətəyi bölgələri, Qarabağ, Gədəbəy-Daşkəsən, Naxçıvan, Kəlbəcər bölgələri arıçılığın qədim mərkəzləri olmuşdur. Azərbaycan
ərazisində er.əv. III-II minilliklərdə arı mumundan sənətkarlığın müxtəlif
sahələrində istifadə olunması, er.əv. I minillikdən ev arıçılığının inkişaf
etdrilməsi, Qazax rayonunda Sarıtəpə yaşayış yerindən tapılmış qabın
içərisindən sarı rəngli məhlul-bal aşkar edilməsi, Qafqazda yerli əhalinin
səbət və gil qablarda arı saxlanması barədə yunan tarixçisi Herodotun və
Albaniyanın (Azərbaycanın) Şakaşena və Matiyena vilayətlərində ağac
kоğuşlarında məskən salan bal arıları və yarpaqlardan süzülən bal haqqında
yunan coğrafiyaşünası Strabonun məlumatlarы Azərbaycanda arıçılığın
qədim tarixini təsdiqləyən faktik göstəriciлярdir. Музейин Etnoqrafiya
фондuнда ары эоду вя сябятляринин сахланılмасы арычылыьын йардымчы тясяррцфат
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сащяси кими халгын мяишятиндя ролуну сцбут едир. Arıçılıq məhsulları (bal,
mum və s.) xalqın qida mədəniyyətində, xalq təbabətində və ayrı-ayrı sənət
sahələrində geniş şəkildə işlədildiyinə görə, məişətə möhkəm daxil olmuşdur.
Balın ömrü uzatmaq qabiliyyəti, müalicəvi təsiri, tərkibinin 80%-dən çoxunu
qlükoza və meyvə şəkəri təşkil etməsi, ondan xalq məişətində şirniyyatların
və şərbətlərin hazırlanmasına да rəvac verirdi.
Диссертасийа ишинин ЫЫ фясли «Аиля мяишяти» адланмагла, юзцндя дюрд
бюлмяни бирляшдирир. Бу фяслин «Аиля мяишяти иля баьлы ев аваданлыглары» адланан биринъи бюлмясиндя – heyvandarlıq məhsullarının tədarükü və
emalı, ehtiyat ərzaq məhsullarının hazırlanması və saxlanması, ev peşəsi və sənətkarlıq məhsullarının istehsalıнда истифадя олунан avadanlıqlar, еляъя дя аilənin qida öynəsinin təminatında istifadə olunan avadanlıqlar, ev müxəlləfatı və onları saxlamaq üçün toxuma və hörmə məmulatlar, müxtəlif materiallardan hazırlanmış məişət qabları və s. щаггында сющбят ачылыр, онларын мяишят мядяниййятимизин формалашмасында йери
вя ролу юн плана чякилир. Bütün orta əsrlər boyu xalqın məişət mədəniyyətinin daşıyıcıları olan bu avadanlıqlar XIX əsr və XX əsrin 60-70 və
hətta 80-ci illərinə qədər məişətdə istifadə olunmuş, xalq məişətində
özünü göstərən yeni keyfiyyət dəyişiklikləri nəticəsində ailə məişətində
meydana çıxan yeni-yeni avadanlıqlarla rəqabətdə sıxışdırılmış və zaman-zaman məişətdə istifadədən çıxmışdır. Bu gün Azərbaycan muzeylərində, xüsusilə Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində özünün ilkinliyini
qoruyub saxlayan, keçmiş məişət mədəniyyətimiz haqqında əyanivizual təsəvvürlər yarada biləcək dərəcədə orijinal olan, dəyərli etnoqrafik mənbə hesab olunan eksponatlar olduqca qiymətlidir.
İкинъи фяслин икинъи бюлмяси бцтцнлцкля «Eвлярин интерйери цчцн тохума
вя тикмя мямулатлары»на щяср олунмушдур. Музей фондларында горунан
еkспонатлара истинад едилмякля бу бюлмядя халгымызын аиля мяишятиндя ясас
йер тутан ев мцхялляфатлары - müxtəlif ölçülц вə formalı quramalar, divar
pərdəsi və ev bəzəyi - divaravurma, “sallaмaчa”- güzgü üçün pərdə,
ləməqabağı, bухары üçün pərdə, paltar boxçası, mütəkkə, döşəkcə, nazbalış
üzlükləri və örtükləri, gərdək torbası, pərdəbaşı, xonça örtüyü, eləcə də ev
məişətində istifadə olunan təknə qabı, sap qabı, quran qabı, qaşıqlıq, qotaz
nümunələri, möhür qabları, süfrələr və s. sənət yaradıcılığı nümunələri етнографик тядгигата ъялб олунмуш онларын мяишят мядяниййятимизин юнямли тяркиб щиссяси олдуьу фактларла сцбута йетирилмишдир. Bu мямулатlar milli
юзцняməxsusluğu иля сечилмякля, Azərbaycan xalqının məişət mədəniyyətiniн
эерчяк дуруму барядя айдын тясяввцрляр йаратмаьа гадирдир.
Фяслин цчцнъц бюлмяси «Той мярасими иля баьлы музей експонатлары» адланыр. Uzun əsrlər boyu xalqımızın məişətində əsas yerlərdən birini tutan,
müəyyən dəyişikliklərə məruz qalsa da, öz ilkin mahiyyətini qoruyub saxlayan, türk etnik-mədəni mühitinin ibtidai təxəyyül imkanlarının yaratdığı və
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elin-obanın böyük şənliklərlə keçirdiyi milli adətlər kompleksindən birincisi
toyla bağlı adətlərdir. Той, еляъя дя онунла баьлы адятляр, мярасимляр халгымызын мяишят мядяниййятинин мцщцм тяркиб hissəsi олуб, узун ясрляр бойу
формалашараг бу эцнцмцздя дя язяли-ябяди ящямиййятини горуйуб сахламaгдадыр. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Etnoqrafiya fondunda saxlanılan
eksponatların xalqımızın maddi və mənəvi dünyasının, təsərrüfat və ailə
məişətinin öyrənilməsində mühüm tarixi əhəmiyyəti олдуьу кими, той мярасими иля баьлы експонатларын да бу сащядя ролу олдугъа бюйцкдцр. Muzeyin
fondu той мярасими иля баьлы geyimlər, aksessuarlar, məişət əşyaları və s. bu
qəbildən olan nümunələrlə çox zəngindir və bunlar xalqımızın toy adətlərinin öyrənilməsində maraq doğuran мянбələrdir. Бюлмядя эялин кючяъяк гыз
цчцн эятирилмяли олан пал-палтар дястляри - tuman üçün xara parça, bahalı
parıltılı parça olan – andrimadan kostyumluq, lavada üçün qırmızı məxmər,
zıvını üçün bənövşəyi rəngli məxmər, çərkəzi üçün ondan bir az tünd parça,
baş üçün püstumarı ağ cuna, əlvan rəngli böyük ipək kəlağayı, baş yaylığı
olan xaс qırmızı rəngli saçaqlı və böyük yun şal, ъещиз нцмуняляри - diqqəti
cəlb edən qırmızı və bənövşəyi rəngli məxməri, qanovuz, mahud, ipək
parçalardan hazırlanmış, zərxara, zərbuta, təkəlduz tikməli süfrə, yorğan,
balış, döşək və mütəkkə üzləri, milli naxışlarla toxunmuş xalça-palaz, üzəri
nəbati, həndəsi, astral motivlərlə bəzənmiş müxtəlif qazan, güldan, samovar,
gülabdan, şərbətxor və digər bu kimi məişət əşyaları эениш етнографик тящлиля
ъялб олунур, онлар xalqımızın gözəl zövqə və qabiliyyətə malik olmasından
xəbər verмякля йанашы, мяишят мядяниййятимизин дя яйани-визуал эюстяриъиси
ролуну ойнайыр. Бу бюлмядя щямчинин палтар бичмя вя хынайахды мярасимляри üçün хынабянд, xına ləçəyi, qolçaq, эярдяк вя эярдяк торбасы кими тойла
баьлы експонатлар щаггында да эениш мялуматлар верилир.
Toy mərasimlərinin bütün mərhələlərində oğlan evi gəlinin xonçalarını, libaslarını, cehizini, otağını, eləcə də özünü bədnəzərdən qorumaq
üçün üzərlik yandırar, pis nəfslərdən, şər qüvvələrdən qorumaq üçün
ayinlər icra edərdilər. Həmçinin müxtəlif göz qaytaran amuletləri, xüsusilə
də göz muncuğunu gəlinin və onun əşyalarının üzərindən asardılar. Muzeyin materialları arasında Quran qabı, tilsimlər, qırxaçar camı, göz muncuğu, üzərlik, hal dabanı və s. bu kimi dini və mifik əşyalar da qorunub
saxlanılır ki, bunlar da xalqımızın mənəvi dünyasını, məişətini, dünyabaxışını öyrənmək baxımından əhəmiyyətlidir.
Нящайят, ЫЫ фяслин сон бюлмяси «Аилянин эцндялик вя мярасим эейимляри»
адланыр. Muzeydə mühafizə olunan вя аиля мяишятинин müəyyən bir qismini
тяшкил едян яnənəvi xalq geyimləri, maddi mədəniyyətin digər sahələri kimi,
hər bir xalqın həyat və məişətinin ayrı-ayrı məsələlərini araşdırmaq üçün
zəngin etnoqrafik materiallar verir. Onlar hər bir xalqın milli xüsusiyyətlərini, iqtisadi və mədəni həyat səviyyəsini, təsərrüfat məşğuliyyətinin istiqamətini, bir etnosun başqa etnosla tarixi əlaqə və qarşılıqlı təsir məsələlərini,
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etik normalarını, estetik və bədii zövqünü, etnik və sosial mənsubiyyətini
müəyyənləşdirməkdə əhəmiyyətli mənbə rolunu oynayır.
Azərbaycanın geyim mədəniyyəti qadın geyimləri, kişi geyimləri və
uşaq geyimləri ilə təмсil olunur. Бу эейимляр щям дя мярасим эейимляри (той,
йас, байрам), эцндялик эейимляр, ящалинин мцхтялиф сосиал групларынын пешя
мянсубиййяти иля ялагядар эейимляр, мювсцми сяъиййяли эейимляр вя с. кими дя
фярглянирляр. Музей материаллары ичярисиндя гадын эейим дястляри щям юзцнцн
нюв мцхтялифлийи, щям дя сайы ъящятдян киши вя ушаг эейимлярини цстяляйир. Гадын эейимляри ичярисиндя гадын туман вя кюйняйи, еляъя дя цст эейим нювляри
олан бащары, кцляъя, кцрдц-ешмяк, архалыг, чяпкян, сырыглы (памбыглы, ичлик),
ляббадя вя с. фондун эейим типляри ичярисиндя цстцнлцк тяшкил едир. Халгымызын
аиля мяишятиндя вя цмумиййятля, мяишят мядяниййятиндя беля эцндялик вя мярасим эейимляри онун естетик вя бядии зювгцнц, мядяни инкишаф сявиййясини вя
милли юзцнямяхсуслуьуну даща айдын шякилдя якс етдирир. Бу бюлмядя гадын,
киши вя ушаг эейимляринин музейдя мцщафизя олунан эениш чешидляри етнографик тядгигата ъялб олунмагла, онларын тимсалында ХЫХ-ХХ ясрин яввəлляринин
халг мяишятинин реал мянзяряси verilir, мяишятдя вя мярасимлярдя истифадя олунан халг эейим дястинин там комплекси йарадылыр. Апарылан арашдырмалардан
мялум олур ки, Азярбайъан халгынын мяишят мядяниййятинин формалашмасында эейим мядяниййяти, бу мядяниййятин тяркиб щиссяси олан эцндялик вя мярасим эейимляри мцщцм рол ойнамышдыр. Халг юзцнцн аиля мяишятиндя рянэ
уйарлыьы иля сечилян, тясяррцфат ишляри цчцн йарарлы, щярякятя сярбястлик верян, той
вя йас мярасимляриня уйьун эейимляр сечмяйя чалышмыш, буна щямишя дя наил
олмушлар. Милли Азярбайъан Тарихи Музейинин фонд вя коллексийаларында
мцщафизя олунан эейимляр вя онларын тяркиб щиссяляри сюйлямяйя имкан верир
ки, халгымызын эейим мядяниййяти зянэин олмуш, халг юзцнцн аиля мяишятиндя
бу эейимляря даим мцраъият етмишдир. Бюлмядя щямчинин мяишятдя истифадя
олунан эейим бязякляриня дя мцяййян йер айрылмыш, бу бязяклярин чешидляри,
функсионал хцсусиййятляри, тяйинаты, эяздирилмя тярзи, сосиал мянсубиййят дашыйыъысы олмасы етнографик дялиллярля шярщ олунмушдур. Музей материалларындан айдын олур ки, зянэин чешидли зинят-бязяк нцмуняляри зяр-зивяр ичиндя
сцстлянян бяй, хан, таъир вя с. кими варлы зцмрялярин гадынларынын эейим дястиндя цстцн йер тутмуш, йохсул гадынлары ися онлары варлылардан бировуз эютцрмякля истифадя етмиш, даим юзлярининки олмасыны арзуламыш, чох заман да
уъуз баша эялян зинят-бязяк яшйаларындан (тунъдан, эцмцшдян, шцшядян, щятта мейвя чяйирдякляриндян щазырланмыш яшйалардан) истифадя етмишляр.
Диссертасийа ишинин ЫЫЫ фясли «Xалг мяишятиндя сяняткарлыг мящсуллары» адланыр. Бу фяслин биринъи бюлмяси «Ənənəvi dulusçuluq məmulatları»на щяср
олунмагла, дулусчулуг сяняти нцмуняляринин халг мяишятиндя истифадяси барядя эениш етнографик мялуматлар комплексини юзцндя бирляшдирир. Гейд едяк
ки, хalq məişəti özündə təsərrüfat və ailə məişəti sahələrini birləşdirməklə,
bütöv məişət mədəniyyəti kompleksi yaradır. Məişət mədəniyyəti kompleksinin yaradılmasında isə xalqımızın sənət fəaliyyətinin başlıca rolu olmuş17

dur. Azərbaycanda sənətkarlığın ən qədim sahələrindən biri olan dulusçuluq
sənəti Neolit dövrünün mühüm nailiyyətlərindən sayılır. Азярбайъанын Гябяля, Ханлар, Минэячевир, Бейляган, Бяндован, Моллаисаглы вя б. йашайыш
мяскянляриндя апарылан археоложи газынтылар нятиъясиндя ялдя едилян вя щазырда
Милли Азярбайъан Тарихи Музейинин Археолоэийа fондунда мцщафизя олунан
дулус мямулатлары Азярбайъанда да бу сянят нювцнцн вя онун мящсулларынын гядимдян мяишят мядяниййятинин формалашмасында бюйцк ролу олдуьуну
тясдигляйир. Orta əsrlərdə daha da intensiv inkişaf edən dulusçuluq sənəti,
xüsusilə də onun məişət qabları istehsalı sahəsinin başlıca mərkəzləri Bərdə,
Ərdəbil, Təbriz, Naxçıvan, Gəncə, Beyləqan, Минэячевир, Şamaxı, Bakı və b.
iri Azərbaycan şəhərləri olmuşdur. XIX-XX yüzilliyin əvvəllərində isə Yelizavetpol quberniyası, Quba-Lənkəran, Göyçay, Cavanşiр, Cəbrayıl, Şamaxı,
Naxçıvan qəzaları, Şəki, Gəncə və Bakı şəhərləri dulus qabları istehsalında
başlıca rol oynamışdır. Диссертасийа ишиндя gil-saxsı məişət qabları təyinatına
görə təsərrüfat küpləri, su qabları, süd-ağartı məhsulları üçün nəzərdə tutulan
qablar, xюrək qabları, isitmə və işıqlandırma vasitələri (gil manqallar, kürələr,
durna çıraqları, gil çıraqlar) və s. kimi qruplaşdırılır, онларын щяр биринин етнографик вя ишчи хцсусиййəтляри, мяишятдя йери вя ролу ятрафлы шярщ олунур.
ЫЫЫ фяслин икинъи бюлмяси «Ağacişləmə sənəti məhsulları» адланыр. Milli
Azərbaycan Tarixi Muzeyinin fondlarında ağacdan hazırlanmış təsərrüfat
və məişət avadanlıqlarının çoxlu nümunələri qorunub saxlanmışdır. Bunları
istifadə təyinatına görə aşağıdakı şəkildə qruplaşdırmaq məqsədəuyğundur:
1. Toxuculuq alətləri (hana, cəhrə, daraq, həvə, kirkit, şərbaf dəzgahı, əl
mancalığı, həsir toxuyan dəzgah). 2. Təsərrüfat məişəti avadanlıqları (xış,
qara kotan, vəl, carcar, ağac mala, şana, kürək, ağac yaba və s.). 3. Nəqliyyat və yük avadanlıqları (araba, yəhər qaltağı, tək və qoşa boyunduruq,
dəvə cahaзı, təkər, çəllək). 4. Musuqi alətləri (saz, tar, kamança, ney, zurna,
tütək, qoşa nağara və s.). 5. Ev tikintisində istifadə olunan avadanlıqlar
(şəbəkə, məhəccər, eyvan bəzəkləri). 6. Ev məişətində istifadə olunan ağac
qablar və avadanlıqlar (mücrü, təknə-tabaq, çömçə-qaşıq dəstləri, həvəngdəstə, oxlov-yuxayayan, qənddoğrayan, ağac tərəzi, duvaq, şadara, maya
qabı və s.). Диссертасийа ишиндя халгымызын мяишят мядяниййятиндя даща кцтляви шякилдя истифадя олунан аьаъишлямя сяняти нцмуняляриня эениш йер верилмишдир. Azərbaycanda XX əsrin əvvəllərinə kimi ağacdan məişət qabları və ev
avadanlıqları hazırlamaq sahəsində böyük tarixi ənənə formalaşmış, xalq
özünün məişət tələbatını ödəmək üçün bu qablara və avadanlıqlara ev
təsərrüfatında və mətbəx mədəniyyətində geniş yer ayırmışdır. Yüngüllüyü,
sınma ehtimalının son dərəcə azlığı, ucuz başa gəlməsi, portativliyi (gəzdirilməsi) ağac məişət qabları və avadanlıqlarının həm oturaq əhalinin, həm də
köçmə-maldar elatların məişətində üstünlüyünü şərtləndirmişdir.
Бу фяслин цчцнъц бюлмяси «Металдан щазырланан мяишят аваданлыглары»
адланмагла, юзцндя цч йарымбюлмяни («Дямирчилик сяняти нцмуняляри»,
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«Бцрцнъдян щазырланан мямулатлар», «Мисдян щазырланмыш мяишят аваданлыглары») бирляшдирир. Милли Азярбайъан Тарихи Музейинин fondlarınдакы експонатларын мцяййян бир гисми дя халгымызын тясяррцфат вя аиля мяишяти иля сых сурятдя баьлы олан, Азярбайъан халг сяняткарлыг мядяниййятинин мцщцм голларындан бирини тяшкил едян дямирчилик сяняти нцмуняляриня аиддир. Дямирдян
щазырланмыш мяишят аваданлыгларыны тяссяррцфат мяишяти иля баьлы олан аваданлыглар (папагчы гайчысы, мишар, чякиъ, кярки, нефт габы, кцлцнэ, эаващын, тярязи,
аршын, котан, бухов, тоха, кятмян, маткаф-бурьу, чяки дашлары вя с.); аиля-ев
мяишятиндя истифадя олунан дямир аваданлыглар (паднос, метал гутулар, бычаг,
цскцк, гянд гайчысы, самовар, гянддан, шамдан, лампа, гянддоьрайан, ъиб
сааты, гиймякеш, щявянэдястя, гурангабы, ярсин, кабаб цчцн шиш, кюмцр цтцсц,
гайчы, метал дюйря, дахыл, йун дараьы, тешт, шярбят габы вя с.) вя щярб сяняти иля
баьлы аваданлыглар (галхан, zireh, гылынъ, тябярзин, тцфянэ, патрондаш вя с.)
кими груплашдырмаг мцмкцндцр. Диссертасийа ишиндя онларын щяр бир нцмуняси щаггында эениш мялуматлар верилир вя хцсуси олараг гейд олунур ки, халгымызын тяссяррцфат вя аиля мяишятиндя, сянят-тиъарят сащяляриндя дямирдян щазырланмыш аваданлыгларын юз хцсуси ролу вя ящямиййяти олмушдур. Бу сябябдяндир ки, дямирчилик сянятинин кечмишдя, демяк олар ки, щяр бир кянддя
нцмайяндяляри олмуш, онлар халгын бу алят вя аваданлыглара олан тяляблярини
юдямяйя чалышмышлар.
Милли Азярбайъан Тарихи Музейинин fondlarında топланмыш метал
мямулатларынын бир гисмини дя бцрцнъдян щазырланмыш мяишят аваданлыглары
тяшкил едир. Онларын ичярисиндя самовар, асма гяндил, шамдан, сцрмядан,
мангал, сини, кюмцр цтцсц, гялйан цчцн маша, гырхачар ъамлары вя с. юзцнцн орижиналлыьы, бязяк щармонийасынын сялистлийи, зяриф ишлянилмяси вя лакониклийи иля сечилир. Милли Азярбайъан Тарихи Музейиндя сахланылан бцрцнъ аваданлыглар вя аиля-мяишят лявазиматлары эюстярир ки, халгымыз мадди имкандан
асылы олараг бцрцнъ мямулатларына да мцраъият етмиш, мяишят мядяниййятиндя онлардан аз-чох дяряъядя истифадя етмишдир.
Нящайят, дямирчилик сянятинин мцщцм бир голуну тяшкил едян мис мямулатлары истещсалына да диссертасийа ишиндя эениш йер верилмишдир. Гядим тарихя малик олан мисэярлик сянятинин ХЫХ-ХХ ясрин яввялляриндя башлыъа мяркязляри Бакы, Шамахы, Шяки, Эянъя, Нахчыван вя Шуша олмуш, Нуха (Шяки), Губа
вя Лянкяран шящярляриндя мисэяр дцканлары фяалиййят эюстярмиш, Лащыъ кянди
ися мисэяр-сяняткарлар кянди кими шющрятлянмишдир. Мис мямулатлары истещсалы
Лащыъын йедди мящяллясиндян бириндя – Аьалы мящяллясиндя (кечмишдя «Шащ
кцчя» адланмышдыр) ъямлянмиш, бурада щям дя «Мисэяр базары» фяалиййят
эюстярмишдир. ХЫХ ясрин 30-ъу илляриндя бурада 52 мисэяр дцканы олса да, ясрин икинъи йарысында онларын сайы 200-я чатмышдыр. Бящс олунан дюврдя Лащыъын
1000 няфярядяк сакини мисэярлик вя онунла баьлы пешялярля (кюмцрбасма, чарвадарлыг вя с.) мяшьул олмушдур. Азярбайъан мисэярляринин щазырладыьы мцхтялиф чешидли, формалы, няфис орнаментли мис габлар халгымызын мятбях мцхялляфатынын яксяриййятини тяшкил едяряк щям отураг ящалинин, щям дя малдар елат19

ларын эениш истифадясиндя олмушдур. Етнограф Щ.А.Гулийев тякъя Лащыъ мисэярляринин щазырладыглары мис габларын тягриби сийащысыны вермиш, бурайа 71
адда мис мямулатыны аид етмишдир. Мис габлар ъещиз кими сифариш олунмуш,
кяндбякянд эязян сящраэярдлярдян сатын алынмыш, сатыш цчцн базарлара чыхарылмыш, ишлядилмяйянляри ряфляря дцзцляряк сащибинин мадди имканынын эюстяриъиси олмушдур. Адятян од цзяриня гойулмайан мис габлар мцхтялиф щяндяси,
нябати нахышларла бязядилир, демяк олар ки, бцтцн мис габлар галайланараг
ишлядилирди. Бязян мис габларын цзяриндя сащибинин ады вя габын сатын алындыьы
тарих йазылырды. Беля йазылар яксяр щалларда гыза ъещиз алынан вя мясъидляря
вягф едилян габларын цзяриндя олурду. Мцсялман щиъри-гямяри тягвиминин
сяфяр айында доьулан язиз-хяляф оьлан ушагларынын адына да мис габ
«дюйдцрцр», орайа габын щазырланма тарихини, ушаьын адыны вя тявяллцдцнц
йаздырырдылар. Хцсуси сяриштяли щяккакларын мис габлара вурдуьу нахышлар ясас
етибариля йарпаг, бута, гıзıлэцл, будагда вя йа гюнчя цзяриндя отуран гуш,
еляъя дя ъейран, ъцйцр, вя йа инсан, дящрябурну вя мцхтялиф щяндяси нахышлардан (ромбабянзяр, цчбуъаг, дцз, сыныг вя яйри хятляр) вя с-дян ибарят
олурду. Музейдя горунан мис мямулатларыны йалныз хюряк биширилмясиндя
истифадя олунан габлар (газан – гулплу газан, хейир-шяр газаны, зянъирлимяълис газаны, бала газан, орта газан, тийянчя, дюйря, тавасар, чюмчя, тава,
тийан, тешт, таскабабы, сапылъа, кяфкир, ашсцзян вя с.); сцфря габлары (çömçя, мис
каса, шярбяти – кичик вя дярин нимчя, пешгон – бюйцк sini, сярпуш, мяъмяйи,
сини, каса, ъам, сащан, дящмярдан вя с.); су вя сцд-аьарты габлары (сящянэ,
эцйцм, фарш, эял-эял, габъаг, лцляйин, тайгулп, долча, парч, афтафа-ляйян, абэярдян, сатыл, pийаля, мяшгяфя, щамам тасы, сятилъя, тас, ляйян, фяшир, йящяр ъамы, сярниъ, бадйа, габлама, тийан, ъынгыр, гапаглы); еляъя дя ев мяишяти цчцн
эярякли олан диэяр габлар вя аваданлыглар (шамдан, гящвяговуран, шярбят
габы, самовар, чыраг, лампа, мангал, гянддан, ядвиййат габы, эцлабдан, эцл
габы, рцшцл габы вя с.) кими груплашдырмаг мцмкцндцр. Ишдя мис габларын вя
аваданлыгларын музейдя горунан эениш чешидляри тядгиг олунур, мяишят мядяниййятимизин формалашмасында ящямиййяти арашдырылыр.
ЫЫЫ фяслин сон бюлмяси «Халча-палаз дястляри вя щясир мямулатлары» адланыр. Азярбайъан халгынын мяишят мядяниййятиндя яняняви йун мямулаты истещсалы, хцсусиля халча-палаз истещсалы да ясас йер тутмуш, халг мяишятиндя бу
мямулатлара бцтцн тарихи дюврлярдя йцксяк тялябат олмушдур. Йетяринъя инкишаф етмиш декоратив-тятбиги сянятин мцщцм сащяляриндян олан халчачылыг Шярг
халгларынын мядяни наилиййятляриндян олуб, чох бюйцк тякамцл йолу кеçмишдир. Орта ясрляр Азярбайъанында юзцнцн ян йцксяк инкишаф пиллясиня чатан
халчачылыг сяняти сонралар да инкишаф етдирилмиш, юзцнцн тохума технолоэийасы,
рянэ щармонийасы, бядии-естетик зювглц тясвирляри, щяндяси вя нябати нахышлары,
сцжет вя композисийалары, еляъя дя эениш чешидляри вя чешниляри иля даим фярглянмиш, заман-заман бу сянятин мящялли-локал хцсусиййятляри иля сечилян Тябриз, Губа-Ширван, Гарабаь вя Эянъя-Газах халчачылыг мяктябляри йаранмышдыр. Бу халчачылыг мяктябляриндя тохунан сцжетли вя орнаментал халча нцму20

няляри юзцнцн йцксяк кейфиййяти, орижиналлыьы, эюз охшайан рянэи вя бязяк-тясвирляри иля дюврцнцн камил сянят ясярляри щесаб олунмушдур. Азярбайъан халгынын мяишят мядяниййятиндя халча-палаз мямулатынын йерини вя ролуну мцяййянляшдирян етнограф А.Мустафайев йазыр ки, «ев мяишятинин зярури цнсцрцня чеврилмиш халча-палаз мямулаты тякъя йашайыш биналарынын дахили сащманында дейил, щабеля феодал сарайлары, мясъид, мядряся, ханяэащ, ибадятэащ,
зорхана, карвансара вя диэяр иътимаи биналарын дюшямя вя диварларынын бядии
тяртибатында ясрляр бойу башлыъа йер тутмушдур. Йцксяк дяйяря малик сянят
мящсулу олмаг етибариля евдя халча мямулатынын чохлуьу аилянин мадди имканыны якс етдирян мцщцм сосиал-игтисади эюстяриъилярдян бириня чеврилмишди.
Ямяли мяишят ящямиййятини вя истещлак дяйярини узун мцддят сахлайан халча
мямулаты аиля-кябин мцнасибятляри (ъещиз), верэи юдянъляри, щядиййя вя диэяр
сосиал мясялялярин щяллиндя мцщцм рол ойнамышдыр. Йцксяк декоратив мязиййяти вя техники кейфиййяти иля сечилян Азярбайъан халчалары тякъя юлкя дахилиндя дейил, щабеля бейнялхалг тиъарятдя ян ряваъ сянят мящсулу кими йцксяк
тутулурду. Мящз бу сябябдян дя кечмишдя Азярбайъанда халча тохунмайан няинки кянд вя йа шящяр, щятта аиля тапмаг чятин иди. Азярбайъан гадыны
цчцн халча-палаз тохумаг ян ади мяшьулиййят нювц, кечмиш аиля мяишятинин
зярури тялябляриндян бири иди. Хцсусиля халчачылыьын эениш инкишаф етдийи малдар
елатлар арасында вахтиля мювъуд олмуш кябин мцнасибятляриндя эяляъяк эялинин
ев ишляри арасында онун тохуъулуг сащясиндяки мящарятиня ъидди ящямиййят верилирди». Бакы вя Абшерон кяндляриндя гызлар кичик йашларындан башлайараг юзляри цчцн ъещизлик халчалар тохуйардылар. Щяр ъещизя ян азы 4 халча, 4 палаз, 4 мяфряш, 4 хуръун вя бир нечя дяст ъораб вя с. дахил едилярди. Адятян аиля мяишятиндя
халчалардан бир-икиси ишлядилмяйяряк тязя сахланыларды ки, аилядя щцзр дцшдцкдя
мярщуму щямин халчайа бцкяряк щагг дцнйасына йола салардылар.
Халгын мяишят мядяниййятиндя халча-палаз мямулатынын бу дяряъядя
мцщцм йер тутдуьу сябябиндяндир ки, Милли Азярбайъан Тарихи Музейинин
fondlarında 535 ядяд халча вя халча мямулаты бюйцк гайьы иля горунуб
сахланмагдадыр. Халгымызын аиля мяишятиндя мцщцм мяишят мямулаты кими
гиймятляндирилян халчаларын мцхтялиф халчачылыг мяктябляриня хас олан
нцмуняляриня нязяр салдыгда онларын щяр биринин мящялли-локал хцсусиййятлярини, чешни мцхтялифлийини, тясвир вя орнамент зянэинлийини, бядии симметрийасыны, щармоник рянэ чаларларыны, бир сюзля, йцксяк кейфиййятини эюря билирик.
Диссертасийа ишиндя бу мясяляляря эениш йер верилир, щяр бир халчачылыг мяктябинин бядии хцсусиййятляри музейдя горунан халча нцмуняляри тимсалында
етнографик арашдырмалара ъялб олунур, халг мяишятинин айрылмаз тяркиб щиссяси олан халча-палаз мямулатларынын ъярэясиня дахил едилян ховсуз халча
мямулатлары – палаз, килим, вярни, сумах, шяддя, лады вя с. дя тядгиг едиляряк онларын халг мяишятиндя йериня вя ролуна айдынлыг эятирилир.
Азярбайъан халгынын тясяррцфат вя аиля мяишятиндя щясирдян щазырланмыш мямулатлардан да эениш шякилдя истифадя олунмушдур. Илкин изляри щяля
Мезолит вя Неолит дюврляриня эедиб чыхан щюрмя вя тохума кими бясит тех21

ники вярдишлярин сонрадан тякмилляшдирилмяси нятиъясиндя дязэащ тохуъулуьу
йаранмыш, Азярбайъанын Лянкяран-Астара бюлэясиндя дязэащ цсулу иля щясир тохуъулуьу бу эцн дя юз ямяли ящямиййятини итирмямишдир. Хцсусиля ешмя
вя бурма цсулу иля лифли биткилярдян (лыь, зийялыь, пизя, хугяпизя, дала, кянаф,
кяндир вя с.) тяляб олунан юлчцдя ъийя щазырламагла баьлама, щюрмя, тикмя
вя тохума цчцн зярури техники кейфиййятляря малик истещсал материалы ялдя
едилмиш, бу да тохума дязэащынын йаранмасыны лабцд етмишдир. Щясир тохума дязэащларынын шагули («даско») вя цфüги олмагла ики ясас типи зяманямизядяк эялиб чатмышдыр. Бир гайда олараг сайа щясир тохуъулуьунда шагули дязэащдан, эцллц щясир тохуъулуьунда ися цфüги дязэащдан истифадя
олунурду. Щясирчилик сянятинин истещсал технолоэийасыны арашдыран етнограф
А.Мустафайев Лянкяран-Астара бюлэясиндя вахтиля щясирин щярями (баш щярями, гоша щярями), нялбяки эцлц, зяряни эцлц, доьанаг (яйри доьанаг, эирдя
доьанаг), шанаэцл, эирдяэцл, невинъяня, ъынаьы, мяъмяйи, тешти, дявябойну,
пишкячанг, китбясякит (сайа), кяшли, янзяли, аьнахыш вя б. чешниляринин дябдя
олдуьуну гейд едир.
Азярбайъанын Лянкяран-Астара бюлэясиндя щясирдян щазырланмыш
ев дюшянякляри, зянбил, сцфря, мяишят габлары, цзяриня чялтик сяриб гурутмаг цчцн щясир палаз, ичиндя дцйц сахламаг цчцн кися (кювшяря вя йа
косара), мяишят йцкляри вя мейвяъат дашымаг цчцн арха сябятляри вя с.
юзцнцн тясяррцфат вя мяишят ящямиййятини ясрляр бойу сахламышдыр.
Милли Азярбайъан Тарихи Музейинин fondlarında мцщафизя олунан
щясирчилик сяняти нцмуняляри юзцнцн истещсал технолоэийасы, няфис тохума
цсулу, формасы, нахышлары, ямяли ящямиййяти иля диггяти чякир. Музейдя
горунан щясирчилик сяняти нцмуняляринин бир гисмини щясир дюшянякляр
(палазлар) тяшкил едир. Щясир мямулаты евин дюшямясиндя олан нямишлийи
юзцня чякдийиндян чох заман дюшямяйя яввялъя щясир салыныр, онун
цстцндян дя халча-палаз дюшянирди. Бязян евин диварларына да йердян 5060 см щцндцрлцкдя щясир чякилирди. Чцнки щясир щям дя евин щавасынын
тямизлийиндя мцщцм рол ойнайырды.
Диссертасийа ишинин «Нятиъя» щиссясиндя тядгигат ишиня йекун вурулур вя чыхарылан нятиъяляр цмумиляшдирилир. Милли Азярбайъан Тарихи Музейинин материаллары ясасында Азярбайъан халгынын мяишят мядяниййятинин тядгиги цзря апардыьымыз арашдырмалар тясдиг едир ки, бу мядяниййятин айры-айры сащяляри узун сцрян тарихи инкишаф просесинин мящсулу олараг, йерли тябии-ъоьрафи шяраитин, ящалинин тясяррцфат мяшьулиййятинин истигамятинин, сосиал тябягяляшмянин, халгын яnяnяви щяйат вя мяишят тярзинин, еляъя дя Азярбайъан мцщитиндя етник-сийаси палитранын йаратмыш олдуьу гаршылыглы мцштяряк зянэинляшмянин фяал тясири алтында формалашмышдыр. Музейдя мцщафизя олунан щяр бир мяишят мядяниййяти иля баьлы експонатын йаранмасында, бюйцк тякамцл вя инкишаф йолу кечмясиндя халгын йарадыъы ямяйинин, емпирик билик вя тяърцбясинин, нясиллярдян-нясилляря ютцрцлян сянят-пешя вярдишляринин бюйцк ролу олмушдур. Бцтцн бу
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комплекс тябии-тарихи вя сосиал-мядяни факторларын мянтиги нятиъяси кими
халгымызын зянэин, мцкяммял вя орижинал мяишят мядяниййяти ирси мейдана эялмишдир. Беля бир чохчаларлы, яняняляри, яхлаги-естетик вя бядии
хцсусиййятляри нечя-нечя нясилляря юрняк ола биляъяк мяишят мядяниййятимиз ъямиййятин сосиал-сийаси вя игтисади сферасында баш верян йени кейфиййят дяйишикликляринин фяал дигтяси алтында мцасирляшмиш, яняняви мяишят
мядяниййятини юз варлыьында йетяринъя горуйуб сахлайа билмиш бир чох
мадди мядяниййят вя сянят нцмуняляри музей експонатларына чеврилмишляр. Azərbaycan xalqının maddi-mənəvi irsinin qorunmasında, təbliğində və gələcək nəsillərə məişət və mədəniyyətimiz haqqında yetərli məlumatların çatdırılmasında muzeylərimiz müstəsna dərəcədə əhəmiyyətli
rol oynayır. Burada mühafizə olunan eksponatlar xalqımızın təsərrüfat
və ailə məişətini, maddi və mənəvi mədəniyyətini, sənət yaradıcılığını,
mübarizələrlə dolu tarixini, bir sözlə, ən qədim zamanlardan müasir
dövrümüzə qədər keçdiyi böyük inkişaf və tərəqqi yolunu əyani-vizual
görüntülərlə əks etdirir.
Диссертасийанын ясас мязмуну мцяллифин няшр олунмуш ашаьыдакы
мягаляляриндя яксини тапмышдыр:
1. Azərbaycan xalqının mənəvi mədəniyyətinin öyrənilməsində musiqi
alətlərininin rolu / Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası aspirantlarının Elmi Konfansının materialları (iyun 2009-cu il). Bakı, Elm,
2009, səh. 143-146
2. Азярбайъан халгынын той адятляри / Азярбайъан Милли Елмляр Академийасы аспирантларынын Elmi Konfansının материаллары (май 2010-ъу
ил). Бакы, Елм, 2010, сящ. 429-432
3. Ев тясяррцфатында истифадя олунан аэаъ габлар вя мяишят аваданлыглары
(Милли Азярбайъан Тарихи Музейинин материаллары ясасында) / Азярбайъан Археолоэийасы вя Етнографийасы журналы, № 2, 2010. сящ.133- 141
4. Милли Азярбайъан Тарихи Музейинин материалларында милли-мяняви
дяйярляримизин яксиня даир / Милли Азярбайъан Тарихи Музейи – 2010.
Бакы, Елм, 2010, сящ. 209-218
5. Дулусчулуг сяняти нцмуняляри халг мяишятиндя (Милли Азярбайъан Тарихи Музейинин материаллары ясасында) / Тарих вя онун проблемляри.
Нязяри, елми, методик журнал. № 1, 2011, сящ. 238-243
6. Азярбайъанын тясяррцфат мяишятиндя истифадя олунан якинчилик алятляри
(Милли Азярбайъан Тарихи Музейинин материаллары ясасында) /Азярбайъан Милли Елмляр Академийасы докторантларынын Елми Конфрансынын mатериаллары (май 2011-ъи ил). Бакы, Елм, 2011, сящ. 234-239
7. Милли Азярбайъан Тарихи Музейиндя мцщафизя олунан бязи гадын эейимляри щаггында / «Музейлярин мцасир дуруму вя инкишаф перспективляри» Бейнялхалг Елми Конфрансын материаллары (тезисляр. 29.0623

30.06. 2011). Бакы, 2011, сящ. 45-46
8. Милли Азярбайъан Тарихи Музейинин Етнографийа Фондунда Сяфявиляр
дюврцня аид експонатлар / Эянъ алимлярин Ы Елм Фестифалы (13-15 ийул
2011-ъи ил. Бакы). Бакы, Елм, 2011, сящ.524-529.
9. Традиционные изделия из вязки и вышивки для использования в
интерьере жилых домов азербайджанского народа (на основе материалов Национального Музея истории Азербайджана) / Казахский
Национальный Педогогический Университет имени Абая. «Вестник». Серия «Исторические и социально-политические науки»,
Алматы, 2011, № 3 (30), с. 163-167
10. Azərbaycan xalqının bağçılıq və yardımçı təsərrüfat ənənələrinin
öyrənilməsi (Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin materialları əsasında) / Азярбайъан Археолоэийасы вя Етнографийасы журналы, № 2, 2011.
сящ.181-186
11. Xalq məişətində xalça-palaz dəstlərinin yeri və rolu (Milli
Azərbaycan Tarixi Muzeyinin materialları əsasında) / “Təsviri və
dekorativ-tətbiqi sənət məsələləri” elmi məqalələr toplusu, № 2 (10),
2012. səh. 17-26
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Гасанова Г.Ч.
БЫТОВАЯ КУЛЬТУРА АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО НАРОДА
(По материалам Национального Музея Истории Азербайджана)
РЕЗЮМЕ
Диссертационная работа, посвящена изучению бытовой культуры
азербайджанского народа на основе материалов Национального Музея
Истории Азербайджана. В исследовании использованы научная литература, результаты археологических исследований, которые дали возможность создать реальную этнографическую картину бытовой культуры.
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списков использованной литературы и сокращений, также к работе приложен иллюстративный альбом.
Во введении обосновываются актуальность темы, цель и задачи,
хронологические рамки исследования, рассматриваются предмет и объект исследования степень изученность проблемы, теоретико-методологическая и источниковедческая база, научная новизна, научно-практическая значимость и структура диссертации.
I глава «Хозяйственный быт» состоит из трех разделов: «Орудия
земледельческого труда, используемые в хозяйственном быту», «Музейные экспонаты, связанные со скотоводством», «Садоводство и
подсобные хозяйственные отрасли».
Во II главе «Семейный быт» к исследованию привлечены предметы домашнего обихода, изделия вязания и вышивки для интерьера
жилища, музейные экспонаты, связанные со свадьбой, а также повседневная и ритуальная одежда.
III глава называется «Изделия ремесла в прошлом быту». На основе материалов Национального музея истории Азербайджана НАНА
исследуются ремесленные изделия, занимающие важное место в быту
– изделия традиционного гончарства, деревообработки, металлообработки, ковровые изделия и т.д.
В «Заключении» обобщены основные научные результаты диссертации.
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Щaсaнова Э.C.
LIFE CULTURE OF AZERBAIJANIAN PEOPLE
(Based on materials of National Museum of History of Azerbaijan)
SUMMARY
Thesis work is based on materials of National Museum of History of Azerbaijan dedicated to the study of the daily life culture of
Azerbaijan people. Existing materials, excavation results have been
used in this research to create a real ethnographic picture of Azerbaijanians life.
Thesis work consists of the preface, three chapters, the list of the
literature used and abbreviations list. Illustrative album reflecting our
people’s life was also included into the thesis work.
The preface deals with the grounding of subject actuality, purpose
and duties of research, chronological table, object-matter, problem solving
condition, theoretico-methodological and sourse reference, scientific innovation, scientific practical importance, evaluation of research and structure
of thesis work.
I chapter of thesis work is called «Domestic life» and consists of
three parts: «Tools of agricultural labor used in the economic life»,
«Museum exhibits of animal farming» and «Gardening and subsidiary
fields».
II chapter is named «Family life». Here home facilities, construction products for interier of houses, museum pieces regarding weddings
and family’s daily and best clothes were drawn into research work.
III chapter is titled as «Art pieces in domestic life». Scientific ethnographical research of traditional potter’s wares, domestic implements
made of metal (art pieces made of iron, bronze and copper) and also set
of carpet-palaces and matting is based on materials of ANAS National
Museum of History of Azerbaijan.
In “Conclusion” part the carried research work has been summerized and common sense of it is shortly introduced and generalized.
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