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Xədicə ƏSƏDOVA 
  

AZƏRBAYCANIN BƏDİİ SƏNƏTKARLIĞI  
RUSİYA DÖVLƏT MUZEYLƏRİNİN FONDLARINDA 
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Azərbaycan xalqının mədəniyyətində xalça keçmişdən günümüzədək 
qədim məlumatları naxışlar vasitəsilə özündə daşıyan yeganə daş salnamədir. 
Bu salnaməni bəzəyən naxışlar sonsuz yozumlar, anlamlarla şərh edilmişdir. 
Azərbaycanın xalça sənətindən danışarkən, sözsüz ki, biz onu türkçülük 
təfəkkürü, bədii-estetik duyumu, mifoloji və əsatirləri, inancları və ayinləri 
baxımından şərh edirik. Hazırda naxışlar bədii-dekor, orijinal rəng ahəngi, zərif 
qrafik təsvirləri, kompozisiyadakı dəqiq quruluşu ilə bəşəri dəyərlərin 
qorunduğu muzeylərin və şəxsi kolleksiyaların bəzəyinə çevrilmiş xalçalarımız 
üzərində yer tutub mənsub olduqları xalqın adını yaşadır. 

Xalça üzərindəki naxışlar haqqında danışarkən ilk olaraq bu fikir yaranır: 
onu yaradan xalq nədən qaynaqlanıb, ilk xalça nə zaman toxunub. Bunu 
xatırlatmaq kifayətdir ki, Uzaq Sibirin çuvaş və xakasları, Ukraynanın karaim, 
tatar, bulqarları, Moldovadan qaqauzlar və başqırtlar, qazaxlar, qırğızlar, 
türkmənlər, özbəklər, avarlar, İrandan qaşqaylar, afşarlar və milyonlarla eyni 
dildə, şivədə danışan insanlar, adlarını çəkmədiyim türk xalqının 
nümayəndələri eyni əfsanəni söyləyir, eyni inanclara sarılmış, eyni işləmələrdə, 
xalılarda bu təfəkkürü, ideyaları naxış olaraq həkk edib yaşatmışlar. 

Hər bir milli dəyər işğalçılar tərəfindən qarət oluna və yaxud sərvət 
daşınıb talan edilə, satıla və hədiyyə olaraq bağışlanıla bilər, lakin bu hallarda 
belə xalçanın naxışları, bədii quruluşu və üslubu onun mənsubiyyəti haqqında 
məlumat verməyə qadirdir. Bu gün dünyanın ən tanınmış muzeylərində 
Azərbaycan xalçaları mühafizə edilir. Parisin Luvr, Londonun Viktoriya və 
Albert, Vaşinqtonun Tekstil, Sankt-Peterburqun Ermitaj, İstanbulun Türk İslam 
Əsərləri, Topqapı Sarayı, Kiyevin Boqdan Ta Varvari Xanenkov adına 
İncəsənət, Tiflisin Xalq Tətbiqi Sənəti Muzeyini və onlarca digər muzeyləri və 
özəl kolleksiyaları Azərbaycan xalçaları bəzəyir. Bu xalçaların uzun illər öncə 
Azərbaycandan çıxarılmasının müxtəlif səbəbləri olmuşdur. Əksər hallarda bu 
xalçalar satın alınmışdır. Məsələn, XX əsrin əvvəllərindən – 1903, 1904, 1907, 
1908, 1915, 1916, 1926 və daha sonrakı illərdə Sankt-Peterburqun Dövlət 
Ermitaj və Etnoqrafiya muzeylərinin (III İmperator Aleksandrın şərəfinə Rus 
muzeyi adlanırdı) əməkdaşları – A.A.Miller, N.N.Şavrov, K.A.İnostransev, 
K.Z.Kavtaradze, Ter-Avetisyan, E.Q.Torçinskaya, E.N.Studenetskaya və 
digərləri tərəfindən Şuşa, Qazax, Naxçıvan, Quba, Bakı, Gədəbəy, Cəbrayıl, 
Şamaxı və başqa bölgələrə mərhələlərlə ekspedisiyalar təşkil edilmiş və yerli 
xalqın məşğul olduğu sənət növləri haqqında məlumatlar toplanıb, onların 
hazırladıqları əl işləri muzeylərə satın alınmışdır [1, 96]. Muzey nümayəndələri 
xalçaların toxunması ilə bağlı xalq arasında “qayıq palaz” və bu kimi digər 
qədim texnoloji adlar, “düyməçə” [1, 111], “sallamaca” kimi əşyaların 
adlandırıldığı qədim türk mənşəli ifadələr olduğu halda, bəzən yanlışlıqlara da 
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yol vermişlər. Onların qərəzli və yaxud təsadüfi olduğunu söyləmək çətindir. 
Yalnız bunu söyləyə bilərəm ki, bəzi təhriflər elə bu gün də davam etməkdədir. 

Ötən zamanlarda muzeylərdən təşkil edilmiş ekspert qrupları tərəfindən 
xalçanın və yaxud toxuculuq alətlərinin kimin evində istifadə edildiyi faktı əsas 
meyar kimi qəbul edilmişdir. Belə ki, hananın bir köməkçi hissəsi olan bic 
adlanan detal, cəhrə, Qarabağda – Şuşada toxunan xalı dəstləri, Qazaxda 
toxunan palaz, xurcun, Yelizavetpolda toxunan duz torbası [1, 124-126] və bir 
çox bu növ əşyalar indi də ermənilərə məxsus toxuculuq aləti və xalçaları kimi 
rəsmi qeydlərdə saxlanılır. Bundan başqa, Azərbaycanda azlıq təşkil edən 
müxtəlif etnik xalqlar yaşayır, mədəniyyət və sənətkarlıqda artıq yerli xalqla 
onlar çoxdan qaynayıb-qarışmış və birmənalı şəkildə Azərbaycanın bədii milli 
ənənəsi üzərində formalaşmışlar. Müxtəlif etnik azlıqları təşkil edən xalqlar, 
mənsubiyyətlərindən asılı olmayaraq, öz xalçalarında türkdilli xalqların ortaq 
mədəniyyətinə, Azərbaycan incəsənətinin qaynaqlarına istinad edən naxış və 
ornamentləri toxuyurlar. Klassik çeşnili xalça müəyyən regionda dərin köklərə 
məxsus olduğu və əsrlər boyu geniş istehsal edildiyi halda onun hər hansı etnik 
mənsubiyyətə aid ailələrdə istifadə edildiyindən çıxış edərək, xalçaların 
azərbaycanlılara aid mənsubiyyəti unudularaq ekspedisiya nümayəndələri 
tərəfindən onların kürd, tat, ləzgi, talışlara aid olduğu göstərilmişdir. Heç 
şübhəsiz ki, bu cür nöqsanlar gələcəkdə region olaraq “Trans-Kaukasus”, 
“Qafqaz” [2, 15] ifadələrinin xalçalarımıza verilmiş doğru olmayan 
təyinatlarına səbəb olmuşdur. Belə olduqda, şübhəsiz ki, naxışların, motivlərin 
daşıdığı məlumatlardan irəli gələrək onların şərhinə daha çox üstünlük 
verməliyik. 

Naxışlar xalça üzərində tarixin müxtəlif dövrlərində fərqli üslub, bədii 
quruluşa malik olmuşdur. Xalçalar estetik baxımdan getdikcə daha da 
təkmilləşmiş fərqli bədii quruluşa malik olsa da, mövzu baxımından öz 
mahiyyətini qoruyub saxlamışdır. XVI-XVII əsrlər Azərbaycanın tanınmış şair 
və rəssamı Sadiq bəy Əfşar yaratdığı 17 qısa bölmədən ibarət “Qanun-üs-
süvər” risaləsində sənətin müxtəlif növlərindən bəhs edərək naxışlarda 
bitkinliyin və məzmunun böyük önəm kəsb etdiyini söyləyir [3, 26]. 
Qanuniləşmiş – islimi, xətayi, əbr, vağ, nilufər, firəngisevən, bəndi-rumi kimi 
əsas 7 naxışın və simurq, əjdər, şir, öküz elementlərinin adını çəkir. Rus 
Etnoqrafiya Muzeyində qorunan at çulu və vərni xovsuz nümunələri üzərində 
biz kökü çox qədimlərə gedən ağac, quş, ceyran və əjdaha motivlərini görürük 
ki, bunlar, şübhəsiz, hansı məkanda olduqlarından asılı olmayaraq, öz rəngi, 
bədii quruluşu və naxışların məzmunu baxımından Azərbaycan bədii ənənəsini 
özündə yaşadır. Kitabda nəşr olunmuş xovsuz xalça vərni üzərində onun 
toxunduğu məkana sual qoyulmuşdur [2, 186]. Bu da bir daha Rusiya 
muzeylərində yol verilən qeyri-obyektivliyə misaldır. Duz torbası üzərində 
toxunan dörd çıxıntı işarəsi dörd qütb, dörd ünsür, vahid enerji mənbəyinin 
varlığı və ondan paylanan şüaların rəmzidir. Xurcunun isə tatlara məxsus 
olduğu məlumatı qeyd edilir. Bu ərazidə yaşayan bütün etnik xalqlar yerli 
ənənəni, milli geyimi istifadə etdikləri halda, onların evlərində işlətdikləri 
əşyanın qeyri-azərbaycan nümunəsi adlandırılması doğru deyil. Yəni bu 
məmulat üzərində türk xalqlarına məxsus motivlər, daraq adlanan element 
işlədildiyi halda bu əşyanın minillər tarixi olan bir xalqın adıyla adlandırılması 
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daha düzgün hesab edilə bilər. Eyni naxış bütün Azərbaycan ərazisində 
toxunan kilimlərə xasdır. Məhz bu səbəbdən də o, varislik nümunəsi sayılır. 

Qarabağın “Malıbəyli” xalçası üzərindəki svastika nişanı türk 
mədəniyyətində hələ m.ö. saxsı qablar üzərndə rast gəlinən qədim 
motivlərdəndir. Həndəsiləşdirilmiş naxışların çoxluq təşkil etdiyi Azərbaycan 
xalçalarındakı elementlər svastika təsviri kimi təqdim olunur. Bu cür 
elementlərdən bir qisminin əsasını xaçvarı naxışlar təşkil edir. Xalçalarda 
əsasən doldurucu element olan svastika əsas naxış kimi də çıxış edir. Bu 
naxışın həm əsas, həm də doldurucu təsvir motivinə biz Azərbaycan 
xalçalarında tez-tez rast gəlirik. Quba məktəbinin sumax xovsuz, “Bilici” və s. 
xovlu xalçalarında doldurucu element olan bu naxış Gəncə və Qazax 
məktəbinə aid bir çox xalçalarda əsas naxış kimi təsvir olunur [4, 262]. 
Svastika kimi təqdim olunan xaç, xaçvarı naxış elementləri Azərbaycan, 
Cənubi Qafqaz, Ön Asiya, Çin, Hindistan və Qədim Misir simvolikasında 
geniş yayılmışdır. 

“Malıbəyli” xalçasında toxunan bulud naxış elementi çin-uyğur 
mədəniyyətinin müsbət təsiri nəticəsində xalça sənətimizə daxil olmuş, Orta 
Asiyada, əsasən də Özbəkistanda istehsal edilən parçalar, Təbrizdə toxunan 
xalçalar, çini qablar üzərində çox geniş yayılmışdır. Zərif toxunuşlu zili Bakı 
qrupuna aiddir. Bu xovsuz xalça üzərində mifik quşlar, ağac motivləri 
həndəsiləşdirilmiş tərzdə ifa edilmişdir. “Həyat ağacı” – əbədi həyat, həyatın 
üç təbəqəsi – yeraltı, yaşadığımız və səmavi əbədi həyat kimi yozulur. 
Azərbaycanda ağac anlamı hər zaman müqəddəs sayılmışdır. Hətta bu gün də 
ağaca bir canlı kimi inam var, ayrılıqda isə müəyyən növ ağac pirləri 
mövcuddur. Belə ağacın dibinə qaynar su tökmək günah sayılır. Bəzi pirlərdə 
belə ağacın budaqlarına parça bağlanıb dilək tutulur. Quş motivi də 
müqəddəsdir, o, yer ilə göyü birləşdirən ezoterik obraz kimi yozulur. İnsanın 
ruhunu göyə ucaldan və əbədiyyətə qovuşduran müqəddəs varlıqdır. Ardıcıl, 
ahəngdar, ritmik şəkildə düzülmüş dördbucaqlı damalar, onların içərisində olan 
romblar Qarabağda toxunan zilini Bakı zilisindən tam fərqləndirir. Dördbucaq – 
əkin sahəsini, torpağı təmsil etdiyi halda, romb – artımın, bərəkətin rəmzidir. 

Hələ m.ö. V minillikdə Cənubi Azərbaycanda tapılmış saxsı qablar 
üzərində romb təsvirinə rast gəlinmişdir. Qazaxda toxunan şəddə xovsuz 
xalçası bədii quruluşu ilə fərqlidir. O, ətraflardan ziqzaqlarla dövrələnib. Bu 
növ şəddələr Cənubi Azərbaycanda da toxunur və onlara xalq arasında 
“qaraağac” deyilir [5, 84]. Bu növ ad toxunan bu tip şəddələrin nəzir olaraq 
müqəddəs məkanlara, türbə və məzarlıqlara salınması üçün nəzərdə 
tutulduğuna bir işarədir. Bu ənənə əsasən Cənubi Azərbaycanda daha çox 
yayılmışdır. 

Bu növ bədii quruluşda olan kilim xovsuz xalçası Qarabağda məşhurdur. 
Üzərində olan su, romb naxışları bu çeşninin qədimliyini, arxaikliyini sübut 
edir. Qoç buynuzunu xatırladan qarmaq türk mənşəli xalqların xalça sənətində 
geniş yayılmışdır. İlk olaraq ona Neolit-Eneolit dövrü naxışlarında rast gəlinir. 
Daha sonra qarmaq motivinə Tunc dövrünün dekorativ-tətbiqi sənət 
nümunələrində, Alban mədəniyyəti dövründə müşahidə edilir. Bu haqda 
R.Əfəndiyev “Azərbaycan el sənəti” kitabında maraqlı təhlillər vermişdir [6, 
70]. O bu motivin qoç buynuzu, qüvvət simvolu olduğunu təsdiq edir. 
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Gəncədə toxunmuş “Qədim Gəncə” xalçası öz diaqonal formalı zolaqları 
arasında həndəsiləşdirilmiş buta motivləri ilə klassikləşmişdir. Buta – nişangah, 
odun simvolu, müjdə, damla, badam, yarpaq kimi müxtəlif anlamlarda yozulur. 
Bu naxışların zərif koloritli, ritmik zolaqlarda düzülmüş naxışları onu 
digərlərindən fərqləndirir. “Atsvaqorq” adlanıb, erməni mənşəli kimi təqdim 
edilən “Çələbi” xalçası Avropada çox zaman qartal-Qazax – “Igl Kazak” deyə 
təqdim edilir. Xalçanın ermənilərlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Xalça 
ikimedalyonludur və bu medalyonlardan qollar şəklində pöhrələnən şölələr 
ətrafa saçılır. Bu xalçanın bədii quruluşundakı inanc enerji mənbəji sayılan 
müqəddəslik məfhumu saxlanılır. XIX əsrdə toxunmuş süjetli şəddə xalçası 
Qarabağ qrupuna məxsusdur. Dəvə kərvanı – bu kompozisiya Qobustan 
qayaüstü təsvirlərində özünü büruzə verir. Təbii ki, xalça üzərində bu 
kompozisiya daha bədii, daha dolğun toxunmuşdur. İnsanlar, ev heyvanları, 
suyun simvolu olan S motivi xalçada çox sıx və mütənasib toxunub. 

Növbəti xalçalar artıq Ermitajdakı Azərbaycan kolleksiyasından olan 
nümunələrdir. Bu kolleksiyada Türkiyəyə məxsus “Uşak”, türkmən, İran 
xalıları belə mühafizə edilir. Təbii ki, onların çoxu 100 il öncə alınmış və 
zamanına görə qədim sayılan xalılardır. Qazaxın “Ləmbəli” xalçası, Qubanın 
“Sumax”, Qarabağın “Çinarlı” və Qazaxın kilimləri bir-birindən bədii və 
texnoloji baxımdan fərqlənir. Əjdaha, çinar ağacı, mifoloji quş, həndəsi 
motivlər bütün türkdilli xalqların incəsənətində bəlli motivlərdir. Bəzən bu 
xalçalar motivlərinə, bəzən isə toxunduqları əraziyə görə adlanır. Şirvan kilimi 
və vərni xovsuz xalçalarını bəzəyən motivlər – konstruktiv formalı kilimgülü 
motivi və müstəqil şəkildə təsvir edilir, vərnini bəzəyən isə əjdaha naxışlarıdır. 
Qarabağın “Turaclı” və Bakının Qobu kilimləri toxunduqları regionların kolorit 
və naxış örtüyünü təcəssüm etdirir. Səfəvi dövrünə aid xalçalar yüksək 
keyfiyyətlə toxunmuşdur, onlar üzərində lotos, arabesk motivi ilə yanaşı, 
qızılgül, zanbaq, nar çiçəyi, süsən təsvirli, bahar təravətli naxışların meydana 
gəldiyinin də şahidi oluruq. Ərəb əlifbası ilə yazılan mətnlər nəsx, kufi, 
nəstəliq, reyhani hüsn-xətlərilə ifa edilərək xalçaya daha dəbdəbəlilik gətirir. 
Bu növ naxışlar zamanın tələbi, dövrün poeziyası və ədəbiyyatıyla səsləşir. Bu 
dövr Azərbaycanın xalça sənətində çiçəklənmə dövrü sayılır. Saray mühitində 
toxunan bu xalçalar öz bədiiliyi, keyfiyyətli xammalı, peşəkar toxunuşu 
baxımından ən dəyərli əsərlər sayıla bilər ki, bu gün onlar dünya muzeylərində 
qorunur. Hər gülün, çiçəyin öz mənası, rəmzi olmuşdur. Ən sonda isə bu 
çiçəklər İlahi qarşısında baş əyib, günahlarının bağışlanılmasını gözləyən 
obrazları xatırladır. Xüsusi sifarişlərlə toxunan polanez xalıları da rəngi, 
motivləri ilə seçilmiş özəl xalçalardır. 

Təhlil edilənlərin yekunu olaraq fərqli dövlətlərə aid olub, müxtəlif 
ərazilərdə yaşadığımıza baxmayaraq, eyni mənşəli olduğumuzu yaratdığımız 
sənət abidələrində həkk etdiyimiz həndəsi, nəbati, zoomorf və digər naxışlarda, 
bədii üslublarda asanca büruzə veririk. 

Bu gün dünya muzeylərini bəzəyən Azərbaycan xalçaları xalqımızın 
qədim tarixini özündə yaşadır. Təəssüf ki, onlar çox zaman Qafqaz, fars, 
erməni kimi təhrif olunmuş adlar daşıyır. Bunun səbəbi müxtəlifdir. Xalça 
konservativ xüsusiyyətə malikdir. Tədqiqatçılar tərəfindən hər bədii quruluşa, 
naxışa, texnoloji özəlliyə, xammala, rəng ahənginin özünə belə verilən düzgün 
dəyər tədqiq olunan obyektin – xalçanın mənsubiyyətini təyin etmək üçün əsas 
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meyardır. Tehranın xalça muzeyində, Sankt-Peterburqun Rusiya Etnoqrafiya, 
Dövlət Ermitaj və digər ölkə muzeylərində qorunan xalçalarımız haqqında yerli 
tədqiqatçılar tərəfindən aparılan araşdırmalar kifayət qədər yetərli olmadığı 
səbəbindən onların hərtərəfli tədqiq edilib, bütün məlumatların yenidən 
araşdırılmasına böyük ehtiyac var. 
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ARTISTIC HANDICRAFT OF AZERBAIJAN IN THE FUNDS OF 
STATE MUSEUMS OF RUSSIA 

SUMMARY 
 

Ornamental art takes a special place in the culture of Turkic nations. 
Thanks to the wisdom of Turkic nation created these ornaments, decorations 
had many interpretations and conventional character. In the remote past 
ornaments had the semantic meaning connected with sharing important 
information, religious beliefs, hunt and other rites. Speaking about carpet 
weaving of Azerbaijani nation, it should be considered from the aspects of 
Turkic thought, artistic and aesthetic peculiarities, mythology and other beliefs. 
Thus, ornamental art distinguished for its artistic-decorative fulfilment, original 
color combination, finest graphic depictions and exact compositional structure 
is the adornment of private collections and famous world museums which keep 
world values. It was widely spread in carpet weaving. Chuvashs and khakasses 
from Far Siberia; karaites, tatars and bulgarians from Ukraine, gagauzes from 
Moldova, bashkirs, kazakhs, kirghizs, turkmans, uzbeks, qashgays and afshars 
from Iran, millions of our compatriots speaking in the same language and also 
other representatives of Turkic nation reflected the thought in the form of 
ornament on carpets and embroidery on the basis of the same myths and 
beliefs. Despite representatives of Turkic nations live in different territories 
and states, community of people and their common origin is felt in created by 
them art works with geometrical patterns and peculiar to them artistic style. 

Azerbaijani carpets and weaving accessories of the beginning of 19 century 
kept in the State Hermitage Museum and Russian Ethnographical museum in 
St.Petersburg testify their real belonging to Turkic nation by their existence and 
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reflected ornaments despite the fact that sometimes the art works are 
represented under false names. 
 

 
Хадиджа АСАДОВА 

 
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИЗДЕЛИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА В 

КОЛЛЕКЦИЯХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ МУЗЕЕВ РОССИИ 
РЕЗЮМЕ 

 
В культуре тюркских народов особое место занимает 

орнаментальное искусство. Благодаря мудрости тюркского народа, 
создавшего эти орнаменты, украшения имели много истолкований, а 
также носили условный характер. Еще в далеком прошлом орнаменты 
имели семантический смысл, связанный с передачей важной информации, 
религиозными верованиями, охотой и другими обрядами. Говоря о 
ковроткачестве азербайджанского народа, следует рассмотреть его с 
точки зрения тюркского мышления, художественно-эстетических 
особенностей, мифологии и других верований. Таким образом, 
орнаментальное искусство, выделяющееся своим художественно-
декоративным исполнением, оригинальным цветовым сочетанием, 
изящными графическими изображениями и точным композиционным 
построением, является украшением частных коллекций и хранящих 
мировые ценности известных музеев в мире, особое распространение 
получает в ковроткачестве. Чуваши и хакасы из Далекой Сибири; 
караимы, татары и булгары из Украины, гагаузы из Молдовы и башкиры, 
казахи, киргизы, туркмены, узбеки, из Ирана кашкайцы и афшары, 
миллионы говорящих на одном языке наших соотечественников, а так же 
другие представители тюркского народа, основываясь на тех же мифах, 
верованиях, отражали это мышление в виде орнамента на коврах и 
вышивках. Несмотря на то, что представители тюркского народа живут на 
различных территориях, в разных государствах, общность людей, их 
общее происхождение ощущается в созданных ими памятниках искусства 
с геометрическими узорами и свойственным им художественным стилем. 

Хранящиеся в музеях Санкт-Петербурга – Государственном 
Эрмитаже и Российском этнографическом музее азербайджанские ковры, 
а также ткацкие принадлежности начала 19 века, несмотря на то, что 
иногда ошибочно представляются под другими названиями, своим 
существованием и отраженными на них узорами подтверждают их 
истинную принадлежность. 
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