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Dahi Şeyx Nizaminin yurdu Gəncə şəhəri tarixən mühüm elm və mədəniyyət mərkəzi 

kimi tanınmışdır. Azırbaycan tarixinin çox önəmli mərhələsi olaraq səciyyələndirilən XIX-XX 

əsrlər dövrü həm də sənətkarlığın ayrı-ayrı sahələrinin inkişafı ilə seçilmişdir. Bəhs edilən 

mərhələdə Gəncə şəhərində 20-dən artıq sənətkarlıq sahəsinin çoxəsrlik ənənələr əsasında 

inkişafını sübuta yetirən maddi dəlillər mövcuddur. Bu baxımdan XX əsrin birinci yarısında 

Gəncə şəhərində çox qədim inkişaf tarixinə malik olan ənənəvi dulusçuluq sənətinin mövcud 

vəziyyətinin tədqiqi məqsədilə bir sira mənbələrin araşdırılması vacibdir.  

Əvvəla, qeyd edilməlidir ki, Gəncə ərazisindən və ətraf bölgələrdən ən qədim nümunə-

ləri eradan əvvəl VIII-VII minilliklərə (neolit mərhələsinə) aid olan dulusçuluq sənəti məmu-

latlarının aşkar olunması və fasiləsiz olaraq əsrlər ərzində bu sənətkarlıq sahəsinə aid ənənə-

lərin davam etdirilməsi xalqımızın etnoqrafiya tarixinin tədqiqində qeyd olunan sənətkarlıq 

növünün dəyərini sübut edir. Bəhs edilən XIX-XX əsrlər dövründə də Gəncə şəhərində məhz 

yerli ənənələrə istinad edən, milli ornamentlərin əks etdirildiyi dekorativ-tətbiqi sənət 

elementlərinin ustalıqla tətbiq edildiyi dulusçuluq məmulatlarının istehsalı prosesi davam et-

mişdir. Bu nöqteyi-nəzərdən Gəncə şəhəri və bütövlükdə Gəncəbasar ərazisində əhali tərə-

findən məişətdə, təsərrüfatda istifadə edilən keramika məmulatlarını şərti olaraq bir neçə 

mühüm növdə təsnif etmək mümkündür: 

I. Su qabları. 

II. Təsərrüfat küpləri. 

III. Xörək qabları [1; 2]. 

IV. Qızdırıcı vasitələr. 

V. Çıraqlar. 

VI. Su təchizat vasitələri [3]. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Gəncə dulusçuluq sənətinin XIX-XX əsrlərə aid şəhrəng, 

səhəng, kuzə, sürahi, dolça, fəşir, küvəc, qazan, dopu, həlimdan kimi məmulatları məhz yerli 

istehsal nümunələri hesab olunur. Bu isə, öz növbəsində qədim və orta əsrlər mərhələlərinə aid 

yerli ənənəvi dulusçuluq qablarının istehsalında istifadə edilən sənətkarlıq xüsusiyyətlərinin 

davam etdirildiyini, qeyd edilən cəhətləri sənətkar nəsillərinin irsən yaşatdığını və beləliklə, 

bu ənənələrin məhz əcdadlarımız tərəfindən təməlinin qoyulduğunu təsbit edir [4, s. 30]. 
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Bundan əlavə, bəhs edilən dövrə aid Gəncə dulusçuluğu məmulatlarının etnik mənsubiyyəti 

məsələsinin elmi cəhətdən tədqiqi bir daha azərbaycanşünaslığın öyrənilməsində yerli ənənəvi 

sənətkarlıq sahələrinin mənbəşünaslıq əhəmiyyətini təsbit edir. Bu baxımdan qeyd olunan gil 

qab nümunələrinin 2 qrup mühüm cəhətləri xüsusilə diqqətəlayiqdir: 

Dekorativ-ornament (naxış) xüsusiyyətləri; 

Konstruktiv-plastik forma elementləri. 

Üzərində ayrı-ayrı həndəsi, nəbati (bitki təsvirləri) səciyyəli naxışlar, müxtəlif kalliqrafik 

yazı nümunələri həkk edilmiş və fərqli forma, ölçülərə malik olan ənənəvi Gəncə dulusçuluq 

sənəti məmulatlarının goduş, xeyrə, küp, ləh kimi növləri ilə yanaşı, məişətdə mühüm yer 

tutmuş kürələrin də istehsal edilməsi vacib tarixi-etnoqrafik mənbə qismində çıxış edir. Çünki 

xörək kürəsi, kürsü kürəsi, həmçinin təndir, sac, kiranə (kiyə) kimi gil məmulatlarının ayrı-

ayrı sənətkarlıq xüsusiyyətləri onların etnik mənsubiyyəti probleminin elmi cəhətdən 

öyrənilməsində əhəmiyyətlidir [1-3;5]. Azərbaycanşünaslığın tədqiqində Gəncə dulusçuluq 

sənətinin bəhs olunan məmulatlarının ən mühüm mənbəşünaslıq cəhətləri sırasında Gəncə və 

Gəncəbasarla yanaşı, Qarabağ, Qərbi Azərbaycan, Naxçıvan kimi bölgələrdən aşkar olunmuş 

oxşar nümunələrlə qarşılıqlı müqayisə sayəsində bu ərazilərin məhz əcdadlarımız tərəfindən 

məskunlaşıldığının sübutu olmasını göstərmək mümkündür. 

Bundan əlavə, tədqiq edilən mərhələdə Gəncədə dulusçuluğun inkişafının səciyyəvi 

xüsusiyyətlərinin üzə çıxarılması üçün bəhs olunan sahələrlə bağlı fəaliyyət göstərən sənətkar 

emalatxanalarının quruluşu və iş prinsiplərinin öyrənilməsi çox əhəmiyyətlidir. Nəzərə almaq 

lazımdır ki, bu cür tədqiqatlarda həm də digər ənənəvi sənət sahələri ilə bağlı kustar istehsal 

məkanlarının, emalatxanaların fəaliyyəti və quruluşu məsələlərinin də araşdırmalara cəlb 

edilməsi olduqca önəmlidir. Məhz bu baxımdan Gəncə şəhərində XIX əsrin sonu-XX əsrin 

əvvəllərində sənətkarlıq emalatxanalarının quruluşu və həmçinin fəaliyyətini aşağıdakı 

mühüm mənbələr əsasında tədqiq etmək məqsədəuyğundur: 

1. Qeyd olunan tarixi mərhələdə Gəncə şəhərində müxtəlif sənətkarlıq sahələri üzrə 

ixtisaslaşmış emalatxanaların strukturu və fəaliyyətinin səciyyəvi xüsusiyyətlərinin arxiv 

materialları əsasında elmi tədqiqat obyekti kimi ətraflı surətdə öyrənilməsi. 

Bu məqsədlə Azərbaycan Respublikası Milli Arxiv İdarəsinin Gəncə filialında qorunan 

bir sıra sənədlər tədqiq edilmişdir. Nəticə olaraq dulusçuluq, şərbaflıq, toxuculuq, ələlxüsus 

xalçaçılıq, metalişləmə (o cümlədən bədii metalişləmə), sərraclıq, bəzzazlıq kimi ayrı-ayrı 

sənət sahələri ilə məşğul olan sənətkarların emalatxanalarda istehsal prosesini təşkil etmələri, 

usta-şagird münasibətlərinin vəziyyəti, ümumiyyətlə kustar sənayenin inkişafının bir sıra 

səciyyəvi cəhətləri üzə çıxarılır. Təkcə bir faktı qeyd etmək kifayətdir ki, 1888-ci ildə 

Gəncədə 66 dabbağ (gön-dəri istehsalı) emalatxanasının mövcud olması [1], XIX əsrin sonu-

XX əsrin əvvəllərində 100-dən çox dulusçu sənətkarın fəaliyyət göstərməsi, 1849-cu ildə 

şəhərdə 75 nəfər çəkməçi sənətkarın rəsmən çalışması kimi məlumatlar qeyd olunan elmi 

metodun səmərəliliyini təsbit edir [2].  

2. Nizami Gəncəvi adına Gəncə Dövlət Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinin qeyd olu-

nan tarixi mərhələyə aid olan eksponatlarının geniş etnoqrafik tədqiqata cəlb edilməsi. 

XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində Gəncə şəhərində daşişləmə, ağacişləmə, şalbaflıq, 

papaqçılıq, keçəçilik, xalçaçılıq, zərgərlik, misgərlik, dəmirçilik kimi müxtəlif sənət səhələri 

üzrə ixtisaslaşmanın öyrənilməsində sənətkarlıq emalatxanalarında vaxtilə istehsal edilmiş və 

müasir dövrümüzdə muzey ekspozisiyalarında mühafizə olunan maddi nümunələrin mənbə-

şünaslıq dəyəri yüksəkdir. Bu nümunələrin təfsilatlı elmi tədqiqi nəticəsində məlum olur ki, 

qeyd edilən tarixi mərhələdə Gəncə şəhərində fəaliyyət göstərmiş emalatxanalarda texniki 
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təchizat kifayət qədər yüksək olmuşdur. Bundan əlavə, emalatxanalarda bir tərəfdə təyinata 

uyğun olaraq kürə, istehsal avadanlığı yerləşir, digər tərəfdə isə usta və kargərin tapşırıqlarını 

yerinə yetirən şagird istehsal prosesini izləyir və mənimsəyirdi [3]. 

Bu məqamda bir faktı xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, qədim tarixə və nəsildən-nəslə 

ötürülən zəngin ənənələrə sahib olan xalçaçılıq, dulusçuluq, metalişləmə, daşişləmə, sikkə 

zərbi, həkkaklıq kimi sənətkarlıq sahələri Gəncə şəhərində bir çox özünəməxsus cəhətlər əxz 

etmişdir. Bu baxımdan XIX-XX əsr mərhələsi bu mühüm mədəniyyət mərkəzində ayrı-ayrı 

sənət sahələrinin, xüsusilə də dekorativ-tətbiqi sənət növlərinin inkişafında əhəmiyyətli tarixi 

dövr kimi səciyyələndirilməlidir. Azərbaycançılıq məfkurəsinin daim təbliğ və təşviq edildiyi 

Şeyx Nizami Gəncəvinin yurdunda bəhs olunan sənətkarlıq sahələrinin inkişaf xüsusiyyətlə-

rinin elmi cəhətdən tədqiqinin əhəmiyyətini şərtləndirən bir sıra mühüm cəhəti mövcuddur. 

Bəhs edilən mərhələdə Gəncədə dulusçuluqla yanaşı, metalişləmə sənəti özünün sürətli 

tərəqqisi, inkişafı ilə fərqlənmişdir. XIX-XX əsrlər dövründə şəhərdə metal məmulatlarının 

istehsalı və bu nümunələrin səthinin işlənilməsi, naxışlanması sahəsində ixtisaslaşma güclən-

miş, peşəkar sənətkarların yerli ənənələrə istinad edərək hazırladıqları nümunələr nəfisliyi, 

keyfiyyətliliyi ilə diqqəti cəlb etmişdir. Azərbaycanın ənənəvi bədii sənətkarlıq, dekorativ-

tətbiqi sənət xüsusiyyətlərinin ən mühüm cəhətlərini özündə ehtiva edən Gəncə metalişləmə 

məmulatları yuxarıda sadalanan sahələrlə yanaşı, bəhs edilən mərhələdə müstəqil sənət sahə-

ləri kimi mövcudluğunu qorumuş silahsazlıq, tökməçilik, bıçaqçılıq, çilingərliklə təmsil olu-

nurdu. Yerli ənənəvi metalişləmə sənəti sahələrinin azərbaycanşünaslığın elmi cəhətdən tədqi-

qində malik olduğu ən vacib xüsusiyyətlərindən biri də şəhərsalma vahidlərinin məhz sənət-

karlıq mərkəzi kimi formalaşmasına şərait yaratmasıdır [7; 8]. Qarasavad, basma, tökmə, 

qəlibkarlıq kimi texnoloji üsulların tətbiq edilməsi ilə hazırlanmış yerli dekorativ-tətbiqi 

metalişləmə məmulatları Gəncədə şəhər mədəniyyəti ünsürlərinin sürətli inkişafını, bu sənət 

sahəsində ixtisaslaşmanın gücləndiyini təsbit edir. Gəncənin XIX-XX əsr sənətkarlıq sahələri 

içərisində ənənəvi xalçaçılıq müstəsna dəyərə malikdir. Bir faktı qeyd etmək kifayətdir ki, 

xalça xalqımızın hər bir nümayəndəsinin həyatının istər ilk, istərsə də dünyadan köçdüyü son 

anlarında zəruri əşyası olmaq etibarilə zəngin maddi və mənəvi mədəniyyətinin ayrılmaz 

hissəsidir. Gəncə xalçaları (yaxud Gəncə-Qazax xalçaları) ənənəvi Azərbaycan xalçalarının 

səciyyəvi sənətkarlıq xüsusiyyətlərinə malik ayrıca bir növünü təşkil edir. Tədqiq olunan 

mərhələdə Gəncə xalçalarının kustar üsulla, yerli xalçaçı sənətkarlar tərəfindən hazırlanması 

ilə yanaşı, tədricən XX əsrin II yarısından etibarən Xalça-mahud kombinatında texniki 

vasitələrlə istehsalı sürətlənmişdir. Dəyərli sənətkarlıq-dekorativ ornament xüsusiyyətləri, xov 

quruluşu, hazırlanma texnika və texnologiyasının səciyyəviliyi ilə seçilən Gəncə xalçaları 

zəngin kompozisiya-təsvir elementlərinin mövcudluğu ilə diqqəti cəlb edir. 1850-1912 – ci 

illərdə müxtəlif çeşidli Gəncə xalçaları Paris, Turin, Tiflis, Nijni Novqorod kimi şəhərlərdə 

keçirilmiş beynəlxalq sərgilərdə nümayiş etdirilmiş və çox yüksək qiymətləndirilmişdir [4; 9-

11]. 

3. Qədim şəhərsalma quruluşuna malik Gəncədə məhəllələrin sənətkarlıq təyinatı-

nın əsasında tədqiqat aparılması. 

Bəhs edilən dövrdə Gəncə şəhərində “Dulusçular”, “Dəmirçilər”, “Papaqçılar”, “Zərgər-

lər”, “Misgərlər” kimi bir sıra qədim tarixə sahib sənətkar məhəllələri mövcud olmuşdur [4; 

5]. Burada indiki Cavad xan, M.A.Abbaszadə küçələri, Heydər Əliyev, N.Nərimanov, Ata-

türk, Nizami prospektlərində yerləşmiş və ümumi sayı müvafiq olaraq 300-dən çox olan 

emalatxananın fəaliyyət göstərdiyi məlumdur. Bu sənətkar emalatxanalarında fərqli təyinatlı 

məmulatlar istehsal olunurdu: 
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1) Əhalinin məişətində istifadə olunan əşyaların istehsalı üzrə ixtisaslaşmış emalat-

xanalar. 

2) Təsərrüfatda istifadə edilən əşyaların istehsalı ilə bağlı sənətkar emalatxanaları. 

3) Geyimlə əlaqədar məmulat nümunələrinin istehsalı üzrə ixtisaslaşmış çoxsaylı 

sənətkarlıq emalatxanaları [1-3]. 

Beləliklə, ötən əsrin əvvəllərində qədim sənətkarlıq ənənələrinə malik Gəncə şəhərində 

bəzi digər bölgələrdən fərqli olaraq, dulusçuluq və başqa sənət sahələrində inkişaf davam et-

miş və texniki tərəqqi ənənəvi xalq sənətini sıradan çıxarmamışdır.  
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Впервые были подробно исследованы характерные особенности развития гончар-

ного ремесла в городе Гяндже в конце XIX – начале XX веков с этнографической точки 
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For the first time were widely investigated the typical features of development of pottery 

trade in Ganja city at the end of XIX - beginning of the XX centuries from the ethnographical 

point of view. Also in scientific article have been revealed new important facts about this 

handicraft branch.  
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