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Xalqların çağdaş etnik mədəniyyəti, bu mədəniyyətin dəyişmə dinamika
sı, baş verən dəyişikliklərin istiqamətləri müasir sosial, mədəni antropologiya
elminin aktual problemlərindəndir. Tarixi proseslərin əsas hissəsi sayılan etnik
mədəniyyət dəyişiklikləri bir sıra tarixi, sosial-iqtisadi və psixoloji amillərdən,
təbiət-iqlim şəraitindən asılıdır.

1-5. Xınalıqda evlər xüsusi
inşaat üslubunda tikilib.

Dünyada xüsusən son yüz il ərzində ənənəvi etnik mədəniyyəti ciddi transfor
masiyalara uğramayan etnos yoxdur. Bu dəyişikliklərin xarakteri etnosun həyat
fəaliyyətinin sosial-iqtisadi, mədəni və tarixi şərtləri ilə əlaqədardır. Bəzən sosi
al-iqtisadi amillər daha böyük önəm kəsb edir, bəzən də mədəni və tarixi şərtlər
etnik mədəniyyətə daha cox təsir göstərir. Son onilliklərdə Avrasiya məkanının
böyük bir hissəsindəki sosial-iqtisadi transformasiyalar (SSRİ-nin dağılması və
yeni müstəqil dövlətlərin yaranması), iqtisadiyyatın və mədəniyyətin qloballaş
ması, miqrasiya axınlarının güclənməsi kimi ümumdünya prosesləri bir çox xalq
ların etnik mədəniyyətinə və perspektivlərinə güclü təsir göstərib. Aydındır ki,
bu kimi hadisələr bütövlükdə davranış normalarına, adət və ənənələrə, dil dav
ranışına, ümumiyyətlə "etnik mədəniyyət" adlandırdığımız kompleksə təsirsiz
qalmır.
Beləliklə, dünyada müasir sosio-mədəni reallıq, intensiv qloballaşma proses
ləri yeni çağırışlar törədir; bu, xüsusilə lokal, azsaylı etnik birliklərdə ənənəvi
mədəniyyətin elementlərinin tədricən itməsi ilə nəticələnir. Bunların hamı
sı cəmiyyəti etnomədəni mühiti, qloballaşma şəraitində maddi və qeyri-maddi
mədəni irsin saxlanması problemini yenidən dərk etməyə vadar edir. Bunun
üçün də etnoqrafik materialların toplanmasına yönəlmiş ekspedisiyaların təşkili,
sosial-mədəni antropologiya sahəsində əsaslı tədqiqatların aparılması həm elmi,
həm də praktiki baxımdan mühüm əhəmiyyət
kəsb edir.
Azərbaycanda məskunlaşan etnik qruplardan
hər birininin bu ərazidə təşəkkülü və formalaş
ması böyük tarixə malikdir. Azərbaycan haqqın
da məlumatların yer aldığı ən qədim mənbələrdə
göstərilir ki, burada məskunlaşan əhali müxtəlif
tayfaları təmsil edib. Müxtəlif etnik köklərə malik
çoxsaylı tayfalar bir-birlərindən fərqlənsələr də,
tarixi birgəyaşayışın müxtəlif mərhələlərində bu

ərazidə etnoslararası inteqrasiyanın əsasını qoyan
ümumi sosial-iqtisadi və siyasi proseslərdə işti
rak ediblər. Bu etnik qrupların bəziləri etnoqrafik
tədqiqatların obyekti olsalar da, ümumilikdə onlar
arasında tarixən formalaşan münasibətlər sistemi
nin, get-gedə güclənən inteqrasiya proseslərinin
təsiri ilə etnik identikliklə baş verən dəyişikliklər,
etnik qrupların müasir dil davranışları məsələləri
tədqiqatçıların maraq dairəsindən kənarda qal
mışdır. Xüsusilə qeyd olunan məsələlər azsaylı və
ucqar ərazilərdə məskunlaşan etnik qruplar üçün
aktualdır.
AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitu
tunun "Etnososioloji tədqiqatlar" şöbəsinin (halhazırda "Antropologiya Mərkəzi"nin) əməkdaşları
Quba rayonunun dağlıq hissəsində yaşayan
Şahdağ qrupu xalqlarının tədqiqatını davam
etdirirlər. Tədqiqatların əsas məqsədi polietnik
ərazilərdə yaşayan azsaylı etnik qruplar arasın
da müasir etnomədəni və etnososial proseslərin
öyrənilməsidir. Yerli əhali arasında aparılan
müşahidələr, sorğular, müsahibələr zamanı əsas
diqqət etnik identiklik (kimlik), tarixi yaddaş,
ana dillərinin funksionallığı, qonşu etnik qrup
larla qarşılıqlı münasibətlər kimi problemlərə,
iqtisadi və sosial amillərin gündəlik həyata təsiri
məsələlərinə yönəldilib.
Şahdağ xalqları barədə qısa məlumatlar
XIX əsr rus müəlliflərinin Azərbaycan haqqın
da qeydlərində yer almışdır (19, s.383; 11, s.394;
17, s.122; 9, s.73). Nisbətən geniş etnoqrafik
məlumatlar "Народы мира” silsiləsinə daxil
olan "Народы Кавказа" bölməsinin II cildində
verilmişdir. Şahdağ xalqlarına həsr olunmuş
fəslin müəllifi tarix elmləri doktoru, profes
sor Həsən Quliyev olmuşdur (14, s.199-204). Bu
mövzuya həsr olunan geniş etnoqrafik tədqiqat
kimi sovet etnoqrafı N.Q.Volkovanın
"Хыналыг" adlı məqaləsini (12, s.3261) və I.Q.Şahbazovun "Материальная
культура народов шахдагской группы
в XIX - начале XX вв. (историко
этнографическое исследование)" adlı
namizədlik dissertasiyasını qeyd etmək
olar (25). Ümumilikdə Şahdağ xalq
larının etnoqrafiyasına Q.Cavadovun
"Azərbaycanın azsaylı xalqları və milli
azlıqları" (3, s.167-209) əsərində də ge
niş yer ayrılmışdır. Bununla yanaşı, qeyd
edilməlidir ki, tarixi etnoqrafiya baxımın
dan müəyyən dərəcədə öyrənilən Şahdağ
xalqlarının müasir etnomədəni, etnososi
al vəziyyəti, sosial proseslərin onlara təsir
səviyyəsi son zamanlara qədər tədqiq
olunmamışdı.
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Xınalıqlılar. XIX əsrin
sonları.

2-3. Qrız kəndindən mənzərələr.
4.

Qrızlılar. XIX əsrin sonları.

5.

Qrızlı ağsaqqal Hacı
Əbdürrəhman Yaqubov.

Şahdağ xalqları tədqiqat obyekti kimi etnoqraflardan daha çox
dilçilərin diqqət mərkəzində olmuşdur. Sovet dövründə dilçilər bu
qrupa daxil olan xalqların dillərinin geniş tədqiqatını aparmış və
bu mövzuda xeyli sayda əsər yazmışlar (24; 16; 20; 23). Bu mövzu
xarici ölkələrin alimləri tərəfindən də öyrənilmişdir (4; 5; 6).
Quba rayonunun dağlıq hissəsində yaşayan Şahdağ qrupu
xalqları arasında aparılan araşdırmaların əsas məqsədi azsaylı et
nik qruplar arasında müasir etnomədəni və etnososial proseslərin
mahiyyətini, istiqamətlərini aşkar etmək idi. Bu məqsədə nail ol
maq üçün tədqiqatın qarşısında bir neçə vəzifə qoyulmuşdu:
- Yerli əhali və bu əhalinin ayrı-ayrı qruplarında (cins, yaş,
sosial və ərazi mənsubiyyəti) etnik identikliyin (kimlik)
müəyyən edilməsi;
- İnsanların tarixi yaddaşında əks olunmuş tarixi hadisə
lərin, tarixi şəxsiyyətlərin, onların etnik identikliyə təsi
rinin müəyyən edilməsi;
- Etnik qrupların ana dillərinin funksionallığmı, müxtəlif
qruplar arasında istifadə dərəcəsini təyin etmək;
- Etnik qrupların qonşuları ilə qarşılıqlı münasibətlərinin
xarakterini müəyyən etmək;
- iqtisadi və sosial amillərin gündəlik həyata təsirini
müəyyən etmək.
Bu məqsədlərə nail olmaq üçün həm etnososioloji, həm də ənənəvi etnoqra
fik metodlardan istifadə olunmuşdur. Sorğu "Etnososioloji tədqiqatlar" şöbəsinin
(hal-hazırda Antropologiya mərkəzi) əməkdaşları tərəfindən tərtib edilmiş sorğu
vərəqi vasitəsi ilə aparılırdı. Sorğu vərəqinin ayrı-ayrı bölmələri etnik identiklik, dil davranışı, etnoslararası münasibətlər, miqrasiya meyilləri, sosial şəraitə
münasibət və s. məsələlərə həsr olunmuşdu.
Etnososioloji tədqiqatların metodologiyasına müvafiq olaraq, çöl tədqiqat
larından əvvəl əsas fərziyyələr müəyyən olunmuşdu. Bu fərziyyələr tədqiqatlar za
manı ya təsdiq, ya da təkzib olunmalı idi. Ümumilikdə, tədqiqatın əsas fərziyyələri
ona əsaslanırdı ki, Azərbaycanda yaşayan etnik qrupların nümayəndələri

Azərbaycan mədəniyyətinə müxtəlif
dərəcədə inteqrasiya olunmuşlar.
Tədqiq olunan bölgədə qədim tarixi
kökləri olan ikidillilik geniş yayılmış
dır. Etnik qrupların dilləri, əsasən,
ailə mühitində istifadə olunur. Bu
nunla yanaşı, bu dillər öz funksional
əhəmiyyətini heç də itirməmişdir.
Tədqiqatdan əvvəl belə bir
fərziyyə də irəli sürülmüşdü ki, bu
bölgədə etnoslararası münasibətlərin
sabitliyinə təhlükələr mövcud de
yil. Bu, ilk növbədə, tədqiqat obyek
ti olan rayonlarda etnik qrupların
pərakəndə yerləşməsindən, saylarınm
azlığından və nəhayət bu etnoslarla
azərbaycanlılar arasında geniş iqtisa
di, mədəni, ailə-məişət əlaqələrinin
olmasından irəli gəlir. Toplanılan
çöl materialları onu deməyə əsas ve
rir ki, bu fərziyyələr də öz təsdiqini tapır.
Azərbaycanın bütün bölgələri üçün səciyyəvi
olan sosial-iqtisadi xarakterli proseslər tədqiq
olunan bölgəyə də şamil olunur. Sorğuda işti
rak edən respondentlərin fikrincə, bu proseslər
heç də etnik xarakter daşımır.
Son illərdə bölgədə aparılan çöl tədqi
qatları, əsasən, xınalıqlılarm yaşadığı Xına
lıq kəndini, qrızlılarm yaşadıqları Qrız, Qrız
Dəhnə kəndlərini, əliklilərin və ceklilərin ya
şadıqları Əlik və Cek kəndlərini və buduqların yaşadığı Buduq kəndini əhatə edirdi.
Dəniz səviyyəsindən 2200 m yüksəklikdə
yerləşən Xınalıq kəndi dünyada xınalıqlılarm
sıx yaşadığı yeganə yaşayış məskənidir. Bu et
nos Azərbaycanın gediş-gəlişi çətin olan ən uc
qar yaşayış məntəqəsində məskunlaşdığından
özünə xas olan bir sıra etnik xüsusiyyətlərini, psixologi
yasını və adət-ənənələrini qoruyub saxlaya bilmişdir.
Qrızlılar tarixən Şahdağın cənub-şərq yamacında
yerləşən Qrız kəndində, sərt təbii-iqlim şəraiti, təsərrüfat
üçün yararlı torpaqların çatışmazlığı şəraitində yaşamış
lar. Məhz bu səbəbdən də əsrlər boyu ayrı-ayrı ailələr
və qohum qruplar düzənlik ərazilərə köçmüşdür. Belə
köçmələrin nəticəsi olaraq Quba, həmçinin Xaçmaz, İs
mayıllı rayonlarının ərazisində qrızların məskən saldığı
Qrız Dəhnə, Əhmədoba, Palçınoba, Çinartala və digər
kəndlərin əsası qoyulmuşdur (14, s.199). Zəngin və
özünəməxsus etnik mədəniyyətə baxmayaraq, qrızlar bu
günə kimi xüsusi etnoqrafik tədqiqat obyekti olmamışdır.
Yalnız yuxarıda qeyd etdiyimiz və ümumilikdə Şahdağ
xalqlarına həsr olunan əsərlərdə bu xalqın dili və maddi
mədəniyyətinin bəzi aspektlərinə toxunulmuşdur.
Buduq kəndi Çərəkə dağının cənub-şərq yamacmda,
Quba şəhərindən təxminən 90 kilometr məsafədə yerləşir.
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1.

Xalça. Yun. Xovlu.
215x145 sm. XX əsrin
əvvəlləri. Buduq kəndində
toxunub.

2-3. Buduq kəndi dağların
yamacında yerləşir.

1.
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Buduq kəndi ilə yanaşı, buduqlular həm də Pirüstü və Qab Qazma kəndlərində
yaşayırlar. Buduqda təxminən 40 ev təsərrüfatı, Pirüstü və Qab Qazma kəndlərində
isə müvafiq olaraq 17 və 10 təsərrüfat mövcuddur. Qnzlılarda olduğu kimi, buduqluların da etnoqrafiyası son zamanlara qədər çox az tədqiq olunmuşdur. Yalnız
tarixçi-alim, əslən buduq olan Vaqif Piriyevin yazdığı monoqrafiyada bu xalqın et
noqrafiyasına müəyyən dərəcədə toxunulur (2).
Araşdırmalar zamanı xınalıqlılarm, qrızlıların və buduqluların yaşadıq
ları bölgədə etnodemoqrafik prosseslərə də diqqət yönəldilmişdir. Bu sahədə
nəzərəçarpan məsələ əhalinin, əsasən kişilərin miqrasiyası və miqrasiya
gözləntilərinin olmasıdır. İlk növbədə, qeyd etmək lazımdır ki, XX əsrin sonu-XXI
əsrin əvvəllərində miqrasiya proseslərində də ciddi dəyişikliklər baş vermişdir.
Bölgənin xeyli sayda əmək qabiliyyətli kişiləri Azərbaycandan kənarda işləyirlər.
Sorğunun ilkin nəticələri göstərir ki, respondentlərin əksəriyyətinin yaxın qohum
ları Azərbaycandan miqrasiya ediblər. Bu həm daimi, həm də müvəqqəti xarak
ter daşıya bilər. Məsələn, xınalıqlılarm kənddən miqrasiyasının əsas istiqamətləri
Quba (Alekseyevka, Vladimirovka, Atuc Aşağı, Dağlı kəndləri) və Xaçmaz rayonlaridir (Barlı - kanal ərazisi). Qeyd
etmək lazımdır ki, bu kəndlərdə
xınalıqlılar arasında assimilyasiya
prosesi sürətlə gedir. İlk növbədə
dəyişikliklər dil sahəsində baş verir.
Qeyd olunan kəndlərdəki Xınalıq
ailələrində uşaqlarla Azərbaycan
dilində danışırlar ki, bu da yeni
nəslin xınalıq dilini bilməməsi ilə
nəticələnir. Azərbaycandan kənara
gedən xınalıqlılar, əsasən, Rusi
yaya üz tuturlar. Rusiyada yaşa
yan xınalıqlılarm bir çoxu Surqut
şəhərində məskunlaşıblar. Verilən
məlumatlara görə, bu şəhərdə 30-a
yaxın xınalıqlı ailə yaşayır. Orada
onlar öz aralarında xınalıqca, uşaq
larla azərbaycanca, ətrafdakılarla
isə rus dilində danışırlar.
Miqrasiyanın əsas səbəbi kimi
maddi problemlər göstərilir. Bir
tərəfdən bu, bir çox ailələrin maddi
baxımdan rifahının artmasına im
kan yaradır. O biri tərəfdən isə ailə
başçısı ilə ailənin digər üzvlərinin
ayrı-ayrılıqda yaşaması tarixən for
malaşmış davranış qaydalarının
deqradasiyasına şərait yaradır.
Şübhəsiz, miqrasiya prosesləri
etnik identikliyə də təsirsiz ötüş
mür. Aparılan araşdırmalar ha
zırda
Azərbaycanda
müxtəlif
etnik birliklərdə, xüsusilə azsay
lı, lokal birliklərdə çoxpilləli et
nik identikliyin yaranması pro
sesini göstərir. Eyni zamanda
ümumazərbaycan
etnomədəni
birliyinə
mənsubiyyətin
dərk
edilməsini, digər tərəfdən isə öz et

nik identikliyini, ənənəvi mədəniyyətin qorunmasını nümayiş etdirir. Müşahidə
etdiyimiz bu ümumi vəziyyətlə yanaşı, hər bir etnik qrupda özəl xüsusiyyətlər də
mövcuddur.
Məsələn, qrızlılar arasında etnik identikliyi araşdırarkən maraqlı məqamlarla
rastlaşdıq. Məlumdur ki, qrız dili Şimali Qafqaz dillər ailəsinin nax-dağıstan qru
punun ləzgi yarımqrupuna aiddir. Bəzi tədqiqatçılar (3; 4; 5; 6) hesab edirlər ki,
»bu dilin bir neçə dialekti var. Onların fikrincə, bu dialektlər Haput, Əlik, Cek
kəndlərinin sakinlərinin danışdığı dillərdir. Dilçi-alimlərin apardığı tədqiqatlar
bu ehtimalları müəyyən dərəcədə təsdiq edir (1, s.5). Ekspedisiya zamanı qeyd
,olunan kəndlərdə aparılan sorğular və müsahibələr bu dillərin həqiqətən də qo
humluq əlaqələrində olduğunu və bu kəndlərin sakinlərinin bir-birlərini anlama
larını təsdiq edir. Lakin dil baxımından yaxın olan bu icmaların nümayəndələri
özlərini vahid bir etnik birliyə aid etmirlər. Yəni, etnik identiklik baxımından
haputlular, ceklilər, əliklilər ayrı-ayrı etnoslara aid olduqlarını qeyd edirlər. Öz
kəndləri, adət-ənənələri, davranış qayda
ları, tarixi şəxsiyyətləri haqqında məlumat
verərkən onlar "biz-onlar" dispozisiyasmdan çıxış edərək etnik identikliklərini doğ
ma kəndləri ilə əlaqələndirirlər. Hələ XIX
əsrdə rus tədqiqatçılarının məlumatlarında
da qrızlılar, əliklilər, ceklilər fərqli birliklər
kimi qeyd edilirdilər (21).
Qeyd olunduğu kimi, tədqiq olunan
kəndlərin əhalisi tarixən müxtəlif səbəb
lərdən aran bölgələrə köçərək məskən sal
mışlar. Əslən Qrız, Haput, Əlik, Cek ca
maatı ətraf rayonlarda bir çox kəndlərin
əsasını qoymuşlar. Onlar indi də öz doğma
kəndləri ilə əlaqə saxlayırlar. Bu kəndlərin
sakinləri də öz etnik mənsubiyyətlərini
"qrızlı", "haputlu", "əlikli", "cekli" kimi
dəqiqliklə müəyyən edirlər.

1.

Сек kəndinin sakinləri. XIX
əsrin sonları.

2-3. Cek kəndi qayalıqlarla
əhatələnib.
4.

2.

Xalça.Yun. Xovlu.
235x143 sm. XX əsrin
ortaları. Xınalıq kəndində
toxunub.

Ekspedisiya zamanı əldə olunan məlumatların ilkin
təhlili belə bir nəticəyə gəlməyə əsas verir ki, dillərində dia
lekt fərqləri olan, müəyyən dərəcədə oxşar təsərrüfat fəaliy
yəti ilə məşğul olan, əsasən, eyni tarixi taleyi yaşayan qrızlılar, haputlular, əliklilər, ceklilər özlərini bir-birlərindən
fərqləndirirlər. Əlik kəndində müsahibə zamanı maraqlı
bir faktla qarşılaşdıq: haputlu, əlikli və cekli respondentlər
bizimlə söhbət zamanı öz dillərində olan bu və yə digər
sözlərə aydınlıq gətirmək üçün bir-birindən "bəs sizdə (!)
buna nə deyirlər?" deyə soruşurdular. Hətta, bu icmalarda
bir-birləri haqqında müəyyən etnik stereotiplər formala
şıb ki, bu da özünü müxtəlif ləqəblərdə büruzə verir. Onu
da qeyd etmək lazımdır ki, tarixən bu icmalar bir-birlərini
fərqli adlandırmışlar. Məsələn, haputlular qrızlılan "hered", özlərini isə "her" adlandırıb (3, s.186).
Hələ XIX əsr rus mənbələrində qeyd edilirdi ki, Quba,
həmçinin Şamaxı və Nuxa uyezdlərində məskunlaşan xınalıqlılarm, qrızlıların,
ceklilərin, buduqluların və haputluların dilləri bir-birindən fərqlidir (22, s.93).
Bu isə bəzi tədqiqatçıların onları eyni etnosa aid etməsi ilə ziddiyyət təşkil
edir (3). Topladığımız məlumatlar və apardığımız təhlillər qrızlılan, haputluları,
əlikliləri, cekliləri eyni bir etnosa aid etməyə əsas vermir. Aydın məsələdir ki,
əgər hər-hansı bir sosial qrupun üzvləri özlərini müəyyən adla adlandırırsa və
bu qrup daxilində həmrəylik prinsipi əsasında özünüdərk prosesi baş verirsə,
bu qrupu eyni formada təşkil olunmuş başqa bir qrupla eyniləşdirmək düzgün
deyildir. Bu halda, ilkin olaraq belə bir ehtimal irəli sürmək olar ki, qnzlılar, ha
putlular, əliklilər, ceklilər vahid etnomədəni birlik təşkil etsələr də, bu birliyin
ayrı-ayrı qruplarıdır. Bəzən etnoloji, antropoloji ədəbiyyatda belə qrupları "subetnos" adlandırırlar. Sovet etnoqrafları bu termindən kifayət qədər geniş istifadə
edirdilər (10, s.14; 15, s.108). Lakin Qərb antropoloqlarının əksəriyyəti bu termini

ümumiyyətlə qəbul etmirlər. Bu da etnos, etniklik anlayışlarına skeptik yanaşmadan irəli gəlir.
Belə ki, bir çox Qərb alimləri konstruktivist
lahiyələrdən kənar, hansısa sabit və müstəqil
subetnik birliklərin mövcudluğunu qeyri-müm
kün sayırlar (7; 13; 8).
Zənnimizcə, məhz bu səbəbdən qrızlıları,
haputluları, əlikliləri, cekliləri bir çox əlamət
lərə görə qohum olan, lakin fərqli etnik qrup
lar kimi səciyyələndirmək daha düzgün olar.
Eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, da
vam edən tədqiqatlar bu ehtimalı daha da əsaslı
arqumentlərlə təmin etməyə imkan verə bilər.
T ədqiq olunan etnik qrup nümayəndələrinin
böyük bir hissəsində müəyyən dərəcədə
mürəkkəb strukturlu etnik identiklik müşahidə
olunur. Bu, tədqiqata cəlb olunmuş həm xmalıqlılara, həm qrızlılara, həm də buduqlulara
aiddir. Bu respondentlər öz etnosuna identifikasiya ilə yanaşı, özlərini Azərbaycan et
nosunun tərkib hissəsi kimi də dərk edirlər.
Qeyd olunmalıdır ki, respondentlərin cavab
ları onu da təsdiq edir ki, bu etnoslar etnik
mədəniyyətlərinin əsas elementlərini qoruyub
saxlamışlar. Xüsusilə bu, dil davranışında özü
nü büruzə verir. Məhz bu səbəbdən, tədqiqat
obyekti olan etnik qrupların ana dillərinin funksionallıq dərəcəsi çöl tədqiqatları zamanı diqqət
mərkəzində olmuşdur. Məlumdur ki, ana dili
nin qorunub saxlanılması, onun etnik qrupun
müxtəlif təbəqələri arasında işlənməsi ənənəvi
mədəniyyətin və xüsusilə də etnik identikliyin
dayanaqlılığını təmin edən əsas amillərdəndir.
Təsadüfi deyil ki, bölgədə aparılan araşdırma
lar zamanı xmalıqlılar, qrızlılar, buduqlular, haputlular, əliklilər, ceklilər arasında ana dilindən
istifadə məsələsi sorğuların, müsahibələrin
mövzularından biri idi.
Müvafiq kəndlərdə aparılan müşahidələr
göstərir ki, ana dili bütün yaş qrupları üçün öz
əhəmiyyətini saxlamaqdadır. Bu və ya digər
dərəcədə ana dilindən istifadə olunur. La
kin toplanılan materiallar belə fərziyyə irəli
sürməyə imkan verir ki, dildən istifadə dərəcəsi,
onun funksionallığı bir neçə amildən, məsələn,
yaşayış yerinin sahəsindən, yerləşdiyi ərazidən,
burada əhalinin etnik tərkibindən, yaş qrupun
dan, ayrı-ayrı insanların təhsil səviyyəsindən
asılıdır.
Tədqiqat obyekti olan etnik qrupların
ana kəndlərində, yəni Xınalıq, Qrız, Buduq,
Cek, Əlik, Haput kəndlərində təxminən 3540 və daha çox yaşında olan sakinlər arasında
icma daxilində müvafiq dillər əsas ünsiyyət
vasitəsidir. Bu yaş qrupundan fərqli olaraq, 34
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və daha az yaşlılar ana dilləri ilə yanaşı, Azərbaycan dilindən də kifayyət qədər
geniş istifadə edirlər. Burada həm təhsilin Azərbaycan dilində olması və bu
səbəbdən valideynlərin uşaqlarla daha tez-tez bu dildə danışması, həm gənclərin
daha mobil olması və rayonun, ölkənin başqa yaşayış yerləri ilə intensiv əlaqələri
kimi amilləri qeyd etmək olar. Əsas, ana kəndlərdə aparılan müşahidələr et
nik qrupların ana dillərinin funksionallığının azalma tendensiyasını müəyyən
dərəcədə təsdiq edir.
Bu tendensiya Quba, Xaçmaz, İsmayıllı rayonlarının ərazilərində qrızlılarm,
ceklilərin, əliklilərin, haputluların, buduqlularm tarixən yaratdıqları kəndlərdə
daha da aydın müşahidə olunur. Torpaqların azlığı, əhalinin artımı, yarımköçəri
maldarlığın əsas təsərrüfat sahəsi olması kimi amillər ucqar dağ kəndləri
sakinlərini aran bölgələrə köçməyə və burada obalar salmağa vadar etmişdir.
XIX əsr rus mənbələrində çoxsaylı belə obalar haqqında geniş məlumat verilir
(18, s.296). Hal-hazırda bu obalar böyük kəndlərə çevrilmiş və onların əhalisinin
tərkibi etnik baxımdan qarışmışdır. Vaxtilə əsasən qrızlılarm, ceklilərin, əliklilərin,
haputluların, buduqlularm yaşadıqları bu kəndlərdə göstərilən etnik qrupların
ana dillərinin funksionallıq dərəcəsi xeyli azalmışdır. Ümumiyyətlə, ana dilini bi
lib danışanların yaşı, əsasən, 55-60 yaşdan yuxarıdır. Daha cavan yaş qruplarında
çox az sayda insan tapılar ki, qrız, cek, əlik, haput, buduq dillərində sərbəst danış3.
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sm. Çox guman ki, belə vəziyyətin əsas səbəbi kimi bu kəndlərin etnik baxımdan
qarışıqlığını, burada çoxlu qarışıq ailələrin olmasını, yenə də təhsilin Azərbaycan
dilində və nəhayət sosiomədəni və informasiya mühitinin Azərbaycan dilində ol
masını qeyd etmək olar.
Müsahibələr zamanı respondentlər çox az sayda etnik baxımdan yekcins
ailələrdə məktəbəqədər yaşda olan uşaqların öz ana dillərində danışdıqlarını
qeyd edirlər. Məktəbə gələndə uşaqlar artıq Azərbaycan dilini bilir. Məsələn,
Qrız Dəhnə kənd məktəbinin direktoru Xəlil müəllimin verdiyi məlumata əsasən,
onun dərs dediyi sinifdə 11 şagirddən 3-ü qrızca başa düşür, qalanları qrız dilini
heç bilmir. Hətta onun məlumatına əsasən, yaşlılar da öz aralarında Azərbaycan
dilində danışırlar. Həmin məktəbdə çalışan 70 yaşlı Sabir müəllim qeyd edir ki,
evində həyat yoldaşı ilə qrızca, lakin oğlu və gəlini ilə Azərbaycan dilində danışır.
Nəvələri artıq qrız dilini bilmirlər.
Miqrasiya edərək Quba və ətraf rayonların müxtəlif yaşayış məntəqələrində
məskunlaşanlar arasında yerli dillərin funksionallığı çox aşağı dərəcədədir.
Məsələn, məlumatlara görə, Quba rayonunun dağlıq kəndlərindən biri olan
Susay kəndində təxminən 10 evdən ibarət Qrız məhəlləsi var. Qeyd etmək la
zımdır ki, Susay kəndi Qrız camaatının yaylaq-qışlaq köçlərinin yolu üzərində
yerləşdiyindən, bu iki kənd arasında tarixən formalaşan qonşuluq əlaqələri möv
cuddur. Bu məhəllənin yaşlı sakinləri (60 yaşdan yuxarı) öz aralarında əsasən qrız
dilində danışırlar. Lakin bu məhəllənin cavan sakinləri artıq qrız dilini bilmir.
Təxminən eyni vəziyyət vaxtilə Quba şəhərinə köçən qrızlılarda da müşahidə
olunur. XX əsrin ortalarında Qubaya köçən qrız ailələrində artıq qrız dilində da

1. Haput kəndinin kiçik sakinləri.
2. Haputlu qadın.
3-4. Haput kəndinin əsrarəngiz
təbiəti var.

nışmırlar. Bu ailələrin ünsiyyət dili Azərbaycan dilidir. Son 10 ildə Quba şəhərinə
köçənlər arasında isə yaşlılar hələ də qrız dilini bilir və öz aralarında bu dildə
danışırlar, lakin uşaqlar artıq bu dili bilmir.
Azərbaycanda məskunlaşan xalqların birgəyaşayış prosesində əldə etdikləri
çoxəsrlik təcrübədən aydın olur ki, yüzillər boyu müxtəlif etnik icmalar arasında
sıx təsərrüfat, sosial və mədəni əlaqələr yaranıb. Dərin inteqrasiya prosesi keçmiş
sosial-mədəni birlik - ümumi tarixi, iqtisadiyyatı və mədəniyyəti olan Azərbaycan
xalqı meydana gəlib. Öz etnik köklərinə genetik bağlılıq duysalar belə, özlərini va
hid Azərbaycan mədəniyyətinin mühüm bir hissəsi sayan böyük vətəndaş qrupu
formalaşıb. Belə olan halda ümumazərbaycan sosiomədəni birliyinə mənsubiyyət
Azərbaycanda yaşayan müxtəlif etnik qrupların nümayəndələrinin əksəriyyəti
üçün identiklik iyerarxiyasında aparıcı yer tutur. Bununla yanaşı, onlar öz etnik
identikliyini aydın müəyyən edirlər və respondentlərin çoxu etnik mənsubiyyəti
özləri üçün çox vacib hesab edir.
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Summary

Резюме
Historical experience of the ethnic groups
living in the modem Republic of Azerbaijan
indicate close economic, social and cultural
ties among them determining the formation of
a deeply integrated socio-cultural community.
An example of such a close interethnic and intercultural integration having a long history is
the north-eastern or Guba-Khachmaz region
of the country a group of ethnic communities
known as “Shahdag” is settled. Although the
languages of the people of the Shahdag group
are somewhat unique, there are a lot of lexi
cal, phonetic borrowings from the Azerbaija
ni language in their languages. The Azerbai
jani language is actively employed among the
Khinalig, Gryz and Budug people. The nature
of the economic life of these people plays
a big role in the widespread dissemination
of the Azerbaijani language, transhumance
sheep farming specifically. Furthermore, the
education system in the Azerbaijani language
determines the increase of its usage. Besides
the language, the integration processes of the
culture of Shahdag group ethnics also cover
other aspects of the people's livelihood.

Исторический опыт этнических групп, населяю
щих современную Азербайджанскую Республику, сви
детельствует о тесных хозяйственных, социальных и
культурных связях между ними, обусловливающих
формирование глубоко интегрированной социально
культурной общности. Примером такой тесной межэт
нической и межкультурной интеграции, имеющей мно
говековую историю, является северо-восточный или
Губа-Хачмазский регион страны, на территории кото
рого расселена группа этнических общностей, извест
ная под названием "шахдагская". Несмотря на то, что
языки народов шахдагской группы являются в какой-то
мере уникальными, в их языках очень много лексиче
ских, фонетических заимствований из азербайджан
ского языка. Азербайджанский язык активно функци
онирует в среде хыналыгского, грызского и будугского
народов. Большую роль в широком распространении
азербайджанского языка играет характер хозяйствен
ной деятельности этих народов, а именно - отгонное
овцеводство. Кроме того, система образования на азер
байджанском языке обусловливает расширение сферы
его функционирования. Помимо языка, процессы ин
теграции культуры этносов шахдагской группы охва
тывают и другие аспекты системы жизнеобеспечения
народов.
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