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AzərTAC-ın rəsmi məlumatında bil- turistlərə, iş adamlarına və beynəlxalq
dirilir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham təşkilatların nümayəndələrinə yüksək
Əliyev 2006-cı ilin oktyabr ayının 14- səviyyədə xidmət göstərilməsinə imkan
də, elektrik stansiyasının açılışından yaradacaq. Oteldə fəaliyyət göstərəcək
sonra Şəki şəhərinə gələrək, burada bələdçilər qrupu xarici qonaqları Şəkinin
“Şəki saray” otelinin istifadəyə verilməsi görməli yerləri, tarixi abidələri ilə tamünasibətilə keçirilən mərasimdə iştirak nış edəcək, bölgənin turizm imkanları
etdi. Mərasimə toplaşan şəhər sakinləri barədə hərtərəfli məlumat verəcəkdir.
dövlətimizin başçısını hərarətlə qarşıla- Otelin beşmərtəbəli binasının ümumi
dılar.
sahəsi 1200 kvadratmetr, nömrələrinin
Yerli iş adamı Cavanşir Feyziyevin sahəsi isə 30-60 kvadratmetrdir. Burada
təsis etdiyi “Tour-İnvest” şirkəti tərəfindən “5 ulduz” sertifikatına uyğun, eyni vaxtda
inşa edilən “Şəki saray”ın tikintisinə 2004- 65 nəfəri qəbul edə bilən 34 nömrə, o
cü ilin sentyabrında başlanmışdı.
cümlədən 3 lüks nömrə var.
Milli memarlıq üslubunda və yüksək
Prezident İlham Əliyev otelin rəmzi
standartlara uyğun ucaldılan otel bi- açılışını bildirən lenti kəsdi. Dövlətimizin
nasının inşasında müasir arxitektura başçısı otel ilə tanış oldu, ayrı-ayrı otaqelementlərindən də geniş istifadə edil- ları gəzdi. Onu müşayiət edən Cavanşir
mişdir. Otel Şəki şəhərinə xüsusi görkəm Feyziyev bildirdi ki, birinci mərtəbədə
verməklə yanaşı, buraya gələn xarici avtomatlaşdırılmış qəbul şöbəsi, biznes

www.caucasustour.az

Məskən

mərkəzi, habelə 50 nəfərlik restoran və
bar fəaliyyət göstərir. Geniş foyedə qonaqların istirahəti üçün hər cür şərait yaradılıb. Biznes mərkəzində isə qonaqlar
internet və peyk rabitəsi xidmətlərindən
istifadə etməklə dünyanın istənilən
guşəsi ilə əlaqə saxlaya biləcəklər. İkinci
mərtəbədəki 60 nəfərlik konfrans-ziyafət
salonunda beynəlxalq səviyyəli tədbirlər
keçirmək mümkün olacaqdır.
Prezident
İlham
Əliyev
otelin
foyesində “Qafqaz turizm” jurnalı ilə tanış oldu. Cavansir Feyziyev məlumat
verdi ki, respublikada vətən haqqında ilk
iri həcmli beynəlxalq turizm jurnalının I
buraxılışını bas redaktor Ramazan Qafarlı sentyabr ayında Türkiyənin Antalya
şəhərində keçirilən X Türk Dövlət Topluluqları, Dostluq, Qardaşlıq və İşbirliyi
qurultayında nümayiş etdirib. Prezident ►
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Azərbaycan Respublikasının Prezitenti “Şəki saray” otelinin foyesində “Qafqaz turizm” jurnalı ilə tanış olur.

İlham Əliyev orada jurnalı gördüyünü
xatırladı və belə mətbuat orqanlarının
əhəmiyyətindən danışdı. Təsisçisi Cavanşir Feyziyev jurnalın II buraxılışının
yenicə işıq üzü gördüyünü, III buraxılışın isə çapa hazırlandığını bildirdi.
Prezident İlham Əliyev Şəki sakinləri
qarşısında çıxış edərkən bölgəyə
göstərilən dövlət qayğısından danışaraq demişdir: “Şəki şəhərinin çox qədim
tarixi var. Azərbaycanın çox gözəl, çox
böyük tarixə malik olan şəhəridir. Ona
görə Şəki şəhərinin inkişafına xüsusi
diqqət göstərilir. Mən bu ilin aprelində
burada olarkən görüşlərdə, ondan sonra sahibkarlarla görüşdə, vəziyyətlə
tanış olarkən həmişə vurğulayırdım
ki, biz Şəkinin inkişafına çox böyük
diqqət göstərməliyik. Elektrik stansiyasının məhz Şəkidə tikilməsi də Şəkiyə
olan özəl münasibətdən irəli gəlir. Biz
Şəkinin inkişafına əlavə vəsait də ayırdıq və bu vəsaitlə böyük abadlıq işləri
aparılır. Şəki şəhərinin və Şəki rayonunun inkişafına dəstək verən xüsusi
sərəncam da imzalanmışdır. Baxmayaraq ki, 2004-cü ilin əvvəlində qəbul
olunmuş regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramında Şəkinin inkişafı
öz əksini çox geniş tapmışdır, bununla
bərabər, xüsusi bir sərəncam imzalandı və o, icra olunur. Şəkinin bütün
problemləri həll edilməlidir. Şəkinin çox
böyük potensialı, çox böyük imkanları
var”.
Məhz bu mənada dövlətimizin başçısı otelin inşasına da böyük önəm verdiyini bildirdi və binanın elektrik enerjisi,
istilik təminatı, havalandırma sistemləri
və s. ilə maraqlandı. Cavanşir Feyziyev
məlumat verdi ki, kanal tipli havalandırma sistemi Yaponiyanın “Air kanal”
firmasının texnologiyası əsasında qurulmuş, 12 nəfərlik lift “Mitsubişi” firmasının məhsuludur. Oteli daimi elektrik
enerjisi ilə təmin etmək üçün İngiltərənin
“Perkins” firmasının istehsalı olan 500
kilovat gücündə transformator quraşdırılmışdır. Oteldə 50 nəfərə yaxın daimi
işçi çalışacaqdır.
Prezident İlham Əliyev Cavanşir
Feyziyevlə birlikdə binanın sonuncu
mərtəbəsinə çıxaraq, qədim Şəkinin
öz gözəlliyi ilə xoş təsir bağışlayan
mənzərəsini seyr etdi, bu bölgədə turizmin inkişafına kömək edəcək belə
obyektlərin yaranmasının əhəmiyyətini
vurğuladı, ətraf ərazilərdə abadlıqquruculuq işlərinin aparılması üçün
tövsiyə və tapşırıqlarını verdi və Şəki
şəhər İcra başçısına dedi ki, otel binasının yanındakı yararsız hala düşmüş
kinoteatr da “Şəki saray” kompleksinə
qatılmalıdır.
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Qısa arayış:
Feyziyev Cavanşir Əyyub oğlu
1963-cü ildə Şəki rayonunun Böyük
Dəhnə kəndində dünyaya gəlmişdir. O,
1970-1980-cı illərdə orta təhsil almış,
1983-85-ci illərdə Qazaxıstanda hərbi
xidmətdə olmuş, 1986-1991-ci illərdə
Azərbaycan Pedaqoji Xarici Dillər İnstitutunun tərcümə fakültəsində təhsil almış
və həmin ali məktəbi fərqlənmə diplomu
ilə bitirib tərcüməçi-müəllim ixtisasına
yiyələnmişdir.
1991-1992-ci illərdə APXDİ nəzdində
«Linqvist» tədris-tərcümə mərkəzinin icraçı direktoru, 1992-1994-cü illərdə isə
APXDİ-nin tərcümə kafedrasının müəllimi
vəzifələrində işləmişdir.
Cavanşir Feyziyev 1994-cü ilin
sentyabrından 1995-ci ilin mayınadək
Belçikanın «Sərhədsiz həkimlər» humanitar təşkilatında tərcüməçi və inzibatçı, 1995-ci ilin mayından 1998-ci ilin
oktyabrınadək ABŞ-nın «Philip Morris»
şirkətinin Azərbaycan nümayəndəliyində
reklam şöbəsinin müdiri vəzifələrində çalışmışdır. 1998-2002-ci illərdə təsis etdiyi
“Planet” şirkətinini direktoru olmuşdur. O,
2002-ci ilin noyabrından isə «Avromed»
Azərbaycan-İngiltərə Birgə Müəssisəsinin
Baş direktorudur. Eyni zamanda İmeks
MMC, Krokus MMC, Saba LTD, Avromed BM, «Qafqaz turizm» jurnalı redaksiyası MMC, Şəkidə fəaliyyət göstərən
«Tour-İnvest» şirkətlərinin təsisçısı və

ya həmtəsisçisidir. Bu şirkətlərin filial
və nümayəndəlikləri ölkəmizin 15 bölgə
mərkəzlərində fəaliyyət göstərir və
ümumilikdə Cavanşir Feyziyevin yaratdığı müəssisələrdə 15 minə yaxın yerli
adamlar yüksək əmək haqqı ilə iş yerləri
tapmışlar. O, partiya mənsubiyyətinə
görə bitərəfdir. Ailəlidir, 2 övladı var.
Cavanşir Feyziyev elmi yaradıcılıqla da məşğuldur. AMEA-nın
Fəlsəfə və Siyasi-hüquqi Tədqiqatlar

İnstitutunun
dissertantıdır.
Onun
«Qafqazda etno-siyasi münaqişələrin
mənəvi aspektləri» adlı dissertasiyası müdafiəyə buraxılmış, 2002-ci ildə
«Qafqazda etno-siyasi münaqişələr
və onların dövlət müstəqilliyinə təsiri»
adlı kitabı ingilis, 2006-cı ildə «Sülh
fəlsəfəsi» adlı elmi monoqrafiyası
Azərbaycan dillərində çapdan çıxmışdır. O, Azərbaycan, rus, fransız və ingilis dillərini mükəmməl bilir.

“Şəki saray” Bakıdan kənarda Şəkinin içərisində banket tədbirləri təşkil “Buta” barı fəaliyyət göstərir. Oturaistifadəyə verilən həqiqi beynəlxalq edir. Bütün tədbirlər audio-vizual ava- caqların sayı restoranda 38, barda 50-dir.
Restoranda günün hər vaxtı beynəlxalq
səviyyəli “5 ulduz”lu ilk oteldir. Şəkinin danlıqlarla təmin olunur.
Qonaq otaqları: adi otaq – 2, enli- yemək çeşidləri, gündəlik dəyişən «Gümərkəzində, Xan sarayına, dövlət
idarələrinə və mağazalara yaxın ərazidə çarpayılı otaq – 21, ikiçarpayılı otaq – 5, nün yerli yeməyi», barda saat 10:00-dan
yerləşir. Bina zirzəmi və 5 mərtəbədən junior lüks otağı – 3, exskluziv lüks otağı 24:00-dək müxtəlif qəlyanaltılar verilir.
ibarətdir. Xatırladaq ki, Şəkinin iqlimi mü- – 2, prezident otağı – 1. Otelə qəbul vaxtı Əyləncə üçün hələlik həzin musiqidən
layim dağ iqlimidir. Yayı sərin, qışı yağ- – 2:00 pm. Oteli tərketmə vaxtı – 12:00 istifadə olunur. Turizm mövsümündə
(yaz və yay aylarında) Azərbaycan esam.
murludur, amma mülayim keçir.
Ümumi xidmətlər: 24 saat ərzində trada və xalq musiqisi ustalarının canlı
Nəqliyyat: Bakıdan 325 km məsafədə
otaq xidməti. Çoxdilli heyət. 24 saat konsertlərinin təşkili nəzərdə tutulur.
yerləşir. Maşınla 4 saatlıq yoldur.
Texniki təminat: 500 kilovat gücündə
Ödəmə formaları: Nəğd ödəmələr növbətçi müdir. 24 saat tibbi xidmət
milli valyuta Azərbaycan manatı ilədir (sifarişlə). Tərcüməçi (sifarişlə). Şəhər “Perkins” markalı tam avtomat generator
(AZN). Bank köçürmələri və kredit kart gəzintisi üçün bələdçi (sifarişlə). Dayə işıq kəsilən andan 5 saniyə ərzində işə
(sifarişlə). Camaşırxana xidməti. Meh- düşür və oteli lazımi isıqla təmin edir.
yolu ilə də ödəmə mümkündür.
Biznes Mərkəzi: İnternet. Faks. manxanadan kənarda Şəki ərazisində Ümumiyyətlə, oteldə 400 kilovat gücündə
“Çetinkaya” markalı isıq tənzimləyicisi,
Surətçıxarma. Tərcümə. 12 nəfərə qədər banket tədbirlərinin təşkil edilməsi.
Qonaq
otağındakı
xidmətlər: 650 kilovat gücündə transformator, tam
toplantı keçirmək imkanı.
Banket və toplantı imkanları: “Nuxa” Mərkəzləşdirilmiş kondisioner və ha- avtomat “Vilo” markalı gazanxana, isti su
otağı 40 nəfərə qədər toplantı, mətbuat valandırma sistemi. Vanna və duş (adi və isitmə sistemi, 13 nəfərlik panoramalı
konfransı, ad günləri, uşaqlar üçün otaqlarda yalnız duş). Satelit televiziya. “Mitsubişi” markalı lift, tam avtomat, qum,
tədbirlər, işgüzar nahar və şam yeməkləri Mini bar. Birbaşa yığılan telefon. Siqa- karbon , yumşaldıcı, bioloji təmizləyiciləri
üçün çox münasibdir. İsti mövsümlərdə ret çəkilməyən otaqlar. Böyük ikinəfərlik olan su filtirasiya sistemi var.
“Şəki Saray” otelinin tikinti, tərtibat
binanın damı müxtəlif banket tədbirləri çarpayı. Uzaqdan idarə olunan rəngli TV.
və təminat işləri üzrə smeta dəyəri 2 miltəşkil etmək üçün çox gözəldir. Otel eyni Elektrik saçqurudan.
Oteldə “Şəbəkə” restoranı və yon 488 746 ABŞ dolları təşkil etmişdir. ►
zamanda mehmanxanadan kənarda

www.caucasustour.az
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Tikmədim özüm qalam,
Tikdim ki, izim qala...

YURDA GƏLƏN GÖRƏR

Otelin foyesi

8

Atrium Lobby –burada qonaqlar həzin klassik musiqi ilə müşaiyət olunan səhər
yeməyi və yüngul nahar yeməyi, cazz musiqisi altında müxtəlif
çeşidli kokteyllər sifariş edə bilərlər.
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Buta Bar –barda şam yeməyindən əvvəl iştahaçıcı içkilər içmək olar.

YURDA GƏLƏN GÖRƏR

Buta Bar –
barda mövcud olan isti mühit qonaqlara müxtəlif növ hadisələri qeyd etmək üçün gözəl şərait yaradır.

www.caucasustour.az
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“Şəki saray” oteli qonaqları qəbul edir

YURDA GƏLƏN GÖRƏR

Şəbəkə Yeməkxanası –yeməkxananın dizaynı ondan hər üç əsas yemək vaxtında istifadə edilməsinə imkan verir.

10

Yeməkxananın rəng çalarlarında
iştahaçan sarı və şabalıdı rənglər
üstünlük təşkil edir.
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Biznes mərkəz internet, faks, surətçıxartma, skayner xidmətləri,
audio-video avadanlıqları, tərcümə xidməti ilə təhciz edilmiş, 10-12
nəfərlik qapalı görüşlərin keçirilməsi üçün ideal bir yerdir.

Müasir üslubda inşa edilmiş «Şəki saray»
otelindən Böyük Qafqaz dağlarının füsunkar
mənzərəsi açılır.

YURDA GƏLƏN GÖRƏR

Otaqlar rahat oturacaq, televizor, yazı stolu, minbar və s. ilə təchiz
edilmişdir.

www.caucasustour.az
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“Şəki saray” oteli qonaqları qəbul edir

Prezident otağı–Füsunkar dekor, təbii daş və ağac nümunələri, yerli adət-ənənələr və zəngin tarixi mənzərələri əks etdirən şəkillər,
rahat və dəbdəbəli mebellər qonaqlara unudulmaz anlar yaşadır. Apartament geniş qonaq otağı, 2 enli çarpayılı yataq
otağı, 2 vanna otağı, duş otağı və uzun eyvandan ibarətdir.

Mübarək
«Şəki saray»ın inşasının başa çatması münasibətilə iş adamı
Cavanşir Feyziyevə ithaf olunur.
Əziz dostum, Cavanşir,
İmarətin mübarək!
Tikən, quran-yaradan
Məharətin mübarək!

YURDA GƏLƏN GÖRƏR

İmkan veribdir zaman,
Səninlədir Yaradan,
Növbəti bir imtahan –Şücaətin mübarək!
«Şəki-saray» bir qəsr,
Yaşayacaq min əsr,
Abidədir o, əsl –Abadətin mübarək!
Vətən eşqi ilk təbin –Böyük Dəhnə məktəbi,
Orda neçə yüz səbi –
Himayətin mübarək!
Sən elindən güc aldın,
İdrakınla ucaldın,
Zəhmət çəkdin, bac aldın,
Oldun mətin, mübarək!
Ay şeirimin ahəngi,
Nəcib biznes nəhəngi,
«Avropanın çələngi», –Əmanətin mübarək!
Tər çiçəklər solandı,
Boşalanlar dolandı,

12

Yaradılan qalandı, –Bu adətin mübarək!
Bu xalq üçün nə sirsə,
Hər qayğısın çəkirsən.
Sən özün də bir pirsən –Kəramətin mübarək!
Əl tutursan çoxuna,
Dosta, yada-yaxına,
Üz-gözündən oxunan
Nəzakətin mübarək!
Xeyirxahlıq çətindir,
Xeyirxahlıq əkindir,
Seçmisən, sənətindir,
Bu sənətin mübarək!
Dan yeri tək ağaran,
Güman yerisən, inan,
Doğru yola çağıran,
Hidayətin mübarək!
Səba yeli əsibdir,
Bu gün sənə nəsibdir:
Bu sarayın lentini
Prezident kəsibdir.
Səadətin mübarək,
Sədaqətin mübarək!
Akif Salam
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Dağlar qoynunda yerləşən Şəkidə
tarixi ənənələr qorunub saxlanmaqla
yanaşı, müasirliyə də geniş meydan açılır. Bölgədə onlarla yaşayış məntəqələri
var ki, orada yaşayanlar tərəqqiyə, qurub-yaratmağa, sanətkarlığa həmişə böyük maraq göstərir, öz həyat tərzlərini
həyatsevərlik və zəhmətə qatlaşmaqla
yaradır, yaşamaq haqqını sökməklə deyil, tikməklə qazanırlar.
Şəki şəhərinə gələn qonaqlar əvvəl
kəndlərdən keçirlər. Böyük Dəhnə də
magistral yola baxır. Dəhnə, əslində,
qədim diyarın ilk bələdçisidir. Tarixin
uzaq dönəmlərində bölgəyə pis niyyətlə
ayaq basan yad qoşunlarının qabağına ilk olaraq dəhnəlilər və göynüklülər
çıxırdılar. Onların qurduğu səddi keçə
bilməyən yağılar geri qayıdırdılar.
...Mətbuat Şurasının Şəkidə keçirilən
bölgə müşavirəsinə tələsirdim. Xaldanda
bizim maşına bir gənc əyləşdi. Onun böyük səfər çantası, iri çamadanları vardı.
Hiss olunurdu ki, uzun müddət yurdundan ayrılıb. İndi qohumları ilə görüşə
tələsir:
–-Yolunuz Şəkiyədirsə, məni də
Dəhnə kəndinədək apararsınızmı? deyə o həyəcanla bizə müraciət etdi.
–-Əyləş, -dedim.
Təzə sərnişin yerini rahatlayandan
sonra ondan soruşdum:
–-Hardan gəlirsən?
–-Rusiyadaydım. Moskvada bir iş
tapmışdım. Pis qazanmırdım. Əlimə
düşənlərdən kəndə də göndərirdim.
–-Evdə bir hadisə baş veməyib ki?

–-Yox, salamatçılıqdır.
–-Bəs belə tələsik geri qayıtmağının
səbəbi nədir?
–-Eşitməmisiniz? Cavanşir müəllim
burada yeni şirkət açıb. Bir neçə bina tikdirib. Mənim ali təhsilim var, müəlliməm.
Şəkidə iş tapmadığım üçün əlacsız qalıb
Rusiyaya getmişdim. Öz peşəmdə çalışmasam da, ailəmizi dolandırmaq üçün
qazanc əldə edirdim. Bir ay qabaq anamdan məktub aldım. O, yazırdı: “Oğul,
həmyerlimiz Cavanşir kənddə elə bir
məktəb tikdirib ki, heç Bakıda ona oxşar
bina yoxdur. Dur, gəl, vətənə”. Vətəndə iş
yeri olandan sonra bizim qərib ölkələrdə
nə işimiz var...
Gənci Böyük Dəhnə kəndində düşürdük. Biz Şəkiyə çatanadək onun ana-bacısının üzündəki sevinci unuda bilmədik.
Anladıq ki, doğma insanları bir-birinə qovuşdurmaqdan böyük xeyirxahlıq yoxdur.
Müşavirədə
iştirak
edən
yerli jurnalistlərdən Cavanşir Feyziyev
barədə soruşdum. Onun barəsində ağız
dolusu danışdılar. Dedilər ki, hamının
xeyir-şərinə yarayır, imkansızlara əl
tutur. Onu da vurğuladılar ki, Cavanşir
müəllim şəhərdə bir gözəl bina ucaldır.
Mehmanxana olacaq. Turistlərə Şəkinin
qonaqpərvərliyinı göstərəcək...
İmkan tapıb yaraşıqlı otel binasının
tikintisində oldum. Mirzə Fətəli Axundovun büstü yerləşən mərkəzi bağın
yanında ucaldılırdı. Bir neçə il Moskvada qazanc üçün müxtəlif iş adamlarının
yanında yazı-pozu işlərini yerinə yetirən
gənc müəllimi vətəninə qaytaran məktəbi ►

YURDA GƏLƏN GÖRƏR

Arxeoloji qazıntılar zamanı yeni kənd məktəbinin şagirdlərinin tapdıqları qədim məişət əşyaları.
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Qanları bahasına cəbhədə Vətənini qoruyanları sevindirmək haqq işidir.
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isə bir neçə aydan sonra görə bildim...
İş elə gətirdi ki, “Space” tele-kanalı
üçün 31 dekabr Dünya azərbaycanlılarının Həmrəylik gününə həsr olunan “Xanım, hey!..” bədii-filminin senarisini yazdım. Çəkilişi Şəkidə aparmalı olduq.
Hava dumanlı, çiskinli keçsə də, Böyük Dəhnə kəndinə getdim. Kəndin ortasında tikilmiş böyük ağ bina lap uzaqdan
gözə dəyirdi. Başı kirəmidli evlərdən
möhtəşəmliyi ilə seçilirdi.
İş adamı Səbuhi müəllim məni məktəb
direktoru ilə tanış etdi. Axşam düşsə də,
biz bütün otaqları gəzdik. Məktəb Böyük Dəhnə kəndində boya-başa çatmış
Cavanşir Feyziyevin təklifləri əsasında
layihəIəşdirilmiş, kəndin relyefi, təbii
şəraiti nəzərə alınmaqla tikilmişdi. Ən
maraqlı cəhət odur ki, məktəbin bütün
sinif otaqları işıqlı idi.
Məktəbdə dəhlizlər xüsusi zövqlə
bəzədilmişdi.
Yaraşıqlı
lövhələr,
dibçəklər göz oxşayırdı. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevə həsr olunan
xüsusi otaqda böyük öndərin həyat və
fəaliyyətinə həsr olunan stendlər, maraqlı kitablar, albomlar yerləşdirilmişdi.
Cavanşir Feyziyevin şəxsi vəsaiti
hesabına başa gələn bu məktəb binasının müasir idman ləvazimatları ilə təhciz
olunmuş idman zalı, akt zalı, kitabxanası
var. Yaz-yay aylarında bədən tərbiyəsi
dərslərini açıq havada keçmək üçün

həyətdə futbol, baksetbol və voleybol
meydançaları quraşdırılmışdı.
Cavanşir Feyziyevin valideynləri bütün ömürlərini köhnə kənd məktəbində
keçirmişdilər. Atası Əyyub kişi Böyük
Vətən müharibəsində faşistlərlə döyüşüb
doğma kəndinə qayıdandan dünyasını
dəyişənədək idman müəllimi vəzifəsində
işləyib. Anası Əsmayə xanım isə dilədəbiyyat müəllimi kimi fəaliyyət göstərib,
təqaüd yaşına çatmasına baxmayaraq,
sinif otağından, sevimli şagirdlərindən
ayrıla bilmirdi. O, bir vaxtlar haqsızlıqla
rastlaşmışdı. Onu tə-qaüdə çıxartmaqla
məktəbdən ayırmağa çalışmışdılar. Cavanşir Feyziyev onda institutda tələbə
idi. Yay tətilinə gələn gün anasını ilk dəfə
bir otağa çəkilib xısın-xısın ağlayan görmüşdü. Səbəbini soruşanda eşitmişdi ki,
dediyi düz gözlərindən, haqlı tənqidindən
bezənlər Əsmayə müəlliməni təqaüdə
yola salıblar. Çünki dərslərə, təhsilə laqeyidlik göstərənlərə Əsmayə müəllimə
məktəbdə sərt cavab vermişdi. Bürokrat
direktor da dilini dinc saxlamayıb ona demişdi: “Bəlkə, sənə heykəl qoymağımızı
istəyirsən?..”
Bu hadisədən təxminən on il sonra Cavanşir Feyziyev kənddə anasının
adına böyük, yaraşıqlı, müasir tələbləri
ödəyən məktəb binası tikdirdi.
Məktəbin açılışında Əsmayə müəllimə köhnə direktorla rastlaşdı. O,

xəcalətindən başını qaldırıb ananın
gözünün içinə baxa bilmədi. Baxsaydı, Əsmayə xanımın dilindən bu sözləri
eşidəcəkdi: “Sənin heykəl qoymağına
ehtiyac yoxdur, gör oğlum bu məktəblə
mənə sağlığımda nə böyük abidə ucaldıb”.
Cavanşir Feyziyev atasının xatirəsini
də özünəməxsus şəkildə yad edir. Hər
il may ayının 9-da – Qələbə günündə
Şəkinin müharibə veteranlarının və
Müəllim günündə dərs aldığı orta məktəb
müəllimlərinin (eləcə də rayonun qabaqcıl
müəllimlərinin) görüşünə gedir, hər birinə
maddi yardım göstərir, problemlərinin
həllinə çalışır. O, Qarabağ savaşında iştirak edənlərə də eyni qayğı ilə yanaşır.
Beləcə bir iş adamı kimi yeni ənənənin
əsasını qoyub. Hər il ətraf kəndlərin
100-dən çox müharibə veteranını Böyük Dəhnə və Baş Göynük kəndlərində
keçirdiyi mərasimə toplayıb mükafatlandırır, xatirələrini, söhbətlərini dinləyir,
onlar üçün böyük ziyafət düzəldir, xalq
konsertləri təşkil edir. Builki mərasimdə
respublikanın əməkdar artistləri Gülyaz
və Gülyanaq bacıları oxuyublar.
Cavanşir Feyziyev bölgədə yeni iş
yerlərinin açılması istiqamətində də mühüm tədbirlər həyata keçirir. ■
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Dünyanın haqq yolu başlanan diyar
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Yer kürəsini qarış-qarış gəzib
haqqın yolunu arasanız, hərlənib-fırlanıb bir yerdə duracaqsınız. Doğrudur, Şərqdə də, Qərbdə də təbiətin
və insan əllərinin yaratdığı möhtəşəm
abidələrlə, möcüzələrlə rastlaşacaqsınız. Bir müddət Hindistanı, sonra
bir-birinin ardinca Çini, Meksikanı,
Kanadanı, Ərəbistanı, Yunanıstanı,
İtaliyanı, İranı bütün yaranışların beşiyi sanacaqsınız. Amma az keçməmiş

www.caucasustour.az

hər yerdə yanıldığınızı biləcək, yeni,
daha heyrətedici mənzərələr görmək
arzusuyla: “Bəlkə, irəlidə bir az da
yaxşısı var” – deyib haqq yolunu aramaqda davam edəcəksiniz. Elə ki,
Batabatı arxada qoyub İlanlı dağına,
Gəmiqayaya, Əshabi Kəhfə çatdınız, gözünüz işıqla, ruhunuz dincliklə,
qəlbiniz sevgiylə dolacaq. Biləcəksiniz
ki, mənəvi ucalığı tapmısınız, həyatın
mənbəyi buradan başlanır. Xeyir,

bərəkət, haqq və ədalət ocağına düşmüsünüz...
Çox əski çağlarda şərə uyan
bəşər oğlunun dünyası daralıb sulara
qərq olanda yalnız bir haqqa tapınan
ailə Allah qəzəbindən qurtara bilmişdi. Naxçıvanlıların gen yaddaşında
qalan inanca görə, «qabaxlar göy
yerə yaxın idi. Adamlar bir-birini öldürüb qan tökürdülər, bərəkətin qədrini
bilmirdilər. Bunu görəndə tanrının
qəzəbi tutdu, göyü yerdən uzaqlaşdırdı». Sonralar bu təsəvvür dünyanın məhvi – Dünya tufanı şəklinə
salınmış, göyün - yaradıcının üz
döndərməsinin səbəbi isə insanların
şərə, pis əməllərə meyl etmələri ilə
izah olunmuşdur: «Əzəli yer üzündə
heş nə yoxuydu. Elə vaxt öz-özünə
cəlib keçirmiş. Sonra heyvannar,
cücülər, otdar, ağaşdar yarandı. Lap
axırda Allah adamları yaratdı. Bullar
yer üzündə o qədər artıb törədilər ki,
dünya bullara darrığ elədi, insannar
başdadılar bir-birinə pisdih, paxıllığ
eləməyə. Bunu görəndə Göy acıxlanıf yerdən aralandı. O vaxtdan da
bərəkət azalıf, çörəh daşdan çıxır».
Çörəyin daşdan çıxdığı anlarda haqqın yolu nazilmiş, ədalət
qan dənizində boğulmuş, Ağıl, Kamal, Mərifət başlardan çıxarılıb
ayaqlar altına atılmışdı. Dünya
məhəbbətin gücü ilə fırlanmalı (Nizami Gəncəvi) olduğu halda, ləngər
vurmuşdu. Qəlblərdə eşq odu sönüb
tükəndiyindən hər yana nifrət, riyakarlıq, xəbislik toxumları səpilmişdi. İnsanı – şüurlu məxluqu yaratmağının peşimançılığını çəkən Allah Yer üzünü
pisliklərin, şərin mənbəyinə çevirən
bəndələrindən təmizləmək qərarına
gəlmişdi. Tökülən qanları yumaq üçün
dünyanın suları bəs etmədiyindən
kainatın bütün qara buludlarını Yerin
üzərinə göndərmişdi. Yer üzünü yağışlar, sellər bürümüşdü. Elə bir tufan
qopmuşdu ki, dünyadakı bütün ucalıqlar suların altında qalmışdı. Sayı
minləri vurub aşan Adəm övladlarının
hamısı adamlığını itirdiyindən ümmanlarda boğulmuşdu. Yalnız Allahın bir
bəndəsi haqq yolundan dönməmişdi,
tufana qalib gələn nəhəng gəmisində ►

YURDA GƏLƏN GÖRƏR

Böyük fırça ustası Bəhruz Kəngərli XX əsrin əvvəllərində doğma yurdu Naxçıvanda Nuhun qəbrini görüb şəklini çəkmişdir.

«Azərbaycanın qədim və zəngin tarixə, mədəniyyətə və çoxəsrlik dövlətçilik ənənələrinə malik olan
Naxçıvan diyarı mürəkkəb və çətin inkişaf yolu keçmişdir. Orta əsrlərdə Şərqin iri elm, mədəniyyət,
ticarət və sənətkarlıq mərkəzlərindən biri kimi şöhrət qazanmış Naxçıvan dünya sivilizasiyasına
dəyərli töhfələr vermişdir. Naxçıvanlıların öz fədakarlığı, işgüzarlığı hesabına Naxçıvan yaşayır, inkişaf edir, Naxçıvanda quruculuq prosesləri gedir».
Heydər Əliyev,
Azəbaycan xalqının ümummilli lideri
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ailəsini və dünyadakı varlıqların bir
cütünü xilas edə bilmişdi. Bu bəşər
övladının ən ulu babası həzrəti Nuh
peyğəmbər idi.
Tufanın
yol
azmış
bəşərlə
mücadiləsi bitib tükənəndə, Günəş
yenidən doğub göydə gəzəndə
görmüşdülər ki, sular hələ pislikləri
yerdən tamam silib təmizləməyib.
Ona görə də ayaq basmağa bir qarış da olsa, torpaq yoxdur. Dünyanın
üzünü su ilə ağartmaq uzun zamanın
işiymiş.
Haqqa tapınan ailənin də əlləri
həyatdan üzülmüşdü. Amma ola
bilməzdi ki, Yer üzündə haqqın yolunun başlanğıcı, mənbəyi də sularda itib-batsın. Dünyada elə bir uca
yer olmalıydı ki, ora şərin ayağı heç
vaxt dəyməsin. Bəli, Ağrıdağ sinəsini
qabağa verib dünyanın pisliklərini o
biri tərəfə keçməyə qoymamışdı. Son
anda Ağrıdağ özü də sulara qərq olmuşdu. Ancaq buz bağlamış ağappaq
başı üzdə qalmışdı.
Sularda üzən yeganə gəmi
gecələri gündüzlərə qatıb axtarmışdı və nəhayət, o yüksəkliyi tapmışdı. Haqq yolunun başlanğıcı Əshabi
Kəhfdən İlanlı dağa, oradan da
Gəmiqayaya doğru istiqamət gotürübmüş.
Adəm nəslinin sağ qalan sonuncu nümayəndələri bu yerə sığınmışdı. Yeni məkanda hər şeyə təzədən
başlamışdılar. Yaşayış vasitələrini
və həyat ünsürlərini bərpa etmişlər.
Nəsillər törətmışdilər. İnsan əlləri
xarüqələr yaratmışdı. Ürəklərdə eşq
odunun hərarəti artdıqca sular da geri
çəkilmişdi, əzəli torpaqlar üzə çıxmışdı.

Dünyanın haqq yolu başlanan diyar

Dünyanın türk erası da buradan başlanğıc götürmüşdü. Türklər
hər yerə yayılıb gündoğanda da,
günbatanda da mədəniyyət ocaqları qalamışdılar. İki çay arasına
köçənlər də, Altayda bayraq qaldıranlar da, İtil boyunda at çapanlar da
Gəmiqayanı unutmamışdılar. Türkün ədalət üstündə qurulan böyük
dövlətlərinin mayası Əshabi Kəhfin
haqq xəmirindən yoğrulmuşdu.
Nə olsun ki, insan toplumları
çoxalıb bu yerlərdən uzaq düşdükcə,
yenidən
cırlaşmışdı.
Qan
da
dəyişmişdi, can da, ruh da, düşdükləri
ətraf mühit də. Təkcə dəyişməyən
bu yerlər və bu yerlərin əzəli-əbədi
sakinləri idi...
Yaşım 50-ni keçsə də, Naxçıvana yolum düşməmişdi. Buna bir
səbəb vardı: sovet dönəmində iki kapitalist ölkəsinin (Türkiyə və İranın)
sərhəddinin qovuşuğunda yerləşdiyi
üçün Muxtar Respublika qapalı zona
sayılırdı. Yerli sakinlərdən başqa
ölkənin digər vətəndaşlarına xüsusi dəvət və rəsmi icazə olmadan
sərhəd zonalarına getmək qadağan
idi. Müstəqillik illərində bu qadağa götürülsə də, baş verən olaylar
bölgəni respublikadan ayrı salmışdı. Yerin üstü ilə Naxçıvana gedibgəlmək mümkünsüzləşmişdi. Təkcə
hava yolu ilə əlaqə yaratmağa imkan
vardı.
Nəhayət, bir neçə il öncə Ankarada
keçirilən beynəlxalq elmi simpoziuma
dəvət alanda yolüstü Naxçıvan hava
limanını və avtovağzalı gördüm. Ötəri
təəssüratım nə ola bilərdi? İyun ayının quru istisi, yeməkxanada ləzətlə
yediyim Naxçıvan dovğası, bir də bizi

qarşılayıb Türkiyəyə yola salan alim
dostum Məhərrəm Cəfərlinin mehribanlığı və səmimiyyəti. Vəssalam.
Əslində
bu
diyarla
bütün
Azərbaycan türklərinin daxili bir bağlantısı var. Axı, Naxçıvanı 1988-ci
ildən sonra azğın düşmən blokadaya almışdı. Diyar üç istiqamətdən
hücumlara məruz qalırdı. Maşın və
qatar yolu bağlanmışdı. Daşnakların ən böyük arzusu Naxçıvanı ələ
keçirmək idi. Çətinlik onda idi ki, Qərbi
Azərbaycanda oğuz-türk elləri tamam
boşaldılmışdı. Qarabağ viran qalmış,
əliyalın sakinlər həmlələrə dözməmiş,
arvad-uşağı, qocaları doğma yurdyuvalarından çıxardıb didərgin salınmışdı. Bu, azmış kimi, Qarabağ ətrafı
bölgələrin də canına qorxu düşmüş,
qədim türk elləri kimsəsiz qalmışdı,
oralarda bayquşlar ulaşmağa başlamışdı. Naxçıvanla Azərbaycanın
əlaqələri üzülmüşdü. Amma Naxcıvan
və naxçıvanlılar böyük öndər Heydər
Əliyevə arxalanıb təkbaşına təpədəndırnağa silahlanmış düşmənə sinə
gərdilər, bir qarış torpaq da yadlara verilmədi. Bu, heç də bir nəfərin
qəhrəmanlığı, şücaəti deyildi, qədim
tarixə malik elin birliyinin, möhkəm
iradəsinin, mərdliyinin, doğma torpağa bağlılığının nəticəsi idi. Sirr onda
idi ki, təxminən sayları 400 minə yaxın
olan naxçıvanlıların əli silah tutanları o qədər də cox deyildi. Düşmən
onlardan 10 dəfə artıq idi və ən müasir silahlarla silahlanmış, hərbi təlim
keçmişdi. Arxasında böyük güclər
dayanırdı. Bəs naxçıvanlıların torpağa bağlılığının, şücaətinin mənbəyi
nədədir? Naxçıvana səfər etməklə
bu sorğuya cavab tapmaq istəyirdim.
Eləcə də məni sifahi xalq yaradıcılığını araşdırmağa sövq edən naxçıvanlı müəllimim, məşhur folklorşünas
Məmmədhüseyn Təhmasıbə borcumu qaytarmaq barədə düşünürdüm.
Onu da vurğulayım ki, 20 ilə yaxındır
Pedaqoji Universitetdə dərs deyirəm,
respublikanın müxtəlif guşələrində
yüzlərlə tələbəm çalışır. Lakin təkcə
naxçıvanlılardan tez-tez minnətdarlıq
xəbərləri alıram (hazırda Ramiz Qasımov AMEA-nın Naxçıvan bölməsində
işləyir, Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığından elmi iş yazır). Bütün bunlar məni Naxçıvana səsləyirdi.
...Muxtar Respublikada üç gün qonaq qaldım.
Televiziya kanallarının hava proqnozunda hər gün eşidirik ki, Naxçıvan
ilin bütün fəsillərində Azərbaycanın ən
isti bölgəsidir. Bu məlumatlar hamıda
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belə təəssürat oyadıb ki, Naxçıvan Azərbaycanın
Ərəbistanıdır. Boz, çılpaq, sərt və əzəmətli dağlar, insan ayağı az dəyən kol-koslu səhralar, şoran torpaqlar diyarıdır. Gəzdim və gördüm. Amma
sadalananlarla deyil, təbiətin və insan əllərinin
yaratdığı möcüzələrlə rastlaşdiq. İlk nəzərə çarpan cəhət isə Muxtar Pespublika paytaxtının
küçələrinin təmizliyi və xüsusi səliqə-sahman oldu.
Yurdumuzun bu guşəsini yaxşı tanımadığım üçün
məni xəcalət təri basdı. İndiyədək elə bilirdik ki,
Azərbaycanda cənnət şimalda Qafqaz dağlarının
ətəklərində, şərqdə və cənubi-sərqdə Xəzər boyunda, mərkəzdə Kür-Araz sahillərində, Qərbdə
əsir Goyçə ətrafındadır. Bütün xüsusiyyətləri
ilə dünyanın nəqşi çəkilən Naxçıvan diyarına
isə əllərimizin çatmasını, ünümüzün yetməsini
yadellilər istəməyiblər.
Naxçıvanda cox ucalıqlar, zirvələr gördüm.
Təbiətin və insanın uncalıqlarını...
Naxçıvanlılarda torpağa bağlılıq və Vətən sevgisi o qədər çoxdur ki, onların əllərini, qollarını
kəssən, qanlarının yerə axmasına heyfislənərlər.
Ağrı-acı çəkmələrinə görə deyil, ulu əcdadlarının
baş qoyduğu məkana insan qanı düşməsinə acıyarlar. Çünki onlar yaxşı bilirlər ki, torpağin hər
qatında babalarının tarixinin şanlı bir səhifəsi yatir. Nəiminin məzarı yaxınlığında bir dağ kəndində
qədim sufi ocağına doğru qalxanda ayağımızın
altında X-XV əsrlərə aid çini qabların qırıntılarını
gördüm. Heyrətləndim. Tarixin izləri bu yerlərdə alt
qatlarda deyil, üzdə və hər qarışda göz önündədir.
Naxçıvan yaşayan tarixdir.
Başqa bölgələrdə də olmuşam, amma heç
yerdə Naxçıvanda rastlaşdığım diqqət və qayğı
ilə rastlaşmamışam. İlk olaraq Muxtar Pespublikanın rəhbəri, Ali Məclisin Sədri Vasif Talıbov xoş
niyyətimizi bilən kimi ziyalıları işə cəlb etdi. “Naxçıvan haqqında həqiqətləri çatdıranlara gözümüz
üstə yerimiz var” – dedı. Respublikada və onun
sərhədlərindən kənarda tanınan ziyalılar: İsa
Həbibbəyli, İsmayıl Hacıyev, Məhərrəm Cəfərli,
Əbülfəz Amanoğlu və başqaları getdiyim yerlərdə
yoluma çıraq tutdular.
Dünyanın xəritəsinə baxanda Naxçıvan Muxtar
Respublikasının sahəsi başqa bölgələrlə nisbətdə
çox kiçikdir, əhali də burada çox deyildir. Lakin yer
üzünün ümumi xəritəsində nöqtə boyda görünən
bu diyarın tarix boyu yetirdiyi şəxsiyyətlərin sayıhesabı yoxdur. Stefan Sveyq özündən sonra şanşöhrət, iz qoyan yaradıcı insanların, qüdrət və zəka
sahiblərinin doğulduğu çağları dünyanın ulduzlu
və ən işiqli günləri sayırdı. Əgər əsrlərə baş vursaq, təkcə son min ildə Naxçıvanın yetişdirdiyi belə
simaları sadalamağa vaxt darlıq edər və bu diyarın
ulduzları Yer üzünü günəş qədər işıqlandıra bilər.
Bölgənin özəllikləri o qədər rəngarəng və coxsaylıdır ki, seçim aparmaqda çətinlik çəkdik. Belə
qərara gəldik ki, əlimizə ilk keçənləri oxuculara
çatdıraq və bu işi gələn saylarımızda da davam
etdirək.
Naxçıvan Azərbaycanın alınmaz qalası,
Çənlibeli kimi bu gün də tarixi yolunu uğur və
qətiyyətlə davam etdirir. ■
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NAXÇIVANA HƏSR OLUNAN BÖLMƏNİN MƏSLƏHƏTÇİLƏRİ:
İsa Həbibbəyli,
Naxçıvan Dövlət Universitetinin rektoru, AMEA-nın həqiqi üzvü,
filologiya elmləri doktoru, professor, millət vəkili
İsmayıl Hacıyev,
AMEA Naxçıvan Bölməsinin sədri, AMEA-nın həqiqi üzvü,
tarix elmləri doktoru, professor, millət vəkili
Məhərrəm Cəfərli,
AMEA Naxçıvan Bölməsinin Folklor şöbəsinin müdiri,
filologiya elmləri doktoru, professor
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İsmayıl Hacıyev

AMEA Naxçıvan Bölməsinin sədri, akademik, millət vəkili

Naxçıvan Muxtar Respublikası müstəqillik illərində

YURDA GƏLƏN GÖRƏR

«Möhtərəm Heydər Əliyevin ikinci dəfə siyasi hakimiyyətə qayıdışından sonra xalqımızın tarixinin və soykökünün öyrənilməsi sahəsində 70-ci illərdən aparılan elmi araşdırma və tədqiqat işləri
yenidən davam etdirilir. Hazırda qədim mədəniyyətimizin və tariximizin bir çox sahələri ölkəmizin
müstəqillik qazandıqdan sonra yaranmış reallıq baxımından araşdırılır və tədqiq edilir. Bu baxımdan
ciddi elmi tədqiqat işlərinin aparılmasını zəruri edən səhələrdən biri də qayaüstü rəsmlərin, qədim
yazı təsvirlərinin öyrənlilməsidir. Azərbaycan və ona bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikası ən qədim
mədəniyyətin daşıyıcılrı olan tarixi abidləri ilə məşhurdur. Belə abidələrdən biri də xalqımızın tarixən
bu torpağa məxsusluğunun daş pasportu olan Gəmiqaya tarixi-etnoqrafik abidələr kompleksidir.
Xalqımızın tarixi, etnoqrafiyası və arxeologiyası üçün çox ciddi əhəmiyyətə malik olan Gəmiqaya qayaüstü təsvirləri Kiçik Qafqaz dağlarının dəniz səviyyəsindən 3300-3500 metr yüksəkliyində yerləşən
Qaranquş, Camışölən və Nəbiyurdu yaylaqlarında qeydə alınmışdır».
Vasif Talıbov
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədiri
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axçıvan Muxtar Respublikasının ən sürətli və hərtərəfli inkişaf dövrü XX əsrə təsadüf edir.
Bu əsrdə isə diqqəti cəlb edən illər 90cı illərin ortalarından başlanan inkişafın
2006-cı ilə qədər davam etməsidir.
Həyatın bütün sahələrində – sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi və mədəni
həyatda baş vermiş əsaslı dəyişikliklər,
quruculuq və abadlıq işləri Naxçıvan
Muxtar Respublikasını Azərbaycanın
ən inkişaf etmiş bölgələrindən birinə
çevirmişdir.
Keçən əsrin 80-ci illərinin sonları
Naxçıvanın da ictimai-siyasi həyatına
mənfi təsir göstərmişdir. Erməni

millətçilərinin torpaq iddiaları, Dağlıq
Qarabağı Ermənistana birləşdirmək
cəhdləri,
Ermənistan
ərazisindən
azərbaycanlıların vəhşi üsullarla qovulmaları və onların Naxçıvan Muxtar Respublikasına gəlmələri burada əhalini
fəal mübarizəyə qaldırdı. Ermənilər
mütəmadi olaraq Naxçıvanın sərhəd
kəndlərinə silahlı hücumlar edir, Naxçıvana gələn qatarların yolunu kəsir, ona
zərər yetirir və mane olurdular.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının
əhalisi ermənilərə qarşı fəal mübarizə
aparır, bölgənin təhlükəsizliyini təmin
edir, həm də İran İslam Respublikası ilə Azərbaycan SSR-nin Naxçıvan

MSSR arasındakı sərhəd dirəklərinin
götürülməsi ilə bağlı mübarizə aparırdılar. 1989-cu il dekabrın 31-də Araz çayı
boyu 137 km Sovet-İran sərhədi dağıdıldı. Tarixə «sərhəd hərəkatı» kimi
daxil olan bu aksiya sonradan dünya
azərbaycanlılarının həmrəyliyi bayramına gətirib çıxardı.
1990-cı il yanvarın 19-da Naxçıvan
MSSR Ali Sovetinin fövqəladə sessiyası SSRİ adlı bir imperiyaya qarşı etiraz edərək Naxçıvan MSSR-nin SSRİ
tərkibindən çıxması haqqında qərar
qəbul etdi.
Xalqımızın ümummilli lideri Heydər
Əliyevin Naxçıvana gəlməsi, burada ►
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yaşayıb fəaliyyət göstərməsi isə bu
bölgəni xilas etdi. Görkəmli dövlət
xadimi Heydər Əliyev Naxçıvanda
mənalı və keşməkeşli həyatının
çətin və şərəfli bir mərhələsini yaşadı. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri kimi Heydər
Əliyevin regionda həyata keçirdiyi
hərbi-siyasi, iqtisadi-mədəni tədbirlər
bu diyarı erməni işğalından xilas etdi.
Sovet ordu hissələrinin dinc yolla
Naxçıvandan çıxarılması, «Ümid»
körpüsünün
salınması,
qonşu
Türkiyə və İran dövlətləri ilə yaradılan əlaqələr əhalidə yaşamaq və
mübarizə aparmaq əzmini daha da
artırdı. Naxçıvanda yaşayıb-işlədiyi
illərdə yerli əhalinin referendumda
iştirakına yol verməməsi, Naxçıvan
MSSR-in adından «Sovet Sosialist»
sözlərinin çıxarılmasına, üçrəngli
bayrağın qəbul edilməsinə aid tarixi
qərarın çıxarılmasına nail olması
da Heydər Əliyevin uzaqgörən və
qətiyyətli mövqeyi sayəsində mümkün oldu. Blokadanın aradan qalıdırılması uğrunda həyata keçirilən
tədbirlər, milli ordunun yaradılması,
YAP-ın təsis edilməsi də bilavasitə
Ali Məclis Sədrinin ağıllı siyasətinin
nəticəsi idi.
Azərbaycanda
ikinci
dəfə
rəhbərlik etdiyi illərdə respublikamızın digər regionları kimi, Naxçıvan
Muxtar Respublikasının da inkişafına göstərdiyi qayğı, həyata keçirdiyi
əhəmiyyətli tədbirlər diyarda yeni
həyatın başlanması ilə nəticələndi.
1995-ci il noyabrın 12-də müstəqil
Azərbaycan Respublikasının ilk Konstitusiyası qəbul edildi, Azərbaycan
və Naxçıvan parlamentlərinə ilk demokratik seçkilər keçirildi. 1995-ci il
dekabrın 16-da keçirilən ilk sessiyada Vasif Talıbov Naxçıvan MR Ali
Məclisinin sədri seçildi.
Naxçıvan MR-in yeni Konstitusiyası hazırlandı və Milli Məclis
tərəfindən təsdiq edildi (1998-ci il, 26
dekabr).
Naxçıvan MR Ali Məclisinin
Sədri Vasif Talıbovun rəhbərliyi
ilə bölgənin üzləşdiyi problemlər
müəyyənləşirildi və onların həllinə
başlandı. V.Talıbovun məqsədyönlü
fəaliyyəti regiona yönəldilmiş dövlət
əhəmiyyətli proqramların böyük
sürətlə və məsuliyyətlə yerinə
yetirilməsinə şərait yaratdı. Naxçıvan MR-in xarici əlaqələri xeyli artdı,
keçid məntəqələri istifadəyə verildi,
sərhədyanı ticarət canlandırıldı. İqtisadiyyatın dirçəldilməsinə, əhalinin ►
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Qayalarda bitən çiçək,
Çiçəklikdə bir qayatək,
Ulduzlara səs düşəcək:
Azərbaycan, yurdum mənim!
Qartalları od qanadlı,
Oğulları şimşək atlı,
Ana Vətən – kainatdı,
Azərbaycan, yurdum mənim!
Dostdan uca zirvə varmı?
Sözdən şirin meyvə varmı?
Bundan gözəl töhvə varmı –
Azərbaycan, yurdum mənim!
Məmməd Araz

Biz tarixə sığınmadıq,
Dünən varıq, bu gün varıq.
Biz keçmişə güvənərək
Gələcəyə addımlarıq.
Bəxtiyar Vahabzadə

Naxçıvanda günəş doğur.
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Qarabağ və Naxçıvan uğrunda döyüşlərdə şəhid olanların xatirəsi heç vaxt unudulmur.

YURDA GƏLƏN GÖRƏR

Əsir düşmüş torpaqlarımızın gələcək xilaskarlarını yetişdirən təhsil ocağı.
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sosial-iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına xüsusi əhəmiyyət verildi,
yeni iş yerləri yaradıldı, sərhədlərin
etibarlı təhlükəsizliyi təmin edildi. Naxçıvan MR-də irimiqyaslı tikinti-quruculuq, abadlıq və bərpa işləri genişləndi,
tarixə, mədəniyyətə, təhsilə və elmə
qayğının yeni mərhələsi başlandı,
səhiyyənin inkişafına diqqət artırıldı. Çox böyük əhəmiyyət kəsb edən
beynəlxalq səviyyəli aeroport salındı,
suvarma sistemləri yenidən quruldu,
şəhərsalmada ən müasir tikinti texnologiyasından istifadə olundu, enerji sistemi yenidən quruldu, həcmi artırıldı, sonra Muxtar Respublikaya qaz verilməsi
həyata keçirildi və s.
Muxtar Respublikada son illər
ərzində 66 yeni yaradılmış müəssisədə
və yerli idarəetmə orqanları üzrə 22854
nəfərlik yeni iş yeri açılmışdır. Qısa
müddət ərzində 160 inzibati binanın, 83
səhiyyə obyektinin, 31 mədəniyyət ocağının, 22 tarixi və ya dini abidənin inşa
edilməsi, yaxud əsaslı şəkildə yenidən
qurulması, regionda 142 subartezian
quyusunun, 59 nasos stansiyasının, 51
körpünün istifadəyə verilməsi Muxtar
Respublikanın paytaxtına və rayonlarına yeni həyat bəxş etmişdir.
Müstəqillik
illərində
Naxçıvan
Muxtar Respublikasında elm, təhsil
və mədəniyyətin inkişafına xüsusi
əhəmiyyət verilmişdir. Naxçıvanda
AMEA-nın Naxçıvan Bölməsi yaradılmış, onun tərkibində 6 elmi-tədqiqat
müəssisəsinin fəaliyyəti təmin edilmişdir. 40 yaşı gələn il qeyd olunacaq
Naxçıvan Dövlət Universitetinin maddi-texniki bazası möhkəmləndirilmiş,
yeni fakültə və ixtisaslar, struktur
bölmələr açılmış, beynəlxalq əlaqələr
genişləndirilmişdir. Nəticədə Naxçıvan Dövlət Universiteti Azərbaycanın
ən qabaqcıl ali məktəblərindən birinə
çevrilmişdir. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, Naxçıvan Özəl Universiteti də
yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanmasında üzərlərinə düşən işin öhdəsindən
layiqincə gəlirlər. Son illərdə Heydər
Əliyev adına Naxçıvan Hərbi Litseyi tamamilə yenidən qurulmuş və
nümunəvi hərbi təlim-tədris kompleksi
yaradılmışdır.
Məktəb tikintisi Naxçıvan MR-də
çox yüksək səviyyədə və uğurla aparılır. Təkcə son 3 il ərzində Muxtar
Respublikada 31692 yerlik 82 məktəb
binası tikilib istifadəyə verilmiş, yaxud
əsaslı şəkildə yenidən qurulmuşdur.
Məktəblərin hamısı müasir avadanlıqlarla, kompyuter texnologiyası ilə təmin
edilmişdir.
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Tarix və mədəniyyət abidələrinin
qorunmasına, öyrənilməsinə çox böyük
əhəmiyyət verilir. Bunlarla bağlı Naxçıvan MR Ali Məclisinin sədri 30-dan artıq qərar və sərəncam vermişdir. Son
bir neçə ildə imzalanmış sərəncamlar
dediklərimizə ən yaxşı nümunədir: «Ordubad rayonundakı Gəmiqaya abidəsinin
tədqiq edilməsi haqqında», «Naxçıvan
Muxtar Respublikası ərazisindəki tarix
və mədəniyyət abidələrinin qorunması və pasportlaşdırılması işinin təşkili
haqqında», «Nuh peyğəmbərin Naxçıvan şəhərindəki məzarüstü türbəsinin
bərpa edilməsi haqqında» və s. Bu qərar
və sərəncamlardan irəli gələn vəzifələr
uğurla həll edilir, Naxçıvan abidələri ikinci ömrünü yaşayır. Mömünə Xatun və
Qarabağlar memarlıq kompleksi konservasiya edilmiş, Əshabi-Kəhf, İmamzadə,
Buzxana abidələri, Bazarçay ətrafındakı
yeraltı abidə, Şərq hamamı, Yusif Küseyir oğlu türbəsi, Xan evi, Ordubadda
Aza körpüsü, qədim Zorxana abidəsi,
culfada Xanəgah kompleksi əsaslı bərpa
olunmuşdur. Qədim qoç heykəllərini qorumaq, bu nadir nümunələri öyrənmək
və təbliğ etmək məqsədi ilə Açıq Səma
altında muzey yaradılmış, Naxçıvan memarlıq məktəbinin müasir dövrümüzdə
ən layiqli davamı olan Hüseyn Cavid
məqbərəsi ucaldılmışdır. Gəmiqaya qayaüstü təsvirlərini öyrənmək məqsədi
ilə elmi dissertasiyalar yazılmış, Naxçıvan abidələrinin sistemli şəkildə
öyrənilməsinə başlanılmışdır.
Ümummilli liderimizin Azərbaycana
Böyük Qayğısı sayəsində ölkəmizin
Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə bütövlükdə respublikamızda, o
cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikasında yüksək inkişafa nail olunmuşdur.
Ölkə Prezidenti İlham Əliyev Naxçıvanda həyata keçirilən geniş miqyaslı işləri,
gerçəkləşdirilən quruculuq proqramını yüksək qiymətləndirərək demişdir:
«Blokada şəraitində yaşayan Naxçıvan
böyük addımlarla irəliləyir. Burada aparılan abadlıq, quruculuq işləri məni çox
sevindirir. Yeni binalar, müəssisələr, elm
ocaqları, səhiyyə ocaqları, idman qurğuları yaradılır. Demək olar ki, həyatımızın
hər bir sahəsi Naxçıvanda inkişaf edir...
Burada Naxçıvan rəhbəliyinin xüsusi
xidmətləri vardır».
Göründüyü kimi, artıq indi Naxçıvan
MR yüksək inkişaf tempinə görə əvvəlki
bütün illərdəkindən fərqlənir. Naxçıvan
Muxtar Respublikası Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi kimi respublikanın
ictimai-siyasi, iqtisadi-mənəvi həyatı ilə
həmahəng şəkildə özünün tarixi inkişaf
yolunu uğurla davam etdirir. ■
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zərbaycan tarixinin 1990-1993- lun 20-də Vətənə döndü. Lakin Vətəndə,
cü illəri xalqın yaddaşında ən – onun paytaxtı Bakıda tariximizin ən rüsağır fəlakət illəri, «olum, ya ölüm» vayçı faktlarından biri baş verdi: xalqın
dövrü kimi qaldı. Moskvaya satılmış xilaskar oğluna vaxtilə onun qurub-yaratxəyanətkar rəhbərlər və onları əvəz dığı paytaxtda qalmaq, ağır fəlakət anınedən, heç bir idarəçilik bacarığı olma- da doğma xalqı ilə birlikdə olmaq, ona
yan «Azərbaycan Xalq Cəbhəsi rejimi» yol göstərmək imkanı verilmədi. Böyük
məmləkəti dağılıb məhv olmaq təhlükəsi dövlət xadimi Bakıya gəlişindən iki gün
ilə üz-üzə qoymuşdular. Azərbaycan sonra – 1990-cı il iyulun 22-də doğma
Cənubi Qafqazın xəritəsindən silinmək Naxçıvana pənah aparmalı oldu. Heydər
üzrə idi. Bu zaman Vətənin ümid çıra- Əliyev Naxçıvanda bütün Azərbaycanın
ğı, əliyalın xalqın yeganə qələbə silahı qurtuluş mübarizəsinə başladı. Bu
Heydər Əliyev zəkası idi. Belə bir dövrdə, dövrdə ermənilər və onların havadarları
1990-cı il Yanvarın 21-də (20 Yanvar olan Rusiya hərbçiləri tərəfindən hərbiqırğınının ertəsi günü) həyatını təhlükə siyasi və iqtisadi blokadaya salınmış
qarşısında qoyaraq Azərbaycanın Mos- Naxçıvan çıxılmaz vəziyyətə düşmüşdü.
kvadakı daimi nümayəndəliyinə gəlib Ana Vətəndən – Böyük Azərbaycandan
doğma xalqına başsağlığı verərək, da Naxçıvanın harayına cavab verən yox
Bakıda kütləvi qırğın törədənlərin idi. Səriştəsiz rəhbərlər, oyuncaq kürsü
cəzalandırılmasını tələb edən Heydər düşkünləri Vətən torpaqlarını hərraca
Əliyev, əslində, doğma xalqının qurtu- qoymuşdular. Təkcə Naxçıvanın deyil,
luş mübarizəsinin önünə keçdi. Dahi bütün Azərbaycanın halı ağır idi. Yağısiyasətçi xalqının ağır günündə Kremlin ların torpaqlarımızı bölüşdürmək planları
təqiblərindən yaxa qurtarıb 1990-cı il iyu- reallaşmaqda, yurdumuz, o cümlədən

də Naxçıvanımız bir siyasi varlıq kimi
Cənubi Qafqazın siyasi xəritəsindən yox
edilmək ərəfəsində idi. Məhz belə bir ağır
şəraitdə Heydər Əliyev “olum, ya ölüm”
savaşımızın ən ağır cəbhəsindən – Naxçıvandan bütün Azərbaycanın qurtuluş
mücadiləsinə qalxdı. Müasir daşnakların sovet sərhəd qoşunları ilə birləşərək
üzük qaşı kimi mühasirəyə aldığı Naxçıvanda təkcə həmin bölgəmizin deyil,
bütün Azərbaycanın müqəddəratı həll
olunurdu. Ağlasığmaz dərəcədə ağır
olan bu mürəkkəb tarixi şəraitdə Heydər
Əliyev şəxsiyyəti özünün yeganə silahı
ilə – misilsiz siyasi dühası və dövlət müdrikliyi sayəsində Naxçıvan camaatının
mübarizliyinə, əzmkarlığına arxalanaraq
qəhrəman Kəngərli yurdunu tarixin ən
ağır sınağından çıxara bildi. Ermənilərin
Naxçıvanı mühasirəyə almaq planı boşa
çıxdı.
Uğursuz
Qarabağ
müharibəsi,
hakimiyyəti ələ keçirmək xatirinə
müqəddəs torpaqlarımızın düşmənə
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təslim edilməsi, xaricdəki ağalara daha
sədaqətlə nökərçilik etmək üçün bəhsəbəhs, vaxtı ilə Nərimanovun qətlə yetirildiyi Kreml labirintlərindən salamat
qurtarıb xalqını dardan xilas etmək üçün
Vətənə qayıtmış böyük dövlət adamımız
Heydər Əliyevin hakimiyyətə yaxın buraxılmaması, onu hətta Naxçıvanda da
hakimiyyətdən götürmək cəhdi kimi rüsvayçılıqlar tariximizin ən qara səhifələri,
ən bağışlanmaz səhvləridir. Əgər o
zaman bu müdrik siyasətçi hakimiyyət
sükanının arxasında əyləşsəydi, bunca
müsibətlərə düçar olardıqmı?!
Bu suala Heydər Əliyev ömrünün
Naxçıvan səhifələri daha aydın cavab
verir: milli dövlətçilik ənənələrimizin
dirçəldilməsi, Muxtar Respublikanın adından “sovet”, “sosialist” sözlərinin çıxarılması, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
üçrəngli bayrağının Naxçıvan Muxtar
Respublikasının dövlət bayrağı kimi
qəbul olunması, 1990-cı ilin 19-20 yanvar
faciəsinə siyasi qiymət verilməsi, Naxçıvan əhalisinin SSRİ-nin saxlanılması
barədə referendumda iştirakdan imtina
etməsi, Muxtar Respublika ərazisində
Kommunist Partiyası yerli orqanlarının
fəaliyyətinin dayandırılması, 31 dekabr
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gününün Dünya azərbaycanlılarının
Həmrəylik günü elan olunması, nəhayət,
böyük Vətəndən – Azərbaycandan ayrı
düşmüş Naxçıvanda, özü də amansız hərbi-iqtisadi blokada şəraitində
vətən torpağının düşməndən qorunub
saxlanması – bax, bunlardır böyük
şəxsiyyətimizin Naxçıvanda mühasirə
şəraitində keçən ömrünün, göstərdiyi
fəaliyyətin qısa yekunu!
Bəs Heydər Əliyevin hakimiyyətə
yaxın buraxılmadığı həmin dövrdə
Vətəndə – Azərbaycanda nələr baş verdi?
Sərt tarixi həqiqət belədir: 1993-cü ilin
iyununda – Heydər Əliyevin hakimiyyətə
qayıdışı ərəfəsində Azərbaycan öz tarixinin ən qanlı burulğanı içərisində çabalayırdı. Cəbhədə ağır məğlubiyyətlər,
xəyanətlər, satqınlıq, vəzifə ələ keçirmək
üçün müqəddəs torpaqlarımızın hərraca
qoyulması adi hal almışdı. Ölkədə, sözün əsl mənasında, hakimiyyətsizlik idi.
Siyasi hərc-mərclik, hərki-hərkilik baş
alıb gedirdi. Bölgələrimizdə, rayonlarda,
paytaxtın ayrı-ayrı məhəllələrində faktik olaraq silahlı quldur dəstələri hökmranlıq edirdilər. Xalq vahimə və təşviş
içərisində idi. Atışma səslərindən camaat

Məskən

evində rahat yata bilmirdi. Girovgötürmə
kimi çirkin qazanc vasitəsi adi hala çevrilmişdi. O dövrün başabəla rəhbərləri
təyyarələrini hazır saxlayır, vəziyyət bir
az mürəkkəbləşən kimi qaçıb aradan
çıxırdılar. Üzdə xalqdan danışan, əslində
isə sərvət düşkünləri olan bir qrup
vəzifəpərəst sovet hakimiyyəti illərində
toplanmış xalq əmlakına göz dikmişdi.
Talançılıq baş alıb gedirdi. Faktiki olaraq
dövlət yox idi. Ölkəni xalq adından idarə
edən, əslində isə heç bir səriştəsi olmayan, ən adi idarəçilik qaydalarının belə nə
olduğunu bilməyən və xaricdəki ağalarının göstərişi ilə hərəkət edən məhdud bir
qrup məmləkəti milli fəlakət həddinə çatdırmışdı. İdarəçilik sükanı sahibsiz qalmışdı. Ölkə vətəndaş müharibəsi və etnik
toqquşmalar meydanına çevrilməkdə idi.
Cəbhə düşmənin üzünə açıq idi. Ulularımızın müqəddəs əmanəti olan Vətən torpaqları hərraca qoyulmuşdu. Azərbaycan
xarici aləmdəki olan-qalan nüfuzunu da
tamamilə itirmişdi. Xalq ümidsizlik və təlaş
içərisində idi. Sabaha inam qalmamışdı.
Ən təhlükəli cəhət isə bundan ibarət idi ki,
Azərbaycanın xaricdəki yağı düşmənləri
daxildəki satqınlarla birləşmişdilər. Daşnakların “Böyük Ermənistan” yaratmaq ►
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niyyətləri, tarixi düşmənlərimizin – qonşu
ölkələrin paytaxtlarında hazırlanmış və
Azərbaycanı Qafqazın siyasi xəritəsindən
silib götürmək planları reallaşmaq üzrə
idi. Azərbaycan torpağı etnik əlamətə
görə parçalanıb yox olmaq təhlükəsi qarşısında qalmışdı. Bakı yaxınlığında – Navahı kəndində vətəndaş müharibəsinin
ilk güllələri atılmış, qardaş qanı axıdılmışdı...
Bax, bu fəlakət anında Azərbaycan
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xalqının, Vətənin yeganə ümid yeri,
qurtuluş çırağı Heydər Əliyev idi. Müdrik xalqımız, o zaman qəti və sərrast
hərəkət edərək yeganə düzgün addımı atdı – dünyanın bu böyük siyasət
adamını hakimiyyətə gətirdi. Bununla da Azərbaycanın xarici və daxili düşmənlərinin oxu daşa dəydi,
bədxahlarımızın arzuları gözlərində
qaldı. Məhz o zaman – 1993-cü ilin
iyununda Heydər Əliyevin hakimiyyətə

qayıdışı ilə Azərbaycanın qurtuluşunda həlledici dönüş baş verdi. Müdrik siyasətçi bir neçə gedişdən sonra
vətəndaş müharibəsi təhlükəsini aradan
qaldırdı. Xarici və daxili düşmənlərin
Azərbaycanı parçalayıb yox etmək,
müstəqil dövlətimizi aradan qaldırmaq
planı puça çıxdı. Dövlətimizin, xalqımızın
tarixi müqəddəratının idarəçilik sükanı
dahi dövlət adamının əlinə keçdi. Vətən,
millət, bütün xalqımız məkrli düşmənlərin
hazırladığı fəlakət uçurumuna yuvarlanmadı, fəlakətdən, ölüm qəzasından yan
keçdi. Qurtuluş savaşında qələbəyə doğru dönüş başlandı.
Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra öz xalqı üçün, doğma Vətən
üçün nələr etdi? Və ya 1993-cü ilin 15
iyun gününü nə üçün Qurtuluş günü adlandırmaq olar?! Görülən işlərin hamısını
sadalamaq mümkün olmasa da, gəlin,
heç olmasa, onların ən mühümlərini, ən
böyüklərini sıraya düzək.
Ən başlıcası azadlıq, müstəqillik həm
hər bir ayrıca vətəndaş üçün, həm də bütöv xalqlar, millətlər üçün ən müqəddəs,
ən şirin nemətdir. Biz azadlığımızın,
müstəqilliyimizin yolunu illərlə gözləmişik,
mübarizə aparmışıq və bu yolda minlərlə
şəhid vermişik. Azadlığı, müstəqilliyi əldə
etmək nə qədər çətindirsə, onu qoruyub
saxlamaq bir o qədər mürəkkəb və ağır
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məsələdir. Qüdrətli və möhkəm dövlət
olmayan yerdə azadlıq və müstəqillik
də yoxdur. Dövləti olmayan xalq ölümə
məhkumdur. Azərbaycan dövləti bizim
“olum, ya ölüm” məsələmizdir. Prezident
Heydər Əliyevin qədirbilən xalqımız qarşısında, tariximiz qarşısında ən böyük
xidməti budur ki, bu böyük düha torpaqlarımıza yiyələnmək üstündə ən kəskin
geosiyasi ziddiyyətlərin mövcud olduğu
bir şəraitdə Azərbaycan dövlətçiliyini
xilas etdi, Azərbaycan varlığını parçalanıb yox olmaq təhlükəsindən qurtardı.
Dövlətimizin qorunub saxlanması isə
azadlığımızın, müstəqilliyimizin qorunub saxlanması deməkdir. Qurtuluş
deməkdir!
Azərbaycan dövlətçiliyi və prezident Heydər Əliyevin qətiyyəti 1994-cü
ilin oktyabr və 1995-ci ilin mart qəsdləri
zamanı ağır sınaqlardan uğurla çıxdı. Heydər Əliyev andına sadiq qalan,
dar ayaqda Vətənin müstəqilliyi, xalqın
azadlığı naminə həlak olmağa hazır olan
prezident olduğunu nümayiş etdirdi. Dar
ayaqda xalqını, Vətənini qoyub qaçmadı. Dövlət başçısının qətiyyəti xalqa ruh
yüksəkliyi gətirdi, inamımızı özümüzə
qaytardı. Azərbaycan qanlı burulğandan
çıxdı. Sabitlik və əmin-amanlıq yarandı.
Böyük dövlət xadimi kimi Heydər
Əliyevin digər tarixi qələbəsi məhz budur
– sabitlikdir. Ölkədə sabitlik yaratmaqla
Heydər Əliyev öz gücünə, təcrübəsinə
güvənən dahi siyasətçi kimi dəfələrlə
söylədiyi məşhur kəlamına sadiq qaldığını sübut etdi: Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyi əbədi olacaqdır, sarsılmaz
olacaqdır, dönməz olacaqdır...
Heydər Əliyev müharibə məsələsində
düzgün mövqe tutdu. Müdrik bir strateq
kimi real vəziyyətlə hesablaşdı. Məkrli
düşmənlərimizin və onların beynəlxalq
havadarlarının
gücünü,
planlarını,
Azərbaycanın düşdüyü qanlı burulğanın nə qədər təhlükəli olduğunu nəzərə
aldı. Vəziyyəti düzgün qiymətləndirdi.
Real vəziyyətdən çıxış edərək atəşkəs
rejiminə nail oldu. Bununla Azərbaycanın
gənc, sağlam qüvvələrinin mənasız yerə
qırılmasının qarşısını aldı – genefondumuzu xilas etdi. Bu, Azərbaycan xalqının
yaşaması, gələcəyi deməkdir...
Prezident Heydər Əliyev xalqı, yurdu milli-mənəvi parçalanmadan, iflasa uğramaqdan xilas etdi. Özündən
əvvəlki “rəhbərlərin” tarixi keçmişin
ibrət dərslərinə, dəyişən dünyanın real
həqiqətlərinə, daxili həyatın və beynəlxalq
vəziyyətin gerçəkliklərinə deyil, emosiyalara əsaslanaraq qəbul etdikləri səhv
qərarların icrasını dayandırdı. Torpağımızın, xalqımızın, dilimizin üzərindəki əzəli ►
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və əbədi “Azərbaycan” möhürü özümüzə gələcəkdə müəllifi Heydər Əliyev olan bu
qaytarıldı. Bununla vətənçilik, xalqımızın siyasətin nə qədər dərindən düşünülmüş
adı və dili, qüdrətimizin və vahidliyimizin və uzaqgörən bir siyasət olduğunu zaəsası olan islam-türk birliyi bərpa olundu. man özü göstərəcəkdir!
Etnik toqquşmalar ehtimalı aradan qaldıHeydər Əliyev zəkasının, onun gərgin,
rıldı. Düşmənlərimizin oxu bu məsələdə ardıcıl və inadlı fəaliyyətinin nəticəsi
də daşa dəydi.
olan Bakı – Tiflis – Ceyhan əsas neft
Bu gün müstəqil Azərbaycanın ixracı kəmərinin (xarici düşmənlərimizin
beynəlxalq aləmdə nüfuzu və şöhrəti və daxildəki dönüklərin törətdikləri min
durmadan artmaqdadır. Azərbaycan bir hiylə və əngəllərə baxmayaraq,
Respublikası bütün dünyada demokratik, bu kəmərin istifadəyə veriləcəyi gün
hüquqi, dünyəvi dövlət nüfuzu qazan- uzaqda deyil), həmçinin Bakı – Ərzurum
mışdır. Heydər Əliyev zəkasının məhsulu qaz kəmərinin region ölkələri üçün,
olan təməl qanunumuz dünyanın ən o cümlədən türk dünyasından ötrü
demokratik, ən mükəmməl konstitusi- nə demək olduğu neçə-neçə nəsillər
yalarından biridir və beynəlxalq aləmdə keçəndən sonra başa düşüləcəkdir!
vətənimizə böyük rəğbət qazandırır.
Yurdumuzda hökmranlıq edən sabitlik,
“Bu müqavilələr üzrə sərmayələrin
həyata keçirilən daxili islahatlar xarici güman edilən məbləği 50 milyard dollara
ölkələrlə əlaqələrimizin genişlənməsinə bərabərdir. Bu, həmin müqavilələrin hamüsbət təsir göstərir. Özünün xarici mısının yalnız uğurla həyata keçiriləcəyi
siyasətini bərabərlik və qarşılıqlı mənafe təqdirdə olacaqdır. Əlbəttə, bu çox
prinsipləri əsasında quran Azərbaycan böyük məbləğdir. Artıq indiyədək neftRespublikası dünyanın bütün dövlətləri qaz hasilatına təqribən 5 milyard dollar
üçün açıq ölkəyə çevrilmişdir.
sərmayə qoyulmuşdur. Bakı – Ceyhan
Prezident Heydər Əliyevin xarici neft kəmərinin və Bakı – Ərzurum qaz
siyasət sahəsində ən mühüm uğurların- kəmərinin inşasına külli məbləğdə – müdan biri də budur ki, o, Azərbaycanı türk vafiq sürətdə təxminən 2,5 milyard dollar
dünyasından təcrid olunmuş vəziyyətdən və 1 milyard dollara qədər vəsait sərf
çıxartdı. Bizimlə birlikdə azadlığa çıxmış ediləcəkdir. 21 müqavilədə nəzərdə tuqardaş Qazaxıstan, Özbəkistan, Qırğı- tulan yataqlarda kəşfiyyat işləri uğurla
zıstan və Türkmənistanla ənənəvi dostluq nəticələnərsə, sərmayələrin daha da
münasibətlərimiz bərpa olundu. Hazırda artırılması prosesini çox gözləmək lazım
Azərbaycan Respublikası qardaş türk gəlməyəcəkdir. Odur ki, 50 milyard doldövlətləri ailəsinin bərabərhüquqlu üzvü, larlıq təxmini məbləğ vəziyyətdən asılı
Heydər Əliyev isə bütün türk dünyasının olaraq təshih ediləcəkdir.”
müdrik yolgöstərəni, zəmanəmizin Ataİlham Əliyev
türkü adını qazanmışdır!
Müstəqil Azərbaycan dövlətinin islam
Heydər Əliyev Azərbaycan Respublidünyasındakı nüfuzu da getdikcə art- kasını şimaldan və cənubdan məngənəyə
maqdadır.
salıb sıxan, onun xarici ölkələrlə ənənəvi
Azərbaycan Respublikası bir çox əlaqələrini kəsən qüvvələrə qarşı Şərq
beynəlxalq ittifaqlar və təşkilatların üz- – Qərb dəhlizini açdı. Böyük İpək Yolunun
vüdür. Azərbaycanın Avropa Şurasın- dirçəldilməsi ideyasından Azərbaycanı
dakı uğurları göz qabağındadır. Heydər iqtisadi blokadadan çıxarmaq üçün
Əliyev siyasətinin layiqli davamçısı olan məharətlə istifadə etdi. Dünya bunun
İlham Əliyevin bu mötəbər beynəlxalq şahididir. Dünya siyasətçiləri bunu
məclisdəki parlaq çıxışları, onun başçılıq qiymətləndirirlər. Gizli deyil ki, ermənilər
etdiyi deputat qrupunun erməni millətçiləri də bu siyasətin uğuru qarşısında təlaş
üzərindəki qələbələri hər bir Vətən övla- keçirməyə başlamışlar. Cəsarətlə demək
dında haqlı qürur hissi doğurur.
olar ki, 1998-ci il sentyabrın 7-8-də 32
Prezident Heydər Əliyev bütün ta- dövlətin və 13 beynəlxalq təşkilatın
rixi dövrlərdə, ənənəvi düşmənlərimizin nümayəndələrinin iştirakı ilə Bakıda
həmişə Azərbaycanı diz çökdürmək – məşhur “Gülüstan” sarayında keçirilüçün istifadə etdikləri “erməni kartı”na miş beynəlxalq konfrans bütün varlığı
qarşı neft siyasəti strategiyasını işləyib dövründə Azərbaycanın xarici siyasət
hazırladı. Və sübut etdi ki, Qafqaz tarixinin ən böyük hadisələrindən biridir.
problemlərinin həllində “erməni kartı”ndan Böyük İpək Yolunun dirçəldilməsi təkcə
daha güclü vasitələr vardır. Uzaqgörən Azərbaycanın deyil, bütün türk dünyasısiyasətçilər indi yaxşı başa düşürlər nın dirçəlişində, onun iqtisadi – mənəvi
ki, neft strategiyasının “erməni kartı”na oyanışında misilsiz rol oynayacaqdır.
Bir sözlə, zəmanəmizin qüdrətli
və xarici ölkələrdəki erməni lobbisinə
qalib gələcəyi gün uzaqda deyil. Yaxın siyasətçisi prezident Heydər Əliyev öz

doğma xalqını dibi görünməyən yarğanların, uçurumların üzərindən böyük
müdrikliklə, incə və çevik siyasətlə, nazik
tellər üzərindən keçirib bu günlərə çatdırdı.
Bu gün yaşadığımız regionda təkcə
Azərbaycanda xarici dövlətlərin bir nəfər
də olsun əsgəri və hərbi bazaları yoxdur.
Vətənimiz Azərbaycan bütün Cənubi
Qafqazda sülhün və sabitliyin təmin olunmasında mühüm rol oynayır.
Prezident Heydər Əliyevin Xəzərlə
bağlı müdrik və uzaqgörən xarici
siyasət strategiyası, bu dənizi sülh və
əminamanlıq dənizinə çevirmək planları
uğurla nəticələnməkdədir. Beynəlxalq
mənafelərin,
o
cümlədən
böyük
dövlətlərin və qonşuların mənafelərinin
düyünləşdiyi Azərbaycan kimi çox mühüm hərbi-strateji və zəngin sərvətli bir
ölkədə bütün bunlara nail olmaq hər
siyasətçinin işi deyild.
Azərbaycan
prezidenti
özünün
ölkəmiqyaslı
qəbullarından
tutmuş
beynəlxalq miqyaslı görüşlərə, yüksək
səviyyəli danışıqlarınadək hər yerdə,
hər an Azərbaycan həqiqətini dünyaya yayırdı. İndi Azərbaycan vaxtilə
ona qarşı yaradılmış beynəlxalq informasiya blokadasını yarmışdır. Dünya
Azərbaycan həqiqətini qəbul etməyə
başlamışdır. Kimin sayəsində?! – Prezident Heydər Əliyevin yorulmaq bilməyən
fəaliyyəti nəticəsində, onun BÖYÜK
AZƏRBAYCANLI kimi Vətən, xalq
təəssübkeşliyi sayəsində.
Heydər Əliyev vaxtilə onun öz qayğısı sayəsində Moskva, Leninqrad və
başqa şəhərlərin ali məktəblərində təhsil
almış, özü də Azərbaycanın müxtəlif
bölgələrini təmsil edən gənclərin qabaqcıl bir dəstəsini Prezident Aparatına,
müxtəlif dövlət strukturlarına toplayıb onlara idarəçilik qaydaları öyrətdi, gələcəyin
yeni, qüdrətli Azərbaycanı üçün hazırladı!
Başqa bir məsələ barədə. Gecəli-gündüzlü, son dərəcə ağır, hətta dözülməz
bir rejimlə işləməsinə baxmayaraq,
Azərbaycan prezidenti yurdumuzda baş
verən heç bir hadisəni, heç bir prosesi
nəzərdən qaçırmır, onlardan ən mühümünü ön plana çəkir, şəxsi nəzarəti altına
götürür, prezident andına sadiq qalaraq
Vətəni zərgər dəqiqliyi ilə idarə edirdi.
...1994-cü il iyun ayının son günləri
idi. Xarici düşmənlərin və daxildəki
Vətən xainlərinin havadarlıq etdiyi separatçılar Balakəndə baş qaldırmışdılar. Dövlət başçısının təşəbbüsü ilə bir
qrup ziyalı təcili Balakənə yola düşdük.
Bakıdan gec çıxdığımız üçün Zaqatalada gecələdik. Ertəsi gün səhər tezdən
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artıq Balakən icra hakimiyyətinin bina- qarşısında danılmaz tarixi xidmətləri bir Nehrular, De Qollar çıxarmışlar. Heydər
sında idik. Camaatla görüşə tələsirdik. deyil, beş deyil...
Əliyev də belə şəxsiyyətdir. Zaman
Bunların hamısını dərindən-dərinə keçdikcə Azərbaycan xalqı və bütün inLakin o zamankı icra başçısı bizi cayerli-yerində
ipə-sapa sanlıq bunu yaxından hiss edəcəkdir.
maatla görüşdürməyə tələsmir, Rusi- araşdırmaq,
ya Federasiyasından (Dağıstandan) düzmək, incələmək və gələcək nəsillərə
Heç kəsin istəyindən asılı olmayaraq,
gələcək “qonaqları” gözlədiyini bildirir- doğru-düzgün çatdırmaq o qədər də XX yüzilliyin 90-cı illərində Azərbaycanın
di. Dövlətimiz tərəfindən rəsmi surətdə asan məsələ deyil. Və bu hər tarixçinin tarixinə daha bir silinməz səhifə həkk
dəvət olunmamış, başqa sözlə, çağırıl- də işi deyi. Əlbəttə, bütün bunlar xüsusi olundu. Zaman, tarix özü həkk etdi bu
mamış “qonaqların” gözlənilməsi bizə tədqiqatların və gələcəyin işidir. Mən isə səhifəni. “İstiqlal savaşı” adlanır həmin qıqarşı açıq-aşkar hörmətsizlik, saymaz- bu yığcam yazıda müasirlərimə təkcə bir zıl səhifənin adı. Xalqımızı bu müqəddəs
lıq idi. Yerli hakimiyyət nümayəndəsinin həqiqəti yetirmək istərdim: Azərbaycan savaşdan – İstiqlal savaşından Heydər
bu müəmmalı hərəkətindən çox nara- hazırda keçid dövrünü yaşayır, çox ağrı- Əliyev şəxsiyyəti qələbə ilə çıxartdı. Və
zı qalmışdıq. Gündüz saat 11 radələri acılı keçən mürəkkəb bir dövrü. Özü də
tamamilə təbii olaraq İstiqlal savaşının
idi. Birdən hökumət telefonu səsləndi. bizim keçid dövrümüz başqalarınınkına
qalibi kimi dünyanın dahi şəxsiyyətləri
Dedilər ki, Bakıdan göndərilmiş dövlət bənzəmir. Çox əlverişli strateji məkan
sırasında öz layiqli yerini tutdu. Tanrı yanümayəndəsi və icra başçısı telefonun olan bu yurdda nə qədər böyük qüvvələrin
zısına pozu yoxdur.
yanında olsunlar. Prezident danışacaq- gözü var?! Zəngin sərvətlərimizə,
Çağdaş Azərbaycan bu gün – XXI
dır. Dövlətimizin başçısı Heydər Əliyev neftimizə kimlər susamır?! Kiçik bir
yüzilliyin
başlanğıcında
demokratik,
o gün, o məqamda Vətən üçün ən çox ölkənin həm daxildə, həm də xaricdə
hüquqi
və
dünyəvi
dövlət
quruculunarahatlıq doğuran bir hadisəni şəxsi nə qədər düşməni olar? Tariximizin
ğunda
uğurdan-uğura
qovuşur.
Tarixin
nəzarətinə götürmüşdü... Mən o zaman ibrət dərslərini, azadlıq mücadilələrində
təlatümlü hadisələrin qaynar nöqtəsində dəfələrlə qan içində boğulduğumuzu, ən qanlı burulğanı içərisində çabalaolarkən bir daha əmin oldum və böyük qü- müasir dünyamızın reallığını, başqa dığımız günlər arxada qalmış, tarixə
rur hissi keçirdim ki, Azərbaycan sahibsiz xalqların tarixini hökmən nəzərə almalı- çevrilmişdir. Azərbaycan dövlətçiliyi
deyil. “Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi yıq: keçid dövrlərində qüvvətli şəxsiyyət məkrli düşmənlərin qanlı caynağından
həmişəlik xilas edilmişdir. Xalqımız özüəbədi olacaqdır, sarsılmaz olacaqdır, olmadan qələbə yoxdur.
Bir həqiqəti hamılıqla dərk edək: nün daha parlaq gələcəyinə doğru inamla
dönməz olacaqdır!” – deyə bütün dünyaya bəyanat verən dahi dövlət xadimi- hazırda tərəqqi dövrünü yaşayan bütün irəliləyir. Bütün bunlar üçün hər bir Vətən
miz Heydər Əliyev öz sözünün ağasıdır, xalqları, millətləri, ölkələri keçid dövrünün övladı, qədirbilən xalqımız dahi xilaskara
keçilməz labirintlərindən dahi şəxsiyyətlər – Ata yurdumuzun Atatürkünə – Heydər
müstəqilliyimizə zaval yoxdur...
Heydər Əliyevin öz doğma el-obası – Atatürklər, Vaşinqtonlar, Bismarklar, Əliyevə borcludur. ■
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Naxçıvan Dövlət Universiteti 40 yaşında

YURDA GƏLƏN GÖRƏR

N

axçıvan Dövlət Universiteti 40 il əvvəl, 1967-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Naxçıvan filialı kimi, 3
müəllim və 105 nəfər tələbə ilə fəaliyyətə başlayıb. Respublika hökumətinin qərarı ilə 1972-ci ildə Naxçıvan filialının bazasında Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutu yaradılıb. 1990-cı ildə isə Pedaqoji İnstitut Naxçıvan Dövlət Universitetinə çevrilib. Hazırda Naxçıvan Dövlət Universiteti Azərbaycanın ən qabaqcıl ali məktəblərindən biridir. Bu ali təhsil ocağı Naxçıvan Muxtar Respublikasının əsas elm, təhsil, ictimai fikir və mədəniyyət mərkəzlərindən biridir. Fəaliyyət istiqamətlərinə görə Naxçıvan
Dövlət Universiteti möhkəm milli əsaslara malik olan, dövlətçilik yönlü, Avropa meylli ali məktəbdir. Universitetin məzunlarının
ümumən Azərbaycanda, xüsusən də Naxçıvan Muxtar Respublikasında cəmiyyətin ən müxtəlif sahələrinin inkişafında mühüm
xidmətləri vardır.
Bu gün Naxçıvan Dövlət Universitetinin 10 fakültəsində 4 min nəfər tələbə 42 ixtisas üzrə ali təhsil alır. Universitetdə
elmi-pedaqoji fəaliyyətini davam etdirən 356 nəfər müəllimdən 2 nəfəri akademik, 22 nəfəri elmlər doktoru, professor, 140
nəfəri elmlər namizədi, dosentlərdən ibarətdir. Bu ali təhsil ocağının yerləşdiyi 108 hektarlıq ərazidə 17 tədris korpusu, ictimai
təşkilatlar mərkəzi, elektron kitabxana, universitet xəstəxanası, konservatoriya, geniş idman bazası, botanika otağı mövcuddur.
Universitetdəki 3 internet mərkəzi, kompyuter sistemləri, 2 videokonfrans zalı, çoxsaylı laboratoriya, kabinə və emalataxanalar
yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin hazırlanmasına xidmət edir. Universitet televiziyasının verilişləri (UTV) üç kilometr radiusda
yayımlanır.
Naxçıvan Dövlət Universitetinin dünya universitetləri ilə geniş əlaqələri vardır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Perdu Kalumet
Universiteti, Fransanın Paris – 8, Starsburq Universitetləri, Almaniyanın Barselona Universiteti, Türkiyə Cümhuriyyətinin Ankara, Ərzurum, Elazığ, Qars və Van Universitetləri, İran İslam Respublikasının Təbriz və Urmiya Universitetləri ilə formalaşan
çoxcəhətli əlaqələr regionda müstəqil Azərbaycanın yeni tipli mütəxəssislər nəslini hazırlamağa təkan verir.
Fəaliyyətinin qırxıncı ilinə qədəm qoymuş Naxçıvan Dövlət Universiteti Azərbaycan ali məktəblər ailəsinin tərkibində
müstəqillik qazanmış ölkəmizin böyük sabahlarına doğru inkişafa töhfələrini verməkdə davam edir.
İsa Həbibbəyli
Naxçıvan Dövlət Universitetinin rektoru, akademik ■
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Universitet şəhərciyində elektron kitabxana
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Universitet şəhərciyində idman kompleksi
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NDU keçmiş SSRİ məkanında ilk ali təhsil ocağıdır ki, xüsusi televiziya kanalına
malikdir. Jurnalist peşəsinə yiyələnmək istəyənlər müasir avadanlıqlarla təhciz
olunmuş studiyada, montaj otağında maraqlı verilişlər hazırlaya bılirlər.
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İsmayıl Hacıyev
Elman Fətəliyev
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Naxçıvan çoxəsrlik tarixə və zəngin maddi-mədəniyyət abidələrinə malik olan ən qədim Azərbaycan torpağıdır. Burada hələ neolit dövründə yerli tayfalar oturaq həyat sürmüş, müxtəlif təsərrüfat və sənət sahələri
ilə məşğul olmuşlar.
Bir sıra fars və türk mənbələrində Naxçıvan “Nəqşicahan” kimi göstərilir. “Naxçıvan” sözü ilk mənbələrdə
müxtəlif şəkildə verilmişdir. Şəhər yunanca “Naksuana”, pəhləvicə “Naxç”, ərəbcə “Nəşəva” və ya onu “Akçıvan – Naxçıvan” – Oğuz – ağ ərənlər vətəni kimi mənalandıranlar da vardır. Son tədqiqatlar Naxçıvan sözünün
mənşəyini elam dilindəki “Nahhunte” sözü ilə əlaqədar izah edirlər. “Van” toponimik formatının qədimliyini
nəzərə aldıqda şəhərin ilk adının Nahhuntevan olduğunu düşünmək olar. Bu adın sonralar yerli türk əhalisi
tərəfindən Naxçıvan şəklinə düşməsi mümkündür.
Naxçıvan Yaxın Şərqin ən məşhur qədim şəhərlərindən biridir. Onun 3500 ildən çox yaşı vardır. Naxçıvan
haqqında ilk yazılı məlumata Klavdiy Ptolemeyin “Coğrafiya” əsərində rast gəlinir. O, Naxçıvanın hələ miladdan öncə II yüzillikdə şəhər olduğunu xəbər verərək yazmışdır: “Naksuana geniş ərazisi olan Vaspuraqanın
mərkəzidir. 37 nahiyədən ibarət olan bu ölkənin bir nahiyəsini də Naksuana təşkil edir”. Son tədqiqatlar şəhərin
bina edilməsinin miladdan öncə II minilliyin ortalarına (1539) aid olduğunu göstərir.
Böyük karvan yolunun üzərində yerləşən Naxçıvan şəhəri miladın III yüzilliyində sasanilər tərəfindən dağıdılmışdır. Burda VI yüzilliyin birinci yarısından VII yüzilliyin birinci yarısına qədərki dövrdə sasanilərə məxsus
zərbxanalarda üzərində “Naxç” sözü yazılmış gümüş pullar kəsilmişdir. ►
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Dünyada insan əlləri ilə tikilən ilk ən qədim torpaq
qalalardan biri Naxçıvanda yerləşir.
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Səlcuqlar dövründə Naxçıvan.
VII yüzilliyin I yarısında Naxçıvan
Bizans imperatoru İraklinin hücumuna
məruz qalmışdır. 654-cü ildə ərəb əmiri
Həbib ibn Məsləmə Naxçıvanı zəbt etmişdir. Şəhər inzibati cəhətdən xilafətin 3cü əmirliyinə daxil edilmişdir. Bu dövrdə
feodal zülmünə, həmçinin yadellilərin
əsarətinə qarşı bir sıra çıxışlar olmuşdur.
IX yüzilliyin əvvəllərindən ərəblərə qarşı
xürrəmilər adlı xalq hərəkatı başlamışdır.
Xürrəmilərin əsas dayaq nöqtələrindən
və hərbi düşərgələrindən biri Naxçıvan şəhəri idi. IX-X yüzilliklərdə Naxçıvan Sacilər və Salarilər dövlətlərinin
tərkibində olmuşdur.
XI əsrin ortalarından Naxçıvan Səlcuq
sultanlarının ixtiyarına verildi. Səlcuq
hökmdarı Toğrul bəyin varisi Alp Arslan
1064-cü ildə Naxçıvanı ələ keçirmişdir.
Sultan Alp Arslan zamanında Azərbaycan
bölgəsindəki digər krallıqlar tamamilə itkisiz hala gətirilmiş və buna görə Alp Arslana Ebulfəth ünvanı verilmişdir. Alp Arslan
oğlu Məlikşahı və vəziri Nizam ül-Mülkü
öz yerinə qoyub Naxçıvanı tərk etmişdi.
Məlikşahın hakimiyyəti isə Azərbaycanın
türkləşməsinin son səhifəsini tamamlayır.
1092-ci ildə Məlikşahın ölümündən sonra Səlcuq imperiyası bir neçə müstəqil
dövlətlərə parçalandı. Lakin buna baxmayaraq Naxçıvan şəhəri müəyyən müddət
Səlcuq sultanlarından asılı vəziyyətdə
qalmışdı. Səlcuqların Azərbaycan üzrə
canişini Naxçıvanda yərləşirdi.
Atabəylər və Elxanilər hakimiyyəti.

YURDA GƏLƏN GÖRƏR

Gəncədəki Səlcuqlu dövlətinin bir
valisi olan Şəmsəddin Eldənizin 1136-cı
ildə bölgəyə hakim olması ilə Atabəylər
dönəmi, daha doğrusu Eldənizlər dövrü başlamışdır. XII yüzilliyin ortalarında

Naxçıvan Eldənizlər dövlətinin tərkibində
idi. Bu dövrdə Naxçıvan Atabəylər
dövlətlərinin əsas ticarət və sənətkarlıq
mərkəzinə çevrilmişdi. Naxçıvan şəhəri
XII yüzilliyin 30-cu illərinin sonundan
1175-ci ilədək bu dövlətin paytaxtı olmuşdur.
Naxçıvan həm də iqtisadi və
hərbi əhəmiyyətə malik olan şəhər idi.
Eldənizlərin ilk və əsas iqamətgahlarından olan Naxçıvan şəhəri xeyli inkişaf
etmişdi. Naxçıvanda qiymətli memarlıq abidələri – qalalar, saray, məscid,
türbə və s. tikilirdi. Məhəmməd Cahan
Pəhləvanın hakimiyyəti dövründə Naxçıvan hakimi onun arvadı Zahidə xatun
idi. Dövlətin xəzinəsi Əlincə qalasında
saxlanırdı.
Naxçıvanda olan Fransız səyyahı Vilhelm de Rubruk monqol istilasına qədər
Naxçıvanın böyük bir dövlətin paytaxtı,
iri və gözəl şəhər olduğunu qeyd edirdi. Şəhər 1221-ci ildə Çingiz ordularının
hücumuna məruz qalmış, xeyli dağıntılar
olmuşdur.
Monqolların
hücumundan
sonra Naxçıvan 1225-ci ildə Xarəzmşah
Məhəmmədin
oğlu
Cəlaləddin
Mənqiburinin hakimiyyətinə tabe olur.
Lakin şəhər monqolların hücumları zamanı daha böyük təhlükəyə məruz qalır.
Hülakü xan zamanında Naxçıvana gələn
türkmənlər ilə daha qədimdən burada
yaşayan türklər qaynayıb-qarışmışlar.
Naxçıvan Elxanilərdən sonra XIV əsrin
ikinci yarısından etibarən Çobanilərin,
Cucilərin, Cəlairlərin, Müzəffərlərin hücumlarına məruz qalmışdır. 1386-cı
ildə Teymurləngin qoşunları Naxçıvana gəlmişlər. Bu hücumda Naxçıvanın təsərrüfat həyatına və maddi
mədəniyyətinə ziyan dəymişdir. XV əsr
Qaraqoyunluların hakimiyyəti zamanında Naxçıvan daha da inkişaf etmişdi.
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Əfşar və Qacar dövrü.
Adından da göründüyü kimi, Nadir
şah Əfşar, əfşarlı türkmənlərinin Kırlu
oymağına mənsubdur. 1729-cu ildə II
Təhmasibi Səfəvi taxtına çıxaran Nadir
şah daha sonra onu da uzaqlaşdıraraq
Əfşar xanədanlığını qurmuşdu. O, 1736cı ildə Səfəvi sülaləsi nümayəndələrinin
formal idarə üsuluna son qoyaraq özünü
İranın şahı elan etdi. Nadir keçmiş inzibati bölgüləri-bəylərbəylikləri ləğv etdi.
Cüxur – Səd – Naxçıvan bəylərbəyliyi də
ləğv edilərək Azərbaycan adı altında vahid inzibati bölgüyə daxil edildi.
III Əhməd və I Mahmud zamanlarında Azərbaycanın Osmanlı torpaqlarına qatılması dövlətin aparıcı siyasətinə
çevrilmiş, ancaq Rusiyanın bu ərazilərə
yiyələnmək istəyi və Nadir şahın bacarıqlı fəaliyəti Osmanlı dövlətinin bunu
gerçəkləşdirməsinə əngəl olmuşdur.
Daha sonra, Azərbaycanın idarəçiliyi
yeni bir türkmən boyu olan Qacarların
əlinə keçmişdir (1779).
Naxçıvan xanlığı.
Naxcıvan 1747-ci ildə Nadir Əfşar
sui-qəsd nəticəsində öldürüldükdən
sonra Azərbaycanda iyirmiyə qədər
müstəqil feodal dövlətlər – xanlıqlar ya- ►

YURDA GƏLƏN GÖRƏR

XIII yüzillikdə monqolların işğal
etdikləri ərazidə kortəbii sufi dərviş
təriqəti yarandı. Həmin yüzilliyin sonunda belə dərviş ordenlərindən biri
də Azərbaycanın Ərdəbil şəhərində olmuşdu. Ordenin və şeyxlər sülaləsinin
adı müqəddəs sayılan Şeyx Səfiəddin
Ərdəbilinin (1252-1334) adı ilə bağlı
idi. XV yüzilliyin ikinci yarısında Ərdəbil
feodal hakimliyinin əhəmiyyəti xeyli artdı. Səfəvilər dünyəvi və ruhani işləri öz
əllərində birləşdirdilər. Səfəviyyə təriqəti
Şeyx Cüneyd zamanında (1447-1460)
tamamilə siyasi bir mahiyyət kəsb etmişdir.
Səfəvi xanədanlığının siyasi yüksəlişi
1501-ci ildə Şeyx İsmayılın Naxçıvanda Ağqoyunlu ordusunu məğlub
etməsi ilə başlanır. Şərur düzündə qızılbaşların Ağqoyunluların üzərindəki
qələbəsindən sonra Naxçıvan səfəvilərin
hakimiyyətinə keçdi. Səfəvi təriqətinin
şeyxi şah İsmayılın güclənməsinin ən
önəmli səbəbi onun qızılbaş türk tayfalarına güvənməsi ilə əlaqədardır. Təəssüf
ki, tariximiz iki türk dövlətinin: Səfəvi və
Osmanlı türk dövlətlərinin qarşı-qarşıya
gəldiyini göstərən hadisələrlə doludur.
Buna nümunə olaraq, Çaldıran Meydan
Müharibəsi (1514) göstərilə bilər. Bu
durum Əfşar xanədanlığının quruluşuna

qədər davam etmişdir.

Tarixin müxtəlif dövrlərinin Naxçıvanda qalan izləri.
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Vətəni vətənə bağlayan körpülər
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randı. Azərbaycan xanlıqları qüzey və
güneydə iki qrupa bölünürdü:
Qüzeydə: Şəki, Quba, Gəncə, Bakı,
Dərbənd, Naxçıvan, Şirvan, Talış,
İrəvan, Salyan, Qarabağ, Cavad.

mışdır. Bilindiyi kimi, bu bölgələrdə
erməni əhalisi azlıqda qaldığından
1828-ci ildə Güney Azərbaycandan,
Təbriz və çevrəsindən, 1829-1830cu illərdə Ərzurum və çevrəsindən
ermənilər köçürülərək Naxçıvan və
İrəvan
dairəsində
yerləşdirilmişdi.
1905-ci ildən başlayaraq Naxçıvanda
da ermənilərlə azərbaycanlılar arasında qırğın baş vermişdi. 1917-ci ildən
ermənilər Naxçıvana ərazi iddiaları ilə
çıxış etmişlər.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
dövründə Naxçıvan (1918-1920).
1917-ci ilin fevral – burjua inqilabından sonra, aprelin 15-də Bakıda
Qafqaz müsəlmanlarının qurultayı
keçirilmiş, uzun mübahisədən sonra
Məhəlli federasiyası yaradılması ideyası qəbul olunmuşdur. 1918-ci il mayın
28-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
elan edilmiş və bu hökumət Türkiyə
tərəfindən dərhal tanınmışdı.
1917-ci ilin yayında Naxçıvan diyarında müvəqqəti hökumətin yerli
hakimiyyət orqanları yaradılmışdı.
1918-ci ilin əvvəllərində erməni daşnaklarının silahlı dəstələri Naxçıvanda
qırğınlar törətdilər. Bakı daşnakların
və eserlərin əlində olduğu bir şəraitdə
Naxçıvan Milli Komitəsi real köməyi
yalnız Türkiyədən ala bilərdi. Xəlil bəyin
başçılığı ilə türk qoşunları Naxçıvanın
köməyinə gəldi.
1918-ci ilin noyabrında Araz Türk ►

YURDA GƏLƏN GÖRƏR

Güneydə: Təbriz, Urmiya, Ərdəbil,
Xoy, Qaradağ, Sərab, Marağa, Maku.
XVIII əsrin ortalarında kəngərli tayfa başçısı Heydərqulu xan özünü Naxçıvanın xanı elan etmişdir. Naxçıvan
xanlığına Naxçıvan, Şərur, Ordubad,
Mehri, Qafan və başqa əyalətlər daxil
idi. 1787-ci ildə Naxçıvanın xanı Kalbalı xan oldu. Xanlıqlar dövründə Naxçıvanda bir qədər dirçəliş baş verdi.
Birinci Rusiya – İran müharibəsi
(1805-1813) illərində Naxçıvan xanlığı Gülüstan müqaviləsinə görə İranın
hakimiyyəti altında qalmışdı.
İkinci Rusiya – İran müharibəsi
(1826-1828) gedişində – 1827-ci
ildə rus ordusu Naxçıvanı tutmuşdu.
Naxçıvan xanlığının zorla Rusiyaya
birləşdirilməsi 1828-ci ildə Rusiya və
İran arasında bağlanan Türkmənçay
müqaviləsi ilə başa çatdırılmışdı. Naxçıvan 1841-ci ildə qəza mərkəzi oldu.
Onun ərazisi 1841-ci ildən Gürcüstan
– İmeretiya, 1850-ci ildən isə əslən
Azərbaycanlıların idarəçiliyində olan
İrəvan quberniyasının tərkibinə daxil
idi.
Azərbaycanın digər torpaqları kimi
Naxçıvan da rusların hakimiyyəti altına keçdikdən sonra ermənilərin həmin
torpaqlarda yerləşdirilməsinə başlan-
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Naxçıvan həm də pirlər, ocaqlar diyarıdır
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Respublikası yarandı. Paytaxtı Naxçıvan şəhəri olan bu respublikanın
ərazisi 16.000 km2 -ə, əhalisi isə 1 milyon nəfərə yaxın idi. Hüdudları Naxçıvan, Şərur – Dərələyəz, Ordubad
qəzalarını, habelə Sərdarabad,
Uluxanlı, Vedibasar, Qəmərli, Meğri və başqa regionları əhatə edirdi.
Türkiyənin Birinci Dünya Müharibəsində
məğlubiyyəti
Mudros
müqaviləsinin şərtlərinə görə türk
qoşunlarının
Azərbaycandan,
o
cümlədən Naxçıvandan çıxarılmasına səbəb oldu. Türkiyənin özündə
də vəziyyətin qeyri-sabitliyi, rusların
neft və sənaye mərkəzi olan Bakını
işğal etməyə cəhd göstərməsi, Avropa ölkələrinin Rus təhdidini görə
bilməməsi üzündən Azərbaycan 1920ci il aprel ayının 28-də ruslar tərəfindən
işğal edildi.

YURDA GƏLƏN GÖRƏR

Sovetlər Birliyi dövründə
Naxçıvan.
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Naxçıvan – Azərbaycanda bolşeviklər hakimiyyətə gəldikdən sonra
iyulun 28-də Naxçıvan Sovet Sosialist Respublikası yaradıldı. Àli orqan
olan Naxçıvan İnqilab Komitəsi seçildi. İnqilab Komitəsi Naxçıvanı
Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi elan
etdi. Moskvada bağlanmış Moskva və
Qars müqavilələrinə əsasən Naxçıvan
ölkəsinin üçüncü bir dövlətə güzəştə
gedilməməsi şərti ilə Azərbaycanın
himayəsinə verilməsi qərara alınmışdı.
Naxçıvanın ərazisinin qorunmasında
Moskva və Qars müqavilələrinin mühüm əhəmiyyəti olmuşdur. Sovetlər
Birliyi dövründə Naxçıvanın bir sıra
ərazisi Ermənistana verilmiş, qonşu
Türkiyə Respublikası ilə iqtisadi, siyasi
və mədəni əlaqələrin qarşısı alınmışdır.
Naxçıvan 1921-ci ilin mart ayının
16-dan başlayaraq əvvəlcə Naxçıvan
Sovet Sosialist Respublikası, 1923-cü
ilin iyun ayının 16-dan sonra Naxçıvan
diyarı, 1924-cü ilin fevral ayının 9-dan
Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikası, 1990-cı ilin noyabr ayının
17-dən isə ulu öndər Heydər Əliyevin
səyləri nəticəsində Naxçıvan Muxtar
Respublikası adlandırılmışdır.
Azərbaycan və onun ayrılmaz tərkib
hissəsi olan Naxçıvan MR istiqlaliyyət
qazanmaq üçün uzun müddət
mübarizə aparmışdır. SSRİ-nin dağılma prosesi 1980-cı illərin sonunda
Qarabağ hadisələrinin təkrar alovlandırılmasına və azərbaycanlılarla
ermənilərin qarşıdurmasına gətirib
çıxartdı. Müstəqillik hərəkatını boğ-
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maq üçün 19 yanvar 1990-cı ildə Sovet Ordusu hissələri Bakıya girərək
qanlı qırğın törətdi. Bundan 8 saat
əvvəl rus-erməni birləşmələri Naxçıvan MR-in Kərki kəndini işğal etdi,
sərhəd boyu intensiv hücuma keçdi. Yüzlərlə Azərbaycanlı şəhid oldu.
Sərhədlərinin qorunmasına təminat
ala bilməyən Naxçıvan Muxtar Sovet
Sosialist Respublikasının Ali Soveti
Moskva və Qars müqavilələrini əsas
götürərək SSRİ-nin tərkibindən çıxmaq barədə qarar qəbul etdi. Bu, faktiki olaraq SSRİ-nin süqutunun başlanğıcı idi.
1990-cı
ildən
proseslər.

sonrakı

İnam və iman yerləri

siyasi

Dağlıq Qarabağ ətrafında başlanan hadisələr Naxçıvanda da öz əkssədasını tapırdı. Bu dövrdə Naxçıvanın
vəziyyəti daha ağır idi. Onu ermənilər
tərəfindən işğal təhlükəsi gözləyirdi.
1990-cı il iyulun 22-də möhtərəm
Heydər Əliyevin siyasi təqib ücbatmdan Moskvadan Naxçıvana gəlməsi
bu regionu xilas etdi. Fəal siyasətə
qayıdan Heydər Əliyev Azərbaycan
və Naxçıvan parlamentlərinə deputat,
1991-ci ilin sentyabrında isə Naxçıvan
MR Ali Məclisinə sədr seçildi.
Heydər Əliyevin qətiyyəti və siyasi iradəsi sayəsində Naxçıvan
parlamenti tarixdə ilk dəfə olaraq
milli dövlətçilik ənənəsinin bərpası
istiqamətində tale yüklü addımlar atdı.
Üç rəngli dövlət bayrağı qəbul olundu.
Bayraq və digər müstəqillik atributları
barədə qanunvericilik təşəbbüsü qaydasında Azərbaycan Ali Soveti qarşısında məsələ qaldırıldı. Ermənistan
tərəfindən blokadaya alınan Naxçıvan MR-in yaşaması üçün İran və
Türkiyə ilə ələqələrin yaxşılaşmasına
xüsusi diqqət yetirildi. 1992-ci ildə
Azərbaycana bağlı Naxçıvan MR ilə
Türkiyə və İran arasında protokollar imzalandı, Araz çayı üzərindən
körpülər salındı.
Naxçıvan MR-in təhlükəsizliyi
ilə əlaqədar konkret tədbirlər görüldü. İlk dəfə olaraq Ermənistanla
atəşkəsə nail olundu. Bu, milli ordu
quruculuğu və Naxçıvanın etibarlı
müdafiə təminatı üçün zəruri gediş
idi.
1993-cü ildə möhtərəm Heydər
Əliyev Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti seçildikdən sonra respublikada yaranmış siyasi sabitlik
Naxçıvana da öz təsirini göstərmiş,
bölgədə sabitlik və dirçəliş üçün
zəmin yaranmışdır. ■
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Gəmiqaya abidələri Azərbaycan xalqının mənşəyinin öyrənilm
«Naxçıvan Azərbaycanın gözəl bir guşəsidir. Naxçıvan Azərbaycan xalqının qədim tarixini əks etdirən
müqəddəs bir torpaqdır. Naxçıvan böyük şəxsiyyətlər yetişdirmiş bir torpaqdır. Naxçıvan Azərbaycan tarixini
əks etdirən abidləri özündə cəmləşdirən bir diyardır… Bura mənim ana torpağımdır. Mən burada doğulmuşam… Bu, (Gəmiqaya) bildiyimiz kimi təbiətin böyük abidəsidir, eyni zamanda insan yaradıcılığının abidəsidir.
Bu abidə Azərbaycanındır. Azərbaycanın tarixini əks etdirən abidədir».
Heydər Əliyev
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri
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Vəli Əliyev
AMEA-nın müxbir üzvü, tarix elmləri doktoru, professor

ədim Naxçıvan mədəniyyətinin

Gəmiqaya abidələri və onlar
haqqında ulu nəsillərdən yaddaşlarda qalmış əfsanələr Azərbaycan
tarixinin ilkin təkamül çağlarını və xalqımızın mənşəyini öyrənilməsi üçün dəyərli
mənbələrdir.
Gəmiqaya Kiçik Qafqazın Zəngəzur
dağ
silsiləsinin
Ordubad
rayonu
ərazisində yerləşən ən hündür zirvəsi
(3406 m) Qapıcığa qədim Naxçıvan tayfaları tərəfindən verilmiş əfsanəvi addır.
Qədim şumer mənşəli əfsanəyə
görə, guya ümumdünya daşqını baş vermiş, Nuh peyğəmbər öz gəmisi ilə üzüb
Naxçıvana çatmışdır. Burada Gəmiqaya
zirvəsi suyun altında qalıb görünməz olmuşdur.
Nuhun gəmisi üzərkən Gəmiqayanın
zirvəsinə toxunub bərk ləngər vurmuşdur.
Nuh peyğəmbər arvadına və oğlanlarına
demişdir ki, narahat olmayın Kəmçi (kəm,
kiçik) qayadır. Kəmçi adlı dağ, Ordubaddan cənubda, Arazın sağ sahilindəki Qaradağ silsiləsində də vardır.
Həmin əfsanəyə görə Nuhun

gəmiçi yolunu davam edir, bir az sonra Əlincəçay vadisində başqa bir daha
toxunur, zirvəsini kəsib keçərək təhlikəli
ləngərlənir. Bu anda peyğəmbər demişdir ki, İnan dağıdır! Əlincəçay vadisində
vüqarla ucalan bu dağ Naxçıvan əhalisi
tərəfindən müqəddəs sayılır – Haçadağ,
İlandağ, İnandağ və Elandağ adlandırılır.
Rəvayətə görə, Nuhun gəmisi Ağrıdağda deyil, Gəmiqayada dayanmışdır. Gəmidən quruya çıxıb Naxçıvanda
məskən salınmış və burada yeni insan
nəsillər yaranmışdır. Naxçıvan şəhərinin
əsasında bu dövrdə qoyulmuşdur.
Qədim Şumer dünyası ilə bağlı, e. ə.
IV-III minilliklərə aid edilən «Ümumdünya daşqını» haqqındakı əfsanənin Naxçıvanda yayılması tarix həqiqətləri əks
etdirir.
Həmin dövrdə Əlincəçay və Gilançay
vadisində yaşamış qədim Naxçıvan tayfalarının Mesopotamiya ilə sıx əlaqələri
yaranmışdır. Odur ki, Yaxın Şərq
ölkələrində baş verən tarixi prosesləri
əks etdirən maraqlı miflər, rəvayətlər
Naxçıvanda da yayılmışdır.

Gəmiqaya ərazisindəki abidələrdə və
bu dağla bağlı əfsanədə tarixi həqiqətlər
araşdırılır.
E. ə. IV minillikdən başlayaraq
bu günədək Naxçıvan əhalisinin iqtisadi həyatında, xüsusilə maldarlıq
təsərrüfatında mühüm əhəmiyyət kəsb
edən Gəmiqaya yaylaqları tədricən
müqəddəsləşmiş və buradakı bir sıra
təbii qaya sığnaqları sitayiş yerlərinə
çevrilmişdir.
Bibqətəl pirinə yazın başlanğıcında,
məhsuldarlığın, nəslin artması arzusu
ilə ziyarətə gələn insanlar qurbanlar
kəsdikdən sonra, Qaranquş yaylağındakı bulaqların ətrafında susəndi ayini
icraə edərək bir-birinə su siləyirlər. Maraqlıdır ki, bu arzu və inam Gəmiqaya
təsvirlərində də öz əksini tapmışdır.
Naxçıvan diyarında e. ə. IV-I
minilliklərdə əhalinin sıx məskunlaşdığı
bölgələrdən biri, mənbəini Gəmiqayadan
alan Gilançay vadisi olmuşdur.
Gilançayın Araza qovuşduğu düzən
ərazidən başlayaraq, onun Gəmiqayaya
qədər uzanan vadisində bir çox abidələr
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– Aza, Plovdağ, Sabirkənd, Muncuqlu, Gilan,
Gilankənd, Biləv, Parağa, Tivi, Nəsirvaz, Xurs,
Qaranquş, Nəbiyurdu və b. yaşayış yerləri, nekropollar, qalalar, müdafiə istehkamları yerləşir.
1968-1992-ci illərdə Gəmiqayada daş hörgülü qalaçalar yurd yerləri, qalaçalar (müdafiə istehkamları), və qayaüstü təsvirləri qeydə alıb tədqiq
etmişəm.
Gəmiqaya dördüncü geoloji dövrdə yaranmış,
Zəngəzur dağının ən hündür sərt sıldırımlı, qranit
qayalıq zirvəsidir.
Bu qayalıqlar təbii aşınmalar və parçalanmalar nəticəsində Gəmiqayanın cənub və cənubiqərb yamaclarına səpələnmişdir.
Nisbətən iri qaya parçaları Qaranquş yaylağı
ilə Gəmiqaya zirvəsi arasındakı dağ selovlarına
sürüşərək müəyyən sahələrdə toplanmışdır.
Həmin qayaların üzəri dördüncü geoloji
dövrdə buzlaqların sürüşməsi nəticəsində cilalanmışdır.
Gəmiqayanın qədim mövsimi sakinləri
məhz bu qayalar üzərində öz həyat tərzlərini,
dünyagörüşlərini əks etdirən təsvirlər və piktoqrafik yazılar həkk etmişlər.
Gəmiqaya təsvirlərinin kompozisiyalarında
adam, keçi, öküz, maral, at, it, quş, ilan rəsmləri
və müxtəlif şərti işarələr daxildir.
Burada çox maraqlı ov, rəqs və müəyyən
ayinlərlə bağlı səhnələr vardır.
Tək-tək qayalar üzərində səma cisimlərinə –
günəşə, aya, ulduzlara inamla bağlı rəsmlər həkk
olunmuşdur.
Gəmiqaya təsvirlərinin bir sıra motivləri Naxçıvanın ilk tunc dövrü (e.ə. IV-III min.) Kür-Araz
mədəniyyəti yaşayış yerindən tapılan gil qablar
üzərindəki lövbərvari, spiral şəkilli, dairəvi və b.
işarələrlə, həmçinin quş təsviri ilə tam eyniyyət
təşkil edir.
Başqa bir qrup qayaüstü rəsmlər Naxçıvanın ►
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dağətəyi düzən ərazilərdəki abidələrdən
(Nəhəcir, Qızılburun, Şahtaxtı, I, II
Kültəpə, Yaycı və b.) orta tunc dövrü (e. ə.
XXIII-XV əsrlər) yaşayış yerləri və nekropollarından tapılan sadə və boyalı qablar
üzərindəki keçi, öküz, at, adam rəsmləri
və həndəsi naxışlarla tam oxşardır.
Gəmiqaya təsvirlərinin Kiçik Qafqazdakı digər abidələrlə – Kəlbəcər, Göyəm,
Sünik, Qobustan, Şimali Qafqaz, Cənubi
Azərbaycan (Qaradağ) və Anadolu qayaüstü rəsmləri ilə genetik, etnik mədəniyyət
bağlılığı vardır.
Bu qədim petroqliflər türk mənşəli etnoslara məxsusdur.
Gəmiqaya təsvirləri qədim Naxçıvan diyarında e.ə. IV-I minilliklərdə yaşamış türk mənşəli tayfalara məxsus
mədəniyyət abidələridir.
Gəmiqaya
abidələrinin
bizim
tərəfimizdən elmi faktlarla şərhindən
sonra bəzi erməni «tədqiqatçıları» bu
qayaüstü təsvirləri haqda saxta yazılar
nəşr etdirmişlər.
A.Ayvazyan gizlindən Naxçıvan
MR-na gəlmiş. Gəmiqaya təsvirlərinin
fotoşəkillərini çəkib «Navasarın qaya
təsvirləri» məqaləsini (Ermənistan EA
«Xəbərləri». № 2, 1962) və «Naxçıvanın
memorial abidələri və relyefləri» (Yerevan, 1987, erməni dilində) «kitabını» nəşr
etdirmişdir. O, Gəmiqayanı Navasar, Tapanasor kimi saxta adla əvəz etmişdir.
Qədim Naxçıvan mədəniyyətinə aid
Gəmiqaya təsvirləri erməni mədəniyyəti
abidələri kimi şərh edilmişdir.
Beləliklə, Naxçıvan torpaqlarının
Ermənistana aid olması iddiası irəli sürülür. Lakin, konkret tarixi mənbələrdən
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məlumdur ki, erməni etnosu indi yaşadıqları Ermənistan ərazisinə Ön Asiyadan e.ə. I minilliyin sonlarında gəlmişlər.
Tarixən Qərbi Azərbaycan torpaqları
olan bu ərazilərdə isə e.ə. IV-I minilliyin
birinci yarısında qədim türk tayfaları yaşamışlar. Qərbi Azərbaycan ərazisindəki
qədim türk dəfn abidələri olan kurqanlar
və qayaüstü rəsmlər bunu sübut edir.
Gəmiqaya petroqlifləri və onlarla
bilavasitə bağlı olan Naxçıvanın düzən
ərazilərinin tunc, ilk dəmir və antik dövrü
abidələrinin daha geniş planda tədqiqi
erməni tarixçilərinin saxtakarlığını bir
daha üzə çıxarıb onların ərazi iddiasını
ifşa etməyə imkan verir.
Azərbaycan
Respublikası
prezidenti cənab Heydər Əliyevin xüsusi
qayğısı sayəsində 2001-2002-ci illərdə
Gəmiqayada və onun ətraf ərazilərində
geniş planda arxeoloji, etnoqrafik, toponimik, folklor tədqiqatları aparılmışdır.
Qaranquş və Nəbiyurdu yaylaqlarında dairəvi planlı yurd yerləri və qalaçaların yaxınlığındakı qayalar üzərində yeni
təsvirlər – at, atlı, maral, quş rəsmləri,
müxtəlif piktoqrafik yazı işarələri aşkar
edilmişdir.
Nəbiyurdunda kurqan tipli abidələrdə
arxeoloji qazıntılar aparılmış e. ə. IV-I
minilliklərə və orta əsrlər dövrünə aid
gil qab nümunələri, daş piyalə, obsidian
qəlpələr əldə edilmişdir.
Bu tapıntılar Gəmiqaya təsvirlərinin
dövrünü daha da dəqiqləşdirməyə imkan
verdi.
İlk tunc dövrünə aid gil qab nümunələri
Naxçıvanın I Kültəpə, II Kültəpə, Maxta,
Ovçulartəpəsi və b. yaşayış yerlərinin

Kür-Araz mədəniyyəti keramikası ilə tam
eyniyyət təşkil edir.
Gəmiqaya təsvirlərinin süjetləri Naxçıvan boyalı qabları üzərindəki rəsmlərlə
oxşardılar.
Yeni arxeoloji tədqiqatlar Gəmiqaya
abidələrinin, qayaüstü təsvirlərinin qədim
Naxçıvan tarixinin və mədəniyyətinin
öyrənilməsi
üçün
müstəsna
elmi
əhəmiyyətə malik olduğunu göstərir.
Bu abidələr – piktoqrafik yazılar
qədim Naxçıvanın maddi və mənəvi
mədəniyyətinin çox mühüm tərkib hissəsi
olaraq, daha geniş planda və dərindən
öyrəniləcəyi planlaşdırılmışdır.
Gəmiqaya abidələrinin hərtərəfli
tədqiqi Naxçıvan ərazisində yaşamış
qədim tayfaların etnik mənsubiyyətini,
eləcə də Azərbaycan xalqının etnogenezinin öyrənilməsində müstəsna elmi
əhəmiyyət kəsb edəcəkdir.

NUH TUFANI VƏ
GƏMİQAYA TƏSVİRLƏRİ

D

Vəli Baxşəliyev
AMEA-nın Naxçıvan Bölməsi

əniz səviyyəsindən 3906 m.

yüksəklikdə yerləşən Gəmiqaya
təsvirləri ilk dəfə 1965-ci ildə
aşkar olunmuşdur. 1967-ci ildən başlayaraq Gəmiqayada müxtəlif ekspedisiyalar işləmiş, minlərlə qaya təsvirləri
qeydə alınmışdır. Xalq arasında qaya
təsvirlərinin yerləşdiyi ərazi ilə bağlı xeyli əfsanə və rəvayətlər vardır. Rəvayətə
görə, dünya daşqını zamanı Nuhun
gəmisi Naxçıvandan keçərkən qaya ►
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təsvirlərinin yaxınlığında quruya çıxmış
və indiki Qapıcıq zirvəsində daşlaşıb qalmışdır. Kiçik Qafqaz dağlarının ən yüksək
zirvələrindən biri olan bu qaya nəhəng
gəmiyə bənzədiyinə görə Gəmiqaya adlandırılmışdır.
Azərbaycan xalqı içərisində olduqca
müxtəlif variantları olan bu əfsanənin
tarixi kökləri qədim şumerlərlə bağlıdır (Дьяконов И.М. Шумерский
героический эпос // Вестник Древней
истории, 1964, № 3). Mesopotamiyada
aparılan arxeoloji tədqiqatlaradək dünya
xalqlarına bu əfsanənin yalnızca yəhudi
variantı məlum idi. Arxeoloji tədqiqatlar
zamanı Mesopotamiyada aşkar olunan
mixi yazıların oxunması ilə gil lövhələrin
bir qrupunda dünyanı su basması
haqqında şumer əfsanəsinin yazıldığı
müəyyən edilmişdir. Əfsanənin yazıldığı
gil lövhələr e. ə. II minilliyin birinci yarısına aid edilir.
Gil lövhələr üzərində yazılan bu
əfsanələr oxunduqdan sonra dünya
alimlərinə məlum olmuşdur ki, Bibliyada saxlanan Nuh tufanı haqqında
yəhudi əfsanəsi öz mövzusunu şumer
əfsanələrindən götürmüşdür (Вулли Л.
Ур Халдеев. М.: Изд-во. Восточной
литературы, 1961, 255 с., s. 33-35).
Şumerlərin tarix səhnəsindən çıxması, mixi yazıların elm aləmindən uzun
müddət gizli qalması nəticəsində şumer
əfsanələri unudulmuş, dünya xalqlarına
isə yalnızca Bibliyada təsvir olunan Nuh
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əfsanəsi bəlli olmuşdur. Dünya tufanı
haqqında müsəlman əfsanəsinin əsasını
təşkil edən Nuh əfsanəsi bir sıra Şərq
xalqlarının, o cümlədən Azərbaycan
türklərinin ədəbiyyatına təsir etmişdir. Bu
təsir həm də o dərəcədə böyük olmuşdur ki, bir sıra Orta əsr müəllifləri türk
xalqının mənşəyini Nuhla bağlamışdır.
Əfsanənin Gəmiqaya ilə bağlı variantının
qısa məzmunu belədir: Yer üzünü su alır.
Nuhun gəmisi dəryada xeyli dolandıqdan
sonra bir dağa dəyir. Nuh deyir ki, nə ağır
dağdır. Bu dağın adı Ağrı dağı qalır. Nuhun gəmisi ikinci dəfə yenə bir dağa toxunur. Nuh deyir: İnan ki, dağdır. Bu dağın da
adı İnan dağ-İlandağ qalır. Üçüncü dəfə
Nuhun gəmisi qayaya toxunanda deyir ki,
kəmki qayadır. Bu dağın adına da Kəmki
deyirlər. Kəmkidən sonra Nuhun gəmisi
Gəmiqayaya yan alır (Səfərli Fəxrəddin.
Gəmiqaya abidələri // Naxçıvan, № 2,
2000, s. 31-32., s. 31; Azərbaycan Folklor Antologiyası. Bakı: Azərnəşr,1994,
338 s., s. 66-69). Rəvayətə görə, Nuhun
gəmisi Gəmiqayada qalaraq daşlaşmışdır. Gəmidə olan insanlar isə quruya
çıxaraq həyatı davam etdirmişdir (Səfərli
Fəxrəddin. Gəmiqaya abidələri // Naxçıvan, № 2, 2000, s. 31-32., s. 31-32). Bu
əfsanənin Naxçıvanda yayılan başqa bir
variantına görə Nuhun gəmisi əvvəlcə
Gəmiqaya yan almış, daha sonra İlandağa toxunmuş və Ağrı dağda ilişib qalmışdır. Bu əfsanənin bütün aspektlərinin
real olduğunu qəbul edənlər Ağrıdağ

və Gəmiqayada Nuhun gəmisinin qalıqlarını axtarmağa da cəhd etmişlər. Bu
əfsanəyə əsaslanan Orta əsr müəllifləri
bəşər tarixinin Nuhdan başlaması ilə
bağlı fərziyyələr irəli sürmüş və türk
xalqının mənşəyini Nuhla bağlamışlar. Son zamanlar Naxçıvan, Nəhəcir,
Nehrəm toponimlərinin Nuhla bağlı olması haqqında da ehtimal da irəli sürülmüşdür (Səfərli Fəxrəddin. Gəmiqaya
abidələri // Naxçıvan, № 2, 2000, s. 3132., s. 32). Gəmiqaya rəsmlərinin Nuhun
gəmisindən yenən ilk insanlar tərəfindən
çəkilməsi ilə bağlı fikirlər də vardır. Yeri
gəlmişkən qeyd edək ki, tədqiqatçılar
haqlı olaraq Naxçıvan toponiminin Nuhla
bağlı olmadığını söyləmişlər. Bu toponimin tayfa adı bildirən “naxçı” və məkan
bildirən “van” şəkilçisinin birləşməsindən
yarandığını söyləyənlər, bizcə, haqlıdırlar
(Amanoğlu Əbülfəz. Naxçıvan sözünün
mənşəyi haqqında // Naxçıvan, 2000, №
2, s. 27-30., s. 27-30; 4, s. 44; 16, s. 1319). Şübhəsiz ki, Nuh əfsanəsində əks
olunan mifoloji epizodlar xalqımızın keçmiş düşüncə tərzinin öyrənilməsi üçün
əhəmiyyətlidir. Lakin bunlar türk xalqının
mənşəyini Nuhla bağlamağa əsas vermir.
Türklərin mənşəyi ilə bağlı olan əfsanə və
rəvayətlərə islam və yəhudi əfsanələrinin
qarışdığını tədqiqatçılar vaxtilə qeyd etmişdir (Seyidov M. Azərbaycan xalqının
soy kökünü düşünürkən. Bakı: Yazıçı
1989, 496 s., s. 406).
Dünya tufanı haqqında əfsanənin ►
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həqiqət olub olmaması alimləri uzun müddət düşündürmüşdür. Nəhayət, Mesopotamiyada aparılan qazıntılar bu suala cavab vermişdir. Qazıntılar zamanı məlum
olmuşdur ki, e. ə. IV minillikdə Mesopotamiyada böyük daşqın olmuşdur. Daşqın
zamanı Mesopotamiyanın düzənlik qismi,
Elamdan Suriya yaylasınadək su altında
qalmış, Əl-Obeyd və Rəcəbiyyə kimi
yaşayış yerləri tərk edilmişdir. Daşqın
Əl-Obeyd mədəniyyətini məhv etsə də,
Orda yaşayış davam etmişdir (Вулли Л.
Ур Халдеев. М.: Изд-во. Восточной
литературы, 1961, 255 с., s. 35). Araşdırmalar göstərmişdir ki, bu daşqın lokal
xarakter daşımış, Mesopotamiyadan
çox da kənara çıxmamışdır. Lakin Mesopotamiyadakı yaşayış məskənlərinin
əksəriyyəti su altında qaldığından insanlara elə gəlmişdir ki, bütün dünyanı su
alıb (Вулли Л. Ур Халдеев. М.: Изд-во.
Восточной литературы, 1961, 255 с.,
s. 36).
Göründüyü kimi, Nuhun gəmisi ilə
bağlı olan əfsanənin heç də bütün detalları doğru deyildir. Bəşər cəmiyyəti
yarandıqdan sonra bütün dünyanın su
altında qalması kimi bir hadisə olmamışdır. Əfsanədəki hadisələr müəyyən
qədər şişirdilmişdir. Bütün bunlara baxmayaraq, Nuhun tarixi şəxsiyyət olması,
hətta onun qəbrinin Naxçıvanda olması
haqqında xalq arasında rəvayətlər dolaşmaqdadır (Həbibbəyli İ. Naxçıvanda elm
və mədəniyyət / Azərbaycan tarixində
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Naxçıvan. Bakı: Elm, 1996, s. 73-91.,
s. 73-91). Bu fikirlərin tədqiqatçılar arasında yayılmasında K.A.Nikitinin nəşr
etdirdiyi “Naxçıvan mahalı və Naxçıvan
şəhəri” adlı məqalənin müəyyən rolu
olmuşdur. B.Kəngərlinin çəkdiyi “Nuhun qəbri” rəsm əsəri bu fikirləri daha
da möhkəmləndirmişdir. Azərbaycan
tarixini Nuh əfsanəsi ilə bağlayaraq
onu qədimləşdirmək istəyi alimlərimizin
vətənpərvərlik hissləri ilə bağlı olmuşdur.
Onu da qeyd edək ki, bəşər tarixi nəinki
Nuh əfsanəsi ilə bağlanmır, əksinə insanın yaranması və onun fəaliyyəti bu
əfsanədən çox-çox qədimdir.
Dünya arxeologiya elminin uğurları
insan cəmiyyətinin 2,5-3 milyon il bundan
əvvəl yarandığını göstərir. Azərbaycanda
aparılan qazıntılar ölkəmizdə insanların
1,5 milyon il bundan əvvəl məskənləşdiyini
və Azərbaycanın antropogen zonasına
daxil olduğunu təsdiq edir. Azıx mağarasında aşkar olunan ibtidai insanın daşlaşmış çənə sümüyü dünyada ən qədim
tapıntılardan biridir (Гусейнов М.М.
Древний палеолит Азербайджана.
Баку: Элм, 1985, 96 с., s. 40-44). Naxçıvan ərazisində insanların Orta Paleolit dövründə məskənləşdiyi arxeoloji
tədqiqatlarla sübut edilmişdir. Aydındır ki,
Naxçıvanın tarixini qədimləşdirmək üçün
Nuh əfsanəsinə ehtiyac yoxdur. Həm də
bu əfsanənin tarixi yalnız 7-6 min il bundan əvvələ aiddir. Digər tərəfdən Mesopotamiyada baş verən daşqın Azərbaycanı

əhatə etməmiş, e. ə. VI-IV minilliklərdə
burda çiçəklənən mədəniyyətlər olmuşdur (Абибуллаев О.А. Некторые
итоги изучения холма Кюльтепе
в
Азербайджане
//
Советская
археология, 1963, № 3, с. 157-168., s.
158; Абибуллаев О.А. Остатки жилищ
во втором слое поселения Кюльтепе
около Нахичевани // МИА ССР, 1965,
№ 125, М - Л., с. 40-64., s. 40-64).
Nuh əfsanəsinə əsaslanaraq Gəmiqaya rəsmlərini ən qədim rəsm əsəri
hesab edənlər yanılırlar. Çünki yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, bu əfsanə bəşər
cəmiyyətinin yaranması ilə müqayisədə
çox gəncdir. Digər tərəfdən arxeoloji
araşdırmalar sübut edir ki, incəsənətin
meydana çıxması ağıllı insanın yaranması və fəaliyyəti ilə bağlı olmuşdur.
Paleolit dövrünün son mərhələsinə aid
rəsmlərə İspaniyada Altamira, Fransada
Lyasko, Sibirdə Lena vadisində və digər
yerlərdə rastlanmışdır (Мартынов А.И.
Археология СССР. М.: Наука, 1973,
296 с., s. 47-50). Azərbaycanda Mezolit
dövrünə aid ən qədim rəsm əsərləri Qobustanda aşkar olunmuşdur. Gəmiqaya
rəsmlərinin əksəriyyəti Tunc dövrünə
aid edilmişdir. Lakin burada daha qədim
rəsmlərin olduğu da ehtimal olunur
(Əliyev V. Gəmiqaya abidələri. Bakı:
Azərnəşr, 1993, 79 s., s. 70-76; 6, s.35).
Gəmiqaya təsvirlərinin yaranmasında ölkəmizin qədim sakinlərinin ideoloji görüşləri mühüm rol oynamışdır. ►
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Gəmiqaya təsvirlərinin repertuarı bu fikri
təsdiq edən faktlardan biridir. Burada
təsvir olunan yırtıcı heyvanların, balıq,
ilan, həşərat və digər rəsmlərin qədim
insanların inamları ilə sıx bağlılığı vardır. Gəmiqaya ilə bağlı Nuh əfsanəsinin
mövcudluğu, Kiçik Qafqazın ən yüksək
zirvəsinin Qapıcıq dağında yerləşməsi,
Qaranquş
yaylağının
yaxınlığında
Bibqətəl ziyarətgahının olması da bununla əlaqəli olmalıdır. Bu ərazinin dağları və suları qədim insanlar tərəfindən
müqəddəs hesab edilmişdir. Dəli bulağın yaxınlığında çəkilən Qaranquş rəsmi
Qaranquş yaylağının bu quşa olan
inanclarla bağlı olduğunu təsdiq edir.
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Bəzi tədqiqatçıların qayaüstü təsvirlərin
müqəddəs ziyarətgahların ətrafında yaranması ilə bağlı fikirləri, bizcə, doğrudur.
Gəmiqaya təsvirləri qədim insanların
dünyagörüşü və mənəvi mədəniyyətini
əks etdirən dəyərli sənət əsərləridir.
Belə hesab edirik ki, Gəmiqaya
təsvirlərinin yaranmasında Azərbaycan
xalqı arasında geniş yayılan dağ kültunun da müəyyən rolu olmuşdur. Dağ
Tanrıya daha yaxın hesab edilərək
müqəddəsləşdirilmişdir.
Araşdırmalar
türk xalqlarında dağın ulu əcdad hesab
edildiyini, dağ ruhuna inamın mövcud
olduğunu göstərmişdir. Yeddi qardaşla bağlı əfsanədə vətəni müdafiə edə

bilməyən qardaşlar Tanrıya yalvarırlar
ki, onları dağa çevirsin. Yeddi qardaş
dağa çevrilərək yağıların yolunu kəsir
və vətəni basılmağa qoymurlar. Yeddi
qardaş dağı indi də müqəddəs ocaq kimi
ziyarət edilir.
Azərbaycan folklorunda müqəddəs
daşlar, daşa dönənlər, daşla niyyət etmə
ilə bağlı inamlar öz əksini tapmışdır. Hazırda Naxçıvan MR-ın bir sıra yerlərində
mağara-ziyarətgahların
mövcudluğu
da bu fikirləri təsdiq edir. Orta Asiyada
türkdilli xalqların yaşadığı bölgədə Tanrı
dağları toponiminin varlığı, onunla bağlı
mərasimlərin keçirilməsi dağ kultunun
türklər arasında geniş yayıldığını göstərir.
Bu tip inamlar digər xalqlar arasında da
yayılmışdır.
Mifoloji məzmuna malik bu rəsmlər
müqəddəs yerlərdə çəkilmişdir. Qədim insanların bu əraziyə müəyyən mərasimlər
keçirmək üçün toplanması ehtimalı da
vardır. Qrup halında verilən rəsmlərdə
maskalı insan təsvirlərinin olması, kollektiv
qərs və ov səhnələri belə mərasimlərin keçirildiyini göstərir.
Araşdırmalar
zamanı
Gəmiqaya
ətrafında arxeoloji abidələrin mövcud olduğu müəyyən edilmişdir. Bu ərazidə qədim
köçəri-maldar tayfalara aid yurd yerləri,
qəbir abidələri mövcuddur.
2002-ci ildə tədqiq edilən qəbirlərin
birindən Erkən Tunc dövrünə aid keramika
nümunələri aşkar olunmuşdur. Gəmiqaya
ərazisində mövcud olan ən qiymətli arxeoloji abidələr qaya təsvirləridir. Qaya
təsvirləri başlıca olaraq Qaranquş yaylağında və onun ətrafındakı digər yurd
yerlərində, başlıca olaraq su qaynaqlarının yaxınlığında toplanmışdır.
Arxeoloji araşdırmalar Gəmiqaya
təsvirlərinin Azərbaycan xalqının etnoqrafiyası və folkloru ilə sıx bağlılığını, onların
dərin mifoloji məzmuna malik olduğunu
təsdiq edir. Qaya təsvirlərinin, etnoqrafik
və folklor nümunələrinin müqayisəli araşdırılması onların mifoloji məzmununun
açılmasını təmin etmişdir. Piktoqrafik yazının ən qədim nümunələrindən biri olan
Gəmiqaya təsvirlərində qədim insanların
dünyagörüşü və həyat tərzi ilə bağlı xeyli məlumatlar vardır. Əks başlanğıcların mübarizəsi və məhsuldarlığın təmin
edilməsi onların əsas məzmununu təşkil
edir. Təsvirlər arasında Azərbaycan xalqının folkloru ilə səsləşən qurd ağzı bağlama,
ovçuluq yasaqları, ov səhnələri, heyvanların mübarizəsi, astral təsvirlər mühüm yer
tutur.

Qaya təsvirlərinin tədqiqi onların
Naxçıvan ərazisində məskənləşən
qədim türkdilli xalqlar tərəfindən
yaradıldığını təsdiq edir. ■
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ürkün tarixi taleyinə Naxçıvan mifık
bir əhvalla, etnik qədimliyin qüdrəti
ilə yazılıb.
Burda min illər boyu tarixi həqiqətlərin
qapıları bədii həqiqətin əli ilə açılıb, həm
də ruhu astral təsəvvürlərin, totemist
baxışların üstündə süslənən Naxçıvan
ucsuz-bucaqsız türk dünyasında özünü
və sözünü gerçəkləşdirib.
Müqəddəsliyin bu sayaq biçimi, ululuğun görünməmiş seçimi, sərt rüzgarlardan bütöv bir yurdun azmancasına
keçimi baş verib və adama elə gəlir,
bütün bunlar dərgahın ayrıca bir əmri
– buyruğu ilə olub.
Elə kosmik kəmərdə yerləşməyin
özü də dərgahın buyruğu imiş, həm də
tamlıqda, bütövlükdə bu ulu yurdun ruhuna zaman-zaman kosmik səmavi işığın sehri çilənməli imiş.
Mifdə yaşayan Naxçıvanla Naxçıvanda yaşayan mifin bütün mənalı
elementləri sıx şəkildə buranın geolandşafına bağlıdır.
Mifdə etnik ağrı – Güney, Batı
həsrətinin təlatümü üstündə könüllər
çırpmır, bu qədim yurd ayrılıqların ağrılı
və ən uca, seysmik nöqtəsindən bütün
mərdanəliyi ilə türk ellərinin gözünə gö-

rünür. Görünənlərdən biri də adı Nuhla
bağlı Gəmiqayadır.
«Orası da var ki, Nuh tufanını folklor
öz yaddaşında yerdəyişmə - ikinci başlanğıc kimi saxlayıb. Adəmlə başlayan
ilkinlik - birinci başlanğıc sirləri tufanla
qapanmış dünyadır».
Amma Naxçıvandan baxanda, adama elə gəlir, birinci başlanğıcın qapıları
aydın görünür. Burda yollar təkcə dəniz
səviyyəsindən 3907 metr yüksəklikdəki
Qapıcığa aparmır sanki Qapıcıq ən
qədim miflərə, əfsanələrə açılan qapıya
çevrilir, bu qapı həm də dünyanı titrədən
о məşhur tufanın üzünə açılır; yayılan
əfsanələr Nuhun gəmisinin qalıqlarının
bu yanlarda qalmasına şahidlik edir.
Öz şirlərini inadla gizlədən Gəmiqaya
rəsmlərinin «folklor dilində danışmağı»
da olur.
Nuhun dabanının dəydiyi уегə söz
abidəsi ucaldan Naxçıvan mətnlərində,
az qala, onomastik vahidlərdən tutmuş
bir çox elementlər mifləşib. Yer üzünün
heç bir tərəfində Naxçıvandakı qədər
Nuhla bağlı mifləşən vahidlərə rast
gəlmək olmaz.
Əfsanələrimiz, rəvayətlərimiz yurda bağlılığımızın mifoloji şahidləridirsə, ►
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Naxçıvanda yayılmış Nuhla bağlı «şifahi
mətnlərin» yaddaşı сох sərrast, çox itidir:
Gəmini hazırlarkən Nuh Nəbiyə yardım
edən Ac adlı pəhləvana, yeddi nəfər ustaya, dünyanın üzünü su alacağını xəbər
verən yarıya kimi su ilə dolmuş təndirə
qədər heç nə unudulmayıb... zaman da
«statistikanın ixtiyarındadır»: gəmi bir
aya hazır olub, üç aylıq azuqə götürülüb.
Yağış da qırx gün, qırx gecə yağıb.
İstiqamətə də folklor şahidlik edir:
«Gəmi Məğribdən Məşriqə üz qoydu.
Günlər həftələr dolandı. Gəmi bir gün
nəyəsə toxunub keçdi. Gövdəsi bərk
yırğalandı. Nuh Nəbi bildi ki, gəmi dağa
toxundu».
Nuh həm də о dağlara ad qoydu: Ağrıdağ, İnan dağ, Kəmki, Bəlkə dağı...
«Məğribdən Məşriqə» sarı bu dağlar
elə bu cür də sıralanıbdır.
Mif sıx-sıx mətnlərdə bu torpağı
bütövlükdə modelləşdirmiş, işarələr
sisteminə çevirmiş, bu torpağın üzərində
mövcud olan bütün gerçəklik obyektlərini
türkün dünyası olaraq «pasportlaşdırmışdır».
Həmin dağlar mifik mətnlərdə kosmoqonik proseslərlə bağlı da anılır.
«Ələyəzin başı dörd haçadı. Deyirlər
ki, Ağrıynan Ələyəz vuruşub, Ağrı güclü
olub Ələyəzin başını parçalıyıb».
Ağrı dağının adı Naxçıvan folkloru mühitində ayrıca «çəkiyə, sanbala»
malikdir – bu da Ağrı dağının Naxçıvan
türklərinin ən ulu yaddaşından baş alıb
gəlməsi deməkdir. Deməli, Ağrı dağ Naxçıvan türklərinin mifoloji tarixinin struktur
elementi, bu torpağın ulu türklüyünün ilkin «daşlarındandır».
Naxçıvan folklorunun şahidliyində
«animistlik proqnoz» çox ötkün təsir bağışlayır: adlar da qoşa çəkilir - Ağrı dağ
və İlanlı dağ... sən demə, Ağrı dağ qadın
imiş... sən demə, İlanlı dağ kişi imiş.
Naxçıvanda Ağrı dağla bağlı epizod,
motiv, süjet müxtəlifliyini həmin obyekti özününkü və doğma hesab etməyin
və bunu da mifın qanuniləşdirməyinin
nəticəsi saymaq olar.
Bu tarixləşdirmə özününküləri etnik yaddaşda söz-mif şəklində «pasportlaşdırmaqdır». Folklor mətnlərində
Ağrı dağın vurub başını yardığı «Haça
dağ», Nuhun «İnan ki, dağdı» - deməsilə
«İlanlı dağ» statusu da qazanır. Amma,
deyəsən, bu dağa folklor başqa bir
«nəzərlə də baxıb»: «Rəvayətə görə,
dünyada iki ilanlar padşahı varmış. Bunlardan biri Naxçıvanın Əlincə çayındakı
İlandağda, biri də İranın Diri dağında
imiş. İlanlar padşahının böyük mülkü,
tükənməz xəzinələri varmış. Ancaq bu
mülk, xəzinə İrandakı İlanlar padşahına ►
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Sal qayalar qoynuna aldığı mömin insanları
şərdən qoruyub.
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az görünürmüş. Tamah güc gəlib onu qonşu
malına şirnikdirirmiş. Bir gün İrandakı ilanlar padşahı güclü qoşunla Araz çayını keçib
İlandağa hücum edir».
Bu qeyri - bərabər döyüşdə az olmalarına baxmayaraq ilandağdakılar qalib gəlirlər.
Haçadağa «İlanlı» statusu verib, el,
millət anlamı ilə bağlayan folklor süjetləri də
vardır.
Etnik yaddaşda torpaq sevgisinin yeri
başqadır, onun ayr-ayrı hissələrini etnos
müqəddəs səcdəgaha çevirib ona səcdə
qılır.
Kitabların birində deyilən kimi: «Əshabi
-Kəhf bir əfsanə deyil... əsrlərlə insanların qan yaddaşı ilə qorunmuş, böyük yaradanına inamında yaşamış və nəhayət,
müqəddəs «Qurani-Kərim»də təsdiqlənmiş
bir gerçəklikdir».
«Tanrı hüzuruna gedən yol», «haqq qapısı» adlanan Əshabi Kəhfdə uyuyanlardan
saysız-hesabsız yazılar var. «Qaynaqlarda
onların sayı 5,6,7, bəzən 8 olaraq göstərilir.
Naxçıvanda isə qeyd olanların 7 nəfər olduqları söylənməkdədir. Əshabi-Kəhfdəki «Yeddi kimsənə» deyilən ziyarət yerinin olması,
«Yeddi kimsəyə and olsun» ifadəsi sayın
kəsinliklə yeddi olduğunu bildirir. Əlbəttə, bu,
rəvayətdir. Həqiqət isə «Qurani -Kərim»dəki
kimidir: «Onlar üç nəfərdir, dördüncüləri isə
itdir» (Hacı Qədir Qədirzadə).
Burada hansı daha üstündür? Etnik
şüurmu? Dini baxışmı? Özgürlük ehtirasımı? Bəlkə «haqqın qapısı»nda müqəddəs
bir yolun yolçuluğuna işarə olunur?
Türkün tarixi taleyinə heyranlıq duyğusu
bu mətnlərin canında, qanında yaşayır.
Bədii həqiqətin əli ilə bu mətnlərdə tarixi
həqiqətlərin qapısı açılıb. Oxunanlar oxunub,
gələcəyin ümidinə qalanlar da az olmayıb. ■
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Ürəklərində arzu tutanlar yerdən xırda daş götürüb qaya
parçasına yaxınlaşdırırlar. Həmin daş dik qayaya yapışıb
qalsa, onlar istəklərinə çatırlar.
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pardığımız araşdırmalar, bir sıra
tarixi və coğrafi dəlillər sübut edir ki,
“Dədə Qorqud” qəhrəmanlarının
əsas yaşayış məskənlərindən biri də
Naxçıvan diyarı olmuşdur.
“Dədə Qorqud”la əlaqədar olan
toponimlər Azərbaycanda, onun ayrılmaz
hissəsi olan Naxçıvan diyarında - Qərbi
Azərbaycanda və onlarla qonşu olan
ərazilərdə - Türkiyənin şimal-şərqində,
Gürcüstanın cənub-şərqində və Cənubi
Azərbaycanın şimal hissəsində yerləşir
və onlarla əlaqədar olan hadisələr, boylar bu ərazilərdə cərəyan edir.
“Kitabi-Dədə Qorqud”da adı birbaşa
çəkilən toponimlərdən Türkiyə ərazisində
Düzmürd qalası, Trabzon, Mərdin,
Ərzurum, Bayazit, Parasarın Bayburd qalası, Əvnik qalası, Qapılı Qara Dərbənd
(Dərvənd), Ala dağ, Arqubeli, Ağ Hasar,
Sürməli və s; Gürcüstanda Tatyan qalası,
Pasinuk, Qara Dərbənd, Başıaçıq, Qara
dərə, Tumanın qalası və başqalarını,
Qərbi Azərbaycanda Ağlağan dağ, Ağca
qala, Altuntaxt, Dərbənd, Aladağ. Cənubi

Azərbaycanda Dərəşam, Təbriz, Qaradağ, Qazaka və başqalarını göstərmək
olar.
Yuxarıda adı qeyd olunan qədim
Oğuz ellərinin mərkəz hissəsində
yerləşən Naxçıvan diyarında “KitabiDədə Qorqud” boyları və onlardakı personajlarla əlaqədar olan 50-dən artıq
toponim müəyyənləşdirmişik.
“Kitabi-Dədə Qorqud”la əlaqədar olan
coğrafı obyektlər və tarixi-mədəniyyət
abidələri Naxçıvanda, əsasən, üç regionda yerləşir:
1. Arazboyu düzənlik və alçaq dağlıq
sahədə - Sədərək, Qaraçoban, Şərur,
Böyükdüz düzləri; Sədərək, Əyrək, Qazançılı, Qazançılar, Qaraçuğ, Böyükdüz kəndləri, Dərəşam qədim yaşayış
məntəqəsi, Dərəşam suyu, Qaradərə.
2. Orta dağlıq sahədə - Əlincə qalası,
Qazançı kəndi, Qazançı qalası, Ağ qaya,
Salaxan qayası, Qarauş (Qaraquş) yaylağı, Qaraquc Dərbəndi, Məkkəz Dərbəndi.
3. Yüksək dağlıq sahədə - Qaraquc dağı,

Göy göl, Qazan göl, Qazan göl aşınrımı,
Qazangöl dağı, Qazanköç yaylağı və
bunlarla bilavasitə əlaqədar olan Nəbi
yurdu və Gəmi qaya.
Əkinçilik, heyvandarlıq, ovçuluq və s.
ilə məşğul olan oğuzlar bir növ yarımköçəri
həyat sürmüş, heyvan sürülərini yazda
dağlara - yaylaqlara qaldırmış, soyuqlar
düşəndə arana - qışlaqlara endirmişlər.
Ərazidə aşkar edilən yaşayış yerlərinin,
qalaların qalıqları, qəbiristanlıqlar, insanların məskən saldıqları təbii mağaralar, dağların ətəyində qazılmış kahalar
sübut edir ki, oğuzların həm dağlıq, həm
də düzənlik (aran) sahələrdə daimi yaşayış məskənləri olmuşdur. Əldə edilən
faktiki materiallar - coğrafi adların dil
mənsubiyyəti, qəbiristanlıqlar, oradakı
qəbirlərin istiqaməti, tikililərin memarlıq
üslubu, xalq arasında indiyədək yaşayan
əfsanələr və s. şəksiz olaraq sübut edir
ki, Naxçıvan MR-in ərazisinin ilk sakinləri
oğuzlar Azərbaycan türkləri olmuşdurlar.
Araşdırmalar, dastandakı coğrafi adların MR-də hal-hazırda mövcud olan ►
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şimalında yerləşən Buğaçeşmə bulağı, Buğaçeşmə dərəsi, “Kitabi-Dədə
Qorqud”un I boyundakı Dirsə xan oğlu
Buğac xanın, Sədərək (rayonu, qəsəbəsi,
düzü) dastanda Sədərəkdən -”Şərurun
ucundan” Əlincə qalasına doğru səfərə
çıxan Səkrəkin, Əyrək kəndləri Əkrəkin,
Arazboyu düzənliyin bir hissəsi olan
Böyükdüz (düzü, kəndi) əsərin adlı-sanlı qəhrəmanlarından Bükdüz Əmənin,
Sədərək
düzünün
qonşuluğunda
yerləşən Qaraçoban düzü igid Qaraca
çobanın adı ilə əlaqədardır.
Sədərək rayonunda Qərbi Daşburun
və Şərqi Daşburun dağları, Şərur rayonunda Aşağı Daşarx və Yuxarı Daşarx,
Oğuzdaşı kəndləri, Babək rayonundakı
təbii mağara Daşqala, Ordubad rayonunda Daşbaşı toponiminin Daş Oğuz adından törədiyini güman etmək olar.
Bütün bunlara baxmayaraq, Naxçıvan MR-də “Kitabi-Dədə Qorqud”da
adı çəkilən toponimlərlə və dastanın
personajlarının adları ilə əlaqədar olan
coğrafi adlardan yalnız Şərur, Dərəşam,
Qaraçuğ, Əlincə qalası tədqiqatçıların
nəzərini cəlb etmiş, 50-dən artıq toponim diqqətdən kənarda qalmışdır. Adları çəkilən dörd coğrafi obyektdən də
Şərukun Şərur olması, Qaraçuğun da
Naxçıvan diyarında yerləşməsi şübhə
altına alınmışdır.
Biz belə bir münasibəti hörmətli
tədqiqatçılarımızın Naxçıvan diyarının
toponomiyası ilə yaxından tanış olma-

maları ilə izah edirik. Bu səbəbdəndir ki,
dastanın bəzi boylarında qəhrəmanların
səfərlərinin marşrutları, obyektlərin coğrafi mövqeyi, relyef şəraiti və s. bəzi
tədqiqatçılar

tərəfindən

qeyri-obyek-

tiv şəkildə izah edilir, toponimlərin yeri,
səmti, bir-birindən olan məsafəsi qarışıq
salınır, nəticədə ciddi anlaşılmazlıqlar
yaranır.
Uşun Qoca oğlanlarının səfər marşrutlarının istiqaməti, Salur Qazanın on
min baş qoyununun hansı Dərbənddə
saxlanılması, Qaraçuğun, Qaraqucun,
Altuntaxtın, Salaxana qayasının, Günortacın və s. harada yerləşməsi məsələsi
də mübahisəli məsələlərdəndir.
Qədim Oğuz ellərinin toponomiyasının ətraflı və dərindən öyrənilməsi türk
ellərinin qədim tarixini, tarixi-coğrafiyasını
dəqiqləşdirmək üçün dəyərli əsaslar verir. Çünki toponimlər tarixin inkaredilməz,
danılması mümkün olmayan şahidlərdir.
Bu toponimlərin öyrənilməsi, onların
yerləşdiyi

mahalın

dəqiqləşdirilməsi

Naxçıvanı və bir sıra türk torpaqlarını
özlərinin “qədim torpaqları” hesab edən,
özlərinə uydurma, yalançı tarix düzəldən
ermənilərə ən kəskin və layiqli cavabdır. ■

YURDA GƏLƏN GÖRƏR

toponimlərlə müqayisəli təhlili əsasında
Naxçıvanın “Dədə Qorqud”la əlaqədar
yer adlarını üç qrupa bölmək mümkündür:
1. Adları birbaşa dastanda göstərilən
coğrafi obyektlər.
2. Dastanın qəhrəmanlarının və Oğuz
tayfalarının adlarından törəndiyi güman edilən toponimlər.
3. Mikrotoponimlər.
Birinci qrupa daxil olan toponim 16dır: Qaraçuğ kəndi, Qaraquc dağı,
Dərəşam qədim yaşayış yeri, Dərəşam
suyu, Şərur (Şəruk) düzü və şəhəri,
Əlincə qalası, Göy göl (Göyçə dənizi),
Köksü gözəl, Ağ qaya, Salaxan qayası, Altuntaxt, Günorta daşı (Günortac),
Qara dərə, Qara dağ, Göyçə dağı (Göy
dağ) və Dərbənd (Qaraquc, Məkkəz,
Sirab və Tivi Dərbəndi).
Dastanın baş qəhrəmanı Qazan xanın adı ilə əlaqədar olan toponimlər çoxluq (20-yə qədər) təşkil edib, Naxçıvan
diyarının üç regionunda yerləşir (oxuyun:
Naxçıvanda Qazan xanla əlaqədar yer
adları).
Bəzi toponimlərin coğrafi mövqeyi, onların dastanın ayrı-ayrı boylarındakı hadisələrlə əlaqəli görünməsi
belə fikir yürütməyə əsas verir ki,
bu coğrafi obyektlər “Dədə Qorqud”
qəhrəmanlarının adları ilə adlandırılmışdır. Bizcə, Qazan xanın adı ilə əlaqədar
olan toponimlərin yaxınlığında Qaraquc
dağının şərq hissəsində, Altuntaxtın

Şərqin qapısı Nəqşicahan bəşər oğlunun ilk sığınacaq yeridir
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№

Toponimlər

“Kitabi-Dədə Qorqud”da deyimi:

Yerləşdiyi sahə və əsaslandığı mənbə

1

Ağ qaya

Salur Qazan: “Ağ qayanın qaplanının
erkəgində bir köküm var”. KDQ. Bakı, 1988,
s. 118.

Babək rayonu, Çalxan dağında, zirvəsi 1758 m. Xəritələrdə.
S.Babayev. “Qədim diyarın təbiəti”. Bakı, 1970, s. 35.

2

Altuntaxt

“Qazan bəy... geri döndii. Altuntaxtında yenə
evini tikdi”. KDQ. Bakı, 1978, s. 44.

Babək rayonu Qaraquc sahəsində yaylaq və qədim yaşayış
yeri.

3

Qara dərə

“Qara dərə ağzında qadir verən qara buğa
dərisindən beşikinin yanuğı olan... Qazan
qartaşı Qaragünə çapar yetdi...” KDQ. Bakı,
1988, s. 77.

Culfa rayonunda çay. Arazın sol qolu, uzunluğu 40 km. Yayca
düzündən axır. Daimi axına malik deyildir, vaxtaşırı olaraq oradan güclü sellər keçir.

4

Qaraçuğ
kəndi

“...Qaraçuğun qaplanı... Salur Qazan yerindən
turmışdı”. KDQ. Bakı, 1988, s. 42 və 63.

Babək rayonunda kənd. Azərb. SSR-nin İnzibati ərazi bölgüsü.
1964, s . 137.

5

Qaraquc
(Qaraquş)

Beyrək... aydır: “Qaraqucda Qazlıq atuma
binərdim.” KDQ. Bakı. 1988, s. 124 və 125

Babək və Şərur rayonları sərhəddində dağ. 2600 m. və region.
Xəritələrdə. S.Babayev. Göstərilən əsəri, s. 24 və 32.

6

Qara dağ

“Bir yigidin Qaradağ yumrusunca malı olsa
yığar durur.” KQD. Bakı, 1978, s.14.

Şahbuz rayonunda 1758 m. yüksəkliyində dağ. Külüs kəndindən
1 km cənubda yüksəlir. Xüsusi xəritələrdə.

7

Dərbənd

Kafir: “Qazanın Qapılı Dərbənddə on min qoyunu vardır.” KDQ. Bakı, 1988, s. 141.

Naxçıvan MR-də üç Dərbənd vardır:
1.Şərur rayonu Tənənəm kəndinin şimal-şərqində, Qaraqucun
qərbində yüksək qayalarla əhatə olunmuş yaylaq sahəsi.
2. Babək rayonundakı Çalxanqala ilə Şahbuz rayonunun Tirkeş kəndi arasında Məkkəz dağında yerləşən Dərbənd. Burada
qədim İşıqlar kəndi, “Qala yeri” deyilən sahə vardır.
3. Babək rayonunda Sirab mineral sularının “Kalba ayağı” qrupunun 1-2 km.-də yerləşən Qapılı Dərbənd. Qədim yaşayış yerinin nişanələri, bürclər qalmaqdadır.

8

Dərəşam

“Dərəşam ucundan keçdi, o qardaşı tutulan
qoruya gəldi”. KDQ. Bakı, 1988, s. 113.

Babək rayonunda dəmiryol stansiyası, qəsəbə və qədim kəndin
xarabalığı. Xəritələrdə. Azərb.SSR İnzibati ərazi bölgüsü. 1964,
s. 138.

9

Dərəşam
suyu

“Dərəşam suyunu üzüb keçdilər” KDQ. Bakı,
1988, s. 213.

Dastanda “Dərəşam suyu” dedikdə Araz çayı nəzərdə tutulur.

10

Əlincə qalası

“Əkrəyin yolu Əlincə qalasına düşdü”. KDQ.
Bakı, 1988, s. 208.

Culfa rayonunda Əlincə çayın sağ sahilində Əlincə dağı (1821
m.) üzərində qala.

11

Köksü gözəl

“Köksü gözəl böyük dağa ova çıxdı”. KDQ.
Bakı, 1988, s. 136 və 169.

Şahbuz rayonunda Salvartı dağında sahə və göl (“Göy su
gözəl kimi də işlədilir).

12

Günortac

“Basat Təpəgözə söyləmiş: “Olduğum yer,
yurdum mənim Günortacdır”. KDQ. Bakı,
1988, s. 200.

Babək rayonu Çalxan dağın qərb hissəsində qaya. Ona “Günorta daşı” deyirlər. Günorta olarkən onun kölgəsi tamam yox
olur.

13

Salaxan
qayası

“Basat... Təpəgözün olduğu Salaxana qayasına gəldi.” KDQ. Bakı, 1988, s. 199 və 201.

Babək rayonunda Qazan yaylağının qərbində Salaxan dərəsinin
sol sahilində uzun, yüksək, keçilməz qayalıq (Salaxan dərəsi,
Salaxan bulaq, Salaxan yurdu, Salaxan mağaraları da vardır).
Xüsusi xəritələrdə S.Babayev. Göstərilən əsəri. səh. 35, 156.

14

Şərur (Şəruk)

“Ondan Şərukun ucundan Göycə dənizə təkin
el çarpdı.” KDQ. Bakı, 1978, s. 134.

Şərur düzü, Şərur şəhəri. Xüsusi xəritələr. S.Babayev.
Göstərilən əsəri, s. 120.

15

Göycə dənizi
(Göygöl)

“Ondan Şərukun ucundan Göycə dənizə təkin
el sarpdı.”

Ordubad rayonunda 3065 m. yüksəklikdə göl. ASE. Cild VI.
s.108.

Göycə dağı

“Qazan bəy deyir: “Mən bu oğlanı götürüb ova
gedim... Kafir sərhəddində cızıqlara, Ağlağana, Göycə dağa götürüb aparın.” KDQ. Bakı,
1988, s. 167.

Göy dağ (2720 m.) Culfa rayonunda Bəyəhməd kəndinin
cənubunda Gilan çayın yuxarı axınının qərbində yerləşir. Ordubad rayonunda Göycələr sıra dağları, Culfa rayonunda Göynük
kəndi vardır. Azərb.SSR İnzibati ərazi bölgüsü. 1964, s. 143.
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“K
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itabi-Dədə Qorqud”un “Uşun
Qoca oğlu Səkrək boyunu bəyan
edər” boyunda göstərilir: “Üç yüz
say cidalı yigit bunun yanına cəm oldu.
Meyxanədə beş gün yeməiçmə oldu.
Ondan Şərukun ucundan Göycə dənizə
təkin el çarpdı. Qələbə doyum oldu. Yolu
Əlincə qələsinə oğramışdı” (KDQ. Bakı,
1978, s. 134).
Əlincə qalası müdafiə qalası olub,
Culfa rayonunda, Əlincəçayın sağ
sahilində, Xanağa kəndi yanında monolit
bir qaya parçasını xatırladan, hündürlüyü
1700 metrə çatan, hər tərəfdən sıldırım
yamaclı Əlincə dağının üzərində yerləşir.
Bu qala Azərbaycan xalqının yadelli işğalçılara qarşı apardığı mübarizə tarixi
ilə sıx əlaqədar olub, onun yenilməzlik,
cəsurluq və qəhrəmanlıq rəmzidir.
Əlincə qalası Naxçıvan diyarından
ötən səyyahlar tərəfindən təsvir edilmiş,
tarixçilərin diqqətini cəlb etmişdir. Tarixçi
və səyyahlardan Asoğik (928-1019), Ste-

panos Orbelian (1258-1304), Nəsəvi (XIII
əsr), Şəfarəddin Əli Yəzdi (XV əsr), İspaniya səfiri Ryun Qonsales de Klavixo (XV
əsr), məşhur türk səyyahı Övliya Çələbi
(XVII əsr) və başqaları Əlincə qalası
haqqında məlumat vermişlər. Bunu da
qeyd etmək lazımdır ki, bəzi azərbaycanlı
tədqiqatçılar da ya mövcud ədəbiyyata
əsaslanaraq, ya da özlərinin apardıqları müşahidə və tədqiqatlar əsasında
Əlincə qalası haqqında, onun tarixi,
etimologiyası və s. haqqında müxtəlif
fikirlər söyləmişlər. Belə tədqiqatçılardan
Ə.Salamzadəni, V.Əliyevi, L.Hüseynzadəni, R.Məmmədovu, A.Axundovu,
S.Onullahini,
C.Qiyasini,
V.Piriyevi,
İ.Hacıyevi və b. göstərmək olar. Lakin
bir həqiqəti etiraf etmək lazımdır ki, istər
keçmiş dövrlərin, istərsə də müasir dövrün səyyah, tarixçi və digər tədqiqatçıları
Əlincə qalası haqqında əsasən təsviri
və xalq etimologiyasına əsaslanan
məlumatlar vermişlər. Haqqında neçə-

neçə monoqrafiyalar, tədqiqat əsərləri,
gözəl tərtibatlı albomlar və s. buraxılmalı
olan Əlincə qalası hələ də bu vaxtadək
əsaslı, ətraflı surətdə tədqiq edilməmiş,
onun sirləri bu qəhrəman qalanın qaya
sipərləri arasında qaya sükunətinə qərq
olmuşdur. Bu qayalar hələ ki, onları dilə
gətirəcək, danışdıracaq, onların “dilini tapacaq” alim vətəndaşların yolunu
gözləyir!
Zəngin təbii sərvətlərə, əlverişli coğrafi şəraitə malik olan, qərblə şərq arasındakı ticarət yolları üzərində yerləşən
Naxçıvan diyarı əsrlər boyu yadelli işğalçıların diqqətini cəlb etmiş, bu torpaqlar dəfələrlə qanlı toqquşmaların
meydanına çevrilmiş, qəsbkarlar arasında əldən-ələ keçmişdir. Buna görə
də düşmənlərdən qorunmaq üçün yerli
əhali “qüdrətdən səngərli, qalalı dağlar”
üzərində müdafiə qalaları tikmiş, təbii
qalaları təkmilləşdirmiş, onların əyərəksiyini düzəldib tamamlamışlar. Belə
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bürclər, səngərlər olmuşdur. Qalaya
şərqdən, qərbdən və şimaldan çıxmaq mümkündür. Şərqdən və qərbdən
zirvəyə doğru qalxan dərələr getdikcə
daralır, lap yuxarıda ensiz keçid əmələ
gətirir. Əlincə qalası kompleksinə daxil
olan tikintilərin əksəriyyəti dağın şərq
ətəyində - Xanağa kəndi ərazisindədir.
Əlincəçayın sağ sahilində tikintilərin qalıqları indi də qalmaqdadır. Qala sıldırım
qayaların Əlincə çayına endiyi hissədə
yarımdairəvi müdafiə səddi ilə daha da
möhkəmləndirilmişir.
Əlincə qalasının qərb keçidində
müxtəlif yüksəkliklərdə üç müdafiə
səddi tikilmişdir. Zirvəyə yaxın keçid
daha hündür və möhtəşəm divarlarla
möhkəmləndirilmişdir. Hər iki keçid (şərq
və qərb) qayalar üzərindəki kiçik meydançaya çıxır. Burada qalanın müdafiəçiləri
üçün tikilmiş uzun və böyük binanın qalıqları diqqəti cəlb edir. Binanın ətrafında,
həmçinin qayaların müxtəlif səmtlərində
yağıntı sularını toplamaq üçün dərin və
geniş hovuzlar düzəldilmişdir. Qar, yağış
sularını bu hovuzlara yönəltmək üçün
qayalar üzərində çoxlu müxtəlif ölçüdə,
müxtəlif dərinlikdə şırımlar-arxlar qazılmışdır. Tədqiqatçıların əksəriyyəti qala
üzərində 7-8 belə hovuzun olduğunu
qeyd edirlər. Apardığımız müşahidə
nəticəsində müəyyən etmişik ki, böyüklü-kiçikli belə hovuzların sayı 16-17-yə
çatır. Professor V.Əliyev tərəfindən
aparılan arxeoloji axtarışlar nəticəsində
qalanın birinci pilləsindəki şərq və ►

YURDA GƏLƏN GÖRƏR

qalalardan Çalxanqalanı, Gavurqalanı, bəzi ədəbiyyatlarda 12 il, bəzən isə 10
Oğlanqalanı, Qızqalanı, Qazançı qa- il göstərilir. Məlum olduğu kimi, “1386-cı
lanı və bunlardan ən möhtəşəmi və ən ildə Teymur Əlincə qalaya hücum etmişdi.
təkmili kimi Əlincə qalasını göstərmək Əlincə qalasının mühasirəsi Teymurun
olar. Əlincə qalasının inşa edilməsi tarixi oğlu Miranşaha tapşırılmışdır... 1399-cu
dəqiq məlum deyildir. Bəzi tədqiqatçılar ildə teymurilər üçüncü dəfə Əlincə qalaonun tikilməsinin erkən orta əsrlərə aid ya hücum etdilər” (ASE, IX cild, s.182).
olduğunu ehtimal edirlər. Stepanos Or- Rəvayətə görə, qala süqut edəndən sonbelian isə qalanın miladdan əvvəl tikildi- ra onun belə dözümünün, alınmazlığının,
yini, yeni eranın V əsrinə qədər yenidən müqavimət gücünün səbəbini aydınlaşbərpa edildiyini göstərir. XVII əsrin türk dırmaq üçün Əmir Teymur Əlincə qalasəyyahı Övliya Çələbi Əlincə qalasının sına qalxmışdır.
“Əlincə tarixinin dəyərli səhifələrindən
XII əsrdə Qütbəddin tərəfindən tikildiyini
biri də odur ki, bəzi mənbələrə görə ilk
söyləyir.
Həmdullah Qəzvininin məlumatına Sə-fəvi hökmdarı Şah İsmayıl uşaq çagörə, Naxçıvan yaxınlığında Alancıq, ğında bu qalada saxlanılmışdır” (Cəfər
Surmari, Taqmar, Faqnan adlı möhkəm Qiyasi. “Nizami dövrü memarlıq abidələri”.
qalaların uçuqları yüksəlir. Görünür, Bakı,1991, s. 157).
Əlincənin möhtəşəm qala divarElxanilər dövründə dağıntılara məruz
qalmış Əlincə qalasının istər hərbi-stra- ları dağın ətəklərindən, şərqdə isə
teji, istərsə də iqtisadi-siyasi əhəmiyyəti Əlincəçayın sağ sa hilindən başlayaraq
Azərbaycan Atabəyləri - Eldəgizlərin qayaların arası ilə zirvəyə doğru uzanır.
Bu divarlar dağın yamacında üç cərgə
hökmranlığı dövründə xeyli artmışdır.
Möhtəşəm bir qala kimi Əlincə təşkil edir və qalanı üç geniş sahəyə
əsrlər boyu Azərbaycanın və ən Yaxın ayırır. Bir sahədən digərinə qalxmaq
Şərqin hakimlərinə xidmət etsə də üçün daş pillələr düzəldilmişdir. Hər bir
tarixdə əsasən Eldəgizlərin iqamətgahı cərgənin möhkəmləndirilmiş, bir növ
və xəzinə yeri kimi tanınmışdır. Əlincə “sirli”, möhtəşəm qapıları vardır. Axırıncı
qalası öz möhkəmliyi, “əlçatmazlığı” ilə qala divarları dağın zirvəsini hər tərəfdən
dünyanın ən güclü hərbi qüvvələrini diz əhatə edir və alınmaz “şəhərciyə” çevirir.
çökdürən böyük cahangir Əmir Teymuru Onun şimal tərəfdən hörülmüş divarlabelə heyrətə gətirmişdir. Məlum olduğu rı, xüsusilə, onun “Şahtaxtı” tərəfindəki
kimi, Əlincə qalası 14 il (1386-1401) tikililəri indi də öz əzəmətini saxlateymurilərə müqavimət göstərmiş, daxi- maqdadır. Əlincə qalada yuxarıya doğli çəkişmələr nəticəsində 1401-ci ildə ru pillə-pillə müdafiə divarları, qalaya
təslim olmuşdur. Nədənsə, bu rəqəm gedən yollarda isə keşikçi məntəqələri,
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qərb keçidlərindən çoxlu şirli, şirsiz laları”. “Ulduz”. 1984. 11. s. 51).
Professor A.Axundovun yazdığına
keramika nümunələri, divar bəzəkləri,
şüşə məmulatı, sikkələr və s. maddi- görə “Əlincə” qalasının adı monqolların
mədəniyyət abidələri toplanmışdır. Ke- yürüşlərində iştirak edən, əslən türk tayramika məmulatları üzərində müxtəlif fası olan Əlcihinlərlə (Elcininin deyənlər
heyvan və bitki təsvirləri, o cümlədən də var) bağlıdır” (A.Axundov. “Torpağın
quş, ceyran, maral, balıq, ilan, pambıq köksündə tarixin izləri”. Bakı, 1983, s. 9).
rəsmlərinə təsadüf edilir. Şirli qabların Məlum olduğu kimi, Naxçıvan 1220-ci ildə
əsas naxışları həndəsi ornamentlərdən Çingizxanın, 1386-cı ildə isə teymurilərin
hakimiyyəti altına keçmişdir. Buna görə
ibarətdir.
Qalanın ikinci hissəsi bir qədər yastı də bu tarixdən çox-çox əvvəl, ən azı
və meydan şəklindədir. Buradakı tikinti VII əsrdən mövcud olmuş, “Kitabi-Dədə
kompleksində 10-a qədər otağın qalı- Qorqud”da adı çəkilən bir qalanın adını
ğı görünür. “Əlincə qalasının bu hissəsi bildirən “Əlincə” sözünü monqol yürüşləri
“Şahtaxtı” adlandırılır. Bu da təsadüfi ilə bağlamaq nə dərəcədə düzgün olar?
Başqa bir mülahizəyə görə Əlincə
deyildir. Qalanın sahibi (komendantı)
və onun ailəsi burada qalırmış. Həmin qalasının adı qədim türk dilində “Alancik”
yerdə şahlara məxsus qəsrlər olmuş- (meydança, kiçik meydan) sözündəndir.
dur. Həmçinin burada məhbuslar saxla- “Qədim türk lüğəti”ndə Mahmud Kaşğariyə
nılırdı. Əlincə qalasında təsadüf edilən əsaslanaraq göstərilir ki, “alan” - “hamar”,
bəzək kaşılan burada gözəl və yaraşıq- “düzənlik”, “meydan” mənasında işlədilir.
lı sarayların, qəsrlərin olduğunu sübüt Hətta burada (s. 33) “Alan yazi”, “hamar
edir. Belə əzəmətli binalar yadelli işğal- düzənlik” misal kimi göstərilir.
Bu barədə digər mülahizə xalq etimoçıların basqınları zamanı dağıdılsa da,
izi zəmanəmizə qədər gəlib çatmışdır. logiyası ilə bağlıdır. Xalq arasında Əlincə
(V.Əliyev. “Əlincə qalası”. “Şərq qapısı”. «Əlinicək» kimi izah edilir. Bu isə qalanın
alınmazlığına, əlçatmazlığına işarədir.
11 yanvar, 1972).
Eldəgizlər dövründə mühüm hərbi
Əlincə toponiminin mənşəyi barədə
müxtəlif rəylər vardır. Qalanın adı orta istehkam olan Əlincə qaladan hökməsrlərə aid yazılarda Əlincə, Alanca, dar ailəsinin sığınacaq yeri kimi istifadə
Alançıq, Yerançaq, Alancaq, Əlincək, olunurdu. Naxçıvan hakimi Zahidə xaAlancuq və s. şəkillərdə işlənmişdir. tunun (Mömünə Xatunun) iqamətgahı
C.Qiyasi göstərir ki, Əlincə qalası “yazılı və Eldəgizlərin xəzinəsi Əlincə qalada
qaynaqlarda X yüzildən başlayaraq Alın- yerləşirdi.
Əlincəqala XIII əsrdə Elxanilərin,
caq, Alançıq, Əlincək, Əlincə adları ilə taXIV əsrdə isə Cəlairlərin hakimiyyəti
nınmışdır” (Göstərilən əsəri, s. 157).
Professor M.Seyidov göstərir ki, qa- altmda olmuşdur. Qala 1401-ci ildə
lanın ilkin adı Erencaq olmuşdur ki, bu teymurilərin əlinə keçir. 1405-ci ildə Teyda möhkəm, qüvvətli, hakimiyyəti olan murun ölümündən sonra Əlincə qala
yer deməkdir (M.Seyidov. “Naxçıvan qa- yenidən Cəlairlərin, sonra Qaraqoyun-

luların hakimiyyəti altına keçir. Sonra
Ağqoyunluların, Səfəvilərin hakimiyyəti
altında olan Əlincə qala ciddi dağıntılara uğrayır. Buna baxmayaraq, “Əlincə
keçən yüz ildə öz qalalığını göstərmişdir.
1826-cı ildə ruslarla müharibədə Lələ
bəy adlı qalabəyi Əlincə qalasında yarım
iləcən düşmənlə vuruşmuşdur” (C.Qiyasi.
Göstərilən əsəri. s. 158).
Əlincə qalası öz ətrafındakı abidələrlə
birlikdə vahid bir kompleks təşkil edir.
Bunlardan biri də Xanəgah türbəsidi.
Bu türbə Əlincə qalasından 1,5-2 km
şərqdə, Əlincəçayın sol sahilindəki
dərədə yerləşir. Xanağa kəndi öz adını Xanəgahdan götürmüşdür. Xanəgah
orta əsrlərdə Azərbaycanın mədəniyyət
ocaqlarından biri olmuşdur. Belə güman edilir ki, Azərbaycanın qəhrəman
şairi və mütəfəkkiri Fəzlullah Nəimi
Teymurləngin əmri ilə oğlu Miranşah
tərəfindən öldürüldükdən sonra onun
nəşi gizli olaraq naxçıvanlılar tərəfindən
gətirilib burada dəfn edilmişdir.
Bu türbə xalq arasında müqəddəs
bir ocaq hesab edilərək “Şeyx Xorasan”,
“Şeyxin qəbri” adlanır. Məlum olduğu kimi,
Nəiminin ləqəblərindən biri də “Şeyx Xurasan” - “Günəşəbənzər Şeyx” olmuşdur.
Qəbrinin yeri məlum olmasın deyə ona
baş daşı qoyulmamış və Nəiminin adı
yazılmamışdır. Arzusu, müşkül işi olanlar
niyyət edib bu sərdabənin yanındakı bulağın başında qurbanlar kəsirlər.
Deyilənə görə, əksər hallarda oraya ziyarətə gedənlərin arzu və diləkləri
yerinə yetir. Dərədə, bulağın ətrafında
bir neçə ağac - nəhəng qoz, tut, söyüd
ağacları bitmişdir. Heç kəs qoz ağacını çırpıb meyvələrini yığıb aparmır.
Yetişən meyvə özü tökülür, ziyarətə
gələnlər onlardan ehsan kimi istifadə
edirlər.
Türbədəki bir kitabədən məlum
olur ki, bu bina Uluğ Qutluğ Lələ
bəy Səfvətinin əmri ilə memar Xacə
Cəmaləddin tərəfindən inşa edilmişdir.
Bəzi tədqiqatçılar türbənin memarlıq
üslubunu əsas götürərək onu XIII-XIV
əsrlərə aid edirlər.
Leninqradda keçmiş SSRİ Coğrafiya
Cəmiyyətinin kitabxanasında tədqiqat
işi ilə məşğul olarkən “Azərbaycan tarixi-memarlıq abidələri” adlı alboma
rast gəldim.
Bu albom 1852-ci ildə bir rus zabiti tərəfindən akvarellə işlənmiş
nəfis, gözəl şəkillərdən ibarət idi. Burada Dərbənddən başlamış Naxçıvan ölkəsinə qədər olan memarlıq
abidələrinin, o cümlədən Mömünə
xatun, Yusif Küseyir oğlu və Xanağa
türbələrinin şəkilləri çəkilmişdir. ■
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Naxçıvanda Qazan xanla əlaqədar yer adları

“K
YURDA GƏLƏN GÖRƏR

itabi-Dədə
Qorqud”
qəhrəmanlarının və Oğuz tayfalarının adlarından törəndiyi güman
edilən toponimlər içərisində dastanın baş qəhrəmanı Qazan xanın adı
ilə əlaqədar olan toponimlər çoxluq
təşkil edib, Naxçıvan Muxtar Respublikasının dörd regionunda yerləşir:

1. Ordubad rayonunun yüksək dağlıq
sahəsində: Qazangöl dağ (3829 m.),
Qazangöl aşırımı (3112 m.), Qazanköç
yaylağı, Qazan yurdu, Qazangöl, Qazan
dağ (Zəngəzur dağlarının suayrıcının
şərq yamacında, Zəngəzur mahalında).
2. Culfa rayonunun orta dağlıq sahəsində: Qazançı kəndi, Qazançı qalası (e.
ə. II-I minillikdə), Qazançı çökəyi, Qazançı gölü, Qazançı mineral bulağı və s.
3. Babək rayonu ərazisində orta və
yüksək dağlıq sahəsində: Qazan yaylağı, Qazan yurdu, Qazan bulaq, Qazan
yoxuşu, Qazan çuxuru, Xan yurdu, Altuntaxt.
4. Şərur rayonu ərazisindəki Xan bulağı,
Qazançılar kəndi, Qazançılı kəndi.
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Ordubad rayonu ərazisində, əsasən
Zəngəzur dağlarının qərb yamacında
yerləşən və “Dədə Qorqud”un adlı-sanlı
qəhrəmanı Qazan xanın adını daşıyan
bu coğrafi obyektlər qədimdən insanların
məskən saldığı, başlıca olaraq heyvandarlıqla, ovçuluqla məşğul olduqları regiondur. Bu sahələr müasir dövrdə də heyvandarlığın inkişafı üçün öz əhəmiyyətini
saxlamaqdadır.
Bu yerlərin yaxınlığında Göy göl,
Gəmiqaya, Nəbi yurdu kimi çoxlu qədim
yaşayış məskənlərinin, qəbiristanlıqların,
qaya yazılarının olması bu regionun çox
qədimdən məskunlaşdığını və göstərilən
toponimlərin Salur Qazanın adı ilə əlaqəli
olduğunu ehtimal etməyə əsas verir.
Ordubad
rayonunun
böyük
kəndlərindən olan Tivi camaatı indi
də Qazanköçə, Qazanyurdu yaylağa
gedirlər. Burada Tivi çayı yatağında
“Dərbənd” deyilən yer də vardır.
Qazan xanın adı ilə əlaqəli olan ikinci
qrup toponimlər Culfa rayonunun şimal
hissəsində, orta dağlıq sahədə Qazançı kəndi ətrafındadır. Burada 1600 m
yüksəkliyə malik olan dağın üzərində
e. ə. II minilliyin əvvəllərində inşa olun-

duğu guman edilən Qazançı qalasındakı tarixi abidələr kompleksinin ümumi sahəsi 40 hektardan artıqdır. Bizcə,
buradakı toponimlərin, o cümlədən
mikrotoponimlərin hamısı Qazan xanın
adından törənmiş toponimlərdir.
Babək rayonunun orta və yüksək
dağlıq sahəsində Qazan xanın adı ilə
əlaqədar olan coğrafi obyektlər Dərələyəz
dağlarının şimal hissəsinin qərb yamaclarında Ermənistanla sərhəd zolağında
yerləşir.
Qazan yaylağı suayrıcının qərbində,
Qərbi Azərbaycanın Almalı kəndi onun
şərqində yerləşir. Almalı erməniləri uzun
illər Qazan yaylağına yiyələnməyə çalışmış, lakin buna nail ola bilməmişlər.
Qazanın adı ilə əlaqəli coğrafi obyektlər əsasən Salaxan dərənin
şərqindən – Qazan yoxuşundan başlayır. Dərələyəz dağlarının bu hissəsində
2000-2500 m. yüksəklikdə Qazan yaylağı, Qazan yurdu, Qazan çuxuru, Qazan
bulağı və s. toponimlər mövcuddur.
Salaxandan qərbdə Qazan xanın adı
ilə əlaqəli obyektlərdən Xan yurdu, Xan
bulağı və s. yerləşir. Bunlardan qərbdə,
Şərur düzü ilə Sədərək düzü arasında
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Qaraca çoban təpələrdə durub, təkbaşına düşmənə sinə gərib. Daş tapmayanda qoyunları sapandaşına çevirib.
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yerləşən Qaraçoban düzünün,
Qazançılar, Qazançılı kəndlərinin
adının Qaraca çobanın və Qazan
xanın adı ilə əlaqədar olduğunu
güman edirik.
Naxçıvan MR ərazisində Qazan xanın adı ilə əlaqədar 20-yə
qədər toponimin olması, onların bir-birinin yaxınlığında dörd
qrupda yerləşməsini təsadüfı
hesab etmək olmaz. Bizcə, bu
toponimlərin mənşəyini, etimologiyasını, ərazinin relyef və digər təbii
xüsusiyyətləri ilə deyil, onların tarixi-coğrafiyası ilə izah etmək daha
düzgün olar.
Beyləqan, Zəngilan rayonlarında, Yuxarı Qarabağda da Qazançı
kəndləri vardır.
Azərbaycanın digər bölgələrində Qazanla əlaqədar toponimlər
mövcuddur. Qədim Azərbaycan
torpağı
Qərbi
Azərbaycanın
Zəngəzur əyalətində də Qazan
dağ, Qazan göl toponimləri vardır.
B.Budaqov və Q.Qeybullayev
göstərirlər ki, İrəvan əyalətinin
Sürməli, Vedibasar, Şurəgəl, Məzrə,
Qırxbulaq və s. nahiyyələrində altı
Qazançı, bir Qazançılı, Sisyan
mahalında Qazançı kəndləri, iki
dağ adı olmuşdur (Göstərilən əsər.
s. 174). ■
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eraltı və yerüstü sərvətləri, zəngin
faydalı
qazıntıları,
xəstələrə
şəfa verən mineral bulaqları ilə
məşhur olan Naxçıvanda dünyanın
nadir şəfa ocaqlarından biri Fizioterapiya Xəstəxanası “Duzdağ” yerləşir.
Xəstəxana Babək rayonu ərazisində
Duzdağ adlanan yerdədir. Duzdağ Naxçıvan şəhərindən 14 km. aralıdadır, dəniz
səviyyəsindən hündürlüyü 1173 metrdir.
1926-cı ildən burada sənaye üsulu ilə
daş duz çıxarılır. Yatağın sənaye ehtiyatı 124 milyon 506 min tondur. Bura həm
də qədim insanların yaşayış məskəni olmuşdur. XX əsrin 70-ci illərində buradan
bir neçə ədəd daş balta, xeyli daş çəkic
tapılmışdır. Tədqiqatçıların fikirincə, bu
alətlər daha qədim dövrün insanlarına
məxsus olmuş və duz çıxarmaq üçün
istifadə edilmişdir. Həmin baltalardan ikisi
Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyində, SanktPeterburq və Tiflis muzeylərində də saxlanılır. Buradakı qədim duz mədənləri
1967-ci ildə uçqun nəticəsində təsadüfən
aşkar olunmuşdur.
Dağıntı yerindən xeyli daş çəkic (onlardan biri iri həcmli olub 30 kq. ağırlığındadır) tapılmışdır. Tuneldə aparılan
partlayış nəticəsində uçqun zamanı girişi
tutulmuş qədim mədənlərə yol açılmışdır.
Yol 70 m. uzunluğunda tuneldən ibarət
olub, eni 6 m, bəzi yerlərdə 20 metrdir.
Tunelin hündürlüyü 10 m.-dən artıqdır,
bir-biri ilə birləşən 10 zaldan ibarətdir.
Zalların birində duzdan yonulmuş beş
sütun vardır.
Tədqiqatlar nəticəsində mədəndə

ocaq yerləri, divarlarda isə his izləri
aşkar edilmişdir. Bəzi yerlərdə duz
laylarının arasına vurulmuş ağac pazlar, döşəmədə gil qab qırıqları, maral
buynuzunun qalıqları qeydə alınmışdır.
Aşkar olunmuş maddi mədəniyyət qalıqları, xüsusilə, daş çəkiclər qədim Duz
mədənlərindən hələ e. ə. 3-2-ci minillikdə
geniş istifadə edildiyini göstərir. Çıxarılan
duz həmçinin mübadilə vasitəsi olmuş,
ticarət məqsədilə Böyük İpək Yolu ilə
Şərq və Qərb ölkələrinə aparılmışdır.
Ötən əsrin ikinci yarısında təbabət
elminə məlum oldu ki, bronxial astmalı
xəstələr karst mağaralarının, duz şaxtalarının təbii mikroiqlimi şəraitində yüksək
effektlə müalicə alırlar. Bu müalicə metodu Speleoterapiya adlanmaqla, ağ ciyər
aparatının qeyri-spesifik xəstəliklərinin
effektli müalicə metodudur. Speleologiya
yunan sözündən (“spolosino” - mağara
və “logos” - elm) əmələ gəlmişdir. Speleologiya mağaraların öyrənilməsi, onların
yaranması, forması, inkişafı, mikroiqlimi,
suyu, üzvü aləmi, onlardan insanların
keçmişdə və indi istifadə etməsi haqqında elmdir.
Bu elmin nailiyyətləri Naxçıvan
Muxtar
Respublikası
Fizioterapiya
Xəstəxanası “Duzdağ”da uğurla həyata
keçirilir. Təbabət elminin speleoterapiya
sahəsinin ən yaxşı təbii müalicə vasitəsi
Naxçıvandadır.
İndi Speleoterapiya müalicə üsulu
dünyanın bir çox ölkələrində - Almaniya,
Macarıstan, İtaliya, Avstriya, Ukrayna və
b. yerlərdə həyata keçirilir. Lakin bronxi-

al astma, allergik-infeksion peredastma,
xroniki bronxit, astmatik komponentlə
xroniki bronxit, allergik rinosinusopatiya
və polinozlardan əziyyət çəkən xəstələr
Naxçıvan Muxtar Respublikası Fizioterapiya Xəstəxanası “Duzdağ”da daha
uğurla müalicə olunurlar. Fizioterapiya
Xəstəxanası 1979-cu ildən 50 çarpayı
ilə fəaliyyətə başlamışdır. Hazırda bu
xəstəxana 250 çarpayılıqdır.
Xəstəxana yerüstü və yeraltı hissədən
ibarətdir. Xəstələrə 100 nəfər tibb işçisi
xidmət göstərir. Yerüstü hissə Naxçıvan Muxtar Respublika xəstəxanasının
bir hissəsində yerləşdirilmişdir. Yeraltı
hissə isə Naxçıvan şəhərindən 14 km.
məsafədə, Duz mədəni bazasında, dəniz
səviyyəsindən 1173 m. yüksəklikdədir.
Bu şöbə Duz mədəninin 2-ci əsas dağ
sexində, girişdən 300 m. məsafədə dağın altında yerləşir. Xəstə palataları 10
işlənmiş ştrixdə yerləşir. Bunların ikisi
kişi, ikisi qadın, ikisi uşaq palatasıdır. Burada 3 istirahət foyesi və müxtəlif xidmət
sahələri vardır.
Yeraltı şöbənin mikroiqlimi: temperatur – 18-20°C, nisbi rütubət – 24-50%,
atmosfer təzyiqi – 740-750 mm. c. st.,
hava axını sürəti – saniyədə 0,1 m., NaCI
ionları – 14-21 mq/m3, oksigen – 20%,
CO – yoxdur, 1 kub. m. havada 650-850
mikrob cismi var, zəhərləyici qaz yoxdur.
Yerüstü şöbənin mikroiqlimi: temperatur – 28-40°C, qışda – 1 15°C, atmosfer
təzyiq: yanvarda 1027 mm. c. st, iyunda
1014 mm. c. st., illik yağıntı 200-300 mm.,
günəşli günlər – 265-285 gün, NaCI ion-
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lar – 0,5 mq. m3.
Fizioterapiya xəstəxanasında aparılan Speleoterapiya müalicəsinin üstün
cəhətləri vardır. Uşaqlarda 85 – 95%,
böyüklərdə isə 65-0% yaxşılaşma baş
verir. NaCI ionları Solokvinodan (Ukraynadakı xəstəxana) 5-6 dəfə çox müşahidə
olunur. Naxçıvanın quru, rütubətsiz,
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günəşli iqlimi xəstələrə müsbət təsir
göstərir. Şaxtanin horizontal yerləşməsi
adaptasiya prosesini asanlaşdırır. Palatalarda ventilyasiya təbiidir. Hava axını
0-0,1 m/s olduğu üçün, NaCI ionları havada sabitdir. Zəhərli (metan, CO) qazlar
yoxdur.Naxçıvan Muxtar Respublikasının Fizioterapiya Xəstəxanası - “Duzdağ”

dünyada ən yaxşı müalicə nəticəsi verən
səhiyyə müəssisəsidir. Naxçıvana həm
müalicə üçün, həm də istirahət üçün
gəlin! Əmin olun ki, burada sağlamlıq və
həyat eşqi qazanacaqsınız!

YURDA GƏLƏN GÖRƏR

Qədim duz mağarasında keçmişin və
bu günün izləri bir-birinə qarışıb.

“Naxçıvan Muxtar Pespublikasının
Fizioterapiya Xəstəxanası “Duzdağ”. ■
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(XII əsrin 20-ci illəri - XII əsrin sonu)
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zərbaycan memarlığının görkəmli nümayəndəsi,
Naxçıvan memarlıq məktəbinin banisi Əcəmi
Əbubəkr oğlu Naxçıvani orta əsr Azərbaycan
memarlığına yeni istiqamət vermiş, özünün sənət dühası ilə Səlcuqilər dövrü memarlığının bir qədər ağır və
sərt üslubuna böyük incəlik və dinamiklik gətirmiş, Yaxın
Şərq memarlığına güclü təsir göstərmişdir. Əcəminin
adı Azərbaycan ictimai fikrində intibah, humanizm ideyalarının yayıldığı 12 əsrin görkəmli simaları arasında
şərəfli yer tutur. Zamanın bu meylləri Nizami Gəncəvinin
və Xaqani Şirvaninin poeziyasında yüksək təzahürünü
tapdığı kimi, memarlıq və sənətdə də Əcəmi yaradıcılığında təcəssüm etmişdir. Eyni zamanda, dövrünün memarları içərisində Əcəmi daha çox yaratdıqlarının elmə
bəlli olması ilə seçilir. Yaratdığı abidələrin üzərindəki
kitabələrdə özünü “Əbubəkr oğlu Əcəmi, Naxçıvanlı memar” adlandıran sənətkarın təsviri sənəti, mühəndisliyi
memarlıqda sintetik şəkildə birləşdirdiyi aydın görünür. Şərqin böyük dühaları ona “Şeyxül-mühəndis”
(mühəndislərin başçısı) fəxri adı vermişdilər.
Əcəminin yaradıcılığı 12 əsrdə qüdrətli Azərbaycan
atabəyləri dövlətinin paytaxtı Naxçıvanla bağlı olmuşdur.►
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Mühüm beynəlxalq ticarət yolları qovşağında yerləşən, Azərbaycanın siyasi, iqtisadi, mədəniyyət, sənətkarlıq mərkəzi
olan Naxçıvanda geniş abadlıq və tikinti
işləri aparılırdı.
Əcəminin yaratdığı ilk məlum abidə
Yusif ibn Küseyir türbəsidir. Naxçıvan
şəhərinin mərkəzində yerləşən və el
arasında “Atababa günbəzi” adı ilə
tanınan bu türbə 1162-ci ildə tikilmişdir. Səkkizbucaqlı gövdədən, qülləvarı
günbəzdən, bucaqlarda qoyulmuş dayaqlardan ibarət həmin abidə kərpicdən
hörülmüş, divarları quraşdırma həndəsi
ornamentlərlə
örtülmüşdür.
Burada
bədiiliklə memarlığın tektonikası (arxitektonika) ahəngdar şəkildə birləşmişdir.
Abidənin giriş qapısından soldakı
kitabədə memarın adı yazılmışdır:
“Bənna Əcəmi Əbubəkr oğlu Naxçıvaninin əməli”.
Təkcə Azərbaycanda deyil, İslam
aləmində ən hündür və incə kompozisiyalı türbələrindən sayılan Mömünə xatun
türbəsini Əcəmi 1186-cı ildə Naxçıvanın
qərb hissəsində ucaltmışdır. El yaddaşında “Atabəy günbəzi” adı ilə qalan
bu türbə Atabəy Şəmsəddin Eldənizin
arvadı, Məhəmməd Cahan Pəbləvanın ►
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Möcüzəli naxışlar da həzin nəğmə kimidir. Fərqi odur ki, sükutla ürəyə yayılır.

anası Mömünə xatunun şərəfinə tikilmişdir. Türbə özünün iri
ölçüləri, monumental biçimləri, dinamik silueti ilə böyük bir
memarlıq kompleksinin dominantı idi. Memarlıq prinsiplərinin
təkmilləşməsi və mürəkkəbləşməsi əsasında yaradılmış
onguşəli Mömünə xatun türbəsi monumental abidədir. Türbə
- yeraltı hissəsinin quruluşu, xarici səthlərinin və bu səthləri
bir-birindən ayıran tillərin memarlıq bölgülərinin həlli, eləcə
də həndəsi ornamentlərin tərtibi cəhətdən misilsiz sənət
nümunəsidir.
Əcəmi Mömünə xatun türbəsinin ornamentlərini həndəsi
sistemləri xatırladan mürəkkəb naxış şəbəkəsi ilə hörmüş,
kufı xətli kitabələri ornament bəzəklərinə uyğunlaşdıraraq,
abidənin ümumi kompozisiyasına daxil edilməsinə ustalıqla
nail olmuşdur.
Əcəminin yaratdığı tikililərdən biri də XIX əsrə aid fotodan
məlum olan qoşa minarədən və bunları birləşdirən baştağdan
- portaldan ibarətdir. Bu abidə, Mömünə xatun türbəsi də daxil
olmaqla, böyük bir memarlıq kompleksinin giriş hissəsidir.
Həmin kompleksə daxil olan və 19-cu yüzilliyə kimi dağınıq
halda qalmış Naxçıvan Cümə məscidi, mənbələrdə adı çəkilən
“Darülmülk” – Eldənizlər sarayı və “Dövlətxana” – hökumət
binası da Əcəmi sənətinin nümunələridir. Tədqiqatçılar
Əcəminin bu abidələrdən başqa, Atabəylər paytaxtında – ►

www.caucasustour.az

95

Məskən

Şərqin qapısı Nəqşicahan bəşər oğlunun ilk sığınacaq yeridir

YURDA GƏLƏN GÖRƏR

Haqqa tapınanlar bu möcüzəli tikililərə çatanda ayaq saxlayardılar, baxdıqca
baxar və ömürlərinin xeyli uzandığını zənn edərdilər.
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Naxçıvanda daha bir çox binalar tikdiyini
qeyd edirlər. Lakin bu abidələr haqqında
hələlik məlumat yoxdur.
Əcəmi yaradıcılığı Azərbaycan və
Yaxın Şərq ölkələri memarlığına böyük
təsir göstərmişdir - Marağadakı Göy
günbəz (1196), Naxçıvan yaxınlığındakı
Gülüstan türbəsi (XIII əsr), Qarabağlar
türbəsi (XII-XIV əsrlər), Bərdə və Səlma
türbələri (XIV əsr), türk memarı Sinanın
(XVI əsr) İstanbulda tikdiyi türbələrdə
Əcəmi ənənələri yaşayır. 1926-cı ildə
Gəncədə Nizaminin məzarı üstündə
abidə qoyularkən Əcəmi irsindən istifadə
edilmiş, Nizami türbəsi Əcəmi dühası ruhunda tikilmişdir. Bakıda ucaldılmış Nizami heykəlinin kürsü hissəsində, Şuşadakı
Vaqif türbəsində, Naxçıvan şəhərindəki
Hüseyn Cavid məqbərəsində Əcəminin

www.caucasustour.az

memarlıq irsinin təsiri aydın hiss olunur.
Məşhur Avstraliya sənətşünası Ernest
Dits qeyd edirdi ki, Sinanın İstanbulda
tikdiyi türbələr Naxçıvan türbələrinin
təsiri altında yaranmışdır. E.Dits yazırdı
ki, Sinan ordu mühəndisi kimi, 1535-36
illərdə İran səfəri zamanı Naxçıvana
gəlib, Əcəminin memarlıq məktəbi ilə tanış olmuşdur.
Əcəminin yaradıcılığı XII əsr Azərbaycan mədəniyyəti və icti-mai fikrindəki
intibahın parlaq təza-hürlərindəndir.
Abidələrindəki
zəriflik,
memarlıq bölgülərinin quruluşu, ornament
bəzəklərinin oynaqlığı orta əsr anlayışı
çərçivəsinə sığmayan bədii təfəkkürün
məhsuludur. Onun ornament kompozisiyaları bədiiliklə riyazi fikrin vəhdətinə
əsaslanır.

Əcəmi memarlıq sənətinin başlıca
problemlərindən olan tektonikliyin (arxitektonika) dünya memarlığında az təsadüf
edilən parlaq həllini tapan mühəndis
və sənətkar olmuşdur. Onun yüksək
mühəndislik qabiliyyəti Qərbi Avropa
memarlarından bir əsr əvvəl Mömünə
xatun türbəsinin sərdabəsində qurduğu
nervürlü tağlar sistemində və onun oturacağındakı mürəkkəb ornamentlərin
əvvəlcədən hazırlanmış tavalar şəklində
tərtibində, Cümə məscidinin nəhəng
günbəzində və qoşa minarələrdə özünü
göstərir. H.İbrahimovun “Əsrin onda biri”
romanı, Kəmalənin “O bizim dağların
oğlu idi” pyesi Əcəmiyə həsr edilmişdir.
1976-cı ildə Əcəminin anadan olmasının
850 illiyi geniş qeyd olunmuşdur. ■
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Daşlara nəğmə öyrədən ustad özü
də abidələşib.
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(1846-1931)

zərbaycan xalqının tarixində
və taleyində Şahtaxtinskilərin
xüsusi yeri və böyük xidmətləri
vardır. Son iki əsrdə Azərbaycana İsa
Sultan Şahtaxtinski, Əbülfət Şahtaxtinski, Məhəmmədağa Şahtaxtinski, Həmid
bəy Şahtaxtinski, Baxşəliağa Şahtaxtinski, Behbud bəy Şahtaxtinski, Həbibulla
Şahtaxtinski, Toğrul Şahtaxtinski, Elmira
xanım Şahtaxtinskaya, Məhəmməd Şahtaxtinski, Aleksey Şahtaxtinski və başqaları kimi görkəmli şəxsiyyətlər bəxş etmiş
bu adlı-sanlı sülalə elmi-ictimai fikrin,
dövlətçiliyin, mədəniyyətin və mətbuatın
inkişafı yollarında misilsiz xidmətlər
göstərmişdir.
Məhəmmədağa
Məhəmmədtağı
Sultan oğlu Şahtaxtlı 1846-cı ildə Naxçıvan mahalındakı məşhur Şahtaxtı
kəndində anadan olmuşdur. İlk təhsilini
Naxçıvan şəhərindəki mədrəsədə və ibtidai məktəbdə almışdır. Sonra Tiflisdə
klassik gimnaziyanı bitirmiş, rus, ingilis

və alman dillərini öyrənmişdir. O, 18711873-cü illərdə Almaniyanın Leypsik
Universitetində oxumuş, tarix, fəlsəfə
və hüquq fakültəsindən məzun olmuşdur. Ali təhsilli gənc ziyalı 1873-1875-ci
illərdə Parisdə yaşamış, məşhur Sorbon Universitetində çalışan görkəmli
ziyalılarla ünsiyyət yaratmış, fransız
elmi və mədəniyyətinə böyük maraq
göstərmişdir.
Tiflisdə yaşayıb işlədiyi illərdə (18751880) Məhəmmədağa Şahtaxtlı əsasən
Qafqaz rus mətbuatı ilə yaxından
əməkdaşlıq etmişdir. Onun «Qafqaz»
qəzetində çap olunmuş «Müsəlmanlarda
məktəb həyatı», «Konstantinopoldan
məktublar» adlı silsilə məqalələrində
dövrünün ən aktual məsələləri öz əksini
tapmışdır. Tiflisdə ikən çap etdirdiyi «Təkmilləşmiş müsəlman əlifbası»
əsəri (1879) onu yeni dövrün əlifba
islahatçısı kimi tanıtmışdır. Həyatının
Peterburq mərhələsində (səksəninci
illər) də mətbuatla əlaqələrini davam
etdirən Məhəmmədağa Şahtaxtlı «Mos-

kovskie vedomosti», «Novoe vremya»
qəzetlərinin Yaxın Şərq ölkələri üzrə müxbiri kimi adlı-sanlı publisist səviyyəsində
tanınıb məşhurlaşmışdır. O, 1891-1893cü illərdə Bakıda yaşamış, burada qısa
müddət «Kaspi» qəzetinə redaktorluq etmişdir. «Kaspi» qəzetində çap olunmuş
«Zaqafqaziya müsəlmanlarını necə adlandırmalı» adlı məqaləsində ölkəmizin
və xalqımızın adına dair dəyərli elmi
mülahizələri ilə o, Azərbaycanşünaslığın
əsasını qoymuşdur.
Müşahidələr göstərir ki, M.Şahtaxtlı
1893-1894-cü illərdə yenidən Türkiyəyə
qayıtmışdır. Hətta o, 1894-cü ildə Naxçıvana gələrək Şahtaxtı kəndindəki ata
mülkünü satmış, həmin vəsaitlə mətbəə
almaq arzusunda olmuşdur. Naxçıvan
səfəri zamanı Cəlil Məmmədquluzadə
ilə tanış olub görüşməsi hər iki ziyalının gələcək fəaliyyətləri üçün mühüm
əhəmiyyət kəsb etmişdir. M.Şahtaxtlı
1895-1898-ci illərdə bir daha Tiflisdə
publisistika sahəsində fəaliyyətini davam
etdirmiş, hətta Azərbaycan dilində «Tif-
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lis» adlı qəzet nəşr etmək arzusu ilə
yaşamışdır.
M.Şahtaxtlı 1899-1902-ci illərdə
ikinci dəfə Fransaya üz tutmuş,
Parisdə yaşamışdır. O, məşhur Sorbon Universitetinin nəzdindəki Ali
Təcrübi Məktəbdə təhsil almış, dilçi professor Pol Passi, şərqşünas
Lüsyen Büva ilə dostluq əlaqəsi
yaratmışdır. Beynəlxalq Fonetika
cəmiyyətinin və Asiya cəmiyyətinin
üzvü seçilən M.Şahtaxtlı fransız
maarifçiləri içərisində böyük nüfuz
qazanmışdır. Parisdə fransız dilində
çap etdirdiyi «Türkiyəni necə xilas etməli» əsəri (1901) ona böyük
şöhrət gətirmişdir.
Fəaliyyətinin
1902-ci
ildən
başlanan yeni Tiflis mərhələsində
M.Şahtaxtlı özünün əlifba islahatına dair kitablarını Azərbaycan, rus
və fransız dillərində çap etdirmişdir.
1903-1905-ci illərdə nəşrinə nail olduğu «Şərqi-Rus» qəzeti M.Şahtaxtlının
mətbuat sahəsindəki fəaliyyətinin
zirvəsini təşkil edir. «Şərqi-Rus»
qəzeti milli mətbuatımızın tarixində
yeni mərhələnin əsasına çevrilmişdir. Bu, Azərbaycanda Qərb standartları ilə nəşr olunan birinci Şərq
qəzeti idi.
Rusiya Dövlət Dumasının deputatı kimi M.Şahtaxtlı ictimai-siyasi mühitdə də diqqət mərkəzində
dayanmışdır. Eyni zamanda, 19061918-ci illərdə Rusiyada mətbuat
sahəsindəki, İkinci İnternasionaldakı
səmərəli fəaliyyəti, habelə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin Şərq Şöbəsinin
müdiri kimi xidmətləri Azərbaycanın
bu ölkə ilə əlaqələrinin tarixində
xüsusi yer tutur. Azərbaycan Xalq
cümhuriyyətinin işində yaxından iştirak edən M.Şahtaxtlının 1919-cu ildə
Bakı Universitetinin yaradılmasında
mühüm səylərinin olması onun böyük maarifçiliyindən xəbər verir. Sovet hakimiyyəti illərində Bakı Dövlət
Universitetinin professoru kimi çalışan M.Şahtaxtlı Azərbaycanda elmin, təhsilin inkişafına ciddi əmək
sərf etmiş, respublikada yeni latın
əlifbasının əsas carçılarından biri
kimi tanınmışdır.
Məhəmmədağa Şahtaxtlı 1931ci ildə Bakıda vəfat etmişdir.
Naxçıvan şəhərindəki Kitab evi
M.Şahtaxtlının adını daşıyır.
Muxtar Respublika Ali Məclisi
Sədrinin 27 fevral 2006-cı il tarixli
qərarı ilə Məhəmmədağa Şahtaxtlının anadan olmasının 160 illiyi Naxçıvanda geniş qeyd edilir. ■
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zərbaycanda tənqidi realizm
cərəyanının
banisi,
«Molla
Nəsrəddin» ədəbi məktəbinin
yaradıcısı, kiçik hekayənin böyük
ustadı kimi şöhrət qazanmış Cəlil
Məmmədquluzadə xalqımızın milli iftixarına çevrilən görkəmli sənətkardır. O, 22
fevral 1869-cu ildə Naxçıvan şəhərində
dünyaya gəlmiş, özünün ibtidai təhsilini
burada almışdır. Sonra Zaqafqaziya
(Qori) Seminariyasında oxuduğu illərdə
(1882-1887) Cəlil Məmmədquluzadə
yeni tipli maarifçi ziyalı kimi formalaşmışdır. Pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olduğu illərdə (1887-1897) Uluxanlı, Baş
Noraşen və Nehrəm kəndlərində yeni
maarifçi nəslin formalaşmasına ciddi səy
göstərmiş, hətta qızları da təhsilə cəlb
etmişdir. Ədibin «Çay dəstgahı» alleqorik dramı (1889), «Kişmiş oyunu» pyesi
(1892), «Danabaş kəndinin əhvalatları»
(1894) və «Danabaş kəndinin məktəbi»
povestləri bu illərdə yazılmışdır.

Cəlil Məmmədquluzadə 1897-1903cü illərdə İrəvan qəza polis idarəsində
tərcüməçi və dəftərxana xidmətçisi,
Naxçıvan şəhər pristavının köməkçisi
vəzifələrində çalışmışdır. M.Şahtaxtlının
redaktorluğu ilə nəşr olunan «ŞərqiRus» qəzeti redaksiyasındakı fəaliyyəti
ilə (1903-1905) mətbuat aləminə qədəm
qoymuşdur. Təsisçisi olduğu «Qeyrət»
mətbəəsində çap-nəşriyyat işlərinin
sirlərinə yiyələnmişdir.
Nəşr etdirdiyi məşhur «Molla
Nəsrəddin» jurnalının 1906-1917-ci illərdə Tiflisdə 370 nömrəsi, 1921-ci ildə
Təb-rizdə 8 sayı, həmçinin 1922-1931-ci
illərdə Bakıda 398 sayı çapdan çıxmışdır.
«Molla Nəsrəddin» jurnalı Azərbaycanda demokratik mətbuatın şah əsəri
kimi böyük şöhrət qazanmışdır. Bu jurnalın əsasında Cəlil Məmmədquluzadənin
rəhbərliyi ilə «Molla Nəsrəddin» ədəbi
məktəbi formalaşmışdır. M.Ə.Sabir,
M.S.Ordubadi, Ə.Haqverdiyev, Ə.Qəmküsar, Ə.Nəzmi, M.Möcüz, B.Abbaszadə

və başqaları ədəbiyyatımıza görkəmli
mollanəsrəddinçilər kimi daxil olmuşlar.
Cəlil Məmmədquluzadə böyük demokrat yazıçı, «Molla Nəsrəddin» jurnalı isə
Azərbaycan xalqının milli istiqlal kitabıdır.
Sovet hakimiyyəti illərində Cəlil
Məmmədquluzadə
Azərbaycanda
latın qrafikalı əlifbaya keçidin təmin
olunması, milli təhsilin, mətbuatın və
teatrın yenidən formalaşdırılması, realist ədəbiyyatın tarixi yolunu davam ►
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Diri ölüləri diriltmək ideyası bu divarlar
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etdirməsi uğrunda mübarizə aparmışdır. O, Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə
Komitəsinin üzvlüyünə namizəd seçilmişdir. Bununla yanaşı, 1927-ci ildən
etibarən ona laqeyd, soyuq münasibət
bəslənilmiş, «Molla Nəsrəddin» jurnalının nəşrinə müxtəlif maneələr
törədilmişdir. Hətta dövri mətbuatda
Cəlil Məmmədquluzadənin yaradıcılığı haqqında tənqidi məqalələr dərc
olunmuşdur.
Cəlil Məmmədquluzadə 4 yanvar
1932-ci ildə Bakıda vəfat etmiş, fəxri
xiyabanda dəfn edilmişdir.
Kiçik
hekayənin
böyük
ustadı kimi şöhrət qazanmış Cəlil
Məmmədquluzadə
bu
janrda
Azərbaycan
ədəbiyyatının
şah
əsərlərini yaratmağa müvəffəq olmuşdur.
Böyük ədibin ustad qələmindən
çıxmış «Poçt qutusu», «Usta Zeynal»,
«Qurbanəlibəy», «Quzu», «Zırrama»,
«Pirverdinin xoruzu», «Xanın təsbehi»
kimi hekayələr ədəbiyyatımızın nadir
inciləridir.
Azərbaycan
dramaturgiyasının

tarixində Cəlil Məmmədquluzadənin
dram əsərləri xüsusi mərhələ təşkil edir.
Ölməz sənətkarın «Ölülər», «Anamın
kitabı», «Dəli yığıncağı», «Kamança»,
«Ər» kimi dramları xalqımızın tarixində
və taleyində mühüm rola malikdir.
Cəlil Məmmədquluzadə Azərbaycan satirik publisistikasının banisidir.
Ədibin nəslinin davamçıları hazırda Fransada, Polşada və İranda yaşayırlar.
Cəlil
Məmmədquluzadənin adı
əbədiləşdirilmişdir. Bakıda və Naxçıvandakı ev muzeyləri sənətkarın
həyatı
və
fəaliyyətinin
təbliği
sahəsində geniş iş aparırlar. Görkəmli
sənətkar, xalq rəssamı Mirəli Mirqasımovun
Naxçıvanda
ucaltdığı
Cəlil Məmmədquluzadənin heykəli
Azərbaycanda milli heykəltəraşlıq
sənətinin şah əsərlərindən biri hesab
olunmağa layiqdir.
Görkəmli
sənətkarın
əsərləri
dəfələrlə geniş tirajla nəşr olunmuş,
haqqında dəyərli monoqrafiyalar çap
edilmiş, yubileyləri böyük ümumxalq
təntənəsinə çevrilmişdir. ■
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Şair, dramaturq Hüseyn Cavid
(təxəllüsü; əsl adı və soyadı Hüseyn
Abdulla oğlu Rasizadə) dövrünün tanınmış ziyalısı və din xadimi olan Abdulla
Rasizadənin ailəsində doğulmuş, ilk
təhsilini Naxçıvanda mollaxanada, sonra isə M.T.Sidqinin “Tərbiyə” adlı yeni
üsullu məktəbində almışdır (1894-98).
Klassik üslubda ilk şerlərini də “Gülçin”
və “Salik” imzaları ilə burada yazmışdır.
1899-1903 illərdə Cənubi Azərbaycanda
olmuş, Təbrizin Talibiyyə mədrəsəsində
təhsilini davam etdirmişdir. İstanbul Universitetinin ədəbiyyat şöbəsini bitirmiş
(1909), Naxçıvanda, sonra Gəncədə və
Tiflisdə, 1915 ildən isə Bakıda müəllimlik
etmişdir. Cavid klassik Azərbaycan
ədəbiyyatının ən yaxşı ənənələrini
inkişaf etdirən sənətkarlardandır. O,
Azərbaycan romantizminin banilərindən,
çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatının yaradıcılarından biri olmuşdur.

Cavid sənəti bədii növ, janr və for- nınmışdır. Onun fəlsəfi və tarixi faciələri,
ma cəhətdən zəngindir. O, lirik şeriərin, ailə-məişət dramları üslub, yazı maneralirik-epik
poemaların,
Azərbaycan sı, forma yeniliyi baxımından Azərbaycan
ədəbiyyatında ilk mənzum faciə və dram- dramaturgiyasında yeni bir mərhələ yaların müəllifidir. “Keçmiş günlər” adlı ilk ratdığı kimi, milli teatr mədəniyyətinin inkişer kitabı 1913-cü ildə çap olunmuşdur. şafına da qüvvətli təsir göstərmiş, “Cavid
Yaradıcılığının ilk dövrlərində ictimai-si- teatrı” kimi səciyyələndirilmişdir. Dramayasi lirikaya daha çox diqqət vermişdir. turgiyasında dövrün ümumbəşəri, böyük
“Öksüz Ənvər”, “Çoban türküsü”, “Ki- ictimai-siyasi və mədəni əhəmiyyətə maçik sərsəri”, “Dün və bugün”, “Qadın”, lik problemləri əksini tapmışdır. Mənzum
“Görmədim”, “Vərəmli qız” və s. şerlərində “Ana” (1910) pyesində nəciblik, sədaqət,
sosial ədalətsizliyin hökm sürdüyü cəmiy- mərdlik kimi keyfiyyətlərin yalnız sadə inyətdə əməkçi insanların faciəli həyatı sanlarda olduğu göstərilir. “Maral” (1912)
təsvir edilir. “Məsud və Şəfıqə” şerində faciəsində şəxsiyyət və qadın azadlığı
Bakı neft mədənlərində çalışan fəhlələrin məsələsi qaldırılır, ailə münasibətlərində
dözülməz vəziyyəti, sahibkarların tüfeyli, mürtəce əxlaqi görüşlər tənqid edilir.
Azərbaycan
ədəbiyyatında
ilk
fıravan həyatı ilə qarşılaşdırılır. “Sən
nəsin, kimsin deyən ariflərə” (1912) poe- mənzum faciə olan “Şeyx Sənan” (1914)
masında şair insanlara işıqlı həyat, azad əsərində xalqları bir-birindən ayıran dini
gələcək yolu arayırdı. “Məzlumlar üçün” və milli təəssübkeşlik əleyhinə üsyankar
(1914), “Qürubə qarşı”, “Hərb və fəlakət” etiraz ruhu hakimdir. Cavid bu dövrdə
(1916), “Hərb ilahı qarşısında” (1917) tədriclə, “Haqq verilmir, almır” ideyasışerlərində imperialist müharibələrinə na gəlib çıxmışdı. Həmin ideya “Şeyda”
(1917) dramında, “Haqqını sən mübarizə
nifrət əksini tapmışdır.
Cavid daha çox dramaturq kimi ta- ilə ala bilərsən” (1918) poemasında daha ►
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Dünyanı artıq «topallar», «korlar» idarə etmir.
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bariz ifadəsini tapmışdır. “Şeyda”da Ca- şayan Cavid vətənə Qərb dünyasının dan yüksək humanizmə qədər böyük bir
vid yalnız ideya və mənəviyyatlardakı sosial-mənəvi ziddiyyətlərini əks etdirən inkişaf yolu keçmişdir. Poeziyası yüksək
ziddiyyəti deyil, real sosial ziddiyyətləri bir sıra siyasi-lirik və lirik-epik şerlərlə qa- bədii sənətkarlığı, dərin emosionallığı,
də göstərir, “füqərayi-kasibə”ni, “qabarlı yıtdı. “Nil yavrusu” əsərində müstəmləkə səmimiyyəti ilə seçilir.
Cavidin anadan olmasının 100 və
əllər”i istismarçılarla mübarizəyə çağı- zülmünü qəzəb və nifrətlə damğalayırdı.
rırdı. Yaradıcılığında mühüm yer tutan
Cavid 20-30-cu illərdə bir sıra tarixi 110 illik yubileyləri geniş qeyd olunmuş“İblis” (1918) faciəsində dövrün bütün dramlar yazmışdır. “Peyğəmbər” (1922), dur. Naxçıvanda və Bakıda ev-muzeyləri
mürtəce qüvvələri - “insan insana qurd- “Topal Teymur” (1925) əsərlərindən son- yaradılmış, Bakıda, vaxtilə yaşadıdur” fəlsəfəsinin tərəfdarları, “iyirminci ra yazdığı “Səyavuş” (1933), “Xəyyam” ğı binaya (indiki Azərbaycan Milli EA
əsrin mədəni vəhşiləri” olan imperalist (1935) tarixi dramları Cavidin tarixə, tarixi Əlyazmalar İnstitutunun binası) barelyefdairələri İblis surətində ümumiləşdirilmiş, şəxsiyyətlərə baxışında ciddi bir dönüş təsviri olan xatirə lövhəsi vurulmuşdur.
işğalçı müharibələrə lənət yağdırıl- oldu. Şair bu əsərlərində istibdada qar- 100 illik yubileyi ərəfəsində cənazəsi
mışdır. Mürtəce qüvvələrlə azadlıq, şı üsyan edən kütləni, üsyan başçılarını İrkutsk vilayətindən Naxçıvana gətirilib,
bərabərlik, sülh, beynəlmiləlçilik, maarif və Xəyyam kimi azadfikirli bir mütəfəkkiri buradakı ev-muzeyinin yaxınlığında dəfn
və mədəniyyət dostlarının toqquşması baş qəhrəman seçmişdir. Faşizm və İkin- edilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının PreCavidin 1920-ci ilədək yazdığı əsərlərin ci dünya müharibəsi təhlükəsinin artması
başlıca konflikti idi. Bu əsərlərin bədii 30-cu illərin əvvələrində Cavidi narahat zidenti Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə
qayəsini bəşəriyyətin fəlakətinə ədalətsiz, edən problemlər idi (“İblisin intiqamı” qəbri üzərində möhtəşəm məqbərə tikilistismarçı ictimai quruluşların səbəb ol- dramı, 1936). Cənubi Azərbaycandakı mişdir (1996). 1982-ci ildə Naxçıvanda
ması fikri təşkil edir. Estetik ideyalarına azərbaycanlıların “şahənşahlıq” üsuli- “Hüseyn Cavid poeziya teatrı” açılmışdır.
sadiq qalan Cavid bununla yanaşı, 20- idarəsinin əsarəti altında əzab çəkməsi, Adına Bakıda, Naxçıvanda və respubli30-cu illərdə dövrün nəbzi ilə səsləşən ən adi insan hüquqlarından məhrum kanın digər şəhər və rayonlarında küçə,
bir sıra əsərlər yaratmışdır. “Azər” dasta- edilməsi də vətənpərvər şair kimi Cavidi bağ, məktəb, kitabxana, kino-teatr və s.
nı (1920-37) bu əsərlər arasında xüsusi düşündürürdü (“Telli saz” dramı, 1930; mədəni maarif müəssisələri var. Bakıda
“Kor neyzən” poeması, 1930).
əzəmətli abidəsi ucaldılmışdır.
yer tutur.
Cavidin
fəlsəfı,
siyasi-ictimai
1926-cı ildə müalicə üçün Almani“Naxçıvan ensiklopediyası” ■
yaya gedən və bir müddət Berlində ya- görüşləri “ümumi məhəbbət” ideyasın-
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Bәlkә bu yerlәrә bir dә gәlmәdim,
Duman, salamat qal, dağ,
		
salamat qal!
Arxamca su sәpir yoxsa buludlar,
Leysan, salamat qal, yağ
		
salamat qal.
Məmməd Araz
M.A.Çəfərli, Ә.M.Quliyev

AMEA-nın Naxçıvan bölmәsi

Naxçıvan Mәmmәd Araz poeziyasinda

YURDA GƏLƏN GÖRƏR

Ö
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zünün rәngarәng tәbiәti – uca
dağları, axarlı-baxarlı yaylaqları, zümzümәli, lülpәrli bulaqları, min bir әtirli, minlәrlә rәngә çalan
çiçәkli çәmәnlәri, dibi görünmәyәn
dәrin dәrәlәri, dağ keçisi keçmәz
sıldırımları, mәğrur qayaları, kәklik
oxuyan, kәklikotu qoxuyan yamacları, yaşıl meşәlәri ilә tanınan Naxçıvan
neçә-neçә şairin ilһamını coşdurmuş,
gözәl poetik nümunәlәrin yaranma
mәnbәyi olmuşdur.
İlһama qol-qanad verәn bu tәbiәtin
qoynunda böyüyüb boya-başa çatan
müstәqil Azәrbaycan Respublikasının
İstiqlal ordenli xalq şairi Mәmmәd Araz
poeziyasında da Naxçıvan tәbiәti geniş
yer tutur. M.Araz uşaqlıq çağları keçәn
bu yerlәri belә vәsf edir:
Budur uşaqlığın keçәn yerlәr,
Çadırdaş әtәyi, Nursu bulağı.
Burda böyumuşәm, burda, deyirlәr,
İnana bilmirәm, bilmirәm axı.
Hanı sizi yoran, ey ağ yoxuşlar,
Axşam mәktәblisi, gunduz çobanı?
Oxumu dinlәyәn o ana quşlar,
Taşırıq dәftәrim - sal daşlar һanı?

Nursu kәndindә, onun uca dağlarından, açıq, tәmiz sәmasından
poeziya dünyasına qanadlanan şair
“Azәrbaycan” şerindә deyir:

Mәnim könlum bu torpağı
		
vәsf eylәyәrәk,
Azәrbaycan dunyasından
		
baxar dunyaya.
Azәrbaycan dünyasından dünyanı görәn, onu vәsf vә tәrәnnüm edәn
M.Araz üçün Araz çayı çox doğmadır.
Elә bu doğmalıqdan yaranan “Yeni
Arazı gördüm” şerindә şairin Araza
olan mәһәbbәti, Mәmmәd İbraһimin
Mәmmәd Araz olmasının sәbәbi aydın
görünür:
Mәn sәnə bir şair,
Sәn mәnə Araz de.
Elә bil, nә mәnsiz
sәn Araz,
Nә sәnsiz mәn şair
olmazdım.
Mәn sәni görmәyә,
Yazmaya bilmirәm.
Mәn sәndәn demәsәm,
Demәli, demirәm, gülmürәm.
M.Araz tәbiәti, onun һәr bir parçasını, һәr bir һissәsini insanilәşdirir. Hәr
şeydә bir fәlsәfi mәna görür vә onu bir
daһa yeni mәnalarla mәnalandırır:
Mәn insan bilmişәm qayanı, dağı,
Tәbiәt yaşamır tәbiәt üçün.
Mәn ki, bu yerlәrә gәlmirәm axı,
Sadәcә tәәssuf, ya һeyrәt üçün.

M.Araz Naxçıvanda yaşamasa
da, onun qәlbi, onun ilһamı һәmişә bu
dağlarda, bu torpaqda olub. Şair dağlara müraciәtlә özünün Naxçıvandan
getmәsini belә mәnalandırır:
Qucağından Mәmmәd getdi,
O doymadı, һәsrәt getdi.
O getmәzdi, әlbәt getdi,
Bu şöһrәti yaya, dağlar!
Şair öz sözünә, әһdinә, ilqarına
һәmişә vәfalıdır. Harada olursa olsun,
Naxçıvan tәbiәtinin şöһrәtini ilһamla,
coşğun һәvәslә yayır. Şairin ilһam pәrisi
bu torpaqdan qanadlandığı kimi, qәlәmi
dә ulu şaһlarımızın, һökmdarlarımızın
qılıncı ilә itilәnir. M.Araz bunu qәlәm
yoldaşı Musa Yaquba yazdığı “Göyәrdi”
şerindә belә ifadә edir:
Mәn Arazda pöһrәlәnәn çinardım,
Ömrüm boyu tufan әydim,
			
su yardım.
Xәmainin qılıncını suvardım,
Mәmmәd Araz karandaşı göyәrdi.
M.Araz dünyanın çox yerini gәzib,
çox yerlәrin tәbiәti onun ilһamını coşdurub, ançaq Azәrbaycan dünyasından dünyaya baxan şair onu ilһama
gәtirәnlәri Azәrbaycanla, Naxçıvanla
vә adı dünyanın xәritәsinә düşməyən
kәndi ilә müqayisәdә verir.
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Qucağından Mәmmәd getdi,
O doymadı, һәsrәt getdi.
O getmәzdi, әlbәt getdi,
Bu şöһrәti yaya dağlar!

Salam, a zirvәlәr, salam a dağlar!
Yenә bir qayada göyәrdin mәni.
Salam, a zirvәlәr, salam, a dağlar!
Yenә bir nәğmәlik kövrәldin mәni.

Şair üçün Azәrbaycan vәtәndir.
Onun üçün Azәrbaycanın – bu vәtәnin
һәr guşәsi әzizdir, doğmadır, әvәz
edilmәzdir. Şairin “Qonşu çәpәri” şerindә
oxuyuruq:
Mәn tәbrizli, naxçıvanlı,
		
mәn gәncәliyәm,
Çox görmuşәm һasar ustә
		
ölәnlәri dә.
Mәn torpağı bölunmәyә
öyrәncәliyәm,
Heç qazanan görmәmişәm
		
bölәnlәri dә.
Şerin ideyası çox aydındır: şair
Azәrbaycanı bölmәmәyә sәslәyir vә
bizlәri xәbәrdar edir ki, bölәnlәr dә qazanmayacaq! İnsan üçün doğulduğu,
dünyaya göz açdığı yerin daһa әzizliyi
çox tәbiidir.
Bu baxımdan M.Araz “dili tәmiz çox
ürәyin dilindәn” – Araz çayını, “Әkinçi,
biçinçi nağılı”nda olan balaca kәndi
sәslәyir. Şair bu yerlәrә gәlmәdiyinә
görә bәzәn özü-özünü mәzәmmәtlәyir,
günaһından tәmizlәnmәk – arınmaq
istәyir:
Neçә vaxtdır düşmür yolum,
Yәqin dağlar kusub mәndәn.
Gedim öpüm, qurban olum,
Yәqin dağlar kusub mәndәn.
Şairin Naxçıvana һәr gәlişi onun
yaradıcılığını gözәl poeziya incilәri ilә
zәnginlәşdirmişdir:
Salam, a zirvәlәr, salam a dağlar!
Yenә bir qayada göyәrdin mәni.
Salam, a zirvәlәr, salam, a dağlar!
Yenә bir nәğmәlik kövrәldin mәni.
Göründüyü kimi, şairin һәr bir şerindә
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tәbiәt dil açır, insanla ünsiyyәtdә olur, insanı insanilәşdirir. Bu şerlәr, bu şerlәrә
һopmuş vәtәnsevәrlik duyğuları şairin ürәyindәn axıb gәlәn bir arzunun
tәrcumanına dönür:
Vәtәn mәnә oğul desә, nә dәrdim,
Mamır olub, qayasında bitәrdim.
M.Araz poeziyasında sәrtliyin, dözümün, tarixliyin simvolu kimi qayalar әsas
yer tutur. Şairin “İnsan qayalar” şerindә
oxuyuruq.
Bir qayaya söykәnmişәm,
		
deyirәm kaş,
Bax belәcә daşa dönmә
		
yavaş-yavaş.
Taleyimi qayaların taleyinә
		
bağlayam mәn,
Bircә insan düşuncәmi
		
saxlayam mәn.
Şerdәn götürülmüş bu bir bәnd bir
tablodur, bu tablo rәnglәrlә yox, sözlә
yaradılmışdır. Qayaları insan sanan şair
Azәrbaycan әdәbiyyatında qayalaşır.
Onu qaya edәn ölmәz әsәrlәridir. Bu
әsәrlәr elә әsәrlәrdir ki, onu xalqın һәr
bir nümayәndәsi başa düşür.
Şairin “Bu dağların meri” adlandırdığı
el çobanı onun uşaqlıq çağlarını görmüş,
ilk şer misralarını dinlәmiş, һәtta dağlar
qoynunda külәklәrә sinә gәlәn bir qayanı
Mәmmәd qayası adlandırmışdır.
Doğulub boya-başa çatdığı bu dağlarda adının qayalaşdığını eşidәn şair
bu xәbәri şadlıqla qarşılayır. “Fәrmanına,
tәltifinә alqış, ay çoban” – deyir. Bu
fәrmanı tәbiәt dә alqışlayır.
M.Araz poeziyasında Vәtәnә bağlılıq,
Vәtәnin tәrәnnumü dә әsas yer tutur. Bu
һiss vә duyğular şairin Azәrbaycanın һәr
bir guşәsindә yaranmış, Vәtәnin һәr bir

dağına, bulağına, gölünә, çayına, qayasına yazılmış şerlәrindә duyulur.
M.Araz şerlәrinin mövzusu xalq
һәyatı ilә bağlı olub xәlqi mәzmun daşıyır. Bu baxımdan Naxçıvan әrazisindә
yayılan xalq әfsanәlәri ilә bağlı qәlәmә
alınmış “Qızıl qaya”, “Yeddi bulaq”
әfsanәləri, “Mәndәn ötdü, qardaşıma
dәydi”, “Yalançının evi yandı”, “Nәnәmin
nağılı”, “Altı qızın biri Pәri” şerlәri özünün
milli koloriti ilә seçilir.
Şairin ata ocağı ilә bağlı “Bacım
Gülsümә mәktub”, “Atamın kitabı”, “Son
anında”, “Ana yaşı”, “Cümә günlәri”
şerlәrindә dә Naxçıvan tәbiәti, Naxçıvan
mәişәti, Naxçıvanın el-oba әnәnəsinin
tәsviri öz xәlqi ruһu ilә diqqәti cәlb edir.
M.Araz poeziyasında lövһә çәkir, tablo yaradır. Bu tablo və lövһәlәr rәnglәrlә
deyil, sözlә һaşiyәlәnir, naxışlanır. Bu
naxışların һәr bir ilmәsindә Naxçıvan
һavası, Naxçıvan tәbiәti var. “Әlvida,
dağlar” şerini һissiz, һәyәcansız oxumaq
olmur.
Şair doğulduğu kәnddәn ayrılır, Bu
yerlәrә bәlәd olanların gözü önünә
Nursu kәndinin çıxacağı – Ziyarәt gәlir.
Sanki şair kәnddәn bir az aralandıqdan
sonra geriyә dönüb, ayna kimi һәr tәrәfi
açıq görünәn kәndә, başı qardan çalmalı
dağlara, dibi görünmәyәn dәrәlәrə baxıb,
doğulduğu kәndin һavasını bir daһa
ciyәrlәrinә çәkir, köks ötürür, kәndә, bu
dağlara üz tutub:
Bәlkә bu yerlәrә bir dә gәlmәdim,
Duman, salamat qal, dağ,
		
salamat qal!
Arxamca su sәpir yoxsa buludlar,
Leysan, salamat qal, yağ
		
salamat qal.

YURDA GƏLƏN GÖRƏR

Məmməd Araz

– deyir. Sәfәrә çıxanın arxasınca su atmaq el adәtidir. ■

109

Məskən

Şərqin qapısı Nəqşicahan bəşər oğlunun ilk sığınacaq yeridir

Səhət Həbibbəyli

Naxçıvan MR Dövlət Gömrük Komitəsinin şöbə rəisi

YURDA GƏLƏN GÖRƏR

Naxçıvan gömrükxanaları

110

NAXÇIVAN GÖMRÜKXANALARININ TARİXİNDƏN: «Zaqafqaziya statistik məlumatları» toplusuna əsasən, hələ 1909-1913cü illərdə Culfa gömrükxanası vasitəsi ilə İrana Azərbaycandan 668.387 pud əmtəə ixrac edilmişdir. Həmin müddət üçün Gürcüstandan Batum gömrükxanası vasitəsi ilə xaricə 359.804 pud əmtəə göndərilmişdir. İrandan Culfa gömrükxanası vasitəsi ilə
Azərbaycana isə 319.719 pud əmtəə idxal edilmişdir. Azərbaycandan əsas ixrac məhsullarını parçalar (ipək, çit, bez), buğda,
taxta lövhələr, dəmir yolu şpalları, neft, sürtgü yağı və b. təşkil edirdi. Azərbaycana idxalat üzüm kişmişi, dəri və s. ibarət idi.
Rusiya İmperator Coğrafiya Cəmiyyətinin 1873-cü ildə tərtib etdiyi «Rusiyanın gömrük və xarici ticarət» xəritəsi Rusiya imperiyasının gömrük sərhədini və xidmətini həm coğrafi, həm də analiz-diaqram (fəaliyyət analizi) şəklində əks etdirir. Bu xəritədə
Azərbaycanın Bakı, Yelizavetpol (Gəncə) və Naxçıvan gömrükxanaları təsvir edilib...

N

axçıvan diyarının qədim karvan
yollarının, Böyük İpək yolu marşrutunun üzərində yerləşməsi
bu regionda həmişə iqtisadi-mədəni
əlaqələrin inkişaf etməsinə təkan vermişdir. Bütün bunlar isə öz növbəsində
hələ orta əsrlərdən burada gömrük işinin təşkilinə zəmin yaratmışdır. Belə
ki, arxiv sənədlərində XIV-XVI əsrlərdə
Ağqoyunlu və Səfəvilər dövlətləri zamanı Naxçıvan şəhərinə giriş və çıxışdan
gömrük rüsumlarının alınması barədə
məlumatlar öz əksini tapmışdır. Həmin
proses sonrakı əsrlərdə də davam etdirilmişdir. Təbrizdən gələn ticarət karvanları Türkiyəyə və Avropaya getmək

üçün Araz çayı üzərindəki qədim Culfa
körpüsündən keçərkən, yaxud Naxçıvan
şəhərinə daxil olarkən keçidlərdə, yaxud
karvansaralarda rüsumların ödənilməsini
təmin etmişlər. Eyni qayda Türkiyədən
və ya Gürcüstandan gəlib Naxçıvandan keçməklə Şərq ölkələrinə gedənlər
üçün də tətbiq olunmuşdur. Buna görə
də XIX əsrdə Naxçıvan ərazisində rəsmi
olaraq gömrük məntəqələrinin yaranması zərurəti meydana çıxmışdır. Axtarışlar göstərir ki, Naxçıvan ərazisində ən
qədim gömrük məntəqəsi Culfa gömrükxanasıdır. Bu gömrükxana 1829-cu
ildə yaradılmışdır. Türkiyə ərazisində
1834-cü ildə baş verən taun xəstəliyinin

qarşısını almaq üçün Naxçıvan diyarında, o cümlədən Sədərəkdə və Culfada
karantin məntəqələri də təşkil olunmuşdur. Naxçıvanda yaşayıb işləmiş
K.A.Nikitinin məlumatına görə XIX əsrin
səksəninci illərində bir il ərzində Culfa
gömrükxanasından 80-90 ticarət karvanı keçmişdir. Təkcə 1882-ci ildə Culfa
gömrükxanasının illik ticarət dövriyyəsi
bir milyon altıyüz min manat olmuşdur.
Culfa gömrük məntəqəsi keçmiş sovet
hökuməti zamanında da fəaliyyətini davam etdirmişdir. İranla Rusiya arasındakı
yeganə dəmir yolunun Culfadan keçməsi
bu gömrük məntəqəsinin əhəmiyyətini
daha da artırmışdır. Müstəqillik dövründə ►
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NAXÇIVAN GÖMRÜKXANALARININ TARIXINDƏN: 1841-ci ildə Sankt-Peterburqda dərc edilmiş «Xarici Ticarət Departamentinin gömrükxana və zastavalarının ümumi ştatı» kitabında Naxçıvan gömrükxanası,
Ordubad, Noraşen, İqdır, Şahtaxtı zastavalarının ştatları təqdim edilir.
1915-ci ildə yenə də Sankt-Peterburqda dərc edilmiş «Rusiya gömrük xidmətinin strukturu və şəxsi
heyəti» kitabında da Qafqaz gömrük-müfəttiş sahəsinə aid olan Alişar, Bulqan (əvvəllər Naxçıvan adlanırdı), Ordubad gömrük zastavalarının, Culfa gömrükxanasının, Culfa gömrük postunun yerləşmə
məntəqələri və şəxsi heyəti göstərilir.
Naxçıvanda müəllimlik fəaliyyəti göstərmiş K.A.Nikitin özünün «Naxçıvan şəhəri və Naxçıvan qəzası»
adlı məqaləsində Naxçıvan ərazisində fəaliyyət göstərən gömrükxanaların işini xarakterizə etmişdir. O,
öz məqaləsində göstərir ki, «Araz çayının axdığı yerdə, uyezdin qurtaracağında Şahtaxtı kəndində Şərur
gömrük-karantin zastavası yerləşir. Bu zastavadan Maku, Xoy və Səlmasdan fars-İran malları gətirən karvan yolu keçir. Bu yolla bizə ildə 200.000 manata qədər əmtəə gətirilir. Burada artıq Araz çayını keçmək
üçün bərə vasitəsi quraşdırılıb... Araz çayının şərqə əyildiyi yerdə... Culfa bərə keçidi var ki, buradan da
İrandan Zaqafqaziyaya gedən ən əsas karvan yolu keçir. Bu yoldan bizim ərazilərimizə indi hər il 80-90 və
daha artıq karvan keçir. Bu karvanların hər birində isə İran malları ilə yüklənmiş 100 və daha artıq dəvə,
at olur. Burada ticarət Naxçıvan gömrükxanası vasitəsi ilə aparılır».
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gömrük xidməti dövlət səviyyəsində
rəsmiləşdirilərkən Culfa gömrükxanasının işinin yenidən qurulması qərara
alınmışdır. Hazırda Culfa gömrük
məntəqəsi Naxçıvan Muxtar Respublikasını İran İslam Respublikası ilə
əlaqələndirən əsas qapı kimi xüsusi
əhəmiyyət daşıyır.
Regionda fəaliyyət göstərən Şahtaxtı gömrükxanası 1834-cü ildə təşkil

olunmuşdur. Sərhəddə yerləşməsi
nəzərə alınmaqla 1896-cı ildə burada
hərbi zastava da yaradılmışdır. Sovet
hakimiyyəti illərində bu gömrükxananın
fəaliyyəti dayandırılmışdır. Müstəqillik
dövründə, 1992-ci ildən Şahtaxtı gömrükxanası yenidən bərpa olunmuşdur.
Naxçıvan ərazisindəki Sədərək
gömrükxanasının da tarixi qədimdir.
Mənbələrdə hələ XVII-XVIII əsrlərdə

Türkiyə ilə Naxçıvan arasında Araz
çayı üzərində böyük Sədərək körpüsünün mövcudluğu barədə məlumatlara
rast gəlinir. XIX əsrdə Sədərəkdə İqdır gömrükxanasının xüsusi karantin
bölməsi təşkil olunmuş, həmin bölmə
həm də gömrük xidmətini yerinə yetirmişdir. Lakin qədim körpü uçub dağıldıqdan sonra Sədərəkdə gömrük işi
zəifləmişdir.
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Dövlət Gömrük Komitəsi Maliyyə-Tarif və Valyuta Nəzarəti Baş İdarəsinin rəisi, gömrük xidməti polkovniki Mirqasım Vahabovun dediklərindən: “2006-cı il ərzində respublikanın gömrük orqanlarının maddi-texniki bazasının
möhkəmləndirilməsi istiqamətində mühüm işlər görülmüşdür. Bir sıra gömrük idarələrində və eyni zamanda
Komitənin mərkəzi aparatında tikinti-quraşdırma və abadlıq işləri davam etdirilmişdir. Belə ki, Naxçıvan Muxtar
Respublikası Sədərək Gömrük İdarəsinin keçid-buraxılış məntəqəsində, Culfa Gömrük İdarəsində, Xaçmaz Gömrük İdarəsinin Şirvanovka sərhəd gömrük-keçid məntəqəsində, Əli-Bayramlı və Yevlax Gömrük İdarələrində, Xəzər
Dənizində Azərbaycan Respublikasının İqtisadi Mənafelərinin Mühafizəsi Gömrük İdarəsinin Pirallahı və Qaradağ
postlarında kompleks tikinti, təmir və abadlıq işləri başa çatdırılmış, Dövlət Gömrük Komitəsinin, Hava Nəqliyyatında
Baş Gömrük İdarəsinin inzibati binalarının kompleks tikintisi, Xaçmaz Gömrük İdarəsinin Samur sərhəd gömrük-keçid məntəqəsinin yenidən qurulması və anbarların tikintisi sürətləndirilmişdir”.

Sovet dövründə Sədərək gömrük
məntəqəsi fəaliyyət göstərməmişdir.
Ölkəmiz müstəqillik qazandıqdan sonra, 1992-ci ildə Sədərəkdə müstəqil
gömrük məntəqəsi təşkil olunmuşdur.
Azərbaycan xalqının görkəmli oğlu,
ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin
təşəbbüsü ilə 1992-ci ilin may ayında Türkiyə ilə Naxçıvan arasında
möhtəşəm Sədərək körpüsü salın-
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dıqdan sonra bu gömrük məntəqəsi
regionun Avropaya açılan qapısına
çevrilmişdir.
Son vaxtlar, yəni 2005-ci ildə yaradılmış Naxçıvan şəhər gömrükxanası
regionun ən gənc gömrük məntəqəsi
hesab olunur.
Naxçıvan gömrükxanaları hazırda
Muxtar Respublikanın iqtisadiyyatında
xüsusi rola malikdir. Geniş mənada

Azərbaycanın, o cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikasının iqtisadi
əlaqələri baxımından da regiondakı
gömrükxanaların mühüm əhəmiyyəti
vardır.

Naxçıvanda fəaliyyət göstərən
gömrük məntəqələri regionda turizm işinin təşkilinə də geniş imkanlar açır. ■

YURDA GƏLƏN GÖRƏR
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Arif Qədim
Azərbaycan Respublikasının əməkdar mədəniyyət işçisi
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alçaçılıq sənəti Azərbaycanın ən
qədim sənət növlərindəndir. Bu
gün dünyanın elə bir muzeyi tapılmaz ki, orada Azərbaycan xalçaçılıq
sənətinin, yaxud da digər bir dekorativtətbiqi sənət növlərinin nümunəsi saxlanılmasın. Xalçaçılıq sənəti Azərbaycan
xalqının milli təfəkkürü, ilkin sənət
növü, məşğuliyyəti və qədim tarixi
deməkdir. Əsrlər boyu xalçaçılıq sənəti
Azərbaycanda inkişaf etmiş, cilalanmış
və özünün ən yüksək zirvə-sinə çatmışdır. Xalçaçılıq sənəti qədim şumerlərin
keçəçilik peşəsinə yiyələnmələri ilə başlamışdır. Üç min illik tarixi yol keçən bu
sənət elə yüksək inkişaf mərhələsinə çatmışdır ki, indi insan ilmələrlə öz portretini
toxuya bilir. X əsrə aid “Hüdud əl-aləm”
adlı əlyazmada göstərilir ki, Azərbaycan
şəhərləri, o cümlədən Muğan öz palazları, çuvalları və heybələrilə məşhur olduğu kimi, Təbriz və Azərbaycanın digər
şəhərləri də xalçaçılığın bu və ya digər
növlərilə tanınmışdır.
Xalçaçılıq sənəti Naxçıvan ərazisində
daim olmuş, inkişaf etmiş və məşhur
“İpək yolu” vasitəsilə başqa ölkələrə yayılmışdır. Çünki sənət burada yaşayan insanların eyni zamanda dolanışığı idi. Bu
gün Naxçıvanda xalçaçılıq sənəti digər

sənət növləri kimi yenə də yaşayır və
nəsillərdən-nəsillərə verilir. Belə ki, Naxçıvanın Ordubad, Şahbuz, Bənəniyar,
Vayxır, Şərur və digər bölgələrində fərdi
formada xalçaçılığın bütün növlərilə
məşğul olurlar.
Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyi
Muxtar Respublika Ali Məclisi Sədrinin
sərəncamı əsasında 1998-ci ilin aprel
ayında fəaliyyətə başlamışdır.
Muzeyin ekspozisiya zallarının ümumi sahəsi 270 kv. metrdir. Bu sahədə
6 zal xalçaçılığa, 2 zal isə “ Naxçıvan
Xanlığı”na həsr edilmişdir. Muzey XVIII -XIX əsrlərdə Naxçıvan xanlarının yaşadığı binada yerləşir. Naxçıvan Dövlət
Xalça Muzeyinin ekspozisiyasında da
xalçaçılığın müəyyən növlərinin toxunuşu ilə əyani şəkildə tamş ola bilərsiniz.
Muzeydə ayrıca xalça toxuyan sex də
fəaliyyət göstərir.
Muzey 8 zaldan ibarətdir. 1-ci zal öz
tərtibatına görə başqa zallardan fərqlənir.
Bu zalda xalçaçılığın inkişaf yolu xronoloji şəkildə öz əksini tapmışdır. Daha
doğrusu, keçəçilik, həsirçilik, palazçılıq
növləri və digər xovlu və xovsuz xalçalar ardıcıllıqla əks olunur. Bundan başqa
ipəyirmə texnikasına aid “ Cəhrə”, “Yun
darağı”, “Düyçə”, “Hana”, “Həvə”, “Kirgit” ►
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Naxçıvan xanlarının sarayında «Xalça muzeyi» yerləşir.
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və boyaq bitkiləri də tamaşaçılara təqdim
olunur.
Muzeyin 2-ci zalında Quba-Şirvan
qrupuna aid xalçalar və dekorativ-tətbiqi
sənət nümunələri nümayiş olunur. Burada, əsasən, qədim xalça növlərindən olan
“Pirəbədil”, “Xankarvand”, “Salma söyüd”,
“Mehrabi”, bundan başqa xalça toxunuşlu
“At çulu”, “Məfrəş”, müxtəlif dekorativ duz
torbaları, milli geyimlər, naxışlı, yun corablar və misgərlik nümunələri nümayiş
olunur. Bu eksponatlar XVIII-XIX əsrlərə
aid olub Naxçıvan ərazisində yerli ustalar
tərəfindən hazırlanmış əşyalardır.
Muzeyin 3-cü zalında Qarabağ qrupuna daxil olan xalça və digər sənət
nümunələri təqdim olunur. XVIII-XIX
əsrlərə aid eksponatların və digər
nümunələrin içərisində “Üç xaqan”, “Fındıcan”, “Muğan”, “Ləçəkturunc”, “Herat
pirəbədil”, “Boz qurd” kimi çox dəyərli və
tarixi cəhətdən önəmli xalçalar təqdim
olunmaqla yanaşı, eyni zamanda digər
sənət növləri də nümayiş etdirilir.
Muzeyin 4-cü zalında nümayiş olunan xalçalar Təbriz-Naxçıvan qrupuna aiddir. Bu zalda XVIII-XX əsrlərə
aid “Abbas Mirzə”, “Ovçuluq”, “Leyli və
Məcnun”, “Ömər Xəyyam” adlı müxtəlif
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ölçülü xovlu xalçalar, namazlıq palaz,
çox nadir sayılan və tarixi əhəmiyyətli ox
çantaları, xurcunlar və digər nümunələr
yerləşdirilmişdir.
“Abbas Mirzə” adlı süjetli, xovlu xalça muzeyin ən dəyərli xalçalarındandır.
Bu Təbriz xalçasının Naxçıvanın XVIII-XIX əsrlərə aid tarixi üçün çox böyük
önəmi vardır. Belə ki, bu portret-xalça
vaxtı ilə Naxçıvanda möhtəşəm bir qala
olan “Abbasabad” qalasının (XVIII-XIX
əsrlərə aid) mühafizəçisi, vəliəhd Abbas
Mirzənin şərəfinə toxunmuşdur. Xalça öz orijinallığına görə, demək olar ki,
təkrarsızdır. Miniatür janr formasında
(rəssamlıq əsərlərinə aiddir) işlənmiş bu
xalça çox maraqlı bir texnoloji qaydada
toxunmuşdur. Daha doğrusu, burada süjet, xalçanın toxunulmaz yelan hissəsini
yarmış və çərçivədən kənara çıxmışdır.
Belə üslub xalçaçılıqda nadir hallarda
olur. Bu dəyərli xalçanı muzeyə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
sədri Vasif Talıbov hədiyyə etmişdir.
Muzeyin 5-ci zalında Gəncə-Qazax xalçaları yerləşdirilmişdir. Bu zalda
təqdim olunan xalçalar XIX - XX əsrlərə
aiddir. Burada “ Tikişçi qızlar”, “Marallı”,
Dəvəli”,” Alpan”, “Dağkəsəmənli”, “Gül-

lü”, “Samux”, “Bağçada güllər” və b. xalçalar, digər nümunələr, o cümlədən, “Muğan” adlı palaz, milli silah növləri, musiqi
alətləri, xalça toxunuşuna aid foto-materiallar nümayiş olunur.
Muzeyin 6-cı zalında Azərbaycan
xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin
həyat və fəaliyyətilə bağlı kitablar, Naxçıvanda olarkən onun ictimaiyyətlə keçirdiyi görüşlərinə aid foto-materiallar
və son dövrdə Naxçıvanda gedən tikinti,
quruculuq və abadlıq işlərini əks etdirən
foto-şəkillər təqdim olunur.
Ekspozisiyanın axırıncı iki zalı “Naxçıvan xanlığı”na aiddir. Burada Naxçıvan xanlarının şəcərəsi, onlara aid arxiv
sənədlər, şəxsi əşyalar, yağlı boya ilə
işlənmiş portretlər, onların həyatları
ilə bağlı kitablar və qəzet materialları
nümayiş olunur. 2002-2003-cü illərdə
muzeydə əsaslı elmi-bərpa və təmir-tikinti işləri aparılan zaman aşkar olunmuş
maddi-mədəniyyət nümunələri də bu
zalda öz əksini tapmışdır. Bu isə muzey
ərazisində qədim dövrlərdə də yaşayışın olmasından xəbər verir. Şübhəsiz ki,
muzey ərazisindən tapılan belə qədim
əşyalar ümumən Naxçıvanın tarixinin
öyrənilməsi üçün çox əhəmiyyətlidir. ■
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Əli Məmmədov

Naxçıvan Dövlət Universiteti

Nalbənd ağacı
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axçıvan Muxtar Respublikasının coğrafi mövqeyi,
müxtəlif İqlim və torpaq
şəraiti burada özünəməxsus bitki
növlərinin yaranmasına səbəb olmuşdur.
Yerli ağac bitkisi növlərindən biri
Naxçıvanın nadir, orijinal və gözəl
bəzək bitkisi olan Nalbənd agacıdır.
Nalbənd ağacı növü (Ulmus dansa) Qarağac fəsiləsinin (Ulmaceae) Qaragac (Ulmus) cinsinə aiddir.
Bu ağac sıx kürə şəkilli çətrə malik
gözəl dekorativ bitkidir, hündürlüyü
15-20 metrə qədər çatır. Yarpaqları çətirin kənar səthində daha sıx
yerləşir. Onlar hətta eyni bir zoğda
ölçüsünə və hündurlüyünə görə
kəskin fərqlənə bilir. Bu onlara işığa
əsasən daha əlverişli yerləşməyə
və bütöv yarpaq mozaikası örtüyü
əmələ gətirməyə imkan verir. Yar-

paq ayası sıx ətli, dərivari olmaqla
uzunsov lanset şəkillidir. Ayanın
qaidə hissəsi dairəvi-pazşəkilli,
təpəsi itiləşmiş, kənarları ikiqat mişarvari, alt və üst tərəfləri çılpaq olur,
Onun üst səthi tund yaşıl, alt səthi
isə açıq yaşıl rəngli olur. Yarpaq
asimmetrikdir, çünki onun mərkəz
damarı yarpaq ayasını iki simmetrik hissəyə ayıra bilmir. Ayanın bir
yarısı saplağa doğru, digər yarısı
isə yarpağın ucuna doğru dartılmış
kimi görünür. Yaxşı inkişaf edən
zoğlarda yarpaq ayasının uzunluğu orta hesabla 12,6 sm, eni 7,4
sm, yarpaq saplağının ölçüsü isə 12 sm olur. Yarpaqların belə forma
və ölçülərə malik olması ağacın
çətrinin yarpaqlarla örtülü səthində
çox zəif hava cərəyanında və hətta
belə durğun havada yarpaqların
dalğavari ləpələnməsinə səbəb

olur. Bəzi yarpaqların əsas ayasının saplağa keçən qaidə hissəsinin
yanında uzunu 2,5 sm, eni 1,5 sm
ölçüdə olan ayaya malik kiçik yarpaq da əmələ gəlir. Bundan başqa
zoğda yarpaq altlıqları da inkişaf
etmişdir. Yarpaqlar zoğ üzərində
ikicərgəli növbəli yerləşir. Nalbənd
ağacının yarpaqları qişqabağı tökülür.
Ağacda zoğ əmələ gəlmə çox
intensiv gedir. Bəzən bir nöqtədən
2-4 zoğ çıxır. Buna görə çətir sıx
şarşəklini alır.
Çiçəkləri ikicinslidir, 4-8 bölümlüdür, erkəkciklər 4-dür, dişicik üst
yumurtalıqlıdır, 2 ağızcığı vardır.
Qanadlı meyvəsi yastıdır, uzunsovtərsinə yumurtaşəkillidir, uzunu 20,
eni 12 mm olur, ayaqcıqlıdır.
Calaq edilməklə vegetativ yolla
artırılmış Nalbənd ağacında əmələ ►
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gələn qanadlı meyvələrin toxumları, adətən, cücərmə
qabiliyyətinə malik olmur və buna görə də Nalbənd
ağacının toxumlarla çoxaldılması mümkün deyil.
Nalbənd ağacının çətrinin təbii olaraq şar şəklində
olması ona gözəl dekorativ görünüş verir. Küçə və
meydança ətrafında belə şarşəkilli çətirli ağacların cərgələnməsi diqqəti cəlb edən mənzərə yaradır. Çətri sıx budaqlanib və sıx yarpaqlandığından
ağac yerə yaxşı kölgə salır. Günəş şüaları оnun sıx
çətrindən keçə bilmir. İsti yay vaxtı belə kölgə oduqca
sərin olur. İri Nalbənd ağaclarının kölgəsindən təbii
tarla düşərgəsi kimi istifadə etmək çox əlverişlidir.
Çətir sıx olduğundan və yarpaqların çətrin xarici səthi
üzərində örtük kimi yerləşməsi nəticəsində şiddətli yağış suları da agacın dibinə, çətrin tutduğu sahəyə çox
az düşür. Belə təbii daldalanacaq isə tarla şəraitində
çalışanlar üçün yağış, dolu yağan zaman çox gərəkli
olur. Balaca quşlar öz təbii düşmənlərindən bu ağacın sıx çətrinə girib gizlənməklə mühafizə olunurlar.
Nalbənd ağacı quraqlığa, şaxtaya davamlı və
torpağa, suya az tələbkardır. Ona görə quraq rayonlarda bu ağacın əkilib becərilməsi və yaşıllaşdırma
işlərində tətbiqi olduqca əlverişlidir. Ağac uzun ömürlüdür. Ümumiyyətlə, qaraağac 300 ilə qədər yaşaya
bilir.
Naxçıvan diyarında bu agaca Nalbənd ağacı,
həm də Narbənd ağacı deyənlər vardır. Birinci ad
rəvayətə görə, onunla əlaqədardır ki, Nalbənd, yəni
minik, qoşqu və yük heyvanlarını nallayan usta həmin
heyvanları qızmar aylarda bu agacın geniş və sərin
kölgəsində nallayarmış. Agacın latın dilindəki «Ulmus
densa» adı isə sıxçətir mənasını ifadə edir.
Nalbənd ağacını qarağac bitkisinin cır tinglərinə
calaq etməklə artırmaq olur. Saglam, gövdə diametri
0,5-1,5 sm olan calaqaltılar göz calağı vurmağa yararlı olur. İyulun əvvəlindən avqustun birinci yarısına
qədərki dövr göz calağı vurmaq üçün ən yaxşı vaxt
hesab olunur. Erkən yazda qarağacın cır tinglərinə
qələm calağı edilməklə də Nalbənd agacını artırmaq
yaxşı nəticə verir. Galaq edilmiş tinglərə düzgün qulluq göstərilməlidir, bu halda ağaca daha gözəl forma
vermək mümkündür. Elə etmək lazımdır ki, şar şəkilli
çətir yer səthindən 1,7-2 m hündürlüyü olan ştamb
üzərində əmələ gəlsin. Belə olduqda ağaclar daha
yaraşıqlı olur və onun kölgəsindən istifadə rahatdır.
Nalbənd ağacı tinglərini daimi yerlərinə cərgə İlə
əkərkən, 10 metrdən bir ting əkilməlidir. Bitki arası
bundan az saxlandıqda çətirlər bir-birinə qovuşur və
çətir şar şəkilini ala bilmir.

Redaksiyadan:
Akademik İsa Həbibbəylinin fikrinə görə, bu
ağacın adı “Nalbənd” deyil, “Narbənd”dir. Çünki
Narbənd ağacı gövdə ilə torpağa bənd edilmiş
yaşıl nara bənzəyir. ■
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Qərbi Azərbaycanda yaşayan soydaşlarımızın
Sovet döründə bir sıra çətinlikləri vardı. Taleyimiz,
gün-güzəranımız daşnak xislətlilərə tapşırılmışdı.
Ermənilər hər vasitə ilə aramıza nifaq salmağa çalışırdılar. Ziyalıları daha çox sıxışdırırdılar. Kimini işlə
təmin etmir, kimini vəzifə davasına cəlb edir, kimini isə
millətçi adı ilə damğalayırdılar. Əsas məqsəd qədim
oğuz ellərini azərbaycanlılardan təmizləmək idi.
1967-ci ildə Qafan rayonuna yolum düşmüşdü. Qaçaran dərəsindəki kəndlərimizi gördüm. Demək olar
ki, kəndlərin yollarını ot basmışdı. Elə sandım ki, buralarda insan yaşamır. Kəndlərdə yalnız zəmanədən
giley-güzar edən qocalar qalmışdı. Təsərrüfatlar ləğv
edildiyindən cavanlar harasa üz tutmuş, ata-baba
yurdlarını tərk etmişdilər. Bütün bölgələr belə idi.
Çəmbərək rayonu da istisna deyildi. 1962-ci ildə
məni Rayon Partiya Komitəsinin Birinci katibi Əli
Həsənovun təşəbbüsü ilə (çox qeyrətli və alicənab
insan idi. Allah ona rəhmət eləsin) Cil kəndinə kolxoz
sədri göndərdilər. Çox böyük çətinliklərlə üzləşirdim.
Elin gücünü bir yerə yığmaq, camaatı ermənilər
tərəfindən səpilən intriqalardan çəkindirmək, elimiziobamızı abadlaşdırmaq üçün Göyçə mahalının nüfuzlu adamlarına, ağsaqqallara üz tutdum. Bakıdan
gələn tanınmış ziyalılara, yazıçılara, şairlərə ehtiyacımız daha böyük idi.
1970-ci ilin iyununda Məmməd Araz, Həsən Mehdiyev və İdris Zamanlı kəndimizə qonaq gəlmişdilər.
Göyçə mahalının qonağa xüsusi hörməti vardı, qonaqla fəxr edər, sevinərdik. Mənim sevincimin isə
həddi-hüdudu yox idi.
Qonaqların gəlişi elə bil üstümdən bir ağırlıq götürdü. Mən o vaxta kimi Məmməd Arazla Həsən Mehdiye-

vin kitablarını oxumuşdum, özlərini isə görməmişdim.
Elə ilk görüşümüzdən Məmməd Arazın nəyisə axtardığını hiss edirdim. Şair qədim türk torpaqlarının sorağına çıxmışdı. Məmməd müəllim el-oba təəsübkeşi
idi. Aşıq Ələsgər gözəl deyib:
Dürdanəni səngi siyah içində.
Həsrət gözüm görən kimi tanıdı.
Məmməd Araz kəndimizdə qaldığı müddətdə camaatımızla görüşür, şirin söhbətlər edirdi. Göyçənin
adlı-sanlı aşıqlarını dinləyirdi. Bir sözlə, yerin yeddi
qatını axtarır, asimanlara qanad çalırdı. Bu məğrur
insan Şahin quşunu xatırladırdı. Elə bil Fərhad Bisutun dağı ilə üzləşirdi. Dağları, bulaqları, qədim yurd
yerlərini seyr edir, maraqlı sualları ilə ağsaqqaların
xəzinə sinələrini vərəqləyirdi.
Bir gün qonaqlarımıza təklif etdim ki, İrəvana
gedək. Razılaşdılar. Sevan şəhərinə çatanda
Məmməd müəllim dedi:
–Mən İrəvanda olmuşam. Gəlin ətrafdakı
azərbaycanlı kəndlərinə baş çəkək.
Həsən müəllim də şairə dəstək verdi. Doğrusu, bu mənim də ürəyimcə oldu. Bu yerlər barədə
bildiklərimdən qonaqlara məlumat verdim. Göyçə
gölünün cənub tərəfindəki Qaranlıqda (indiki Martuni), Kəvərdə (indiki Kamo) və Yelelovkada (indiki
Sevanda) təxminən 100-dən çox azərbaycanlı kəndi
1905-1918-ci illərdə daşnaklar tərəfindən dağıdılıb
viranə qoyulmuş, camaatı pərən-pərən olub ora-bura
səpələnmişdi. Sağ-salamat qalanlar öz yurdlarına qayıdıb dədə-baba ocaqlarını isitsələr də, onları da 19481953-cü illərdə Azərbaycana deportasiya etmişdilər.
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Necə oldu burada yaşayan ellər,ay hayıf

«Qızlar bulağı»ndan su içməyə gəlmişəm...

“Necə oldu qoynunda yaylayan
ellər?”
İrəvana getmədik. Boz daşla vidalaşdıq, xalqımızın başına açılan fəlakətlərin
ağırlığından yükümüzü tutub qayıtdıq
kəndimizə.
Bir səhər Məmməd müəllim təklif
elədi ki, yəqin Cilin də ərazisində qədim
tikililər var, gedək bir oralara da baxaq.
Kənddən 2-3 km. aralıda «Qalaça»
deyilən bir tikilinin qalıqları vardı. Gəzəgəzə yollandıq ora. Məmməd müəllim yol
boyu rastlaşdığımız adamları söhbətsiz
buraxmırdı. Hərəyə uyğun bir mövzu
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tapıb beş-altı kəlmə söz kəsir, hal-əhval
tuturdu.
Rastımıza bir ağbirçək qadın çıxdı.
Salamdan, hal-əhvaldan sonra Məmməd
müəllim dedi:
–Bu sədriniz necə adamdı, ay ana?
Ağbirçək qonağın zarafatını anlama-

yıb ciddi tərzdə dedi:
–Ay yoldaş, bu sədri işdən çıxartsanız
yaxşıdı.
–Niyə, nə eləyib sizə? - deyə Məmməd
müəllim soruşdu.
–Heç, su da bir yerdə qalanda xarab
olur axı.

YURDA GƏLƏN GÖRƏR

Qədim Hacımuğan, Ağzıbir, Ağqala
və s. kəndlərə baş çəkdik. Kəndlərin adları dəyişdirilmişdi, hamısında da ermənilər
yaşayırdı. Köhnə bir qəbiristanlığa rast
gəldik. Dağıdılmışdı, izi itməkdə idi. Gözüm Məmməd Arazın üzündə idi. Qəbir
yerindən xeyli aralıya atılmış bir qəbir
daşı onun diqqətini cəlb etdi. Şair dərin
köks ötürdü və dedi:
-İstəyərdim bir qaya kölgəsində mənə
bir az yer və adıma yazılmış bir boz daş
versinlər. -Xeyli fikrə daldıqdan sonra
dərindən köks ötürərək əlavə elədi: - Bu
da boz daş.
Şairin bu sözü Aşıq Ələsgərin bir misrasını yadıma saldı:

►
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Məmməd müəllim müdrik adam idi.
Vəziyyətdən çıxmağı bacardı. Şair üzünü
Göyçə gölünə çevirdi. Göl günəşi özündə
əks etdirirdi. Günəşin şüası sakit dalğalara qarışıb işıq saçırdı.
Məmməd müəllim dedi:
–Ay ana, görürsən Göyçə gölünün
suları nə qədər təmiz, parlaq və pakdır?
Neçə min illər olar bu su ətrafdakı insanlara həyat verir?
Ağbirçəyin xəfifcəsinə gülümsəməsi
ilə bu zarafat “qovğasına” son qoyuldu.
Yolumuza davam etdik.
Qalaçaya çatdıq. Qəbir yerlərinə
bənzər tikililər var idi. Şair dedi:
–Biz tərəflərdə də (Naxçıvanı nəzərdə
tuturdu) buna oxşar qurğular var. Ağsaqqallar deyərdilər ki, bunlar oğuz

Əsir düşmüş yurdlarımız

qəbirləridir.
Məmməd müəllim aşıqlara çox
diqqətlə qulaq asardı. Aşıq sənətinə, folklora dərindən bələd adam idi. Qalaçaya
baxandan sonra Xəstə Qasımın «Ay hayıf, hayıf» təcnisini yadına salaraq:
“Necə oldu burada yaşayan ellər,
ay hayıf”, – dedi.
Məmməd Araz poeziya vurğunu, şer
xiridarı idi. Xalqını dərindən sevən insan idi. Bəlkə də, onu bu yerlərə yurd
sevgisi gətirmişdi. Şairin sinəsi vətənə
məhəbbətin sönməz ocağı idi. O, oğuz
ellərini qarış-qarış gəzər, Azərbaycanı
şerlərində yaşadardı.
1971-ci ildə «Ulduz» jurnalının 4-cü
sayında Məmməd Arazın «Yer üzünün
Qarabağ düzü» başlıqlı yazısı dərc olun-

muşdu. Həmin yazının da əsas qayəsi
vətən, insanlar və soydaşlarının güzəranı
idi. Şair bildirirdi ki, Azərbaycanı qarış-qarış gəzib-dolaşdıqca, torpağa bağlı, xeyitxah insanlarla rastlaşırdım, Səfərlərim
«Ağdamın Telman adına kolxozundan İ.Cəfərovu, Kirov kolxozundan
A.Allahverdiyevi, Ermənistanın Krasnoselo rayonunun Əli Bayramov
kolxozundan A.Mazanovu, Sabirabaddan A.Qurbanovu, İsmayıllıdan Nikitini və b. mənimlə görüşdürdü».
Bəli, Qərbi Azərbaycanın bir
guşəsində Məmməd Arazın izləri qalıb.
Gələcək nəsillər bu izlərdən mütləq
bir də keçməlidirlər. ■
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KÖHNƏ XƏRİTƏ TARİXİN
BƏZİ SİRLƏRİNİ AÇIR
“Rusiya.
Qafqaz,
Gürcüstan,
Azərbaycan və Ermənistanın atlası”
adlanan 105 yaşlı xəritə1882-ci ildə
Edinburqda hazırlanmışdır. Bu, elə bir
dövr idi ki, çarizm Qafqazı tamamilə
zəbt etmişdi. Dağıstanda Şeyx Şamilin üsyanı amansızcasına yatırılmışdı.
Azsaylı xalqların əksəriyyəti sonuncu adamınadək qırılmışdı. Sonsuz
qəddarlığına görə “dünyanın jandarmı” adını alan çar üsul-idarəsi ən çox
ərazinin yerli müsəlman əhalisindən
ehtiyatlanırdı. Ona görə də onları sıxışdırıb çıxarmaq, boşaldılan kəndlərdə,
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qəsəbələrdə xristianları – almanları, malakan rusları və erməniləri
yerləşdirmək siyasəti yeridirdi. Qərbi
və Şərqi Azərbaycanı elə hala gətirmək
istəyirdilər ki, bu yerlərdə islam dininə
etiqad edənlərin sayı tamam azaldılsın. Çarizmin xəfiyyələri İran-Rusiya
müharibəsində cəsusluğa qoşduqları
erməniləri şah rejimindən qurtarmaq
məqsədilə, xüsusilə Mazandarandan
Qarabağa və Göyçəyə köçürürdülər. Və
ermənilər yeni torpaqların dədə-babalarına mənsubluğunu əsaslandırmaq
üçün saxtakarlıqlara əl atırdılar. Onlar
saxta xəritələr tərtib edir, yer-yurd adlarını özlərinin xeyrinə dəyişdirirdilər.
Görünür, bu xəritənin tərtib olun-

Məskən

masından çar sarayında xidmət edən
erməni budaqovların xəbərləri yox idi.
Bu səbəbdən də yer-yurd adlarında
dəyişiklik edə bilməyiblər. Hətta burada Göyçə də sevanlaşdırılmayıb. Ərazi
adlarında ancaq çar üsuli-idarəsinin
möhürü nəzərə çarpır. Məsələn,
Gəncə Yelizavetpol quberniyasına
çevrilib. Yerdə qalan adlar: Naxçıvan,
Culfa, Ordubad, Goyçə, Şuşa, Haraylı, Beləsuvar, Bərguşad, Şəmkir,
Ağsu, Göyçay, Qaradağ və s. kimi türkAzərbaycan toponimlərinə toxunulmayıb. Maraqlıdır ki, Yerevan da, türk
mənşəli Erivan şəklindədir.

YURDA GƏLƏN GÖRƏR

Necə oldu burada yaşayan ellər,ay hayıf

(Baş redaktordan).
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ir şəhər mədəniyyət və həyat tərzi deməkdir. Yer üzündə insanlar harada məskən salmışsa, orada mədəniyyət və həyat doğulmuşdur.
Bunlar millətlərə görə dəyişdiyi kimi, eyni zamanda bir ölkənin içində şəhərdən – şəhərə də dəyişən zənginliklər meydana gətirmişdir.
Eyni ölkənin içində bir şəhərdən digərinə keçdikcə nəzərə çarpacaq qədər dəyişən mədəniyyətlərlə, adət-ənənələrlə, hayat tərzləriylə
qarşılaşmaq olar. Beləliklə, onlar dünyada bənzəri olmayan zənginlikləri yaradır. Xüsusilə İstanbul kimi tarix boyunca mühüm hadisələrin qovuşuq nöqtəsində yerləşmiş və əsrlərcə müxtəlif inanclara, adət-ənənələrə sahib olan insanları qoynuna almış bir şəhərin dünyada bənzərinin
tapılması mümkün deyil. Belə bir şəhər tarixiylə, tarixdən qalan yadigarlarıyla, tikililəriylə, əhalisiylə, adət-ənənələriylə bir mədəniyyət
yaradır və dünyada öz yerini alır.
Dr. Qədir Topbaş, İstanbul Böyükşəhər Bələdiyyə Başkanı

Dünyanın nəhəng şəhərlərindən biri olan
İstanbul Türkiyənin mühüm dəniz limanı,
sənaye-ticarət mərkəzi və mədəniyyət beşiyidir. Bosfor körfəzinin hər iki sahilində,
Mərmərə dənizinə bitişik təpəliklərdə
yerləşir. Şəhərin torpaqlarının əsas hissəsi
Avropanın, az bir qismi isə Asiyanın payına
düşür. Cənub-şərqi Avropadan Ön Asiyayaya doğru uzanan yolun üstündə, Qara dənizlə
Aralıq dənizinin qovuşduğu ərazidə salınması İstanbulun tarix boyu genişlənib inkişaf
etməsinə şərait yaradıb. Bu yerlər subtropik zona olduğundan şəhərin havası yanvar
ayında 5,2oC, avqust ayında isə 23,6oC-dir. İl
ərzində əraziyə 633 mm yağış düşür.

İstanbulun ümumi sahəsi 285,4 km2dir. Əhalisi 10 milyon nəfərdir.
İSTANBUL OSMANLI
İMPERİYASI DÖVRÜNDƏ
Müsəlman ərəblərin mühasirələri. İstanbul müsəlmanların tarixi yürüşlərinin ilkin mərhələsindən etibarən müqəddəs hədəf
idi. Əvvəlcə müsəlman ərəblər, ardınca
da müsəlman türklər yüz illərlə İstanbula
yürüşlər etmişdilər. Bu yürüşlərin bəzilərində
şəhəri mühasirəyə aldılar. Hz.Məhəmmədə
aid rəvayətlərin birində deyilir ki, Konstantinopol fəthinə bağlı olan və şəhəri fəth edəcək

sərkərdə və əsgərlərin öyündüyü hadisələr bu
yürüşlərin təşkilinə səbəb olan faktorlardan
biri olmuşdur.
Müsəlman ərəblərin İstanbulu hədəf
seçdikləri ilk yürüş Hz.Osmanın xülafəti
dövründə olmuşdur. O dövrdə Suriya valisi
olan Müaviyə İstanbulu hədəf seçərək ilk
dəniz yürüşü hazırlamışdır. Bu, donanmanın
655-ci ildə Bizans dəniz qüvvələrini Finikiya
sahillərində məhv etməsi ilə müsəlmanlara
dəniz yolu açılmışdır.
Müsəlmanların İstanbulu ilk dəfə mühasirəyə alması isə 668-ci ildə Müaviyənin
Əməvi xəlifəsi olduğu dövrə təsadüf edir.
Onun Kadıköyü zəbt etmək istəyən ordusu
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İSTANBULA BAXIRSANSA, ÇAMLICADAN BAX
İstanbula baxırsansa, Çamlıcadan bax,
Qoy gözünə gözəlliyin taxtı görünsün.
Ən istəkli nəğməsini oxusun dodaq,
Qoy tarixin ən işıqlı vaxtı görünsün!
İstanbula baxırsansa, Çamlıcadan bax,
Baxışında bu şəhərin baxışı qalsın.
Ürəyində Günəş boyda yansın çilçıraq,
Yaddaşında sarayların naxışı qalsın!
İstanbula baxırsansa, Çamlıcadan bax,
Qəlbin dəniz laylasına qoy qulaq assın.
Fatehlərə, sultanlara açılan qucaq,
Bir gecəlik qoy səni də bağrına bassın!
İstanbula baxırsansa, Çamlıcadan bax,
Yoxuş çıxıb yol yerisən, zəhmətə baxma.
Az da olsa, ucalığa qonaq ol, qonaq,
Bu bir Tanrı fürsətidir, əldən buraxma!
İstanbula baxırsansa, Çamlıcadan bax,
Türkiyənin göz-bəbəyi gözdə nur olsun.
Elə bax ki, sinən altda alışsın ocaq,
Doğma səslər qaynağında səsin gur olsun!
İstanbula baxırsansa, Çamlıcadan bax,
Heyran qalıb, hər baxışa uyarsan onda.
Nə deməkdi kişilərin qoyduğu papaq,
Türkün gücü nə deməkdir, duyarsan onda!!!
Zəlimxan Yaqub
xalq şairi
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Ərəblərin son mühasirəsi 781-782-ci
illərdə Abbasi sultanı əl-Mehdinin oğlu
Harunun sərkərdəlik etdiyi ordunun yardımı ilə baş tutdu. Harun Bizans ordusunu
İzmitdə məğlubiyyətə uğradaraq Üsküdara qədər irəlilədi və şəhəri mühasirəyə aldı.
Mühasirənin sonunda Bizansla bir müqavilə
imzalayaraq geri qayıtdı. Daha sonra
Abbasilər taxtına oturan Harun ər-Rəşid «ərRəşid» adını da bu yürüşlərdə almışdı.
Müsəlman ərəblərin bunlardan başqa
da İstanbula yürüşləri olmuşdur. Amma
daha sonrakı yürüşlərin heç biri mühasirə ilə
nəticələnməmişdi.
Osmanlıların İstanbul mühasirələri.
Osmanlı türkləri XIV əsrdə Bizans və İstanbul ilə maraqlanırdılar. Fəthdən çox öncə
bugünkü İstanbula daxil olan ərazilərin
Suriçidən başqa hamısı Osmanlı torpağına
aid idi. Bununla yanaşı, Osmanlılar bütün
bu dövr ərzində Bizansın daxili işlərinə də
qarışır və iqtidar mücadilələrinə tərəfdar
olurdular. Fəthəqədərki dövrdə onlar daima
İstanbul ətrafında baş verən bütün hadisələrə

müdaxilə edirdilər.
1340-cı ildə Osmanlı ordusu İstanbul qapılarına qədər irəlilədisə də, bu bir mühasirəyə
çevrilmədi. Sultan I Muradın Çatalcadan başlatdığı yürüş də yalnız xristian dünyasından
ibarət güclü ittifaqla dayandırıldı. İstanbulun
fəth edilməsinə yönəlmiş ilk güclü mühasirə
Sultan İldırım Bəyazit tərəfindən edildi. İmperator ilə olunan anlaşmanın nəticəsində
İldırım Bəyazitin qüvvələri şəhərə girə
bilmədi.
Sultan İldırım Bəyazit bundan sonra
da İstanbul üzərindəki hökmünü sürdürdü.
O, İstanbulun içində bir türk məhəlləsinin,
məscidin və türklərin mühakimə olunacağı
bir məhkəmənin qurulmasına kömək etdi.
Bu vəziyyət türklərin gələcəkdə İstanbulu
fəth etməsinə təsir edəcək ən vacib faktorlardandır.
1400-cü ildə Sultan İldırım Bəyazit
ərazini sonuncu dəfə mühasirəyə aldı. Fəqət
Teymur bu hərəkatı yarıda qoydu.
Sultan İldırım Bəyazitin oğlu Musa
Çələbinin 1411-ci ildəki mühasirəsi ►

DÜNYANI GƏZƏN BİLƏR

669-cu ilin yayına qədər ərazini mühasirədə
saxlasa da, şəhəri ələ keçirə bilmədi. Yoluxucu xəstəliklər ucbatından böyük itkilər verən
ordu geri dönmək məcburiyyətində qaldı.
Yaşının keçməsinə baxmayaraq yürüşlərdə
iştirak edən Hz.Məhəmmədin bayraqdarı
Hz.Əbu Əyyub əl-Ənsari bu mühasirə zamanı şəhid oldu və qala divarlarının altında torpağa verildi. Bu yürüşdən sonra Müaviyənin
673-cü ildən göndərdiyi yeni donanma 674cü ildə Mərmərə dənizinə girdi. 7 il sürən bu
mühasirə uğursuzluqla nəticələndi.
717-cı ilin 7 avqust-16 sentyabrında
Məsləmə Bin Abdül – məliyin başçılığı altında olan mühasirə də uğursuzluqla
nəticələndi. İstanbulun ətrafındakı ordu
bir yandan hava şəraiti, aclıq və xəstəliklər,
digər yandan Bulqar dəstələrinin hücumları
ilə çox itki verdi. Bəzi qaynaqlara görə, bu
mühasirə zamanı imperator III Leon sərkərdə
Məsləmənin istəyi ilə müsəlman əsirlərin
ibadəti üçün bir iqamətgahı məscidə çevirmiş,
mühasirənin ləğvindən sonra isə Məsləməyə
ərazini gəzdirmişdir.
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də uğursuzluqla nəticələndi. Osmanlı
qüvvəllərinin uğurlarından qorxan imperator
Musa Çələbinin Bursadakı qardaşı Çələbi
Məhmədin dəstəyini alaraq mühasirənin ləğv
olunmasına yardım etdi. Daha sonra Osmanlı
padşahı Çələbi Məhməd dövründə İstanbula
heç bir yürüş olmadı.
Fəthdən öncəki son mühasirə Sultan
II Murad zamanında baş verdi. Uzun hazırlığa və sağlam strateqiyaya malik olan
bu mühasirə əvvəlkilərdən çox çətin idi.
Mühasirə 15 iyun 1424-cü ildə 10 min insan
axının İstanbulla Taşra arasındakı bütün yolları kəsmələri ilə başlandı. Dövrün ən güclü
aftoritetlərindən olan Əmir Sultanın da Bursadan gələrək yüzlərlə dərvişlə birlikdə ordunun tərkibinə qatılaraq əsgərlərin coşqusunu
artırdı. Avqustun 24-də Əmir Sultanın da iştirak etdiyi hücum çox şiddətli olsa da, şəhəri
ələ keçirmək mümkün olmadı. Bu mühasirə
Sultan II Muradın qardaşı Şahzadə Mustafanın qaldırdığı üsyana görə ləğv edildi. Artıq
İstanbulun fəthi Sultan Muradın oğluna qalmışdı.
Fəthdən öncə İstanbul. Fəthdən öncə
Bizans artıq güclü İmperatorluq deyildi. İmperatorluq Konstantinopol şəhəri ilə
məhdudlaşmışdı. Torpaqları Konstantinopoldan başqa Mərmərə dənizinin sahilində
yerləşən Silivri qalasındakı Vizə və Misivri kimi kiçik qəsəbələrdən ibarət idi. Bu
ərazilərin dörd tərəfi Osmanlılar tərəfindən
mühasirəyə alınmışdı. Sur kənarındakı
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kiçik Bizans qəsəbələrinin Osmanlı
sərhədlərinə qatılmaması onların müqavimət
göstərmələrində deyil, bunların ciddi qəbul
olunmamasında və hədəfin əvvəlcə Konstantinopol olmasında idi. Qaldı ki, son
mühasirələrin uğursuz olmasına, bunun da
səbəbi ordu yox, məhz Osmanlıların daxili
problemləri idi.
Bizansın güclü olduğu dövrdə İmperatorluq güclü deyildi. Bizans İmperatorluğu da
artıq Osmanlılara itaət edirdi və hər il xərac
ödəməyi qəbul etmişdilər. Osmanlılar üçün
artıq qarşılarında Bizans İmperatorluğunun
yerinə onlara xərac verən kiçik Təkfurlar vardı. Konstantinopol da İmperatorluğun paytaxtından başqa, eyni zamanda dini mərkəz
idi. Bu da xristian dünyasının islam dininə və
müsəlman ordularına qarşı ən son və ən güclü qalası idi və tatamilə məğlub edilməməli
idi. Ona görə də Papanın rəhbərliyi ilə bu qalanı qorumaq üçün yeni xaç yürüşləri təşkil
olundu.
Bu dövrdə Osmanlı yürüşlərindən
və mühasirələrindən yorulan Bizansın
başlıca problemi xristian dünyasındakı
təşkilatlanmanın Ortadoks və Katolik olaraq
ikiyə bölünmüş olması idi. Bu ayrılıq xristian
Avropasının Ortadoks Bizansı kifayət qədər
qoruya bilməməsi anlamına gəlirdi. Bu ikiliyi aradan qaldırmaq üçün çırpınan İmperator
və Patrik 1439-cü ildə Flarensa konsulunda
katolik kilsəsinə, Roma Ortadoks kilsəsi isə
katolik kilsəsinə boyun əydi. Eyni zamanda
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Roma Ortadoks kilsəsi ilə Katolik kilsəsi
döyüşündə zor gücünə də olsa, bir ittifaq
bağlandı. Beləliklə, yüz illərlə davam edən
Ortadoks-Katolik münaqişələri Osmanlıların
təzyiqi ilə qısa müddətə də olsa, dayandırıldı. Ancaq bu anlaşma Konstantinopol xalqı
tərəfindən müsbət qarşılanmadı və Ayasofyada keçirilən mərasimdə xalq özünün
sərt etirazını bildirdi. Bizans xalqı Konstantinopolda avropalını görmək istəmirdi.
Çünki yenidən Latın mərhələsi yaşamaqdan
qorxurdu. Flarensa konsulluğunda əldə olunan birlikdən sonra qurulan güclü xaç ordusu
Romanı 1443–1444-cü ildə istila etdi. Fəqət
1444-cü ildə Osmanlılar qalib gəldikləri Varna qələbəsi ilə xaçlıların önünü kəsdi.
Bu son döyüş Konstantinopolun taleyini
müəyyənləşdirdi. Osmanlıların Anadoluya
və Romaya yayılan gənc İmperatorluğu üçün
Konstantinopolu fəth etmək geriyə addımı
olmayan bir məcburiyyət idi. İmperatorluq
torpaqlarının tam mərkəzindəki bu yad ünsürü ortadan qaldırmalı idi, çünki Anadolunun və Romanın həqiqi mənada bir-birinə
bağlanması yalnız Konstantinopolun fəthi ilə
mümkün idi.
İstanbulun fəth olunması üçün hazırlıqlar bir il əvvəl başlandı. Mühasirə üçün
lazım olun toplar düzəltdirildi. 1452-ci ildə
Boğazın idarəsini ələ almaq üçün Roma hasarı inşa edildi. 16 gəmidən ibarət güclü bir
donanma yaradıldı. Əsgərlərin sayı iki qat
artırıldı. Bizansın xaricdən kömək almasına

mane olmaq üçün bütün yollar nəzarət altına
alındı. Cenevrəlilərin əlində olan Qalatanın
da döyüş zamanı heç kimin tərəfində olmaması üçün tədbirlər görüldü. 2 aprel 1453-cü
ildə ilk Osmanlı silahlı qüvvələri İstanbulun
ətrafını mühasirəyə aldı. Fəthin xronoloji ardıcıllığı aşağıdakı kimidir:
6 aprel 1453: Fateh Sultan Məhməd
Konstantinopolun – Müqəddəs Roma qapısının (indiki Topqapı) önündə alaçıq qurdu.
Elə həmin gün Boğazdan Mərmərə dənizinə
qədər ərazi mühasirəyə alındı.
6-7 aprel 1453: İlk top atışmaları başlandı. Ədirnə yaxınlığındakı hasarların bir qismi
dağıdıldı.
9 aprel 1453: Balta oğlu Sülyeman Bəy
Boğazı ələ keçirmək üçün hücuma keçdi.
9-10 aprel 1453: Boğazdakı qala divarlarının bir hissəsi ələ keçirildi. Balta oğlu Süleyman Bəy Şahzadə adalarını ələ keçirdi.
11 aprel 1453: Böyük qala divarları
vuruldu. Divarlarda iri-iri deşiklər açıldı.
Müntəzəm vurulan qala divarlarının məhvi
ciddiləşmişdi.
12 aprel 1453: Donanma Boğazı qoruyan gəmilərə hücum etdi. Fəqət xristian
gəmilərinin üstün olması Osmanlı ordusunun
təşvişinə səbəb oldu. Fateh Sultan Məhmədin
əmri ilə toplarla Boğazdakı gəmilər vuruldu
və bir gəmi batırıldı.
18 aprel 1453: Padşah ilk hücum əmrini
verdi. Dörd saat davam edən döyüş bir az da
böyüdü.
►
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20 aprel 1453: Üçü Papalığa, biri Bizansa aid köməyə gələn ərzaq və silah yüklü
dörd döyüş gəmisi ilə Osmanlı donanması
arasında Yeniqapı yaxınlığında dəniz döyüşü başlandı. Padşah özü sahilə gələrək Balta
oğlu Süleyman Paşaya nə bahasına olursa olsun, gəmiləri batırmasını əmr etdi. Osmanlı
donanmasının sayca üstünlüyünə baxmayaraq özlərindən böyük və hündür olan düşmən
gəmilərinin qarşısını ala bilmədi. Bu uğursuzluq Osmanlı ordusunda bir çaşqınlığa
səbəb oldu. Əsgərlər ordunu tərk etməyə başladı. Bu vəziyyətdən istifadə etmək istəyən
imperator sülh müqaviləsi bağlamaq təklifini
irəli sürdü.
Sədrəzəm Çaldarlı Xəlil Paşanın
dətsəyi ilə rədd edildi. Mühasirə və qala
divarlarının böyük toplarla vurulması davam etdirildi. Belə bir xaotik vəziyyətdə
Fateh Sultan Məhmədə şeyxi və müəllimi
Ağşəmsəddindən fəth müjdəsi xəbəri gəldi.
Fateh Sultan Məhməd bu mənəvi dəstəyin
təsiri ilə bir tərəfdən hücumu gücləndirdi,
digər tərəfdən hər kəsin təəccübünə səbəb
olan hücum planı hazırladı: Dolmabağçada
lövbər salan donanma adadan Boğaza hücum
etməli idi.
Fəthin nəticələri. İstanbulun fəthinin
türk-islam və dünya nöqteyi-nəzərindən vacib və tarixə zidd olan nəticələri var. Buna
görə də tarixçilər İstanbulun fəthiylə orta çağın sona yetdiyini qəbul edirlər.
Fəthlə birlikdə Osmanlılar Anadoluda
qurulmuş olan çoxsaylı türk bəyliyinə qarşı
üstünlüyünü qoruyub saxlamışdır. Buna görə
də İstanbulun fəthi Anadoludakı türk birliyinin qorunub saxlanmasına yardım göstərən
vacib amillərdən biridir. Osmanlıların sadəcə
Anadoludakı türklərin deyil, eyni zamanda
bütün islam ümmətinin lideri olması da məhz
fəthdən sonra başlayır. Beləliklə, Osmanlı
bəyliyi dünya dövlətinə çevrilir.
Fəthdən sonra Osmanlı İmperiyasının
başçılığı altında islam dünya siyasətinin başlıca dinamikasından biri olmuşdur. O dövrdə
qədim dünyada yaşanan bütün beynəlxalq
hadisələrdə müsəlmanların ciddi rolu var idi.
Avropa xristianlığı, təqribən III əsrdə xaç
yürüşləri ilə islamiyyəti Ön Asiyadan çıxarmağa çalışmışdı. Bu mücadilədə İstanbul
xaçlılar üçün sərhəd polisi rolunu oynayırdı.
İstanbulun fəthindən sonra Ön Asiyada islamın hökmranlığını xristian dünyası qəbul
etdi və bir daha bu torpaqları azad etmək
üçün xaç yürüşü hazırlamadı. Əksinə, islam
Avropanın mərkəzinə yönəldi. İstanbulun
fəthi müsəlmanlar üçün Avropaya qarşı qazanılmış və uzun illər davam edən üstünlüyün başlanğıc nöqtəsidir.
İstanbulun fəthinin dünya tarixi baxımından önəmli olmasının digər bir səbəbi
də Rönesans üzərindəki təsiridir. Fəthdən
sonra bir çox bizanslı alim və sənətkarlar
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özləri ilə dəyərli əlyazmalar götürərək
Romaya köçdülər. Bunlar klassik yunan
mədəniyyətinə keçiddə çox mühüm rol oynadı və qısa müddətdən sonra Avropada Rönesans hərəkatı başladı.
Fateh Sultan Məhməd. 1432-1481-ci
illərdə yaşamış yeddinci Osmanlı padşahıdır.
1444-1451-ci illərdə hökmranlıq etmişdir.
Kiçik yaşlarından təhsilinə ciddi fikir verilən şahzadə Məhməd Molla Yeqan,
Ağşəmsəddin, Molla Qurani və Molla Ayaz kimi dövrünün qabaqcıl alimləri
tərəfindən tərbiyə edilmişdir. Öz dövrünün
adət-ənənələrinə uyğun olaraq dövlətin
idarəsində təcrübə qazanması üçün Manisa
Sancaq bəyliyinə təyin edildi. Mükəmməl bir
təhsillə riyaziyyat, həndəsə, təfsir, fiqh və tarix elmlərinə dərindən yiyələnmiş, təbələrinə
özü şəxsən xitab edə bilmək üçün ərəbcə,
farsca, latınca, yunanca, serbcə öyrənmişdi.
Qüdrətli bir əsgər olduğu qədər də geniş
dünyagörüşlü bir alim olaraq yetişmişdir.
Ədəbiyyatla maraqlanan Fateh şer sənətində
dövrünün ustad sənətkarları arasında yer almış və «Avni» ləqəbiylə şerlər yazmışdı. Sarayda yazılan ilk divan da Fatehə məxsusdur.
Fateh Sultan Məhməd Manisa Sancaq
bəyi olduğu dövrlərdə atası II Sultan Muradın taxtan uzaqlaşmasına qərar verməsi
ilə padşah elan edildi. Taxtda uşağın olmasından cəsarətlənən Avropa dövlətləri Osmanlı torpaqlarına hücum etməyə başladılar. Osmanlıları Avropadan uzaqlaşdırmaq
üçün böyük xaç yürüşü hazırladılar. Lakin
II Sultan Murad ordunun başına keçdi və
Varna meydan müharibəsində xaç ordusunu
məğlubiyyətə uğratdı. Bu döyüşdən sonra II
Sultan Murad yenidən dövlətin başına keçdi.
Fateh Sultan Məhməd Manisaya göndərildi.
İkinci şahzadəlik dövründə də yenə dövrünün qabaqcıl alimlərindən aldığı dərsləri davam etdirdi.
II Sultan Muradın vəfatı ilə Fateh Sultan Məhməd paytaxt Ədirnəyə gələrək ikinci dəfə taxta çıxdı. Taxta çıxdıqdan sonra
şahzadəliyi dövründə İstanbulun fəthi ilə
bağlı yaratdığı planı həyata keçirdi.
Əvvəlcə Anadolu səddinin qarşısında
Roma səddi yaratdı. Avropada görülməmiş
böyüklükdə toplar sifariş verdi və donanma
qurdu. Hücum günündə idarəni öz üzərinə
götürdü.
İstanbulun fəthindən sonra Tunaya
qədər hakim olmağa və Serb problemini həll
etməyə cəhd göstərdi. Serbiyanın Osmanlı
hakimiyyətinə girməsini təşkil etdi. Fəthə
davam edərək cenevrəlilərin ticarət limanı
olan Kələni və Amasyanı ələ keçirdi. Ardınca Sinopu, Candaroğullarını, Trabzonu
ələ keçirərək Pontus dövlətini süquta uğratdı. Midilli adasını Osmanlı torpaqlarına
qatdı. Bosna-Hersaqavinanı fəth etdi. Tuna
cənubundakı Balkanları Osmanlı idarəsinə ►
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birləşdirdi. Qaramanlılardan Konya və Qaramanı alaraq Qaraman əyalətinə çevirdi.
Venediklərdən Əyribos adasını aldı. Bundan
başqa, Alaiyə (Alanya) bəylərinin hökmranlığına son verdi. Ağqoyunlu hökmdarı Uzun
Həsəni Otluqbəli döyüşündə məğlubiyyətə
uğradaraq Anadolunu Osmanlılara qatdı. Daha sonra Qərbə hərəkət edərək bəzi
Cenevrə qalalarını fəth etdi və Krım xanlığını Osmanlılara qatdı. Arnavudluğu ələ
keçirdi. Şimali İtaliyadakı Otranto Osmanlıların əlinə keçdi. Bu səbəbdən Papalıq təlaşa
düşdü. Yeni bir xaç yürüşünün hazırlanması
üçün Avropa dövlətlərinə müraciət etdi. Lakin Avropa dövlətləri buna cəsarət etmədilər.
Fateh Sultan Məhməd 1485-ci ilin yazında yeni bir yürüşə çıxarkən Qəbzə yaxınlığında vəfat etdi. Bəzi tədqiqatçılara görə, o,
zəhərlənərək öldürülmüşdür.
Dövlət və elm adamı Fateh Sultan
Məhməd. Çox mükəmməl təhsil alan Fateh
Sultan Məhməd hələ uşaqlıq illərindən böyük bir dövlət adamı olaraq yetişdirildi.
Yüksək sərkərdəlik qabiliyyətinə malik
olan Fateh çox yaxşı təşkilatlanmış ordusunu döyüşlərdə ən yaxşı şəkildə istifadə edirdi.
Edəcəyi yürüşlərdən ən yaxın adamlarını belə
xəbərdar etməz və bunların gizli qalmasına
son dərəcə ciddi yanaşırdı. O, topçuluğa çox
dəyər verən ilk padşahdır. Fatehdən əvvəl
top bütün dünyada səsi ilə düşməni qorxutmaq üçün istifadə olunurdu. Bunun qalaları
yerlə bir edəcəyi və meydan müharibələrində
çox vacib rol oynayacağı heç vaxt
düşünülməmişdi. Fateh bunları düşünərək
o dövrə qədər görünməmiş böyüklükdə və
çoxlu sayda top düzəltdirmişdi. Topların
müqavimət hesablarını özü edərdi. O, dünya
səviyyəsində bir dövlət quracağına ürəkdən
inanırdı. Bu idealın gerçəkləşməsi üçün Fateh bütün ömrünü fəthlərdə keçirdi. 31 il
davam edən səltənətində ikisi ipmeratorluq,
altısı şahzadəlik, beşi kəndxudalıq olmaqla
irili-xırdalı 17 dövlətin torpaqlarını fəth etdi.
Qaradənizi bir türk dənizi elan etdi, bütün
Balkan yarmadasını və Egey dənizində bəzi
adaları ələ keçirdi. Atası II Sultan Muradın
miras qoyduğu Osmanlı dövlətinin torpaqlarını 2,5 dəfə artırdı.
Fateh Sultan Məhməd fəthləri ilə olduğu
qədər dövlətə daima uğur qazandırmaq üçün
gətirdiyi qayda-qanunlarla Osmanlı tarixində
çox vacib yerlərdən birini tutur. Fateh yazdığı qanunnaməsi ilə idarəetmə, maliyyə və
hüquq sahələrində ciddi qaydalar yaradaraq
dövlətin işlərini düzəltdi. Geniş dünyadöyüşlü və açıq düşüncəli bir padşah olaraq
mədəniyyət və sənət sahəsində inkişafa başçılıq etdi. İnsanlara bənzəri görünməmiş bir
insansevərlik göstərdi. İstanbulu aldıqdan
sonra İtalya və Roma alimlərini sarayına topladı. Ortadoksallığın tək və ən böyük qoruyucusu oldu. Patrik Osmanlı protokoluna görə,
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vəzir rütbəsinə bərabər tutuldu.
Patrik II Gennadiosa xristian inancına
həsr edilmiş bir əsər hazırlatdı və Osmanlıcaya tərcümə etdirdi. Fateh Camisinin ətrafında
qurduğu 8 mədrəsə islam elmlərinə aid 100
illik İmperatorluğun ən gərəkli təhsil mərkəzi
oldu. Zaman-zaman «üləma» adı verilən islam ilahiyyətçilərini bir yerə yığaraq onların
mübahisələrini dinlədi. O, alimlərə qarşı böyük yaxınlıq göstərir, onlara hörmətlə davranırdı. Osmanlı İmperatorluğunda Fatehin
hökmranlığı zamanında riyaziyyat, astronomiya və ilahiyyət çox yüksək səviyyədə idi.
FƏTHDƏN SONRA İSTANBUL. Osmanlıdan
Cümhuriyyətədək.
İstanbul
fəthdən sonra üç gün qarışıqlıq içərisində
idi. Üçüncü gün şəhər sakitləşdi. Ardından möhtəşəm şənliklərlə fəth qeyd olundu.
Şənliklərdən sonra Fateh Sultan Məhmət
əsgərlərin şəhərdə dolaşmasını qadağan etdi.
Şəhər sürətlə nəzarət altına alındı. Romalıların öz dilləri və ənənələri ilə yaşaya biləcəkləri elan olundu. Fateh Sultan
Məhməd (Ortadoks) romalılara hələ də boş
qalan Patriklik məqamına (dini rütbə - Q.Ş.)
bir nəfər seçmələrini əmr etdi.
Fəth zamanı müsbət davranışları ilə
seçilən yəhudi camaatına qadınlarına sahib olma haqqı verildi və istəklərinə iltifat
göstərildi. Türk-yəhudi cəmiyyəti Qarayin
əhalisinə Arpaçılar məscidinin olduğu yerdə
bir ibadətxana təsis etdi. Daha sonralar
erməni əhalisi üçün də bir Patrik təyin edilmiş
və əhalilərarası münasibət tənzimlənmişdir.
Fateh Sultan Məhməd şəhərdə ictimai-siyasi vəziyyəti düzəldən kimi sürətlə
tikinti işlərinə başladı. İlk ciddi tikintisi
fəth əsnasında xarab olan qala divarlarının
təmiridir. Xəndəklər təmizlənildi və uçmuş
yerlər təmir edildi. Fateh Sultan Məhməd
sahibsiz və xarab olan Ayasofyanı satın alıb
təmir etdirdi və məscidə çevirdi. Fateh Sultan Məhmədin fəthdən sonra tikdirdiyi və
yaxud bərpa etdiyi tikilinin bir qismi aşağıdakılardır:
Bugünkü Vəfa səmtində Şeyx Əbul Vəfa adına tikdirilən məscid; bugünkü
Eyyubda Əbu Eyyub əl-Ənsari türbəsi və
ətrafında tikilən külliyə (Osmanlı imperiyası
dövründə ərəblərdən qalma bəzi mədrəsələrə
universitet sözünün qarşılığı olaraq verilən
addır – Q.Ş.); dövlət xəzinəsi olaraq istifadə
edilən Yeddiqala; şəhərin yeddi təpəsində
qurulan və öz adı ilə adlanan Fateh camisi və külliyəsi; bugünkü Bəyazit meydanı
ətarfında tikilən və günümüzə qədər izi qalmayan Saray-i Ətiq və Saray-i Cədid (bugünkü Topqapı Sarayı).
Bu dövrün digər ən vacib əsərləri arasında
Mahmud Paşa camisi, Qaramani Məhmədin
Nişanca camisi, Rum Məhməd Paşa camisi,
Xas Murad Paşa camisi, İbrahim Paşa camisi
və bunların ətrafında tikilən imarət və digər ►
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tikililər, Belqrad meşələrindəki qaynaqlardan şəhərə çəkilən su kanalları, çoxlu sayda
darüşşafaka, imarət, karvansara kimi tikililər
və bugünkü Qapalıçarşı sayıla bilər.
Fəthdən sonra şəhərin abadlaşdırılması üçün yeni yaşayış sahələri tikildi. Boş
mülklər fəth zamanı xidməti olanların hamısına pulsuz olaraq verildi. Anadoludan
və Romadan müsəlmanlar şəhərə köçməyə
səy göstərdilər. Bu da kifayət qədər fayda
verməyincə vilayətlərə fərman göndərilərək
hər sinifə mənsub olan müəyyən sayda insanın İstanbula sürgün edilmələri əmr edildi.
Müxtəlif bölgələrdə xristian və yəhudilər
də şəhərə gətirilərək müəyyən yerlərdə
məskunlaşdırıldı.
Əhalinin sayını artırmaq məqsədi ilə
sürgünlərlə yaranan məhəllələr daha sonra İstanbulun idarəetmə quruluşunun bünövrəsini
təşkil etdi. 1459-cü ildə İstanbul hər biri
fərqli demoqrafiq xüsusiyyətlərə malik olan 4
idari sistemə ayrıldı. Bunlardan biri idarənin
mərkəzinin yerləşdiyi Suriçi, digər üçü isə
qala divarlarından kənarda yerləşən və “Biladi-Səlasə” adlandırılan Eyyub (buraya
Böyük və Kiçik Çəkməcə, Çatalca və Silivri
daxil idi), Qalata və Üsküdardır. 1457-ci ilin
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sonunda əski paytaxt Ədirnə böyük yanğına
məruz qaldı və şəhərə yeni köçərilər gəldi.
Şəhər yenidən şənləndi. İstanbul fəthdən 50
il sonra Avropanın ən böyük şəhərinə çevrildi.
XVI əsrə böyük şəhər kimi qədəm qoyan
İstanbul «kiçik qiyamət» olaraq anılan 14
sentyabr 1509-cu il zəlzələsində çox zərər
gördü. 45 gün davam edən zəlzələdə minlərlə
bina yerlə yeksan oldu, uçmayan bir minarə
belə qalmadı.
İstanbul 1510-cu ildə II Sultan Bəyazit
tərəfindən 80 min nəfərin iştirakı ilə, demək
olar ki, yenidən quruludu. Buna görə də,
günümüzə gəlib çıxan əsərlərin böyük
əksəriyyəti bu dövrün yadigarıdır.
Qanuni Sultan Süleyman dövrü. Qanuni Sultan Süleymanın hökmranlıq etdiyi 1520-1566-cı illər arasındakı 46 illik
bir zaman dövlətdə olduğu kimi, İstanbul
üçün də yüksəliş dövrü olmuşdur. Bu dövr
ərzində İstanbulda bir qismi günümüzə qədər
gəlib çatan çoxlu sayda qiyməti heç nə ilə
ölçülməyən əsərlər inşa edilmişdir. 1509cu il zəlzələsində böyük xəsarətə uğrayan
şəhər yenidən və daha planlı şəkildə tikilmişdir. Ərazi yeni bəndlər, su kəmərləri, su

yolları və çeşmələrlə zənginləşdirilmişdir.
Mədrəsələr, karvansaralar, hamamlar, bağçalar və körpülərlə zənginləşdirilən İstanbul böyük bir şəhərə çevrilmişdir. Yenə bu
dövrdə Boğaz – Qalata limanı Ağdənizin
ən işlək limanlarından biri idi. Bu dövrdə
inşa edilən əsərlər, xüsusilə memar Sənan
tərəfindən tikilənlər şəhərə yeni bir görünüş gətirmişdir. Süleymaniyyə camisi və
külliyəsi, şahzadəbaşı camisi və külliyəsi,
Sultan Səlim camisi və külliyəsi, Cahangir
cimisi, Mehrimah Sultan adına Ədirnəqapı
və Üsküdarda tikilən camilər, Xürrəm Sultan adına tikilən Xasəki külliyəsi və Xasəki
hamamı bu dövrdə inşa edilən əsərlərin ən
önəmlilərindəndir. Bu dövrdə açılan Səhn-i
Süleymaniyə mədrəsələri də İstanbulun elm
və təhsil mərkəzinə çevrilməsinə səbəb olmuşdur.
Qanuni dövründə İstanbul üçün planlı şəhərləşmə dövrü olmuşdur. Bir yandan
şəhərə yeni köçərilərin gəlməsi əngəllənmiş,
digər yandan da qala divarların ətrafında ev
tikilməsi qadağan olunmuş və Qalatadakı
bütün tikililərdə daşdan istifadə olunması
məcburiyyəti qoyulmuşdur. İstanbula bol
suyun gəlməsi üçün xəzinədən ayrılan bir ►
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çox kanallar yaradılmışdır. Şəhər Sarayburnu, İsgəndər Çələbi, Dolmabaxça, Toqat,
Çubuqlu, Sultaniyyə, Üsküdar, Heydər Paşa,
Qəndilli, Xas bağçaları və Böyükdərə qoruğu ilə bəzədilmişdir. Şəhərin bütün iyaşə və
ehtiyacları dövlət tərəfindən təmin edilmişdir. Bununla da Roma şəhərləri, Qaradəniz
şahilləri və Misirə bir çox öhdəliklər düşmüşdür. Yenə İstanbulda bu dövrdə çayxanalar
açılmışdır.
İstanbulun böyüyərək qədim sərhədlərdən
kənara çıxması və yeni sərhədlərin yaranması Qanuni dövrünə təsadüf edir. Qasım
Paşa, Piri Paşa, Piyalə Paşa və Ayaz Paşa
məhəllələri bu dövrdə inşa edilmişdir. Qalata da bu dövrdə canlanmış və demək olar ki,
şəhərə çevrilmişdir. Yenə bu illərdə ilk dəfə
olaraq Bəyoğlunda səfirliklər üçün binalar
tikilmişdir.
Qanuni dövründə İstanbul bəzi böyük
fəlakətlərə də şahid olmuşdur. Vəba xəstəliyi
bu dövrdə İstanbula sıx-sıx təsir göstərmişdir.
1554-cü ildə çıxan yanğın Ayasofyadan Taxtaqalaya qədər olan əraziyə, 1555-ci ildə
çıxan yanğın isə Qalataya böyük xəsarət
yetirmişdir. 1554-cü ildəki şiddətli fırtınada
dəniz daşmış, bir çox insanlar boğulmuşdur.
1563-cü ildə həddindən çox yağan yağışlar
nəticəsində yaranan sellər isə bundan da
böyük zərərlərə yol açmış, hətta bu əsnada
Yaşılköydə ova çıxan Qanuni Sultan Süleyman da təhlükə ilə üzləşmişdir.
Lalə dövründə İstanbul. Lalə dövrü 1718-1730-cü illər arasında III Sultan ►
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İSTANBUL
Bosfor körfəzi...
İki qitə
Söykənmiş bir-birinə
Ortasında bu yolun.
Bir tərəfi Avropadır,
Bir tərəfi Asiya
İstanbulun...

Bir şəhərdə birləşir
İki qitə.
Birinin başlanğıcıdır,
Birinin sonu...
Sol tərəfində
Dəbdəbəli keçmişindən
yadigar qalan, Başı göylərə ucalan
Camiləri, bürcləri, qələləri
Durur min ildən bəri.
Sağ tərəfındə
Modern evlər, banklar, otellər...
Türk oğlu

Gözlərindən suallar yağa-yağa,
Gah sola baxır, gah sağa.
İstanbulun keçmişi vüqarlı,
		
şanlı,
Bu günü özünə yad.
Gələcəyi dumanlı...
Bu gün
Bir ayağı Avropadadır,
Bir ayağı Asiyada
Türkün.
Qulaqlarında motor səsi,
Dilində Quran surəsi
Türkün.
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Türk oğlu durub ortada
Seyr edir
Sağını,
Solunu.
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Zaman onu dilləndirir,
Əsrin ahənginə səs verir
Düşünüb dərindən;
Ancaq babası çəkir
ətəklərindən.
Çırpınır şəhər
İkilik içində.
Düyüm-düyüm olmuş
fıkirlər
Əsrin keşməkeşində...

Bu təzaddan
Sinəsi dağlıdır
Türkün.
Durub hiss ilə ağıl
arasında.

Həqiqətlə nağıl arasında.
İrəlimi getsin,
Geriyəmi dönsün?!
Keçmişindən qopa bilmir,
Bu gününü
Tapa bilmir.
Axtarır,
Axtarır,
Axtarır.
Qarşıda işıq var,
Axtaran tapar!...
Bəxtiyar Vahabzadə,
xalq şairi

DÜNYANI GƏZƏN BİLƏR

Bir şəhərdə görüşür İki
dünya, iki aləm.

Tapacaqdır, əminəm,
Türk oğlu haqq yolunu.
O, hələlik seyr edir
Sağını,
Solunu...
Ürəyi Şərq ürəyi,
Ağlı Qərb ağlıdır
Türkün.

Əhməd ilə Nevşəhərli Damat İbrahim Paşanın sədrəzəmliyi dövrünü əhatə edir. Bu dövr
o illərdə sarayın əhatəsində varlı adamların
lalə becərdiyinə görə belə adlandırılır.
Lalə dövründə İstanbul bir çox yeniliklər
və dəyişikliklər yaşadı. Sədrəzəm Nevşəhərli
Damat İbrahim Paşa Paris və Vyanadan
gətirdiyi proyektlərdən bəhrələnərək İstanbulun tikintisində yaxından iştirak etdi. Əvvəlcə
Boğaz islah edildi və Kağızhanə dərəsi və
Boğazın ətrafı parka çevrildi. Kağızhanədə
pad-şah üçün Sadabad qəsri inşa edildi və
ətrafı lalə bağçaları ilə bəzədildi. Bu bağçalar varlı təbəqələr arasında laləçiliyin inkişafına səbəb oldu. Yenə bu dövrdə Üsküdar,
Bəylərbəyi, Bəbək, Fındıqlı, Əlibəyköyü,
Ortaköy və Topqapı ərazilərində bir çox köşk
və bağça salındı. Daha əvvəl yanğına məruz
qalan ərazilər yenidən inşa edildi.
Lalə dövründə İstanbulun yaşadığı
yeniliklər sadəcə tikinti sahəsində deyildi. İlk
dəfə olaraq bu dövrdə yanğından mühafizə
təşkilatı quruldu, ilk mətbəə bu dövrdə İbrahim Mütəfərrika tərəfindən fəaliyyətə başladı.
Ayrıca çini, parça və Yalova kağız fabrikləri
də bu illər ərzində fəaliyyətə başladı.
Lalə dövründə sənət və ədəbiyyatda
da bir canlanma yaşandı. Xüsusilə şair və
rəssamlar saraydan böyük iltifat gördülər.
Yenə bu dövrdə türk memarları klassik dövrün son şah əsərlərini yaratdılar. Əmətullah
Gülnuş Validə camisi, III Sultan Əhmədin
Topqapı sarayının önündə və Üsküdarda
tikdirdiyi çeşmələr, III Sultan Əhməd kitabxanası və Damat İbrahim Paşa külliyyəsi
bunların sadəcə bir neçəsidir.
Lalə dövrü Patron Xəlil üsyanı ilə sona
yetdi. Bu hərəkat əsnasında o dövrün simvolu olan lalə bağçaları və köşklərin bir çoxu
tamamilə məhv edildi.
Tənzimat dövrü. 3 noyabr 1839-cü ildə
Topqapı sarayının Gülhanə bağçasında oxunaraq xalqa elan edilən Tənzimat fərmanı
(bu fərman Sultan Əbdülməcid dövründə
Gülhanə Xətt-i Humayun adlı padşah
fərmanıdır. Böyük Rəşid Paşa tərəfindən
elan edilən islahat qanunu və islahat dövrü məhz belə adlanır – Q.Ş.) ilə İstanbulda
yeni bir dövr başlandı. Qərb meylinin artdığı bu dövrdə İstanbulda memarlıqdan həyat
tərzinə, təhsil sistemindən sənayeyə qədər bir
çox sahədə yeniliklər baş verdi.
Bu dövrdə şəhər yeni sahələrə doğru genişlənməyə başlandı. Suriçi Bakırköy səmtində, Qalata isə Təşvikiyə tərəf
genişlənərkən Boğaziçində Sarıyerin təmiri
surətləndi. Anadolu sahili isə bir tərəfdən
Bostançıya, digər tərəfdən isə Bəykoza tərəf
böyüdü.
Şəhərin genişlənməsinə paralel olaraq
sürətli bir tikinti fəaliyyəti də nəzərə çarpırdı.
Bir tərəfdən padşahlar, digər tərəfdən dövlət
adamları, qeyri-müsəlman zənginlər və ►
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səfirlər, demək olar ki, saray, köşk, malikanə
tikdirmək üçün yarışa girmişdilər. Dolmabağça, Çırağan və Bəylərbəyi sarayları, İhlamur və Kiçiksu qəsrləri, Ayazağa, Ələmdar,
İcadiyə və Məcidiyə köşkləri bu dövrdə
inşa edilmişdir. Yenə bu dövrdən “Mədain-i
Əmriyyə” adlanan binalar tikildi. Müxtəlif
səmtlərdəki poçt binaları, Topxana, Maçqa
silahxanası, Hərb nəzarəti və Panqaltı hərb
binaları bunların ən başında duranlardır.
Yaşanan bu sürətli qərbə meylilik öz
təsirini memarlıqda da göstərmişdir. Bu
dövrdə klassik Osmanlı memarlıqları tərk
edildi və yeni tikililər barok, rokoko, neoqotik və ampir kimi qərb tərzində inşa
edildi. Hətta bu üslub dəyişməsi məscidlərin
memarlığına da təsir etdi. Boğaz üzərində
körpünün tikilməsi, tunel (metro), Roma
dəmiryolu, şəhəriçi dənizlə yük daşıyan
Şirkət-i Xeyriyyənin açılması, Şəhrəmanəti
(Bələdiyyə) və digər bələdiyyə dairələrin
qurulması, ilk teleqraf xəttinin çəkilməsi,
Zaptiyə nəzarətinin qurulması və ona bağlı polis idarələrinin açılması, Vəqf Qubera
xəstxanasının xidmətə başlanması və Atlı
Tramvay şirkəti bu inkişafın nəticəsi olaraq
yaranan əsərlərin sadəcə bir neçəsidir.
Qərbləşmə dövrünü himayə edən modern
təhsil qurumlarının fəaliyyət göstərməsinə
də böyük önəm verilirdi. Bugünkü İstanbul
Universitetinin təməli olan Darülfünun, oğlan və qız rüştiyyələri (əski Osmanlıcada
litsey deməkdir – Q.Ş.), Zirayət məktəbi, Teleqraf məktəbi, Darülmaarif (Maarif kolleci),
Darülmüəllim (Müəllim məktəbi), Meşəçilik
məktəbi, Mamaça məktəbi, Məktəb-i Sultani (Qalatasaray məktəbi), Sənaye məktəbi
və Məktəb-i Tibbiye-i Mülkiyyə bu dövrdə
təhsilə başlayan ilk məktəblərdəndir.
Bütün bu yeniliklər təbii olaraq şəhərin
sosial həyatına da dərindən təsir etdi.
Xüsusilə də Krım müharibəsində İstanbula gələn ingilis, fransız və italyan əsgər və
zabitləri ilə Qalatada yerləşən Levantenlərin
həyat tərzi İstanbul əhalisinə təsir etdi. Bu
dövrdə Bəyoğlu qəhvəxanaları, tütünçü dükanları və teatrları ilə əyləncə mərkəzinə
çevrildi. Bəyoğlu ilə bərabər Şahzadəbaşı
və Gedik Paşada tuluatdan (senari yazılmadan aktyorların öz təxəyyülünün gücünə
göstərilən etüd – Q.Ş.) modern teatra qədər
hər şey səhnələşdirilirdi. Toplumun əyləncə
vərdişləri ilə birlikdə zövqləri də dəyişirdi.
Sadəcə sarayın ətrafındakılar və zənginlər
deyil, orta səviyyəli ailələr də qərbə meyl
edirdilər. Evlərin daxili dekorasiyası
dəyişdirildi. Masa, stul və kreslo kimi əşyalar
evlərin dizaynında istifadə edildi. Yenə bu
dövrdə yazlıq və qışlıq adəti başlandı. Suriçi
və Bəyoğlu qışlıq, Boğaz, Kadıköy və adalar
yazlıq yerlər hesab olundu. Bunun üçün də
əvvəlcədən Boğazda imarətlər satın alındı.
İstanbulun ekonomik vəziyyəti də bu ►
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dövrdə xeyli dəyişdi. Boğaz ətrafında və Bu mühacirlər səfalət içində məscid və
Topxanada sənaye təsisləri quruldu. İstanbul- mədrəsələrdə, boş sahələrdə, taxta və tənək
yarpaqları ilə örtülmüş məkanlarda daldalanda bu dövrdə ilk dəfə piketlər təşkil olundu.
Bu illər Qalata maliyyə sahəsində də mağa çalışırdılar. Bütün bu yaşananlara görə
gücləndi. Qalata bankirləri artıq saraya borc haqqında danışdığımız döyüş xalq arasında
verir və ya Osmanlının maliyyə işlərini idarə “doxsan üç hərb faciəsi” adlanır.
13 fevral 1878-ci ildə Sultan Əbdülhəmid
edirdilər. Qurulan Qalata borsası sadəcə qalatalı bankirlərin deyil, adi vətəndaşların da Məclis-i Məbusanı qeyri-müəyyən müddətə
bağladı. 3 mart 1878-ci ildə rus ordularının
marağını cəlb etməyə başladı.
Bu dövr İstanbulda siyasi həyat çox Yaşılköyə qədər gəlməsi ilə Ayastefanos
hərəkətli idi. Bir tərəfdən qərbyönümlülük, anlaşması imzalandı. Uzun bir sülh dövrü
digər tərəfdən islamçılıq və türkçülük başlandı.
1881-ci ildə Osmanlı dövlətinin
güclənir, demək olar ki, bir Tənzimat qurumu ortaya çıxır. Sənət və ədəbiyyat canlanır. ödənməyən borcları üçün Düyün-ü Ümumiyə
Təqvim-i Vəkai, Cəridə-i Həvadis, Vəsirət, quruldu. Dövlətin bir çox vergilərinə həbs
Vaxt, İstiqbal, Sədaqət, Sabah, Həyat və Ca- qoyulmasına baxmayaraq, yenə də bu dövrdə
İstanbulun tikintisi üçün çox vacib addımlar
han qəzetləri işıq üzü görür.
1844-cü ildə ilk dəfə olaraq əhali siyahıya atıldı. Bunlar arasında yanğın sahələrinin
alınır, 1870-ci ildə Bəyoğlu və 1872-ci ildə bərpası və əhalinin orada məskunlaşması,
Quzğuncuq yanğınları, 1845-ci ildə ilk dəfə Terkos su şəbəkəsi, Hamidiyyə sulaçiçək xəstəliyinə qarşı peyvənd vurulması və rı, havaqazı şəbəkəsinin genişləndirilməsi
İstanbul üçün mülk vergisinin qoyulması da özünəməxsus yerlərdən birini tutur.
Bu dövrdə İstanbul böyük bir zəlzələ
məhz bu dövrün payına düşür.
Məşrutiyət dövrü. Sultan Əbdüləzizin fəlakəti yaşadı. Xalq arasında “üç yüz
hay-küylü taxtdan endirilməsi və Məşrutiyət on zəlzələsi” adlandırılan 1894-cü il
(Türkiyədə 1876-cı il Qanunnaməsi (Konsti- zərzələsində Suriçi ərazisi çox zərər çəkdi.
tusiya) ilə başlayan və 1909-cu ildə müəyyən Lakin sürətlə ərazi yenidən bərpa edildi.
dəyişikliklərlə davam edən hüquqi və siyasi Bu dövrdə İstanbulda yaşanan digər vacib
dövrə verilən addır – Q.Ş.) elan olunaraq II hadisələr arasında 1895 və 1896-cı illərdəki
Əbdülhəmidin taxta çıxması ilə (31 avqust çaxnaşmaları, 1905 və 1906-cı ildə baş verən
iki sui-qəsdi də qeyd edə bilərik. Padşaha
1876-ci il) İstanbulda yeni bir dövr başlandı.
II Sultan Əbdülhəmid 23 dekabr 1876- birinci edilən sui-qəsd uğursuz oldu. İkincı ildə Məşrutiyyəti elan etdi. Ancaq bir ci isə Şəhrəmini Rıdvan Paşanın ölümü ilə
müddət sonra başlayan türk-rus müharibəsi nəticələndi. Digər vacib hadisələr kimi də
(27 aprel 1877) İstanbulu lərzəyə saldı. Bu bir çox rəsmi ziyarətləri saya bilərik. Bunlar
döyüşdə Roma cəbhəyə yaxınlığına görə arasında İran şahı Nəsrəddin və oğlu, keçmiş
İstanbul müharibəsinin bir çox acısını ya- ABŞ prezidenti general Qrant, alman imperaşadı. Bir tərəfdən şəhərin içərisindən qərbə toru II Vilhelmin ziyarətləri diqqəti cəlb edir.
doğru əsgər axını, digər tərəfdən cəbhədən II Vilhelm səyahətinin şərəfinə İstanbuldakı
gələn xəstələr və yaralılarla döyüşdən qa- məşhur Alman Çeşməsini tikdirmişdir.
II Sultan Əbdülhəmid təhsillə də maçan romalılar şəhərdə sıxıntılara səbəb oldu.
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raqlanmış və bir çox məktəblər açdırmışdır. Məktəb-i Mülkiyyə, Məktəb-i Hüquq,
Sənaye-i Nəfisə məktəbi (İncəsənət məktəbi),
Həndəse-i Mülkiyyə, Məktəb-i Tibbiye-i
Şahanə, Darülmüəllimin-i Aliyyə, Məktəb-i
Fünun-u Maliyyə, Əczaçılıq məktəbi, Ticarət
məktəbi, Həmdiyyə Baytar məktəbi, Meşə və
Mədən məktəbi, Ticarət-i Bəhriyyə məktəbi,
qüsurlu uşaqlar üçün məktəb, qız və oğlan
sənaye məktəbləri, darülfünun (universitet),
rüşdiyələr (litseylər), orta məktəblər açmışdır.
Bundan təsirlənərək 1900-cü ildə Darülfeyz,
Bürhan-i Tərəqqi, Nümuney-i İrfan kimi 30dan çox özəl məktəblər açılmışdır.
Bunlarla yanaşı, Muzey-i Humayun (bugünkü Arxeologiya Muzeyi), Ümumi Bəyazit
kitabxanası, Yıldız arxiv və kitabxanası,
Xəziney-i Evrak (Nazirlıyə məxsus arxiv)
kimi bir çox dəyərli mədəniyyət müəssisələri
də o illərdə tikilmişdir. Heydərpaşa
Tibbiyə məktəbi, Şişli Ətfal xəstəxanası və
Darülacəzə o dövrdə açılıb bu günə qədər
fəaliyyət göstərən müəssisələrdəndir. Öz
şəklinin çəkilməsindən xoşlanmayan II Sultan Əbdülhəmid o dövrdə İstanbulun və İmperatorluğun foto-albomunu hazırlatmışdır.
II Sultan Əbdülhəmid 24 iyul 1908-ci
ildə II Məşrutiyyəti elan etdi və 31 mart
hadisələrinin ardından taxtdan salınaraq sürgün edildi. Yerinə V Sultan Məhmət Rəşad
keçdi (27 aprel 1909).
İstanbulun Cümhuriyyətəqədərki həmin
dövrü müharibələr və qarışıqlıqlar içində
keçdi. V Sultan Məhmədin taxta çıxmasına
vəsilə olan 31 mart hadisələrindən sonra istambullular meydanlardakı dar ağaclarından
sallanan insan cəsədləri ilə sıx-sıx qarşılaşmağa başladılar.
19 yanvar 1910-cu ildə Çırağan sarayı
yandı. Bu, bir sıra baş verəcək pis hadisələrin
başlanğıcı oldu. 9 iyun 1910-cu ildə jurnalist
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Əhməd Səmim Bəy sui-qəsdlə öldürüldü. 6
fevral 1911-ci ildə Babı-Əlidə yanğın baş verdi. 18 oktyabr 1912-ci ildə Balkan müharibəsi
başlandı. İstanbul əvvəlki faciələrlə yenidən
qarşılaşdı. 23 yanvar 1913-cü ildə Babı-Əliyə
basqın olundu. Kiprli Kamil Paşa hökuməti
silah təhdidi altında istefaya getdi. 11 iyun
1913-cü ildə sədrəzəm Mahmud Şövkət Paşa
sui-qəsdlə öldürüldü. Hər tərəfi bürüyən
rüşvət, əxlaqsızlıq və oğurluq dövlətin sarsılmasına səbəb oldu. Rüşvət artıq on min qızıl
həddinə çatmışdı. Bütün bu hadisələrə V Sultan Məhmət Rəşad seyrci nəzərlərlə baxırdı.
Onun dövrünün həqiqi hakimi İttihad və
tərəqqi olmuşdur.
14 noyabr 1914-cü ildə I Dünya
müharibəsi başlandı. Müharibənin gətirdiyi
aclıq və səfalətlə mübarizə aparmaq üçün
rəsmi dairələr çox çalışsalar da, bunun qarşısını ala bilmədilər. Qısa müddət ərzində
Bəyoğlunun musiqi mərkəzlərində, restoranlarında pullarını su kimi xərcləyən müharibə
dövrünün zənginləri meydana çıxdı. Aclıq,
səfalət, uçuq-sökük məhəllələr və gözqamaşdırıcı imarətlər, dilənən müharibə əlilləri və
zənginlər, müğənnilər və xarici artistlərin
ayağının altına tökülən pullar o dövrdə İstanbulun tipik və acı görüntüləri idi.
İşğal və mübarizə illəri. I Dünya müharibəsində Osmanlı imperiyası
müttəfiqləri ilə birlikdə məğlub oldu. Mudros sülh müqaviləsi imzalandıqdan sonra
müqaviləyə daxil olan dövlətlərə aid 55
hissədən ibarət donanma 13 noyabr 1918-ci
ildə Heydərpaşa səmtində lövbər saldı və
beləliklə, İstanbulun işğalı başlandı. Amma
London Konfransında qərarlaşdırılana qədər
əsgərlərin sahilə çıxdığı şəhər bütövlükdə işğal edilmədi.
Padşah tərəfindən 1918-ci ildə ləğv
edilən Məclis-i Məbusan 12 yanvar 1920-ci
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ildə yenidən toplandı və 28 yanvarda Misak-i Millini qəbul etdi.
4 mart 1920-ci ildə Londondakı konfransda İstanbulun işğalı qərarlaşdırıldı. Martın
14-də poçt işğal edildi. 15 mart gecəsi isə
bütövlükdə işğal hərəkatı başlandı. Sahilə
çoxlu əsgər çıxarılaraq şəhərin ən önəmli
mərkəzləri ələ keçirildi. Səhər dan yeri
sökülməmiş ingilislər Şahzadəbaşındakı
qərargaha hücum etdilər. Günortaya yaxın
şəhər tatam işğal edildi. Günortadan sonra
isə onlar Məclis-i Məbusana hücum etdilər.
Amma Məclis-i Məbusan padşah tərəfindən
ləğv edilənə qədər fəaliyyətini davam etdirə
bildi. 11 apreldə isə Məclisin fəaliyyəti
tamamilə dayandırıldı. 150-yə qədər siyasi
məhbus Maltaya sürgün edildi.
İşğal və mübarizə illərində İstanbul heç
vaxt qarşılaşmadığı böyük çaxnaşmalara şahid oldu. 19 may 1919-cu ildə ilk dəfə olaraq
qadınların da çıxış etdikləri Fateh mitinqi
başlandı. Mitinqdə 50 mindən çox insan iştirak edirdi. Məclis-i Məbusanın açılışının
izləndiyi günlərdə isə Sultan Əhməd meydanında 150 min nəfərin iştirak etdiyi başqa
bir mitinq təşkil edildi. 19 aprel-29 iyul 1922ci il tarixində Darülfünunun (universitetin)
tələbə və müəllim kollektivi dərsləri boykot
etdilər.
Bu dövrdə diqqəti çəkən digər maraqlı
məsələlərdən biri də İstanbulda bəzi gizli
təşkilatların müstəqillik uğrunda mübarizəyə
atılmalarıdır. Qaraqol cəmiyyəti, Mim qrupu, Müdafa-i Milliyə o dövrdə İstanbulda
ən önəmli gizli təşkilatlardandır. Bunlar
mitinqlər təşkil edir, Anadoluda başlayan
müstəqillik hərəkatına silah, əsgər və s. bu
kimi yardımlar edərək fəaliyyət göstərirdilər.
Bu dövrdə İstanbul çox hərəkətli bir
ömür yaşayırdı. Bir tərəfdən insanlar İstanbulu tərk edərək Anadolunun işğal altında ol-

mayan torpaqlarına köç edir, digər tərəfdən
də çoxlu sayda insan İstanbula sığınırdı. İstanbula köçənlər arasında İstanbul əhalisinə
ən çox təsir edən bolşevizmdən yaxa qurtarmağa çalışanlar oldu. Bunların sayı 200 min
nəfərə çatırdı.
Rus qadınlarının geyim tərzi İstanbul
qadınları tərəfindən mənimsənildi və demək
olar ki, dəbə düşdü. İlk dəfə istanbullular
ruslardan nümunə götürərək dənizə girməyə
başladılar. İstanbulun gecə həyatı da işğaldan sonra başlandı. Konsertlər, teatrlar və kinolar da bu dövrdə böyük maraqla qarşılandı.
Barlar, kafelər də çayxana tipindən çıxaraq
şəhərə görə uyğunlaşdı. Bütün bunlar özləri
ilə əxlaqsızlığı da şəhərə gətirdi. Bu əyləncə
yerlərində çalışan rus qadınları arasında
fahişəlik çox yayılmışdı.
Bu dövrdə diqqəti çəkən digər vacib
məsələlərdən biri də işçi hərəkatlarında və
sosialist fəaliyyətindəki canlanmadır. Bu
dövrdə bir çox sosialist və işçi quruluşu meydana çıxdı.
9 oktyabr 1920-ci ildə türk əsgərləri
İzmirə girdi. Bu hadisə İstanbulun qurtuluşunun başlanğıcı oldu. 11 oktyabrda imzalanan
Mudanya muqaviləsinə görə işğalçılar qoşunlarını Trakyadan geri çəkməli idi. Ankaradakı TBMM tərəfindən 1 noyabr 1922-ci ildə
səltənətin ləğvinə qərar verildi. Beləliklə, İstanbul 1923-cü ilin oktyabrına qədər hüquqi
olaraq paytaxt adını qorumasına baxmayaraq,
o, paytaxt xüsusiyyətini itirmişdi. 16 noyabrda son Osmanlı padşahı Sultan Vahidəddin
İstanbuldan ayrıldı.
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Dili urəyin açarı hesab edib atalarımız. Min illər boyu onun şirinliyi könül oxşayıb, acılığı isə qəlb parçalayıb. Və dil bütün zamanlarda millətin varlığını təsdiqləyən ən mühüm amil olub. Fikirlər, düşüncələr də dillə qanadlanıb. Dilsiz heç bir xalq yaşamaq
iqtidarında deyil.
Yer kürəsində ünsiyyət vasitəsi sayılan əsas dillərdən biri də türk dilidir. Altaydan Qafqaza, Krıma, Alp dağlarına, Aralıq dənizinə,
Ərəbistan səhralarınadək uzanan ərazilərdə və Afrikada əski çağlardan türk dilli xalqlar yaşayıblar. Onlar zəngin mədəniyyət yaradıblar. Dil vasitəsi ilə meydana gələn abidələri araşdırıb dünyaya çatdıran fədakar insanlardan biri də Osman Fikri Sərtqayadır. Bu
gülərüz, mehriban, coşqulu tədqiqatçı ilə ötən bir il ərzində üç dəfə görüşmüşəm. Yazqabağı Bakıda Milli Elmlər Akademiyasının
kiçik zalında I Türkoloji qurultaya toplantı həsr olunmuşdu. Türkiyə Cümhuriyyətindən gələn nümayəndələr də orada idilər. Osman
bəy tribunaya qalxıb türk dilinin tədqiq və təbliğinin vacibliyini vurğuladı. Sonra professor Kamil Nərimanoğlu bizi tanış etdi. İkinci
görüşümüz iyun ayında Qaziantep şəhərində baş tutdu. VII Millətlərarası Türk Xalq Mədəniyyəti konqresində birlikdə iştirak edirdik. Osman bəy mənim “Türk mifologiyasının qaynaqları və özəllikləri” mövzusunda məruzəmi dinləyib söz istədi, bəzi məsələlərə
aydınlıq gətirmək məqsədi ilə geniş diskusiya açdı. Olduqca maraqlı şərhlər verdi. İclaslararası fasilələrdə çay süfrəsi arxasında
da onunla tez-tez rastlaşırdım. O, “Kitabi-Dədə Qorqud” eposundan söz düşəndə elə sirli məqamlara toxunurdu ki, hamı susub
heyranlıqla dinləmək məcburiyyətində qalırdı. Qədim yazılı abidəni söz-söz təhlil etməyi qarşısına məqsəq qoyan alim başqalarının yanlış qənaətlərinə dəqiq düzəlişlər verirdi. Mənə elə gəlirdi ki, Osman bəy Türkün möhtəşəm sənət nümunələri ilə nəfəs alır,
onun iç dünyasında dilimizin saflığı, özəllikləri müqəddəsləşərək mənalandırılırdı. Nəhayət, onunla üçüncü dəfə sentyabr ayında
Antaliyada açılan X Türk Dövlət və Topluluqları, Dostluq, Qardaşlıq və İşbirliyi qurultayında görüşdük. Osman bəy qurultaya TRTdə çalışan xanımı ilə qatılmışdı.
Gecə Azərbaycan alim və yazarları N.Cəfərov, F.Cəlilov, K.Abdulla, N.Həsənzadə, S.Rüstəmxanlı, T.Hacıyev, Anar, Z.Yaqub,
V.Səmədoğlu və İ.Məmmədov arasında dil problemləri ilə bağlı mübahisə düşmüşdü. Mən səhər erkən təyyarə ilə Bakıya qayıtmalı idim. Osman bəylə otelin həyətində gəzişərək söhbət edirdik. Nizami müəllim bizim onlara yanaşdığımızı görüb mübahisəyə
son qoymaq istədi:
-Osman bəy, -dedi, - bəlkə Siz məsələyə aydınlıq gətirəsiniz.
O, diskusiyaya qoşuldu və dəlil-sübutlarla elə şərhlər verdi ki, mübahisəni daha uzatmağa ehtiyac qalmadı. Doğrudur, türk
folklorşünası Fikrət Türkmən məni özü ilə apardı. Bir saatdan sonra həmin yerə gələndə gördüm ki, Osman bəy hələ də türk dilinin
özəlliklərindən danışır, ətrafda hamı diqqətlə ona qulaq asır.
Türk dünyasının görkəmli alimi və ictimai xadimi prof. dr. Osman Fikri Sərtqaya ömrünün 61-ci ilini yaşayır və gənclik etirasi ilə
elmi axtarışlarını davam etdirir. Onun həyat yoluna nəzər salaq.
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Alim ömrü. Prof. dr. Osman Fikri Sərtqaya 11 avqust
1946-cı ildə Adanada doğulub. İstanbul Ədəbiyyat fakültəsinin
Türk dili və ədəbiyyatı bölümünü (1964-1968) bitirib. 1970-ci
ildə Ədəbiyyat fakültəsinin Türk dili və ədəbiyyatı bölümünün
Əski Türk dili anabilim səhəsində araşdırmaya cəlb edilib.
1975-ci ildə Türk Hava Qüvvətlərində əsgərlik borcunu yerinə
yetirib. 1976-cı ildə “ən yüksək” dərəcə ilə “filologiya doktoru”
elmi adına layiq görülüb. İyun 1982-ci ildə “dosent” rütbəsi
ilə müəllim vəzifəsinə keçirilib. Oktyabr 1989-cu ildə “doktor”,
avqust 1996-cı ildə isə “professor” rütbəsinə yüksəlib. Aleksandr fon Humbolt Vakfı Araştırma İdarəsinin səyi ilə iyun
1977 - fevral 1979-ci il tarixləri arasında Almaniyada Ruhr
Universitetində /Bochum (Abteilung für Geschichts-vvissenschaft ile Sprachvvissenschaftliches Institut), Justus-Liebig
Universitetində /Giessen (Seminar für Sprachen und Kulturen Nordafrikas), Bonn Universitetində (Seminar für Sprachund Kulturwissenschaft), Qöttingen Universitetində (Seminar
für Turkologie und Altaistik), Qərbi Berlin (Staatsbibliothek
Preussischer Kulturbesitz, Oriental Abteilung) və Şərqi Berlin
Elmlər Akademiyasında (Zentral Institut für Alte Geschihchte
und Archaeologie, Bereich Alter Orient), İngiltərədə, Mançester Universitetində və «Con Rylands» Mədəniyyət Evində,
London Universitetində (School of Oriental and African Studies), British Libraridə (Department of Oriental Manuscript),
Fransada (Bibliotheque Nationale) Göytürk, Uyğur, Qaraxanlı,
Qıpçaq, Çağatay, Osmanlı yazılı abidələri və kitab basmaları
üzərində türk dili araşdırmaları aparıb. 1982-1983-ci illər arasında Almaniyada Justus Liebig Universitetinin Şərqşünaslıq
İnstitutunda (Institut für Orientalistik) türkcə mühazirəçi (“Lektor für Turkisch) olub, 1986-cı ilin yazında, Aleksandr fon Vakfının təşəbbüsü ilə təkrar üç aylıq Justus Liebig Universitetinə
(Giessen) göndərilib, Uyğur Tıp mətnlərini tədqiq edib. Anayasanın 134-cü maddəsinə əsasən 2876 saylı qanunla Fikri ►
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Azərbaycan alim və yazarları N.Cəfərov, F.Cəlilov, K.Abdulla, N.Həsənzadə, S.Rüstəmxanlı, T.Hacıyev,
Anar, Z.Yaqub, V.Səmədoğlu və İ.Məmmədov arasında dil problemləri ilə bağlı mübahisə düşəndə, məsələyə
Osman Fikri Sərtqaya aydınlıq gətirirdi.
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Sərtqaya yenidən vətənə qayıdaraq Türk
Dil Qurumunda “Aparıcı Qurum”un üzvü
seçilib və öz üzərinə bir çox öhdəliklər
götürüb. 1987-1990-cı illər arasında
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi “Qaynaq
Əsərlər Yayın və Məsləhət Qurumu”nda,
“1000 Təməl Əsər Yayın və Məsləhət
Qurumu”nda çalışıb.
Prof. dr. Osman Fikri Sərtqaya şüurlu ömrünün ötən 40 ili ərzində türkologiyanın yurd içində və başqa ölkələrdə
təbliğinə, tədqiqinə, millətlərarası elm
dünyasında öz layiqli yerini tutmasına çalışıb. Belə ki, 1973-1999-cu illər arasında
7-si millətlərarası və 10-u milli olmaqla 17
türkoloji konfransın Baş katib yardımçısı
(1973-1982), Baş katibi (1983-1988) və
Başqanı (1997-1999) olub; 1988-1992-ci
illər arasında Bakı, Elazığ, Almata, Konya
və Bişkekdə toplanan Türk-Sovet İkili kollokvumlarının qurucusu, icraçısı və türk
tərəfinin rəhbəri kimi fəaliyyət göstərib;
Türk Dil Qurumunun 1988, 1992, 1996
və 2000 illərdə təşkil etdiyi Dövlətlərarası

Türk Dili Konfransını, dahi şair Nəvainin
anadan olmasının 550-ci ildönümünü, Vilhelm Radlovun doğumunun 100-cü ildönümünü, Göytürk hərflərinin oxunuşunun
100-cü ildönümünü anma günü toplantılarının, Mədəniyyət Nazirliyinin keçirdiyi millətlərarası Yasəvi konfransının,
Türkiyə-Rusiya və Qazaxstan tərəfindən
düzənlənən “Əhməd Yasəvinin Dünyası” konqresinin təşkilatçısı və icraçısı
olub; İstanbul Universiteti Ədəbiyyat
fakültəsinin çap etdirdiyi “Türk Dili və
Ədəbiyyatı” dərgisinin Yayın Qurumunun
üzvüdür; Türk Dil Qurumunun yayımladığı “Türk Dili Araşdırmaları” illik-bülleteninin 1982-ci ildən bəri Yazı Qurumu
katibi və Yazı Qurumunun rəhbəridir;
Türk Mədəniyyətini Araşdırma İnstitutunun hazırladığı “Türk Mədəniyyəti
Araşdırmaları”nın Yayın Qurumunun üzvüdür.
Prof. dr. Osman Fikri Sərtqaya 19662000-cı illər arasında Göytürk, Uyğur, Qaraxanlı, Qıpçaq, Çağatay, erkən Osmanlı

və çağdaş Uyğur türkcəsi dövrlərinin dili,
ədəbiyyatı, tarixi, sənətı, musiqisi, folkloru, ümumilikdə türk dili və mədəniyyətinin
müxtəlif sahələrində alman, fransız, ingilis, qırğız, rus və yapon dillərində 300dən çox araşdırmanı yerli və xarici elmi
dərgilərində çap etdirərək türkologiyanı
zənginləşdirmiş, bu sahənin yurd içində
və xaricində daha geniş araşdırılıb tanınmasına çalışıb.
O, yurd içində və xaricdə 120-dən
artıq milli və millətlərarası konqres, konfrans, kollokvum, simpozium, seminar kimi
elmi toplantılara məzmunlu məruzələri ilə
qatılıb.
Yurd içində Türkiyat İnstitutu (1970),
Türk Ədəbiyyatı Vakfı (1972), Türk
Mədəniyyətini Araşdırma İnstitutu (1976),
Türk Dil Qurumu (1983), Türk Tıp Tarixi
Qurumu (1985) və TAÇ Vakfı (1987) tək
təşkilatlarda üzvülüyə namizəd, həqiqi
üzv, bölmə rəhbəri, təşkilat komitəsinin
rəhbəri olan Sərtqaya, xaricdə də PIAC
(Permanent International Altaistic Con-
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ference - (1972), DMG (Deutsche Mor- ğur yazısını öğrənməklə başlayıb. Uy- (Ankara, 1992, s. 265-280) yayımlangenlândische Gesellschaft - 1979), ŞUA ğur hərfləri ilə yazılmış “Sirâcül-kulûb” dı. Alim bu mövzuda başqa yazısını
(Societas Uralo-Altaica - 1980), CASA adlı əsər üzərində tədqiqat apararaq «Mongolian Loan Words in the Islamic
(Assocationfor Central Asian Studies - doktorluq işini başa çatdırıb. Nəticədə Turkish Uighur Textes» başlığı ilə «La1988) kimi təşkilatların həqiqi üzvüdür.
özündə islami özəlliklər daşıyan və uyğur sie Centrale et ses Voisins» (Influences
Hazırda prof. dr. Osman Fik- hərfləri ilə qələmə alınan bir çox əsərləri Reciproqııes, Paris 1990, s. 103-120)
ri Sərtqaya Ədəbiyyat fakültəsi Türk sistemləşdirərək “İslam dövrünün Uyğur məcmuəsində çap etdirdi. 1990-cı ildə
Dili və Ədəbiy-yatı Bölümünün Əski hərfli əsərlərinə toplu bir baxış” (Bochum, alimin təşəbbüsü ilə TRT-də çəkilən 12
Türk Dili Anabilim Dalı Öyrətiminin 1977) adlı əsərini meydana gətirib.
bölümlük «Altaylar» adlı sənədli film 45
üzvü, Ədəbiyyat fakültəsi Çağdaş Türk
O, 1982-1983-cü tədris ilində Justus- gün ərzində Monqolstanda nümayiş etdiLəhçələri və Ədəbiyyatları bölümünün Liebig Universitetində klassik və müasir rildi. O, filmin Monqolstana həsr olunan
rəhbəridir. O, 1994-2005-ci illər ara- monqol dili dərslərini apardı. 1987-ci hissələrinin aparıcısı oldu.
sında İstanbul Universiteti rektorluğun ildə Monqolstanın paytaxtı Ulan-Batar1987 və 1990-cı illərdə Monqolsnəzdində Dövlətlərarası Akademik Baş- da monqolşünasların V Millətlərarası tana səfərləri zamanı əldə etdiklərini
lantılar Qurumunun üzvü seçilib. Fevral konqresinə qatıldı, «Mongolian Words sonralar onu İstanbul Universitetində,
1997-ci ildən isə İstanbul Universiteti and Forms in Chagatay Turkish (Eas- Elazığ Universitetində, Konya Səlcuq
rektorluğuna bağlı Türkiyat Araştırmaları tern Turki) and Turkey Turkish (Wes- Universitetində, Türk Dil Qurumunda
İnstitutunun müdiri vəzifəsini yerinə yeti- tern Turki)» adlı məruzəsini söylədi. Bu (Ankara), Mərsin, Antalya, Kutahya kimi
rir.
məruzənin mətni «Olon Ulsın Mongolç şəhərlərdəki yurd daxili elmi idarələrdə
Prof. dr. Osman Fikri Sərtqaya Erdemtniy» (Fifth International Congress konfranslar keçirməyə və 1988-ci ildə
monqol dili və Monqolstan mədəniyyəti of Mongolists, September 14-21, 1987, xaricdə, ABŞ-da (Wisconsin) «Associatiilə əlaqədar dəyərli araşdırmalar apa- Ulanbator / Mongolia, Cild - 3, Ulaanbaa- on of Central Asian Studies’in Internatiorır və tədbirlər həyata keçirir. Təsadüfi tar, 1992, s. 297-305.) məcmuəsində və nal Conference on Central Asian Langudeyil ki, o, universitetdə müəllimliyə uy- “Türk Dili Araşdırmaları” illik-bülletenində ages and Literature, History and Society» ►
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Ürək açarının qoruyucusu Osman Fikri Sərtqaya

adlı toplantıda fəal iştirak etməyə sövq ları” (MOTAP) projesinin Baş katibliyinə
etdi. Sonuncu tədbirdə alim giriş nitqi dəvət aldı və burada layihənin hazırla(“The Old Turkish Runic Inscriptions in nıb həyata keçirilməsinə rəhbərlik etdi.
Mongolia, Slides and Narrative”) söylədi. Məsləkdaşları Çingiz Alyılmaz və TsenProf. Dr. Osman Fikri Sərtqaya 1974- diyn Battulga onun Monqolstanda apar1994-cü illər arasında Monqolstandakı dığı araşdırmaları yüksək dəyərləndirdi.
runik anıt və yazılar haqqında yazdığı Alimin TİKA (Türk İşbirliyi və Qalkınmaqalələrini bir yerə toplayıb “Göytürk ma Dairəsi) rəhbərliyinin yayımladığı
tarixinin məsələləri” /Probleme der kök- “Monqolstandakı Türk Anıtları Projesi Altürkischen Geschichte / Some Problems bomu” / Album ofthe Turkish Monuments
of Köktürk History/ adlı kitabını meydana in Mongolia/” (Ankara, 2001, XXXIII+350
gətirdi (Türk Kulturunu Araştırma İnsti- s.) kitabı böyük rəğbətlə qarşılandı.
tutu Yayınları: 131, Seri IV, Sayı : A. 40,
Prof. Dr. Osman Fikri Sərtqaya İsAnkara 1995,XVI, 360 s.). Onun sonrakı tanbul Universiteti Türkiyat Araştırmaları
illərdə (1994-2004) Monqolstandakı runik İnstitutunun müdiri işləyərkən 23-28 apanıt və yazılar barədə yazdığı məqalələr rel 2000-ci il tarixlərində Türk İşbirliyi Qaldə ayrıca cild həcmindədir.
kınma Ajansının işbirliyi ilə hazırladığı II
1995-ci ilin 10-12 sentyabrında IX Millətlərarası Göytürk Anıtları və Yazıları
Cümhurbaşqanı Süleyman Dəmirəlin kollokvumunda Monqol məsləkdaşları
Monqolstan səfəri zamanı Osman bəy ilə bir araya gəldi. Chunag Amartuvshin,
Türkiyə dövlət nümayəndələrinin sırası- Tsendiyn Battulga, Lubsandorjiyn Bold,
na qatıldı. 1995-ci ilin 11 sentyabrında Damdinsuren Kkhıshıgbajar, Zunduy
Tonyukuk, səhəri gün isə Gül Tigin və Oyunbileg, B.Tsogtbaatar kimi tanınmış
Bigə kağan daş kitabələrinin mətnləri monqol araşdırıcıları bu kollokvuma
barədə dövlət başçısına məlumat ver- qatıldılar. Oxunan məruzələr “Türk Dili
di. O, Süleyman Dəmirəlin tövsiyələri Araşdırmaları” illik-bülletenində çap olunilə TİKA Başqanı Böyükelçi Umut Arık du (Ankara, 2001, VI, 382 s.). Monqolstərəfindən “Monqolstandakı Türk Anıt- tan Elmlər Akademiyasının Çingizxanla

bağlı düzənlədiyi “The Ninth International Congress of Mongotists, Devoted the
SOOth Anniversary ofthe Yeke Mongol
ulus. The Theme: The Mongolian Statehood: Past and Preseni” Ulanbatar, Mongolia-August 2006” adlı dövlətlərarası
elmi kongresdə alimin “Mongolian Words
and Elements in the Epic Oghuz Legend
of Dede Qorqut” (“Oğuz qəhrəmanlıq dastanı “Dədə Qorqud”da moğolca kəlmələr
və şəkillər”) başlıqlı məruzəsi dinlənildi.
Məruzənin mətni ingiliscə çap edildi.

Bir alim ömrünün mənalı
hissəsinə baş vurduq. Hələ onun
getdiyi yollar başa çatmayıb, qarşıda gorüləsi neçə-neçə işləri qalıb.
Ürəklərin açarını göz bəbəyi tək
qoruyan Sərtqaya ancaq dilimizə,
mədəniyyətimizə xor baxanlarla
rastlaşanda sərtləşir, aşılmaz dağa,
keçilməz qayaya dönür, Türkün sözünü, səsini hər yanda eşitdirmək
üçün yorulmadan çalışır.
Dilin üçün ölüm, qardaş!
Yeni-yeni araşdırmalarla ruhumuza ruh qatan qələminə qüvvət!.. ■
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Yaddaş

Dənizləşən dəmir insan – Çingizxan

Dəmir, insan və dəniz! Onları birləşdirən cəhətlər varmı? Dəmir döyülə-döyülə yumşalır, insan isə əzilə-əzilə
bərkiyir, mətinləşir. Dəmir qılınclaşıb baş kəsir, oxlaşıb
sinə deşir, qalxanlaşıb ağır zərbələrə tab gətirir. İnsan
sözü ilə həm kəsdiyini kəsir, həm də kəlmələri nəğməyə
çevirib ürəklərdə körpü salır. İnsan dəmirə aludə olduqca,
yüksəlir, yüksəldikcə əşyalaşır və qana susayır. Tarixdə
çoxları dəmiri özünə ad götürüb, lakin dünyada təkcə bir
dəmir insan yaşayıb. Yaşadıqca Yer onun ayağının altında darlıq edib, dənizə, ümmana dönüb. Bu, Çingizxan idi.
Sovet tarixçilərinin çoxu Çingizxanı qaniçən, qəddar,
təpədən dırnağa şərxislətli, qorxunc səxs kimi təqdim
edir, minlərlə döyüşçünü öz arxasınca aparan, çoxmillətli
Avroasiyada qüdrətli dövlət quran, onlarla xalqı bir bayraq altında birləşdirib itaətə gətirən aqil hökmdar və mahir
sərkərdənin xarakterində bir müsbət cəhət göstərmirdilər.
Lakin orta məktəb dərsliklərində belə ona qarşı daim
qərəzli şəkildə nifrət toxumları səpilsə də, B.Yanın tentensiyalı “Çingizxan” tarixi romanı dəfələrlə milyon tirajlarla işıq üzü görüb keçmiş SSRİ məkanında ən oxunan
kitablar sırasında dursa da, türk xalqları: azərbaycanlılar,
qırğızlar, özbəklər, qazaxlar, türkmənlər, tatarlar, nədənsə,
səkkiz əsr yarım əvvəl ölkələri moğolların od-alovuna qalanmasına, ulu babalarının Çingizxanın məğlubedilməz
əsgərlərinin qılıncından keçirilməsinə, şəhərlərinin, qalalarının alınıb viran qoyulmasına baxmayaraq, övladlarına
Çingizxan adını qoyurdular. Təsadüfi deyildir ki, bu gün
müasir türk dünyasının ən nəhəng yazarları bu adı daşıyırlar: qırğız Çingiz Aytmatov, azərbaycanlı Çingiz Abdullayev... Türklərdə məşhur “istilaçıya” qarşı içdən gələn
məhəbbətin sirri nədə idi?
Sovet imperiyasının baniləri hər cəhətdən Çingizxanı təqlid etsələr də, onun özünü tarixə ləkə kimi salmağa çalışırdılar. Böyük Fatehin əsil adı “dəmir” sözündən
gotürülmüşdü: “Temuçjin”, yəni dəmir kimi möhkəm.
SÜD QARDAŞLARI
“Çingiz və sülaləsinln əlləri ilə dünya
yerindən oynayıb silkələndi: sultanların tacı başlarından salındı, xəlifələr
devrildi, qeysərlərin isə taxtlarında
canlarına titrətmə düşdü”.
Eduard Qibbonun
“Roma imperiyasının zəifləməsi və
süqutu” əsərindən
Köçəri moğol tayfaları və ulusları türk imperiyalarının tərkibinə daxil
olan Böyük Çöllükdə, dağlıq tayqanın
sərhədlərində məskunlaşmışdılar. Bizim
eranın başlanğıcında onlar əvvəl Böyük
Hun, sonra – Şimalı Hun xaqanlıqlarına
qatılmışdılar. VI-VII yüzilliklərdə Goytürk, VIII-IX yüzilliklərdə Uyğur impreri-
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Kommunistlərin rəhbəri İosif Cuquaşviliyə də bu kəlmənin
daşıdığı məna yükü ləqəb verilmişdı: Stalin (rusca “stal”
dəmir deməkdir). Adını fəxrlə daşısa da, Stalin nəinki
ağalıq etdiyi ölkədə, həm də təsir altında saxladığı
yarımmüstəmləkə sosializm yolu tutmuş dövlətlərdə, o
cümlədən dünya fatehinin doğma yurdu Monqolstanda Çingizxanın unudulması üçün dəridən-qabıqdan çıxırdı. Ötən
əsrin 70-ci illərində bir nəfər – Monqolstan KP MK-nin üzvü
Tomor-Oçin stalinçi prezident Sedenbalı tənqid etməyə
özündə cəsarət tapmışdı və Çingizxanın heykəlinin qoyulması təklifini irəli sürmüşdü. Onu millətçilikdə günahlandırıb partiyadan çıxartmış, 1985-ci ildə naməlun şəraitdə
sui-qəstlə öldürmüşdülər.
Avropa və Amerikada da 140-150 il əvvəl Çingizxana
rəğbət bəslənmirdi, onu sivilizasiyanın qarşısını kəsən
vəhşi köçəri sayırdı. Karl Marks Qızıl Ordanı “qanlı bataqlıq” adlandırmışdı. İndi isə ağız-ağıza verib vurğulayırlar ki,
az qala bütün qərblilər, hətta ruslar da “qanlı bataqlıqdan”
çıxıblar, avroasiyada yaşayan xalqların hamısı Çingizxanın törəmələridirlər. Özləri təsdiqləməyə çalışırlar ki, böyük xaqanın yüzlərlə arvadı varmış, o, gecə-gündüz uşaq
əkməklə məşğul imiş, harada qabağına gözəl qadın çıxırdı, yatağına aparırmış. Birdən-birə tarixin min il əvvəlki
“mənfur” qəhrəmanına qarşı nifrətin “sevgi” və qan qohumluğu ilə əvəzlənməsinin səbəbi ötən çağlara aid yeni faktların üzə çıxarılması idimi? Xeyr, böyük qəsbkarla bağlı heç
bir kəşf və tapıntı əldə edilməmişdi (ulu babalığı istisna
edilməklə). Əslində tarixdə Çingizxanın hünərinə bərabər
əməllərin başqası tərəfindən törədilmədiyi aydınlaşdıqca
köhnə yalanlar puça çıxmış, onun hər addımı qibtə və
heyrət doğurduğundan çalınan köhnə havanı dəyişmək
zərurəti yaranmışdı. Çöllük adamının gücü, ağlı, bacarığı həddini aşıb elə dərəcəyə çatmışdı ki, minillik döyüş
təcürbəsinə malik dövlətlərin böyük orduları onun sayca
az olan mahir döyüşçülərinin qarşısında diz çökmüşdü. Bu
qüdrəti gizlətmək, aşağılamaq mümkün deyildi, ona görə
də onun varisliyini qəbul etmək ideyası meydana atılırdı.
Bəli, səbəb var ki, bu gün dünyada hamını bir sual
düşündürməyə başlayıb: Çingizxan kimdir?

yalarının, XI əsrdə isə Kidan dövlətinin
xalqları sirasında olmuşlar.
Min il ərzində moğol döyüşçüləri türk
əsgərləri ilə çiyin-çiyinə verib ümumi
düşmənə – Çin imperiyasına qarşı vuruşmuşdular. Əslində moğollar türklərin
müttəfiqləri idilər və onların bütün hərbi
yürüşlərində fəal iştirak etmişdilər.
Səfərlər, uzun yol insanları istəristəməz bir-birinə bağlayıb doğmalaşdırır. Birgə keçən güzaran nəticəsinədə
hər iki xalqın adət-ənənələri, inancları
ümumiləşdirilmişdi. Təsadüfi deyil ki,
türklər moğolları süd qardaşları sayırdılar. Boz Qurd hər ikisinin ulu əcdadı
hesab edilirdi.
Uyğur xaqanlığının süqutundan sonra uyğurlar Qaraqorumdan Çinə doğru
axışdılar. Müasir Monqolstan ərazisində
təkcə türk (göytürklər, hunlar, tatarlar və

b.) – moğol tayfaları və ulusları qaldı.
Х əsrdə Kidan imperatoru Lyao
zəifləyən hakimiyyətini möhkəmlətmək
məqsədilə müttəfiqlərinə sifariş göndərdi
ki, yenidən Qançjoudan Qaraqoruma
qayıtsınlar. Lakin uyğurlar bu təkliflə razılaşmadılar. Çünki artıq şəhər həyatına
və əkinçilik şəraitinə öyrəşmişdilər.
Bu çağdan moğol tayfa və ulusları
müstəqillik əldə etdi.
XI-XII əsrlərə aid mənbələrdə
göstərilir ki, türk və moğol dillərində danışan əhali İrtış çayının yuxarı hissəsini,
Amur çayının qərbə doğru uzanan
sahillərini, Böyük Hinqan sıra dağlarının
ətəklərini əhatə edən geniş əraziləri tutmuşdular. Ən iri moğol ulusu tayçjiut idi,
onlar Orxon və Kerulen arası tortaqlarda yaşayırdılar. Buir-Nur və Kulun-Nur
gölləri yerləşən bölgə iri tatar birliyinə ►
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Çingizxan – bizim içimizdə gəzdirdiyimiz
və hamımıza lazım olan ruhdur.
Con Men

155

TARİXƏ SƏFƏR

Yaddaş

156

Dənizləşən dəmir insan – Çingizxan

məxsus idi. Selengi gölünün ətrafında,
Orxon, Tola, Oqniç çaylarının sahillərində
qədim və çoxsaylı türk tayfası – geraitlər
yurd salmışdılar. İndiki Tuva və Minusin
çalası meşə tayfası oyratlara, Baykal
yaxınlığı, Selengi çayının aşağısı qoçaq
merkit tayfalarının üç birliyinə məxsus idi.
Türk tayfası onqurlar Böyük Çin səddi
boyuna, digər türk tayfası naymanlar
isə Altayın ətəklərinə sığınmışdılar. Bu
köçəri tayfalar arasında birlik, həmrəylik
və dostluq hökm sürsə də, hərdən əkin
yerlərini suvarmaq, mal-qara üçün otluq
sahələr tapmaq, oturaq yerlər seçmək
üstündə qarşıdurma halları da baş verirdi.
“Moğol” (monqol) sözünün mənşəyi
hələ dəqiq müəyyənləşdirilməmişdir.
Tarixi mənbələrdə rəsmi şəkildə ilk dəfə
Çingizxanın qurduğu dövlətdən sonra bütün moğoldilli tayfaların ümumı adı kimi
işlədilmişdir. XII əsrdə Şərqi Monqolstanda hakim tayfalar gah tatar, gah çin, gah
da çjurçjenlər (mancurlar) olmuşdular.
Sonralar, nədənsə, bölgədə yaşayan bütün tayfalara tatarlar deyilmişdir. Əslində
tatarlar bir neçə qəbiləyə ayrılırdı və 70
min ev-çadırdan ibarət idilər.
F.Rəşidəddinin (1247-1318) «Cami
ət – təvarix» («Ümumi tarix», yaxud
«Səlnamələr toplusu») əsəri o dövrün hadisələrini özündə əks etdirən ən
mötəbər mənbə hesab edilir. Tarixçi
tatarları Çingizxan hakimiyyəti çağlarında moğolların ən məşhur müttəfiqləri
sırasında göstərərək yazırdı: “Tatarlar
çox əski çağlardan başlayaraq başqalarından güclərinə görə seçılib uzun zaman moğol tayfalarına və vilayətlərinə
sahib olmuş, müttəfiqlərinə himayədarlıq
etmişlər. Onlar o qədər qüdrətli idilər
və ali yerlərə çatmışdılar ki, digər türk
qəbilələri, adlarında və xüsusiyyətlərində
fərqlər nəzərə çarpsa da, tatar adlandırılmış, bu adla şöhrət qazanmaqla
qürur duymuşlar. 1115-1125-ci illərdə
çjurçjenlər Ussur və Sunqur vadilərini
zəbt edərək təşkilatlana bildilər, Lyaonun
Kidan dövlətini darmadağın etdilər. Onlar 1120-ci ildə Pekini ələ keçirdilər. Kidanlıların bir hissəsi qaliblərə qoşuldular,
yerdə qalanlar isə Çöllük şöhrətlərini itirib
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döyüşlərdə məğlubiyyətə uğrayaraq Orta
Asiyaya doğru geri çəkildilər. Çjurçjenlər
ölkənin cənubunu tutduqdan sonra ərazi
onların adı ilə Mançjutiya adlandı. Çinlə
müharibə başlandı. Hərb 20 il davam
etdi. Çin ən yaxşı ərazilərini – Böyük
Çöllükdən Huanhe çayınadək uzanan
bütün şimal hissəsini itirdi. Mançjurlar öz
hakimiyyətlərini Çində təsdiqlədəndən
sonra qurduqları dövlətin adını “Aysinqurun” (“Qızıl sədd”) qoydular. Həmin
çağlarda Böyük Çöllükdə hakimiyyət
moğollarla tatarlar arasında bölüşdürüldü.
Qarşı cəbhədə isə qələbə zəfərləri qazanan çjurçjenlər gözləmə mövqeyində dururdular.
Yalnız 1129-cu ildə çjurçjenlərin
ordu birləşmələri geri çəkilən kidanları izləyərək Çöllüyə doğru irəlilədilər.
Moğolların hakimi Habul xan onlara
müharıbə elan edərək döyüşə girişdi.
O, yağıların qarşısını asanlıqla aldı və
çjurçjenləri məcbur etdi ki, təzədən suları
süzülə-süzülə Çinə qayıtsınlar. Moğollar
həm də qərbdə merkitlərlə vuruşurdular.
Cənubi-şərqdə tatarların da vəziyyəti
yaxşı deyildi.
Qəflətən Habul xan xəstələndi. Tatarların qam atası (baş şaman) onun yanına
çağırıldı. Qam ata nə qədər səy göstərsə
də, hökmdarı sağalda bilmədi. Kor-peşiman geri qayıtdı.
Habul xanın dünyasını dəyişməsi
qohumlarına bərk yer elədi. Onlar
qərara aldılar ki, mərhuma lazımı qaydada qulluq göstərmədiyindən qam atanı
cəzalandırsınlar.
Bir dəstə moğol atlısı qam atanı yarı
yolda yaxalayıb ölənədək döydü. Bu
hadisə tatarlarla moğollar arasına nifaq
toxumları səpri.
Habul
xanın
vəsiyyətinə
görə,
hakimiyyətə Amqabay xan gəldi. O, bir
dəfə ayriud tatar tayfasına ərə verdiyi qızını
yola salırdı. Buir-Nur gölü ərazisində başqa
düşmən tatar tayfasının güclü dəstəsi ilə
rastlasdı. Onun qoruyucuları döyüşdə oxlandılar. Xan əsir düşdü və çjurçjenlərin
imperatoruna təhvil verildi.
Çin İmperatoru asan “qələbə”sinə sevinib Amqabay xani “taxta eşşəyə mıxlatdı”
və qəddarcasına öldürdü.
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Xəyanətə cavab olaraq 1147-ci ildə
moğollar çjurçjenlərin üzərinə qoşun
yeritdilər. Qanlı döyüşlər başladı və yüz ilə
yaxin davam etdi. Yorucu dava-dalaş yalnız
1235-ci ildə moğolların xeyirinə başa çatdı.
Bu çağadək çjurçjenlər Pekini də (1215)
moğollara təslim etmişdilər. Nəticədə onlar
düşmən olsalar da, igidlikləri ilə moğollara xoş təsir bağışlamışdılar, həyatlarını,
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azadlıqlarını və mal-dövlətlərini qoruyb
saxlamaqla yanaşı, imperator ordusunda
qulluq etmək hüququ qazanmışdılar. Onlar “tumen” adlanan xüsusi korpus da yaratmışdılar. Batı xanın qərbə yürüşlərində
çjurçjenlərin böyük igidliklə müdafiə
xəttində dayanmaları təsadüfi deyildı.
Çingizxan bu hadisələrin qovuşuğunda
dünyaya gəlib yetişmiş və cahanın hökm-►
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darına çevrilmişdi.
NURDAN DOĞULANLAR
Temuçjinin “baxışlarından od püskürür, üzündə isə səhər şəfəqləri saçır”.
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Böyük “istilaçı”nın atası Yesugey
moğol tayfaları arasında nüfuza malik idi.
Əslən zadəgan olmasa da, qorxubilməz
və ədalətli cəngavər – batır idi. Həmişə
haqqın müdafiəsinə qalxdığından tayfa
başçılarının azğınlığından narazı qalanları maqnit kimi ətrafına çəkirdi. Onun
tabeliyindəki ulusa o qədər insan toplaşmışdı ki, istədiyi zaman ordu yaradıb
rəqiblərini cəzalandıra bilərdi.
Yesugeyin əcdadlarını el arasında
“borcigenlər” (“yaşılgözlülər”) deyə çağırırdılar.
Əfsanələrdə “borcigenlər”in mənşəyi
barədə möcüzəli tarix yaşayır. Deyirlər ki,
Dobun mergen bir gün Horilart mergenın
qızı Alan-Qoa ilə evləndi. Alan-Qoa iki
oğul doğdu. İllər keçdi. Dobun mergen
dünyadan köçdü. Alan-Qoa başqa ərə
getməsə də, dünyaya daha üç oğlan
gətirdi. Qadın bunun səbəbini belə açıqladı:
–“Son üç övladımın atası açıqxurmayı
gəncdir. O, gecə yarı alaçığın bacasından içəri girib, dan yeri söküləndə isə
qeyb olub”.
Məlum olur ki, dul qadın işıqdan mayalanıb, guya açıqxurmayı gəncin nuru
onun bətninə düşüb və adi möcüzə baş
verib. Bunu özündən uydurmaq olduqca
çətin, əri öləndən sonra heç kəsi yanına
buraxmayan qadının təsdiqlədiklərini
qəbul etmək isə ağlabatmaz idi. Görünür, moğollar da X əsrdə Alan-Qoanın
hekayəsinə şübhə ilə yanaşırdılar. Lakin illər keçəndən sonra onun törəmələri
əvvəl böyük nüfuz qazandılar, nəhayət,
hakimiyyəti ələ keçirdilər. Artıq əfsanə
yaradanlarla mübahisə açmağın təhlükəli
olduğunu hamı anladı.
Bu səbəbdən də həmin qardaşlardan törəyən nəsli “nurun”lar (“günahsız
döllənənlər”, yaxud “nurdan doğulanlar”) adlandırdılar. “Borcigenlər” məhz
möcüzəli şəkildə dünyaya gələn qardaşların üçüncüsünün davamçılarıdırlar.
Yesugey batir tez-tez quş ovuna
çıxırdı. O, bir gün Onon çayı sahilində
xizəkli araba ilə rastlaşdı. Orada gənc və
gözəl qız əyləşmişdi. Merkit tayfasından
yenicə evlənmiş Eke Çiledu da onula yanaşı at çapırdı. Yesugey cəld evə dönüb
iki qardaşını özü ilə götürdü. Onlar çay
qırağına çatıb gəlmələri dövrəyə aldılar.

Çiledu anladı ki, təkbaşına üç qardaşla
bacarmayacaq, arvadını unudaraq atınin
başını dondərib dabanına tüpürdü, “Asta
qaçan namərddir”, - deyib aradan çıxdı.
Moğollar onun ardına düşüb yorulanadək
qovdular. Nəfəsləri kəsiləndə durdular.
Ələ keçən təzə gəlin acı-acı ağlayır,
yaxasını yırtırdı. Onun əlacı qalmadığından “ovçusu”na ərə getdi. Qız xan
nəslindən idi və adına Oelun-uçjin (xatun)
deyirdilər. Bu hadisədən sonra merkitlər
Yesugey batirdan bərk incidilər.
Borcigenlərin ulusu Çöllüyə tam sahib olmaq üçün tatarlarla savaşa girişdi.
1162-ci ildə növbəti döyüşlərin birində
Yesugey batır tatarların iki qoçaq əmirini
– Temuçjin-Uqe və Hori-Buhanı əsir aldı.
Ulusa dönəndə ona xoş xəbər verdilər:
Oelun-uçjin onun ilk oğlunu dünyaya
gətirib.
İkinci minilliyin ən nəhəng səxsiyyəti
ana bətnindən çıxanda böyrək parçasını xatırladan laxtalanmış qanı bərk-bərk
ovucuna sıxmışdı. Bəlkə bu onun dünyaya qan udduracağına işarə idi.
Bu an bir hadisə ilə də əlamətdar idi.
Tatarlar üzərində qələbə əldə edilmiş və
sülh sazişi bağlanmışdı. Yesugey batır
son döyüşdə görünməmiş uğur qazanmış
və tatarların ən məşhur sərkərlərini enmişdi. Bu şərəfə görə, o, tatar sərkərdəsinin
adını oğluna qoydu: Temuçjin («demirçin» – «dəmir kimi möhkəm» deməkdir).
Beləcə gələcəkdə Böyük Çöllük xalqlarını birləşdirəcək, Monqolstan adlı
dövləti dünya xəritəsində əbədi cızacad,
ölkəsinin torpaqlarını Doğu dənizindən
Bati dənizinə çatqıracaq cocuğu atası ilk
dəfə türk sözü ilə çağırdı:
–Temuçjin!..
Bütün ulus Yesugey batırın səsinə
səs verdi.
“Dəmir” sözündən törəyən adı tarixdə
ilk dəfə Çingizxandan min beş yüz əvvəl
dünya şahı Kirin başını kəsib qan tuluğuna salan Qafqaz massagetlərinin qadın
hökmdarı Tomiris əbədiləşdirmişdi. Və
bir neçə əsr ötəcək, Səmərqənddə Türkün yeni günəşi doğacaq, ümmanlaşan
(Çingizxanlaşan) Temuçjini təzədən
tarix meydanına Topal Teymur (Dəmir)
şəklində çıxacaq. Dünya hələ çox
təlatümlü aylar, illər yaşayacaq...
Yesugey batırın Oelun-uçjindən daha
üç oğlu – Hasar, Haçuin, Temuge-Otçiqin, bir qızı – Temilun doğuldu. Onun
ikinci arvadı da Bekter və Belqutay adında iki oğlan uşağını dünyaya gətirmişdi.
Hər ikisi Temuçjindən böyük idi.
Doqquz yaşına çatanda Yesugey batır ortancıl oğlunu evləndirmək qərarına
gəldi. Adət üzrə, o,Temuçjini yanına salıb
tanışlarından birinin qapısını döydü. Kişi

kunqırat tayfasında Borte adlı qızcığazı
çoxdan gözaltı eləmişdı. Tədqiqatçıların
qənaətinə görə, “kunqırat”/“honqirat”
tayfa etnonimi “hunn” (“durna”) və “irdend” (“xalq”) kəlmələrindən yaranmışdı. Borte Temuçjindən bir yaş böyük idi.
Lakin o qədər gözəl və yaraşıqlı idi ki,
elçiliyə gələn ata-oğul fərqinə varmamışdı. Moğolların nikah ənənəsinə əsasən,
oğlan qızla beş-altı il nişanlı qalmalıydı.
Bu müddətdə hər iki tərəf sınaqlardan
çıxmalıydı. Yalnız nişanlılıq zamanı başa
çatandan sonra nişanlılar üçün böyük toy
qurulurdu.
Qızın atası, səmimi və ürəyiyumşaq
Day-Segen gələcək kürəkənini mehribanlıqla
qarşıladı.
Təbəssümünü
gizlətmədən Yesugey batıra dedi:
–Oğlunun baxışlarında od püskürür,
üzündə isə səhər şəfəqləri saçır.
Nişan mərasimindən sonra Temuçjin adətə əsasən Bortegildə qonaq qaldı,
Yesugey batır təkbaşına geri qayıtdı.
Yol çox uzun idı. O, çöllükdə alov
gördü. Bir dəstə insan ocaq qalamışdı, ətrafında süfrə açaraq yeyib-içirdilər.
Onu da dəvət etdilər. Yesugey batır baxdı ki, ocaq başında oturanlar buir-nor tatarlarıdırlar. Onlarla üzbəüz vuruşub baş
kəsdiyi, qan tökdüyü anlar yadına düşsə
də, çağırışdan qaçmağı və yeməyə qatılmaq təklifindən vaz keçməyi özünə sığışdırmadı. Düşündü ki, Çöllükdə və süfrə
arxasında tənha qonağa əl qaldırmaq
kişiliyə sığmaz.
Yesugey batır tatarların yanında
əyləşdı, doyunca yeyib-içdi. Danışıbgüldülər. Hər şey çox yaxşı keçdı. Və
gecənin bir aləmində kişi onlardan ayrılıb yoluna davam etdi. Xeyli at çapandan
sonra birdən-birə Yesugey batırın halı
pisləşdi, onu tər basdı, ürəyi bulandı, başı
hərləndi. Yüyəni belinə sarıyıb atın boynunu qucaqladı ki, yerə yıxılmasın. Evə
necə çatdığını bilmədi, huşunu itirmişdi.
Yesugey batır dörd gün yataqdan qalxmağa özündə taqət tapmadı. Axırıncı axşam dostu Menqlikə xırıltılı səslə anlatdı
ki, tatarlar xəyanət etdilər, şəraba zəhər
qatıb ona içirdilər. O, əbədilik gözlərini
qapadı.
Ölümü ilə Yesugey batirin qurduğu
ulus da çökdü. Müxtəlif nəsil qruplaşmaları, nökərlər başçının var-yoxunu talayıb
gözdən itdilər. Üzə ağ olanların sayının
artığını görən Oelun-uçjin nəsil bayrağını
əlinə alıb havaya qaldırdı.
–Papağınızı qabağınıza qoyud düşünün, – dedi, – Yesugey batırın çörəyini
itirməyin.
Bəzilərini
xəcalət
təri
basdı.
Hərəkətlərindən peşiman olub ələ
keçirdikləri şeyləri geri qaytardılar və
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mərhumun puhuna dua oxumağa başla- du, onu itələyib suya salmışdı. Bekter bir
dılar. Yerdə qalanlar isə qeyrətsizliklərini xeyli çabaladıqdan sonra çaydan çıxıb
boyunlarına alıb pis əməllərindən əl ona hədə-qorxu gəlmiş, hətta balaca süd
çəkmədilər.
qardaşına əl qaldırmaq istəmişdi. Bu zaİki dul qadın uşaqlarla başsız qal- man Temuçjin əyilib kəlləsi ilə onun qarmışdı. Ailənin itirən günləri başlandı. Dö- nına bərk zərbə vurmuşu. Gözlənilmədən
yüşçü-sahibkarın yurdunda tərəfdarları Hasar yayına ox qoyub atmışdı. Ox düz
zaman keçdikcə azaldı, get-gedə bütün Bekterin ürəyinə sancılmışdı. Qardaştayçjuitlər obanı tərk etdilər. Hərə əlinə lar tutduqları balıqları qarmaqlara sannə keçirirdi, qazanc bilib xurcununa qo- cıb çiyinlərinə atmış, Bekterin nəfəsi
yur və başqa diyara üz tuturdu.
kəsilmiş bədənini qan içində yarğan aşaYesugey batırın uşaqlarının sağ qal- ğı diyirlədərək evə dönmüşdülər...
masının bir səbəbkarı vardı: Oelun-uçjin
Müdrik Oelun ana nə baş verdiyini
ana həm ev, həm də çöl işlərini öhdəsinə uşaqlarının üz-gözünə, görkəmlərinə
götürmüşdü. Onun böyük oğlu 9, körpə baxan kimi anladı və oğlanlarına qarğış
qızı isə 1 yaşında idi. Mal-qaranı nökərlər yağdırdı:
aparmışdılar. Tövlələr boş qalmışdı. Oe–Can alanlar, – deyə Temuçjinin
lun-uçjin Yesugey batırın ikinci arvadı üstünə qışqırdı, – sən mənim bətnimdən
Soçihellə öz övladlarının qarnını bağın, işığa çıxanda nahaq yerə ovucunda qan
bostanın və meşənin məhsulları ilə doy- tutmamışdın...
dururdu. Uşaqlar bir az yaşa dolandan
sonra Onon çayından balıq tutmağa AND – DAĞ SAQQIZI DEYIL...
alışdılar, kiçik yaylarını işə salmaqla quş
da vurdular. Bütün yayı və payızı ailə “Kim öz içərisini şərdən təmizləməyi
gecəni-gündüzə qatıb işləyirdi, qışa ha- bacarırsa, böyük ölkəni də oğrularsırlıq gorülürdü. Beləcə 5-6 il etiyac və dan, quldurlardan təmizləyə bilər”.
aclıq içində keçdi.
Uşaqlığında daim yaxınlarından
Çingizxan belə deyirdi.
xəyanət, alçaqlıq, zorakılıq, qətl-qarət
görən Temuçjin xaraktercə qəddarlaşdı,
Temuçjin içinə qapılıb meşələrə
heç kimə, doğmalarına da güzəştə və Çöllüyə sığındı. Təbiətin saflığında,
getmədi. Bir dəfə uşaqlar arasında səxavətində, sərtliyində, qəddarlığında
mübahisə düşdü. O, kiçik qardaşı Hasar- özünün keyfiyyətəlrini gördü, onunla
la birlikdə süd qardaşı Bekteri insafsızca- təskinlik tapdı ki, hələ zamanın amansız
sına oxladı...
olaylarında sınmayıb, daim dəmir kimi
Bu hadisənin mayasında bir tərəfin bərkiyib.
mənəmliyi, digər tərəfin isə əyilməzliyi
Qış düşmüşdü. Ononun suları donub
dururdu. Belə ki, Bekter nəsildə yaşca buz bağlamışdı. 11 yaşlı Temuçjinin günü
böyük oğul idi. Aralarındakı yaş fərqi çox qardaşları ilə birlikdə çöldə, çay qırağında
olmasa da, monqol-tatar ailələrinin əxlaq keçirdi. Qardaşlar bekar qalanda başqa
normalarında evin böyük oğlu ata olma- yeniyetmələrə qoşulub çayin üzərindəki
yanda onu əvəz edirdi. Yesugey batırın buzlaqda oynayırdılar. Temuçjin burada
ölümündən sonra Bekter kişiləşməyə Camuhla tanış olmuşdu. Oğlanlar birbaşladı. Ailədəki üstünlüyünü hamıdan birinə isinişib dostlaşmışdılar. Onlar yaz
qabaq kiçik süd qardaşlarına göstərmək girəndə yay-oxlarını dəyişdirib and işdilər
istədi. Temuçjinlə Hasar quş və balıq və bu andan qardaşlaşdılar. Camuh qızıl
ovunda hamıdan məharətli idilər. Bir kəmərini belindən açıb gözlərindən oddəfə onlar torağay vurmuşdular. Ovu alov yağan Temuçjinə bağışladı.
Camuhun ailəsi cadaran (cuirat) sogötürəndə Bekter onların başının üstünü kəsdirib quşu əllərindən almışdı. yundan idi. Onlar Onon çayı yaxınlığınMəqsəd böyüklüyünü nümayış etdirmək da tez-tez düşərgə salırdılar. Temuçjinin
idi. Bu hal hər iki qardaşa yer eləmişdi. yurdunun qonşuluğunu etibarlı yer sayTemuçjin içinə salıb susmuş, Hasar isə malarının bir səbəbi o idi ki, onların Yedidözməyib anasına şikayətlənmişdi. Oe- gey batırla uzaq qohumluqları çatırıdı.
Moğol mədəniyyətində qohumluq
lun xatun Bekteri danlamaq, məzəmmət
etmək əvəzinə onun müdafiəsinə qalx- əlaqələri yüksək qiymətləndirilirdi. Uluslarda belə bir inam formalaşmışdı: “Qomışdı:
–Adam böyüyün sözündən çıxmaz, humsansa, əzizisən, qohum deyilsənsə
– düşmənsən”. Arada qohumluq telləri
onun üzünə ağ olmaz!.. – demişdı.
Aralarında son qalmaqal çayda balıq nəsil şəcərəsinin hər hansı bir qanadi ilə
tutanda baş vermişdi. Bekter Hasarın to- bağlanırdısa, ortada sədaqət, sadiqlik,
runa düşən balıqları götürmək istəyəndə etibar yaranırdı.
Camuh bir yaş Temuçjindən böyük
Temuçjin qəzəblə onun üştünə cummuş-
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olduğundan onu kiçik qardaşı sayırıdı.
Onlar uşaqlıqda iki dəfə əbədi dostluq
andı içmişdilər. Birlikdə ova çıxırdılar,
balıq tuturdular. Çöllük həyati yaşayan
ailələrin uşaqları – istər qız, istər oğlan
olsun, atla böyüyürdülər. Adətən, 4 yasa
çatanda atı yəhərsiz minib çapa bilir,
hətta atın belində ayaq üstə durmağı bacarırdılar. Oğlanların ən maraqlı oyunları
at üstə güləşmək idi. Onlar qarşılaşıb biri
digərini atdan yerə salmayınca əlbəyaxa
olurdular. Belə oyunlar yeniyetmələri
gələcək döyüşlərə hazırlayırdı. Özləri
sərbəst at belinə qalxmağı bacaranda
isə çapa-çapa ox atmaği öyrənirdilər.
Camuhla Temuçjin arasında ikinci
andiçmə rituali daha ciddi xarakter aldı
və qədim türk-moğol adətinə əsaslandı.
Oğlanların hər ikisi barmaqlarını kəsib
qan çıxan yerlərini bir-birinə yapışdırdı,
beləcə onlar qanlarını qarışdırmaqla sanki ürəklərini dəyişdirdilər. Temuçjin bütün
ömrü boyu ancaq bir nəfərin – Camuhun
qarşısında üç dəfə and içmiş və həmişə
Andına sadiq qalmağa çalışmışdı.
Növbəti qış fəslində Camuhgilin köçü
Onon sahilində qışlamadı və oğlanlar ►

TARİXƏ SƏFƏR

Dənizləşən dəmir insan – Çingizxan

159

TARİXƏ SƏFƏR

Yaddaş

160

uzun müddət bir-biri ilə görüşə bilmədilər.
Təəssüflər olsun ki, Temuçjinin uşaqlıq andı həyatında əbədi iz buraxdı
və hakimiyyət uğrunda mübarizəsinə
dəfələrlə maneçilik törətdi.
Nəhayət, qardaşlar və qohumların
uşaqları bir araya gəlib Temuçjini xan
seçdilər, nəslin toplantısında məsələ
qalxanda ağlına, dərrakəsinə, bacarığına, möhkəm iradəsinə görə onun
yüksəklərə qalxacağına şübhə ilə yanaşılmadı. Çörəyi dizinin üstündə olanlarla
yanaşı, müxtəlif tayfalar arasında Yesugey batıra rəğbət bəsləyən ailələr də az
deyildi.
Uluslarda aramsız şayələr gəzirdi ki,
Temuçjin ölkənin bəlalardan qorumağa
and içib. Qamlar (şamanlar da) ona hökmranlığının göydən gəldiyini söyləyirdilər.
Bütün bunlar bu nəslin düşmənlərinin
sayını günü-gündən artırırdı.
Qəflətən tayçjiutların başçısı Tarqutay-Qiriltuh öz nəzarətçiləri ilə Borcigen
ulusuna baş çəkir. Analar uşaqları yanlarına salıb tayqaya qaçırlar. Temuçjinin
qardaşı Hasar yaya ox qoyub nişan alır,
onlara yaxınlaşan yadlara atır. Tayçjiutlar ona məhəl qoymurlar və bağırırlar:
–Temuçjini verin, hamınızın canı qurtarsın. Başqası bizə lazım deyil, əllərimizi
nahaq qana batırmayın.
Oelun ana oğlunu ata mindirdi. Ona
dönə-dönə tapşırdı ki, tez başını götürüb
qaçsın. Ailədən uzaq gəzsin. Yesugey
batırın nəslinin ümidlərini qırmasın. O,
düşmən əlinə keçməsə, tezliklə təhlükə
sovuşacaq.
Temuçjinin əlacı bircə ona qalır
ki, ailəsindən ayrılıb təkbaşına dağ
meşəsində gizlənsin. O, doqquz gün
ac-yalavac qalın meşədə dolaşdı,
taqətini tamam itirəndən sonra vadiyə
endi. Gözətçilərin pusqusuna düşdü.
Onu əhatəyə aldılar. Yorğunluq işini
gördüyündən aradan çıxmağa imkan tapmadı. Onun müqavimət göstərməyə də
halı qalmamışdı. Tayçjiutlar tutub əl-qolunu bağladırlar. İlk dəfə ölümünü gözünün önünə gətirdi. “Hər şey bitdi, – deyə
düşündü, – And da, arzular da, öhdəliklər
də məhv oldu. Ulu Tanrı, yardım et, anama, qardaşlarıma toxunmasınlar”.
Nədənsə, Tarqutay-Qiriltuh Temuçjini edam etmədi. O, əvvəl çıxardığı ölüm
hökmünü daha ağır cəza ilə əvəzlədi.
Temuçjinin boynuna boyunduruq, ayaqlarına kündə keçirtdirdi və əmr etdi:
–Hər kəs yalançı xana öz ailə otağında ancaq bir dəfə gecələməyə icazə
versin!..
Bədbəxt
uşaq
çadırdan-çadıra
gəzməliydi, özgələrə yalvarmalıydı ki,
ona su, yemək versinlər. Ona görə ki,
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boyunduruq və kündələr özünün yeməyi
götürüb ağzına aparmasını imkansız
etmişdi. Kiminsə ona yazığı gəlməli və
acından ölməməsi üçün öz payından
kəsib uşağı yedizdirməli idi.
Dünya başına daralsa da, Temuçjin
hər cür mərhumiyyətlərə dözdü. Bir gecə
Borte qardaşları ilə gəlib tövlədə halsız uzanan nişanlısının qol-qıçlarındakı
künədlərini, boynundakı boyunduruğu
açdı. Onu özləri ilə götürüb dağlara qaçdılar. Gənc xan gizli mağarada bir neçə
ay qaldı. Yaraları sağalandan sonra isə
təzədən ailəsinə qovuşdu.
Temuçjinin nəsli tərəfindən xan
seçilməsi təkcə keraitamda qəbul edilsə
də, moğolların özləri tərəfindən ciddi narazılıqla qarşılanmışdı. Onlara görə, Temuçjini moğol xalqı və tayfa başçıları deyil,
nəsil ənənəsinə riayət etməyən hansısa
dönüklər xan seçiblər. Əmirlər buna silahlı çevrilişə və vətəndaş müharibəsinə
hazırlıq kimi baxırdılar. Temuçjini aradan
götürmək məqsədilə moğolların əksər

qəbilələri Camuhun ətrafında birləşirdilər.
Ölkədə aləm bir-birinə dəymişdi. Şayələr
moğollar arasında ciddi qarşıdurma yaradır, hakimiyyət uğrunda mübarizə aparanlar aranı qarışdırmaqla rəqiblərini sıradan çıxarmağa can atırdılar.
Camuh Temuçjinin xan seçilməsi
xəbərini eşidəndə nələrin baş verdiyini
yaxşı dərk etsə də, birbaşa qardaşlığına
üz tutmadı, Andını belə unudub Huçar və
Altana dedi:
–Ey Huçar! Altan!.. Siz niyə işlərimizə
burun soxub bizi Anddan uzaqlaşdırırsınız? Nə səbəbə biz ayrılmaz
dost olan vaxtlarda Temuçjini xanlığa
yüksəltmədiniz? İndı hansı ağılla onun
adını xan kimi hallandırırsınız? Məqsədiz
nədir? Ya verdiyiniz sözün üstündə
möhkəm durun, ya da xeyirlisi budur ki,
Andıma xidmət edin.
Temuçjin dostunun təklifini qardaşlarından eşidəndə qəzəbləndi:
–And dağ saqqızı deyil ki, istədiyin
zaman çeynəyəsən, And ılahi qanundur!
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xan”, yəni “keraitlərin hökmdarı”, Temuç- nın bacarıqsızlığına dözməyərək dağıjini isə “Caut-Kuri” (“böyük əmir”) titulları lışmağa başlamışdılar. Bu səbəbdən də
Temuçjin ordada təzədən peyda olanda
ilə mükafatlandırdı.
Bir müddətdən sonra Temuçjin Ca- əvvəlki 13 minlik silahdaşının yalnız 2600
muhun ordu birləşməsi ilə yenidən üz- nəfəri ilə rastlaşır. O, yenidən tayfaları
üzə gəldi. O, məğlubiyyətdən bu dəfə də birləşdirməyə cəhd göstərir. Bu iş qan
yaxa qurtarsa da, döyüşdə ciddi yara aldı. tökmək bahasına başa gəlir, dava-dalaş
Tərəfdarları onu ölümcül halda qanlı mey- səngimirdi. Hadisələr ilk baxışda tayfalar
dandan çıxarıb təhlükəsiz yerə apardılar. arası hakimiyyət savaşı təsiri bağışlasa
Böyük əmir rəşadətli Celm sayəsində da, əslində Çöllükdə yeni cəmiyyət qurtəzədən həyata qayıtdı. O, bütün gecəni maq uğrunda mübarizə aparılırdı.
ağır ox yarasından qan laxtalarını sovuQAN DƏNİZİNDƏN KEÇƏN BİRLİK
rub üştünə turşumuş süd tökdü. Düşmən
naxırından mal-qara ələ keçirmişdi. Celm
“Kim öz evində qayda-qanun yarada
Temuçjini ölümün pəncəsindən qurtardı.
Bu vuruş nəticəsində döyüşçülərin bir bilirsə, böyük yurdda da qayda-qanun
hissəsi könüllü olaraq Camuhun ordu- yarada bilər. Kim döyüşdən 10 nəfəri
suna qoşuldu. Temuçjinin sıraları xeyli sağ-salamat qurtarmağı bacarsa, ona
1000, ya da tuman tapşırın, o kəs onlaseyrəltdi.
Uğurlu bir hadisə də baş verdi. Ca- rı savaşda idarə etməyə qadir olar”.
muhun ordusunda xidmət edən gənc
Çingizxan belə deyirdi.
döyüşçü, isud tayfasının nümayəndəsi
Cirquad onun yanına gəlib etiraf etdi ki,
1201-ci ildə 16 tayfa başçısının
savaş meydanında onun atlarını oxlayıb.
təşəbbüsü ilə qurultay çağırıldı və CaQonaq:
–Sən indi, – dedi, – həqiqəti biləndən muh Gur-xan seçildi. Qarşıya məqsəd
sonra ölüm fərmanıma imza atsan, bir qoydular ki, Temuçjini və Van-xanı araovuc torpağı qana bulaşdıracaqsan, yox, dan götürsünlər. Lakin bu dəfə də tale
əgər məni sağ saxlasan, sənə can yan- onların üzünə gülmədi. Koyten ətrafında
dıraram, dərin suların qarşısını alaram, Temuçjin və Van-xan təbii hadisədən faydalanaraq tayçjiutların ordu birliyini dağıtbərk dasları xırdalayaram.
Temuçjin təmkinini pozmadan cavab dı. Qəflətən tufan qopmuşdu. Camuhum
müxtəlif tayfalardan ibarət qoşunları araverdi:
–Düşmən savaşda insan bası kəsirsə, sında əlaqə tamam kəsilmişdi. Onon çayı
adi halda öz aləmində günahlarını boynu- cahillərində Temuçjin tayçjuiytləri pərənna alsa da, bunu heç vaxt dilinə gətirmir. pərən salmışdı.
Temuçjinin ilk böyük hərbi yürüşü bir
Sən məndən bir şey gizlətmədiyin üçün
sıra tatar tayfalarına qarşı oldu. O, Toğgəl ardıcılım ol!..
Temuçjin atdığı addımin şərəfinə qo- rul xanla birlikdə yolagəlməz qonşularına
nağına “Cebe” (“yay”) adını verdi. Bu, o dərs vermək qərarına gəldi. Atasının inCebe-noyon idi ki, Çingizxanın yanında tiqamını almaq zamanı çatmışdı.
Temuçjin 1202-ci ildə öz döyüşçüləri
onbaşı kimi xidmətə başlayıb, qısa zamanda ən istedadlı sərkərdələrindən ilə tatarlara qarşı hücuma keçdi və
birinə və bütün səfərlərinin fəal iştirak- qələbə çaldı. İlk növbədə, əsirləri toplayıb düşmən tayfa, nəsil başçılarını edam
çısına çevrilib.
Tarixçilər bir məsələni aydınlaş- etdi. Sonra genişləndirilmiş çadırda ailə
dırmaqda çətinlik çəkirlər: Temuç- şurasını çağırdı, sıravi əsir tatarlarla
jin 1197-ci ilədək hansı işin icraçısı necə rəftar etmək məsələsi müzakirə
olub? Mənbələrdə bu dövrlə bağlı obyektinə çevirdi. Geniş mübahisə açheç bir məlumata rast gəlinmir. Bəzi dıqdan sonra qərara aldılar ki, yaşlı və
tədqiqatçılar (L.N.Qumilev) Çin generalı təcrübəli tatar döyüşçülərini qırsınlar.
və tarixçisi Çjao Xuna əsaslanaraq ya- “Gizli söyləmələr”də tatar soyqırımından
zırlar ki, Temuçjin çjurçjenlərə əsir düşüb danışılır, lakin həqiqətdə hadisələrin
və “on ildən artıq” zindanda saxlanılıb. deyilən şəkildə baş vermədiyi təsdiqlənir.
Əlinə fürsət keçdiyindən oradan qaçıb. F.Rəsidəddin də göstərir ki, Temuçjinin
Doğrudur, bu məlumat başqa alimlərin əmri yerinə yetirilmir. Təkcə Çingizxanın
fikirləri ilə üst-üstə düşmür. Əksəriyyət oğlu, şücaətli Batı xanın atası Cuçi tatar
bir faktı təsdiqləyirlər ki, Temuçjin hansı arvadının xahişi ilə 1000 tatardan 500
səbəbdənsə, uzun müddət ulusundan nəfərini gizlətmişdi. Əmir evlərinin uşaq
ayrılıb. Onun ordasının ağır çağları baş- və arvadlarını ordaya götürmüşdülər.
lanıb. Hasar mahir və cəsur atıcı-oxçu Temuçjin özü tatar xanının qızlarını
idi, lakin təşkilatçılıq qabiliyyətinə malik – Yesuqat xatun və Yesulun xatunu ardeyildi. Azad döyüşçülər yeni başçıları- vadları sırasına qatmışdı. Onlar da bun-►
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– dedi.
Vətəndaş müharibəsi özünü çox
gözlətmədi. İlk hərbi qarşıdurma Camuhun qardaşının qətlə yetirilməsi ilə
başlandı. Tayçar dəliqanlı və intizamsız
idi, Temuçjinin ordasından ilxını qaçırmaq xəyalını gerçəkləşdirməyə çalışdı.
Mehdərlər duyuq düşdülər, hər tərəfdən
tökülüşüb oğrunu tutmaq istədilər. Qaçmağa can atanda oxla vurub Tayçarı öldürdülər. Bu hadısə savaş üçün
bəhanəyə çevrılsə də, qarşıdurmanın
əsas səbəbi deyildi.
Camuh ona könüllü qoşulan 30 min
atlı ilə döyüş meydanına gəldi. Temuçjinin arxasında ancaq 13 min silahli insan
toplaşmışdı. Onlar müxtəlif nəsil və tayfaların narazı nümayəndələri idilər. Dalanbalçjutda başlanan savaşda Camuh Temuçjinin ordusunu sıxışdırıb Onon gölü
yaxınlığındakı dərəyə yığdı. Onları üzük
qaşı kimi araya aldılar. Qələbənin bir addımlığında dayanan Camuh soyuqqanlıq göstərib dərəyə hücum çəkmədi,
lakin əsirlərlə çox amansız davrandı.
Göstərişi ilə ələ keçənlərin hamısının
başını bədənindən ayırdılar. O, qələbə
sevincinə sahib olmadan ordusunu geri
apardı.
Camuhun anlaşılmaz qərarları və
qətiyyətsizliyi ardıcıllarını bərk narazı
saldı. İki ən qoçaq və döyüşkən tayfalar
– urut və manqutlar onun düşərgəsini tərk
edib Temuçjinə qoşuldu. Çünki bu tayfalar
həmişə qələbəyə can atmışdı. Bu savaşda Camuh çoxlarının ümidlərini doğrultmadı. Onun addımlarını şərəfsizlik kimi
qiymətləndirənlər birbaşa Temuçjinin və
onun silahdaşlarının xidmətinə keçdilər.
Hiss etdilər ki, Çollükdə hakimiyyət və
qələbə daim Çingizlilərə nəsib olacaq.
Son hadisə Temuçjinin nüfuzunu birə
on qat artırdı. Borcigenlər Camuhdan
yaxalarını asanlıqla qurtarmalarına görə
məclis düzəltdilər. Yeyib-içməyin ən şirin
çağında xəbər çatdı ki, çjurjenlilərin qisasçı dəstələri tatarları Uluz çayı hövzəsində
izləyərək sıxışdırıb düz moğolların
mühasirəsinə saldılar. Əslində tatarların
ulus rəhbərlərindən biri – Mucin Sulu Çin
imperatoru Altın xana qarşı üsyan qaldırmışdı. Bundan xəbər tutan imperator
çjurjenlilərin qisasçı dəstələrini ixtişaşı
yatırmağa göndərmişdi.
Temuçjin tatarlarla ulusu arasındakı
köhnə ədavəti yada saldı, keraitlərin xanı
Toğrula xəbər göndərdi ki, tez ordusunu
doyüşə hazırlasın. Onlar birləşib tatarları pərən-pərən saldılar. Əsir düşənləri
öz aralarında bölüşdürdülər. Sonra
çjurjenlilərin dəstə başçısına qələbə
xəbəri göndərdilər. Göstərdikləri yardıma
görə imperator Altın xan Toğrulu “Van
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dan faydalanaraq başqalarının bir neçə
uşağını yanlarına almışdılar. Tatarların
əksəriyyəti döyüş başlamamışdan qabaq qərbə köçmüşdülər, nəhayət, çoxları
moğol noyonlarına paylanmışdı, bu və
başqa səbəblərdən qırğından yaxa qurtara bilmişdilər.
Səlnaməçi F.Rəşidəddin əsərinin bir

Dənizləşən dəmir insan – Çingizxan

yerində xüsusi vurğulayır ki, “Çingizxanın
qəzəbinə gəlib tamam qırılmaq təhlükəsi
qarşısında qalan tatar soylarının bir
hissəsi son nəticədə müxtəlif guşələrə
səpələndi, onlar bu və ya digər səbəblərə
görə həyatlarını qurtara bildilər... Bu
xalqın
nümayəndələri
Çingizxanın
dövründə də, ondan sonrakı çağlarda

da böyük və hörmətə layiq əmirlər kimi
ordada, eləcə də dövlət pillələrində
ali rütbəli moğollar tək yüksəldilər. Bu
günlərədək tatarlardan bütün uluslarda
böyük əmirlər meydana gəlməkdədir.
Çox hallarda onları Çingizxan nəslinin
qızları ilə evləndirir və özləri də həvəslə
tatar qızları ilə ailə qururdular. Eləcə də
hər ulusda onların əmir olmayan çoxsaylı nümayəndələri yaşayır və moğol ordusunda vicdanla qulluq edirlər. Özü də hər
biri ayrılıqda tatar nəsillərinin hansı qanadına mənsubluğunu yaxşı bilir”.
Moğollar düşmən tayfaların uşaqlarını heç vaxt incitmirdılər. Yetim qalanları öz qadınlarının tərbiyəsinə verirdilər.
Hətta Temuçjinin anası Oelun xatun da
4 nəfəri yetişdirmişdi. Və digər moğol
qadınları xan anasının yolunu davam
etdirmək üçün yarışa girişirdilər. Çünki
20 ildən sonra qəyyumluğa götürülən
uşaqlar boya-başa çatırdı, Çingizxan
tərəfdarlarının sayı artırdı.
Keraitli Toğrul xan Temuçjinə ürəkdən
bağlanmışdı. Onun yardımı ilə Böyük
Əmir bir çox rəqiblərini aradan qaldırmışdı. Söz gəzirdi ki, Toğrul xan taxt-tacını
Temuçjinə vermək istəyir. Xanın oğlu
bundan narazı idi və Temuçjinə sui-qəst
hazırlayırdı. İki keraitli mehdər bundan
duyuq düşüb Temuçjinə xəbər apardı.
Temuçjin təhlükəni özündən sovuşdurdu və nankor xan oğlunu cəzalandırdı.
1203-cü ilin payızında Toğrul xanın ordusu Temuçjinə qarşı çıxdı və darmadağın
edildi. Bundan sonra keraitlilər parçalandılar. Bir hissə Temuçjinə sığındı. Əslində
Temuçjin keraitliləri ailəsinə düşmən deyil, rəqib sayırdı. O, təsadüfi olaraq həlak
olmuş Toğrul xanın qızını sevimli oğlu
Toluna arvad eləməmişdi. Tezliklə kerait
bahadırları və noyonlar moğol ordasına
qarışaraq əridilər.
Tatarlara divan tutulandan sonra Tayan xan Temuçjini qabaqlamaq istədi,
yürüşə hazırlaşdı, lakin o, səfərədək
ordusunu müttəfiqləri ilə birləşdirməyə
fürsət tapmadı. Qarşı tərəfin üstünə
gəldiyini eşitdi. Temuçjinin ordusunun ön
sıralarına Cebe başçılıq edirdi. O, Subetayı özünə köməkçi götürmüşdü. Komandir 25, köməkçi isə 17 yaşdaydı. Subetayın mənşəyi şimallı utyanh tayfasına
bağlanırdı. Onda Cebenin xarakterindəki
çılğınlıqdan, macəraya meyilliliyindən
əsər-əlamət yox idi. Hərəkətlərində
dəqiqlik, götür-qoy, ölçüb-biçib qərar
çıxarma üstünlük təşkil edirdi. Onlar ikisi
birlikdə bir-birini tamamlayırdılar. Temuçjin uzaqgörənliyi ilə bu gənc döyüşçüləri
diqqət mərkəzinə alıb qoca komandirlərin
yerinə irəli çəkirdi.
Naymanlı On xanın oğlu Sengur
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cuiratların məğlubiyyəndən sora baş
götürüb qaçan Camuhu böyük sevgi ilə
qarşıladı, gizli yolla onu təhlükəsiz yerə
ötürdü. Sengur atasının ağlını oğurlayıb Temuçjinə qarşı nifrət oyatmağa çalışdı. Hər dəqiqə müharibə başlanmaq
təhlükəsi yaranmışdı.
Tatarlar üzərində qələbədən sonra, Şərq təqviminin Donuz ilində (1203)
Temuçjin naymanlarla məsələni qəti
şəkildə çürütmək qərarına gəldi. On xandan xahiş etdi ki, qızını ona ərə versin.
O bilirdi ki, nikah razılığı alsa, Camuh
üzərində qələbəsini yaxınlaşdıracaq.
Lakin On xan siyasi aləmdə özünü tanıtmayan oğlu Senqurun təkidi ilə 20 illik müttəfidinə rədd cavabı verdı. Marko
Polo yazır ki, On xanın kəskin, kinayəli
sözlərini moğollar uzun zaman yaddan
çıxartmadılar. O, demişdi:
–Məgər Çingizxan mənim qızımla evlənmək fikrinə düşməklə xəcalət
çəkmir? Məgər o, anlamır ki, mənim vassalım və qulumdur? Gedin, ona söyləyin
ki, mən qızımın əllərini ona verməkdənsə,
böyük həvəslə tonqalın alovunun içinə
atib yandıraram...
Lakin qoca xan tez bir zamanda
yumşaldı, səhvini boynuna aldı və bərk
narahatçılıq keçirməyə başladı: artıq
bütün Çöllükdə ən bacarıqlı hərbi rəis
kimi tanınan Temuçjin, görəsən, onun
sərt və kobud cavabını eşidib hansı addımı atacaq? O, tatarların Esuqey batırı
asan yolla aradan götürmələrini xatırlayıb təhlükəni sovuşdurmaq məqsədilə
hiyləyə əl atdı. On xan qasid gondərdi ki,
artıq fikrini dəyişib, qızını Temuçjinə ərə
verməyə razıdır. Onu ailəsi ilə birlikdə
nikah mərasiminə çağırır. Gün də təyin
etdi.
Görünür, Temuçjin hələ də xanın
etibarına inanırdı. Bütün ailə yığışıb az
dəstə ilə toya yola düşdü. Yalnız təzə
gəlinin mənzilinə bir günlük məsafə qalanda onlar On xanın xəyanətindən xəbər
tutdular. Özlərini ayaqları ilə uçuruma
apardıqları üçün təşviş keçirdilər.
Temuçjin ikinci dəfə:
–Məğlub olacağını qabaqcadan bilən
adamım döyüşə girib ölməsi axmaqlıqdır,
– deyib kiçik dəstəsinə əmr verdi, – Hərə
bir tərəfə üz tutub can qurtarsın.
Temuçjin çox az atlı ilə Şərqə doğru çapdı. 20 il əvvəl Borte merkitlər
tərəfindən qaçırılında olduğu kimi dabanına tüpürüb durmadan gecə-gündüz
yol getdi. O, özünün, ailəsinin və yaxın
qohumlarının taleyini neçənci dəfə idi ki,
Çöllüyə tapşırırdı. Nəhayət, onlar Balcun
golünün sahilinə gəlib çatdılar. Temuçjinin ətrafında təkcə qardaşı Hasarı və 19
döyüşçüsünü sağ-salamat gördü. Qalan
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qohumlarının başlarına nə gəldiyindən
xəbərsiz idi. Lakin onların özlərinin də
həyatı tükdən asılı idi. Qarşıda insan
ayağı dəyməyən yerlərdə acından ölmək
təhlükəsi dururdu.
Qəflətən şimal tərəfdən bir vəhşi at
qaçqınların üstünə yeridi. Hasar fürsəti
əldən verməyərək onun ardına düşdü.
Atı vurub kəsdilər, ətini bişirib yedilər.
Temuçjin Hasardan başqa qalan qohumlarının Çöllükdə hərəsinin bir tərəfə üz
tutaraq gözdən itdiyini görmüşdü. Doğmalarından bəziləri On xanın yanına
getməyə üstünlük vermişdi. Hətta istəkli
əmisi də qardaşı oğlunun əleyhinə çıxıb
Camuha qoşulmuşdu.
Bu dəfə də Temuçjini at ölümdən qurtardı. Və onlar açlığa qalib gəlmələri, güc
əldə etmələri üçün də Tanrıdan at pay
aldılar.
İçməyə suları yox idi. Temuçjin bir
əlini göyə qaldırdı, digərində tutduğu qabı
Balcun gölünün lilli suyu ilə doldurdu. O,
ölümlə üzbəüz dayanan silahdaşlarının
şərəfinə tost dedi və dodaqlarını bulanıq
suya yaxınlaşdırıdı. Sonra qabı qardaşına ötürdü. Hamı bir-bir lilli sudan bir-iki
qurtum ağzına alıb boğazını yaşladı və
ömürlərinin sonunadək başçıya sədaqət
göstərəcəyinə and içdi.
C.Uezerford yazır ki, “Tarixin bu epizodu sifahi ədəbiyyatda “Balcun andı”
adını almış, mifikləşərək Temuçjinin
ən uğursuz hərbi addımı və hər şeyin
təzədən başlanmasının ərəfəsi sayılmışdır”.
Temuçjin Goy tanrısına və Dağ ilahəsi
Burhan Halduna inanırdı. Onun yanında
olan 19 məsləkdaşının 13-ü tanrıçı, 3-ü
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müsəlman, 2-si xristian, 1-i bütpərəst
idi. Sonuncuların hər biri təkcə onun
qarşısında şəxsi sədaqətləri barədə and
içmişdılər. Bu, indi daha yaxşı anlaşılan
dostluq və qardaşlıq tipi idi və sonralar
nəhəng imperiyanın əsasında duracaqdı.
Temuçjin Balcun gölünün sahilində
gizlənərkən intiqam, yaxud əks hücum
planı hazırladı. Qəflətən, cəld, yel tək
və səhvciz hərəkət etməliydilər. Çünki On xan qısa zaman da olsa, elə
zənn edəcəkdi ki, ondan yaxa qurtarıb. Arxayınlaşıb ordusunu başlı-başına
buraxacaqdı. Temuçjin təcili Çöllüyə
səpələnmiş tərəfdarlarına yeni planı
barədə məlumat və tapşırıqlar göndərdi.
Hamını həmrəyliyə, birliyə səslədi. O,
kiçik dəstəsi ilə Balcun gölündən çıxıb
xanın əyalətinə doğru irəlilədikcə bütün uluslardakı ardıcılları axışıb gəldilər.
Anası və arvadı tərəfin qohumları xüsusi
fəallıq göstərdilər.
Doğrudan da, On xan Temuçjinin
qorxub qaçdığını zənn edirdi. Qüruruna sığmırdı. Asan qələbəsinin şərəfinə
böyük məclis düzəltmişdi. Moğolların birləşmiş ordusu isə irəli yeridikcə
genişlənirdi, gücünü birə on qat artırırdı.
Mehdərlər dincəlmiş ilxıları irəli çəkir,
sağlam, qaçağan atları yəhərləyirdilər.
Döyüşçülər yorğun atlarını təzələri ilə
əvəzləyib durmadan irəliləyirdilər. Temuçjin döyüş planını “İldırımsürətli yürüş” adlandırmışdı. O, ordusunu uzaq və
çətin yollarla aparırdı ki, qarşıda pusquya düşməsinlər.
Qoşun qəflətən, kef məclisində xumarlanan keraitlərin üzərinə yeridi, sanki
yağış tək göydən düşmüşdülər. Üç gün ►
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davam edən qanlı savaşda keraitlər geri çəkilənlər cərgələrin lap sonunda topla- bəsləyirdilər - əksinə hərəkət etdi:
oturdular. Qırılanların sayı-hesabı yox idi. nıb o biri dəstə işini bitirənədək təzədən
–Köpəkləri satdıqları başçılarının
Sağ qalanlar Temuçjin tərəfə keçdilər. formalaşırdı. Naymanlar bu gözlənilməz, gözü qabağında edam edin! – dedi.
On xanın sarayında qaçhaqaç başlandı pərakəndə, ardıcıl hücum dalğalarından
Bu hərəkət Çingizxanın dünyaya vervə bir gecənin içində alaçıqlar dağılıb yaxa qurtarmaq üçün zəncir səklində diyi dərslərdən biri idi.
Çöllüyə qarışdı.
“Gizli əhvalat”larda iki cəsur döyüşçüuzanmaq məcburiyyətində qalırlar.
Vəliəhd Senqur cənuba üz tutdu,
Elə
ki,
düşmən
meydanda- nün, yeniyetməlik dövründə qan qardaşnökərləri öz canlarının hayında olduqla- kı mövqelərini əldən verib üzüaşağı larının bir-biri ilə 20 illik mübarizəsinin
rından tək qalmışdı. O, bir neçə gündən səpələndi, Temuçjin planının üçüncü emosional kulminasiyası qəribə notlarla
sonra səhrada susuzluqdan öldü. Camuh hissəsinə başladı. Bu dəfə ordusunu tamamlanır. Temuçjin artıq bu halında
isə sayı tamam azalmış ordusu ilə qərbə “iynə” adlanan döyüş qaydası ilə xüsusi – təklənəndən, ziyansızlaşandan son– Çöllüyün Temuçjinin təslim etmədiyi dəstələrdə qruplaşdırdı. Onlar nazik və ra Camuhdan intiqam almaq istəmirdi.
sonuncu böyük türk tayfası naymanların dərin cərgələrə düzüldülər. Məqsəd bu Monqolstanın birliyi naminə minlərlə inyanına tələsdi. On xan da özbaşına ora idi ki, diqqəti bir nöqtəyə zərbə endirməyə sanın başını bədənindən ayıran amansız
üz tutdu. Onun mənzil başına çatıb-çat- yönəltsinlər və naymanların uzanan sı- insan birdən-birə mum kimi yumşaldı.
madığı məlum deyil. Moğollar qoca xanın ralarını bir neçə yerdən zəiflədib cəbhə Bir ay əvvəl qanını içməyə hazır olduğu
ölümü barədə müxtəlif əhvalatlar yayır, xəttini yarsınlar, düşməni ayrı-ayrı par- düşməninə yenidən birləşmək təklifi etdi:
hər iki tərəfdən xalqı inandırmağa çalı- çalara ayırmaqla mühasirəyə alsınlar.
–Gəl, əvvəlki tək dost olaq, - dedi, - İndi
şırdılar ki, Çöllükdə artıq Temuçjinə qarşı Əslində bu savaş üsulu moğolların qədim bizim yollarımızın kəsişdiyi məqamda
dura biləcək qüvvə qalmayıb.
ov prosesinin müharibəyə ilk tətbiqi idi. unutduqlarımızı yada salaq. O anları ki,
Nəhayət,
Monqolustanda
vahid Temuçjin düşündüyü savaş planını təlim iki dostu silkələyib qəflət yuxusundan ayıhakimiyyət uğrunda son döyüş Şərq keçmədən, hazırlıqsız, birbaşa döyüş ra bilər. Bil ki, sən məndən üz döndərib
təqviminin Siçan ilində (1204) müqəddəs meydanındaca silahdaşlarına ustalıqla gedəndən, tamam uzaqlarda olandan
Burhan Haldun dağından 300 mil aralı- içra etdirmişdi. Əvvəllər köçərilər sava- sonra da bəxtiyar və xeyirxah qan qardada baş verdi. Həlledici anda Temuçjin şa vəhşi heyvanlar kimi soxulurdular, şım idin. Şübhəm yoxdur ki, qətl və ölüm
yeni ordu təşkilatı sistemindən istifadə Temuçjin onları xüsusi nizam-intizamı günlərində sinən və ürəyin mənim üçün
etdi. Naymanların güclü və sayca bir gözləməyə, xüsusi qaydalara riayət sızlayırdı. Ona da şübhəm yoxdur ki, daneçə dəfə böyük ordusu ilə açıq sava- etməyə alışdırmışdı.
ğıntı və fəlakətlər zamanı sinən və ürəyin
şa çıxmaq əvəzinə qəflətən və sürətli
Bu döyüşdən sonra el arasında məsəl yenə mənim üçün sızlayırdı.
hücum taktikası seçdi. O, “meydanda yaranıb məşhurlaşdı: “Əgər Dəmir adam
Camuh ani də olsa, keçmiş kiçik
sürüklə” adlandırdığı əsgəri döyüş sıra- məni odun və suyun içinə göndərsə, qardaşının, indiki dünya hakiminin
sı ilə dan yeri sökülənə bir saat qalmış gedərəm. Onun uğrunda – gedərəm”.
sözlərindən təsirləndi, yeniyetməlik çağdüşmənə qəfil zərbə endirdi. Boyük
Temuçjin axşama yaxın nayman- larını xatırlayıb dedi:
qoşunla üzbəüz savaşa girməkdənsə, ları tamam sıxışdırıb dərənin qırağına
–Bəli, biz yeyilməsi mümkün olmayan
alatoranda diqqət çəkmədən, kiçik cəmlədi. Gecənin zil qaranlığında moğol- seyləri yeyirdik. Bir-birimizə unudulması
dəstələrlə,
gözlənilmədən
müxtəlif lar bir-iki dəfə yüngül həmlə ilə düşməni mümkün olmayan sözləri söyləyirdik. Bir
yerlərdən arbanlarla irəliləməyə üstün- qorxutdular. Naymanların bir hissəsi atla yorğanı bölüşürdük...
lük verdi. Bu taktika düşmənə onların birlikdə dərə aşağı diyirləndi.
Sonra
Camuh
aralarındakı
sayını müəyyənləşdirməyə, həmlələrin
“Gizli əhvalatlar”da yazılır ki, nayman- düşmənçiliyi naməlum üçüncü şəxsə ünqarşısını düşərgənin bir tərəfində durub ların cəsədləri dağın ətəklərində bir topa vanladı:
təşkilatlanmış şəkildə almağa şərait ya- çürük odunu xatırladırdı. Onların xanı
–Kim ki, bizi qəzəbləndirdi, aldatratmırdı, sıralarda çaşqınlıq baş alıb ge- Tayan və xanzadəsi Quçluq həlak oldu.
dı, kənardan içimizə girib bizi başqadirdi. Arbalarla simşəktək zərbə endirib
Camuh meşədə gizləndi. Artıq başqa səmtlərə qovdu, tanrı onu da
düşməni daha ciddi itkiyə məruz qoyur, Monqolstanda onu müdafiə edəcək cəzalandırdı...
eyni qaydada müxtəlif istiqamətlərdə qüvvə qalmamışdı. Qirx yaşlı əsilzadə
“Gizli
əhvalat”larda
Camuhun
cəld geri çəkilirdi. Bir göz qırpımın- bir müddət itkin düşənlər dəstəsinin tövbəsinə həsr olunan böyük nitqinə rast
da eyni tərzdə yeni hücum başlanırdı. üzvü tək ovun məhsulları ilə qidalandı. gəlirik. Həqiqiliyi şübhə doğursa da, maNaymanlar özlərinə gəlməyə, əks tərəfi Tale elə gətirdi ki, tanınan, seçilib-sayı- raqlıdır.
təqib üçün təşkilatlanmağa vaxt tapmır- lan, var-dövlət, sərvət toplayan sərkərdə,
–İndi dünyanın ancaq səni qəbul
dılar. Bir-birinin ardınca davam edən xan tituluna çatan Camuh Temuçjinin etməyə hazır olduğu anda, - davam edir
belə hücumlar düşməni sarsıdırdı. Te- atasının ölümündən sonrakı ağır uşaqlıq Camuh, – mənim dostluğumun faydası
muçjinin yeni döyüş qaydasınin ikinci vəziyyətinə həyatının sonunda düşdü.
nədir? Yox, qardaşım, sağ qalsam, istərŞərq təqviminin Öküz ilində (1205) istəməz gecənin qaranlığında yuxuna hamərhələsi “göl” adlanırdı. Ordu zəncir tək
uzanır, birinci cərgədəki oxçular irəliləyir, naymanların məğlubiyyətindən sonra Ca- ram qatacağam, günün işığında ürəyini
hamı birnəfəsə oxu atıb geri çəkilir, muhun tərəfdarları hamısı qərara aldılar sıxacağam. Mən sənin peysərində bit,
yerlərini başqa dalğaya verirdilər. Bu ki, Temuçjinin mərhəmətinə sığınsınlar. qapında cat olacağam.
cür zəncirvari şəkildə düzülüb nəhəng Onlar başçılarının əl-qolunu bağladılar
Nitqinin sonunda mərhəmət diləmək
ilan kimi sürünə-sürünə düşmənin və qalib sərkərdənin hüzuruna gətirdilər.
əvəzinə Camuh qalib hökmdardan ona
Aralarındakı neçə illik düşmənçiliyə ölüm bağışlamasını xahiş edir:
içərilərinə soxulurdular, ağır zərbələr
vurub cəld toranlığa qarışaraq yoxa baxmayaraq Temuçjin yenə göstərdi ki,
–Məni öldür və sümüklərimi uca bir
çıxırdılar. Düşmən başını açmamış eyni dostluqda sədaqətlilik hər şeydən üstün- yerə qoydur. Onda əbədi olaraq səni,
qayda ilə başqa tərəfdən içəri soxulub dür. O, Camuha satqınlıq edənləri müka- sənin toxumlarını, onların toxumlarını,
işlərini gorür və gözdən yayınırdılar. Geri fatlandırmadı – halbuki onlar buna ümid onların toxumlarının toxumlarını qoruya-

003 • QAFQAZ TURİZM • FEVRAL 2007

Dənizləşən dəmir insan – Çingizxan

Yaddaş

cağam...
...Temuçjin dostunu arzuladığı kimi
yüksək yerdə dəfn edir. Yeniyetməlik
çağlarında qardaşlaşanda Camuh ona
qızıl kəmər bağışlamışdı. Hökmdar o
illərin xatirəsi kimi həmin kəməri meyitin belinə bağlatdırır...
BÖYÜK SÜLALƏNİN AİLƏ SİRLƏRİ
“O xalqın ki, oğlanları atalarının Biliyini qulaq ardına vurur, kiçik qardaşları böyük qardaşların sözlərini
saymır, ərləri arvadlarının haqqını
tapdalayır, arvadları ərlərinin üzünə
ağ olur, qaynanaları gəlinləri alqışlamır, gəlinləri qaynanaları saymır,
böyükləri kiçikləri qorumur, kiçikləri
böyüklərin nəsihətlərini eşitmir, ixtiyar sahibləri, ancaq öz qulluqçularının ürəklərinə yol tapır, əvvəlki
tanışlarından,
kənardakılardan
– bütün imtiyazlardan faydalanan
digər nüfuz sahiblərindən uzaq
qaçır, ölkənin əhalisinin qayğısını
çəkmir, köməyinə çatmırlar, deməli,
düşüncədən və şəraitdən doğan
adətlərə, qanunlara riayət edilmir.
Bu səbəblərdən belələri dövlət
rəhbərlərinin rəqiblərinə çevrilirlər:
belə xalqın oğruları, yalançıları,
düşmənləri, hər çür fırıldaqçıları
özlərinə məxsus obadaca günəşin
qabağını kəsib ətrafı qaranlığa qərq
edirlər. Başqa sözlə, ölkəni içəridən
qarət edir, talayırlar, dəstələri
döyüşə aparacaq atlar qabaqcadan
minilib çapılır, ilxılar dinclik bilmir.
O səbəbdən də savaş meydanına
çatmamış atlar yorulub durur, onların dizləri bükülür, nəfəsləri kəsilir,
lazımsız varlığa çevrilir. Ordular gücünü itirir. Qələbəyə ümid qalmır...”

Dünya
xaqanının
850
illiyi
ərəfəsində moğol-tatar hegemonluğu
mövzusunun aktuallaşması bir qədər
təəccüb doğurur və son illərdə Çingizxanın Qərbin elm və ictimaiyyət
aləmində həddindən artıq populyarlaşmasını onun müasir Avroasiya xalqlarının ulu əcdadı funksiyasını yerinə
yetirməsi ilə bağlı tutarlı faktların aşkarlanması ilə izah etmək olar.
“Amerıcan journal of human genetics” məcmuəsində 2003-cü ilin martında işıq üzü görən bir məqalə ətrafında
böyük hay-küy qopmuşdu. Belə ki, 23
məşhur genetik alimdən ibarət qrup
Avroasiyanın hər tərəfindən seçilmiş insanların “DNK”-sı üzərində araşdırma
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aparmışdı. Alınan nəticə, ilk növbədə,
onların özlərinin böyük heyrətinə səbəb
olmuşdu. Tamamilə əks qütblərdə və
çox uzaq məsafələrdə yaşayan onlarla
kişinin genetik quruluşunda tam oxşarlıq üzə çıxmışdı. Xəzər sahillərindən
başlamış Sakit okeanadək uzanan
ərazilərdə 16 qrup əhalinin (16 milyon
nəfərin) 8 faizindən başqa yerdə qalanların genetik kökü eyni idi. Görəsən,
bu fakt nə ilə bağlıdır? Məlumdur ki,
kişilərdə özünü biruzə verən Y – xromosonu qadınlarda yoxdur. Eləcə də

hər kişinin Y – xromosonunun quruluşu fərqlidir. Araşdırmalar sübuta yetirirdi ki, Avroasiyanın sakinləri genetik
cəhətdən bir ailənin törəmələridirlər.
Bu dəlil, xronoloji baxımdan son 1000
illik dövrdə hər nəslə 35 il ayırmaq şərti
ilə 34 nəsli əhatə edir. Ancaq nəsillərin
bir-birini əvəzləməsində ortaq keçid
həddi bu rəqəmdən xeyli aşağıdır.
Bunu nəzərə alıb ortaq keçid həddi
25 il qəbul ediləndə 1000 illik zaman
kəsiyi 850-yə enir. Bəs 850 il əvvəl
avroasiyalıların bünövrəsini qoyan ►

TARİXƏ SƏFƏR

Çingizxan belə deyirdi.

165

TARİXƏ SƏFƏR

Yaddaş

166

Dənizləşən dəmir insan – Çingizxan

nəhəng kişi kimdir? Kris Tayler-Smit və müşahidələrinə görə də, hər bir “moğol
Tatyana Zerdjal bu qənaətə gəlmişdilər ürəyi istədiyi sayda qadınla evlənirdi,
ki, həmin nadir “uşaq istehsalçısı” Çin- bəzən arvadı, başqa arvadlar üstə gətirib
gizxandır. Qərb alimlərinin bu fərziyyəsi hərəmlərinin ümumi sayını yüzə çatırırdı,
keçmişə başqa tərəfdən baxmaq üçün heç bir maneçilik yox idi, təki onlara baxa
geniş imkanlar açdı. Demə, bir çox xalq- bilsin. Kişilərin mal-mülkü, var-dövləti imların dilində təhqir, alçaqlıq anlamında kan yaradırdı, onların arvadlarının sayı
işlədilən “monqol” kəlməsinin həqiqi da- iki yüzü də aşırdı. Başlıq - süd xərci
şıyıcıları hamının ulu əcdadı funksiyasını səklində qızın anasına ödənilirdi. Ər evi
çiyinlərində şərəflə daşıyıbmış... Onun gəlindən cehiz tələb etmirdi. Birinci artörəmələri olan bizlər kommunistlərin fit- vad həmişə üstün tutulur, ölənədək onun
valarına uyub əcdadlarımızın üzünə ağ hörmət-izzəti qorunub saxlanılır, ərin ən
çıxmış, adlarına nələr qoşmamışıq?..
əzizi sayılırdı”.
Bəs, əslində 850 il əvvəl tarixdə nələr
Doğrudan da, çoxarvadlıq moğollarbaş vermişdi?
da adi hadisə idi, xüsusilə çingizlilər onXIV yüzilliyin türk mənşəli müsəlman larla qadını tərəddüdsüz iqamətgahına
tarixçisi F.Rəşidəddin (O, 1240-47-ci gətirirdi, 2-dən 8-dək əsas arvad statusuillər arasında Həmədanda anadan olmuş, nu yerinə yetirir, qalanlar kəniz-aşna kimi
moğol sülalələrinə məxsus Qazan xanın kişini əyləndirirdi. Bütün otaqlar arvadlarhakimiyyəti çağlarında saraya çağırılmış, la dolu olsa da, yalnız biri evin dirəyinə
əvvəl ixtisası üzrə həkim işləmiş, sonra çevrilirdi. Çox hallarda nikahın vaxtı
vəzirliyədək yüksəlmişdir. O, bir neçə dil – ilkinliyi böyüklük üçün əsas götürülürdü.
bilirdi, dövrünün bütün elmlərinə bələd Yəni evə gəlin sayağı ilk qədəm basan
idi. 1318-ci ildə ölmüşdür) yazırdı ki, Çin- qadın sonra gələnlərdən nüfuzlu sayılır,
gizxanın 500-ə qədər hərəm və kənizi müəyyən üstünlüyə malik olurdu. Bəzən
(məşuqəsi) var idi. Lakin onlardan yalnız də əsilli-nəcabətliliyı onu ərin sevimlisinə
5-i xaqanın əsas arvadı sayılırdı:
çevirir, sözü sayılırdı.
1) kunqrat tayfasından Borte; 2)
Müasir rus tarixçisi İ.Krıçanov belə
merkit tayfasından Kulan; 3) tatarlar- qənaətə gəlir ki, moğol-tatarlarda bir kidan Yesuqat; 4) Hitiya hökmdarı Alan- şinin hərəmlərinin sayının həddindən
xanın qızı Quncu; 5) tatar Yesuqatın artıq çoxluğu heç də onun seksual
bacısı Yesulun. Ailədə Borte ən böyük gücünü, səhvəti aktivliyini nümayiş etvə nüfuzlu xatun idi.
dirmirdi. Nikahların əksəriyyəti siyasi
XIII-XIV əsrlərə aid müsəlman məqsədlər daşıyırdı, müxtəlif tayfalarla,
mənbələrinə
görə,
Çingizxan
və xalqlarla Çingizxan nəslinin əlaqələrini
çingizlilərin həyat yoldaşları “xatun” möhkəmlətməyə xidmət edirdi. Maraq(“xanım”), “biki” (yaxud “biqe”) fəxri lıdır ki, türk-moğol qəbilələri içərisində
qadın titullarını daşıyırdılar. Baş arvada bir neçə məşhur nəsil vardı ki, həmişə
“xatun-i buzurq” (“baş xanım”), böyük Çingizxan törəmələrini gəlinlərlə təmin
arvada “xatun-i buzurqmar” (“böyük edirdi. Çingizlilərin sinaqdan çıxarılmış
xanım”) deyirdilər. Sonrakı dövrlərin ta- nikah partnyorlarından biri kunqratlar
rixi səlnamələrində isə çingizlilərin nikah- hesab edilirdi. 1240-cı ilə aid xronikada
la bağlanan xanım və şahzadələrinə “xa- - “Gizli əhvalatlar”da hətta bu tayfanın
tun”, “biqe” ilə yanaşı “xanım”, “sultan” öz məşhur qızları ilə öyünmələrinə həsr
etdikləri nəğmələri də yazı yaddaşına körütbələri də verilirdi.
1245-ci ilin fransist missiyasının işti- çürülmüşdü:
rakçısı Benedikt Polyakın məlumatında
Biz kunqrat nəsliyik,
köçəri tayfaların və moğolların nikah
Qızlarımız var göyçək,
mərasimlərindən bəhs edilirdi: “Onlar
Şux qamətli, ürpək sayca nə qədər çox qadını maddi və fiziki
Hünərli, əsilliyik...
cəhətdən saxlaya bilirdilərsə, bir o qədər
də arvad alırdılar. Bütövlükdə moğol-taTemuçjin ümummoğol uluslarının
tarlar qadınları pulla əldə edirdilər, ona
görə də əsillilərdən başqa yerdə qalan xanı elan edildikdən sonra kunqratların
arvadlar kişilərin xüsusi mülkiyyəti he- onun nəslinə qız ərə verməsi ənənəsi
sab edilirdi. Və eyni ananın qızı, bacısı rəsmi şəkildə qanuniləşdirildi. Hökmistisna edilməklə kim xoşlarına gəldi, darın xüsusi fərmanında, “Yuan şi”də
onun xərcini ödəyib hərənxanalarına deyilirdi: “Nə zaman hun-tçsi-la (kunqaparırdılar. Ata dünyadan köçəndən rat) ailəsində qız doğuldu, o, nəsildən
sonra böyük oğul hətta cavan ögey ana nəslə xan arvadı olmalıdır; oğlan dünilə nikah bağlayır, qardaşın dul qadını- yaya gəldi, o, nəsildən nəslə xan qızı ilə
nı evin kiçik oğluna, ya da başqa yaxın evlənməlidir. Qoy hər ilin dörd çağının ilk
qohuma ərə verirdilər”. Marko Polonun ayında fasiləsiz car çəkilsin, verdiyim bu
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fərman camaata oxunsun!”
Moğolların genioloji tarixinə əsasən,
Çingizxan sülaləsinin mövcud olduğu
bütün dövrlərdə kunqratların qızları xanların baş arvadları olublar.
Çingizlilərin və digər məşhur moğol
əsilzadələrinin məşuqələrinə isə əksər
hallarda “kumma” (cəm halda “kummayan”), hərdən isə “surriy” (cəm halda
“surriyyat”) deyirdilər. Adətən, iki kateqoriyadan olan qızlar kəniz seçilirdilər:
moğolların öz yeniyetmə gözəlləri və
əsarət altına alınan xalqların əsir düşmüş
gənc və yaraşıqlı qızları. Çingizxanın
göstərişi ilə hər ilin (bəzən 2-3 ildənbir)
başlanğıcında bütün Monqolstandan,
ayrı-ayrı tayfalardan xan və şahzadələr
üçün kənizlər göndərilirdi. Xarici ölkələrə
yürüşlərdə hər qələbədən sonra qoşun
rəisləri əsir alınmış ay parçasına bənzər
bakirə qızları hökmdara peşkək edirdilər.
Xan ürəyinə yatanları hərəmlərinin içinə
qatırdı. Onun xoşlamadıqları yad qızlar
isə qohumlarına və əyanlarına çatırdı.
Səlnaməçilər
Ə.Cuvayni
və
F.Rəşidəddinin
şərhlərində
moğol
əxlaqının bütün tərəflərinə yer ayrıldığını görürük: kənizlərin statusu dəyişməz
deyildi. Zaman keçəndən sonra xan
onları əmirlərə, saray əyanlarına ərə
verirdi, nadir hallarda da olsa hökmdarlar özləri də onlardan biri ilə evlənirdi.
“Kumma”nın “xatun”laşması barədə orta
əsrlərə aid müsəlman mənbələrində
yazılır ki, “Xanın ürəyinə yatan kənizin
başına “buqtaq” qoyurlar, dönüb “xatun” olur”. “Buqtaq” ərli qadınların baş
bəzəyinə deyilirdi. İbn Battutun kitabında, İoann de Plano Karpini və Vilgelm de
Rubrukun məlumatlarında “kumma”nın
“xatun”laşması hadisəsi özünə yer alır.
Ələddin Ata - Məlik Cuveyninin 1260cı ildə tamamladığı “Tarix-i Cahan-quşayi” (“Dünya fatehinin tarixi”) xronikasının
“Çingizxanın oğlanları” bölməsində oxuyuruq: “Çingizxanın Böyük arvadı (xatuni buzurqmar) Yusuncin-biki idi (mənbədə
bu fakt səhvdir, əslində Çingizxanın
Böyük arvadı Borte xatundur). Moğol
adətinə görə, bir atanın çoxsaylı uşaqlarının təbəqələşməsi onların analarının
tutduğu statusla müəyyən edilirdi. Belə
ki, Baş arvadın oğlanları ilkin-əsas sayılır
və onlar müəyyən üstünlüklərə malk olurdular”. Doğrudan da, Çingizxanın Baş arvadı Borte xatundan doğulan 4 oğlu digər
övladları ilə müqayisədə daha böyük nüfuza, hörmət-izzətə malik idilər. Çingizxanın nəvəsi Hubilay-xanın (1260-1294-cü
illərdə hakimiyyət taxtında oturub) 12
oğlu dünyaya gəlmişdi, ancaq onların
da sırasında Baş arvad Çabun-xatundan
doğulan 4 oğul nüfuz sahibi idi, qalanlar
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sıravi əyanlardan seçilmirdilər. Qəribədir
ki, ananın xan ailəsində tutduğu mövqeyə
gorə, övladların vəziyyətinin, titullarının
müəyyənləşməsi sabit, dəyişilməz deyildi. Elə ki, Baş arvad dünyadan köçürdü,
onun yerini başqası tuturdu, bu zaman
oğlanların da statusunda dəyişiklik baş
verirdi. Nikah prosesində başqa istisnalar da özünü göstərirdi.
Ümumilikdə, bütün hallarda əsas
qərar atanın idi. O, istədiyi oğluna anasının tutduğu mövqedən asılı olmayaraq
ən yüksək rütbə verə bilirdi.
İoann de Plano Karpini moğol
ailələrinin sirlərinə yaxşı bələd olan
şəxslərdən aldığı məlumatlar əsasında
bildirirdı ki, “Moğol-tatarlarda arvadından, yaxud kənizindən doğulan uşaqlar
arasında heç bir fərq yox idi. Ata kimə
nə istəyirdi, onu da verirdi. Əgər o özü

Yaddaş

əsilzadə, əmir, yaxud xandırsa, fərqinə
varmadan kənizdən olan oğlunu da, qanuni arvadından doğulan övladları kimi
əmir, xan elan edə bilirdi”. Bu qayda Çingizxan sülaləsinin Asiyada ağalıq etdiyi
bütün çağlarda qorunub caxlanmışdır.
Hətta çingizlilərin kənizlərdən olan oğlanları qanunauyğun şəkildə hakimiyyət
uğrunda mübarizə aparmış və taxt-taca
sahib durmuşdular. “Muizz al-ahsab”da
göstərilir ki, “Çingizxanın böyük oğlu
Cuçinin arvadlarının (xavatinlərinin) və
kənizlərinin sayı-hesabı yox idi. Sonunculardan ancaq ikisi ad-sanına görə
məşhurlaşmışdı: Buvalın anası Qaraçin
xatun və Tuqay-Teymurun anası merkit
tayfasından olan Qarpi xatun. Maraqlıdır ki, kummanın oğlu Tuqay-Teymur
Cuçi xanın əsas səkkiz arvadından doğulan süd qardaşları Orda-İçen, Batı, ►
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Berke, Şiban və b. ilə birlikdə nəinki
Dəşt-Qıpçaqda cuçilər dövlətinin yaranmasında,
hətta
ümumimperiya
məsələlərinin həllində də fəal iştirak edir
və hakimiyyətdə ən ali vəzifələrdən birini
tuturdu, nəticədə onun törəmələri Qızıl
Orda, Krım və Orta Asiyada hökmdarlıq
taxtına yiyələnirlər. Müsəlmanlar onlara
“xanedan-i Tuqaytimuriyan” (“Tuqayteymur sülaləsi”) deyirdilər.
Beləliklə, çingizlilərin bütün oğulları, istər nikahlı arvadlarından, istərsə də
kənizlərindən dünyaya gəlsinlər, hər biri
fərq qoyulmadan qanuni övlad hesab
edilirdi və doğum tarixlərinin ardıcıllığını
gözləməklə vərəsəlik dərəcəsinə malik
idilər.
Çingizxanın 4 oğlunun xususi status
alması isə onunla izah olunur ki, Bortexatun ən çətin anlarında ərinin yanında
olmuşdu. Onlar çiyin-çiyinə verib qanlı mübarizələrdən keçmişdilər, əsirlik,
qaçqınlıq həyatı yaşamışdılar. Və 4
oğlun da hər biri ayrılıqda yorulmadan
fəaliyyət göstərmiş, atalarına dayaq dur-

Dənizləşən dəmir insan – Çingizxan

muşdular. 1240-cı ilə aid rəsmi moğol
xronikasına əsasən, Yesugey bahadurun ölümündən sonra bütün dostları
mərhumun ailəsindən üz döndərdiyi çağlarda kunqratlı Day-Seçen hədə-qorxulara, məzəmmətlərə məhəl qoymayaraq
qızını Temuçjinə ərə vermişdi. Bu elə
bir xeyirxah addım və istək idi ki, onu
tənhalıqdan, meşə, çöllük həyatından
qurtarmışdı, isti ocaq başına çəkmişdi.
Çingizxanın Baş arvadını ürəkdən sevib-sevmədiyi heç kimə bəlli deyil. Lakin 9
yaşından taleyini bağladığı insana böyük
hörmət bəslədiyi hamıya gün kimi aydın
idi. Mənbələrdə Borte xatunun müdrikliyi
və tərbiyəçi rolunu yerinə yetirməsi xüsusi vurğulanır. O, həm də ərinin ən yaxın
məsləhətçisi idi. Bortenin Çingizxandan
4 oğlu (Cuçi, Çaqatay, Ugedey, Tuluy) və
5 qızı doğulmuşdur.
F.Rəşidəddin bildirir ki, Çingizxanın
başqa arvadlardan da 4 oğlu (Qulqan,
Caur, Curçitay, Orçaqan) dünyaya
gəlmişdi. Lakin sonuncu 3 oğlan murada çatmadan xəstələnib ölmüşdür. On-

lar özlərindən sonra nəsil yetişdirməyə
belə macal tapmamışdılar. Qulqan isə
1237-ci ilin payızında (digər mənbəyə
görə, 1238-ci ilin yanvarında) moğolların
rus knyazlığına hücumu zamanı Kolomnanın mühasirəsindəki döyüşdə aldığı
ağır yaradan canını qurtara bilməmişdir.
Lakin o, bu çağadək çoxsaylı arvadlarından olan 4 oğlunu ərsəyə çatdırmış,
Çingizxan soyunun qol-budaq atmasında müəyyən rol oynamışdı. Atası onu da
birinci 4 oğlunun mərtəbəsinə qaldırsa
da, F.Rəşidəddinin fikrinə əsasən, xalq
arasında elə təsəvvür formalaşmışdı ki,
kunqratlı Borte xatunun 4 oğlu daha çox
tanınmış və seçilib-sayılmışdır.
Nədənsə,
Çingizxanın
yüksək
vergisi irsən oğlanlarının heç birinə
keçməmişdi. Ancaq onların birinə də
bacarıqsız, qabiliyyətsiz demək olmazdı. İşbilən, enerjili, görüb-götürən idilər.
Onları “Cami at-tavarix” müəllifi daha
düzgün xarakterizə edirdi: “Çingizxanın
bu 4 oğlu ağıllı, vəzifələrini yerinə yetirən,
kamil, mənlikli, cəsarətli və igid idi. Ona
görə də atası, qoşun və xalq tərəfindən
çox sevilirdilər. İmperiyanı qoruyub saxlayan dörd dayaq idilər. Çingizxan onların – “kuluk”larının hər biri üçün ayrıca
dövlət hazırlamışdı”.
“Kuluk” o səxslərə, atlara, varlıqlara
deyirdilər ki, hər cəhəti ilə başqalarından üstünlüyünü nümayış etdirir, həm
döyüşdə, həm də dövlət işlərində ön sırada dayanırdı.
Xərəzmşah dövlətini diz çökdürəndən
sonra (1219-1224) Çingizxan “dörd
kuluk”a xüsusi torpaq - “yurd” ayırdı.
Tarixi ədəbiyyatlarda onun bağışladığı
geniş torpaqlar “udel”, ya da “ulus” adı
ilı təqdim olunur. Maraqlıdır ki, ulusların
yaxın, yaxud uzaq məsafəyə düşməsini
nüfuzlu oğlanlarının yaş fərqlərinə görə
müəyyənləşdirirdi. Borte xatundan olan
ən kiçik oğlu Tuluy üçün öz nəslinə
mənsub Mərkəzi Monqolstan ərazisini
və 129 minlik nizami ordusunun 101
min nəfərini ayırdı. Ancaq Tuluy öz
vərəsəsinə atasının ölümündən sonra
sahib durdu. Ölkədən qərbə doğru zəbt
edilən geniş torpaqlar 3 böyük oğlanları
arasında bölüşdürüldü. Belə ki, üçüncü oğlu Udeqeyə Qərbi Monqolstanla
Tarbaqatay, ikinci oğlu Çaqataya Şərqi
Türkstan, Semireçye, Maverannahr (iki
çay - Amudərya və Sırdərya arası), böyük
oğlu Cuçiyə İrtışdan qərbə doğru Şimali
Xorezmdən, Qayalığın (Semireçyedə)
sərhəddindən Volqa ətrafınadək uzanan
yurdu (indiki Qazaxstan çöllüyünü) verdi.
Çin, ərəb mənbələrində, xüsusilə XIII
yüzilliyin müəllifləri moğol-tatar əsarətini
ətraflı və dolğun şəkildə təsvir edirlər.
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çingizlilər “şahzadə”, “padşahzadə”, kağızı sonralar Avropaya gətirmişdilər)
ya da sadəcə “pesar” (fars sözüdür, üzərində yazılmış və “Yasa-name-i buhərfi mənası “oğul” deməkdir) adlanır- zurq” (“Böyük Yasa kitabı”) adlandırıldılar. Cuçilərin, çaqatayların, hulaidlərin mışdır. Lülələnmiş tumarları qanunları ən
3-cü, 4-cü və sonrakı nəsillərinin yaxşı bilən çox nüfuzlu xanzadə qoruyurşahzadələrinin adlarına isə “oğul” və du. Yeni xan seçiləndə, ordu döyüşlərə
“oğlu” türk sözünü əlavə edirdilər. XIV yola düşəndə, xanzadələrin yığıncağı çayüzildən sonra “sultan” kəlməsi bütün ğırılanda dövlət məsələlərinin müzakirəsi
və həlli məqsədilə “Yasa” iqamətgaha
deyimləri sıxışdırıb aradan çıxarmışdır.
Xan nəslinin nümayəndələrinə pis gətirilir, orada yazılan qanunlar əsasında
əməllərinə görə xanzadələrin ümumi qərar çıxarılırdı.
Təəssüflər olsun ki, “Böyük Yasa” və
yığıncağı cəza verirdi, çingizlilərlə bağlı hər hansı bir hökmü isə yalnız xan “Altan-dəftər” bu günlərə tam halda gəlib
özü, ya da nəslin ağsaqqalı icra etdirirdi. çatmamışdır. A.Cuvayni, F.Rəşidəddin,
Çingizlilər maddi vəziyyətindən, əqli və İoahh de Plano Karpini, Vassaf, İbn
fiziki keyfiyyətindən asılı olmayaraq öz Battut, Qriqori Əbu-l-Fərəc, Markizi
hüquq və üstünlüklərini doğuşla qazanır- və b. səlnamələrində, xronikalarında
dılar. Bir sözlə, ali mənsəbə çatmaq üçün onun barəsində bəzi xatırlatmalara,
söyləmələrə rast gəlirik.
bu ailədə dünyaya gəlmək kifayət idi.
Çingizxanın qərarlarına imperiya“Qızıl nəsil”də qadın xətti əhəmiyyət
kəsb etmirdi. Təkcə xan qızlarını alanla- nın bütün sakinləri ilə yanaşı, xanlar
ra “qurqan” (xan nəslinin kürəkəni) titulu özləri də sözsüz riayət etməli idilər. Lakin “Yasa”nı adi adamlar da, Çingizlilər
verilirdi.
də pozmaq məcburiyyətində qalırdılar.
Ona görə ki, qanunlar təkcə köçəri həyat
“BÖYÜK YASA”NIN QANUNLARI
tərzinin normalarını tənzimləyirdi. Moğol“Kimsə özündən sonra yaxşı ənənə tatarların əsarət altına aldığı ölkələrin
qoyursa, onu qorumaq lazımdır. Ata əksəriyyəti, o cümlədən Orta Asiya,
düzgün qanun çıxarıbsa, saxlanmalı- Cənubi Qafqaz və İranda ta qədimdən
dır, əksinə - onun qaydaları pisdirsə, sınanmış hüquq ənənələri formalaşmışdı. Hər üç bölgədə oturaq həyat vardı.
yaxşısı ilə əvəz edilməlidir”.
Əhali islam inancına inanırdı. Rusiyada
Babur. “Baburnamə”. isə xristianlıq hökm sürürdü. Köçəri tayfa
və qəbilə birləşmələrinin məişət tərzinə,
Çingizlilər imperiyada qapalı ali əxlaqına, samançılıq inancına əsaslanan
aristokrat şəraiti yaratmışdılar, hakim normalar onlar üçün uyğunsuzluq yarasülalə olaraq hüquqi vəziyyətləri ilə dırdı, qəbuledilməz sayılırdı. Bu zəmində
ölkənin ümumi əhalisindən tamamilə “Yasa” nəzarətçiləri ilə yerli əhali arasında
seçilirdilər. Xanlıq haqqını “qızıl nəslin” qarşıdurma yaranır və ikincilərin faciəsi
nümayəndələri həmişə qoruyub sax- ilə nəticələnirdi. Cuvayni “Yasa”nin
lamış, bu halı dövlətin təbii atributuna baş nəzarətçisi Çaqatayın atdığı adçevirmişdilər. “And” ancaq onlardan dımlar barədə yazırdı: “Öz ətrafını və
qəbul olunurdu. Eləcə də təkcə “qızıl rəiyyətini cüzi qanun pozuntusuna görə
nəslin” nümayəndələrinin Çingizxanın ağır cəzalandıraraq “Yasa”nın qorxusu
hökmdar xəzinəsində saxlanılan “Böyük altında saxlayırdı. Onun hakimiyyətində
Yasa”sına (qanun və əmrlər toplusu) və ordusunun yaxınlığından keçən hər kəs
“Altan-dəftər”ə (çingizlilərin xan nəslinin nə avanqarda, nə də mühafizə dəstəsinə
rəsmi tarixi “Qızıl dəftər” adlanırdı) əl vur- ehtiyac duyurdu. Obrazlı desək, hətta
maq ixtiyarı vardı.
hər hansı bir qadın başına qızıl dolu
“Yasa” (türk sözüdür, tam şəkli qab qoyub, qorxmadan təkbaşına
“yasaq”dır, moğolcaya keçəndə “casaq” küçələrdən keçib gedirdi. Çaqatayın
olub) “qərar”, “qanun” deməkdir, dövlətin yaydığı kiçik əmrlər müsəlman əhali
əsas qanunlar toplusu idi. Ehtimal edilir üçün qəbuledilməz idi. Məsələn, ətindən
ki, ilk dəfə 1206-cı ildə qurultayda qəbul istifadə etmək üçün mal-qaranı kəsməyin,
edilmiş, 1218-ci ildə növbəti qurultay- yaxud səhər axar suya girməyin. O, büda yenidən baxılaraq düzəlişlər edilmiş, tün əyalətə car çəkdirmişdi ki, qoyunun
onun son “redaksiyası” 1225-ci ildə qanı tökülməməlidir. Xorasanda heç
yerinə yetirilmişdir. Cuvayni və misirli kimin açıq şəkildə mal-qara kəsməyə
yazıçı Markizi (1441/42-ci ildə ölmüşdür) cəsarəti çatmırdı. Müsəlmanlar cəmdək
“Baş Yasa” barədə daha tutarlı məlumatlar yemək məcburiyyətində qalmışdılar”.
vermişlər. Cuvayniyə görə, Çingizxanın İmperiyanın tarixçisi Rəşidəddin də in“Yasa”sı uyğur yazısı ilə “tumar” (lülə sanın xırda hərəkətinə, hətta sadəcə
şəklində bükülmüş kağızdır. Moğollar olaraq laqeydlik göstərməsinə görə ağır ►
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Qəribədir ki, farsdilli səlnamələrdə çoxsaylı təhriflərə, dolaşıqlıqlara yol verilib.
Məsələn, Cuzcani “Tabakat-i nasiri”də
(1260-cı ildə Hindistanda tərtib edilmişdir) səhv olaraq bildirir ki,Tuşinin (əslində
Cuçi olmalıdır) 4 oğlu vardı: böyüyünün
adı Batı idi, ikincisi Çaqata (tak!), üçüncüsü Şiban, dördüncüsü isə Berke idi.
İranlı Cuvayni də 1253-1260-cı ildə yazdığı “Tarix-i cahan quşay”da qeyri-dəqiq
və yarımçıq məlumatları sadalayaraq
yazır: “Tuşinin 7 oğlu vardı: Bamhal,
Hordu, Batı, Şibaqan, Tunqut, Berke
və Berkeçar”. F.Rəşidəddin daha dəqiq
məlumat verir: “Cuçi xanın 40-a yaxın
oğlu və saysız-hesabsız nəvəsi vardı.
Lakin onları mərkəzlə çox uzaq məsafə
ayırdığından (Cuçi ulusunun iqamətgahı
İranda yerləşiridi) bir adam tapılmamışdı ki, xanın törəmələrinin sayını
dəqiq müəyyənləşdirsin”. “Səlnamələr
toplusu”nda yalnız Cuçinin 13 oğlunun
davamçıları haqqında “yaddaş”a rast
gəlirik. Topal Teymurun sarayında 1426cı ildə tərtib olunan “Muizz al-ansab”da
isə Cuçinin 18 oğlunun adı çəkilir. Çaqatayın 8, Yeqedeyin 7, Borte xatunun son
beşiyi Tuluyun 10, Çingizxanın 5-ci oğlu
Qulqanın isə merkit tayfasının hakiminin
qızı Oulan xatundan 4 oğlu olmuşdur.
Beləliklə, həyatının sonunda, 1227-ci
ildə Çingizxanın kişi törəmələrinin ümumi
sayı 100-105 nəfərə çatırdı. Onun böyük
nəvələri 40-dan az, yeniyetmə nəticələri
isə 60-dan az deyildi. Tarix göstərir
ki, “altan uruq” (“qızıl soy”) əsasən
4 oğulun yardımı ilə qol-budaq ataraq
şaxələnmişdi. Çingizxanın qardaşlarından yalnız Hasarın (Coçi-Kasar şəklində
də qeydə alınıb) törəmələrinin “qobequn”
(xanzadə) titulu daşımaq hüququ vardı, qalanların adları əyanlar sırasında
çəkilirdi. Bir məlum hadisə var ki, 1336-cı
ildə Təbəristanda (Xəzər dənizinin cənub
sahillərində yerləşən əyalət) Hasarın
nəticəsi Toqa-Teymur taxta çıxarılıb. Bu
barədə Həmdullah Qəzvini “Mucmal-i
Fəsihi” əsərində məlumat verir. Nədənsə,
Monqolstanın özündə belə Hasarın davamçılarına rəğbət bəsləmirdilər.
Altan uruqa paralel olaraq çingizlilərin
4 qolunun hər biri ayrılıqda yeni nəsil
şəcərəsi yaratmışdı. Cuçilər sülaləsi Qızıl Ordada, çaqataylar sülaləsi Orta Asiya
və Şərqi Türküstanda, hulaidlər sülaləsi
İranda, Yuan sülaləsi Monqolstan və
Çində uzun zaman hakimlik etmişdilər.
Sonuncuların sahzadələrinə Çin dilindən
götürülmüş “tayci” deyirdilər. Çingizlilər
evinin qərb uluslarında isə nəslin davamçılarına aid titullar başqa şəkildə
səslənirdi. XIII və XIV əsrin əvvəllərində
yaranan müsəlman səlnamələrində ilk
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cəzalandırılmasına, belə hallarda ölüm məskunlaşmaq adəti yox idi”. Əslində mışdılar. Temuçjin iradəsi, mətinliyi
hökmünün çıxarılmasına qarşı etirazını isə məhz “Yasa”nın bu tələbi çingizlilərin ilə nəinki mal-mülkü talanmış ailəsini
bildirirdi.
özləri tərəfindən, Çaqatay, Cuçi və Hu- imtiyaza çatdırmışdı, bütün Çöllük
Əslində “Yasa” çingizlilər nəsli üçün laqu uluslarında tez-tez pozulurdu. Bu da xalqlarını ətrafına toplayıb “el gücütərbiyə məktəbi idi. Hökmdarın tərtib et- təbii idi. Axı üç qardaşın hökmdarlıq etdi- nün sel gücü” olduğunu sübuta yetirdiyi qanunlara görə, despotik qərarlar yi diyarlarda möhtəşəm qalalar, saraylar mişdi. Onları aşağılayanları diz çökelə hallara tətbiq edilməli idi ki, kiminsə salınmışdı. Onları dağıdıb yerində çadır- dürüb qul vəziyyətinə salmış, nəslinin,
əməlləri dövlətin sütunlarının qırılması- lar, alaçıqlar qurmaq, ya da bər-bəzəkli xalqının şöhrətini bütün dünyaya yayna gətirib çıxsın. Sadəcə olaraq bəzən imarətlərin yanında öz adətləri üzrə balamışdı. Hərbi qüdrəti və qeyri-adi ağlı
ucqarlarda “Yasa”nı bayağılaşdırır, daha ca dədə-baba yurdları salıb vilayəti idarə
ilə bir-birinin ardınca düşmənlərini
doğrusu, hakimlər qanunlardan öz iradə etmək mümkün deyildi.
enmişdi, qələbəni qələbəyə calamışdı.
və məqsədlərinə uyğun şəkildə istifadə
Teymurun qurduğu dövlətdə (1370Əvəzsiz şücaətlər göstərdiyinə görə
edirdilər. Mənbələrdə göstərilir ki, Çin- 1405) Çingizxanın adına bağlanan qanun
gizxan buyururdu: “Əgər bizim uruqda və hüquq toplusu “Tura” (qədim türk sözü nəsli və tayfası onu iki dəfə 1189-cu
kimsə “Yasa”nı birinci dəfə pozursa, qoy “törə”nin təhrif olunmuş variantıdır) adla- ilin astanasında və 1206-cı ildə “Böonu sözlə məzəmmət etsinlər. Əgər o, qa- nırdı. Teymurilərin “Yasa”ya münasibətini yük xan” elan etmiş və “Çingizxan”
nunlara ikinci dəfə tabe olmursa, qoy onu Hindistandakı Moğol dövlətinin hökmdarı tituluna yüksəltmişdi. Bu ləqəb onun
“Bilik” əsasında cəzalandırsınlar. Üçüncü Baburun yazdıqları əsasında aydınlaşdır- atadanqalma şəxsi adını tamamilə
dəfə qanmazlıq etdirsə, qoy onu ən uzaq maq mümkündür: “Əvvəllər bizim ataları- arxa plana keçirmişdi.
Əksər şərqşünasların qənaətinə
əraziyə - Balcin-Qulcura göndərsinlər. mız Çingizxanın qərarlarına (“Tura”ya)
O, həmin yerdə bir müddət yaşayıb geri ciddi şəkildə əməl edirdilər. Toplantılarda, görə, “çingiz” titulu türk kəlməsi
qayıdandan sonra ağıllanacaq. Bu dəfə divan zamanı, toylarda, yemək yeyəndə “tengiz”in (“dəniz”, yaxud “ümman”
də düzəlməsə, onda onu qandallayıb və oturub-duranda da “Tura”dan kənar deməkdir) latınlaşdırılmış formasıdır.
qaranlıq zirzəmiyə salsınlar. Əgər o, heç bir hərəkətə yol verilməzdi. Çin- “Tengiz-xan” (“Çingizxan”) birliyi isə
təzədən işığa çıxanda “ədəb”i (davranış gizxanın qərarları tanrı buyuruğu tək elə hərfi mənada “okean-xan” kimi anqaydalarını) mənimsədi, bu, çox yaxşı dəyişilməz və müqəddəs idi ki, insan laşılır. Əslində “dünyanın sahibkarı”
haldır. Yox, yenə tərslik etsə, qoy onda mütləq əməl etməliydi. Kimsə özündən – “dünya xanı” mənasında işlədilir.
onun yaxın-uzaq qohumları toplaşsınlar, sonra yaxşı ənənə qoyursa, onu qoruÇingizxan təkcə şəxsi hünəri, igidşura yaratsınlar və qanmazla necə rəftar maq lazımdır. Ata düzgün qanun çaxarıb- liyi və iti ağlı ilə deyil, həm də güclü
etmək barədə qərar çıxarsınlar”.
sa, saxlanmalıdır, əksinə - onun qaydalaxarakteri, daim mədsədə çatması
Adama elə gəlir ki, bu maddə mü- rı pisdirsə, yaxşısı ilə əvəz edilməlidir”.
üçün mübarizə aparması, bir yerdə
asir dünyanın ən mədəni, demokratik
Monqol-tatarlar çinlilərin bir ənənəsini
qərarlaşa bilməməsi, tutduğu yerlə
ölkəsinin Konstitutsiyasından götürül- özlərinə götürmüşdülər. Xanların çıxışlakifayətlənməməsi, daha yüksəklərə
müşdür. Qanunları dəfələrlə pozana rını yazı yaddaşına köçürüb ölümündən
doğru
can atması, arxayınlaşmamaqarşı indinin özündə dövlət orqanları bu sonra toplu halına sallaraq kitab hazırlaqədər səbir və diqqət nümyiş etdirmirlər. yırdılar. Çingizxanın bir neçə nitqini əks sı, qətiyyəti, bağışlamağı bacarmaOnu da vurğulayaq ki, imperiyada etdirən kitab türk sözü ilə adlanırdı: “Bi- sı, lazım gələndə sonsuz qəddarlıq
hərbi aristokratlar arasında çoxsay- lik”. F.Rəşidəddin əsərinin “Çingizxanın göstərməsi, yersiz qurbanlara yol
lı insanlar vardı ki, onlara hansı nəslə adətləri və xüsusiyyətləri” bölməsində verməməsi ilə zamanının və sonrakı
çağların bütün dövlət xadimlərindən
mənsubluğundan asılı olmayaraq, Çin- “Bilik”dən maraqlı misallar gətirmişdir.
gizxan və ondan sonrakı xanlar yüksək
Çingizxanın xoşbəxtliyi onda idi ki, fərqlənirdi. 1206-cı ildə moğolların
titullar,
mükafatlar
və
imtiyazlar hələ ümumdüşüncəsi və vahid qayda- xanı olandan sonra öz istedad və
verirdilər. Belələrini “tarxan” adlandırır- qanunları olmayan xalqlar ona inanıb, bacarığından xaricdəki rəqiblərinə
dılar. Cuvayniyə görə, tarxanlar bir sıra arxasınca düşürdü. O da yarımvəhşi qarşı yürüşlərdə istifadə etdi. Hər
üstünlüyə malik idilər. 1) onlar bütün köçəriləri, dini əqidəsi, dili, adət- döyüşü qələbə ilə başa çatdıran Çinvergilərdən azad idilər; 2) müharibədə ənənəsi, əxlaq normaları tamamilə gizxan 1224-cü ildə hakimiyyətinin
əldə etdikləri sərvətlər və ovda topla- bir-birindən fərqlənən, hətta biri sərhədlərini Çindən Orta Asiyayadək
dıqları onların xüsusi mülkiyyəti sayı- digərinə ziddiyyət təşkil edən milyon- uzatdı.
lırdı; 3) hər dəfə saraya icazəsiz girə larla kütləni uzaq-yaxın məsafələrdə
...Hələ
qarşıda
Orta
Asiya,
bilirdilər; 4) ancaq 9-cu dəfə cinayət məskunlaşmalarına baxmayaraq ni- Əfqanıstan, İran, Azərbaycan, Qafqaz,
törədəndə (elə cinayətlər ki, ölümlə zamlayıb çox yüksəklərə, fətt edilməsi
Rusiya, Şərqi Avropa dururdu. Böyük
nəticələnirdi) cəzalandırılırdılar; 5) impe- yuxulara girməyən, xəyala gəlməyən
xanın söylədiklərini şəxsi katibi “Bilik”
rator ziyafətlərində fəxri yerləri tutur və yerlərə aparmışdı. Kimlər müdrik və
kitabının ağ vərəqlərinə köçürürdü.
cəsur idilər, onları ordunun əmirləri
bir qədəh şəraba qonaq edilirdilər.
Çingizxan belə deyirdi:
Zaman axarında çingizlilər və im- rütbəsinə çatdırmış, kimlər zirək, cəld
“Biz
ova çıxırıq və çoxlu maral
periyanın qərbi uluslarının hərbi-köçəri və çevik idilər, onları ilxıların rəisləri
öldürüruk.
Biz yürüşlərə gedirik və
aristokratiyası müsəlman dövlətçilik və qoymuşdu. Kimlər avam, qanmaz,
saysız-hesabsız
düşmən qırırıq. Yolumədəniyyət ənənələrinə alışdılar, islam qabiliyyətsiz idilər, onların əllərinə
dinini qəbul etdilər, yavaş-yavaş “Yasa” oraq, bel, yava verib ot biçininə muzu ulu Tanrı göstərdiyindən hər iki
işi asanlıqla yerinə yetiririk. İnsanlar
gondərmışdı.
qadağalarından əl çəkdilər.
Bir
vaxtlar
Yesuqey
batırın bunu unutduqlarından əməllərimizdə
Həmdullah Qəzvininin sözlərinə
görə, “Çingizxanın “Yasa”sına zidd oldu- yetimlərinə əl tutan tapılmamışdı. başqa şeylər görürlər”.
ğundan əvvəllər moğolların şəhərlərdə Yaxınları uşaqların son tikələrini qap(Ardı var) ■
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Təbiət vurğunları

Təbiət Allahin şah əsəridi

XOŞBƏXTƏM

TƏBİƏTİN OVSUNUNA DÜŞƏNDƏ

DAĞLAR OĞLU

Bu gecə dünyanın ən xoşbəxtiyəm,
Bulaq bir yanımda, çay bir yanımda.
Təbiət nazımla oynayır mənim,
Ulduz bir yanımda, Ay bir yanımda.

Nə hirs, nə də acıq olur, İlahi,
Sinə necə varaqlanır, yumşalır.
Ürək necə açıq olur, ilahi,
Təbiətin ovsununa düşəndə.

Həyat hər insana bir həvəs verir,
Od ürək, od baxış, od nəfəs verir.
Dinirəm, səsimə çöllər səs verir,
Sükut bir yanımda, hay bir yanımda.

Nifrət olmur, qəzəb olmur, kin olmur,
İşıq olur, baxışlarda çən olmur.
İnsaf, iman ürəklərdən gen olmur,
Təbiətin ovsununa düşəndə.

Dağ çeşməsi istərəm,
dodağından öpməyə,
Dağ yağışı istərəm, ürəyimə səpməyə.
Dağ zirvəsi istərəm,
qanadlanıb süzməyə,
Dağ yolları istərəm, sinəsində gəzməyə.

Dağlar nə möhtəşəm, nə vüqarlıdır,
Zəlimxan, kainat necə varlıdır.
Ətək çiçəklidir, zirvə qarlıdır,
Qış bir yanımdadı, yay bir yanımda.

Çəmən sənin, çiçək sənin, quş sənin,
Yaddaş sənin, həvəs sənin, huş sənin.
Yaz sənindi, yay sənindi, qış sənin,
Təbiətin ovsununa düşəndə.

BORÇALIYLA
AZƏRBAYCAN ARASINDA!

Yada düşməz ağrı-azar söhbəti,
Dedi-qodu, küçə-bazar söhbəti.
İlham gələr, qələm yazar söhbəti,
Təbiətin ovsununa düşəndə.

O elimdi, o kəndimdi, bu şəhərim,
O həsrətim, bu sevincim, bu qəhərim.
Bəlli deyil nə axşamım, nə səhərim,
Mən qalmışam axşamla dan arasında.
Üfüqlərdə o bir qartal, mən bir lələk,
Zirvələrdə o bir qaya, mən bir çiçək.
Yaralıyıq, o bir candı, mən bir ürək,
Yaşayırıq ürəklə can arasında.
Bədən birdi, ət dırnaqdan ayrı deyil,
Torpaq birdi, kök budaqdan ayrı deyil.
O məmləkət bu torpaqdan ayrı deyil,
Ayrı nə var ürəklə can arasında?
Biz bilirik təklənməyin əzabı nə,
Biz dözürük ayrılığın əzabına.
Biz gəlmişik şahın, xanın qəzəbinə,
Dava düşüb xalq ilə xan arasında.

Qanqalsansa, dönüb çiçək olursan,
İblissənsə, dönüb mələk olursan,
Qayasansa, dönüb ipək olursan,
Təbiətin ovsununa düşəndə.
Lilpar adlı dolça yaşıl, cam yaşıl,
Dəyə yaşıl, daxma yaşıl, dam yaşıl,
Duyğuların dönüb olur yamyaşıl,
Təbiətin ovsununa düşəndə.
Arıya bax, bal süzür, şan yaradır,
Cana məlhəm, gözə dərman yaradır.
Hər mənzərə bir Zəlimxan yaradır,
Təbiətin ovsununa düşəndə.

Dağ çiçəyi istərəm, ətriylə məst olmağa,
Dağ qartalı istərəm,
könlümcə dost olmağa.
Dağları səsləməkdən
dilimdə dağ bitdi, dağ,
Dağsız dağlar oğluna
çətin olub yaşamaq!!!
SUAL-CAVAB
Bu çay niyə nərə çəkir?
Arxasında qarlı dağ var!
Bülbül niyə cəh-cəh vurur?
Xidmətində güllü bağ var!
Çəmən niyə naz eləyir?
Sinəsində gur bulaq var!
Arı niyə bal gətirir?
Öpüşdüyü gül dodaq var!
Könül niyə kökdən düşmür?
Tapındığı bir ocaq var!
Şair niyə havalanır?
Güvəndiyi bu torpaq var! ►

Qürbət ellər gözümüzün qıpıq yeri,
Kimsəsizlər bağrımızın yanıq yeri.
Sınıq körpü könlümüzün sınıq yeri,
Hökm oxunub saatla an arasında.
Duyğularım enər bəmə, qalxar zilə,
Bu yollarda dərdim düşüb dildən-dilə.
Bir ömürdü, əridirəm gilə-gilə
Borçalıyla Azərbaycan arasında!

Yola çıx, yola çıx,
Yolları yollara dola çıx!
Eniş en, yoxuş qalx,
Sağa çıx, sola çıx!
Yaxanı yele ver,
Ömrünü yola ver,
Baş açıq, qol açıq!
Səfərdən qalana
Həmişə yol bağlı.
Səfərə çıxana
Həmişə yol gözəl,
Həmişə yol açıq!!!
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Təbiət vurğunları

Təbiət Allahin şah əsəridi

Yerdə peyğəmbəri, göydə Allahı.
Mahir bir ovçunun baş tutub ovu,
Pusquya salıbdı, bəndə salıbdı.
Allah uçmaq üçün yaradıb səni,
Sürünmək kökünə bəndə salıbdı.
Bülbül qəfəsdə də coşub oxuyur,
Can dustaq olsa da, dili lal deyil.
Qartal buludları yarmaq üçündü,
Şığıya bilmirsə, o qartal deyil.
MƏN ÖLƏNDƏ ÜZÜMÜ
BORÇALIYA ÇEVİRİN
Orda duydum el ruhunun sazını,
Orda sevdim bir kişinin qızını,
Orda çəkdim gözəllərin nazını,
Mən öləndə üzümü
Borçalıya çevirin.
İçərimdə həsrət adlı yükü var,
Ürəyimdə yaraların kökü var,
Ləlvəri var, Ağlağanı, Lökü var,
Mən Öləndə üzümü
Borçalıya çevirin.

SAXLA
Qocalıb gedirəm aran yerində,
Yaylaq, məndən ötrü dağ yeri saxla.
Çəkim sığalımı körpə güllərə,
Bağbanlıq eşqinə bağ yeri saxla.
Sellərə yem olar sümüyüm, ətim,
Vətənsiz qəribəm, torpaqsız yetim.
Qoy sənin qoynunda bərkiyim, bitim
Kökündən üzülməz tağ yeri saxla.
Yeriyir üstümə dərd qucaq-qucaq,
Solan bir yarpağam, sönən bir ocaq.
Qəbrimi qazmağa bir parça torpaq,
Kəfənim olmağa ağ yeri saxla.

PEYZAJ

KƏNDİRLİ QARTAL
Sənin ki məskənin dağlar başıdı,
Sən ki öyrənmisən hündürə, qartal!
Dərələr dibinə kim salıb səni,
Niyə ilişmisən kəndirə, qartal?
Gözün əllərdədi, baxışlardadı,
Gah ələ baxırsan, gah ətə, qartal!
Zirvələr sultanı nə günə qalıb?
Gəldim bu səhnədən dəhşətə, qartal!
Doğra o kəndiri caynaqlarınla,
Səmalar fatehi, qayalar şahı!
Hünərin çatmasa, çağır köməyə,
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Mənim könlüm bu torpağı sevirdi,
Qürbət ellər ömrü yelə sovurdu.
Bəlkə, elə Allah özü çevirdi
Mən öləndə üzümü
Borçalıya çevirin.
Öpsün əsən yeller, yağan yağışlar,
Oxşasın sevdiyim şirin baxışlar.
Məkkə də, qiblə də məni bağışlar
Mən öləndə üzümü
Borçalıya çevirin.
Su vətəndi, balıq torda qəribdi,
Eldən ayrı qəbir, gor da qəribdi,
Mən qürbətdə, Vətən orda qəribdi,
Mən öləndə üzümü
Borçalıya çevirin.
Qoyun məni torpağının altına,
Torpağının, yorğanının altına,
Üzüm olsun ayağının altına,
Mən öləndə üzümü
Borçalıya çevirin.
TƏBİƏT ALLAHIN ŞAH ƏSƏRİDİ
Yenə təbiətlə üz-üzəyəm mən,
Döş-döşə, baş-başa, göz-gözəyəm mən.
Çıxmışam dünyanın adiliyindən,
Gözəllik adlanan möcüzəyəm mən.
Belə duymamışdım gözəllikləri
Dünyaya gəldiyim gündən bəridi.
Bir səs dalğalandı qulaqlarımda:
-Təbiət Allahın şah əsəridi!
Gəlir ildırımlar kəllə-kəlləyə,
Şimşəklər döyüşür hey kəllər kimi.

Hər zaman döyüşlər sərkərdəsidi,
Qayalar dayanıb heykəllər kimi.
Bilinmir tarixi, bilinmir yaşı,
Buluddan nəm çəkir dağların başı.
Tanrıdan gəlmədi nəqşi, nəqqaşı,
Günəş qızılıdı, şəfəq zəridi.
Günəş də dilləndi, şəfəq də dedi:
-Təbiət Allahın şah əsəridi!
Çeşməsi çağlayır min illər boyu,
Dərədə çay axır, dağda qar durur.
Qartalı zirvənin, kəkliyi daşın,
Dağ kəli qayanın yaraşığıdır.
Arısı çəmənin, quşu havanın,
Balığı dəryanın yaraşığıdır.
Nazlanır bəxtəvər gözəllər kimi,
Çiçəklər xanımdı, güllər pəridi.
Böcək də, arı da səs-səsə verdi:
-Təbiət Allahın şah əsəridi!
Vurula-vurula gördüklərinə
İnsan şair oldu, peyğəmbər oldu,
Oğul igid oldu, kişi ər oldu.
Bulaqdan saflığı götürə bildi,
Sudan şəffaflığı götürə bildi,
Qayadan sərtliyi götürə bildi,
Palıddan mərdliyi götürə bildi.
Qolları yollara bənzətdi dünya,
Cığırlar qollarda əzələ kimi.
Şimşəkdən öyrəndi qəzəbi insan,
Coşdu tufan kimi, zəlzələ kimi.
Dalğanı görəndə daldı xəyala,
Dəniztək qabardı, çəkildi insan.
Qara şuma baxdı, qara torpağa,
Şum kimi, yer kimi əkildi insan.
Rəssamdı dağların şəklini çəkən,
Daşlara can verən heykəltəraşdı.
Dağı görməyənin gözləri bağlı,
Daşı duymayanın ürəyi daşdı.
Tebiət eşqinə, sənət eşqinə,
Nə qədər ürəklər yandı, əridi.
İnsan əsər dedi yaratdığına:
-Təbiət Allahın şah əsəridi!
Əli baltalılar ayaq saxlasın,
Yaşını kəsənlər başını kəsər.
Qurudar suyunu gen dərələrin,
Yazını, yayını, qışını kəsər.
Qışda qarı yağmaz, yazda yağışı,
Naləsi kamana, neyə çəkilər.
Bir parça yaşıllıq görmək istəsə,
Yağlı əppək olub, göyə çəkilir.
Qaynar çeşmələri duru saxlamaq,
İşığı qorumaq, nuru saxlamaq,
Yer üstə ocağı, piri saxlamaq,
Torpağın ruhunu diri saxlamaq,
İnsanın ən böyük cavabdehliyi,
Bəşərin ən böyük dərdi-səridi.
Allahı qoruyar şahı qoruyan,
Təbiət Allahın şah əsəridi!!!
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Təbiət Allahin şah əsəridi

Məlhəmimi özün qoy,
yaramı özün sarı,
Salam, Sarvan dağları!
Niyə saydım dalbadal
bir bu qədər adları?
Yazdım ki, gen açılsın
yaddaşın qanadları.
Yurda sahib oğullar yəhərləsin atları,
Yaxına buraxmasın yağıları, yadları.
Millətim qucaqlasın
karvan-karvan dağları,
Salam, arxam-dayağım,
Görüşümüz mübarək,
Salam, Sarvan dağları!
DAĞLAR QONAQLIQ VERİR
Qonaq gəlib dağlara,
sazlı-sözlü, qələmli,
Sevincindən kövrəlib,
baxır gözləri nəmli.
Yenə də bulaq başı tamaşalı-sənəmli,
Şair gəlib dağlara,
dağlar qonaqlıq verir.

Torpaq adı, daş adı,
ocaq adı, yurd adı,
Haqqın nuru,
işığı həmişəlik burdadı.
Dağa çıxıb Zəlimxan,
Musa kimi Turdadı,
İlahi bir eşq ilə baxır sizlərə sarı,
Salam, Sarvan dağları!
Əlli yaşımda çıxdın ürcahıma, uğruma,
Yüz ilin həsrətitək basdım səni bağrıma.
Şır-şır axan suların məlhəm oldu ağrıma.
Göy yaylaqlar başında sən çiçəksən,
mən arı,
Salam, Sarvan dağları!

Borçalı mahalının sərvətisən, zərisən,
Neçə-neçə dostumun dilinin əzbərisən.
Ovsunlu bir gözəllik, sehrli bir pərisən,
Ruhumun yaraşığı, eşqimin şirin barı,
Salam, Sarvan dağları!
Min illərlə kişnəyib babamın atı burda,
At üstündə keçirib ömrü, həyatı burda,
Nağıl, dastan, oxşama,
qoşma, bayatı burda,
Yenə də arzuların yamyaşıldı tağları,
Salam, Sarvan dağları!
İrvahımlı, Qavıllı, Gərəkməzli, Bədəlli,
Xaccaoğlu, Dəlallar, Talıblı xalqa bəlli.
Nay Vəlinin bulağı könlümüzə təsəlli,
Bu adları qorumaq elin qeyrəti, arı
Salam, Sarvan dağları!

Yaddaşında ellərin neçə qəmli dastanı,
Əbədi sükutdadı Sarvanın qəbiristanı.
Torpaq burda şehlə yox,
göz yaşıyla istanı,
Möhürlənib daşlara yurdun ötən çağları,
Salam, Sarvan dağları!

Məmmədxanlı, Çıldırrı,
Gərəkməzli, Kələlər,
Şair qədəmlərinə çiçək səpər, gül ələr.
Bu yerlər başımızdan qızıl tökər, ləl ələr.
Aşıb-daşar sel kimi elin dövləti-varı,
Salam, Sarvan dağları!

Aşırımlar, bələnlər ömrün-günün sınağı,
Xınayaxdı yeridi qayaların yanağı.
Qızlar təpəsindədi gözəllərin yığnağı
Pərvazlanır bəy-gəlin,
sığallanır qız, qarı,
Salam, Sarvan dağları!

Qazı yurdu, Qarğalar,
Güləmmədli, Qaralar,
Məhəmmədlər,
Koxalar qəlbi qəmdən aralar.
Yurdun havası dəysə,
tez sağalar yaralar,
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Cığır tutub əlindən yüksəklərə qaldırır,
Qaya “dirsəklən” deyir,
çəmən xalı saldırır.
Sellər, sular dil açıb saz havası çaldırır,
Şair gəlib dağlara,
dağlar qonaqlıq verir.
Gah açılır - nur yağır,
gah tutulur - çən gəlir,
Duyğumuz,
düşüncəmiz zirvələrə tən gəlir.
Üzündə gül haləsi neçə gülbədən gəlir,
Şair gəlib dağlara,
dağlar qonaqlıq verir.
Baxır göyün rənginə,
baxır qarın ağına,
İnsan burda qovuşur
ömrün zirvə çağına.
Ürəyini süfrətək açıb öz qonağına,
Şair gəlib dağlara,
dağlar qonaqlıq verir.
Qaya, mamır, daş-kəsək,
yağış, bulud, çən, çiçək,
Nurlu gün, təmiz hava,
yumşaq meh, sərin külək.
Havalanıb coşanda sinəyə sığmır ürək,
Şair gəlib dağlara,
dağlar qonaqlıq verir. ■

PEYZAJ

SALAM, SARVAN DAĞLARI

Yenə qaynar çeşmədən
bir gözəl su gətirir,
Yenə çoban sürüdən qumral quzu gətirir.
Yerdən, göydən,
havadan Tanrı ruzu gətirir
Şair gəlib dağlara,
dağlar qonaqlıq verir.

191

192

003 • QAFQAZ TURİZM • FEVRAL 2007

Qisa arayış:
Rəssamlıq Akademiyasının həqiqi üzvü, YUNESKO Beynəlxalq Rəssamlar Federasiyasının üzvü, Azərbaycanın
əməkdar rəssamı, “Dünya Xalqlarının İncəsənəti” beynəlxalq assosiasiyasının laureatı, Rusiya Rəssamlar İttifaqının,
Şərqşünaslar Cəmiyyətinin üzvü, Ümumalman “Bakı” cəmiyyətinin sədri, Almaniyadakı beynəlxalq Çingiz Aytmatov fondunun kuratoru, monumentalçı, dizayner, qrafik-rəssam Heybətli Əşrəf Nəzir oğlu 1951-ci ilin fevral ayının 18-də Bakı
şəhərində anadan olub. O, 1976-cı ildə Los-Ancelesdə “Avaz” rəqs ansamblı üçün eskizlər işləyib. 1974-1979-cu illərdə
Bakıda İncəsənət İnstitutunda təhsil alaraq sənaye dizayneri ixtisasına yiyələnib. 1980-ci ildə Moskva şəhərinə köçüb.
Əşrəf Heybətli Moskva olimpiadasında mədəni proqramların həyata keçirilməsində fəal iştirakına görə RSFS Rəssamlıq
Fondunun müəllif-rəssam adını alıb. O, 1981-ci ildə Кrаsivsкaya Rеgina Lvovna ilə ailə həyatı qurub. 1981-ci ildən başlayaraq Moskvada ümumittifaq və xarici ölkələrdə beynəlxalq sərgilərdə iştirak edib. 1984-ci ildə SSRİ Rəssamlar İttifaqına
üzv qəbul edilib. 1991-ci ildə Azərbaycanın əməkdar rəssamı fəxri adına layiq görülüb və YUNESKO Rəssamlar Federasiyasının üzvü seçilib. Əşrəf Heybətli 1995-ci ildə Almaniyaya köçüb. Həmin ildən sonra Almaniya, Türkiyə, İsveçrə,
Belçika, Maltada, Moskva və Bakıda, 2006-cı ildə isə Cenevrədə BMT-nin Millətlər Sarayında fərdi sərgiləri açılıb. Tanınmış rəssamın əsərləri ABŞ, Türkiyə, İsrail, Fransa və b. ölkələrin toplularında nümayiş etdirilib. Onun eskizləri əsasında
Neapolda xalçalar toxunub. Almaniyada iki uşaq kitabına illüstrasiyaları işıq üzü görüb. O, Almaniyada, Moskva və Bakıda
saxlanılan monumental divar pannolarının da müəllifidir. Onun haqqında müxtəlif ölkələrin mətbuatında rus, ingilis, alman,
türk və Azərbaycan dillərində 100-dən artıq məqalə çap olunub. Rəssam beynəlxalq forum və konfranslarda dəfələrlə fəal
iştirak edib. “Bibliya” süjetləri əsasında və “Şərq dünyası” mövzusunda yaratdığı albomları Almaniyada çap olunub. Əşrəf
Heybətlinin “Nyu-York. 11 sentyabr” pannosu Nyu-york şəhərinin Faciə Muzeyində saxlanılır.

Əşrəf Heybətlinin nəğmələri
Almaniyada yaşayan həmyerlimiz,
Azərbaycanın əməkdar rəssamı Əşrəf
Heybətli haqqında danışarkən söhbəti
onun tərcümeyi-halı ilə deyil, yaradıcılığına xas olan başlıca üslubdan, hətta
alman praqmatizminin də zəiflədə
bilmədiyi bədii romantizmdən başlamaq istərdim.
Əşrəf iri, bəzən 100 kvadratmetrə
çatan pannoların, divar rəsmlərinin
müəllifidir. Rəssam indinin özündə də
Almaniyada ara-sıra divar rəsmləri
üçün sifarişlər qəbul edir. Lakin
Azərbaycanla bağlı motivləri daha
lal divarları danışdırmır (yalnız eskiz rəsmləri ilə kifayətlənməli olur) və
sənətçi daim bunun xiffətini çəkir. Onun
kiçik ölçülü rəsmlərinə belə baxanda
adama elə gəlir ki, bunlar hansısa iri,
mürəkkəb bir pannonun personajlarıdır. Hərəsi bir tərəfə dağılışıb müstəqil
həyatını yaşamağa başlayır. «Xonçalı qız», «Xalça yumağa gedən qadın», «Kəsmə-şikəstə» və «Bayram»
rəsmləri də bu böyük «divar-dünyanın»
parçalarına bənzəyir. Rəssam özünün
qrafika yaradıcılığında bütün növ materiallardan: pasteldən, karandaşdan,
quaşdan və s., çox vaxt da qarışıq texnikadan məharətlə istifadə edir.
Məlumdur ki, insanın nitqi daim inkişaf edir. Yalnız qürbətdə yaşayan insan öz doğma dilindəki danışıq tərzini,
ləhcəni uzun müddət olduğu kimi saxlayır. Səkkiz ildən bəri Qərbi Almaniyada yaşayıb-yaradan Əşrəf Heybətlinin
fırçası da «ləhcəsini» qoruyub saxlayıb. Əşrəfin rəsmləri yalnız onun deyil,
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Azərbaycanda yaşasaq da, elə bizim
özümüzün də «nostalji» hisslərimizi
oxşayıb-ovundurur. Çünki biz bu kompozisiyalarda ötən əsrin 70-ci illərində
formalaşmış, indi Bakının köhnə, doğma siması kimi tədricən həyatımızdan
silinən milli romantizmlə üzləşirik.
Əşrəfin yaratdığı qadın obrazları
zərifliyi ilə tamaşaçını riqqətə gətirir.
Şərq qadınının üryan gözəlliyini rəssam
bayağılıqdan uzaq, olduqca incə bir
tövrlə, taktla tamaşaçının nəzərinə
təqdim edir. «Mavi axın» rəsmində
ləpələrin maviliyinə qərq olub çimən,
çılpaq, gənc qadın təsvir edilib. Yalnız
qağayıların məhrəm durub seyr etdiyi bu gizli gözəllik rəssamın fırçası ilə
zövqümüzü oxşaya bilir.
Əşrəf Heybətlinin iri kompozisiyalarına dönə-dönə qayıtmaq lazım gəlir
(«Dastan», «Əfsanə», «Salam»). Bəzi
tədqiqatçılar bu kompozisiyalarda
Toğrul Nərimanbəyovun yaradıcılığına paralellər arayırlar. Bu mövqe ilə
yalnız qismən razılaşmaq olar. Fərqli
cəhətlər çoxdur. Böyük təsviri sənət
ustamızdan fərqli olaraq Əşrəf Heybətli
bu sayaq kompozisiyalar - divar
rəsmləri üzrə ixtisaslaşmış monumentalist rəssamdır. T.Nərimanbəyovun
folklorumuza həsr olunmuş divar
rəsmləri elə folklorla da məhdudlaşır,
biz orada konkret motivləri, qaravəlli
və nağılların konkret personajlarını görürük. Nərimanbəyovun təsvirində nağıllar donmuş, bitmiş təsir bağışlayırsa,
Əşrəf Heybətlinin qaravəlli və nağılları canlıdır, hələ sona çatmayıb, ardı
var. Bu kompozisiyalar dil açıb qəribə
şeylər danışır. Burada folklorun ya- ►
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ranma prinsipləri tarimar olur. «Dastan»
tablosunda biz əfsanəvi personajlarla
yanaşı Abşeron mənzərələri ilə rastlaşırıq. Burada İçərişəhər, nədənsə, Xəzərin
deyil, xan Arazın sahilində, Xudafərin
körpüsünün qonşuluğunda qərar tapıb.
Dədə Qorqud eposuna həsr olunmuş
kompozisiyada Yer kürəsinin kosmosdan görünüşünə, bir bucaqda isə hətta
olduqca müasir bir qadın portretinə rast
gəlirik. Daha bir fərq hər iki sənətçinin
istifadə etdiyi icra materiallarının, bədii
fəndlərin müxtəlifliyindədir.
Nağılla həyatın qovuşması yalnız
iri tablo və divar rəsmlərində deyil, kiçik rəsmlərdə də özünü göstərir («Ayın
hədiyyəsi»).
Ə.Heybətlinin
yaradıcılığı
yalnız
romantizmə meyllə bitmir. Onun yaratdığı əsərlər arasında insanı düşündürən,
fəlsəfi ovqat aşılayan rəsmlərə və tablolara da rast gəlirik («Nəhayətsiz ömür»,
«Kainat»).
Rəssamın əsərlərinə baxarkən onların janr mənsubiyyəti haqqında belə
qənaətə gəlirsən ki, bu əsərlər yalnız
konkret, ani təəssürat obyekti olmayıb, davamlı nəğmələrdir. Və həmin əsil
nəğmələrin sözləri də, musiqisi də Əşrəf
Heybətlinindir.

Avropada yaşayan Şərq ruhu
“İrs” dərgisindən:
“Bir qərinə əvvəl Əşrəf Heybətli ilə xalq
rəssamı Səttar Bəhlulzadənin emalatxanasında adi tanışlığımın sonradan dostluğa çevriləcəyini təsəvvür etməzdim.
Görünür, maraqlarımızın ortaqlığı buna
səbəb oldu. Gənc olmasına baxmayaraq, Əşrəfin tanışları, dostları arasında müxtəlif peşə sahibləri olan nüfuzlu
şəxsiyyətlər çox idi. Əminəm ki, bu gün
Əşrəfin həm sənətkar, həm də insan kimi
həyatda inamla addımlaya bilməsində
həmin şəxsiyyət-tanışların təsiri olub.
O həmişə əsl sənətkar ömrü yaşamağa, həyatda istədiklərini daha çox
gerçəkləşdirməyə çalışıb. Bunun üçün
ona məlum olan bədii-estetik vasitələrdən
istifadə edib. Odur ki, bəzən Əşrəfin yaratdıqlarını rəssamlıqdan «izm»lərin toplusuna, bəzən də hansısa cərəyanın ithafına bənzədirlər. Bunlar səthi təəssüratın
ifadəsidir. Doğrusu isə onun əsərlərində
milli qaynaqların müasir təqdimatının
mövcudluğudur.
Bu,
Əşrəfsayağı
təqdimatda miniatür sehri, Səttar zərifliyi,
Tahir sərtliyi, Toğrul şuxluğu və neçəneçə ürəyəyatımlı məziyyət çulğalaşıb,
desək, səhv etmərik.
Əşrəfin iyirmi illik yaradıcılığı çoxşaxəli
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olub. Bura onun yarım əsrlik ömrünün
məhsuldarlığını da əlavə etsək, olubkeçənləri mənalandırmaq çətin olmaz.
Bəzən
yaradıcılığının
duyulası
məhsuldarlığı məndə əvvəlcə təəccüb,
sonra isə qəribə qibtə hissi oyadır. Çox
vaxt fıkirləşirəm ki, insanlarla təmasa
tələsən, sayagəlməz ictimai işləri
görməkdən böyük həzz alan bu adam
belə məhsuldar işləməyə necə vaxt tapır?
Ancaq necə deyərlər, olanı budur. Bütün
bunlarla yanaşı, mən Əşrəfin yaradıcılığının çoxşaxəli və rəngarəng olmasını onun
gördüklərindən heyrətlənmək bacarığında görürəm. Bəlkə də elə bu duyğu onun
fantaziyasını qanadlandırmaqda acizlik
göstərəndə özü bu heyrət qaynaqlarının
ardınca gedib. Əvvəla, bütün Azərbaycanı
gəzib, sonra keçmiş SSRİ məkanında ən
nüfuzlu sənət hadisələrinin cövlan etdiyi
Moskvaya üz tutub. Bakıda sərgi salonlarında görünməyə tələsməyən gənc Əşrəf
Moskvada bir neçə yaşlı azərbaycanlı
rəssamla yanaşı Azərbaycan təsviri
sənətinin məna-məzmun daşıyıcısına
çevrildi. Onun yaradıcılığının Moskva
dövrü təxminən 15 ili əhatə edir. Əşrəfin
elə buradakı fəaliyyəti də Azərbaycandakı
əlaqədar təşkilatların nəzərindən qaçmadı və xidmətlərinə görə ona “Əməkdar
rəssam” fəxri adı verildi. Bir müddət
sonra isə o, arzuların qanadında Almaniyaya üz tutdu və indi ailəsi ilə birlikdə
Koblents şəhərində yaşayır. Bütün bunlar Əşrəfin yarıməsrlik ömür yolunun qısa
xronikasıdır. Rəssamın həyat yolu coğrafi
baxımdan vaxtaşırı dəyişsə də, çoxşaxəli
yaradıcılığının mövzusu dəyişməz qalıb. Onun irili-xırdalı əsərlərində əsas
süjet xəttini Azərbaycan mövzusu təşkil
edir. Doğma yurdun uzaq-yaxın keçmişi,
maddi-mədəniyyət abidələri və təbiəti bu
əsərlərin leytmotivində obrazlı şəkildə
əksini tapıb. Onların arasında qədim
Bakıya həsr olunmuş əsərlər xüsusi yer
tutur”.

Türk mətbuatı Əşrəf Heybətli
haqqında
“Mərhaba” dərgisindən:
“Türk sənət dünyasının Əşrəf Heybətli
olaraq tanıdığı ünlü Azərbaycan rəssamını
“Mərhaba”da qonaq etdik. O, Berlin Hür
Universitetinin Türkologiya İnstitutunun
əməkdaşı prof. dr. Barbara Kellner-Heinkelenin dəvətlisi olaraq Krım-Qafqaz
və Volga-Ural bölgəsi İslam Sənətləri və
Memarlarına həsr olunan bir simpoziuma
qatılmışdı.
Əşrəf Heybətli 9 ildir ki, Almaniyanın ►
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Koblenz şəhərində yaşıyır. Uzun çağlardan bəri gedib gəldiyi İstanbul və Ankaranı da çox yaxşı tanıyır.
Rəssam əksər əsərlərində türk
dünyasını təsvir edir. Azərbaycanda
dövlət tərəfindən “Əməkdar Rəssam”
olaraq mükafatlandırılan Heybətli deyir: “Bu fəxri ad dövlətimiz tərəfindən
özəl olaraq verilir. Sənətə və sənətçiyə
olan dəyəri göstərir. Dünyanın başqa
bir ölkəsində belə bir ad yoxdur.
Azərbaycan dövlətinin başçısı İlham
Əliyev ilə 1981-ci ildə Moskovada
universitetdə oxuyarkən tanış olub.
Ünlü Türk ressamı İbrahim Balaban
və ünlü Kırğız yazarı Çingiz Aytmatovla da dostluq edir. Əşrəf Heybətli
Azərbaycan, Rusiya, Türkiyə və Almaniyada açdığı bütün sərgilərində Türk
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dünyasını gündəmə gətirir. 1994-cü
ildə Türkiyə Cümhuriyyətinin 71-ci ildönümü ərəfəsində o zamankı Moskova
Böyükelçisi Ayxan Kaynelin təşəbbüsü
ilə açdığı sərgidə Əşrəf Heybətli Türkiyə
ilə Rusiya arasında mədəni əlaqələrin
yaranmasına yardım göstərmişdir.
2005-ci ildə Türk Dünyası Araşdırma
Vakfının rəhbəri prof. Turan Yazganın
yardımı ilə o, Süleymaniyyə Mədəniyyət
Mərkəzində, Çırağan Sarayı Antik Qalereyasında əsərlərini nümayiş etdirmişdir. Ə.Heybətlinin son layihəsi isə
olduqca maraqlıdır. O, dünyanın tanınmış 9 qadın siyasətçisinin portretlərini
çəkmişdir. Bənazir Butto, Qolda Meyer,
İndera Qandi, Raisa Qorbaçova, Hillari Klinton və Tansu Çillər bu layihənin
içərisində yer alan isimlərdən idilər.

Məşhur yazar Çingiz Aytmatov, Əşrəf
Heybətlinin Lüksemburqdakı sərgisinin
açılışında söylədiyi nitqdə deyir ki, “Çox
maraqlı və adını tanıdan rəssamdır.
Rusiya və Azərbaycandan sonra Avropanın bir çox ölkəsində sərgiləri açılıb.
Rəsmlərində Şərqin sehrli atmosferi ilə
Qərbin modern sənətini bir araya gətirir.
Qarışıq rənglərlə fantaziyasını rəsmlərə
köçürə bilir.”
Əşrəf Heybətli 1993-cü ildə Türkiyə
Cümhuriyyətinin Köln Başkonsulluğunda, 1994-ci ildə T.C.-nin Moskva
Böyükelçiliyində, 1999-cu ildə T.C.-nin
Mainz Başkonsulluğunda, 2000-ci ildə
T.C.-nin Frankfurt Başkonsulluğunun
Mədəniyyət Mərkəzində “Türk motivləri”
adlı sərgilər açaraq əsərlərini nümayiş
etdirmişdir”.
■
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Mürəkkəbçiçəklilər fəsiləsi öz tərkibində 20 mindən artıq növü və 100-ə qədər cinsi
birləşdirərək, örtülütoxumlu bitkilər içərisində birinci yeri tutmaqla yanaşı dünya florasının
tərkibində yayılan bütün ali bitkilərin 10%-ni təşkil edir. Keçmiş SSRİ florasının tərkibində
mürəkkəbçiçəklilər fəsiləsinin 180 cinsi və 3500-dən artıq növü vardır.
Azərbaycan florasında mürəkkəbçiçəklilər 560 növ və 120-dən artıq cinsi özündə birləşdirən
ən iri fəsilədir.
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Mürəkkəbçiçəklilər fəsiləsinə aid
olan bir çox cins və növlərinin tərkibində
insan orqanizmi üçün çox əhəmiyyətli
olan bioloji aktiv madəllərlə zəngin
birləşmələr aşkar edilmişdir. Bunlardan
qiymətli müalicəvi təsirə malik dərman
maddələrini, efir yağlarını, yeyinti və
yüngül sənayenin müxtəlif sahələrində
istifadəsi mümkün olan ekoloji cəhətdən
təmiz təbii boyaq maddələrini, aşı ətirli
birləşmələrini və s. göstərə bilərik.
Tərkibləri bioloji aktiv maddələrlə zəngin
olan bitkilərdən gülümbaharı, sabahgülünü, günəbaxanı, yovşanı, yeralmasını, zəncirotunu, əncinarı, çobanyastığını, sarıçiçəyi və s. göstərə bilərik.
Tərkibində qiymətli maddələr saxlayan və
xalq təsərrüfatının müxtəlif sahələrində

istifadəsi mümkün olan bitkilərdən biri də
sabahgülüdür – Tagetes L.
Sabahgülü cinsinin dünya florasında 30-32-yə qədər növü yayılmışdır.
Təbiətdə bu növlərə ən çox Afrika və
Cənubi Amerika ölkələrində rast gəlmək
olar. Keçmiş SSRİ-də, Qafqazda, o
cümlədən Azərbaycanda onun 4 növü
məlumdur. Bunların 3 növü mədəni, 1
növü isə yabanı halda yayılmışdır. Bu
növlərdən düzqalxan sabahgülü – T.
Eresta, şaxəli sabahgülü – T. Patula, nazik yarpaq sabahgülü – T. Temifolia,
yabanı – T. Siqnata və b. qeyd etmək
olar. Hazırda düzqalxan sabahgülünün
40 sortu var. Demək olar ki, dünyanın
əksər ölkələrində bəzək bitkisi kimi əkilib
becərilir. Respublikamızın şəhər, rayon,

qəsəbə və kəndlərində sabahgülü cinsinin 20-yə yaxın sort və formalarından
bəzək və yaşıllaşdırma işlərində istifadə
edilir.
Xalq arasında sabahgülünü «zərif
məxməri», «məxmər ləçək» və s.
adlarıyla
çağırırlar.
Sabahgülünün
kəskin, acımtıl ətirli çiçəkləri istənilən
xörəyə təkrarı olmayan dad və tam verir.
Belə ki, Çində təzə çiçəklərini müxtəlif
salatların və xörəklərin tərkibinə əlavə
edirlər. Gürcüstanda onun qurudulmuş
çiçəklərindən
hazırlanan tozundan
ədviyyat kimi müxtəlif xörəklərin tamını,
dadını, iyini artırmaq üçün qatqı kimi
istifadə edirlər. Həmin ədviyyat bütün
dünyada «gürcü zəfəranı» adı ilə
məşhurdur. Sabahgülünün ləçəkləri

003 • QAFQAZ TURİZM • FEVRAL 2007

Təbiət

Sabahgülü – Tagetes

www.caucasustour.az

Bitkinin çiçək və yaşıl kütləsindən boya məhlulu hazırlayıb yun və ipək
məmulatlarını çöx gözəl, parlaq, solmaz və bütün kimyəvi təsiredicilərə qarşı davamlı olan tünd-sarı, qızılı sarı, narıncı parlaq, narıncı, narıncı-qonur,
narıncı-qəhvəyi, zeytunu-sarı, firuzəyi, qonur, yaşıl, parlaq-yaşıl, tütünü və
s. rəng çalarlarına boyamaq mümkündür.

Qənnadı, çörək-bulka, pendir, marqarin və kərə yağı məhsullarının zövq
oxşayan əla keyfiyyətli sarı rəngdə boyanması ilə yanaşı, alınan məhsulları
uzun müddət xarab olmadan saxlanmasına nail olunur.

Məxmər ləçəklər

PEYZAJ

yeməlidir, tərkibində karotin C, P, E, B,
vitamin qrupu, efir yağı və s. var. Bu
bitkinin adının mənşəyi haqqında qəribə
fikirlər mövcuddur. Elmdə «tagetes»
terminindən istifadə olunur. Yupiterin
nəvəsi Tagisanın şərəfinə verilmişdir.
Mifik təsəvvürə görə, Tagisan firavan
və xoşbəxt yaşamaları üçün insanlara
qiymətli daşların yerini göstərmişdi.
İspanlar Meksikanı işğal etdikdən
sonra bu bitkini «tagetes» adlandırmışlar.
Gürcülər sabahgülünün çiçəklərindən
ədviyyat kimi sup, xarço, balıq, sous və s.
xörək növlərinə ətirli iy, xoş tam, zəfəran
rəngi vermək üçün istifadə edirlər.
Eləcə də onun çiçəklərini, iyli yaşıl
otunu qurudub başqa növ ədviyyatlarla
qarışdıraraq istifadə edirlər.
Biz ilk dəfə olaraq sabahgülünün
boyaq
xüsusiyyətləini
öyrənmək
məqsədilə 1976-cı ildən başlayaraq
onun 3 növünü və 20-yə yaxın sortunu
respublikamızın müxtəlif rayonlarında
becərməyə başladıq. Bitkinin çiçək
və yaşıl kütləsindən boya məhlulu
hazırlayıb yun və ipək məmulatlarını çöx
gözəl, parlaq, solmaz və bütün kimyəvi
təsiredicilərə qarşı davamlı olan tündsarı, qızılı sarı, narıncı parlaq, narıncı,
narıncı-qonur, narıncı-qəhvəyi, zeytunusarı, firuzəyi, qonur, yaşıl, parlaq-yaşıl,
tütünü və s. rəng çalarlarına boyadıq.
Sonra qarşımıza ikinci belə bir məqsəd
qoyduq ki, məxmərgülü çiçəklərindən
alınan narıncı-qırmızı rəng maddəsindən
yeyinti məhsullarının boyanmasında
istifadə edək.
Sabahgülünün çiçəklərindən karotinoid almaq üçün müasir və çox ucuz
başa gələn texnologiya sxemi işləyib
hazırladıq. Yeni texnologiya üsulu ilə
bitkinin çiçəklərindən 0,5 kq. narıncıqırmızı rəngli karotinoid
maddəsi
almağa nail olduq.
Hər hansı boyaq maddəsini qida
məhsullarının tərkibinə qatmaq üçün
onun zəhərsiz olduğunu öyrənmək
lazımdır. Bundan ötrü aldığımız karotinoid maddəsini Azərbaycan MEAnın Fiziologiya İnstitutunun «Təcrübi
formalogiya»
laboratoriyasında
R.Babayevin,
Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Sanitariyaepidemologiya stansiyasında Ş.Qorcayevanın rəhbərliyi altında sınaqdan
keçirdik və keçmiş SSRİ-nin
Tibbi
Elmlər
Akademiyasının
müxtəlif
müəəssisələrində
də
eksperiment
aparmaqla (15. 11. 77-il, № 08-587;
№ 72-08 / 1428, 26. 09) təsdiq olundu
ki, aldığımız karotinoid preparatı
yüksək bioloji fəallığa malikdir. Onun
tərkibində A - provitaminin antioksid ►
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Sabahgülü həşəratların sışınacaq yeridir.
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Sabahgülü cinsinin
növlərinin əksəriyyəti dikduran, yığcam, qolu-budaqlı, aydın seçilən əsas
budaqlarından və bir neçə
bərabər sırada düzülən
və yaxşı inkişaf edən yan
budaqlardan ibarətdir.
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təbiətli, antibakterial, antikanserogen
İxtiraçı-alim, biologiya elmləri doktoru, professor,
xüsusiyyətlər özünü göstərmişdir.
Mayis Qasımov Sabahgülü üzərində təcrübə aparır.
Sabahgülündən alınan floranoid
karotin maddələri bir sıra xəstəliklərin
müalicə profilaktikasında (gözün
torlu gişasında, qadın xəstəliklərində,
yanıqlarda, çətin sağalan yaraların
müalicəsində, vitamin çatışmazlığında
və s.) kosmik məhsulların müalicəvi
təsirlərinin artırılmasında istifadə edilir.
Sonra biz aldığımız ekoloji cəhətdən
təmiz qida boyasını Bakı karamel,
biskvit və marqarin fabrikində, yağ
istehsal edən zavodlarda marqarin,
pendir, kərə məhsullarında sınaqdan
keçirib maraqlı nəticələr əldə etdik.
Yeni təbii qida boyası ilə boyanmış
qənnadı, biskvit, çörək-bulka, pendir,
marqarin və kərə yağı məhsulları
zövq oxşadı. Keyfiyyətli sarı rəngdə
boyanması ilə yanaşı, bunların uzun
müddət xarab olmadan saxlanmasına
da nail olduq. Biz aldığımız boyaq
maddəsilə aşxana və restoranlarda
hazırlanan müxtəlif xörəklərin, o
cümlədən piti və plov növlərini də
gözoxşayan zəfəranı rəngə boyadıq.
Ekoloji cəhətdən təmiz olan bu yeni
boyaq maddəsi yeyinti məhsullarını
boyamaqla yanaşı onların tərkiblərini
insan orqanizmi üçün vacib olan bioloji
aktiv maddələrlə də zənginləşdirir.
Apardığımız sonrakı tədqiqatlar zamanı müəyyən etdik ki,
sabahgülündən
hazırladığımız
sarı rəngli narın toz bir çox yeyinti
sahələrində sarıkök əvəzinə işlətmək
olar. Azərbaycan respublikası Yeyinti
Sənayesi Nazirliyinin dequstasiya komissiyası sabahgülündən alınan ekoloji cəhətdən yeni təbii qida boyasını əla
qiymətlə qiymətləndirmiş, gələcəkdə
yeyinti məhsullarının boyanmasında
ondan istifadə olunmasını müqayisə
etmişdir. Mütəxəssislərin rəyinə görə
sabahgülündən alınan yeni təbii qida
boyası insan orqanizmi üçün zəhərli
və konserogen xüsusiyyətlərə malik
olan «tatrazin», «naftal-3», «sudan –
3», «4» və s. süni boyalarını, həmçinin
xaricdən çox baha qiymətə alınan bitki mənşəli «anatto» boyaq maddəsini
müvəfəqiyyətlə əvəz edə bilər.
Sabahgülü bitkisindən flavanoid
və karotinoid xüsusiyyətli maddələri
alındıqdan sonra biz onun yaşıl
kütləsindən efir yağı almağa başladıq.
Analizlərin nəticəsi göstərdi ki, bu bitkinin 1 kq. yaşıl kütləsinin tərkibində
0,5-0,6 qrama qədər xoş iyə malik efir
yağı saxlanılır.
Həmin efir yağını keçmiş SSRİnin
yeyinti,
ətriyyat-kosmetika, ►
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Sabahgülünü, əsasən, şetil və toxum vasitəsilə əkib
çoxaldırlar.

PEYZAJ

Sabahgülünün səbət çiçəkləri bir və yaxud bir neçə
rəng çalarlarından ibarətdir. Belə ki, çiçəkləri açıq sarı,
sarı, sarı-qızılı, parlaq sarı, limonu-sarı, limonu, sarınarıncı, narıncı, parlaq narıncı, qırmızımtıl-qəhvəyi və
s. olur. Meyvəsi toxumcuq olub, kəskin sürətdə, yastılaşmış, uzunsov xəttvari, yuxarıdan kiçik qabırğalarla
əhatə olunmuşdur.
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sabunbişirmə və s. müəssisələrində sınaqdan keçirərək müəyyən etdik ki, ondan
(yeyinti, spirtsiz içkilər, şirniyyat, ətriyyat,
kosmetika, sabun və məmulatlara xoş
və ətirli iy vermək üçün) müvəfəqiyyətlə
istifadə etmək olar. Sabahgülü bitkisinin
bir çox faydalı və iqtisadi əhəmiyyətini
nəzərə alıb, onun aqrotexnikasının və
məhsuldarlığını öyrənməyi qarşımıza
məqsəd qoyduq. Bu məsələni həll etmək
üçün birinci biz keçmiş SSRİ-nin Botanika bağlarında yazışma yolu ilə sabahgülünün 20-yə yaxın müxtəlif sortlarının
toxumunu əldə etməyə nail olduq. Apardığımız çöl-təcrübə işlərinin nəticəsində
məlum oldu ki, sabahgülünün bir çox
sortlarını çox asan üsulla respublikamızın bütün rayonlarında əkib becərmək
olar. Sabahgülü sort və formaları şaxtaya
davamsız bitkilərdir. Ona görə də keçmiş
SSRİ-nin başqa ərazilərində olduğu kimi,
respublikamızda da özünü birillik bitki
kimi aparır. O, əsasən, gün düşən yerləri
sevir, bununla belə zəif kölgə düşən
yerlərdə də bitib inkişaf edə bilir. Münbit
və yumuşaldılmış torpaqlarda yaxşı inkişaf edib, bol məhsul verir.
Sabahgülü
cinsinin
növlərinin
əksəriyyəti dikduran, yığcam, qolu-budaqlı, aydın seçilən əsas budaqlarından və bir neçə bərabər sırada düzülən
və yaxşı inkişaf edən yan budaqlardan
ibarətdir.
Yarpaqları sadədir, qeyri-bərabər

darağa oxşar lələkləri var, əsasən ma- tner kalium və 2,0-2,5 sentner amonium
ilidir, alt tərəfdən yağlı vəzilərlə əhatə -sulfat gübrələri verilməlidir. Sabahgülü
olunur və kənarları diş-diş olur. Onun əkilməzdən qabaq şumlanmış sahə yaxhamaşçiçəkliləri səbət formalıdır, boru və şı malalanmalı və kultivasiya ilşəri apadilşəkillidir. Səbət çiçəkləri bir və yaxud rılmalıdır. Kultivasiya işləri görülməzdən
bir neçə rəng çalarlarından ibarətdir. qabaq hər hektar sahə 1,5-2,0 sentner
Belə ki, çiçəkləri açıq sarı, sarı, sarı-qı- amonium şorası vermək lazımdır. Sabahzılı, parlaq sarı, limonu-sarı, limonu, sarı- gülü əkilən cərgələr bir-birindən 60x70 və
narıncı, narıncı, parlaq narıncı, qırmızım- yaxud 70x70 sm aralı olmalıdır.
tıl-qəhvəyi və s. olur. Meyvəsi toxumcuq
Toxumları 1,5-2,0 sm dərinliyində
olub, kəskin sürətdə, yastılaşmış, uzun- olan yuvalara 4-5 ədəd qoymaqla əkmək
sov xəttvari, yuxarıdan kiçik qabırğalar- lazımdır. Hər hektar sahəyə 3-3,5 kq
la əhatə olunmuşdur. Toxumcuqlarının toxum səpilməlidir. Sabahgülü torpağın
rəngi qara, qara-qəhvəyi, qurtaracağı temperaturu 15-250C olduqda əkildikdən
4 gün keçdikdən sonra 95-96% cücərti vesarımtıl və yaxud ağımtıl formada olur.
Güclü kök sisteminə malikdir. Ləpəaltı rir. Abşeron şəhərində sabahgülü bitkisibuğumun aşağı hissəsində, yan budaq- nin toxumlarını hava şəraitindən asılı olalarında əlavə çoxlu kök əmələ gətirir. Bu raq aprelin ikinci ongünlüyündə və yaxud
da bitkinin günün ayın istənilən dövründə may ayının birinci ongünlüyündə açıq
sahəyə əkilməsi məsləhətdir. Əkildikdən
əkib-becərməyə imkan verir.
Sabahgülünü, əsasən, şetil və toxum 1-1,5 ay keçdikdən sonra gönçələmə
vasitəsilə əkib çoxaldırlar. Biz isə, ilk müşahidə olunur. Kütləvi surətdə çiçək
dəfə apardığımız uzun illərin təcrübəsinə açması isə iyul–avqust aylarında baş
əsasən müəyyənləşdirdik ki, sabahgü- verir. Toxumları çiçəklənmədən 2 ay
lünü qələm vasitəsilə də artırıb çoxalt- keçdikdən sonra yetişməyə başlayır.
Sabahgülündən yüksək məhsul əldə
maq olar. Bu bitkini, alaq otlarından
təmizlənmiş, peyin verilmiş və yaxşı şum etmək üçün onu vaxtlı-vaxtında mineral
edilmiş torpaqlarda əkib-becərməklə bol və üzvi gübrələrlə təmin etməklə yanaşı
çiçək və yaşıl xammal əldə etmək olar. suvarma rejiminə də fikir vermək lazımAlaq otlarına qarşı mübarizə aparmaq dır. Bunun üçün sabahgülünü may, iyun
üçün qabaqcadan dondurma şumunun aylarında 2-3 dəfə, iyul, avqust aylarında
aparılması məsləhətdir. Dondurma şu- 3 dəfə, sentyabr, oktyabr aylarında 3-2
mundan qabaq isə hər hektar sahəyə dəfə suvarmaq məsləhətdir. Sabahgü3,5-4,0 sentner superfosfat, 1,5-2,0 sen- lü bitkisinin məhsuldarlığının artırılma-
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sı yollarından biri də onun hündürlüyü
20-25,5 m olanda üç hissəsinin vurulmasıdır. Belə etdikdə gövdələrdə çoxlu
miqdarda yan budaqlar əmələ gəlir ki,
bunların da üzərində yeni çiçək gönçələri
bitərək məhsuldarlığın xeyli artmasına
səbəb olur. Bitkinin çiçəklənməsi, hava
şəraitindən asılı olaraq 50-60 (75) gündən
sonra baş verir. Çiçəklənmə bəzi sortlarını da may ayından başlayaraq şaxtalar
düşənə qədər (dekabr ayının axırlarına
kimi) davam edir. Bitkinin çiçəklərini hər
həftədən bir toplamaq məsləhətdir. Biz
ilk dəfə müəyyənləşdirdik ki, əgər bitkiyə
vaxtlı-vaxtında düzgün aqrotexniki qulluq
göstərilərsə, onda il ərzində azı 5-6 dəfə
çiçək məhsulu toplamaq olar, yəni həftədə
bir dəfə onun boruşəkilli çiçəklərini qayçı
ilə kəsib götürdükdən sonra ikinci həftənin
axırlarında çiçək boruları əmələ gələrək
tam çiçək forması alır. Hər dəfə çiçək
məhsulu toplanıb başa çatdıqdan sonra suvarmalı, yumuşaltmalı və diblərinə
peyin səpilməlidir. Bu proses məhsul
yığılıb qurtarana qədər 5-6 dəfə təkrar
olunur. Sabahgülü bitkisinin çiçəklərinin
yeyinti sənayesi üçün əvəzsiz təbii boyaq xammalı olduğunu nəzərə alıb, onu
ikinci dəfə iyun ayında yığılmış taxıl
sahələrində əkməyi qərara aldıq. Bitki
toxumlarını iyunun birinci ongünlüyündə
əkdikdə 3-4 gündən sonra tam cücərti,
iyulun əvvəllərində gönçə, iyul, avqust
aylarında isə kütləvi çiçəklənmə başlayır.
Toxumunun yetişməsi hava şəraitindən
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Sabahgülündən yüksək
məhsul əldə etmək üçün onu
vaxtlı-vaxtında mineral və üzvi
gübrələrlə təmin etməklə yanaşı
suvarma rejiminə də fikir vermək
lazımdır.

asılı olaraq oktyabr, noyabr aylarında
baş verir. Apardığımız çöl-tədqiqat işləri
nəticəsində məlum oldu ki, yaxşı qulluq
göstərilmiş və normal inkişaf etmiş bir kol
sabahgülü bitkisində 350-400-ə qədər
çiçək olur. Bu çiçəyin çəkisi isə 0,5-0,6
q.-dır. Deməli, yaxşı inkişaf etmiş bir kol
sabahgülü bitkisindən 1500-1600 q yaş
çiçək məhsulu əldə etmək olar. Bu da hər
hektar sahədən 25-30 tona qədər çiçək
məhsulu əldə etmək deməkdir; bu qədər
çiçəkdən isə 100 kq-larla karotinoid və
xeyli miqdar flavonoid maddələri almaq
olar. Sabahgülü ən qiymətli karotinoid
maddəsi ilə zəngin olan bitkidir. Hesablamalar göstərmişdir. 1 kq. karotinoid
maddəsi əldə etmək üçün 15 ton kök 20
ton balqabaq və 18 ton pamidor məhsulu
sərf edilir. Lakin bizim tərəfimizdən ilk
dəfə öyrənərək həyata vəsiqə almış
sabahgülü bitkisinin 200 kq narın toz
halına salınmış çiçəyindən 1 kq.-dan
artıq karotinoid maddəsi əldə olunur. Bu
məxmərgülünün hər hektarından 100
min ABŞ dolları ilə gəlir gətirə bilərik.
Sabahgülü bitkisinin çiçək məhsulunu
iyul-avqust aylarında kütləvi çiçək açdığı
dövrdə mexanizmlər vasitəsilə toplamaq
lazımdır. Çiçəkləri əl ilə də yığmaq olar.
Belə ki, bir fəhlə və yaxud fermer bir iş
vaxtında 40-50 kq çiçək məhsulu toplaya
bilər. Bitkinin toxumlarını isə qozası tam
yetişdikdə, yəni oktyabr-noyabr aylarında
toplamaq lazımdır. Əgər qozalar vaxtında yığılmazsa, bu zaman onlar öz-özünə

çatlayıb toxumları kənara səpələnir.
Çöl-təcrübə işləri göstərir ki, hər hektar
sahədə 2-2,5 (3) sentner toxum məhsulu
əldə etmək olar.

P.S. Sabahgülü çarpaz tozlanan
bitkilərdən hesab olunur. Lakin
bəzən boru şəkilli çiçəklərindən
öz-özünə tozlanması müşahidə
edilir. Bitki yaxşı inkişaf etmiş kök
sisteminə malik olmasına, asan
əkilib becərilməsinə baxmayaraq,
bir növün sort və forması digər növün sort və formasını asanlıqla tozlayır. Nəticədə sortlar və formalar
bir-birinə qarışır. Çox məhsuldar
bitki az məhsuldar olan sort və
formalara çevrilir. Bunu nəzərə
alıb, sabahgülü bitkisinin sort və
formalarını bir-birindən 200-250
m. aralı əkməyi məsləhət görürük.
Beləliklə, sabahgülünün qiymətli
boyaq, dərman, efir yağlı və yem
əhəmiyyətli bitki olduğunu nəzərə
alıb respublikamızın ərazisində geniş sürətdə əkib-becərmək planları
haqqında düşünmək günün vacib
məsələlərindən biridir. ■
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Sabahgülü bitkisində 350400-ə qədər çiçək olur. Onun
çəkisi 0,5-0,6 q.-dır.
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İsa Əkbər oğlu
Həbibbəyli

İsmayıl Muxtar
oğlu Hacıyev

Səfərəli Yaqub
oğlu Babayev

Vəli Hüseyn oğlu
Əliyev

Məhərrəm
Allahqulu oğlu
Cəfərli

Görkəmli ədəbiyyatşünas-alim İsa Əkbər oğlu Həbibbəyli 1949-cu ilin oktyabr ayının 16-da Şərur rayonunun
Danzik kəndində müəllim ailəsində anadan olmuşdur. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Naxçıvan filialını
(Azərbaycan dili və ədəbiyyatı ixtisası üzrə) fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir (1971). Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun aspiranturasında təhsilini davam etdirmiş, «XX əsrin əvvəlləri
Azərbaycan romantik lirikası» mövzusunda namizədlik (1980), «Cəlil Məmmədquluzadə: mühiti və müasirləri»
mövzusunda doktorluq dissertasiyası (1996) müdafiə etmişdir. 1971-75-ci illərdə orta məktəbdə müəllim işləmiş
və 1975-ci ildən Naxçıvan Dövlət Universitetində elmi-pedaqoji fəaliyyətə başlamışdır. Hazırda Naxçıvan Dövlət
Universitetinin rektorudur. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü (2001), həqiqi üzvü (2003), professordur (1997). Əməkdar elm xadimi fəxri adına layiq görülmüşdür (1999). Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin deputatı olmuş (1997-2005), Türkiyə Cümhuriyyəti Atatürk Mədəniyyət, Dil və Tarix Yüksək Qurumunun
müxbir üzvü (1999), Nyu-York Elmlər Akademiyasının və BMT yanında Beynəlxalq İnformasiyalaşdırma Akademiyasının həqiqi üzvüdür (2001). «Ankara Universitetinin fəxri dostu» diplomunu almışdır (1999). Müxtəlif həcmdə
olan 54 kitabın və broşuranın, 200-dən çox elmi məqalənin müəllifidir. Əsərləri Azərbaycandan başqa Türkiyə,
Rusiya, Fransa, Belçika, Pakistan, İran, İraq, Bolqarstan və Başqırdıstanda çap olunmuşdur. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin (1988) və Jurnalistlər İttifaqının (2000) üzvüdür. Bakı, Ankara, Paris, Braunşvayq, Presten, Brüssel, Barselona, Təbriz, Marağa, Şumen, Bişkek, Bağdad, Ufa və Qazi Mağosada keçirilmiş qurultay, simpozium
və seminarlarda məruzələrlə çıxış etmişdir. Azərbaycanda nəşr olunan «Naxçıvan» ensiklopediyasının, «Cəlil
Məmmədquluzadə» ensiklopediyasının, «Azərbaycan və azərbaycanlılar», AMEA-nın “Xəbərlər”, «Qafqaz turizm»
jurnallarının, «Ədəbiyyat qəzeti», «Elm» və «Tələbə-press» qəzetlərinin redaksiya heyətlərinin üzvüdür.
Tarixçi-alim İsmayıl Muxtar oğlu Hacıyev 1951-ci ilin yanvar ayının 21-də Culfa rayonunun Xanağa kəndində
anadan olub. 1974-cü ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun (indiki ADPU) tarix fakültəsini bitirib. Naxçıvan MR-nın orta və ali təhsil sistemində mühüm vəzifələrdə çalışıb. Naxçıvan Dövlət Universitetinin tədris işləri
üzrə prorektoru olub (1997-2003). Onun elmi fəaliyyətində Azərbaycanın milli dövlətçilik tarixində Naxçıvan MRnın yeri mövzusu mühüm yer tutur. Azərbaycan qadınlarının arxa cəbhədə (1941-45) ictimai-siyasi və mədəni
fəaliyyəti, Naxçıvan bölgəsinin ərazi taleyi, sosial-iqtisadi və tarixi məsələlərinə dair tədqiqat işləri yazıb. Əsərləri
xarici dillərdə də nəşr olunub. O, 2001-ci ildə ABŞ Bioqrafiya İnstitutu tərəfindən “İlin adamı” adına layiq görülüb.
Hazırda AMEA-nın Naxçıvan Bölməsinin sədridir, akademik və millət vəkilidir.
Azərbaycan Respublikasının əməkdar elm xadimı, coğrafiya elmləri doktoru, professor, Naxçıvan MR-in
əmakdar müəllimi, Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyəti Naxçıvan filialının sədri Babayev Səfərəli Yaqub oğlu 1923-cü
ildə Babək rayonundakı Təzəkanddə (keçmiş Əznəburq - Təzəkənd) anadan olmuş, 1940-cı ildə Naxçıvan Pedaqoji texnikumunu, sonralar Naxçıvan Dövlət Müəllimlər İnstitutunu, Azərbaycan Dövlət Qiyabi Pedaqoji İnstitutunu
və Respublika Partiya Məktəbini farqlənmə diplomları ilə bitirmışdir. Babayev S.Y. 1940-cı ildə Babək rayonunun
Xıncab 7 illik məktəbində müəllim, dərs hissə müdiri, direktor vəzifələrində, 1948-1972-ci illərdə Azərbaycan LKGİ
Naxçıvan Vilayət Komitəsinin ikinci katibi, Naxçıvan MSSR-nin Maarif Naziri, Naxçıvan rayon Partiya komitəsinin
birinci katibi, Naxçıvan MSSR Radio Verilişləri və Televiziya Komitəsinin sədri, Nazirlər Soveti Sədrinin birinci müavini, Azərbaycan Pedaqoji İnstitutu Naxçıvan filialının direktoru vəzifələrində işləmişdir. 0,1972-ci ildən Naxçıvan
Pedaqoji İnstitutunda (sonra universitetə çevrilmişdir) dosent, dekan və kafedra müdiri vəzifələrində çalışmışdır.
Babayev S.Y. üç çağırış Naxçıvan MSSR Ali Sovetinin, 5 noyabr 2000-ci ildə isə ikinci çağırış Naxçıvan MR Ali
Məclisinin deputatı seçilmişdir. Babayev S.Y. «Qədim diyarın təbiəti» (1970), «Naxçıvanda «Kitabi Dədə Qorqud»
toponimləri» (1999), «Naxçıvan Muxtar Respublikasının cografiyası» (1999) və «Əfsanələr diyarı» (2001, təkrar
nəşr 2002) monoqrafiyalarının, 80-dən çox elmi əsərin müəllifidir. Onlardan 8-i xaricdə işıq üzü görmüşdür. “Naxçıvanda “Kitabi-Dədə Qorqud” toponimləri” monoqrafiyasına görə alimə “Əməkdar elm xadimi” fəxri adı verilmişdir.
Səfərəli müəllim 6 övlad atası və 15 nəvə babası idi. Babayev S.Y. 2003-cü ildə 80 yaşında vəfat etmişdir.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, tarix elmləri doktoru, professor Vəli Hüseyn oğlu Əliyev
1936-cı ildə Şəki rayonunun Daşbulaq kəndində anadan olmuşdur. Soy kökü Naxçıvan şəhərindəndir. O, Bakı
Dövlət Universitetini bitirib, AMEA-nın Tarix İnstitutunda elmi fəaliyyətə başlamışdır. “Azərbaycanda tunc dövrü
boyalı qablar mədəniyyəti” adlı namizədlik (1966), “Azərbaycanın orta tunc dövrü tayfalarının mədəniyyəti” adlı doktorluq dissertasiyası (1984) müdafiə edib. 1990-cı ildən Azərbaycan EA-nın Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunda
“Tunc və ilk dəmir dövrü” şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışır. 1997-ci ildən həm də ADPU-nun Ümumi tarix kafedrasının müdiri vəzifəsində işləyir. Professor V.H.Əliyev Arxeologiya və Etnoqrafiya lnstitutunun baş planında olan
“Naxçıvan Muxtar Respublikasının maddi mədəniyyəti” mövzusunun əsas tədqiqatçısı və rəhbəridir. O, Naxçıvan
Arxeoloji Ekspedisiyasına başçılıq edərək 40 ildən artıqdır ki, bu ərazidə qədim və orta əsr abidələri üzrə elmi işlər
aparır. Onun elmi əsərləri Azərbaycanda və xarici ölkələrdə (Pakistan, Rusiya, Ukrayna, Gürcüstan, Özbəkstan və
s.) nəşr edilib. 6 monoqrafiya, 200-ə qədər elmi və çoxlu elmi-populyar publisistik məqalələrin müəllifidir.
Folklorşünas-alim Məhərrəm Allahqulu oğlu Cəfərli 5 yanvar 1946-cı ildə Kəngərli rayonunun Xok kəndində
anadan olmuşdur. 1969-cu ildə APİ-nin filologiya fakültəsini bitirmişdir. “Osman Sarıvəlli və şifahi xalq yaradıcılığı”
mövzusunda namizədlik (noyabr 1984), “Məhəbbət dastanlarının poetikası” mövzusunda doktorluq (iyun 2003)
dissertasiyası müdafiə etmişdir. O, 1971-ci ilin iyul ayından bu günədək Naxçıvan Dövlət Universitetində (müəllim,
dosent, professor) çalışır. 1993-1997-ci illərdə fakültə dekanı kimi səmərəli fəaliyyət göstərmişdir. 1996-2003-cü
illərdə Ali Diplomatiya Kollecinin Naxçıvan bölməsinin rektoru olmuşdur. Hazırda ixtisaslaşdırılmış müdafiə Şurasının üzvüdür. 1 fevral 2004-cü ildən AMEA Naxçıvan Bölməsinin Folklor şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışır.
M.A.Cəfərli 26 kitabın, kitabçanın, 100-dən artıq elmi və metodik məqalənin müəllifidir, bir neçə toplunun tərtibatçısı
və redaktorudur. Onun bir sıra məqalələri İran və Türkiyədə, “Dastan və mif’ (2003) kitabı isə Təbrizdə nəşr olunmuşdur. O, folklorşünas alim kimi Azərbaycanda, Türkiyədə və Tatarıstanda keçirilən elmi konfranslarda, simpoziumlarda elmi məruzələrlə çıxış etmişdir. M.A.Cəfərli 1998-ci ildə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinə üzv qəbul olunmuşdur. 2004-cü ildə “Qızıl qələm” mükafatına layiq görülmüşdür.
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