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Doğma Türkiyə və İranla 
əlaqələrimizdən danışmaq haqqı-
mız əlimizdən alınmışdı. Sərhədyanı 
kəndlərdə Arazın o tayından qulaq-
larımıza caz səsi gəlirdi, muğam 
eşidilirdi. Kimlərsə hərdən “Dilinə 
qurban, qardaş!” – deyə qışqırırdı. 
Qərbi Azərbaycanda Ağrı dağının 
ətəklərində tikanlı məftillərdən o 
yanda türkü oxuyurdular. Elə bilir-
dik, soydaşlarımıza kapitalistlər zülm 
verirlər. Demə, İranda da, Türkiyədə 
də nəğmələrə hopan kədərin, nisgi-
lin əsil səbəbi ayrılıq idi. İnsanlara 
nəinki öz kökünü, tarixi keçmişini, 
adət-ənənəsini, əqidəsini unutdur-
muşdular, eləcə də böyüyün də, ki-
çiyin də ağlını oğurlamış, gözlərini 
həqiqəti görməməyə alışdırmışdı-
lar. “Biz kimik və soyumuz hara-
dan başlanır?” sorğusuna bir ağız-
dan eyni cavabı verirdik: “Azad 

sovet vətəndaşlarıyıq”. Əslində isə 
nə həqiqi mənada vətəndaşlığımız 
vardı, nə də azadlığımız. 

O vaxtlar mənim də qismətimə 
dünyaya çıxmaq nəsib olmuşdu. 
1974-cü ildə yay tətilini tələbə inşaat 
dəstəsinin rəhbəri kimi Həştərxanın 
isti tarlalarında (məhsul yığımında) 
keçirdiyim üçün komsomol putyovka-
sı ilə mükafatlandırılmışdım. Səfərim 
şimal ölkəsi Finlandiyaya idi. 

Azərbaycandan və Qazaxıs-
tandan seçilmiş 30 gənci – “əmək 
qəhrəmanlarını” Leninqradda 
(indiki Sank-Peterburq) bir ara-
ya topladılar. Avtobusa mindirib 
Estoniya meşələrində yerləşən 
gənclik düşərgələrinin birinə apar-
dılar. Düşərgədə 10 günlük “sı-
naq” müddətini keçməliyik. Xaricdə 

- kapitalist ölkəsində özümüzü necə 
aparmağın yollarını bizə öyrətməyə 

başladılar. Gündüzlər müxtəlif icti-
mai-siyasi xadimlərlə görüşlərimiz, 
axşamlar isə klubda diskotekalar 
olurdu. 

Diskotekada yaxşı rəqs etdiyinə 
görə Gülya adlı (əslində Gözəl) bir 
qazax qızını “düşərgənin gözəli”  elan 
etdilər. O, özünü çox yüngül aparırdı. 
Bu, heysiyyatımıza toxunurdu. Axı, 
Gözəl də bizim kimi türksoylu idi. Bir 
gün onu otağıma dəvət edib dedim:

- Sən eston, rus oğlanlarına qoşu-
lub fin hamamına gedirsən. Onlarla 
spirtli içkilər içirsən. Soyumuza ya-
raşmayan hərəkətlər edirsən... 

Əvvəl elə düşünürdü ki, ondan 
xoşlandığım üçün təklikdə görüşə 
çağırmışam. Sözlərimdən Gülyanın 
kefi pozuldu və dedi:

- Mən öz həyatımı yaşayıram. 

Müdriklərimiz deyiblər ki, “Çox gəzən çox bilər”. Sovet imperiyası çağlarında hamımız 
qapalı həyat sürürdük. Keçmiş SSRİ məkanından kənara çıxmaq üçün partiya bürolarından 
icazə alırdıq. Sosializm idealogiyası ilə doldurulduğundan beyni kif atmış qocaman 
kommunistlər tərəfindən sorğu-suala çəkilirdik. Kapitalist ölkələrinə getmək uçun isə ən 
azı Sov. İKP üzvlüyünə namizəd olmalıydıq. Yoxsa burjualara satıla bilərdik. Çətinliklə başa 
gələn xarici dövlətlərə səfərlər zamanı hər addımımızı ölçüb-biçib atırdıq ki, haqqımızda 
təhlükəsizlik orqanlarına “qorxulu” məlumatlar çatdırılmasın. Əks halda gələcəyimiz 
təhlükə altına alınardı. Dünyaya açılan qapılar üzümüzə qapanmışdı. Elə bilirdik ki, tikanlı 
sərhəd məftillərindən o yana şərin məskəni başlayır. Oralarda hər şey alınıb satılır. Vicdan, 
namus, əqidə ancaq bizdə var. Yurdumuzda da, onun sərhədlərindən uzaqlarda da özümüz 
özümüzü qəfəsə salıb qapısına qıfıl vurmuşduq. 
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Davranışlarımın başqaları tərəfindən 
müzakirəsinin əhəmiyyəti yoxdur.

- Qazaxlarla azərbaycanlıların bir 
kökdən olduğunu bilirsənmi? – de-
dim, - Nənələrimiz namuslarını qılınc-
la, xəncərlə qoruyublar.

Qızı gülmək tutdu:
- Biz hara, siz hara? Bizim 

mədəniyyətimiz ruslara yaxındır, siz 
isə kobud şərqli olaraq qalırsınız.

- Dil birliyini, qan-ruh qohumluğu-
nu nəzərdə tuturam. Siz də, biz də 
türkük. 

Bu sözlərimdən sonra hirsindən 
ağlamağa dolan gözəlçə alnının tərini 
silib dedi:

- Artıq təhqirə başladın. Sözlərinə 
hədd qoy. Mənim soyumun vəhşi 
türklərlə heç bir əlaqəsi yoxdur. 

Gördüm, o rus təhsillidir, aldığı 
təlim-tərbiyə onu elə hala salıb ki, qa-
zaxlığından əsər-əlamət qalmayıb...

Gülya həmin axşam diskotekada 

hamıya elan etdi ki, Bakıdan gələnlər 
onu türk adlandırmaqla təhqir 
ediblər...

Beləcə 10 günlük təbliğatdan 
sonra Finlandiyaya gedib cəmi 4 gün 
dəstə ilə bir-iki şəhəri gəzdik.

Bu, sovet çağlarında mənim  
xaricə ilk və son səfərim oldu. Çünki 
növbəti il İtaliyaya komsomol putyov-
kası ilə mükafatlandırılanda partiya 
bürosunda dedilər ki, sən özünü apa-
ra bilmirsən, əks təbliğatla məşğulsan, 
sovet vətəndaşlarına xas olmayan 
hərəkətlərə yol verirsən, öz üzərində 
ciddi çalışmalısan... 

Nə yaxşı ki, həmin çağlarda qa-
zax şairi Oljas Süleymanovun “Az i 
Ya” əsəri rusca işıq üzü gördü. 

Nə yaxşı ki, sovet imperiya-
sı içindən parçalanıb çökdü... Və 

“Gülya”lar “Gözəl”ləşməyə məcbur 
oldular, özlərinə döndülər. Hər şey 
tərsinə çevrildi. 

Bu yay Azərbaycanın müxtəlif 
elm və tədris müəssisələrində çalı-

şan 10 nəfər Türkiyənin Qaziantəp 
səhərində keçirilən VII Millətlərarası 
Türk Xalq Kulturu konqresinə dəvət 
aldı. Mən də dəvətlilərdən biri idim. 
Nə partiya bürosundan keçdik, nə 
də hansısa düşərgədə təlimatlandıq. 
Heç 10 nəfər elm adamı Bakıda bir 
araya yığılmadı da. Hərə öz bildiyi 
kimi səfərə çıxdı. Naxçıvandan avto-
busla gedənlər də oldu, Ankaraya, İs-
tanbula uçaraq, bu şəhərlərdə bir gün 
qalıb səhər yoluna davam edənlər də 
tapıldı. Qrupun rəhbəri – MEA-nın 
Folklor İnstitutunun direktoru Hüseyn 
İsmayılovla mən konfransa vaxtın-
da çatmaq üçün Türkiyənin əksər 
hava yollarını sınaqdan keçirmək 
məcburiyyətində qaldıq. Gün ərzində 
əvvəl Bakıdan İstanbula, İstanbul-
dan Antalyaya, Antalyadan təzədən 
İstanbula, İstanbuldan da Adanaya 
uçduq. Axşam Adanada taksiyə mi-
nib sürücüdən bizi Qaziantəpə apar-
masını xahiş etdik.
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Qaziantəp cənub-şərqi Anadolu 
bölgəsinin ən böyük və Türkiyənin 
6-cı iri şəhəridir. Tarixən bu yerlər 

“Bərəkətli Hilal” və ya “Verimli Hilal” 
adıyla tanınırdı. Şəhərin çevrəsi ta 
qədim çağlardan ilkin sivilizasiyalar-
la (Şumer, Babilistan) əhatə olun-
muşdu. Mesopotamiya və Ağ dəniz 
arasında yerləşdiyindən Qaziantəp 
tarixdən öncəki çağlardan bəri çoxlu 
insan axınlarına məruz qalmış, tay-
falar bir-birini əvəz etmiş və bura-
da müxtəlif mədəniyyətlər qovuşub 
tənzimlənmişdir. Sonralar tarixi İpək 
yolunun üstündə əsas dayanacaqlar-
dan birinə çevrildiyindən önəmini və 
canlılığını davamlı şəkildə qoruyub 
saxlamışdır.

Qaziantəpdə üç yüzə qədər Tunç 
dövrü abidələri, dünyanın ən böyük 
heykəl emalatxanası (Yesemek), Ya-
vuzeli dolmənləri, Hellenistik və Roma 
dönəminə aid yaşayış məskənləri 
(Zeugma, Dülük, Nikepolis), Hisar, 
Əlif, Həsənoğlu kimi məzar daşları, 
möhtəşəm qalalar - Rumqala, Sofqa-
lası, Tilbaşarqalası və Telli qalası 
əsirlərin yadıgarıdır. Məmluklar və 
osmanlılar zamanında şəhərdə çox 
sayda camilər, mədrəsələr, imarətlər, 
hamamlar və kilsə tikilmişdir. Orta 

əsrlərdə həmçinin ticarət obyektləri 
– bazarlar, dukanlar, karvansaraylar 
və el sənətləriylə zənginləşmişdir.

Qaziantəp yaylaları, rəngarəng 
çiçəkləri, dağ çayları və çeşid-
li ağacları ilə də məşhurdur. Suyu 
soyuq, havası sərindir. Şəhərin 
yerləşdiyi məkan yüksəkliklərlə dolu 
olsa da, təpələr şişuclu deyil, üst 
qatlar düzənliklərdən, yaylalardan 
ibarətdir. Yaylalarda təbiətin füsun-
kar mənzərələri göz oxşayır. Sofdağı 
yaylası Qaziantəpdən 32 km. aralı-
dadır. Burada 124 çeşid heyvan ya-
şayır. 267 cür bitki yetişir. Onlardan 
96-sı tibbi, 11-i ətirli, 10-u çalı və çit, 
26-sı soğanlı, 12-si barlı-meyvəli, 19-
u meşə ağacıdır. 20 dadlı təbii su 
qaynağı da (Gərdək Pınarı, Cənnət 
Pınarı ve Börək Pınarı kimi) var.

Ay işığında göz oxşayan axşam 
düşür. Şam, küknar, çınar, qızılağac, 
ardıç və müxtəlif meyvə ağaclarının 
əhatəsində insanlar bambaşqa duy-
ğularla baş-başa buraxılır. Yerdən 
qaynayan bumbuz sular dağlarda 
əriyib üzü aşağı axan qar suları-
na qarışaraq dərin dərələri yalayır. 
Çəmənlərin yamyaşıl səbzələri, şi-
rin, dadlı meyvələri,  gen tarlaların 
bərəkətli bitkiləri bu dərələrdən su 

içib yetişir.
İl boyu böyük şəhərlərin gurultu-

sundan, beton blokların sıxıntısın-
dan can qurtaranlar bir-iki həftəlik 
bu yerlərdə dincəlməklə özlərini 
yenidən doğulmuş kimi hiss edirlər. 
Başı qarlı dağlarla əhatə olunan 
ormanlar, yamyaşıl çayırlar təbib 
çiçəklərlə bəzənir. Lalələrdən yerin 
bağrı qıpqırmızı qızarır.

Qaziantəpin yaylaları çoxsay-
lı bitki növləri ilə zəngindir və fü-
sunkar mənzərələrə sahibdir. Bura 
gələnlər elə zənn edirlər ki, əfsanəvi 
bir aləmə düşüblər. Bağlarda bol 
miqdarda kəklik, turaç, bildirçin oxu-
yur, meşələrdə tülkü, bayquş, dov-
şan, kirpi, qurd, çaqqal, çöl donuzları 
var-gəl edirlər. Bu mənzərələri görən 
qonaqlar milyonluq şəhərə daxil 
olanda da darıxmağa macal tapmır-
lar. Dar küçələr, dalanlar, kəsmə daş 
divarlar və kirəmitli kurma çatılı evləri 
ilə Antəpin əski şəhər tikililərinə ta-
maşa etdikcə başqa düşüncələrə da-
lırlar. Görəsən, Sərq tarixinin hansı 
əsrinə düşüblər? Qaziantəpdə qədim 
abidələri müasir arxitektura ansambl-
ları tamamlayır. Keçmiş burada əyani 
şəkildə göz önündə canlanır. 

Bəy məhəlləsinin Hənəfioğlu 
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küçəsində yer alan Antep evi, ötən 
əsrin başlanğıcında inşa edilib. Bina 
sonralar bir neçə dəfə dəyişdirilsə 
də, çox xarab bir vəziyətə düşmüşdü. 
Buranı 1985-ci ildə iş adamı mərhum 
Həsən Süzər satın alıb, restovrasiya 
etdirmiş və “Hasan Süzər Etnografi-
ya Muzeyi” kimi fəaliyyət göstərmək 
şərti ilə Kültür və Turizm Bakanlığına 
bağışlamışdır. (Bizim iş adamları on-
dan örnək götürsələr, Azərbaycanı 
cənnətə cevirmək olar). Qaziantəp 
şəhər müzeyində yerləşən etnogra-
fiya bölümü bu binaya daşınmaqla 
Qonaq-muzey halına gətirilmişdir. 
Burada ziyarətçilərə qədim zaman-
lardakı Antep xalqının ev yaşantısı və 
etnoqrafık göstəriciləri manekenlərlə 
sərgiləndirilir. Ana qaya içində oyu-
laraq yaradılan Antep evi üç qatdan 
ibarətdir. Birinci qatda “İş odası”, 

“Təndır odası”, yeməklər hazırlanan 
“Ocaqlıq”, gəlinin çehizi yerləşən 
“Gəlin odası”, ev sakinlərinə məxsus 
“Qayınvalidə”, “Elti odaları”, ikinci qat-
da isə “Mətbəx əşyaları” və “Həsən 
Süzər ailə odası” yerləşir. 

Qaziantəpdə tez-tez beynəlxalq 
tədbirlər keçirilir. Təsadüfi deyil 
ki, bu il iyul ayının 27-də dünyanın 
30 ölkəsindən gəlmiş 350 nəfərlik 
alimlər dəstəsinin iştirak etdiyi VII 
Millətlərarası Türk Xalq Kulturu konq-
resi öz işinə şəhər bələdiyyəsinin ic-
las zalında başladı. Türk xalqlarının 

şifahi yaradıcılıq imkanlarının dünya-
da tanıdılması istiqamətində aparılan 
tədbirlərdən, poetik sənətkarlarının 
fəaliyyətindən, türkləri birləşdirən 
amillər burada müzakirə obyektinə 
çevrildi. Ənənəvi olaraq beş ildən bir 
keçirilən konqresdə Respublikamızı 
MEA-nın Folklor İnstitutu, Ədəbiyyat 
İnstitutu, ADPU və BDU-nun 
nümayəndələri təmsil edirdilər. Hü-
seyn İsmayılov, Kamil Nərimanoğlu, 
Məhərrəm Cəfərli, Əbülfəz Ama-
noğlu, Füzuli Bayat, Seyfəddin 
Rzasoy, Ağaverdi Xəlil kimi tanın-
mış alimlərinin çıxışları dinləyicilər 
tərəfindən böyük maraqla qarşılandı.  

Görkəmli türk araşdırıcıları Fikrət 
Türkmən, Əsma Şimşək, Bilgə Seyi-
doğlu, Osman Fikri Sərtqaya, Tuncər 
Gülənsoy, Erman Artun, Bəkir Dəniz, 
Əbdürrəhman Güzel, Əhməd Doğan, 
Gülağ Öz və b. xalq sənətlərinin və 
sənətkarların özəlliklərindən danış-
dılar.

Qaziantəp civarı həmişə türk 
xaqanlarının at oynatdığı, bəylərin ov 
ovladığı, quş quşladığı yerlər olub. 

Dəstəmiz böyük olduğu qədər 
müxtəlif xarakterli idi, dəvətlilər bir-
birindən fərqli tutumlarda idilər. Ara-
mızda müxtəlif yollarla  gələnlər də var 
idi. Onlar Azərbaycan elminə kölgə 
salmaqla yanaşı, bəzi məqamlarda 
adımıza ləkə gətirən hərəkətlərə də 
yol verirdilər. 

Təəssüflənirdik ki, türkün bütöv-
lüyünü dünyaya göstərən xaqan-
lar indi aramızda deyillər. Onunla 
təskinlik tapırdıq ki, öz aramızda 
səfərə rəhbərlik etmək üçün layiqli bir 
xaqan seçmişik – Hüseyn İsmayılovu. 
Onun baş vəziri Kamil Nərimanoğlu, 
vəziri mən sayılırdım. Sağ bəylərbəyi 
Seyfəddin Rzasoy, sol bəylərbəyi isə 
Ağaverdi Xəlil idi. 

Yol, səfər insanların bütün 
cəhətlərini, simasını, istəsələr də, 
istəməsələr də, üzə çıxardır. Uzaq 
səfərlər zamanı naxələflik edənlər 
də tapılır, nalayiq əməlləri ilə millətin 
adına ləkə gətirən də olur, özgələrin 
qoynuna atılan, yada sığınan, dosta, 
qardaşa arxa duran da. 

Bizim xaqanın sərt qərarları 
bəzilərini özünü  yığışdırmağa va-
dar edirdi. Elə halla rastlaşırdıq ki, 
Xaqan gərgin dartışmalardan son-
ra bərk yorulsa da, axşam şəhərin 
tələbə çayxanasında, qoşa palıd 
ağaclarının altında məclis qurdurur-
du, dinləmələrdən sonra fərmanlar 
verirdi. Onun qəzəbinə keçənlərə 
adamın yazığı gəlirdi. 

Həmişə belə xaqanlara sığınsaq, 
nəinki Qaziantəpdə meydan sulaya-
rıq, Qarabağı, Şuşanı, Göyçəni də 
geri ala bilərik...  

Amma xəyallar da adamın evini 
yıxır. Onlardan əl çəkib səyahətimizi 
davam etdirək...
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Qaziantəpdə Arxeoloji muzey, 
Zeugma Mozayka muzeyi və Xrono-
loji muzey fəaliyyət göstərir. 2000-ci 
ildə aparılan arxeoloji qazıntılar za-
manı Zeugmada Poseydonla Euph-
ratesin evlərinin sütunları, yemək 
otağı, yeri mozaykalarla işlənmiş 
rəsmlər, freskaları aşkarlanmışdır. 
Zeugmanın möhtəşəm mozaykaları-
nı, divar rəsmlərini əks etdirən mu-
zey dünya mədəniyyəti xəzinəsinin 
şah əsərlərindən sayılır.

Məşhur Yesemek Dülük, 
Qaziantəpin 10 km quzeyində 
yerləşir. Daş dövrünə aid tapıntıların 
bəzilərinin tarixi hətta b. e. ə. 600-
cü illərə gedib çıxır. Bura dünyanın 
ən əski insan məskənlərindən biri 
sayılır. Dülüyün inkişafı antik şəhər 
və mədəniyyət mərkəzi kimi iki 
mərhələyə ayrılır. Birinci mərhələdə 
Zevs və Jupiter inanclarının kült 
mərkəzi olub. Dünyada yeraltında 
inşa edilən ən böyük və ilk mitras ta-
pıntıları (Mithraeum) Dülükdə Kəbər 
təpəsinin cənub ətəyindədir. Burada 
Münster Universiteti tərəfındən hər il 
qazıntı işləri aparılır.

Yesemek Açıq Hava Muzeyi və 

Heykəl Emalatxanası, 22 km. cənub-
şərqdə, Yesemek köyünün salındığı 
təpənin ətəyində yerləşir. B. e. ə. 14-
cü yüzillə 7-ci yüz il arasında Yaxın 
Şərqin ən böyük daş ocağı və heykəl 
işləmə emalatxanası olub. Burada 
sərgilənən 300 ədədə yaxın heykəl 
daşları arasında anıtsal sfenkslər 
(qadın başlı qanaddlı aslan), aslan, 
ayı, savaş arabası, Amanos dağ-
larını təmsil edən dağ adamları, ov 
səhnəsi qabartmaları və memar-
lıq parçaları mövcuddur. Yesemek 
heykəl emalatxanasında düzəldilən 
daş heykəllərə Zincirli, Sakcagözü, 
Qayabaşı, Gözlühöyük və b. antik 
şəhərlərə ixrac edilirmiş.

Antik inanclardan baş tanrı Te-
şupun və daha sonralar İngiltərədən 
Quzey Afrikayadək uzanan dinin 
məbədi Qaziantəpin Dülük köyündəki 
Şarqlı mağarasından tapılmışdır.

Yavuzeli-Araban yolunun 
qərbində, Kiçik Qaraquyu köyü 
sinirlərində bir möhtəşəm abidə 
görünür. Ümumiyyətlə, Qaziantəp 
çevrəsində 26 ədəd dolmən tapıl-
mışdır. Bu dolmənlər tunc dövrünə 
aiddir.

Mərziman çayı ilə Fırat nəhrinin 
kəsişdiyi bir yerdə, sərt qayalıqlar-
la əhatəli yüksək bir təpə üzərində 
Rumqala yerləşir. Adı əfsanələrdə 
gəzib-dolaşan bu nəhəng möcüzəli 
qala adamı heyrətə gətirir. Onu 
asurlular Şitamrat, süryanilər Kala 
Rhomayta, ermənilər Hromklay, 
məmluklar Kalat el-Müslimin adları 
ilə yazı yaddaşına salıblar. Bu qala 
daha sonralar Kale-i Zerrin (Altun 
qala), günümüzdə isə osmanlıların 
dediyi kimi - Rumqala adını daşıyır.

Üç tərəfdən su hövzəsi ilə əhatə 
olunan Rumqalaya 1838-ci ildə 
ziyarət edən Mareşal Helmut Von 
Moltke harada qayanın bitdiyi, ha-
rada insan əsərinin başladığını 
müəyyənləşdirməyə çalışır. Lakin 
bütün cəhdləri boşa çıxır. O, anla-
yır ki, insan əlləri ilə hansı yollarla 
salınan qalanın qayadan ayrılan 
hissəsini ancaq qartallar tək göydə 
süzməklə görmək mümkündür. 

Qaladan aşağı baxanda Fırat 
nəhri gümüşü xalı kimi ayaqlar al-
tında uzanır, çay sularının axdığı 
bilinmir. Birəcik barajını su bas-
masıyla Rumqalanın yerə yaxın 
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hissələri görünməz hala gəlib və 
qala bütövlükdə yarımada şəklinə 
düşmüşdür. 

Qalada yerləşən minarə osman-
lılar dönəmində tikilmişdir. Burada 
məscidlə yanaşı Əziz Nərsəs kilsəsi, 
Barşavma manastı, çox sayda bina 
uçuqlarının qalıqları, su sərniçləri və 
bir helezonik su quyusu vardır. He-
lezonik quyunun içərisində su Fırat 
nəhrinin səviyyəsinə qədər qalxır. 
Quyunun ağzı 8 m. genişliyində, 
dibi isə 75 m. dərinliyindədir. Fırat 
nəhrindən su əldə etmək üçün qa-
zılıb quraşdırılmışdır. Quyunun silin-
dirik iç üzündə qayanın oyulmasıyla 
helezonik bir nərdivan meydana 
gətirilmişdir.

Əziz Nərsəs kilsəsi qalanın 
güneyində yer alır. 12-ci yüz ilin son-
larına doğru 1173-cü ildə Şair Əziz 
Nərsəs tərəfindən inşa etdirilmişdir. 

Monastır isə qala içində və qala-

nın quzeyində yerləşdirilmişdir. 13-cü 
əsrdə Yaqubi Əzizi Barşavma kəndi 
adına, bir-birinə bitişik iki tikili halın-
da inşa etdirmişdir. Hazırda monas-
tırın bəzi bölümləri qalsa da, qalan 
hissələri uçub dağılmışdır. 

Türkiyə antik çağlardan başlaya-
raq sonrakı dönəmlərdə çeşidli toplu-
lukların yerləşdiyi diyar olub. Bu tor-
paqlarda antik dini inanclardan sonra 
musəviliyə meyl yaranmışdır. Xristi-
anlığın ortaya çıxdığı ilk günlərdə 
həzrət İsanın apostolları dinlərini 
yaymaq məqsədiylə bu bölgəyə ayaq 
açmışlar. 7-ci əsrdə isə Anadolu tor-
paqlarında müsəlmanlığın geniş yayıl-
masına şərait yaranmışdır. Türklərin 
müsləman dinini qəbul etməsi ilə 
başqa inacların çevrəsi daralmış, 
bölgədə şişuclu göydələn minarələr, 
minbərlər, məscid və mədrəsələr 
ucaldılmışdır. Anadolu topraqların-
da heç vaxt  müsləmanlarla digər 

din mənsubları arasında dini an-
lamda qarşıdurma yaşanmamışdır. 
Qaziantəpdə Antik inanclarla yanaşı 
musəvilik, xristianlıq və müsəlmanlıq 
kimi səmavi dinlərin önəmli tikililəri 
günümüzə qədər varlıqlarını qoru-
yub saxlamışdır.

Müasir Qaziantəpdə göydələn 
minarələri ilə diqqət çəkən çox say-
da türk-İslam camiləri mövcuddur. 
Məhmət Nuru Paşa, Şeyx Fətullah, 
Tahtani, Alaüddövlə, Boyacı, Şirvani 
Məhmət Əfəndi camiləri bunlara mi-
saldır. 

Şirniyyatına görə Qaziantəp 
Türkiyənin Şəkisidir desək, yanılma-
rıq. Şirniyyatçıların bişirdikləri halva-
lar, sirniyyatlar başqa ölkələrdə də 
rəğbətlə qarşılanır.

Şəhərdə rahat otellər, çeşidli mal-
lar satılan dükanlar, geyim salonları, 
ticarət mərkəzləri, kino-teatrlar, bağ-
lar, istirahət parkları var.

Daş heykəllər yurdu Qaziantəp
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Bu yerləri gəzib-dolanandan sonra 
adama elə gəlir ki, Türkün dostlarından, 
xeyirxahlarından çox düşmənləri, paxıllığını 
çəkənlər var. Onun ağrısına, acısına, qara 
günlərinə sevinənlər qayğı ilə yanaşanlardan 
çoxdur. “Türkün dostu tütkün özüdür” 
aforizmi yada düşsə də, bilmək istəyirik: 
niyə daşımız ağırdır? 

Allah dünyaya gələnlərin hamısına eyni 
payı verir. Kimi bu payın az bir hissəsini 
özünə sərf edib, qalanını göz bəbəyi kimi 
qoruyaraq gələcək nəsillərə ötürür. Kimi 
də cavanlığında hamısını xərcləyir. Köç 
zamanı onun övladlarına verməyə mənəvi, 
səmavi payı qalmır, vəsiyyətində gələcək 
soydaşlarına başqalarının mənəvi sərvətinə 
əl uzatmağı tövsiyyə edir. 

Beləcə müqəddəs şeylərə toxunan yad 
əllərin kəsilməsi labüdlüyü meydana gəlir. 

Türk ulu babalarından qalanları özgələrlə 
paylaşmaq istəməyib. Mənəvi mirassızlar 
isə onun zəngin varından qoparmaq 
niyyətindən heç vaxt uzaqlaşmayıblar, 
şeytana sığınıblar ki, nəsə əldə etsinlər. 
Bunları dərk edib toxtadım.

Qaziantəpdə bəşər mədəniyyəti tarixinin 
dərin  qatlarına aid dəyərlər çoxdur. Türk 
onları dünyaya olduğu kimi çatdırır. 
Başqalarının xislətində olsaydı, antik izləri 
yer üzündən silərdi, ya da ulu əcdadlarının 
adına çıxardı. Orxon-Yenisey daş 
kitabələrini, “Dədə Qorqud”u, “Koroğlu”nu 
bəşər mədəniyyəti xəzinəsinə bəxş edən 
Türk buna heç zaman ehtiyac duymayıb.

Dağa oxşamağa çalışma ki, sənə dağ 
desinlər. Böyük işlər gör ki, dağ qədər 
vüqarlı görünəsən. 

Dünyaya gələnlər getmək barədə 
düşünməsələr də, qocalanda qonaq 
olduqlarını hiss edirlər. Özləri ilə heç 
nə apara bilmirlər, qoyduqları isə qurub 
yaratdıqları olur. Və uzaq bir yerə səfərimiz 
düşəndə, oradan özümüzlə nə aparmaq 
barədə götür-qoy edirik. Əliboş qayıdanda 
ailədə üzümüzə bir müddət pis baxırlar. 
Amma səfərdə görüb-götürdüklərimizlə 
dost-tanışlarla paylaşanda xeyli təskinlik 
tapırıq. 

Sizinlə nəyi paylaşdımsa, halalınız 
olsun... 
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