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zərbaycanın hansı guşəsinə ayaq basırsan, orada macəralı,
xoş anlar yaşayırsan, təbiətin füsunkarlığı göz oxşayır, insan
əlləri ilə yaradılan memarlıq abidələrinin sehrinə düşürsən.
Hələ yerli sakinlərin qonaqpərvərliyini demirəm, qərib görən kimi
süfrələrinin başına çağırırlar, söhbətə tuturlar. Elə əhval-ruhiyyə
yaradırlar ki, yorğunluğu unudursan. Sirli məqamların açarlarını şirin əhvalatlara, bayatılara, müdrik kəlamlara, duzlu-məzəli lətifələrə
qatıb yurdun hər qarışını sevdirməyi bacarırlar. Yollar da insan
taleləri kimi uzun, qısa, qarlı-şaxtalı, toylu-büsatlı, sevincli və ağrıacılıdır. Kənddə-kəsəkdə bitən cığırlar insanın uşaqlıq çağını xatırladır. Meşə, dağ yolları ərənliyimizi yada salır. Geniş magistrallar isə
uğurlarımızın nişanəsidir. Yollarla haradan gılib haraya getdiyimizi
biləndə uğurlarımızın da sayı çox olur.
Jurnalımızın bu nömrəsində biz sizi yaşıl meşələrə, ocaqlıtəndirli kəndlərə aparacağıq. Doğrudur, yolunuzun üstündən bir
qara bulud da keçəcək: Qubada ermənilərin törətdikləri Soyqırım
məzarlığında dəhşətli anlar yaşayacaqsınız. Bu, acı tarixi unutmamaq və işgəncələrlə qətlə yetirilmiş soydaşlarımızın ruhunu yad
etmək üçündür. Şəki xan sarayının yaraşıqlı otaqlarına, divarlardakı rəngarəng naxışlara, qeyri-adi rəsmlərə, şəbəkələrə baxanda
ulularımızın sənətkarlığına heyrətinizi gizlətməyəcəksiniz. Bakının
Əmircan qəsəbəsinin yaxın tarixində meydana gəlmiş abidələr Bakı
milyonçularının messanatlıq fəaliyyətinin fonunda oxucularımızın
nəzərinə çatdıracaq. Misir Ərəb Respublikasında antik ehramların tikilməsi bu gün də sirr üstə sirr gətirir. Nil çayı mədəniyyətinin
izlərinə tamaşa edəndə görəcəksiniz ki, bəşər oğlu hər yerdə eyni
örnəklər üzərində işləmiş, sanki misirlilərin papiruslarda yaratdıqları
heroqlifləri XVIII yüzillikdə Azərbaycan ustaları ənənəvi olaraq Şəki
xan sarayının divarlarında davam etdirmişlər. Atlıların Avropaya
yürüşləri də davam edəcəkdir.
Müqəddəs Ramazan ayınız mübarək! Bu münasibətlə “İslamda
ayrılıq varmı?” sualına cavab verməyə, eləcə də həyat əlamətinin Yer
planetindən başqa harada nəzərə çarpdığını, “Şeytan üçbucağı”nın
fəlakətlərini və Dünyamızda baş verən başqa məsələləri aydınlaşdırmağa çalışacağıq.
Yaradıcı kollektivə və əziz oxuculara minnətdarlıq hissi ilə,
Cavanşir Feyziyev
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üdrik atalarımız “Çox gəzən çox bilər” deyiblər. Bəşər ovladları üçün dünyanı tanımağın, yer üzündə rastlaşıdığı
qəribə hadisələri dərk etməyin ən asan yolu məhz gəzib,
görüb, götürməkdir. Bu günün özündə belə elə adam tapmaq olmaz
ki, uzaq, yaxın məkanlarda nələr baş verməsi ilə maraqlanmasın.
Və Azərbaycana gələnlər nələr görə bilərlər? Yurdumuzun sirli-sehrli guşələrinə aranda da, yaylaqda da, dağlarda da, meşələrdə də
rast gəlmək mümkündür.
Elədirsə, «Gəzməyə qərib ölkə, ölməyə Vətən yaxşı» deyən babalarımızın dili niyə od tutub yanmayıb? Yox, onlar nəvə-nəticələrini
ona görə yad yerlərdə dolaşmağa sövq ediblər ki, dünyanın uzaqyaxın ölkələrinə baş vurduqca doğma yurdlarının qədr-qiymətini
daha yaxşı anlasınlar.
Ata ocağının istisində qızınanın canına şaxtada, çovğunda da
üşütmə düşməz. Ana qucağında layla dinləyənin isə ruhu özgə torpaqlarda qərar tutmaz. Gec-tez beşiyinə dönər.
İnsan və Təbiət, Zaman və Məkan vəhdəti - bu sayımızın
əsas mövzularıdır. İnsan da başqa canlılar kimi təbiətin övladıdır.
Lakin bunu unudub bəzən ona naxələflik edir, meşələri qırır, çayların, dənizlərin sularını çirkabla doldurur. Nadir heyvanların, quşların
nəslini kəsir... Və Qocaca Zaman insanı bir məkana bağlamaqla
Torpağı ana qucağı qədər şirinləşdirir.
Ramazan Qafarlı
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Ötən il turizm
sektorundan
Azərbaycanın
gəlirləri 670
milyon manat
olub. Nazirlikdən
deyirlər ki, bu
göstəricini 20 faiz
artırmaq imkanı
var. İndi ölkədə
mehmanxana
və otel tipli
obyektlərin sayı
288-dir. Amma
onlardan yalnız
40-dan çox obyekt
sertifikatlaşmadan
keçib və ulduz alıb.
Gələn il yanvarın
1-dən lisenziyası
olmayan
mehmanxanaların
fəaliyyəti
dayandırılacaq.
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Məskən

MƏDƏNIYYƏT VƏ TURIZM NAZIRI
ƏBÜLFƏZ QARAYEV: «İNDI ÖLKƏDƏ
25 MINƏ YAXIN YATAQ YERI
MÖVCUDDUR VƏ 2016-CI ILƏ KIMI BU
RƏQƏMIN 6 DƏFƏ ARTIRILARAQ 150
MINƏ ÇATDIRILMASI LANLAŞDIRILIR».
Turizmin inkişafıyla bağlı nəzərdə tutulan
proqram uğurla icra edilsə, qarşıdakı 10 ildə
ölkəyə gələn turistlərin sayı 3 milyon nəfərə
qədər arta bilər.
Bu il Azərbaycanın turizm sektorundan
gəlirləri 800 milyon dollar ola bilər. İndi ölkəyə
hər il 1 milyona qədər turist gəlir. Amma
gələcəkdə bu rəqəm bir neçə dəfə artırıla bilər.
Belə ki, ölkədə turizmin inkişafı proqramında
tədbirlər nəzərdə tutulub. Proqram layihəsi indi
hökumətdə müzakirədədir.
Mədəniyyət və Turizm nazirliyindən verilən
məlumata görə, proqramın əsas məqsədi türizm
obyektlərində yataq yerlərinin sayının artırılmasıdır. Qeyd edək ki, indi ölkədə 25 minə yaxın
yataq yeri mövcuddur və 2016-cı ilə kimi bu
rəqəmin 6 dəfə artırılaraq 150 minə çatdırılması
planlaşdırılır. Bundan başqa dövlət proqramında turizm infrastrukturunun yaxşılaşdırılması və
mədəni-ekoloji turizm üçün yeni marşrutların
müəyyən edilməsi də öz əksini tapıb.
Proqram uğurla icra edilsə, qarşıdakı 10

ildə ölkəyə gələn turistlərin sayı 3 milyon
nəfərə qədər arta bilər. İndi ölkə iqtisadiyyatının gəlirlərinin 10 faizi turizmin payına düşür. Hər il Azərbaycana gələn turistlər orta
hesabla 800 dollar pul xərcləyir.
Xatırladaq ki, ötən il turizm sektorundan
Azərbaycanın gəlirləri 670 milyon manat olub.
Nazirlikdən deyirlər ki, bu göstəricini 20 faiz
artırmaq imkanı var. İndi ölkədə mehmanxana
və otel tipli obyektlərin sayı 288-dir. Amma onlardan yalnız 40-dan çox obyekt sertifikatlaşmadan keçib və ulduz alıb. Gələn il yanvarın 1-dən
lisenziyası olmayan mehmanxanaların fəaliyyəti
dayandırılacaq.
Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayev
ANS TV-yə müsahibəsində deyib ki, «Turizm
obyektlərinin lisenziyalaşdırılması qeyri-ciddi şirkətlərin bazardan kənarlaşdırılmasına
və ölkəyə gələn turistlərin sayının artmasına
imkan verəcək. Turizm müəssisələri lisenziya əldə etmək üçün bu ilin sonuna qədər
Mədəniyyət nazirliyinə müraciət etməlidir».
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TURIZM SEKTORUNDAN
800 MILYON DOLLAR
GƏLIR ƏLDƏ ETMƏK OLAR

Ölkəmizdə turizm xidməti üçün çox əlverişli şərait var. Bu ondan irəli gəlir ki, respublikamızın
hər cür təbii iqlim, landşaft şəraiti, iqtisadi imkanları və turizm obyektləri mövcuddur.
Turizmin inkişaf etdirilməsi əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsində və xarici iqtisadi
əlaqələrin möhkəmlənməsində də mühüm rol oynayır. Ölkəmizdə mineral suların, müalicə
nefti və palçığın olması kurort yerlərinin əhəmiyyətini artırmaqla yanaşı, buraya turist
axınını da gücləndirir. Xəzər dənizi sahilləri, Quba-Xaçmaz, Lənkəran-Astara, Şəki-Zaqatala,
Gəncə-Qazax iqtisadi rayonları turizmin inkişaf etdirilməsi üçün çox yararlıdır. Məhz bu
zonalara turist axını daha çoxdur. Bundan əlavə, müxtəlif arxeoloji, tarixi-memarlıq abidələri,
incəsənət obyektləri də xarici turistləri cəlb edir.
Ölkəmizdəki turistlərin əksəriyyətini Avropa ölkələrindən, qonşu dövlətlərdən və ABŞ-dan
gələnlər təşkil edir.

YENI

ENSİKLOPEDİYA

Şərh

Əli Cabbarov

YAŞIL KƏND
Müasir dövrdə
get-gedə vüsət
alan turizm biznesi
sahəsində kənd
turizmi də özünə

Hər yeni bir şey çoxdan unudulmuş ta- qorunmaq üçün ailəliklə şəhərətrafı bağrixdir. Kənd-yaşıl turizmi və ya aqro-tu- lara (dağ kəndlərinə) səyahət edib, mənalı
rizm (qısaca olaraq kənd turizmi) haqqında istirahət etdiklərini yaxşı xatırlayırlar. Yaşıl
danışarkən bu ifadəni işlətmək düzgün olar- təbiətin qucağında, təmiz hava, su, ekoloji
dı. Müasir dövrdə get-gedə vüsət alan turizm təmiz və ucuz qida məhsulları, sıx olmabiznesi sahəsində kənd turizmi də özünə yan insan kütləsi, adət edilməmiş qeyri-adi
kifayət qədər yer tutmaqdadır. Əlbəttə, bir həyat tərzi, kənd təsərrüfatı işləri ilə canlı
sıra turizm növləri-kruizlər, çimərlik, işgüzar, tanışlıq, ev heyvanlarına və bitkilərə qulluq
dini, mədəni turizm növləri ilə müqayisədə edə bilmək kimi keçmiş mənzərələr indi də
kənd turizminin həcminin geniş olmadığını həmin insanların söhbətlərində canlanır. Lagöstərmək lazımdır. Lakin bununla yanaşı, kin, o dövrə aid olan kənd turizmi bir sıra
yerinə yetirdiyi mühüm sosial-iqtisadi funk- xüsusiyyətlərinə görə elə haqlı olaraq tarixə
siyalarına görə o bütün dünyada, o cümlədən qarışmışdır. Əvvəla ona görə ki, həmin
bizim ölkəmizdə də əhəmiyyət qazanmaq- dövrdə fərdi sahibkarlıq fəaliyyəti qadağan
dadır. Yenə də həmin unudulmuş tarixə qa- olunduğu üçün kənd turistləri (əgər onları
yıtsaq, orta və yaşlı nəslin insanları yəqin ki, belə adlandırmaq düzgün olarsa) qalmaq üçün
XX əsrin 60-70-ci illərində öz məzuniyyət kəndlərdəki qohum-əqrəbalarının evlərini və
müddətlərini yayın qızmar çağında istidən ya bağlarını seçir, onlardan hər hansı bir pul-
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lu xidmət tələb edə bilmirdilər. Bu gün Avropanın
bir sıra ölkələrində (Fransa, İsveçrə və s.) geniş
yayılmış olan sosial turizm növü kimi iqtisadi
cəhətdən mənfəətə əsaslanmayan həmin dövrə aid
olan kənd turizmi də özü-özünü yeniləyə bilməyib,
elə özünə məxsus «sosial» çərçivədə də yox olub
getmişdir. Ancaq müasir dövrdə bazar iqtisadiyyatına keçid, fərdi mülkiyyətçiliyin bərqərar olması,
sahibkarlıq fəaliyyətinin liberallaşması, insanların
həyat səviyyəsinin daim artım meyli və nəhayət,
dünya ölkələri arasında sürətli inteqrasiya turizmə,
o cümlədən kənd turizminə də yeni bir prizmadan
yanaşmağı tələb edir.
İlk öncə, onu göstərmək lazımdır ki, turizm
üçün ən mühüm amil olaraq şərtləndirilən adət
edilməmiş ətraf mühit şəraiti Azərbaycan Respublikasının ucqar dağ kəndləri üçün həmişə potensial turizm resursu olmuş və indi də vardır. Digər
bir tərəfdən, yeni şəraitdə gəlir səviyyəsinə görə
daha çox seçilən şəhər əhalisi 10-11 aylıq işdən
sonra obyektiv olaraq öz rekreasiya tələbatlarını
ödəməyə çalışırlar. Bu tələbatların ödənilməsi
üçün müstəqil ölkəmizin vətəndaşlarının öz
sərbəst seçimi ilə dünyanın istənilən dost ölkəsinin
turizm müəssisələrinin xidmətlərindən istifadə
etmək hüquqları vardır. Lakin məsələnin iqtisadi
tərəfi bu seçimə alternativ ola biləcək, ölkənin və
turistlərin mənafeyi baxımından aktual olan bir çox
məsələləri ön plana çəkir. Bu, bir tərəfdən getmə
turizmi nəticəsində itirilən valyuta vəsaitlərinin
daxili bazarda dövriyyəsinə nail olmağa, digər
bir tərəfdən də həmin turizm obyektlərinə regiona səfər edən xarici turistləri cəlb etməklə külli miqdarda əlavə gəlir əldə etməyə imkan verə
bilər. Digər bir mühüm cəhət isə dünyada turizm
xidmətinin, nəqliyyat vasitələrinin get gedə bahalaşması, lokal münaqişələrin və terror təhlükəsinin
artması ilə əlaqədar turistlərin onlara ən yaxın
olan turizm-istirahət zonalarına daha çox meyl
etməsidir.
Kənd turizminin inkişafı bizim üçün nə
deməkdir? Dünya təcrübəsi göstərir ki, kənd turizmi hər şeydən əvvəl bizim üçün hələ də keçmiş sistemdən miras qalmış olan şəhər və kənd
arasındakı həyat tərzindəki kəskin fərqləri aradan
qaldırmaqda ən güclü vasitəyə çevrilə bilər. Əgər
turizmin çoxaldıcı effektini də nəzərə alsaq, onun
vasitəsilə kənd ərazilərində bütün sosial infrastruktur sahələrinin-yol, elektrik, su, mənzil-kommunal,
rabitə, nəqliyyat, səhiyyə, əsaslı tikinti və s. güclü
inkişafını təsəvvür etmək çətin deyil. Qeyd etmək
lazımdır ki, son illərdə dövlətin həyata keçirdiyi mühüm tədbirlər nəticəsində ucqar kəndlərdə
bu problemlərin ən vacibləri (təhsil, səhiyyə,
nəqliyyat və s.) sahəsində mühüm işlər görülmüşdür. Lakin təcrübə göstərir ki, bu və ya digər
sahə öz dinamik inkişafı üçün daimi olaraq dövlət
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turizmi hər
şeydən əvvəl
bizim üçün
hələ də keçmiş
sistemdən
miras qalmış
olan şəhər və
kənd arasındakı
həyat tərzindəki
kəskin fərqləri
aradan
qaldırmaqda ən
güclü vasitəyə
çevrilə bilər.
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dəstəyinə arxalanmamalı, müəyyən dərəcədə kommersiya prinsiplərinə əsaslanma ilə öz xərcini özü
doğrultmalıdır. Bu gün şəhərlərimizdə geniş vüsət
alan, ancaq ucqar kəndlərdə hələ də inkişaf etdirilə
bilməyən bir çox sahələrin - mənzil tikintisinin, müasir ticarət mərkəzlərin, sosial xidmət obyektlərin, internet mərkəzlərin inşa edilib istifadəyə verilməsinə
məhz bu turizm növünün inkişafı ilə təkan vermək
olar. Çünki bu günkü müasir turistlər getdikləri
turizm destinasiyalarının bənzərsizliyinə olan
tələbkarlığı qədər onun infrastrukturunun da bütün
tələblərə cavab verə biləcək səviyyədə mükəmməl
olmasında, öz sağlamlıqlarının, həyat və mal
təhlükəsizliyinin qorunmasında maraqlıdırlar. Bu isə
öz növbəsində aid sahələrin də işinin müasir tələblərə
cavab verəcək səviyyədə təşkilini tələb etməkdədir.
Nəticə isə əhalinin məşğulluğu, məskunlaşması,
həyat səviyyəsinin yüksəlməsi və s. kimi sosial
problemlərin həllində mühüm irəliləyiş deməkdir.
Kənd turizminin təşkilində qarşıya çıxa biləcək
problemlər heç də dövlətimiz və ya sahibkarlarımız
üçün həll olunmayacaq dərəcədə çətin deyildir. İlk

Şərh

növbədə, onu qeyd etmək lazımdır ki, istənilən turizm
növünün, o cümlədən kənd turizminin inkişafı üçün
geniş turizm maarifçiliyinə ehtiyac vardır. Turizmin
iqtisadiyyatın bir çox hissələri, turistlərin isə demək
olar ki, bütün əhali təbəqələri ilə birbaşa təmasda
olması bu məsələnin həllini zəruri etməkdədir. Geniş əhali kütləsinin turizmin mahiyyəti, onun iqtisadi əhəmiyyəti haqqında məlumatlandırılması, xarici turistlərlə diqqətli davranılması barədə bütün
vasitələrlə bilgi verilməlidir. Bu, həm də baş verə
biləcək bir sıra sosial ziddiyyətlərin də qarşısının alınmasında mühüm önləyici tədbir sayılır. Ancaq qeyd
etmək lazımdır ki, dünyanın bir çox ölkələri üçün
hələ də problem olaraq qalan bu məsələ ölkəmiz üçün
yox dərəcəsindədir. Müstəqilliyimizin əldə olunması
ilə vətəndaşlarımızın, o cümlədən kənd əhalisinin
xeyli hissəsinin yaxın və uzaq xaricə getmə turizm
səfərləri etməsi, əhalinin yüksək mədəni və intellektual səviyyəsi, turizmin lokomotivi sayılan gənclərin
bu sahəyə, həm də ali təhsil səviyyəsində geniş meyli
bu barədə optimist fikir söyləməyə imkan verir.
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Peyzaj

Rüfət Abduxalıqov

TƏBIƏTIN RƏNGLƏRI
(foto-reportaj)

Hər çiçəyin, hər otun və hər budağın öz aşiqi olur. Cırcıramalar, arılar, kəpənəklər qanadlarını çala-çala bir yerdən
başqa yerə uçurlar, təbiətin yaşıl və mavi rənglərinə neçə
əlvan çalar qatırlar. Gün doğana yaxın yarpaqlara, ləçəklərə
şeh düşdümü, həmişə oyaq canlılar əllərini, üzlərini yumağa başlayırlar. Ağ zınqrovlarını aşağı əyib ahəstə bir nəğmə
oxuyan çiçək qız-gəlinlərin qumral saçlarında çələng olub
sonra solmaq istəklərini bildirirlər. Təkcə suyun dibindəki
bığlı balıq yuxusuna haram qatmır.
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Məskən

KÖRPÜ

”QAFQAZ”IN GÜNEYƏ “KÖRPÜ”SÜ
İndiyədək dərgilərdə, mavi ekranlarda Güneyimizlə bağlı çox körpülər salınıb. Hər birinin öz yeri, xidməti
var.”Qafqaz”da onları təqdir edir, kimlərdənsə öyrənməyə, kimlərisə öyrətməyə həvəslidir. Nəşrimizlə
ölkələri dolaşdığımız bir məqamda “Bəs Güneyimiz?” - deyən oxucuların maraq və israrına rəğmən biz də
öz “Körpü”müzü yaratmağa qərar verdik. Elə bilməyin ki,mövzudan uzaq, ona biganə idik. Sadəcə işi iş
bilənə tapşırmaq üçün axtarışda idik. Təsadüf bizi tapışdırdı.

Bələdçimiz Güneyimizin hər qarışına
bələd olan, onun çörəyi, suyu, abhavası ilə boya-başa çatmış soydaşımız
Bəhruz Əbülfəzoğludur. Ziyalıdır, dərin
təfəkkürə malik səmimi insandır. Zəngin
məlumatları, geniş müşahidə və bilgiləri
ilə “Körpü”müzün bələdçisi olmağa həvəslə
razılaşıb. Bir növ orijinal yolla gedəcəyini,
Təbrizimizdən daha çox Azərbaycanın
indiyədək az tanıdılan, isıqlandırılan guşələri,
özəllikləri barədə materiallar təqdim
edəcəyini öhdəsinə götürüb.
Biz də Bəhruz qardaşımızın Güneyimizin
tarixinə, coğrafiyasına, mədəni irsinə,
adət-ənənəsinə, məişətinə və digər həyati
sahələrinə dair ardıcıl maarifləndirici yazıları
ilə qarşıya qoyduğu missiyanı layiqincə
yerinə yetirəcəyinə əminliyimizi vurğulamaq
istərdik. Hələlik Güneyimizin necə böyük,
gözəl olduğunu göstərən əsrarəngiz

14
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Körpü əslində ayrılığın, həsrətin bitdiyi yerdir. Lakin yüz
Durnalar qatarlaşıb o sahildən bu sahilə sərbəst uçurduilə yaxın bir dövrdə hər iki tərəfdən qapandəğından ikiyə bö- lar.Qadaşın qardaşla birləşməsinini qarşısini sünıülərlə, toplünmüş xalqın ancaq ümidlərini yaşadırdı. Həsrətin qacısını bir tüfənglə alırdılar. Qız-gəlinlər Allahın quşuna qıbtə edirdilər:
az da artırırdı.
«Amam, ayrılıq» - deyəndə hər iki tərəfdə dillər alığırdı,
Araz, Araz, xan Araz,
ürəklər buz başlayırdı. O sahildəki köylərə baxırdılar, toyAyrılıq salan, Aras!..
düyünlərini, yaslarını görürdülər, külək qara buludları gah o
sahilə, gah bu sahilə aparırdı. Ən böyük dərd o idi ki, 20-30 -deyıb ağrı, acılarını caya tökürdülər. O yanda Savalanla Taxaddımlıq məsafəni dəf edib qovuşmaq yasaq idi.
ti-Süleyman kimsəsiz qalıb, bu yanda Qoşqar və Cıdır düzü...

Muğan da ikidir, Mil də. Biri o sahildə, biri bu sahildə. Təbiət hər iki tərəfdən səxavətini əsirgəməyib. Şirin sulu göllər, yaşıl yamaclar, bumbuz bulaqıar orda da var, burda da. Müqəddəs ocaqlar orda da çoxdur, burda da. Lakin bizim ayağımız ora
dəymirdi, onların ayağı bura. El keçən körpüləri ot-alaq basmışdı...
Şimaldan soyuq küləklər çəkildi, insanlar qəfəslərdən çıxdılar. Həsrət körpülər açıldı, gediş-gəliş asanlaşdı. Və «Qafqaz»
da bir təzə «Körpü» salmağı qərara aldı. O körpüdən rahat keçib İranı da, Turanı da seyr edə biləcəksiniz. Ulu Şah İsmayılın,
Qövsinin, Saibin, Səttarxanın, Şəhriyarın yurdunda xoş anlar yaşayacaqsınız. Ürəkdən «Sabahın xeyir, Vətən!» - deyəcəksiniz...
Yolunuz açıq olsun!

www.caucasustour.az
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Ramazan Qafarlı

Dünyanın sonunu, bəşərin axirət gününü kimlər yaxınlaşdırırlar? Mədəni Amerika və Avropa əsrin
əvvəllədrində erməni cəlladların Azərbaycanda törətdikləri soyqırımı məzarlıqlarının qalıqlarını
görüb niyə susur? Çılpaq meyitlərdən çay kənarında təpələr yaradan şeytanxislətlilərdən haqqhesab soruşub cəzalandıran tapılacaqmı?

TORPAĞIN ALTINDA YATAN VARSA –
Millətçilik xəstəliyinə tutulmuş ermənilər nəhəng imperiyalara nökərçilik edə-edə böyük sərvət
toplamış, xüsusi təyinatlı terrorçu quldur dəstələri yaratmağa başlamış, təpədən-dırnağa silahlanaraq
Azərbaycan xalqına qarşı çoxsaylı dəhşətli qətllər, fitnə-fəsadlar törətmişlər.
Hər bir millətin içərisində bir neçə nəfər xəyanətkar tapmaq olar. Elələri hər yerdə gec-tez cəmiyyətdən kənarlaşdırılır, bütöv xalqın irinli yarası kimi kəsilib atılırlar. Bəla orasındadır ki, bədnam
qonşularımız əksinə hərəkət edirlər, tarix boyu xainləri, fitnəkarları, xəlvətdə baş kəsənləri, haqqı
tapdalayanları qoynunda bəsləyib süfrələrinin başında əyləşdirirlər. Onlara qız-gəlinlərinin namusunu
tapşırır, qəhrəman kimi abidələr ucaldırlar. Beləcə millətin özü də sağalmaz xəstəliyə düçar olur,
qonşularının torpaqlarına göz dikir, başqalarının fəlakəti hesabına firavan, tox yaşamaqdan həzz alır.
Bədbəxt, fədakar, əzilib-döyülən, fağır xalq cildinə girib dünyadan imdad diləməyi, mənfur əməllərini
ört-basdır etmək məqsədilə özgələrlə yanaşı özününküləri də amansızcasına qətlə yetirməyi peşəsinə
çevirir. Dünyada nə qədər pislik varsa, hamısını əməllərinə qatıb törətdikləri dəhşətli olayları sızıldayasızıldaya türkün adına yazmağa adət edirlər.

A dağlar, ulu dağlar.
Çeşməli, sulu daşlar.
Burda cavanlar ölüb,
Göy kişnər, bulud ağlar.

www.caucasustour.az

Bizi görən ağlasın,
Saçın hörən ağlasın.
Əzəl görən pis görüb,
İndi görən ağlasın.

Axar sular axmasın,
Quş qanadın çaxmasın.
Gedin deyin yarıma,
Öldüm, yola baxmasın.

Bu torpağın dağı var,
Çıxma yola, yağı var.
Dindirmə qan ağlaram,
Sinəmdə el dağı var.
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XX ƏSRIN ƏN DƏHŞƏTLI
Ermənilərin xalqımızın başına açdığı müsibətlərin sayı-hesabı yoxdur. Onlar əməllərini ört-basdır etmək üçün insanlıqdan kənar bütün tədbirlərə əl atsalar da, illər keçəndən sonra adi təsadüflər nəticəsində hər şey açılıb üzə çıxır.
Bəşəriyyətə qarşı amansız cinayətlər sırasında 1918-ci ilin mart soyqırımı xüsusi yer tutur. O zaman erməni cəlladları
yurdumuzun hər guşəsində qanlı terror hadisələri törətməklə qarşılarına daha böyük məqsədlər qoymuşdular. Onlar
əslində Bakı quberniyasının yerli sakinlərini tamam sıradan çıxarmaq, qanla yuduqları kimsəsiz torpaqlara sahib olmaq
istəyirdilər. Bəli, dəhşətli qırğınları ona görə törədirdilər ki, bütün Azərbaycanı işğal edib sahibsiz yurdlarda öz daimi
ocaqlarını qalasınlar. Bu məqsədlə aprel ayının ilk günlərində Quba, Şamaxı, Lənkəran, Hacıqabul, Salyan, Gəncə,
Zəngəzur, Qarabağ və Göyçayda dünyada görünməmiş cinayətlər törətmişdilər.Ümumilikdə Bakı quberniyasında 229,
Şamaxıda 80, Gəncədə 272, Zəngilanda 115, Qarabağda isə 157 yaşayış məntəqəsi dağıdılaraq yer üzündən silinmişdi. Qanlı soyqırım zamanı Bakı quberniyasında 13000, Qubada 16000, Şamaxıda 7000, Zəngəzurda 1250, Naxçıvanın təkcə Yaycı kəndində 2500 nəfər günahsız insan qətlə yetirilmişdi. Bir çox hallarda bas vermiş qanlı hadisələrin
sənədlərdə əks olunmamağı soyqırına məruz qalanların nəslinin tamam kəsilməsi, uzaq qohum-əqrəbalarının belə
aradan götürülməsi uzun müddət olayların gizli qalmasına səbəb olmuşdu. Ölkəmizə dəymiş ziyanın həcmini dəqiq
müəyyənləşdirmək imkan xaricində idi. Elin təsadüf nəticəsində sağ qalan az bir hissəsi təzədən özünə gəldikcə yaşlılar arasında təzədən söhbətlər gəzib-dolaşmağa başlamışdı. 1918-ci ildəki olayları - ermənilərin Qubada minlərlə
günahsız uşağı, qadını və qocanı işgəncələrlə öldürdüyünü, yurdların viran qoyulduğunu, dinc əhalinin cüzi hissəsinin
aylarla dağlara, meşələrə sığınaraq yaşadığını qorxa-qorxa, pıçıltı ilə də olsa, bir-birilərinə danışırdılar... Ermənilər
bilmirdilər ki, illər keçəcək, boş, quru kəllələr torpağın altından üzə çıxacaq, dilə gəlib azərbaycanlıların müsibətlərinə
şahidlik edəcək...

QURU KƏLLƏLƏR DİL AÇSAYDILAR, NƏ
Soyqırımı məzarləğının önündə durub ətrafı seyr edirəm. Dünya adamın gözündə daralır. İnsanlığa qarşı ermənilərin
törətdikləri ağlasığmaz cinayətlərin yeganə şahidi Günəş belə xəcələt çəkdiyindən buludların arxasında gizlənir.
Nədənsə, qarşıdakı dağ çayının suları nərildəmir, elə bil o da olaylardan səsini içinə çəkib sızlayır. Ara-sıra yarğanın
üstündən - məzarlığa bitişik həyətdən it hənirtisi eşidilir. Yavaş-yavaş qazıntı səhəsinə doğru addımlayıram. Divarı
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xatırladan, kəsilmiş torpaq laylarından insanların qol, qıç, qabırğa sümükləri bayıra çıxır. Elə bil imdad diləyirlər.
Adam bağırmaq, qışqırmaq, nərə çəkmək, hönkür-hönkür ağlamaq istəyir. Axı bu biçarələrə o vaxtlar heç yas tutan
da tapılmayıb. İçim qovrulsa da, susub buralarda nələr baş verdiyini anlağa çalışıram. Mənə elə gəlir ki, şəhid insan
kəllələri dil açsaydılar, yerbəyerdən deyərdilər:

www.caucasustour.az
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Yusif Abidov
Quba şəhər İcra Hakimiyyəti Başçısının müavini

ERMƏNI VƏHŞILIYI
DÜNYAYA ÇATDIRILMALIDIR
Bu dəhşətli
mənzərələrə diqqətlə
baxın və unutmayın!
Və ayıqlığınızı,
sayıqlığınızı heç
vaxt itirməyin!
Xocalı soydaşlarımı
gözünüzün önünə
gətirin! Məkrli düşmən,
əlinə fürsət düşən
kimi uşaqlarımızı,
qız-gəlinlərimizi
vəhşicəsinə qətlə
yetirməkdən yenə də
zövq alacaq...

Tarixə nəzər salanda görürük ki, 1918-ci müsəlman qızlarını gətirməyi əmr edirlər. Bunu
ilin may ayının 1-dən etibarən Bakı sovetinin etirazla qarşılayan Kəlbəlayi Əlipaşanım gözü
rəhbəri Stepan Şaumyanın göstərişi və hərbi önündə oğlunu süngüləyir, sonra gözlərini çıkomissar Karqanovun rəhbərliyi ilə 2000 nəfər xardıb sifətini, qarnını və bıçaqlarını doğrayırdaşnakdan ibarət silahlı qüvvə Quba üzərinə lar.
göndərildi və qanlə terrorun növbəti mərhələsi
Qəddar Hamazasp qubalılara xüsusi nifrət
başlandı.
edirdi .O, tez-tez deyirmiş ki, «Mən erməni
Quldur dəstəsinə qəddar erməni cəlladı xalqının qəhrəmanı və onun maraqlarının
Hamazasp rəhbərlik edirdi. Onun köməkçiləri müdafiəçisiyəm. Məqsədim Qubada nizam-intiNikolay və Venuns idi. Dəstəyə «Cəza dəstəsi» zam yaratmaq və sovet höküməti qurmaq deyil,
həlak olan ermənilərin qisasını almaqdır».
adı verilmişdi.
Quba qəzasının mərkəzində 2 min, ətraf
Səhər tezdən qəza mərkəzinə daxil olan
ermənilər məhəllələrdə qarşılarına çıxan kişı, kəndlərlə birlikdə isə 16 min insan qətlə yeqadın və usaqları amansızcasına öldürür, evlərə tirildi. Azərbaycanlılarla bərabər azsaylı
girib ailələri bütünlüklə qırır, südəmər uşaqla- xalqların nümayandələri - dağ yəhurdiləri,
rı analarının sinəsində xəncərlə doğrayır, baş- ləzgilər, tatarlar da soyqırımına məruz qaldıar.
larını və qulaqlarını kəsir, qarınlarını cırırlar. Ermənilər çox hallarda insanları qrup halında
Yurd-yuvaları yandırır, yaşayış məskənlərini qırır, ölənləri, yaralılan, eləcə də sağ qalanlan
viranəyə çevirirlər. O qədər harınlaşırlar ki, bir yerdə - kiçik dərədə, arxda və çökəkliklərdə
hörmətli ağsaqqallara kef çəkmələri üçün basdırırdılar. Emənilərin Quba qəzasında

«Biz Allahın zəhmətkeş bəndələriydik. Aləm qarışsa da, bir parça yavan çörək tapıb külfətimizi dolandırırdıq. Bir kimsənin
bostanına daş atmamışdıq, başqalarının malına göz dikməmişdik. Dədə-babadan qalma daxmalarımızda sakit güzaran
sürürdük. Tez-tez dağlarda, dərələrdə, yollarda atəş atəşə qarışırdı. Bir dəstə əli silahlı, nabələd atlı toz qaldırıb Cənuba doğru
çapırdı. Başda bir dəstə onların dallarınca düşürdü. O bunu, bu onu hey qovurdu. Ara yerdə bağlarımız, əkinlərimiz tapdağa
çevrilirdi. Qırmızıların ayağı bu yerlərə dəyər-dəyməz, daşnaklar kəndləri üzük qaşı kimi araya aldılar. Onların çoxu Şamaxıdan
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törətdikləri soyqımında təxminən 4 milyon 500 altında türk əsgərləri yerli əhali ilə birləşərək
min rublluq qızıl əşyalar, və qiymətli daş-qaşlar, erməni quldurlarına sarsıdıcı zərbələr vurdular.
Ermənilərin Quba qəzasında törətdikləri ən
25 milyon rubl məbləğində müxtəlif mallar və
ərzaqlar quldurcasına talan edildi. Hamazaspın dəhəşətli vəhşiliklərdən biri Digah və Xucdəstəsi 25 məscidi, İbrahim bəy Şixlinskiyə, bala kəndləri arasında yerləşən «Dərin dərə»
Məsədi Əli Hüseynova, Orucəli Əhmədova və b. adlanan yerdə baş verdi. Burada 2 min nəfər
yerli əhali vəhşiliklə qətlə yelirildi. İndi də bu
məxsus 105 evi yandırdı.
Ağır günlərdə qubalı polkovnik Əlibəy Zi- dərə «Qanlı dərə» adlanılr. Qanlı terror Quba
zikski yerli əhalinin dadına çatdı. O, qəzada qəzasında may ayının 9-dək davam etdi.
Ulu öndər Heydər Əliyevin 26
qayda-qanunu bərpa edərək Məşədi Əliabbas
Əlibəylinin köməkliyi ilə müdafiə qrupları ya- mart 1998-ci il tarixdə imzaladığı
ratdı. Həmçinin Əlıbəy, Mürsəl bəy, İbrahim Fərmana əsasən, hər il mart ayının
bəy və Molla Nöhbalı Kazım kəndində müdafiə 31-i azərbaycanlıların soyqırımı gümi
qüvvələri toplayaraq erməni quldurlarına qarşı kimi qeyd olunur. Hər bir Azərbaycan
vətəndaşı erməni vəhşiliklərini unutmamübarizə apardılar.
Türk zabit və əsgərləri də düşməni qovmaq malı, gələcək nəsillərə çatdırılması üçün
üçün qubalılara yaxından kömək etdilər. Nuru məsuliyyət daşımalı və əsl vətəndaşlıq
Paşanın yaxın silahdaşı Şükrü Paşanın rəhbərliyi mövqeyi nümayiş etdirməlidir.

Ağır günlərdə
qubalı polkovnik
Əlibəy Zizikski
yerli əhalinin
dadına çatdı.
O, qəzada
qayda-qanunu
bərpa edərək
Məşədi Əliabbas
Əlibəylinin
köməkliyi ilə
müdafiə qrupları
yaratdı.

Xizıya adlamışdılar. Qabaqlarına keçəni qılınclamış, əli-ayağı yalın qaçanları isə güllələmişdilər. Yaslar ara vermirdi.
Bir gecə «dığalar» qəflətən evlərə soxuldular, uşaqlı-böyüklü hamını çölə çıxartdılar, xəstələrə, hamilə qadınlara belə aman
vermədilır. «Rusiyadan gətirilən taxılı vaqonlardan boşaltmalısınız» - dedilər. İnsanları qoyun sürüsü kimi atın qabağına qatıb
çayın sahilinə doğru apardılar. Boş anbarların qarşısındakı meydanda heydın düşmüş əhalini sıraya düzdülər. Qara saqqallı,
yekə burun ermənilər qız-gəlinlərin barmaqlarındakı nişan üzüklərini, boyun-boğazlarındakı qızıl bəzək əşyalarını zorla alıb
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ERMƏNILƏRIN AZƏRBAYCAN XALQININ
BAŞINA GƏTIRDIKLƏRI VAHŞILIKLƏR
SIRASINDA QUBA SOYQIRIMI
Beləcə 1918-ci ilin mart-may aylarında
Azərbaycanın bir çox bölgələri kimi, Quba qəzasının
əksər yaşayış niəntəqələrinə qəfildan hücum edən
erməni hərbiçiləri 10 mindən artıq insanı qətlə yetiriblər.
Tarixi malumat və faktlara görə, 1918-ci ildə Stepan
Şaumyanın birbaşa göstətişi ilə erməni harbçisi Hamazasp Quba qazasında təkcə 122 kandi yandıraraq yerləyeksan edilmişdir. Tarixin qanlı yaddaşında qalan və

dünyada analoqu olmayan soyqrımı canlı şəkildə sübut
edən faktlar bu gün Quba ərazisində aşkar edilməkdədir.
Bu il aprelin 5-də Quba şəhər stadionunda aparılan
tikinti işləri zamanı üzə çıxan kütləvi məzarlıq məhz
erməni qəddarləğının əyani nümunəsidir. Məzarlıq
zonasında üst-üstə qalaqlanaraq basdırılmış insan
cəsədlərinin qalıqları, insan kəllələri azyaşlıların belə
kütləvi şəkildə təcavüzə məruz qalmalarını bir daha

torbaya yığdılar. Təzə nişanlanan uzun hörüklü bir qız nişan üzüyünü barmağından çıxartmaq istəmədikdə iki erməni
qulduru onu tutub qollarını burdu. Məsum qızın barmağını üzük qarışıq xəncərlə kəsib qanı axa-axa qızılların içərisinə
atdılar. Ən dəhşətlisi o oldu ki, qocalı, cavanlı, uşaqlı - hamını zorla soyundurub geyimləri bir yerə yığdılar. Paltarları,
cibləri aramağa başladılar. Sonra ata baxan kimi bir-bir camaatın çənəsindən yapışıb ağızlarını açmağa məcbur etdilər
və qızıl, çümüş dişləri tüfəngin qundağı ilə vurub qırdılar. Müqavimət göstərənin dizlərini, qollarını sındırıb sürüyə-
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sürüyə anbara apardılar. Şil-küt etdikləri insaları anbarlara doldurdular. Əski-üsküləri yandırıb tüstüsünü içəri verdilər. Körpələrin
və qocaların çoxu həmin gün canını tapşırdı. Qansızlar quru təzəkləri yandırıb camaatın üstünə atırdılar. Heç kimin ağlamağa belə
heyi qalmamışdı.
Qonşu kəndlərdən 15 nəfər əli külünclü və belli kişi gətirdilər. Səhərədək onlara Qubanın ortasından keçib çaya doğru uzanan
arxın bir neçə yerində 2-3 m. dərinliyində quyu qazdırdılar. Gün doğana yaxın anbarların qapılarını açdılar. Ölmüş və huşlarını
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elə gəlir
ki, dəhşətli
hadisələrdən
səksən
ildən çox
keçməsinə
baxmayaraq

Tibbi Ekspertiza və Pataloji Anatomiya Birliyinə
sübut etdi.
Ərazidə kütləvi insan məzarlığı aşkar edildikdən göndərildi.
Rayon İcra Hakimiyyəti, ilk məzarlıq zonadərhal sonra Quba rayon İcra Hakimiyyətində 19
nəfərlik komissiya yaradıldı. İcra hakimiyyətinin sında iyulun 13-dən tədqiqat və qazıntı işləirni
başçısı Ərziman Əliyevin sədriyi ilə fəaliyyətə baş- aparan Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutulayan yerli komissiya ən əvvəl ərazinin mühafızəsini nun əməkdaşlarının iş, məişət şəraitinə yaxından
təşkil etdı, müvafiq tədbirlər görülməklə tapıntı köməklik edir, tadqiqat işləri zamanı ortaya çıxan
zolağı tədqiqat obyektinə çevrildı. Belə ki, icra problemlərin həllində onlara köməkliyini əsirgəmir.
hakimiyyəti rəhbərliyinin müraciəti əsasında Məqsədimiz odur ki, kütləvi məzarlığı bütün dunAMEA-nın Arxeologiya və Etnoqrafıya institutunun yada özlərini məzlum, azərbaycanlı təzyiqinə məruz
əməkdaşları zonada geniş miqyaslı qazıntı işlərinə qalmış, əzabkeş xalq kimi tanıtmaq istəyərn erməni
stat verdilər. Quba rayon prokurorluğunda da faktla qəsbkarlarının vəhşiliklərini təsdiqləyən analoqu
bağlı araşdırmalar aparıldı, insan cəsədlərindən alı- oolmayan məzarlığı geniş şəkildə tədqiq edib bütün
nan nümunələr ekspertiza üçün Ədliyyə Nazirliyinin dünyaya çatdıraq.

itirmiş çılpaq insanları arxda üst-üstə qaladılar və quyuları daş-torpaqla doldurdular. Axırda bu mənfur işləri yerinə yetirməyə
məcbur etdikləri kişilərin də tüfəngin qundağı ilə başlarından vurub arxın içərisinə aşırdılar. Və əksəriyyətini hələ can verərkən
basdırdılar...»
İllər keçdi. Quyuların üstündə bir qoz ağacı bitdi. Deyirlər ki, onu qəstdən, izi itirmək üçün əkiblər. Çünki qoz kök
atdığı yerlərdə hər şeyi parçalayıb daha dərinlərə gedir...
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Qazıntı-tədqiqat işlərini həyata keçirən Ar- tar və s. azsaylə xalqların nümayəndələrini də
xeologiya və Emoqrafıya ınstitutunun əməkdaşı, vəhşicəsinə, xüsusi qəddarlıqla öldürüblər. Bunu
Quba soyqırımı üzrə ekspedisiyanin rəhbəri tapılan insan cəsədlərində ağız nahiyələrində
Qəhrəman Ağayevin İcra Hakimiyyətinə ver- qabaq dişlərinin çixarılması, kəllələrdə olan
diyi məlumata görə, indiyədək rnəzarlıqdan xəsarət alamətləri bir daha təsdiq edır.
135 insan kəlləsi tapılıb və qazıntı zolağı
Arxeoloji tədqiqatlar davam edir.
genişləndikcə vəhşicəsinə qətlə yetirilən güQuba rayon İcra Hakimiyyəti qazıntınahsız insanların cəsədlərinin qalıqlarının aş- lar başa çatdıqdan sonra mütəxəssislərin
kar edilməsi də çoxalır. Ermənilər Quba soyqı- təklifləri, mərkəzdən verilən məsləhət və
rımı zamanı təkcə Azərbaycalıları deyil, bölgədə göstərişlər əsasında məzarlıq zonasında müyaşayan etnik qrupları – lat, yəhudi, ləzgi, ta- vafiq tədbirlər həyata keçirəcək.

Quba
soyqırımı üzrə
ekspedisiyanin
rəhbəri Qəhrəman
Ağayevin
məlumata
görə, indiyədək
rnəzarlıqdan 135
insan kəlləsi tapılıb.

Materialların hazırlanmasına yardım etdiyinə görə ANS telekanalının əməkdaşı Aytəkin Alxaslıya minnətdarlığımızı bildiririk.

QUDYALÇAYIN SULARI XX ƏSRIN ƏVVƏLLƏRINDƏ ERMƏNILƏRIN QUBADA
TÖRƏTDIKLIRI SOYQIRIMINDA AMANSIZCASINA QƏTLƏ YETIRILƏN YÜZLƏRLƏ
GÜNAHSIZ INSANIN AL QANINA BOYANIB. İLLƏR KEÇSƏ DƏ, QIZARTISI GETMƏYIB.
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MILYONÇULAR VƏ
SƏNƏTKARLAR
Əmircan qəsəbəsinin adını atəşpərəstlik təsəvvürləri ilə əlaqələndirərək şərh
edirlər ki, “Əmir-tato” ölməzlik tanrısının adıdır. İlin beşinci ayı və hər ayın
beşinci günü ona həsr olunurmuş.
Bakı şəhərinin yaxınlığında yerləşən qədim yaşayış məskəninin sakinləri əski
adət-ənənələri qoruyub saxlayırlar. Qəsəbə son yüz ildə bir neçə dahi şəxsiyyət
yetişdirib: məşhur fırça ustası Səttar Bəhlulzadə və istedadlı şair Tofiq Bayram
Əmircanda doğulub boya-b aşa çatmış, yaratmış və dünyalarını dəyişərək
qəsəbənin köhnə qəbiristanlığında dəfn olunmuşlar.

Əmircanın iki
sakinini xeyirxah
əməllərinə görə
unutmurlar:
xeyriyyəçimilyonçular Şəmsi
Əsədullayev və
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Hacı Zeynalabdin Tağıyev, Şəmsi
Əsədullayev, Musa Nağıyevdən sonra
milli Azərbaycan burjuaziyasının və neft
sənayesinin görkəmli nümayəndəsi Murtuz
Muxtarovdur.
Murtuz Muxtarov kasıb bir arabaçı
ailəsində doğulub. Əmircanlılar onda hələ
bilmirdilər ki, onların kəndini Murtuz adlı bu
körpə bütün Azərbaycanda məşhurlaşdıracaq.
Murtuz böyüdü. Dədə-baba qaydası ilə arabaçılıqla məşğul olmağa başladı. Amma az

müddət sonra öz zəhməti, ağlı ilə tanınmış neft
milyonçusuna çevrildi. Muxtarov neft qurğularını bacarıqla idarə edir, gələn gəliri xalqına
paylaşdırırdı. Neft sənayesini inkişaf etdirmək,
Azərbaycanı qabaqcıl ölkələr arasında görmək,
xalqı savadlandırmaq onun ən böyük arzusu idi. O, Amerika, Sankt-Peterburq, Moskva,
Qroznı ilə neft əlaqələri qurur, Vətəni üçün
əlindən gələni əsirgəmirdi.
Muxtarovun adı daha çox Bakıda neft çıxarılması texnologiyasının inkişafı ilə bağlı-
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dır. Ali texniki təhsili olmasa da, neft maqnatları içərisində neft
yataqlarının sirrini və qazma işlərini onun kimi dərindən bilən
ikinci bir sahibkar, çətin ki, tapılaydı.
Muxtarov diplomsuz neft mühəndisi kimi şöhrət tapmış,
Azərbaycan neft sənayesi tarixinə özünün ixtirası ilə daxil olmuşdur. 1895-ci ildə dünyada ilk dəfə metal ştanqlarla zərbə
qazma dəzgahını quraşdırır və bunun üçün dövlət patenti alır. O,
bu ixtirasına «Bakı qazma sistemi» adı verir. Həmin dəzgahın
əvvəlkilərdən üstünlüyü çox idi. Onun bir sıra digər ixtirası da
vardır. 1890-cı ildə yaratdığı «Podrat qazma» kontoru Bakının
Balaxanı, Suraxanı, Ramana və Sabunçu neft rayonlarında neft
quyularının qazılmasında böyük rol oynamışdır. Bu səhərlərdəki
quyuların əksəriyyəti onun «Podrat qazma» kontoru tərəfindən
qazılmışdır. Bundan əlavə özünün xüsusi mədənləri də vardı.
Elektrik qatarı ilə Bakıdan Buzovnaya gedərkən Sabunçudan
sonra birinci dayanacaq onun adı ilə «Muxtarovka» adlanır. Bu
dayanacağın ətrafındakı bütün neft quyuları vaxtilə ona məxsus
idi.
Muxtarov XlX əsrin axırlarında Bibiheybətdə qazma avadanlığı zavodunu işə salır. Bu, Rusiyada ilk neft avadanlığı müəssisəsi idi. Zavodun yaxınlığında fəhlə və qulluqçular
üçün üçmərtəbəli yaşayış binaları tikdirir; bununla da həm işçi
qüvvəsini ətrafına toplayır, həm də əlavə gəlir əldə edirdi. Muxtarov zavodun buraxdığı dəzgah və avadanlığı Rusiyaya və xarici ölkələrə satırdı. O, Bakının Əmircan kəndində anadan olmuş
və əmək fəaliyyətinə də bu kənddə başlamışdır. O da Bakının
bir sıra milyonçuları kimi adi fəhlədən neft maqnatı səviyyəsinə
yüksəlmişdir. Uzun müddət malakeşlik etdikdən sonra araba
ilə neft daşımış, xırda podratçılıqla məşğul olmuşdur. Qara qızıl fontanları, nəhayət, onun da üzünə gülərək, əlini milyonlara
çatdırmışdır. Təkcə Bakı deyil, Maykop və Qroznı neft mədən
sahibləri ilə də müqavilə bağlayıb quyu qazırdı; konstruktor büroları, zavod və mədənlərlə texniki və işgüzar əlaqələri vardı;
tez-tez Şimali Qafqaza gedirdi. Muxtarov general-qubernatorun dəvətini qəbul edib Vladiqafqaza, onun evinə qonaq gedir.
Nəhayət, onun ortancıl qızı Liza xanımla evlənir.
Sonra Liza xanımla Avropa səyahətinə gedirlər. Venetsiyadakı binaların arxitekturası neftxudanı valeh edir. Və onlara
oxşar bir sarayı Bakıda bir il ərzində (1911-1912) tikdirir. Sarayın hər sütünü, tağları, buta və gülləri, pəncərə və qapıları,
bəzəklərinin hamısı təkrarolunmaz sənət əsəri, memarlıq incisidir. Neftxuda pul əsirgəmədiyi kimi memarlar da ilham, ustalar
da səy və əməklərini əsirgəməyiblər. Sarayı arxitektor Ploşko
fransız qotik üslubunda layihələşdirib.
M.Muxtarov bizə əzəmətli binalar miras qoyub getmişdir.
Bakı şəhərində, onun ətraf kəndlərində, Rusiyanın şəhərlərində
və Avropanın bəzi ölkələrində hazıradək hifz olunub qalmış bir
çox binalar onun adı ilə bağlıdır. 1910-cu ildə Əmircan kəndində
tikdirdiyi məscid binası indiyədək öz memarlıq quruluşu və
əzəməti ilə göz oxşayır. 1913-cü ildə Abşeronun qumsal dəniz
sahilində fənər qülləsi (indi bu dəniz fənəri işləmir), Mərdəkanın
Pirhəsən adlanan yerində Axund Mirzə Abu Turabın qəbri
üstündə günbəz, Vladiqafqaz şəhərində məscid, Kislovodskda,
İtaliyanın Florensiya şəhərində mövcud olan gözəl, yaraşıqlı binalar M.Muxtarovun pulu ilə tikilmişdir.
Muxtarov Bakının, demək olar ki, bütün xeyriyyə
cəmiyyətlərində yaxından iştirak edir və maddi köməyini
əsirgəmirdi. Təbiətcə çox məğrur olan bu şəxsin həyatı faciə ilə
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ƏMIRCAN MƏSCIDI
İkitəbəqəli minarələri ilə 40 metr hündürlüyə malik olan
Əmircan məscidinin silueti bir və ikimərtəbəli binaların sırasında elə uzaqdanca görünür. Azərbaycanın başqa şəhərlərində bu
hündürlükdə məscid yoxdur. Bakının daşla tikilmiş dini binaları arasında belə möhtəşəm bina ilk dəfə idi ki, tikilirdi və təbii
ki, memar Zivərbəy Əhmədbəyov məscidi layihələndirərkən
onun əsas memarlıq - fəza səciyyəsini müəyyənləşdirmək
üçün müsəlman Şərqinə məxsus geniş memarlıq nümunələrinə
diqqət yetirmişdir. Şərqin digər şəhər və kəndlərində olduğu
kimi özünəməxsus şaquli görünüşə malik olan şaquli minarələr
Əmircan ərazisinin memarlığında dominant rol oynayır.
Məscidin planlaşma kompozisiya həlli yığcam və məzmunludur.
Yan cinahlardan minarələrlə məhdudlaşan vestübüldən keçməklə
12,26 diametrli qünbəzlə örtülən kvadrat formalı ibadət zalına
(13,6 x 13,6m) düşmək olur. Zalın interyerini dörd tərəfdən tağlı
və üzəri bəzəkli möhkəm tağbəndli konstruksiya əhatə edir, onlar
həm də gövdəli günbəzi saxlayır. Tağbəndlərin üzəri tamamilə
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ornamentlərlə örtülməsinə baxmayaraq, onların xətləri o qədər inandırıcıdır ki, ümumilikdə tağbəndlər
memarlıq konstruksiyası kimi baxılır. İnteryer günbəzə və barabana qədər hər tərəfdən məzmunlu
ornamentlə örtülmüşdür. Lakin
tağbəndlər üzərindəki hamar səthli
taçlar xonça şəkilli daxili hissənin
başqa sahələri ilə müqayisədə
təzad yaradır. Taxçaların səthinin
belə ciddi görünüşünə baxmayaraq
interyerdə bir o qədər nəzərə çarpmır. Yan pəncərələrdən, eləcə də,
günbəzin gövdəsinə düzülmüş 14
ədəd pəncərədən süzülən təbii işıqla
ibadət zalı tamamilə işıqlanır. Mehrabın əks tərəfindəki taçbəndli konstruksiyanın bütün eni boyu quraşdırılmış qadınlar üçün xidmət otağının
yarımdairə absida planlı həlli Muxtarov məscidində maraqlı tapıntı
idi. Ancaq şəbəkələrlə əsas zaldan
ayrılan ikimərtəbəli absida məscidin
daxili fəza həllini zənginləşdirməklə
yanaşı, interyerə yeni kompozisiya həlli gətirir. Azərbaycanın dini
tikililəri strukturunda belə plan
həlli ilə birinci dəfədir ki, rastlaşırıq. Nəzərə çarpacaq dərəcədə yuxarıya doğru genişlənmiş absida çox
böyük həcmə malik olsa da ibadət
zalı həcmi dərinliyinə müəyyən
qədər imkan yaradır. Muxtarov
məscidinin inşasına ilk dəfə yerli baş usta Kərbəlayi Əhmədin
rəhbərliyi ilə başlanmış, sonra isə
memar Zivərbəy Əhmədbəyovun
rəhbərliyi davam olunaraq tamamlanmışdır. Məscid kompozisiya baxımından Təzəpir məscidinin ideyasını yada salsa da, onun qısaldılmış
minarələrinin təsiri bu məscidin
ikitəbəqəli
qoşa
minarələrinə
keçməmişdir. Muxtarov məscidinin
ikitəbəqəli minarələrinin kompozisiya həlli Azərbaycan dini memarlığında anoloqu olmayan nadir hadisə
hesab olunur. Məlum olduğu kimi,
özünəməxsus bədii bəzəkləri və şax
qamətindəki proporsiyalı hissələri
ilə seçilən türk dini memarlığında
belə kompozisiya geniş tətbiq olunur. Buradakı minarələrdə yerli memarlıq ənənələri tamamilə başqa proporsiyalar, başqa bölgülər ilə həllini
tapmışdır. Bu ənənələrdən XIX-XX
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Minarələr
bütün məscid
kompozisiyasına
heyrətedici xarakter
verir. Məscidlərin
belə ümumiləşmiş
forması əla
baxılır və tikilini
olduqca müsbət
nəzərə çarpdırır.
Azərbaycanın
istedadlı memarı
Zivərbəy
Əhmədbəyovun
xidmətlərindən biri
də o idi ki, Təzəpir
məscidinin həcmkompozisiya
strukturundan
Muxtarov məscidində
istifadə etməklə
Abşeronda
monumental və
düzgün obrazı ilə
seçilən yeganə dini
kompozisiya yaratdı.
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Murtuza
Muxtarovun
xeyriyyəçiliyini
əks etdirən
xatirələrdən:
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“Fatma Muxtarovanın konsertinə Azəbaycan müsəlman xeyriyyə cəmiyyətinin sədri qismində
incəsənətinin qabaqcıl xadimləri (H.Sarabski) rolu yaxşı məlumdur (1909-cu ildə və 2 iyun
diqqət yetirirlər və gənc müğənninin ağır 1915-ci ildə fəxri sədr seçilmişdir). Cəmiyyətin
vəziyyəti barədə xəbər tutaraq ona kömək etməyi məqsədləri Azərbaycan incəsənətinin inqərara alırlar.
kişafına yardım etmək və mədəniyyətin
«...M.Maqomayev və H.Sarabski ...Fatma demokratikləşməsi prosesini gücləndirmək
Muxtarovanı H.Z.Tağıyevin bağına gətirirlər. O, idi. Özü xalq arasından çıxan bir insan olduğu
bağın təmtərağına heyran qalır və H.Z.Tağıyev üçün o, gənc müğənniyə imtina edə bilmədi və
üçün akkompanement altında bir neçə mah- Muxtarovanın təhsilini davam etdirməsi üçün
nı oxuyur. Ancaq Ş.Məmmədovanın Italiyada hər ay Saratova təqaüd göndərməyi qərara alır.
təhsil alması üçün əvvəlcə təqaüd ayırmış, sonra- M.Süleymanovun “Eşitdiklərim, gördüklərim”
lar isə kəskin tənqidlərə görə yardımını kəsməyə kitabında yazılır ki, “M.Muxtarov Katya Muxtaməcbur olmuş Tağıyev acı təcrübədən sonra rovanı qızlığa götürür”. Lakin müğənninin nəvəsi
gənc müğənniyə Saratov konservotoriyasında bu faktı inkar edərək söhbətin M.Muxtarovun
təhsil haqqını ödəməkdə yardım göstərməkdən istedadlı aktrisaya etdiyi hamilikdən getdiyini
imtina edir. Onda H.Sarabski digər Bakı mese- deyir.
natına, Fatmanın eyni soyadlısı Murtuza MuxH.Z.Tağıyevdən fərqli olaraq M.Muxtarov bu
tarova müraciət etməyi qərara alır. F.Muxtarova məsələdə daha davamiyyətli olur və müntəzəm
Bakı neft millionçusu və onun xanımı Liza xa- olaraq Saratova təqaüd göndərir. F.Muxtarova
nımla tanış olur.
Saratov konservotoriyasını müvəffəqiyyətlə
M.Muxtarov Bakı neft istehlakçısı kimi deyil, bitirərək Moskvaya köçür, orada ərinin qohəm də öz xalqının rifahı üçün yardım göstərən humlarının köməyi və məsləhəti ilə məşhur rus
səxavətli insan kimi tanınmışdı. Onun «Nicat» müğənnisi Şalyapinlə görüşmək imkanı əldə edir.
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XVIII ƏSRIN MÖCÜZƏSI

ŞƏKI XAN SARAYI

Şəki Azərbaycanın ən qədim yaşayış məskənlərindən biridir. Sənətkarlıq
burada yüksək səviyyədə inkişaf etmiş, ticarət şəbəkələri genişlənmiş, elmə,
təhsilə maraq oyanmış və şəhər Azərbaycanın böyük mədəniyyət mərkəzinə
çevrilmişdir. 1984-cü ildə YUNESKO xətti ilə Şəkinin 2500 illiyi təntənəli
şəkildə qeyd edildi.
Son çağlaradək əldə olunan dəlillərə və mənbələrin verdiyi məlumatlara
əsasən şəhərin bünövrəsinin qoyulması tarixinin eramızdan əvvəlki VI
yüzilliyə təsadüf edirdi. Lakin arxeoloqların 1991-92-ci illərdə apardıqları
qazıntılar göstərdi ki, şəhərin tarixi daha qədimlərə - 3600-3500 il əvvələ
gedib çıxır. Qədim Şəki füsunkar təbiəti ilə yanaşı, zəngin abidələri ilə
də özünəməxsusdur. Şəki Xan Sarayı, Yuxarı və Aşağı Karvansaray, Kiş
məbədi, «Gələrsən, görərsən» qalası Azərbaycanda tayı-bərabəri olmayan
tikililərdir. Söhbətimiz bu abidələrdən biri haqqındadır.
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Azərbaycan memarlığının nadir incilərindən sayılan Şəki xanlarının sarayı Çələbi
Bəzi
xanın
nəvəsi, Müştağ təxəllüsü ilə şerlər yazan Məmmədhüseyn xanın dövründə (1761mənbələrdə
1762) tikilmişdir. Tikintiyə məşhur memar Abbasqulu başçılıq etmişdir. Rəssamlar
saray «Müştaq
- şamaxılı Mirzə Cəfər, Əliqulu, Qurbanəli və şuşalı Qəmbər sarayın daxili tərtibatını
imarəti» vermişlər. Böyük istedad sahibləri adi binanı möcüzəyə çevirərək gələcək nəsillərə
kimi qeyd bağışlamışlar.
Xan sarayı 1761-ci ildə Məmmədhüseyn xanın dövründə istifadəyə verilib. Xanlığın
olunmuşdur.
yay
sarayı hesab edilən bina, hər biri altı otaq, dörd dəhlizli iki mərtəbədən və güzgülü
Dağ dibində
eyvandan ibarət idi. Bina şəbəkə üsulu ilə - yəni taxta və şüşələrin bir-birinə keçirilməsi
yerləşən Xan
qaydası ilə, yapışqan və mismardan istifadə edilmədən inşa edilib. Şəbəkələrinin xırsarayı ikiqat dalığına görə analoqsuz hesab edilən bina YUNESKO-nun dünya abidələri sırasındadır.
qala divarları Şəbəkələrin bir kvadrat metrində, orta hesabla, 5 mindən artıq ağac və şüşə parçaları
ilə qapanaraq bir-birinin içərisinə yerləşdirilib. Bundan əlavə, binanın birinci mərtəbəsindəki zalın
şəhərin ümumi tavanında da bu üsuldan istifadə edilib. Tavandakı 5 min 200-dən artıq şəbəkə iki əsr
memarlıq yarımdan artıqdır ki, ilkin şəklində qalır.
ansamblından
Görkəmli siyasi xadim və istedadlı sərkərdə lıq elan edir. 1744-cü ilin qışında Nadir şah qoayrılır. Hacı Çələbi tarixə müstəqil Şəki xanlığı- şununu qiyamçı Hacı Çələbinin üzərinə göndərir.

nın yaradıcısı kimi daxil olub. O, Nadir şa- Hacı Çələbi bunu əvvəldən bildiyindən şəkililəri
hın tabeçiliyindən birinci çıxıb. Onun sağlı- geri çəkilib, «Gələrsən-görərsən» adlanan
ğında Şəki İranın müstəmləkiliyindən yaxa möhkəmləndirilmiş və təchiz olunmuş məşhur
qurtarıb müstəqillik qazanmışdır. Belə ki, Na- qalada gizlənməyə çağırır. Nadir şah dayanmadan
dir şah tərəfindən bu vilayəti idarə etmək üçün 15 minlik seçmə qoşunu ilə qalanın üzərinə yerigöndərilən Məlik Nəcəf ağır vergiləri və hədsiz yir. Ancaq tezliklə geri çəkilmək məcburiyyətində
zülmü ilə əhalini özünə qarşı qaldırır. 1743-cü qalır. Nadir şah qoşununu Bərdəyə çəkir. Oraildə Hacı Çələbi özünü Şəkini müstəqil bir xan- da möhkəmləndikdən sonra 30 minlik qoşunla
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1744-cü ilin sonunda Dərbəndə yola düşür. Fevral
ayında o, yenidən Hacı Çələbinin üzərinə gəlir.
Lakin bu dəfə də «Gələsən-görəsən» qalasının
mühasirəsini yara bilmir. Bundan qəzəblənən Nadir şah qədim Şəkini və onun ətrafındakı kəndləri
yandırıb külə döndərir. Qəhrəman şəkililər az
qala üç il özlərini «Gələsən-görəsən» qalasında
ağır məhrumiyyətlərə düçar edir və Nadir şahın
hər cəhətcə üstün ordusuna müqavimət göstərirlər.
Nəhayət, döyüşlərin birində Nadir şah yaralanır,
bundan sonra İran ordusu dağları həmişəlik tərk
edir. Beləcə Şəki xanlığının ən möhtəşəm və inkişaf etmiş Azərbaycan xanlığına çevrilməsi Hacı
Çələbinın müstəsna xidmətlərindəndir. O, xanlığın paytaxtının abadlaşdırılması üçün də çox işlər
görmüş, mədrəsələr, məscidlər, karvansaralar, hamamlar, məktəblər tikdirmişdir. Hacı Çələbi xan
1755-ci ildə vəfat edir.
Bəzi mənbələrdə saray «Müştaq imarəti» kimi
qeyd olunmuşdur. Dağ dibində yerləşən Xan sarayı ikiqat qala divarları ilə qapanaraq şəhərin
ümumi memarlıq ansamblından ayrılır. Xan sarayının binası ikimərtəbəlidir, altı otaq, dörd dəhliz
və iki güzgülü eyvandan ibarətdir. Binanın baş
fasadında dünyada analoqu olmayan çox xırda
həndəsi fiqurlara bölünmüş taxta parçalarından
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ibarət şəbəkə pəncərə və qapılar yerləşdirilmişdir.
Ümumiyyətlə, sarayın bütün pəncərə və qapıları taxta parçalarının aralarına müxtəlif rəngli
şüşələr geyindirilməklə qurulmuşdur. Şəbəkələrin
hər bir kvadrat metri orta hesabla 5000, daha sıx
və mürəkkəb yerləri isə 14000 taxta parçasını,
şüşələri özündə birləşdirir.
Binada mismar istifadə edilməmiş, taxta və
şüşə parçaları yapışqansız bir-birinə taxılmışdır.
Sarayın geniş piştaxtalarında, taxçalı divarlarında cürbəcür ornamentlər, müxtəlif çeşidli
naxışlar, oymalar məharətlə işlənmişdir. Binanın
bayırında, ancaq qabaq tərəfində, daxilində isə
hər yerdə həndəsi naxışlara, nəbatat rəsmlərinə,
süjetli tablolara, quş rəsmlərinə, döyüş və ov
səhnələrinə rast gəlirik. Zövqlə işlənmiş taxçalar,
güzgülü buxarılar əsl sənət nümunəsidir. Zəngin,
müxtəlif çalarlı, rəngarəng naxışların, simmetrik
stalaktit oymaların dəqiqliklə işlənməsi saraya
xüsusi gözəllik verir. Otaqların divarları ilə yanaşı tavanı da olduqca dəqiq və yaraşıqlı naxışlarla
bəzədilmişdir.
Azərbaycan arxitekturasının incilərindən olan
Şəki xan sarayı memarlıq baxımından dünyada
yeganə və bənzərsiz abidədir. Saray qəribə üslubda yaradılmış, divarlarda XVIII əsr folklorunun
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maraqlı nümunələri öz əksini tapmışdır.
Xanlıq dövründə binanın birinci
mərtəbəsi dövlət işləri üçün nəzərdə
tutulmuşdu. Dövlət məmurlarının
gözləmə otağı, qərarların qəbul edildiyi, dövlət sənədlərinin hazırlandığı
dəftərxana da burada yerləşdirilib.
İkinci mərtəbədə isə xan, onun xanımı və saray əyanları yaşayıblar.
Bina müxtəlif vaxtlarda bir neçə
dəfə bərpa edilib. Axırıncı dəfə burada bərpa işləri 1967-ci ildə aparılıb.
Bu gün Xan sarayının yenə
də bərpaya ehtiyacı var. Bu
məqsədlə «Mədəni irsin qorunması» layihəsinin işçi qrupu tərəfindən
tender elan olunub. Tenderin qalibi
olan Almaniya şirkətlərindən biri
burada bərpa işləri aparıb. Bərpa
zamanı binanın 60 kvadratmetrlik
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ərazisində şəbəkə, 400 metrdən
artıq ərazisində isə nəqqaşlıq
işlərinin aparılması, həm də binanın işçi heyəti üçün yeni obyektin tikilməsi də nəzərdə tutulur. Binanın həyətində də bəzi
səliqə-sahman işləri görülür.
Xan sarayının həyətindəki
tarixlərin şahidi olan xan çinar
isə saraydan, təqribən, 2-3 əsr
əvvəl əkilib. 1530-cu ildə «doğulan» ağacın hündürlüyü 34,
gövdəsi isə 7,3 m.-dir.
Səki xan sarayında tez-tez
el şənlikləri, bayramlar keçirilir. Xarici ölkələrdən gələn
qonaqlar bənzərsiz abidəyə,
naxışlara, şəbəkələrə heyranlıqla tamaşa edirlər. Otaqlardakı
divarüstü şəkillər Azərbaycan
rəssamlarının keç-dikləri uzun
yolun ən parlaq səhifələrindən
birini nümayiş etdirir.
Rəssamlar - şamaxılı Mirzə
Cəfər, Əliqulu, Qurbanəli və
şuşalı Qəmbər gürcülərin XX
yüzillikdə dünyaya çıxardıqları məşhur Pirosmanıdən iki əsr
əvvəl Qafqaz üslubunda daha
mükəmməl tablolar yaratmışlar. Əslində onlar Şərq miniatür məktəbinin xüsusiyyətlərini
dərindən mənimsəyərək orta
əsrlərin sonunda maraqlı sintez
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meydana gətirmişlər. Mifik-əfsanəvi mövzuları öz çağları- zaman, rəng çalarları baxımından bir-birinə oxşadıldığından
nın hadisələri ilə birləşdirib hadisələrə simvolik məna çaları uzun bir tablonu xatırladır. Lakin mənzərələr və hadisələrin
verməyə çalışmışlar. Döyüş səhnələrini yaradanda atlıların yü- əksi müxtəlif mövzulara müraciət edildiyini açıq-aydın göstərir.
rüş hazırlığını dəqiqliklə işləmişlər. Bütün detallar - ayrı-ayrı Sanki quş quşlamaq üçün ova, baş kəsməkdən ötrü savaşa yoltayfaların bayraqları, geyimlər, silahlar, yəhərlər bir də ona lanan «Kitabi-Dədə Qorqud» igidlərinin əməlləri divarlara
görə maraqlıdır ki, həmin çağların mənzərələri tam şəkildə köçürülüb. Diqqətlə araşdırılsa, aydınlaşar ki, rəssamlar Xan
gözlərimiz önündə canlanır.
sarayında diyarın uzaq və yaxın keçmişinin hadisələrini əks
Süjetli şəkillər ortada, divar uzunu çəkildiyindən və məkan, etdirməyə təşəbbüs etmişlər.
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Rəsmlərdə ov mərasimi də diqqəti cəlb
edir. Gənc xanzadə əyri qılıncını sıyırıb
üstünə gələn ayının başına endırır. Arxasınca at çapan dağlı çöl donuzuna çatarçatmaz tüfəngini tuşlayıb atəş açır. Bir ceyranın belinə minib arxasını gəmirən xallı
pələngin isə bəxti gətirmir. Bir tərəfdən
Dərbənd xanı nzısini onun ürəyinə sancır,
digər tərəfdən Şəki xanı tüfənglə kürəyini
nışangaha çevirir. Maraqlıdır ki, eyni tabloda müxtəlif zamanların sərkərdələri bir
məkana gətirilib ov edirlər. Monqol-tatar
çağına aid qırmızı arxalıqlı döyüşçü oxunu kamana qoyub atmağa hazırlaşır. Onun
arxasında duran XVIII əsrin atlıları isə
tüfənglərini işə salırlar.
Rəsmlərdə natural səhnələrə də xüsusi
yer ayrılır: kəsilmiş düşmən başları yerdə
üst-üstə qalanır. Vəzir bir başın qulağından tutub yuxarı qaldırır. Yəqin bu, onun
yaxınlarına divan tutan yağının kəlləsidir.
At ayağını qaldırıb kəsilmiş başları əzməyə
hazırlaşır. Ən qəribəsi isə xanla oğlunun at
üstündə arxa-arxaya durduğu tablodur. Hər
ikisinin əlindəki nizəyə kəsilmiş bir düşmən
başı sancılmışdır. Sanki əllərində bayraq
tutublar. Kəsilmiş başlar keçəldir, hər ikisinin uzun, eşmə bığları var. Nadir şahın
sərbazlarına oxşayırlar. Bu mənzərələr
gələcək nəsillərə örnək kimi yaradılmışdı.
Belə baş kəsilməsi mənzərələrı orta otaqda,
daim göz önündə olurdu. Burada tez-tez
dövlət məmurlarının iştirakı ilə xanlığa aid
məsələlərin müzakirə keçirilirdi. Natural
rəsmlərin dəhşəti işərisində hamı susub xanın əmrrini gözləyirdi.
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YURDA GƏLƏN GÖRƏR

Məkan

ŞƏRQİN NADİR SƏNƏT

Akif Salam,

«Şəki» qəzetinin baş
redaktoru
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«Əgər Azərbayсan bir üzükdürsə, Şəki
Xan sarayı bu üzüyün qaşıdır». Yəqin çoxları bu sözlərin məşhur fransız yazıçısı
Aleksandr Dümaya məxsus olduğunu bilir.
Böyük türk şairi Nazim Hikmət isə yazırdı
ki, əgər Azərbaycanda başqa tikililər olmasaydı, təkсə Xan sarayını dünyaya göstərmək
kifayət edərdi.
Onu kimlər vəsf etməyib, kimlər onun
şəninə xoş sözlər deməyib. Səməd Vurğun, Osman Sarıvəlli, Rəsul Rza, Bəxtiyar Vahabzadə…
Ona ikinci həyatı, əsl qiyməti isə ulu öndərimiz,
həmişəyaşar prezidentimiz Heydər Əliyev verib. Bildiyimiz kimi, dünya abidələri sırasına
daxil edilən, öz memarlıq üslubu ilə təkrarsız
olan Şəki Xanlarının yay sarayı Azərbaycanda
ilk müstəqil xanlığın əsasını qoyan Hacı Çələbi
xanın nəvəsi Hüseyn xan Müştağın dövründə,
1761-1762-сi illərdə tikilib. Hüseyn xan eyni zamanda Müştaq təxəllüsü ilə şerilər yazdığından
bu saray «Müştaq imarəti» kimi də tarixə düşüb.
Lakin illər, əsrlər ötdükcə, bu gözəl abidəmizin
də təmirinə, bərpasına ehtiyac yaranıb. Ümum-

milli liderimiz Heydər Əliyev müstəqil
Azərbaycanın rəhbərliyinə qayıtdıqdan sonra
bütün sahələrlə yanaşı, mədəniyyət sahəsinə də
göstərdiyi diqqət nəticəsində ölkəmizin bir çox
tarixi abidələrinə ikinci həyat verildi.
Azərbaycan Respublikası ilə Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası arasında bağlanmış kredit sazişi əsasında «Mədəni irsin qorunması» layihəsi
həyata keçirilib ki, bu layihə çərçivəsində Şəki
Xan sarayının bərpası üçün də Dünya Bankı
tərəfindən vəsait ayrılıb. Bundan sonra həmin
layihənin həyata keçirilməsi hörmətli Prezidentimiz İlham Əliyevin imzaladığı regionların
sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət Proqramına əsasən davam etdirilib. Və muzeydə bərpa
işləri almaniyalı mütəxəssislərlə azərbaycanlı
sənətkarların birgə əməyi nəticəsində uğurla
başa çatdırılıb.
Ümumiyyətlə, Şəki Xan sarayına qayğı və
diqqət göstərilməsi həmişə ölkə rəhbərliyinin
nəzərində olub. Bölgəmizə səfəri zamanı
həmişəyaşar prezidentimiz Heydər Əliyev Şəki
Xan sarayını ziyarət edərək burada gedən bərpa
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Şəki xanlığının gerbində təsvir olunur: insan kimi iki ayağı üstə durmuş iki aslan - dişi və erkək, xanlıq tacını
qabaq pəncələri ilə başlarının üstünə qaldırıblar. Bu ona işarədir ki, dövlət işlərində qadınlar kişilərlə çiyinşiyinə çalışırlar. Simvolik rəsmlərin birində isə qadınbaşlı aslan qılıncı sağ əlində saxlayır.
işlərinin gedişi ilə maraqlanıb. Ulu öndər Şəki
camaatı ilə görüşlərində, eləcə də sevimli xalq
şairimiz Bəxtiyar Vahabzadə ilə sarayda söhbəti
zamanı deyib: “Mən çox şadam ki, Şəkiyə gəldim.
Şəkidə yaşayan insanlar əsrlər boyu buranı qurub-yaradıb, bir muzeyə çeviriblər. Bəxtiyar, sən
xoşbəxt adamsan ki, vaxtaşırı bura gəlirsən, burada qalırsan, görürsən. Bura mənim də xoşuma
gəlir. Görürsünüz, buradan getmək istəmirəm.
Şəki xanlarına Allah rəhmət eləsin ki, belə gözəl
abidə yaradıblar”.
Bəli, dəniz səviyyəsindən 850 m. yüksəklikdə
yerləşən, möhkəm qala divarları ilə qorunan bu
möhtəşəm abidə həm öz gözəlliyi ilə, həm də
Azərbaycan dövlətçiliyinin canlı tarixi kimi xalqımıza başucalığı gətirir.
Yerləşdiyi əraziyə uyğun şəkildə inşa edilmiş
saray əksər Şəki evləri kimi iki mərtəbəlidir. 6 geniş salonu var. Sarayın mərtəbələri eyni quruluşludur. Alt salonlarda, yan otaqlarda və dəhlizlərdə
dekorativ tərtibatlı buxarılar vurulmuşdur.
Mərtəbələr daxili pilləkənlərlə əlaqələndirilib.
Birinci mərtəbədə, xanın qəbul otağında –
«xanişində» tavanı güzgülənmiş fəvvarəli hovuz
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var.
Memarlıq üslubuna, şəbəkələrinə, otaqların tavanında olan beş mindən artıq həndəsi fiqurlarına,
divar rəsmlərinə, təsvirlərin zənginliyinə görə saray XVIII əsrdə Azərbaycanda tikilmiş binaların
ən qiymətlisi hesab olunur.
Ağac üzərindəki oymalar, onların arasındakı
boşluğa bənd edilmiş müxtəlif rəngli şüşə parçaları, divarlarda çəkilmiş insan, quş rəsmləri,
müharibə və ov səhnələri baxanı valeh edir və
həmin dövrə aparır.
Şəki Xan sarayının divarlarında XVIII əsrdə
yaşamış usta Abbasqulunun (o, həm də sarayın memarı olub) adı qalıb. Bina 1848-1851-сi
illərdə Hüseyn xanın nəvəsi şair Kərimağa Fateh
tərəfindən bərpa olunub. Sovet dönəmində də binaya əl gəzdirilib.
Şəki xan sarayına gələn turistlərə həm bütün bunlar, həm də XVIII əsrin ortalarında
Azərbaycanda mövcud olan Şəki, Gəncə, Şamaxı,
Quba, Qarabağ xanlıqları barədə ətraflı məlumat
verilir. Bunlar həmvətənlərimizdə şanlı tariximiz
üçün sonsuz qürur hissi doğurur, onları gələcəyə
nikbin nəzərlərlə baxmağa sövq edir.

Şəki Xan
sarayına ikinci
həyatı, əsl
qiyməti isə
ulu öndərimiz,
həmişəyaşar
prezidentimiz
Heydər Əliyev
verib.
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DÜNYANI GƏZƏN BİLƏR

Dünya

İNSAN VƏ
Bir şəxs Həzrət Əli (ə)-ın yanında dünyanı pisləməyə başlayır.
Əli (ə) qəzəblənib deyir:
«Ey dünyaya aldanmış insan! Dünya səni aldatmayıb, sən aldanmısan».
İnsanla təbiət arasındakı əlaqə bir-birinə yad olan iki
şey arasındakı əlaqədirmi? Yaxud məhbusla zindan, quşla
qəfəs, Yusiflə Kənan quyusu arasındakı əlaqə kimidirmi?
Ümumiyyətlə, insanın dünyaya gəlməsi quşun qəfəsdə,
azad insanın zindanda yerləşməsi və Yusifin quyuya düşməsinə
bənzəyir. Lakin təbiətin zindan, quyu və ya qəfəs olmasına
inansaq, insanla onun əlaqəsi ziddiyyətli görünər. Buna görə də
belə bir sual yaranır ki, təbiətdəki səy və təlaşlarımız necə olmalıdır?.. Yusifin quyuda başqa əlacı yox idi. O, gözləyirdi ki,
karvan gəlsin və su götürmək üçün quyuya ip sallayanda ondan
tutub çölə çıxsın.
Görəsən, «Qurani-Kərim»də də insanın təbiətlə əlaqəsini
məhbusla zindan arasındakı əlaqə qismindən hesab edilir? Bu
məsələ üzərində çox fikirlər irəli sürülüb. Sənai deyirdi: «Tovuz quşları kimi qəfəsi sındır və yüksəkliklərə uç». Başqası
isə: «Ey Misirin Yusifi, quyudan çıx» kimi sözlər söyləyirdi.
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İslamda insanın təbiətlə əlaqəsi əkinçi ilə tarla, tacirlə bazar
və abidlə ibadətgah arasındakı əlaqəni xatırladır. Tarla əkinçi
üçün hədəf deyil, vasitədir. Əkinçinin yaşadığı yer kənddir,
amma o, rifah və səadəti üçün lazım olan şeyləri tarla vasitəsilə
əldə edir. Əkinçi tarlaya gedərək yeri şumlamalı, toxum səpməli
və torpağı münbitləşdirməlidir. Bitki baş qaldırandan sonra alaq
otlarını təmizləməli, nəhayət, taxılı biçib xarmana aparmalıdır.
«Dünya axirət üçün tarladır». Bu, Peyğəmbər (s)-dən nəql
edilmiş kəlamdır. Bəli, əkinçinin tarla ilə evini səhv salması,
hansının qalmaq yeri olduğunu bilməməsi böyük səhvdir. Tarlanın əkin yeri olmasını heç nə ilə səhv salmaq olmaz. Bazar
tacir üçün iş yeridir, yəni o, öz sərmayəsini və bütün səylərini
çoxlu gəlir əldə etməyə yönəltməli varını artırmalıdır. Dünya da
insan üçün belədir.
Həzrət Əli (ə) isə buyurub: «Dünya Allah övliyaları üçün
ticarət yeridir».
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DÜNYANI GƏZƏN BİLƏR

Yaxın Şərq

BƏXTİYAR VAHABZADƏ

«SƏYAHƏT» DƏFTƏRİNDƏN
SEÇMƏLƏR
ƏLƏDDİNİN ÇIRAĞI
Dəclə axır aramla
Xurmalıqlar içindən,
Onu seyrə gəlmişəm
Uzaq eldən bu gün mən.
Həzin bir nəğmə kimi
Pıçıldaşır dalğalar
Dalğaların səsində
Min şeir, min nəğmə var.
Ulduzlardan döşünə
Düymə taxıb hər gecə
«Min bir gecə» nağılını
Çay danışır gizlicə.
Qulaq ver, gör, nə deyir
Pıçıldaşan dalğalar,
Dalğaların səsində
Şəhrizadın ahı var.

Əfsanələr şəhəri,
Əfsanələr içində
Elə bil gülümsünür,
Ələddinin çırağı
Sahildə yanıb sönür.
Ərəbin bəxt çırağı
Yandı Bağdad elində
- Dəclənin sahilində.
О, öz şəfəqlərilə
Həris yadellilərə
Çox çəkdirdi göz dağı
İllər ötdü...
Məqribli*
Oğurladı çırağı.
Qərinələrdən bəri
Dəclənin sahilləri
İşıq üzü görmədi,

rahat ömür sürmədi
Ərəb öz ölkəsində,
Qəm titrədi səsində.
Ərəb zülmətdə yatdı,
Zülmətdə də oyandı.
Ərəbin öz çırağı,
Yadın evində yandı.
Yandı yad ölkələrdə,
Ərəb dözdü bu dərdə.
Ancaq bulanıq axan
Sular bir gün durulur,
Bəndi dağılan selin
Qəzəbi yaman olur.
Daşdı ərəbin kini,
Coşdu ərəbin kini;
Yadların pəncəsindən

Aldı itirdiyini.
Ələddinin çırağı
Yandı doğma elində
- Dəclənin sahilində.
Doğrudan bəxtəvərdir
Torpağının barını
Özləri götürənlər.
Öz əlinin rəngini
Öz evində görənlər.
Alqış sənə, ey ərəb,
Alqış dedim ürəkdən!
Sənin azadlığına
Mübarək deyirəm mən!
Öz evində özünü
Balan qərib sanmasın;
Ələddinin çırağı
Bir də oğurlanmasın!

*«Min bir gecə»də Ələddinin çırağını oğurlayan cadugər
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DURNALAR
Ay bizim ellərdən uçan durnalar,
Göydə görən kimi tanıdım sizi.
Şirin avazınız qəlbə od salar,
Mənə bağışlayın bir telinizi.
Şahindən, şonqardan qorunun ancaq,
Bir xətər gəlməsin qoy dəstənizə.
Kim deyə bilərdi qismət olacaq
Bu qərib ölkədə görüşmək bizə?
Başımız üstündən çığırışaraq siz,
Nə qədər ötdünüz payızda, yazda.
Uzun qış ayları şirin nəğməniz
Həmişə səslənmiş qulağımızda.
Bura gəlirsiniz qışda, uçaraq,
Keçib neçə dağı, neçə dənizi.
Yayda göylərimiz sizindir ancaq,
Qışda da nəğməylə anırıq sizi.
Əzbər söyləmişik uşaqlıqda biz,
Deyib: «Ay havada uçan durnalar!

Gedin, xoş gəldiniz, səfa gəldiniz,
Bir də dönərsiniz haçan, durnalar?»
Siz uçub gedəndə qürbət ellərə,
Nə qədər baxmışam arxanızca mən.
Baxmışam, baxmışam sizə min kərə,
Yazda sevinmişəm gəlişinizdən.
Qışda da biz sizi anmışıq yenə,
Neyləyək, köçəri doğuldunuz siz.
Vidadi xəstədən Bağdad elinə
Salamlar aparan siz oldunuz, siz.*
Sonsuzdur sədaqət, dəyanət bizdə,
Deməyin eşqimiz dildə, sözdədir.
Tez-tez yurdumuzu tərk etsəniz də,
Əziz xatirəniz qəlbimizdədir.
Üçtelli, dördtelli, beştelli durna,
Gəl, gəl, a mənimlə birelli durna!
*Vidadinin

“Durnalar»

şerinə

DƏCLƏ SAHİLİNDƏ
Dəclə, kimlər dərdini
Gəlib sənə danışmış?!
Min dərdi min-min insan
Hər ləpənə danışmış.
Dinləmisən burda sən
Neçə yarı, yoldaşı.
Leyli də sahilində
Axıdıbdır göz yaşı.
Dibindəki daşların
Boğulmuş arzulardır;
Hər ləpəndə bir eşqin
Tarixi, dərdi vardır.
О ləpələr olubdur
Aşiqlərin sirdaşı,

Səsin Məcnun naləsi,
Suyun Leyli göz yaşı.
«Şəbi-Hicran» - dilində
Bir zaman sahilində
Füzuli də dayanmış.
Məcnun kimi о yanmış
Məcnunların dərdinə.
Əsrlər ötmüş, yenə
Sularında görürəm
Xəyalını şairin.
Şərqin böyük dərdini,
Düşünür dərin-dərin.
Nəğmə deyir yenə də
Həzin-həzin ləpələr.
Qəzəlini oxuyur
Füzulinin ləpələr.

MİSİR
Əsrlər boyunca mömin bəndələr
Dedi bir ağızdan: «Allahü-əkbər››
Ucalıb qalxmaqçün ulu göylərə,
Müsəlman aləmi baş vurdu yerə.
Bir vaxt gördülər ki, qollar zəncirə,
Başlar da halqaya bənd oldu birdən.
Başını qoyduğu müqəddəs yerə
İngilis ayağı qoyuldu birdən.
Vətəni satdılar, eli satdılar,
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Bilmədi satılıb nə zaman Misir.
Sinəsi üstündə at oynatdılar,
Yenə ayılmadı yuxudan Misir.
«Allahın əmridir, - dedi, - bu, bəlkə»
Susdu, danışmadı, «təvəkkül» dedi.
Yadlara baş əydi böyük bir ölkə,
Etiraz etmədi, ancaq inlədi.
Kənarda tapılan dəfınə kimi,
Misir talan oldu, Misir soyuldu.

Ehramlar ölkəsi bir iynə kimi,
Aləmi bəzədi, özü lüt oldu.
Misir ümidini bağladı ancaq,
Göylərin müqəddəs ədalətinə.
Ötdü qərinələr, inlədi torpaq,
Ədalət enmədi göylərdən yenə.
Güclünün əlindən qılıncı qapdı,
Güldü qılıncında eşqi, niyyəti.
Qüvvətə sarılıb yerlərdə tapdı
Göylərdən umduğu haqq-ədaləti.
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Yaxın Şərq

«BABA GUR-GUR»
Xalq şairi
Bəxtiyar
Vahabzadənin
avqust ayında
82 yaşı
tamam oldu.
El ağsaqqalı
ilə Şəkidə
görüşəndə
nəvənəticələrinin
əhatəsində
idi. Yenə
ürəyi yazıbyaratmaq eşqilə
döyünürdü.

Gecədir... al-əlvan qanovuz kimi,
Göylərin üzündə yanır şəfəqlər.
Gecə hər ölkədə gecə deyilmi,
Gecə hardan alır nuru bu şəhər?
Elə bil hardasa qalanan tonqal
Göylərə əks edir işıqlarını.
Bəlkə də aldadır məni bir xəyal,
İşığı görürəm, bəs tonqal hanı?
Girdik otaqlara... Otaqlar soyuq.
Sobada nə odun, nə də bir od yox...
Gecəni keçirdik... Səhəri tezdən
Bu qədim şəhəri çıxdıq gəzməyə.
Ağrılar keçsə də ürəyimizdən,
Böyük bir maraqla baxdıq hər şeyə.
Gəldik bir hüdudsuz səhraya, burda
Torpaq ocaq-ocaq alışıb yanır.
Alışır təpə də, daş da, çuxur da,
Alovun dilləri ərşə dayanır.
Yanan ocaqlardan hey çətir-çətir
İlğımlar oynaşır göyün üzündə.
Adamlar evlərdə oda həsrətdir,
Ocaqlar alışır çölün düzündə.
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Gecə də, gündüz də yanır boş yerə,
Hələ qızınmamış bu oda əllər.
Gur-gur guruldayan bu məşəllərə
«Baba gur-gur» deyə tapınmış ellər.
Bizim babalar da tapınmış oda;
Hey odsuz yaşadı odlar yurdu da...
Od, işıq deməkdən dillər yoruldu.
Dolandı əsrlər, dolandı illər.
Ocaqdan almadı işığı, odu,
Ürəyindən aldı yeni nəsillər.
Ey bu gözəl yurdun öz sakinləri,
Torpağınız kimi yansın qəlbiniz!
Bu od qaynağından min ildən bəri
Bir qınq od ala bildinizmi siz?
Əsla!.. Ölkənizdə görürəm bu gün,
Qızarır, ağarır artıq dan yeri.
Qəlbiniz vətənin səadətiyçün
«Baba gur-gur» kimi yanandan bəri.
Könüllər batarsa matəmə, yasa,
Kimsəyə od verməz bu od qaynağı.
Ürək alışmasa, ürək yanmasa,
İşıqsız qalacaq vətən torpağı.
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L A T I N
Latın dili!
Hər sözündə dünya
boyda yük daşıyır,
Latın dili! Millət ölüb, dil yaşayır.
«Ana» deyən, «torpaq» deyən,
«Vətən» deyən
yox bu dildə.
Ancaq yenə yaşar bu dil.
Sabah bizim ərzimizin
Sərhəddindən о yana da
Qoşar bu dil.
Bəlkə... bütün ulduzları
Gəzər bu dil.
Döyüşlərdə zəfər çalıb
Ölən ərə bənzər bu dil.
Vətəni yox,
Milləti yox
Yaşar özü.
Elmlərin təməlidir
Əvvəl sözü, axır sözü.
Kim deyir ki, ölüdür bu?
Həkimlərin,

Alimlərin,
Loğmanların dilidir bu.
Bu dil ilə hesablanır ay da, il də.
Çiçəklərin,
Böcəklərin,
Küləklərin,
Fələklərin
Adlarını yazır alim
Ölü dildə.
Kim deyir ki, ölüdür bu?
Ölülərin dili deyil,
Dirilərin dilidir bu.
Atlantika sahilində
Coşa-coşa,
Daşa-daşa:
- Mən azadam, mən xoşbəxtəm, Deyir natiq yad dilində.
Söylə natiq,
İndi nəyə inanaq biz
-Qulağamı,
Ya gözəmi?
Əmələmi,

Ya sözəmi?
«Mən azadam, müstəqiləm» sözlərini
Öz dilində deməyə də
İxtiyarın yoxsa əgər,
De, kim sənə azad deyər?..
Söylə, necə azadsan ki,
Komalarda dustaq olub
ana dilin.
Böyük-böyük məclislərdən
İtirilib ilim-ilim?..
İclaslarda bir kəlməsi, sözü yoxdur.
Bəlkə... onun böyük, rəsmi məclislərə
Çıxmaq üçün üzü yoxdur?
Söylə, bəlkə - bic doğulub,
Atasından yox xəbəri?
Bəlkə bu dil çox kasıbdır,
Qucağına sığışmayır
Əsrin böyük fikirləri?..
Sən dərdə bax,
Vətən də var,
Millət də var.
Ancaq onun dili yoxdur.
Elə bil ki,
Güzgü kimi, hamar, şəffaf röyalın var,
dili yoxdur...
İndi söylə,
Hansı dilə ölü deyək:
Vətən varkən,
Millət varkən,
Kiçik, yoxsul komalarda
dustaq olan bir diləmi?
Yoxsa, uzun əsrlərdən
keçib gələn,
Xalqı ölən,
Özü qalan bir diləmi?
ÖLDÜ-YAŞADI
M. Füzuliyə
Ağladı yerində, güldü yerində,
Şairin qəlbindən qəmlər ötüşdü
Dolaşdı Bağdadın küçələrində,
Ayaq izləriysə Bakıya düşdü.
Vətən həsrətiylə о qəlbi dilgir
Ömrünü həsrətlə yellərə verdi.
Dərdini Dəcləyə söylədi şair,
Kür öz sinəsinə yazdı bu dərdi.
Onun hər könüldə bir məzarı var,
Bir gün öldüsə də Vətəndən uzaq.
Öldü Kərbəlada ölməz sənətkar,
Doğma Bakısında yaşadı ancaq.
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Ramazan Qafarlı

QƏDIM MISIR

EHRAMLARI
B e. ə. 2551-100-cü illər arasında tikilmişdir.
Qədim Misirin günümüzə gəlib çatan məşhur tikililəri – ehramlar,
sfinkslər və obelisklər yüz minlərlə kölə insanların aclığa, səfalətə
düşmələri, həyatlarını qurban vermələri bahasına inşa edilmişdir. Misir
əhli fironların və kraliçaların şərəfini uca tutmaq üçün onların məzarları
üzərində nəhəng ehramlar ucaltmışdılar. Bu qeyri-adi quruluşa, spesifik
inşa texnologiyasına malik memarlıq kompleksləri tarix boyu dünyanın
dörd, yaxud yeddi möcüzəsindən biri sayılmışdır. Misirlilərin inancına
görə, hökmdarların mumiyalamasında əsas məqsəd dünyasını dəyişmiş
dahi şəxslərin sağ ikən sahib olduqları görünüşləri əbədi qoruyub
saxlamaq idi.
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DÜNYANI GƏZƏN BİLƏR

Afrika

MİSİR ƏRƏB RESPUBLİKASI
Misir Ərəb
Respublikasının
paytaxtı Qahirə
şəhəridir (əhalisi
18 milyona yaxındır).
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Goğrafi mövgeyi. Misir Ərəb Respublikası ti ərazi vahidinə (muhafaz) bölünmüşdür, dövlət
üç qitənin – Asiya, Afrika və Avropanın yolla- quruluşuna görə prezident respublikasıdır. Ölkədə
rının kəsişdiyi mərkəzdır, dünya sivilizasiyası- ali qanunverici orqan Milli Məclisdir. Paytaxtı
nın ən qədim beşiklərindən biridir. Ölkə Afrika- Qahirədir (əhalisi 18 milyona yaxındır). Əsas linın şimal-şərqində və Asiyanın cənub-qərbində manları – Suets, İsgəndərliyyə və Port-Səiddir. Miyerləşir. Şərqdən İsrail, cənubdan Sudan, qərbdən sirin əhalisi 63 milyona yaxındır. Əhalinin 45%-i
Liviya ölkələri ilə həmsərhəddir. Şimaldan Ara- şəhərlərdə yaşayır. Misirdə zaman kəsişməsi Bakı
lıq dənizi, şərqdən – Qırmızı dənizlə əhatə olunur. vaxtından 3 saat geri qalır.
İqlim. Aralıq Dənizi boyunca ensiz sahil xətti
Sahəsi 1025 min kv. km-ə yaxındır.
Dovlət quruluşu və əhalisi. Misir 25 inziba- subtropik, qalan ərazi tropik səhra iqlimidir. Bura-
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Misir kulinariyası Ərəb
Şərqində ən zərif
mətbəxtlərindən
biridir. Buraya
dənli bitkilər
(buğda, arpa,
qarğıdalı, düyü və
b.), paxlalı bitkilər
(paxla, noxud,
mərci və b.),
tərəvəz, göyərti,
soğan, sarımsaq, cürbəcür
meyvələr, süd
məhsulları daxildir.
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da hava son dərəcə qurudur, ilboyu göy üzü azbuludlu olur, çox az hallarda yağış yağır. Misir üçün
temperaturun kəskin dəyişməsi xarakterikdir.
Asuanda noyabr ayında hava gündüz 41°C-dək
qıza, gecə isə 3°C-dək soyuya bilər. Yanvarda
orta temperatur şimaldan cənuba doğru 14°C-dən
17°C-dək, iyulda 26°C-dən 33°C-dək dəyişir.
Pul vahidi. Pul vahidi – Misir funtudur. Funt
100 piastraya bölünür. Yerli pulun aşağıdakı
dəyərləri var: 100, 20, 10, 5 və 1 Misir funtu banknotları; 50, 25 piastr banknotları; 20, 10, 5 xırda
pullar. Valyutanın dəyişdirilməsi yerli banklarda
həyata keçirilir. Kredit kartları iri mehmanxanaların çoxunda qəbul edilir. Bir Amerika dollarını
təqribən 3,5 Misir funtuna dəyişirlər.
Nəqliyyat. Misirin əsas şəhərlərini dəmiryol
nəqliyyatı birləşdirir. Böyük məsafələrə səfərlər
zamanı dəmiryol nəqliyyatına üstünlük verilir.
Beynəlxalq avtobus daşınmaları bütün ölkəni
əhatə edir. Avtobus biletləri dəmiryol nəqliyyatı
biletlərindən ucuzdur. Uzaq məsafələrə səfərlər
zamanı kondisionerlərlə təchiz edilmiş avtobuslarda kişilər və qadınlar ayrıca otururlar. Taksidə
gediş haqqı barədə əvvəlcədən razılaşmaq lazımdır. Adətən, hesablaşma aparatı olmur. Əgər
danışıqları şveytsarın (qapıçının) və ya polisin
köməyilə aparsanız, ödəniş zamanı məsələ asanlaşar, mübahisə doğmaz.
Dükanlar. Şəxsi dükanlarda uzun müddət
mallara baxıb seçim aparmaq, qiymətləri

Afrika

öyrənmək, malın keyfiyyəti, istehsal olunduğu
yerlə maraqlanmaq olar. Bütün bunlar dükana gələni bazarlıq etməyə, əlini cibinə salmağa məcbur etmir. Əgər çay içmək dəvətini və
xırda hədiyyələri qəbul etsəniz, özünüzü çətin
vəziyyətə salacaqsınız, çünki dükan sahibində
alış-veriş üçün ümid yaradacaqsınız. Satıcı və
alıcının adi əlaqəsini misirlilər təntənəli rituala çevirməyi xoşlayırlar, belə hesab edirlər ki,
alverdə alıcıları maraqlandırmaq, canlandırmaq,
əyləndirmək vacib şərtlərdən biridir. Avropalılar
bu qaydanı bəyənsələr də, aldıqları şeyin dəyərini
aşağı salmağa xeyli cəhd göstərirlər, lakin sonda
satıcının təklifi ilə razılaşırlar.
Mətbəx. Misirlilər milli mətbəx ənənələrini
əsrlər boyu qoruyub saxlamağı bacarmışlar.
Ümümiyyətlə, Misir kulinariyası Ərəb Şərqində
ən zərif mətbəxtlərindən biridir. Buraya dənli
bitkilər (buğda, arpa, qarğıdalı, düyü və b.), paxlalı bitkilər (paxla, noxud, mərci və b.), tərəvəz,
göyərti, soğan, sarımsaq, cürbəcür meyvələr, süd
məhsulları daxildir. Onlar qidalanarkən ət və
balıq məhsullarından az istifadə edirlər. Misirdə
kofe və çaya pərəstiş də nəzərə çarpır. Turizm
mövsümündə satışda həmişə çoxlu təzə apelsin,
limon, mango, quava şirələri olur. Restoranların
çoxunda və bütün iri otellərdə qonaqlara spirtli
içkilər də təklif edirlər. «Stella Lokal» yüngül
pivəsinin dadı yaxşıdır, tünd «Stella Export»
pivəsi isə bir qədər fərqlidir. Yerli şərabların,
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süfrə çaxırlarının çoxundan qırmızı «Ömər
Xəyyam» və «Fironlar», ağ «Kryu de Ptolemey»
və «Qianaksis», həmçinin çəhrayi «Rubi Egipt»
xüsusilə seçilir.
Əyləncələr. Misirdə olarkən «Sindibad» adlı
sualtı gəmidə gəzintiyə çıxmaq fürsətini əldən
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buraxmayın. Təcrübəli ekipaj ilə siz 20 m.-lik Misirin qədim
dərinliyə enəcək, su aləminin canlıları ilə tanış ehramlarını
olacaqsınız. Akvalanqla sualtı səyahətə çıxmaq ziyarət etsəniz,
üçün kimsəsiz adaya xüsusi turlar təşkil olunur. əvəzolunmaz
Bunlar təcrübəli təlimatçıların nəzəri altında ke- təəssuratlar alacaqsınız.
çirilir. Balıq ovu üçün sizə lazımı avadanlıq da
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Qədim
Misirdə nələr
baş verib?
“Kurani-Kərim”da xatırlanır:
“Yer üzündə gəzib
dolaşmırsınızmı? Beləcə
özünüzdən əvvəlkilərin necə
sona çatdıqlarından xəbərdar
olursunuzmu? Onlar güc
baxımından sizlərdən daha üstün
idilər, toprağı alt-üst etmişdilər
(əkmişdilər, mədənlər, sular
arayıb çıxarmışdılar) və onu
özlərinə lazım olandan qatqat artıq istismar etmişdilər.
Peyğəmbərləri də onlara açıq
dəlillər göstərmişdi. Allah onlara
zülm etmirdi, ancaq onlar öz
nəfslərinə zülm edirdilər”.
(Qurani-Kərim, Rum Suresi, 9)
Möhtəşəm ehramlarla tarixin yaddaşında dərin iz buraxan imperatorluq
mərhələsi Qədim Misirin qızıl dövrü sayılır. Bu dönəmdə gerçəkləşdirilən kult,
inanış abidələrində artıq təbiət hadisə
və varlıqlarının yerini daşlar almış, ehramlar biçimində krallıq məzarlarının
tikilməsinə şərait yaradılmışdır. Menfis
paytaxt olaraq qalsa da, yeraltı qəbirlər
Sakkara və Gizə yaylalarına yayılmışdır.
III, IV, V sülaləni yola salıb VI
sülaləni taxta çıxardan imperatorluq,
kral Zoserin hökmdarlığı ilə başlayır
(e. ə. XXVII yüz ildə). Ən möhtəşəm
ehramlar - daş məzar kompleksləri bu
çağda yaradılmışdır.
Beləcə IV sülalə (2620-ci illərə
doğru) çox məşhurlaşmışdı. Sülalənin
ilk fironu Snəfrunun Libya, Nübyə və
Sinaya uğurlu yürüşləri Misir torpaqlarını birləşdirdi və ölkədə əmin-amanlıq
yaratdı. Onun ardıcılları olan fironlar
Geops, Kəfren və Mikərinos isə Gizədə
özlərinə məzar tikdirməyi qərara aldılar,
düz üzlü üç böyük ehramla adlarını tarixin yaddaşına qızıl hərflərə yazdırdılar.
V sülalə (2560-ci illərə doğru) çağlarında krallıq tanrısı kimi Ranın üstün-
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lüyü qəbul edildi. Bundan sona fironlar «Ranın
oğlanları» adlandırıldılar. Fironlar Günəş tanrısına çoxlu inanc yerləri – ziyarətgahlar, tapınaqlar
düzəltdilər. Usərqaf, Menqauhor, İsəsi və Unas
kimi krallar ölkədə hökmranlıq etdilər. Onların
şərəfinə Abukir, Dahruş və Sakkarada ehramlar
tikildi.
VI sülalə (2420-ci illərə doğru) dönəmində
krallıq zəifləməyə başladı, əyalətlərdəki valilərin
(nomarkheslərin) gücləri artdı. Fironlar (Teti,
Usərqarəi, I Papi, Mərənrə, II Papi) onların
tələblərini yerinə yetirmək məcburiyyətində qaldılar. Yalnız I Papinin hegemonluğu zamanı nisbi
sabitlik və müvəqqəti barış əldə edildi. Çox saylı əsgəri səfərlər müəyyən müddət nəticə verdi.
Vilayətlər arasında ticarət əlaqələri yaradıldı. Lakin 90 il ərzində taxtda oturan II Papi belə Misirin
siyasi-toplumsal birliyini tam yarada, qardaş qırğınını əngəlləyə bilmədi.
Qədim Misirin tarixi insanlığın çəkdiyi
sonsuz acılar baxımından olduqça
mühüm ibrətlərlə doludur.
“Quran”da xüsusilə
h ə z r ə t
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Musa ilə fironun münasibətlərinə həsr olunan
hissələr günümüz toplum yaşantılarına hələ də işıq
tutmaqdadır. Allahın seçdiyi digər peyğəmbərlər
tək həzrət Musa da Misir əhalisini və fironunu
qəflətdən oyatmağa çalışmış, qiyamət gününü
xəbər vermiş, onları Allahın əzabı ilə qorxutmuşdur. Həzrət Musanın həyatı bu gerçəkləri anlatmaqla keçmişdir. Ancaq başda firon olmaqla öndə
gələnlər onu yalançılıqla, maddi sərvət əldə etmək
üçün üstünlük qazanmaqda günahlandırmışlar. Həzrət Musanın anlatdıqlarını düşünmədən,
öz əməllərinə sahib çıxıb nəticələri barədə
düşünmədən tabe olduqları saxta dini sistemlərini
davam etdirmişlər. Hətta firon daha irəli gedərək
həzrət Musanı və onun yanındakı möminləri
öldürməyə, yaxud Misirdan qovmağa can atmışlar. Ancaq uca Allah həzrət Musanı və möminlərin
həyatını dəhşətli təqiblərdən qurtarmış, fironla ordusunu isə suda boğmuşdur. Bu hadisələr mifoloji
düşüncənin məhsuluna çevrilərək yaşasa da, haqqın tapdanmasının gəzasız qalmadığını aşılayan
müdrik və ibrətamiz bir dərsdir.
Qədim Misir siviliziasiyasının dağılmasından min illər keçməsinə, məkanların, şəkillərin,
texnologiyaların, medəniyətlərin kəskin şəkildə
dəyişməsinə baxmayaraq insani münasibətlərin
qurulmasında,
haqqın,
ədalətin
bərpasında, Yaradıcıya tapınmada başqalaşma nəzərə
çarpmır.

Yalnız I Papinin
hegemonluğu
zamanı nisbi
sabitlik və
müvəqqəti
barış əldə
edildi. Çox saylı
əsgəri səfərlər
müəyyən
müddət nəticə
verdi. Vilayətlər
arasında
ticarət əlaqələri
yaradıldı.
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Günəş
ölkəsinin
sirləri
Herodotun yaşadığı illərdən bəri
Misirlilərin ehramları necə inşa
etdikləri və daşları necə qaldırdıqları haqqında bir çox müzakirə aparılmışdır. Heyif ki, Misirlilərdən
dövrümüzə bu mövzuları izah edən
çox sənəd olmadığına görə meydana atılan bütün fərziyyələr ancaq
təcrübi arxeologiya ilə sınanaraq
inanmağa çalışılmışdır.
Daşların xam olaraq daş ocaqlarından çıxarılması, yonulması və
yonulmuş bu daş blokların və dik
daşların nəqli mövzularında bir çox
cavabı olmayan suallar olsa da, bəlkə
də ən böyük sirr, Ehramların və dik
daşların həqiqətdə hansı texnika ilə
tikilməsidir.
Daşların xam olaraq daş ocaqlarından çıxarılması, yonulması və
yonulmuş bu daş blokların və dik
daşların nəqli mövzularında bir çox
cavabı olmayan suallar olsa da, bəlkə
də ən böyük sirr, Ehramların və dik
daşların həqiqətdə hansı texnika ilə

İnsan əlləriylə
yaradılan
zirvələr
GEOPS EHRAMI. Qədim
Misirə b. e. ə. 2800-ci illərədək
ağalıq etmiş 4-cü sülalə hökmdarlarından birinin - Geopsun məzarı
üzərində ən böyük ehram tikilmişdir.
B. e. ə., təqribən 430-cu ildə tarixin atası Herodot yazırdı: «Ehram
nərdivan pillələri kimi sıra ilə inşa
edilmişdi. Bu şəkildə tamamladıqdan sonra daşları yerlərinə qısa taxta
kötüklərindən düzəldilmiş makinalarla qaldırdılar».
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Geops ehramı dünyanın
7 möcüzəsindən biridir və
günümüzədək gəlib çatan nadir memarlıq abidəsidir. Necə
inşa edildiyi hələ dəqiq aydınlaşdırılmamışdır. Herodota
görə, 30 ilə tamamlanmış və
tilkilişində 100.000 əsir çalışmışdır. Digər fərziyyəyə əsasən,
şəhərlilər tərəfindən inşa edilmişdir. İşçilərin haqqı gündəlik
yemək və digər qıda yardımıyla
ödənilmişdir.
Əski çağlarda iyul - noyabr
ayları arasında Nil çayı daşdığından artıq bu ərazidə insanlar çalışa bilməmişdilər. Lakin
təbiət onların köməyinə gəlmiş,
axar sular Asuan və Turadan
satın alınan iri daşların yerini
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Ehramların
inşasında çalışan
işçilərin bir gün
ərzində 10 parça
iri daşı üst-üstə
qoyduqlarını
qəbul etsək,
2.5 milyon
daşın 250.000
günə, yəni 664
il tikintiyə sərf
edilməsi lazımdır.
Halbuki, qədim
misirlilər bir
ehramı 20-23 ilə
tamamlamışlar.
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dəyişdirib ehrama doğru gətirmişdir.
Geops ehramı haqqında bilgilər olduqca azdır. Çünki arxeoloqlar araşdırma aparmamışdan
qabaq məzarlar soyulmuşdur. Ehramların bəzi
sirləri içindəki nəsnələr, şəkli yazılar – heroqliflər
vasitasi ilə açılmışdır. Bir qənaətə görə, ehramın tikintisi m.ö. 2589-2566 illər arasında tamamlanmışdır. Ehramlarda 2.300.000 ədət daş
blokdan istifadə olunmuşdur. Bir daşın ortalama
ağırlığı 2,5 tondur. Toplam ağırlıq isə təxminən
6.000.000 tondur. Onun hündürlüyü 482 fəətdir
(140 m.). Geops Gizədəki ən geniş və ən qədim
ehramlardandır.
Ehramı bütünlüklə əhatə edən mərmər örtük
zaman keçdikcə daşları gəmirərək itib-batmış və
tikilinin ümumi səthi 33 fəət (11m.) azalmışdır.
Ehramın üst platforması 10 m², tavanı 754 fəətdir
(1,56 m.).
Deyirlər ki, Geops ehramının orijinal girişi
bugünkü vəziyyətindən 15 m. daha yüksək imiş.
Xəlifə Əl Məmun girişdə dəyişiklik etdirməyə
çalışmış, lakin istədiyinə nail olmamışdır. Zaman ötdükcə daha da kiçilən keçid bir gizli otağa

Afrika

yol açır. 26 dərəcəlik bucaqla aşağıya enən keçidin eni 1.1 m., hündürlüyü 1.2 m.-dir. Gizli otaq
kütlələr üçün həmişə qapalı olub. Otağın içərisi
14 x 8,3 x 3.5 m.-dir.
Getdikcə aşağıya doğru alçalan keçidin
içərilərində yeni bir girişlə qarşılaşacaqsınız. Bu
giriş bir qurama qapı ilə qapalıdır. Burada yuxarıya tərəf yüksələn bir keçid var və o da alçalan keçid kimi 26 dərəcəlik diklə yuxarı qalxır. Maraqlıdır ki, yüksələn keçidin bəzi özəllikləri alçalan
keçidlə eynidir. Bu keçid də 1.1 m. genişliyində
və 1.2 m. hündürlüyündədir. Kök və uzunboylu
insanların bu keçidlə hərəkəti çox çətindir. Keçid
39 m. (129 fəət) uzunluğundadır.
Keçidlərdən başınızı əyib belinizi bükərək
yolunuzu davam etdirsəniz, gəlib Kraliça otağına
çıxacaqsınız. İndiyədək Kraliça otağına toxunulmamışdır. Kral otağı isə bir vaxtlar boşaldılmışdır.
Bunun üçün belə bir açıqlama irəli sürülmüşdür:
keçidlər çox dardır, əksinə, Geopsun şərəfinə qurulan lahit isə genişdir.
Otaqların digər keçidə oxşar deşikləri havalandırma bacalarıdır. Bu bacalar iki geniş və əsas
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Qalereya 157
fəət (48 m.)
uzunluğunda,
28 fəət (8.5 m.)
hündürlüyündədir
və 26 dərəcə
maillidir.
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bacaya birləşdirilmişdir. Kral otağının tərk
edilməsinə qərar verildikdən sonra da bacaların tikilişi devam etdirilmişdir. Havalandırma bacalarının dini önəmi də böyükdür.
Onlar vasitəsi ilə yeraltı aləmlə Günəş tanrısı
Amon-Ra arasında bağlantı qurulduğu ehtimal olunurdu.
İkinci və ən çox gözalıcı yer böyük qalereyaya tərəf uzanan dəhlizdir. Qalereya
157 fəət (48 m.) uzunluğunda, 28 fəət (8.5
m.) hündürlüyündədir və 26 dərəcə maillidir.
Qalereyanın qarşı tərəfi tutulmuşdur. Öndəki
daşların arasına kağız parçası və ya iynə soxmaq olar. Qalereyanın genişliyi 62 fəət (1.6
m.), dairəvi tavanının ən uca yeri 41 fəətdir

(1 m.).
Böyük qalereya Kralın otağına yol
göstərir. Otağın divarları qırmızı Asuan
mərmərlərindən tikilmişdir. Bu otağın içində
qırmızı Asuar mərmərindən düzəldilən qapaqsız çox iri lahitlər var. Kral otağının
ölçüləri 5,2 m x 10,8 m x 5,8 m.-dir. Bu
otaqda da kraliçanın otağında olduğu kimi
havalandırma bacaları qoyulub. O zaman
gecələr göy üzünün ən önəmli cəhəti sayrışan kəhkəşan yolu idi.
Kral otağının şərq bacası Orion bürcünə,
şimal bacası Qütb ulduzuna, kraliça otağının
şərq bacası isə Sirius ulduzuna baxır. Doğrudur, bu ulduzlar heç vaxt göy üzündə görün-
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Qonşu

Misir və Nil çayı
Misir üçün
Nil həyat
deməkdir.

Afrika deyəndə ilk ağla gələn axarsulu Nil çayının adıdır. Nil - dəyişən və çoşqun sulu
çaylardan biridir. Ərəbcə adı «Bəhr-əl Nil»dir. Mənbəyini Afrikanın şərqindən alıb cənubqərbinə doğru axır, qolları ilə birlikdə 6.600 km. uzunluğundadır. Missisipi-Missouridən
sonra (6.730 km.) dünyanın ən uzun çayıdır. Onun hövzəsi 2.800.000 km2-dir və 7.000.000
km2-lik sahədə yerləşən Amazondan sonra 3-cü böyük hövzəli çaydır. Nilin suları keçdiyi
ölkələrə həyat verir. Ətrafında böyük tarixi olaylar yaşandığından arxeoloji qazıntılar və
tapıntılarla zəhgindir. Turistlərin çox gəldiyi məkanlardandır. Çayın çevrəsində şəhərlar
salınmış, məzar kompleksləri - ehramlar və məbədlər tikilmişdir. Şəhər və məbədlər
çayın günəşin doğduğu yer olan sağ sahilində, ehramlar isə günəşin batdığı yer sayılan
sol sahilində yer alır.
Qədim Misir mədəniyyətinin təməlində də yazırdı:
Nil çayının bərəkəti vardır. Bu çayın həyatverici
«Ən ehtişamlı dövründə Qədim Misirin
xüsusiyyəti sayəsində misirlilər Nil vadisində bölgələri Nil çayının sahillərini mərkəz kimi
yerləşmiş və yağmur mövsümlərinə bağlı qal- qəbul edib genişləndirmişdi. Əhali ətrafı çöllər,
madan yaxa qurtararaq çayın suları ilə əkib- səhralıqlar və başqa təbii əngəllərlə əhatəli olmasıbecərmişlər. Tarixçi Ernst H. Gombric bu barədə na baxmayaraq son dərəcə güçlü bir mədəniyyətə
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sahib ola bilmişdi. Bunun əsası ara vermədən Nilin ların tək sahibi firon idi. Onun ilahi gücünü hər kəs
qoruyub saxladığı suyun bərəkətinə bağlı idi. Yüz qəbul etmiş və hamı ona tabe olmuşdu. Bögənin inillər boyu davam edən qüdrətli nizami ordu Hitit kişafında böyük əhəmiyyəmə malik olan Nil çayını
və Mitanni dövlətlərinin sərhədlərindən kənarlara Misir öz nəzarəti altında saxlayır, qonşu dövlətlərlə
qədər irəliləməyə, torpaqları genişləndirməyə imkan ticarət əlaqələri yaradır, dünyadakı sərvətləri çay
tanmışdı».
vasitəsi ilə ölkəyə daşıyırdı.
Afrika isti qitədir. Burada aylarca yağmur yağNil vadisində uzununa tikilən kanallar, arxmır. Bu böyük qıtənin əksər yerləri səhralıq və qu- lar suyu ətrafa yaydıqca, yaşıllıqlar çoxalır, kiçik
raqlıqdır. Diyarın az-çox münbit olan bölümləri ucu- qəsəbələr iri şəhərlərə çevrılırdı. Fironun sarayda
bucağı görünməz çöllərlə qapalıdır. Misirin sağı və saxladığı bilicilər dəstəsi yararsız torpaqlarda quraqsolu da bu durumdadır. Qumlar ölkəsində il ərzində lığı aradan qaldırmağın yollarını arayıb tapır, sular
olduqca az yaış yağır. Əslində orada yağmura heç çətinliklə də olsa, yüksəkliklərə aparılırdı. Bu fakt
ehtiyaç da yoxdur, çünkü Nil çayı düz ölkənin orta- fironların xalq üzərindəki hakimiyyətini daha da
sından keçıb gedir və hər iki sahilindəki torpaqları möhkəmləndirirdi.
şirin suları ilə cana gətirir.
“Qurani-Kərim”də də fironların Misirin bütüm
Beləcə Misir üçün Nil həyat deməkdir. Nil topraqlarına və Nil çayının sularına sahibliyindən
sayəsində əhali əsas problemlərindən birini həll edir. danışılır:“Firon öz rəiəti içində bağırdı, dedi ki: «Ey
Ondan alınan davamlı sularla əkin yerləri sulanır, xalqım, Misirin mülkü əlimdə deyilmi və Nilin şuları
heyvanlar ehtiyaçlarını təmin edir və insanlar susuz- taxtımın altımdan axmırmı? Yaşıl ormanlar, çaylar
luqdan qurtarırlar. Əski çağlarda suların və topraq- mənim deyilmi?» (Zuhruf suresi, 51)
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Misirin
paytaxtı
Qahirə
şəhəri
də Nilin
sahillərində
salınmışdır.
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Ramazan Qafarlı

AFRIKA

YAXUD UÇMAĞA QANAD

Quşlar havaya qalxıb göydə süzmək üçün yaranıblar. Bu səbəbdən də sağlam
qanadlara malikdirlər. Yer üzündə minlərlə müxtəlif quş növü var. Onların arasında
elələrinə rast gəlmək olur ki, əl boydadır, oxuyanı da, çığıranı da, “ulayan”ı da var və
iriləri də az deyildir. Bəs quşların arasında uçmağı bacarmayanlar varmı?
Dinozavrlar çağında tonlarla ağırlığı olan qanadlı varlıqlar uçmağı bacarırdılar. Müasir dövrümüzün isə ən böyük quşu Afrika dəvəquşu (straus) hesab edilir. Bu quşun yetkin erkək balasının
boyu 3 m.-rə, çəkisi 100 kq.-a çatır. Nəhəngliyinə
görə dəvəquşu quşlara xas ən mühüm əlamətlə uçmaqla vidalaşıb. Onların bədənləri iri, ayaqları
və boğazları uzundan da uzun olduğu halda qanadları bapbalacadır və dekorativ görüntü yaratmaqdan başqa heç nəyə yaramır. Sanki dəvə boyda
quşun belinə qanad əvəzinə qəribə bant bağlayıblar. Lakin Afrika dəvəquşuları qaçmaqda yaman “ustadırlar”. Saatda 50 km. sürətlə şütüyürlər,
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eyni templə nəfəslərini belə dərmədən 30 dəqiqə
qaça bilirlər. Eləcə də onların yaxşı eşitmə və
görmə qabiliyyətləri var. Havaya qalxmaqdan
məhrum olsalar da, bu cəhətləri dəvəquşularına
düşmənlərinin pəncəsindən yaxa qurtarmağa imkan yaradır.
Dəvəquşuları çöllərdə dəstə halında yaşamağa alışıblar. Bir dəstədə ən azı 10, çoxu isə
50 quş olur. Çoxalma zamanı çatanda erkək quş
dişilərin arasından özünə bir neçə (adətən, 2-dən
4-ə qədər) “adaxlı” (tərəfkeş) seçir, daha doğrusu,
gözaltı etdiyi dişi dəvəquşuları ilə cinsi əlaqəyə
girir, sonra caynaqlarını işə salıb qumluqda dayaz
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quyu hazırlayır. Bir növ “ata” dəvəquşu öz əlləri ilə
gələcək balalarının beşiyini və yatağını düzəldir.
Gözaltı etdiyi dişi dəvəquşuları məhz bu quyuda
yumurta qoyur və növbə ilə üstündə kürd otururlar.
Maraqlıdır ki, gündüzlər bu funksiyanı adi təbiət
rənglərinə boyanıb ətraf mühitdən seçilməyən dişi
dəvəquşuları yerinə yetirirlər, gecələr isə onları
“ərləri” - ağ-qara rəngli tükü olan (gün işığında apaydın seçilir, qaranlıqda isə bilinmir) erkək dəvəquşu
əvəz edirlər.
Dəvəquşularının balaları 40 gündən sonra yumurtadan çıxır və qısa zamanda böyüyürlər. Bir ay
ərzində körpə dəvəquşunun boyu 30 sm. uzanır.
Afrika dəvəquşularının ömrü də uzun olur. Bir
dəvəquşu çöldə-biyabanda sərbəst həyat sürsə
(vəhşi heyvanlara yem olmasa), 50 il ömür sürər.
Dəvəquşuları təhlükə ilə rastlaşanda, vəhşi heyvanlara yem olmamaq üçün dabanlarına tüpürüb aradan
çıxmağı bacarırlar. İgidlik ondursa, doqquzunu qaç-
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maq hesab edən Qoç Koroğlu kimi, görürlər ki, sürü
ilə canavarlar, pələnglər, bəbirlər, bir sözlə, yırtıcı
“düşmənlər” gəlirlər, dabanlarına tüpürüb dəstə ilə
yola çıxırlar, tozu dumana qarışdıra qaç ki, qaçasan.
Vəhşilərin hünərləri var, gəlib çatsınlar... Bəzən elə
vəziyyətə düşürlər ki, qaçmağa imkan tapmırlar. Bu
halda da təslimçilik mövqeyində durmur və asanlıqla parçalanmaları ilə barışmırlar. Çünki dəvəquşular
ikibarmaqlı, güclü, əzələli ayağa malikdirlər və şiş
uclu, möhkəm caynaqlarla silahlanıblar. Hər hansı
bir yırtıcı ilə qarşılaşanda sonluğu xəncərdən kəsərli
və iti caynaqları ilə öz “düşmənləri”nə möhkəm
zərbələr endirirlər.
Gənc dəvəquşuları qarnı ac yırtıcıları görəndə
daha ayıq davranırlar. Onlar yerə oturub bütün
bədənlərini torpağa yayır və boğazlarını üfüqi
istiqamətdə uzadırlar, ona görə ki, bu cür duruş
zamanı onları başqa təbiət varlıqlarından seçmək
mümkün olmur. Belə deyirlər ki, ələ keçib parçalan-

Təhlükə
gördün,
“asta qaçan
namərddir”.
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mamaq üçün guya dəvəquşuları başlarını axmaqcasına qumun içinə soxurlar. Bu,
tamamilə uydurmadır. Dəvəquşuları heç vaxt sayıqlıqlarını itirmirlər.
Afrika dəvəquşuları 6 növü var, hər biri öz adını yarandıqları ərazidən almışdır: Suriya dəvəquşuları, Şimali Afrika dəvəquşuları, Qara Afrika dəvəquşuları,
Somali dəvəquşuları, Massay dəvəquşuları, Cənubi Afrika dəvəquşuları.
Suriya dəvəquşuları Suriyanın səhralarında, həmçinin Səudiyyə Ərəbistanının
şimal hissəsində, İordaniyada, İraqda və Qərbi İranda yetişdirilir. Kökü 1941ci ildə kəsilmişdir. Onlar ən kiçik dəvəquşuları sayılır və yüksək keyfiyyətli
lələkləri ilə fərqlənirdilər.
Şimali Afrika dəvəquşuları Atlas dağlarının cənubunda – Seneqal, Nigeriya,
Sudan və Efiopiyada yetişdirilir. Onların seyrək tükləri vardır. Qırmızı boyunları isə qısa tüklərlə örtülmüşdür. Erkəklərin lələkləri qarğa qanadı rəngdədir,
qanad və quyruğunun ucları ağdır. Dişilərin boynu tünd boz və qəhvəyi, lələkləri
ucuna doğru getdikcə açıq rəngə çalır. Başqa növ dəvəquşularına nisbətən bunların yumurtaları daha böyük olur.
Massay dəvəquşuları Şərqi Keniyada və Tanzaniyada yayılıb. Onlar Şimali
Afrika dəvəquşundan bir az kiçikdirlər. Başları çox seyrək ağ tüklərlə örtülmüşdür. Mayalanma dövründə erkəklərin boğazı açıq qırmızı, lələkləri isə qəhvəyiqara rəngdə olur. Bu da onları Şimali Afrika dəvəquşularından fərqləndir.
Somali dəvəquşuları Şərqi Afrikada, əsasən, Somali və Efiopiyada yayılmış-
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dır. Başqa növ dəvəquşularından iri və uzun
boğazları ilə fərqlənirlr. Tükləri seyrək, dərisi
göy-boz, dizləri isə tünd qırmızı olur. Lələkləri
qaradır. Lələklərinin ucları və quyruğu ağdır.
Cənubi Afrika dəvəquşuları Zambezi çayının cənubunda, xüsusilə Namibiya, Botsvan və Zimbabvedə yetişdirilir. Digər növ
dəvəquşularından kiçikdir. Boyları – 2,5 m-dir.
Tükləri seyrəkdir. Boynu – bozdur, sıx tüklərlə
örtülmüş, mayalanma dövründə qırmızı rəngdə
olur.
Qara Afrika dəvəquşularının erkəklərin
boyu - 2,4 - 2,5 m., çəkisi - 120 kq.-dır. Dişilərin
boyu 2,2 - 2,3 m., çəkisi - 105-115 kq-dır. Bu
dəvəquşuları Şimali Afrika dəvəquşularının
cütləşməsi nəticəsində əmələ gəlmişdirlər. Onlar dünya dəvəquşuları içərisində çoxluq təşkil
edir. Uzun müddətli cütləşmə nəticəsində
başqa dəvəquşularından tüklərinin yüksək
keyfiyyətinə görə fərqlənir. Onları yetişdirmək
daha asandır.

Belə deyirlər ki, ələ keçib parçalanmamaq üçün guya dəvəquşuları başlarını axmaqcasına qumun
içinə soxurlar. Bu, tamamilə uydurmadır. Dəvəquşuları heç vaxt sayıqlıqlarını itirmirlər.
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Tədqiqatçılar göstərirlər ki, dəvəquşuları
daş dövründə, 40-55 milyon il əvvəl Asiya
səhralarında yaşayan orta boylu qaçan quşlardan əmələ gəlmişdir. İnsanların dəvəquşuları
ilə ünsiyyəti eramızdan 5500 il əvvəl yaranmışdır. Bunu Saxaranın çöllərində aşkar olunmuş daş üzərində çox saylı şəkillər təsdiq edir.
Qədim Misirdə dəvəquşularının tükü
yüksək qiymətləndirilmiş və öz simmetrik
quruluşuna görə ədalət simvolu hesab edilmişdir. Dəvəquşularının ağ tüklərindən olan
yelpikdən yalnız faraonlar və onların yaxın
qohumları istifadə edə bilərdi.
Bəzi ərəb tayfaları dəvəquşu ovuna
gedərkən, zəhərli oxlardan istifadə etmişlər ki,
paltar və məişət əşyaları hazırlamaq üçün ət və
dərini əldə etsinlər.
Dəvəquşularının
saxlanılmasının
ilk
cəhdləri Avropada XIX əsrin sonunda Marsel
heyvanat parkında edilmişdir. Bir neçə il sonra 1906-cı ildə Xaqanbəy həmin quşları Şimali
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Afrika

Almaniyaya gətirmişdir.
Lələk ticarəti ilə əlaqədar olan
dəvəquşuçuluğun inkişafı Şərqi Avropadan
yəhudi əhalisi tərəfindən fəallaşdırılmışdır.
1870-1912-ci illərdə dəvəquşu lələyinin
qiyməti misli görünməmiş dərəcədə artmışdır.
O zaman 1 kiloqram lələyin qiyməti Cənubi
Afrikada işləyən müəllimin 8 aylıq məvacibinə
bərabər idi.
Lələk almaq məqsədilə dəvəquşularının
yetişdirilməsi Birinci Dünya müharibəsindən
əvvəl ən yüksək inkişaf dərəcəsinə çatdırılmışdır. Tövlələrdə yetişdirilən dəvəquşularının
sayı dünya miqyasında 1 milyon ədəd təşkil
edirdi. Vandervudt-Yarvisin hesablamalarına
görə 1913-cü ildə Cənubi Afrikadan Avropaya
45 tondan artıq lələk daşınmışdır. Bunun yarıdan çox hissəsi Fransaya daşınmışdır. Cənubi
Afrikadan ixrac olunan mallar içərisində qızıldan, almazdan və yundan sonra dəvəquşu
lələyinin ixracı 4-cü yeri tutmuşdur. Birinci
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Dünya müharibəsinin başlanması 20-ci
illərin iqtisadi tənəzzülü və dəbdə olan
dəyişikliklər Avropa bazarının tez bir
zamanda iflasına və bir çox dəvəquşu
tövlələrinin sarsılmasına səbəb olmuşdur. Dünyada dəvəquşularının sayı
kəskin azalmışdır, hansı ki, 20-ci illərdə
30 000 idi. Lakin bir neçə il sonra Cənubi
Afrikada dəvəquşularının yetişdirilməsi
tədricən növbəti inkişaf mərhələsinə
başlamışdır. Bu dəfə dəvəquşu dərisinə
olan tələbatın artması 80-ci illərin
əvvəlinə qədər dəvəquşularının istifadə
olunmasının əsas istiqaməti kimi qalmışdır. Dəvəquşularının dərisi Avropa
və Amerikanın bir çox ölkələrinə ixrac
edilmişdir. Bundan başqa, 80-ci illərin
axırlarında tərkibində az miqdarda yağ
və xolesterin olan dəvəquşu ətinə maraq
artmışdır. Dəvəquşu tövlələri nəinki Afrikada, hətta Avstraliya, Cənubi Amerika və Avropada yaradılmışdır.
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İSLAMDA
AYRILIQ
Arif İslamzadə
AMEA-nın Folklor İnstitutunun əməkdaşı

Mübarək
Ramazan
- müxtəlif
dünyagörüşünə
malik
insanların dini
müzakirələrə,
mübahisələrə
cəlb olunduğu
ən əsas aydır.
Çünki bu ayda
ibadət və oruc
əməlindən irəli
gələn ünsiyyət
onların daha
çox dini mövzu
ətrafında
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Təbiidir ki, bu mövzular arasındakı fərqlər
əsas söhbətlərdən birinə çevrilir. Bilən də danışır, bilməyən də. Acınacaqlı hal orasındadır
ki, elə bilməyən də bilən kimi danışır. Bilən də
bilməyən kimi dediklərini əhatəli şərh etmək imkan əldə edə bilmir. Bu məsələnin indiyə qədər
ciddi şəkildə araşdırılıb kütləvi şəkildə mahiyyəti
izah olunmadığına görə yenə də ciddi mübahisə
törətməkdə davam edir. Bir olan Allaha edilən
ibadətlərdə müxtəlif üsullardan istifadə edilməsi
şəkildə Cəfərilik / İmam Cəfər əs-Sadıq (əs)
həzrətlərinin əsaslandırdığı fiqhi (hüquqi) üsul,
sünilərdə Hənəfilik / İmam Əzəm Əbu Hənifə
Neman ibn Sabit (əs) Malikilik / Malik ibn Ənəs
(əs) Safülik / Əbu Abdullah Muhamməd ibn İdris (əs) – Safü (əs) Hənbəlilik / İmam Əhməd ibn
Hənbəli (əs) kimi mübarək insanların, seçilmiş
məqam sahiblərinin əsaslandırdığı ibadət üsulları (təfərrüatına mövzu əhatəsində toxunmuruq)
mövzusunda hətta ciddi qarşıdurmalara gətirib
çıxaran ideoloji mübahisə və münaqişələr indiyə
qədər baş verməkdədir. Hətta bəzən bunun çox
acı nəticələri olur. Ən əsası da odur ki, bu mövzu ibadət insanlarının ruhuna zədə vurur, ibadət
və itaətlərini pozur, insanları bir-birindən uzaq-

laşdırır. Nəticədə isə İslam dünyasının parçalanmasına xidmət edən məkrli düşmən siyasətinin
uğurla həyata keçməsinə səbəb olur. Qısaca olaraq araşdırma aparaq ki, bu siyasət nədir və haradan başlayır. Məlumdur ki, məzhəb davalarının
siyasi istiqamətə gətirilməsi zamana, məkana və
milli xüsusiyyətlərə görə hesablanır. Şərt orda
deyil ki, İslam tarixində müəyyən məlumatlar
vardır. Şərt ondadır ki, bu məlumatlar niyə görə
və kimin üçün şiddətli ideoloji-siyasi silaha çevrilir. Aydındır ki, bu silah məhz İslam dünyasının
birləşməsinə bütün vasitələrdən istifadə edərək
mane olan İslam düşmənləri tərəfindən müsəlman
əhalinin bağrına tuşlanır. İctimai-sosial, iqtisadi-siyasi müstəvilərdə bir araya gələn toplumun
qısa vaxt ərzində bu mövzu ilə əsaslı qarşıdurmasına gətirib çıxaran sünnilik və şiəlik mövzusu
bir neçə yüz illər boyu xarakterini itirmir. Bu bir
tərəfdən ciddi elmi tədqiqatların sadə və anlaşıqlı dildə kütləvi şəkildə yayılmamasından irəli
gəlirsə, digər tərəfdən cahil, riyakar adamların
dini öz nəfsi istəkləri üçün alət edib kütləni aldatmağa cəhd etməsindən qaynaqlanır. İbadətini
görüntü edib namaza başlamasından heç iki gün
keçməmiş bütün dini atributları - saqqal uzatmaq,
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I Pyotr:
«İran və
Türkiyənin
bir-birindən
ayırmaq üçün
şiəlik və sünnilik
məzhəblərini
bir-birinə qarşı
qızışdırın. Siz
bunlarla böyük
imperiya
qurmaq
istəyinizi həyata
keçirə bilərsiniz.
Yalnız İstanbula
sahib olan çar
dünyanın ağası
ola bilər».
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təsbeh gəzdirmək, xüsusi geyimlər, təsək-papaq Pyotr nəinki bu siyasəti yürüdürdü, hətta özündən
və s. götürüb məclislərdə tələsik yuxarı başa çıxan sonrakı imperiya varislərinə də bu məzhəb ayrılıdiletant vəz həvəskarlarının gizli siyasi marağın- ğından siyasi-ideoloji vasitə kimi istifadə etməyi
dan, şəxsi ambisiyasından və yaxud cəhalətindən bir imperiya qanunu kimi vəsiyyət edirdi: «İran
irəli gəlir. Böyük Seyyid Əzim Şirvani (Allah ona və Türkiyənin bir-birindən ayırmaq üçün şiəlik və
sünnilik məzhəblərini bir-birinə qarşı qızışdırın.
rəhmət eləsin) bu barədə çox yerində deyir:
Siz bunlarla böyük imperiya qurmaq istəyinizi
həyata keçirə bilərsiniz. Yalnız İstanbula sahib
Oxuyur hər biri beş-altı vərəq,
olan çar dünyanın ağası ola bilər».
Sonra da saqqala verir rövnəq.
Mənbələri diqqətlə araşdırarkən bir tariLakin bu mövzunun durduğumuz məkanda xi həqiqət də ortaya çıxır ki, rus çarizminin bu
geosiyasi məqsədlərdən ötrü həyata keçirilməsi fitnəkar siyasəti şöhrətli tarixi şəxsiyyət olan Nakifayət qədər aydındır. Bu, tarixdə də eyni dir şah Əfşarın ölümünə səbəb olmuşdur. I Pyotşəkildədir. Məlumdur ki, İslamı əsas götürən, run vəfatından sonra Rusiyada daxili vəziyyətin
Allahın birliyini (tövhidi) islam qanunları, Allah pisləşməsi, hakimiyyət-daxili mübarizə bu ölkəni
ehkamları vasitəsilə yayan Osmanlı imperiyası ilə müvəqqəti olaraq öz işğalçılıq siyasətindən əl
Rusiya arasında tarixi toqquşmalarda Rusiya bu çəkməyə vadar etdi. Məhz bu zaman Pytor zaimperiyanı zəif salmaq üçün öncə İslamı parça- manında əldə edilən Kaspisahili vilayətlərdən
lamalı idi. Çünki qarşısındakı iki böyük dövlətin çəkilməyə məcbur olan Rusiyanın İran ilə iki il
İranın və Türkiyənin əsas əhalisi (90%-dən yuxa- danışıqlardan sonra (1732-ci il, yanvarın 21rısı) bilavasitə türk idi. Türklər isə İslam dininə də) bağladığı «Rəşid sülh müqaviləsi»nə əsasən
mənsubdurlar. Elə bu baxımdan I Pyotr böyük Kürdən cənuba doğru işğal olunmuş, 1723-cü ildə
Rus imperiyası qurmaq üçün bu iki dövlətin «Peterburq sülh müqaviləsinə əsasən Rusiyanın
birləşib ümumi düşmənləri olan Rusiyaya qarşı nəzarətinə keçmiş «Kaspi sahili vilayətlər» admübarizə aparmasını zəiflətməkdən ötrü yollar landırılan ərazilər o şərtlə İrana qaytarıldı ki, bu
axtarır. Təbidir ki, bu ideoloji təxribatın ən aparı- müqavilənin şərtlərinə əsasən İran Türkiyəni bu
cı mövzularından biri sünnilik-şiəliklə bağlı idi. I vilayətlərə buraxmamağı rəsmi şəkildə öhdəsinə
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Mənbələri
diqqətlə
araşdırarkən
bir tarixi
həqiqət ortaya
çıxır ki, rus
çarizminin
fitnəkar
siyasəti
şöhrətli tarixi
şəxsiyyət
olan Nadir
şah Əfşarın
ölümünə səbəb
olmuşdur.
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götürdü. Rusiyanın bu ərazilərdən çəkilməyə
məcbur olarkən yenə də qayıtmaq ehtimalı üçün
siyasi-diplomatik addımları cərgəsində göründüyü kimi İranla Türkiyənin yaxınlaşmasına
mane olmaq cəhdləri dayanırdı. İran və Türkiyə
bir-birinə yaxınlaşsaydı Rusiyanın bu ərazilərdən
birdəfəlik əl çəkməsi demək idi. Dili bir, dini bir,
məşəyi və mədəniyyəti eyni olan bu iki ölkənin
birləşməsi yeni, nəhəng bir türk imperiyasının
meydana çıxmasına səbəb ola bilərdi ki, bu da işğalçılıq nəticəsində öz ərazilərini genişləndirməyə
çalışan Rusiyaya və digər türk düşmənlərinə
heç vəchlə sərf edə bilməzdi: Məhz bu məkrli
siyasətin qarşısını almağa çalışan İran şahı Nadir şah Əfşar özünü şah elan etdikdən heç iki ay
keçməmiş İran və Türkiyə arasında müqavilə bağlamasına çalışırdı. O, bu danışıqların nəticəsi olaraq 1736-cı ilin noyabrında Rusiyaya əhəmiyyət
vermədən onun iştirakı olmadan Türkiyə ilə silah müqaviləsi bağlamağa nail oldu. Əlbəttə bunun bir tərəfi İran dövlətinin milli maraqlarına
söykənirdisə də, digər tərəfi ümumtürk birliyinin
yaradılması ideyasından irəli gəlirdi. Elə buna
görə də Nadir şah iki türk dövləti arasında süni
şəkildə siyasi maneə kimi qızışdırılan sünnilik və
şiəlik məzhəblərini bir araya gətirməyə çalışırdı.
Bu barədə N.Nərimanovun məşhur «Nadir şah»
tarixi-faciəvi dramında tarixdən götürülmüş real
hadisələrin bədii əksini görürük. Bu əsərdə Nadir
şah iki məzhəb haqqında deyir: «Doğrusu şiə-sünni
adı eşidə bilmirəm. Gərək bu iki məzhəb birləşə».
Nadir şah bu əsərdə bunu yalnız istəyən bir şəxs
olaraq deyil, həmçinin həyta keçirmək istəyən
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böyük təfəkkür sahibi olaraq təsvir edilir. Belə ki,
o, bu barədə iranlılar və osmanlılar ilə danışıqlar
aparır. İran axundu və yaxud İslam rəhbərinə bu
məsələ haqqında ona kömək etməsini xahiş etmək
üçün ayağına minnətçi göndərən Nadir şah Osmanlı sultanına da eyni səviyyədə müraciət edir:
«-Mirzə, bu saat Sultana kağız yaz ki, mən xahiş
edirəm, ümumi xeyirdən ötəri iki məzhəb birləşə».
Bu mütərəqqi addımları sayəsində Nadir şah
fitnə qurbanı olur. Bu humanist addıma ciddicəhdlə mane olan qüvvələr Nadirin oğlunu böhtana salıb, onun gözlərinin çıxarılmasına səbəb
olurlar. Nəticədə isə Nadir şah böyük mənəvi böhran keçirir və yalnız bundan sonra ona sui-qəsd
olunur. Maraqlıdır ki, Nərimanov bu əsərdə məhz
Nadirin faciəsini təşkil edən drammatik mövzunun sünnilik və şiəlik məzhəblərini birləşdirməyə
çalışan İran şahının arzu, istək və mübarizəsi
üzərində qurmuşdur. Təsadüfi deyil ki, 1899-cu
ildə yazılan bu böyük əsərin tamaşaya qoyulmasına çar senzurası yalnız 1906-cı ildə icarə vermişdir. Bu ərəfədə məşhur 1905-07-ci illərin çar
İstibdadına qarşı etiraz hərəkatı vermiş, Çar rejimi
özünün saxta mütərəqqiliyini və demokratizmini
göstərmək üçün qadağa qoyduğu digər hüquqlar kimi azad fikir buxovlarını müvəqqəti olaraq
aradan qaldırmışdır. Bu zaman Rusiyada yaradılan ilk qanunverici orqan olan Dövlət Duması da
məhs bu yalançı hümansit maska demokratiyası
nəticəsində ortaya çıxmışdır. Əks halda Rusiya
imperiyasının siyasi doktrinasına çevrilmiş Pyotr
vəsiyyətinin əsas müddəalarından olan «sünni
və şiəlik qarşıdurması»na qarşı yazılan hər hansı
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M.Ə.Sabir:
Babam sünni,
nənən şiə, dürək
mən.
Nə farsam mən,
nə hindəm mən,
türək mən.
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bir əsərə nəinki icazə verilməzdi, hətta bu ciddi
təqib və təzyiqlərə məruz qala bilərdi. Təəssüf
ki, biz N.Nərimanovun bu illərdən sonrakı siyasi fəaliyyətində bu istiqamətin məntiqi davamını
deyil, rus şovinizmin Pyotr vəsiyyətinə söykənən,
şəklini və rəngini dəyişmiş qırmızı siyasətin
müdafiəsini görürük.
Böyük millətçi vətəndaş mütəfəkkir M.Ə.Sabir
də Nadir Şahın ölümünə sünni-şiəliyin aradan qaldırılmasında atdığı ciddi addımların səbəb olduğunu göstərir və bu ürək ağrısı ilə acıyır:

Öz dinimizin başına əngəlkələsiz biz.

Sabir təşəyyə (şiəlik), təsənnü (sünnilik)
məzhəblərinin İslamdan çox sonra yarandığını
bildirməklə bərabər iki türk dövlətinin məhz bu
məzhəblər vasitəsilə bizim üçün İslamı ikiyə parçaladığını qeyd edərək məzhəb ayrılığının İslam
dininə zidd olduğunu bəyan edir.
Şiə-sünni mövzusunu daimi gündəmdə saxlayan siyasi avanturistlər və yaxud cahil boşboğazlar bu məzhəbləri az qala millət anlayışında təbliğ etməklə elə bir görüntü yaratmışlar
Nadir bu iki xəstəliyi tutdu nəzərdə,
ki, bu məzhəblərin dünyagörüşü kimi başa
İstərdi əlac eyləyə bu qorxulu dərdə
düşülməsindən daha çox milli mənşə, dədə-baba
Bu məqsəd ilə əzm edərək girdi nəbərdə,
soyu kimi anlaşılması dolaşıqlığı bu günə qədər
Məqtulən onun nəşini qoyduq quru yerdə
meydanda qalmaqdadır. Sanki nəsil şəcərəsinə
Bir şeyi əcibiz, nə bilim, bir tühəfiz biz.
görə kim şiə əcdadlarına bağlıdırsa mütləq şiə,
Öz dinimizin başına əngəl kələfiz biz.
sünni əcdadına bağlayırdısa sünni olmalıdır.
(M.Ə.Sabir «Fəxriyyə» taziyanəsi)
Lakin qeyd etdiyimiz kimi ibadət qaydalarına
aid olan bu davranış metodları onu qəbul edibM.Ə.Sabir bu şeirdə sünni və şiəlik etməməkdən asılı olaraq kim isə bu məzhəblərin
məzhəblərinin İslamı parçalamasını göstərməklə ənənəvi üsullarını mənimsəyir, ideoloji baza isə
bu məzhəb ayrılığının düşmənçilik səviyyəsinə hər iki üsul üçün qəbul olunan İslami dəyərləridir.
gəlib çıxmasına şiddətli etiraz səsini ucaldır, bu- M.Ə.Sabirin bu məsələyə hələ uşaq yaşlarında
nun yalnız türk millətinin bütövlüyünə xələl aydınlıq gətirən məşhur misralarını da bu yerdə
gətirən bir təhlükə mənbəyi kimi aradan qaldırıl- misal çəkmək məqamına düşər.
masına can atır.
Babam sünni, nənən şiə, dürək mən.
«Bir vəqt şah İsmail, Sultan Səlimə,
Nə farsam mən, nə hindəm mən, türək mən.
Məftun olaraq eylədik İslamı dünimə.
Qoyduq iki tarə adı bir dini-qədimə,
Lakin onu da qeyd edək ki, şairin əsərlərinin
Soldu bu təşəyyə, bu təsənnüm bizi bimə…
müxtəlif nəsrlərində təkrar olunan «babam sünQaldıqca bu halətdə səzayi-əsəfiz biz.
ni, nənəm şiə sözü» bizim qənaətimizcə «babam
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Əgər Osmanlı
sultanı ilə
Səfəvi hökmdarı
arasında olan
toqquşma yalnız
sünnilik və
şiəlikdən irəli
gəlirdisə, bəs
onda Yıldırım
Bəyazidlə
Əmir Teymur
arasındakı
müharibə nəyə
görə hələ ondan
yüz il əvvəl baş
vermişdir?
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göstərmişdik. Lakin onu da qeyd edək ki, kütləvi
mübahisələrin əsas mövzusu olan bu tarixi qarşıdurma heç də bu günə qədər diqqətlə öyrənilib
geniş ictimai auditoriyaya çatdırılmamışdır. Çünki iki böyük türk dövləti arasında gedən bu qarşıdurma və müharibənin yalnız sünnilik və şiəliklə
bağlı olması tarixi məntiqi inkar edir. Belə ki, əgər
Osmanlı Sultanı ilə Səfəvi hökmdarı arasında olan
toqquşma bu səbəbdən irəli gəlirdisə, bəs onda
Yıldırım Bəyazid ilə Əmir Teymur arasındakı
müharibə hələ ondan yüz il əvvəl nəyə görə baş
vermişdir? Bu iki hökmdar arasında məzhəb ayrılığı yox idi ki? Elə Ağqoyunlu hökmdarı Uzun
Həsən ilə yenə də Osmanlı Sultanı II Məhəmməd
Fateh arasındakı müharibə də heç də məzhəb ayrılığından irəli gəlməmişdir. Məlumdur ki, Uzun
Həsən də Osmanlı sultanları kimi eyni məzhəbin
fiqhi qaydalarını qəbl edirdi. Bu tarixi faktların
sayını kifayət qədər artırmaq olar. Bu zaman əsl
tarixi gerçəklik ortaya çıxır.
Dövlət maraqları zəminində baş verən bu toqŞiəyəm, əmma nə bu əşkaldən,
quşmalara ifrat məzhəb mövqeyindən yanaşılması
Sünniyəm, əmma nə bu əmsaldən.
o dövrün acınacaqlı mənzərəsindən daha çox sonSufiyəm, əmma nə bu Əbdaldən,
rakı dövrlərdə mövzunun gündəmdə daimi saxlaHəq sevən insanəm a şirvanlılar!
maq istəyən qüvvələr tərəfindən həyata keçirilir.
Bir qədər əvvəl Sabirin bir şeirindən nümunə Məqsəd yenə də türk insanları, müsəlman əhalisi
verərkən böyük məzhəb çarpışması kimi dillər arasında parçalanma yaratmaq və bu bölücülük
əzbəri olan tarixi fakta-səfəvi hökmdarı I şah siyasətindən öz mənafeləri üçün istifadə etmək
İsmayıl ilə Osmanlı Sultanı Sultan Səlim ara- səyləridir. Təsəvvür edin ki, hələ Sultan Səlim və
sındakı toqquşmaya Sabirin də diqqət çəkdiyini şah İsmayıl arasındakı müharibədə o zaman türk

sünni, atam şiə» kimi oxunmalıdır. Düzdür, əldə
olan bu misralar fikrimizin inkarına səbəb olmur,
ancaq müəyyən bir vəziyyətin təsvirini azaldır.
Məlumdur ki, Sabirin babası Hacı Tahir sünni
mövqeyndə idi. Atası Zeynalabiddin isə şiəliyi
qəbul etmişdi. Hətta bəzi xatirələrdə Hacı Tahirin
radikal bir sünnilik tərəfdarı olduğu da göstərilir.
Ancaq Hacı Tahirin hələ övladı dünyaya gələrkən
ona dördüncü şiə imamının adını qoyması bunun
əksini isbat edir. Adına uyğun tale yaşayan Zeynalabiddin şiəliyi seçməsinə işarə vuran şair babasının sünni, atasının isə şiə olduğunu deməklə
bu məzhəblər arasındakı fərqin düşmənçilik
səviyyəsində ola bilməməsini göstərmiş, atanın
sünni, oğulun şiə, nəvənin isə hər ikisini qəbul
edə biləcəyinə diqqət çəkmişdir. M.Ə.Sabir «A
şirvanlılar» şeirində də eyni bir şəxsin bir üsul
qaydası kimi bu məzhəbləri qəbul və yaxud inkar
edə biləcəyini göstərmişdir:
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Ağqoyunlu
hökmdarı
Uzun Həsən ilə
Osmanlı Sultanı
II Məhəmməd
Fateh arasındakı
müharibə heç
də məzhəb
ayrılığından irəli
gəlməmişdir.
Uzun Həsən
də Osmanlı
sultanları kimi
eyni məzhəbin
fiqhi qaydalarını
qəbul edirdi.
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qoşunları səfəviləri məğlubiyyətə uğradıb Səfəvi
Sünnimiz şiədən edən qeybət,
hökmranlığının paytaxtını tutsalar da, heç bir
Bizi puç etdi şiə-sünni sözü,
həftə belə burada qalmamışdılar. Ondan sonrakı
Əhli-İslamın oldu kor gözü.
dövrdə I Şah İsmayıl öz hökmranlığını düz on il
sürdürmüş, ondan sonra isə Səfəvi hökmdarları
Ümumiyyətlə, Hacı Seyyid Əzim Şirvani
İran tarixində iki yüz ildən çox öz mövcudluqları- dəfələrlə bu mövzuya toxunmuş, bu məsələyə genı qoruyub saxlamışdılar.
niş İslami mövqedən yanaşmış, fikir ayrılığının
Beləliklə, sünni-şiə mövzusununun qarşı- düşmənçilik səviyyəsinə gəlib çıxmasına öz etidurma səviyyəsində tətbiqi yalnız türkülük və razını bildirmişdir. Seyyid Əzim «Rəbiül-Ətfal»
müsəlmanlıq ideyalarına qarşı yönəli məkrli (Tifillərin baharı) əsərində oğlu «Mircəfərə xitab»
fitnəkar siyasəti olması aşkara çıxır. Elə bu edir ki:
səbəbdən də Azərbaycan ədəbiyyatının klassik nümayəndələrinin bir çoxu bu məzhəbləri
«Demirəm sünni ol və ya şiə,
bütünlüklə inkar etmiş, ya şəriət üsulu kimi
Tək hədəf olma tiri-təşmə».
qəbul olunmasına qarşı çıxmış, yaxud da hər iki
Yəni, demirəm sünni və yaxud şiə ol, tək eyibməzhəbi birləşdirmək istiqamətində mövqe nüma- lilik oxuna (tiri-təsni) özünü hədəf etmə, deyir.
yiş etdirmişdir. Biz bu barədə N.Nərimanovdan, Şair daha sonra şiəliyin hüquqi əsaslarına toxunaM.Ə.Sabirdən misallar göstərməyə çalışdıq. La- raq oğluna məsləhət görür ki, şiəlik getsə də, radikin digər örnəklər də yox deyildir. F.Köçərli kal şiə təəssüfü iddiasıyla ifrat mövqedə dayanıb
«Azərbaycan (türklərin) ədəbiyyatı» toplusunda hətta peyğəmbər səlavatullahın əshabı haqqında
«Hacı Seyyid Əzim Şirvani» bəhsində yazırdı ki, küfr və lənət edənlərdən özünü fərqləndirə bilsin.
«Hacı Seyyid Əzim... cami dildən ağlıyıb naləvü Buna görə də bu yerdə böyük Seyyid Əzim özünü
fəryad edirdi ki, biz bir millət olduğumuz halda misal göstərir:
bir-birimiz ilə qardaş kimi dolanmağa Allahın
hökmü ilə borclu ikən nə səbəbə iki fiqrəyə bölüMən özüm şiəyəm, budur sifətim,
nüb ədavət başlayaq?»
Leyk əshabə yox müxalifətim.
Sonra Firudin bəy Seyyid Əzimin külliyyatından nümunə də verir:
Bu yerdə Seyyid Əzim Şirvani çox ciddi və
incə bir məsələyə toxunur. Həddini aşıb azğınŞiəmiz sünniyə edər töhmət,
laşmış ifratçı şiə və sünni tərəfdarlarının İslam
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tarixində adı qiyamət gününəcən ədəbiləşmiş xülafeyi ər-Rəşidiyyun dörd xəlifə (Həzrət Əbubəkr,
Həzrət Ömər, Həzrət Osman və Həsrət Əli) haqqında dedikləri böhtan və hədyanlar, hətta lənət oxumaq
cəhaləti Seyid Əzimi narahat edir, ona görə də eyni
yerdə oğluna «Dilini saxla lənət etməkdən» deyir, bunun İslamı parçaladığı, Allahın və onun Rəsulunun
adına hörmətsizlik olduğunu diqqət mərkəzinə çəkir.
Ümumiyyətlə, sünnilik və şiəlik məzhəblərinin
düşmənçilik
səviyyəsində
gəlib
çıxmasında
Peyğəmbər əfəndimizdən (s. ə. s) sonra dövləti
idarəçiliyin ali rəhbəri olaraq kimin bu vəzifəyə haqqı
çatacağı, kimin haqqı çatmayacağı barədə mübahisə və
münaqişələr bu xəlifələri nəinki bir-birindən ayırmaq,
hətta bir-birinə qarşı qoymaq iddiası meydana çıxarmış, məhz bu məsələnin həmişə qüvvədə qalmasına
çalışan qaranlıqda gizlənmiş güclər də dəfələrlə buna
cavab vermişlər. Halbuki İslam tarixi zaman-zaman
mübahisə mövzusu olan bu məsələnin gerçəkliyini inkar edir, qondarma bir şayiə mövzusu olmasını meydana qoyur. Belə ki, səhih qəbul bir çox hadisələrə
əsaslanaraq Məhəmməd Əleyhissəlamın əshabı haqqında dediyi kəlamlar və digər tarixi hadisələr bu
mübarək şəxsiyyətlərin hər biri barəsində söylənən
iftiraların yanlış mənbələrdən qaynaqlandığı, böyük
günah, küfr və hətta şirk (Allaha şərik qoşmaq) olduğu
qənaətini təsdiq edir. Bu şərəfli hadisələrdən bir neçə
nümunə göstərək:
Əbu Səid Hudri həzrətlərindən rəvayət edilən bir
hədisəyə görə mübarək peyğəmbərimiz (s.ə.s) buyurmuşdur: «Əshabımı pisləməyin. Sizlərdən biri Uhud
dağı qədər altun sədəqə versə, əshabımdan birinin bir
arpa sədəqəsinin və ya onun yarısının səvabına çata
bilməz».
Abdullah ibn Mağfel həzrətlərinə istinadən rəvayət
edilmişdir ki, Əziz İslam peyğəmbəri, kainatın ən
şərəflisi olan Məhəmməd Əleyhisəlam həzrətləri buyururlar ki, «Allahu Təala Həzrətlərindən qorxun. Allahu Təala həzrətlərindən Əshabım haqqında qorxun.
Onları kötü sözlərinizə hədəf etməyin. Hər kim ki, onlara qəzəb edirsə, mənə qəzəb etdiyi üçün qəzəb edər.
Hər kim onlara əziyyət versə mənə əziyyət (əza) verər.
Hər kim ki, mənə əza edər, Allahu Təala həzrətlərinə
əza edər. Hər kim Allahu Təalaya əza edərsə, tezliklə
əzaba düçar olar».
Abdullah ibn zübeyrin (Allah ondan razı olsun)
atasına əsasən söylədiyi bir hədisi-şərifdə Allahın Rəsulu (s. ə. s) söyləmişdir ki, «Qiyamət günü
əshabımdan hər biri qəbirlərindən qalarkən vəfat etdiyi məmləkətin bütün möminlərinin önlərinə düşərək
və onlara nur və işıq saçaraq onları ərəsət meydanına
götürəcəklər».
Diqqət çəkdiyimiz bu hadisələr Seyyid Eyyub
ibn Siddiqin «Dörd xəlifənin üstünlükləri» kitabında yer almışdır. Bu dəyərli kitab 2001-ci ildə İstanbulda altıncı dəfə nəşr olunmuşdur. Müəllif şərəfli
peyğəmbərimiz Mühamməd Əbuhissəlamdan son-
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ra dörd seçilmiş İslam xəlifəsinin hər
biri haqqında böyük sayğı və hörmətlə
geniş məlumat verilmişdir. Kitabda ibn Münzirə istinadən Həzrət Əli
Əleyhissəlamın da özündən əvvəlki
xəlifələr haqqında dediyi qiymətli kəlam
yer almışdır: «İbn Mirzə rəvayət edir ki,
Həzrət Əli (Allah Təala ondan razı olsun) buyurdu ki, bu ümmətin nəbisindən
sonra ən xeyirlisi Əbu Bəkr, sonra Ömər,
ondan sonra Osmandır».
Həzrət Əli (əs.) bu seçilmiş xəlifələrə
görünür ki, böyük bir sevgi duymuş,
çiyin-çiyinə ən ağır müharibələrdə birgə
keçdiyi və Allah iradəsi, peyğəmbər seçimi sayəsində ən yaxın şəxsiyyətlərdən
olan bu mübarək insanların adlarını öz
övladlarına belə qoymuşdur. Bu barədə
böyük mövlana Məhəmməd Füzulinin
ən uca şəhidlik abidəsi olan «hədiqətussüəda» (xoşbəxtlər baxçası) əsərində
diqqət çəkən məlumat vardır. Həzrət
Əli Əleyhissəlamın övladları haqqında
bəhs açan müəllif yazır: «Məşhur olanlar İmam Həsən və Hüseyn, Möhsün və
Yəhya, Əbdüllah və Məhəmməd Hənifə,
Əbubəkr və Ömər, Osman və Əvn,
Cəfərə Əbbas dır».
Onu qeyd edək ki, bir qədər əvvəl
haqqında söhbət açdığımız, özünü «şiə»
adlandırsa da peyğəmbər əshablarına
müxalifətdə olmağını fəxrlə bəyan
edən Seyyid Əzim Şirvani də atmışdır.
Bu barədə F.B.Köçərlinin «Azərbaycan
ədəbiyyatı» toplusundan oxuyuruq:
«Şair özü şieyi-isna-əşəri olduğu halda
xülafeyi-güzinə (dörd seçilmiş xəlifə)
artıq meylü-məhəbbəti vardı və bu
məhəbbətdən öz övladına onların adla-
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Göründyü kimi, şair bu misrarını qoymuşdur».
Biz şeyx Nizami Gəncəvinin bu larda Həzrət Əbu Bəkrin, Həzrət
səhabələr arasında fərq qoymadan on- Ömərin iki nur sahibi Həzrət Osmalara bütöv sevgi nümayiş etdirməsini nın və döyüşdə aslan ləqəbli Həzrət
də əsil İslam əxlaqından irəli gələn Əlinin cənnətin ən uca pilləsində olan
dünyagörüşü ilə izah edirik. Belə ki, mübarək peyğəmbərimizin sakin olşair məşhur beşliyinin sonuncu abidəsi duğu «Kövsər» çeşməsi yanında olaolan «İsgəndərnamə»nin «Şərəfnamə» caqlarını qeyd edir və bu müqəddəs
hissəsində bu məsələyə aydınlıq gətirir:
məqam sahiblərini bir-birindən ayırmağa cəhd endənlərə qarşı mövqe
Əlinin eşqində sabit qədəməm,
bildirir. Görkəmli şair burada eyni zaÖmər sevgisindən uzaq deyiləm.
manda İslam tarixçiləri və ilahiyyatHər iki nur ilə nurlanır dumağ,
çıları tərəfindən qəbul edilən «ƏşəriƏbubəkr bir şam, Osman bir çıraq.
mübəşşir» onbəşər müjdəsinə işarə
edir.
Belə ki, Həzrəti peyğəmbərimiz
Elə şair bu beşliyin birinci əsəri olan
Məhəmməd
Əleyhissəlam on nəfər
«Sirlər xəzinəsi»ndə də eyni mövqedən
çıxış edir. Klassik ədəbiyyatda «nət» böyük dərəcə qazanmış sahibəni
adlandırılan
«Peyğəmbər
mədhi» cənnətə düşəcəyi ilə müjdələmişdir,
bəhsində böyük alim və şair sevimli yəni öncədən xəbər vermişdir. Bunlarpeyğəmbərimizə (s. ə. s) müraciətlə ya- dan ilk sırada dayananlar məhz Həzrət
zır:
Əbubəkr, Həzrət Ömər, Həzrət Osman
və Həzrət Əli, digərləri isə Əli Übeydə,
Ya meydana Əlini-ər oğlu, əri Falha, Zübeyr, Səid ibn Zeyd, Səd bin
göndər,
Əbu Vəqqas və Əbdürrəhman bin Avf
Ya da şeydan üstünə cəsur Öməri həzrətləridir.
göndər.
Elə buna görə də hüquqi və əqidə
mübahisələrində bu müqəddəslərin
Eyni mahiyyətlə çıxış edən böyük
haqqında bəhs açarkən bölücülük dedərd obrazı olan Füzuli bənzəri Molyil, birləşdirici istiqaməti seçmək vacib
la Vəli Vidadi də Molla Pənah Vaqiflə
deyişməsində aşağıdakı misraları əqidə və zəruri deyil, birləşdirici istiqaməti
seçmək vacib və zəruridir. Qardaşifadəsinə çevirir.
lıq və ünsiyyət parçalanmaqdan yox,
bütövləşməkdən yaranır. Vətənpərvər
Əvvəl Əbubəkr peyğəmbərə yaz,
şairimiz Məhəmməd Hadi Demişkən:
Ömərdir İslamı eyləyən izhar.
Osmani-Zinnureyn, Heydəri-Kərrar,
Nə sünni, şiə yox Quranımızda,
Olarlar saqiyi Kövsər, ağlarsan.
Üxüvvət ləfzi var fürqanımızda.
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«ATTİLLA» - «İITIL /ADİL
/ATLI»,
Atilla qırx yaşında taxtda əyləşdi. 11 il ərzində qardaşı Bleddən yardım gördü. Doğrudur, bəzi tarixçilər Muncuqun övladları arasında dərin uçurumlar olduğunu yazmışlar. Guya Atilla hakimiyyəti əsl varisin əlindən zorla alıb. Xristianlığa meyl göstərməsi,
liberallığı, yumşaqlığı, düşmənə güzəştə getməsi sonucda Bledin ağır cəzalanması ilə
nəticələnib: hökmdar qardaşını aradan götürüb. Lakin dünyada hər şeyi ancaq öz arşını
ilə ölçən Atilla hakimiyyətə Tanrının iradəsi və əfsanələrin yardımı ilə gəlmişdi. O, təkcə
sadə hunları deyil, Bledi də qamların uzaqgörənliyinə inandırmışdı. Hələ Muncuqun
sağlığında el arasında əhvalatlar dolaşırdı ki, ölkəni əlinə odlu qılınc alan şəxs dünyaya
tanıdacaq.
Atilladan ilk dəfə IV əsrdə üç tanınmış
tədqiqatçı ətraflı bəhs etmişdir. Onlardan biri
müasir Suriya ərazisində yaşamış Roma tarixçisi
Ammian Marsellin, digəri qot yepiskopu İordan,
üçüncüsü isə “Bizans tarixi”nin müəllifi, məmur
Prisk Panşiyski idi. Sonraki əsrlərdə də xristian
müəllifləri hun sərkərdəsini kitab səhifələrinə
salmışlar, lakin bu üç mənbədə göstərilənləri
təkrarlamaqla yanaşı onun portretinə daha dəhşətli
cizgilər vurmuşlar. Bir nəfərin timsalında böyük
imperiyaların sıradan çıxarılması, Atillanın özünə
qədər heç kimin bacarmadığı missiyanı yerinə
yetirməsi, Avropanı diz çökdürməsi, düşmənini
asanlıqla dosta çevirməyi bacarması bir də 750
ildən sonra soydaşı, moğol-türk imperatoru Çingizxana nəsib olmuşdu. Əslində Türkün qüdrətinin
Qərbdə və Şərqdə çoxalması heç kimin ürəyincə
deyildi.
Atilla adının izahı göstərir ki, o, mənşəcə İtil
(Atill) türklərinə mənsub, qədim xaqan sülaləsinin
nümayəndələrindən biri idi. Ehtimal olunur ki, böyük hun sərkərdəsinin Avropa mənbələrində “Attilla” şəklində tarixləşən adının əsasında qədim
türk sözləri - Atlı, Adil, Atil, İtil durur. Təsadüfi
deyil ki, həmin kəlmələr müasir türk dillərində
indi də geniş işlənir.
Doğrudur, britaniyalı tarixçi-publisist Con
Men mənbələrə əsaslanaraq “Attilla” adının iki
sözdən ibarət olduğunu bildirir. Birinci hissə “atti/
atta/ata” türk və qot (hunlardan keçib) dillərində
“ata” deməkdir. “İla” isə kiçiltmə, azaltma anla-

mında işlənən ifadədir. Nəticədə, “kiçik ata” alınır. Əgər belədirsə, Con Men unudur ki, türkcə
“ila” – “ulu” və “el” tələffüzünə daha yaxındır.
Bu halda Avropa mənbələrinə “Attilla” şəklində
düşən xüsusi ad türklərin “Ulu Ata”, yaxud “El
atası” kəlmələrindən götürülmüşdür. Çünki tarixin
bütün dönəmlərində obanın ağsaqqalının “Dədə”,
“Baba”, “Ata” titulları ilə çağırıldığına aid onlarla
fakt göstərmək mümkündür.
Atilla oğlanlarına da İllak*, eləcə də Tengizik
(Tengiz, Tengizxan – dəniz, dərya, yaxud okean anlamındadır, Çingizxan da bu sözdən əmələ
gəlmişdir) adlarını vermişdir. Arvadını isə avropalılar Aryukan /Aryuka /Aryuxan /Aryujan
/ kimi təqdim edirlər. Bu, türk ellərində gözəllər
gözəli, yaxud gözəl can (ruh, ürək) mənasını verən
«Arıqcan» deməkdir.
Ortaboylu, enlikürəkli, qara saçlı hökmdar
girdə, uzun gözləri ilə hamının üzünə iti, dik
nəzərlərini salırdı. Tək-tük hun bahadırı vardı ki,
onun qarşısıalınmaz daxili gücünün ifadəçisinə
çevrilən baxışlarına tab gətirib başını aşağı
endirməsin. Atilla natiq idi, danışığı ilə ürəklərdə
sönən odu təzədən alovlandırır, döyüş ehtirasını coşdururdu. O, düşmənə, ikiüzlülərə, yolundan dönənlərə qarşı amansız idi və qəzəbi qorxu
yaradırdı. Onları qəddarcasına cəzalandırır və
qətiyyətli tədbirlər həyata keçirirdi. Torpağını və
xalqını ürəkdən sevən döyüşçüləri, ardıcıllarını və
məsləkdaşlarını həmişə diqqət mərkəzində saxlayır, onlara yardımını əsirgəmirdi.

Atilla:
”At igidin
yaraşığı,
arxası və
hünərinin
yarısıdır”.

*İllak/ullak sözünü əzizləmə mənasını verən “keçi balası” ilə əlaqələndirirlər. Atillanın kıçık oğlunun
adı F.A.Brokhauz, İ.A.Efronun «Ensiklopedik lüğət»ində “Ellak” şəklində işlənir. Bizcə, bu daha
düzgündür. Çünki sözün ilk kəlməsi “el” türk dillərində ad düzəldən əsas vasitələrdən biridir: Eldar,
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ATİLLANIN MARS (MİSRİ)
QILINCI VƏ VİLLAM

”Qılıncla
düşmən başı
kəsəndə
ürəyiyumşaqlıq
göstərən
ya arxadan
oxlanar, ya
da nizə ilə
atdan salınar.
Yağıya döyüş
meydanında
aman verənin
anası ağlar
qalar”.
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Atillanın varlığı hər yerdə – səfərlərdə, bazarmeydanlarda, keçidlərdə də duyulurdu. Yazırdılar ki, o, təkcə hun deyildi, həm də çox görkəmli
və seçilən şəxs idi. Atilla Roma əsilzadələrinin
təmtəraqlı geyimlərini xoşlamır, əyninə öz soyunun adətincə sadə paltarlar geyinir, tüklü heyvan dərisindən hazırlanan kürkə üstünlük verirdi. Onun padşahlıq tacı da təkcə quş lələyi ilə
bəzədilmiş dəri papaqdan ibarət idi. Əsgərləri də
oxşar baş örtüyündən istifadə edirdilər. Atilla çox
az hallarda piyada gözə görünürdü. O, gözəl qara
Villam («Şimşək») atın belində daha əzəmətli
idi. El arasında danışırdılar: «Villam elə nəhəng
və güclüdür ki, ayaqları dəyən yerdə ot bitmir».
Bu deyim sonralar bizdə də xalq nağıllarının əsas
motivlərindən biri kimi işlədilib. Təbiidir ki, Atillanın atı başqa hunların atlarından fərqlənməli
idi. Bu həm onun hökmdarlıq tituluna görə belə
olmalı idi, həm də Atilla bütün döyüşlərdə ordunun önündə düşmənlə sinə-sinəyə dururdu, atı
həmlələrə tab gətirməli idi. Onun faydalandığı

silahlar kaman, ox, nizə, ərkan və qılınc idi. Atillanın qılıncı barədə mənbələrdə çoxsaylı əfsanələr
qeydə alınıb.
Rəvayətdə göstərilir ki, Muncuqdan sonra
taca kimin sahib duracağı bəlli deyildi. El arasında qəribə söhbətlər dolaşırdı. Bir gün hunlar
düzənliyin ortasından yerə sancılmış odlu qılınc
tapırlar. Atilla ilə Bled başlarına böyük dəstə toplayıb qılınca tamaşa etməyə yollanır. Möcüzə baş
verən əraziyə hamıdan tez çatan Atilla əlini uzadır
ki, silahın tiyəsindən yapışsın, bu zaman qılınc özü
yerdən çıxıb onun ovcuna «tullanır». Parlaqlığı və
yaraşığı ilə qılınc hunların o ana qədər gördüyü
bütün qılınclardan fərqlənirdi. Ölümə məhkumun
əlləri ilə düzəldilmişdi – onu Tanrı göndərmişdi,
sirli bir ayənin nişanəsi idi. Əfsanədə bildirilir
ki, Tanrı qılıncı Atillanın hunların yeganə güclü
hökmdarı seçildiyini təsdiqləmək üçün möcüzəli
şəkildə torpağa sancmışdı. Hunlar, əslində, bütün Avropada Atilla ilə tanınmağa başlamışdılar.
Doğrudur, o, zahirən başqa hunlardan o qədər də
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Mars qılıncını skif və hun çarları həmişə öz yanlarında saxlayırdılar.
fərqlənmirdi. Lakin Şimşək atın belində Mars qılıncını lı izə düşür və yerə basdırılmış qılıncla rastlaşır. Demə,
havada oynadanda çox-çox uzaqlardan seçilirdi. Əslində, düyə ayağını qılıncın torpağın üstünə çıxmış şiş ucuna
təkcə sehrli atla qılınc kifayət idi ki, onun tarix meyda- basıbmış. Kəndli yeri qazıb qılıncı çıxardır və Atillaya
nına qeyri-adi, əfsanəvi qəhrəman kimi atıldığını diqqət hədiyyə aparır. Prisk yazırdı ki, «o, qılıncı böyük sevinclə
mərkəzinə çəksin. Bizans tarixçisi Prisk də Atillanın qarşıladı və özünü elə sadəlövh göstərdi ki, guya dünyasehrli qılıncından bəhs edib. O yazırdı:
nın hakimi seçilmişdir, çünki qılınc Marsdan (müqayisə
«Təbiidir, Atilla elə zənn etməli idi ki, onu böyük, et: «Koroğlu» eposundakı Misri qılınc ildırım daşından
uğurlu tale gözləyir. Mars qılıncı tapılanda, o, buna düzəldilir. Mahiyyət etibarilə epizodların oxşarlığı və qıdaha çox inanmağa başlayır. Mars qılıncını skif və hun lıncların adlarındakı səsləşmə təsadüfi deyil - R.Q.) idi.
çarları həmişə öz yanlarında saxlayırdılar».
Bu, onun müharibələrdə üstünlük qazanacağından
Prisk qılıncın necə meydana gəlməsini də Qafqaz və xəbər verirdi». Faktlar göstərir ki, Koroğlunun MisKiçik Asiya prototürklərinin əfsanələrinə əsasən açıqla- ri qılıncı haqqındakı mifik təsəvvürlər Qafqazda yayıb. Bir hun kəndlisi görür ki, ilxısındakı düyə axsayır. şayan skiflərəvəhunlarabəlliidi. Məhz Atillanın tarixi
Heyvanın qıçında elə böyük yara əmələ gəlib ki, səbəbini qəhrəmanlığı çağlarında yerə basdırılmış sakral silahı
aydınlaşdırmaq çətindir. Kişi narahatlıq keçirərək qan- Mars (Misri) qılıncına çevirmişdilər...
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DÖVLƏT VƏ ATLILAR
”Güclü dövlət
yaratmaq
üçün dostunu
və düşmənini
tanı. Ata
qulluq göstər
ki, səni döyüş
meydanında
yəhərdən yerə
aşırmasın”.
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Mənbələrdə göstərilir ki, hunların əsas başqalarının fikirlərini səbrlə dinləməyi, ağlabaxüsusiyyəti müstəqillikləri idi, heç kəsin xalta- tan yaxşı adətləri, əməlləri asanlıqla götürməyi,
sını boyunlarına keçirməz, başqalarından asılı xeyirxahlığa qiymət verməyi də bacarırdılar.
qalmamaq üçün var-dövlətlərini belə itirməkdən Bu səbəbdən də müxtəlif dinli, dilli, asılılığı
çəkinməzlər. Atdan və silahlardan başqa heç nəyin sevməyən, bir yerdə qərar tutmayan, silah oynathərisi deyildilər. Təsviri sənətdə, heykəltəraşlıqda mağı özünə yeganə peşə seçən tayfalar tərəddüd
canlandırdıqları əsas obrazlar da atlar və si- etmədən hunlara qoşulurdular. Hunlar haqqında
lahlar idi. Bir sözlə, hunlar silah qayırmaqla at belə bir qənaət formalaşmışdı ki, hara ayaqları
bəsləməyin ustası idilər. Bu, onlara irsən keçir- dəyirdisə, ora onlara dar gəlirdi. Məkan ayaqladi, başçıdan sadə çobanadək hamı öz övladına rının altına sığmırdı. Tez-tez oba dəyişmələrinin,
ata baxmağın sirlərini öyrədir, təkcə silahlardan tam oturaq həyata az meyl göstərmələrinin də
istifadə etməyi deyil, necə düzəltməyi də anla- səbəbi bu idi. Onlarda başqa xalqları asanlıqla
dırdılar. Kənardan baxanlar elə zənn edərdilər ki, özlərinə bağlamaq qabiliyyəti vardı, bacarıq və
onlar üçün at hər şeydən, hətta valideyndən, öv- hünərlərilə dostu da, düşməni də heyrətləndirməyi
laddan da əzizdir. Lakin hər bir hun anaya, qadı- bacarırdılar. Bir cəhətləri xoş idi ki, bildiklərini
na, körpəyə də xüsusi qayğı və sayğı ilə yanaşır, maraqlananlara anladır, tanımadıqları adamlarla
atanı isə tanrı səviyyəsinə qaldırırdı. Döyüşlərdə qısa zamanda isinişə, dostlaşa bilirdilər. Onlar
insan qanına susamış hun ən çox atının dırnağına üçün din və dil ayrılığı əsas şərt deyildi. İnsanlar
daş dəyəndə sarsılırdı. Hönkürüb uşaq kimi ağla- əməllərində düzdürlərsə, danışıqlarını anlamadan
maqdan da çəkinmirdi. Onların azadlıqsevərliyini da ünsiyyət qurmağın yollarını tapır, böyük ustabəziləri anarxiya ilə eyniləşdirir. Əslində, hunlar lıqla arada isti münasibət yaradırdılar. Xəyanət,

006 • QAFQAZ TURİZM • SENTYABR 2007

Avropa
rəssamları
hələ də
Atillanı
qaniçən,
baş kəsən
vəhşi kimi
təsvir
edirlər.

Atilla qədim imperator sülaləsinin Hafəsin oğlu Hamdan başlayan 32-ci
nəslinin törəməsi olduğunu yaxşı dərk edirdi.
satqınlıq və adam aldatmaqdan başqa hər şey üçün edirdilər. Səhəri gün ora ayaq basan kənar şəxs
güzəştə gedirdilər. Elə ki biri keyfiyyətsiz malını elə bilirdi ki, hunlar həmişədən buralarda yaşadilə basıb yaxşı adına onlara satırdı, həqiqət or- yan yerli sakinlərdir. Ancaq hunların kökü heç
taya çıxandan sonra o adam yerin deşiyində də yerdə çox çəkmirdi, xəstələri, əlsiz-ayaqsız ahılgizlənsə, tapılıb cəzalandırılırdı. Bu, adət halını ları yerləşdirib yola düşəndə döyüşməyi bacaran
aldığından hunu kimsə aldatmağa çalışmırdı. On- yüzlərlə yerli gənc təzyiqsiz, tələbsiz, əmrsiz silar dünyaya nadir xalqlardan biri kimi gəlmişdilər, lahlanıb onlara qoşulurdu. Hunların xarakterində,
mürəkkəb mədəniyyət yaradıb inkişaf etdirirdilər. məişətində, ənənəsində dünyanın başqa xalqları
Bu mədəniyyəti sintetik sayanlar bir məsələdə üçün ümumi olan elə cəhətlər vardı ki, bu, onlayanılmırdılar. At üstündə yer üzünü dolaşdıqca rı asanlıqla başqa etnoslarla bağlayırdı. Təsadüfi
görüb-götürür, dədə-baba adətlərini qorumaqla deyil ki, on minlərlə yad tayfaların nümayəndələri
yanaşı, başqalarının yaxşı işlərini dəyərləndirib hətta döyüşlərdə Atillanın uğrunda canlarıngenişlənməsinə şərait yaradırdılar. Buna görə də dan keçirdi. Və bəzi cəhətləri ilə tamamilə
onların arasında başqa xalqlar üçün də yer tapı- fərqlənsələr də, ilk baxışdan xoş təsir bağışlayırlırdı. Bəzi yad el-obalar hunlar gələndə əvvəl ara- dılar. Avropalılar görürdülər ki, hunlar qadınlara,
da gəzib-dolaşan söz-söhbətlərə əsasən qorxudan qocalara, ulu əcdada böyük hörmətlə yanaşır, onarvad-uşaqları gizlədirdilər. Lakin ağsaqqallar ların ağıllı məsləhətlərinə qulaq asır... Ümumi iş
onları əsə-əsə duz-çörəklə qarşılayandan sonra, uğrunda təmənnasız canlarından keçməyə hazır
qısa zamanda yanlış qənaətlər alt-üst olurdu. Bir olan atlıları vahid milli xarakter sıx birləşdirirdi.
neçə saat keçmirdi ki, oğul-uşaq, qız-gəlin üzə İlk baxışda ziddiyyətli görünsələr də, onlardan ehçıxıb əməllərindən peşmançılıq çəkdiklərini etiraf tiyatlananların belə ürəyini oxşayır, bir tərəfdən,
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Çoxları Atillanın
türklüyünü
danaraq
özününküləşdirib,
epos qəhrəmanı
səviyyəsinə
qaldırıb və
yalnız bir neçə
tədqiqatçı çəkinmədən bildirib
ki, «Atillanın
həyatı lider
olmağın əsası və
dərsliyidir».
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amansızlıq nümayiş etdirir, soyla, köklə, ellə bağlı ən
elementar məsələlərdə qardaş-qardaşa güzəştə getmir,
digər tərəfdən, ipək kimi yumşaq görünür, əqidəcə xristiana, bütpərəstə bel bağlayır, etibar edir, hətta ömürgün yoldaşına çevirirdi. Bu halda qadınının əski dədəbaba adət-ənənəsinə sayğı ilə yanaşırdılar. Bu mənada
konservativ əxlaqları ilə seçilirdilər, bəzən dünyəvi
məsələləri inkar etdikləri kimi, dini doktirinlərə, abstrakt fəlsəfi, siyasi və sosial anlayışlara, kor-koranə
kultlaşmaya dırnaqarası baxırdılar. Tarixçilər yazırlar
ki, sadəliklərinə və tez inanmalarına görə çox hallarda hunlar hiyləgər diplomatiyanın qurbanına çevrilir, xaricilərin fırıldaqlarına uyur və düşdükləri çətin
vəziyyətlərdən qəhrəmanlıqla xilas olduqda qarşılarına
bir məqsəd qoyurdular: ya özləri, ya da nəslin digər
nümayəndələri onları fırıldaqla fəlakətə sürükləyəni
cəhənnəmə vasil etməlidir. Boş vaxtlarında mahnı oxumağı xoşlayırdılar. Hunların nəğmələri səfərləri qədər
geniş və sonsuz idi, təsvirlər tərənnümü, hiss və duyğuları üstələyirdi, insandan çox təbiətə vurğunluqları
vəsf olunurdu. Onlar romantik əhvalatları nəzmə çəkib,
simli alətin müşayiəti altında saatlarla oxuyurdular. Lakin yumordan, siyasi satiradan da xüsusi zövq alırdılar.
Daha çox düşmənlərini lağa qoyurdular. Hunlar səmimi
qəlbdən möcüzəyə inanır və gözəlliyi dəyərləndirməyi
bacarırdılar. Ancaq optimist idilər, boş xülyalara uymur,

Yaddaş

ovçuluğa ənənəvi şəkildə xüsusi həvəs göstərirdilər. Bizans tarixçilərinin qeydlərindən görünür ki, onlar bir
millət olaraq həyata və insanlara humanistcəsinə yanaşır, lakin azadlıqsevərlikləri, sonsuz qürurları ilə hərbi
və siyasi intizama meylli deyildilər. Müxtəlif çeşidli
tayfa birləşmələrini içərilərində əritsələr də, ümumi xeyirxah cizgilərə – sadiqliyə, şərəf hissinə malik idilər.
Və Atillanın nüfuzu, iradəsi ilə qısa zamanda böyük
hərbi-siyasi güc əldə etmişdilər. Atilla qədim imperator sülaləsinin Hafəsin oğlu Hamdan başlayan 32-ci
nəslinin törəməsi olduğunu yaxşı dərk edir, müstəqil
toplumlara qam-şaman duaları ilə təsir göstərməyin
effektliyini, daha doğrusu, ulu əcdadların tövsiyələrini,
vəsiyyətlərini əks etdirən çağırışlarla hamının səfərbər
olunacağını anlayırdı. Döyuşlərdə əfsanələr də böyük
rol oynayırdı. Atilla bəzən özü hunlar haqqında dəhşətli
əhvalatların sürətlə yayılması üçün tədbirlər həyata keçirirdi. O, Bizans üzərinə yeriyəndə əmr vermişdi ki,
zahiri görünüşcə vahimə, qorxu yaradan, qana susamış
min döyüşçü seçilsin. Onlara aşılanmamış tüklü, kobud dəridən paltarlar geyindirilsin, atları dəhşət yayan
xüsusi elementlərlə bəzədilsin. O çağların cəlladlarını
xatırlatsınlar...
Hökmdarın tapşırığı ilə «başkəsənlər» dəstəsi
əsirlərin gözü qabağında çiy ət yeyir, sonra onlara olmazın cəzalar tətbiq edir, yarımcan hala salıb hamısını
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(Ardı var)

sərbəst buraxırdılar. Əsirlər vətənlərinə çatanadək
rastlaşdıqları yaşayış məntəqələrində başlarına
açılan oyunları yerli sakinlərə danışır, söhbətlər
ağızdan-ağıza keçərək sürətlə yayılır, çox sayda
rəvayətlər yaranırdı. Atillanın qəribəlikləri də
vardı. O, qələbə ovcunun içində olduğu halda,
gözlənilmədən döyüşçülərini meydandan geri
çəkirdi. Hətta bir dəfə Bizans imperatoru bunu
qorxaqlıq kimi başa düşüb, hunlara dərs vermək
qərarına gəlir. Feodosi düşünür ki, paytaxtın beş
addımlığından qaçan vəhşi başçını Avropadan
ancaq o qovmağa qadirdir. Lakin səhv qənaətləri
onu rüsvayçı sülh müqaviləsi bağlamağa vadar
etdi. O, ordusunun darmadağın edildiyini görüb
aradan çıxdı və çətinliklə canını xilas edə bildi.
Qəzəblənmiş hunlar 70-dən çox yunan kəndini
yerlə yeksan etdilər. İmperator Fermopilamda biabırçı şəkildə sülh müqaviləsi bağlamaq
məcburiyyətində qaldı. Şərqi Roma imperiyası
bütünlüklə hunların əlinə keçdı. Atilla əvvəllər
hər əsir üçün 8 adi sikkə alırdısa, yeni anlaşmada bu məbləği 12 qızıla qaldırdı. O, daha çox
tələb edə bilərdi. Lakin anlayırdı ki, imperiya
həmin vəsaiti öz xəzinəsindən verməyəcək, dinc
əhalidən alacaq və yerli sakinlərin hunlara qarşı
nifrəti birə on qat artacaq.
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Xəyyam Əliyev

QALAKTİKALAR:
Həyat əlaməti Yer planetindən
başqa harada nəzərə çarpır?..
Günəş sistemindən aralıda
yerləşən planetdə su aşkarlanıb
Astronomlar NASA Sritzer teleskopu
vasitəsilə Günəş sistemindən aralıda yerləşən
nəhəng planetdə su buxarına rast gəliblər. Bu,
elm tarixində ikinci belə hadisədir. Bir sıra
tədqiqatçılar hesab edirlər ki, planetdə suyun mövcudluğu bütün qaz nəhəngləri üçün adi hal hesab
oluna bilər. Şərti olaraq su aşkar edilən planet ND
189733b adlandırılıb. Su həyat mənbəyi olsa da,
ND 189733b planeti çox isti olduğundan burada
yaşayışın mövcudluğu inandırıcı görünmür. Gün-
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düz burada temperatur 930 dərəcəyədək yüksəlir,
axşam saatlarında isə bir qədər “ilıq” keçir (425
dərəcə). Bu hadisə onu deməyə əsas verir ki, kosmosda bizim təsəvvür etdiyimizdən də artıq su ola
bilər. İlin əvvəlində analoji hadisə ND 209458b
planetində də müşahidə edilib. Bəzi skeptiklərin
mülahizələrinə görə, planetlərdə “su izi”nin aşkarlanması bəzi cihazların işləməsi ilə əlaqədardır
və Günəş sisteminin digər planetlərində də suyun
olduğunu deməyə əsas verə bilər.
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YAD PLANETLİLƏRİN
SİRRİ AÇILACAQMI?
Alimlərin
əksəriyyətinin
fikrincə, UNOların yerdə
diqqətlərini
cəlb edən
hansısa bir
sirr var. Bu
sirrin müəyyən
edilməsi üçün
tədqiqatçılar
hazırda daha
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Son yüz ildə Yer kürəsində müşahidə edilən
uçan naməlum obyektlərin (UNO) sayının artması çoxlu müxtəlif ehtimalların ortaya çıxmasına səbəb olub. Alimlərin əksəriyyətinin fikrincə,
UNO-ların yerdə diqqətlərini cəlb edən hansısa
bir sirr var. Bu sirrin müəyyən edilməsi üçün
tədqiqatçılar hazırda daha çox qədim mənbələrə
müraciət edirlər. Çünki qədim yazılı mənbələrdə
UNO-ların müntəzəm Yer kürəsinə uçuşlar
etmələri və odsaçan disklərin qəribə sakinləri
barədə xeyli məlumatlar var. Məsələn, qədim hind
yazılı abidələrdən olan “Veda” və “Puranax”da
yerdəki insanlara oxşamayan qəribə məxluqların
“Viman” adlanan “uçan nəlbəki”lərdə tez-tez indiki Hindistanın müxtəlif ərazilərinə endikləri
qeyd edilib. Hər iki abidədə təsvir olunana
görə, yadplanetlilərin gəmisi hazırda kosmosa

göndərilənlərə çox oxşayır. Ancaq təsvir edilən
alovsaçan gəmilər, indikilərdən fərqli olaraq,
istənilən vaxt, bir an içərisində, havada əriyərək
ağ tüstüyə çevrilə biliblər. Yadplanetlilərin insanlarla hər hansı bir əlaqəyə girməməsi isə qədim
hind yazılı mənbələrində onların öz sirlərini
açmaq istəməmələri ilə əlaqələndirilir. Yazılı
mənbələrə istinadən demək olar ki, qədim hind
alimləri kosmos haqqında geniş məlumata malik
olublar. Onlar hesab etmişlər ki, başqa planetdən
yerə gələnlər burada özlərinin yaşaması üçün
lazım olan hansısa elementi və ya həyat eliksiri
əldə edərək geri qayıdırlar. Nə qədər qəribə olsa
da, qədim hind alimlərinin təximinən 3-4 min
il bundan əvvəl söylədikləri ilə günümüzdəki
tədqiqatçıların dedikləri çox vaxt üst-üstə düşür.
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QƏDIM YAZILI
ABIDƏLƏR VƏ
Kosmosun tədqiqi üzrə tanınmış amerikalı alim
Corc Blomberq bu yaxınlarda demişdir: “Mən heç vaxt
yerdənkənar sivilizasiyaların olmaması barədə deyilən
fikirlərlə razılaşmamışam. Yerdənkənar sivilizasiyaların olmasını inkar edənləri mən ancaq orta əsrlərdə
Avropa, Afrika və Asiyadan başqa, digər qitələrin
olmasını inkar edənlərlə müqayisə edərdim. Hazırda kosmosda bizə bənzər və ya bizdən fərqli yüksək
inkişaf etmiş şüurlu varlıq axtarmağımız Kolumbun
sonu bilinməyən okean sularında quru yer axtarmasına bənzəyir. Kolumb istədiyinə nail olduğu kimi, biz
də məqsədimizə çatacağıq. Amma nə vaxt? Bu suala cavab, mənə elə gəlir ki, lap qəfil, gözlənilmədən
veriləcək”.
Blomberqin fikrincə, Yer kürəsinin özündə belə,
bizə məlum olmayan paralel sivilizasiya mövcuddur və onlar başqa bir zaman ölçüsündə yaşadıqları
üçün biz həmin varlıqları görə, hiss edə bilmirik. Çox
qəribədir ki, “Veda” və “Puranax”da da buna oxşar
fikirlər vardır. Bu qədim yazılı abidələrdə həmçinin,
Yerin yumurtaya bənzədiyi qeyd edilib və kosmosun
insan yaşaması üçün lazımi şəraitə malik 14 planetdən
ibarət olması barədə fikirlər öz əksini tapıb. Qədim
hind alimlərinin qənaətinə əsasən, həmin 14 planetdən
yeddisində həyat ən yüksək səviyyədə inkişaf edib,
yeddisində isə orta və aşağı səviyyələrdədir. Yer
yüksək inkişafa nail olan planetlərlə az inkişaf edənlər
arasında orta mövqedədir. “Veda” və “Puranax”da ən
yüksək inkişaf səviyyəsinə nail olan planet “Satyaloka” adlandırılır. Bildirildiyinə görə, onlarda həyat
ideal şəkildə qurulub. “Maxarloka” adlanan digər
planetdə isə inkişaf səviyyəsi Satyalokadan aşağıdır. Amma onlar da bizim təsəvvür edə bilmədiyimiz
səviyyədə inkişaf ediblər. Belə ki, “Veda”da həmin
planetdə yaşayanların istənilən an formalarını dəyişə
bilmələrindən və onların bədənlərini ustalıqla idarə
etmələrindən bəhs edilib.
Məsələnin bu tərəfinə diqqəti cəlb edən Blomberq çoxları üçün gözlənilməz olan qəribə bir ehtimal irəli sürüb. O deyib ki, bizim bioloqlarımız və
tibb alimlərimiz insanın daxilində onun formasını
dəyişməyə və bir formadan digərinə keçməyə imkan
verən geni tapmalıdırlar. Yalnız bu halda digər kosmik canlılarla əlaqə yaratmaq asanlaşacaq. Blomberq eyni zamanda UNO-ların bizə məlum olmayan
paralel sivilizasiyalardan gələ bildiyini də istisna
etməyib. O, UNO-ların bir formadan digər formaya
keçə bilmələrini, istənilən an havada buxarlanmalarını məhz bir zaman ölçüsündən digər zaman ölçüsünə
keçmənin sirrini bilmələri və bədənlərini idarə etməyi
bacarmaları ilə əlaqələndirir.
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Kainat

STOUNUN MARAQLI
AÇIQLAMALARI
Maraq doğuran bir açıqlama ilə ingilis tədqiqatçısı Robert Stoun çıxış
edib. O, uzun axtarışlardan sonra bu nəticəyə gəlib ki, bəşəriyyət yeni
elmi kəşflərin bir addımlığındadır. Yaxın vaxtlarda ən uzaq planetlərə
uçub getməyə imkan verən yeni kosmik gəmi hazırlanacaq.
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Robert Stoun yad planetlərdən gələn gəminin
məhz UNO-lara bənzəyə biləcəyini də istisna
etmir. Alim belə qənaətə gəlir ki, günümüzdə
sürətli elmi-texniki inkişaf yaxın zamanlarda kosmosa gedən yolun qapılarını üzümüzə açmağa və
planetlərarası səyahətə çıxmağa imkan verəcək. O,
vaxtilə bəzi planetlərdə həyatın olmasını və sonradan onların hansısa səbəblərdən məhv olduğunu
iddia edir. Alimin fikrincə, vaxtilə Mars və Venerada yerdəkinə bənzər həyat olub və ancaq elmi-texniki inkişaf həmin planetlərdə həyatı məhv
edib. O, belə hesab edir ki, başqa planetlərdən
gələnlər Yerin təbii inkişafına mane olmaq istəmir
və sadəcə olaraq planetimizdə baş verənləri
nəzarət altında saxlamaqla kifayətlənirlər. Stoun
Yerdə vaxtilə uzaq planetlərə uçub getməyi bacaran sivilizasiyanın olduğunu da istisna etmədiyini
söyləyir. O, qədim yazılı mənbələrin hamısında
insanların bir planetdən digərinə uçub getməsini
təsdiqləyən faktların olduğuna da diqqəti cəlb
edib. Stoun: “Onu da deyim ki, qədim insanların
kosmos haqqında bizi heyrətləndirən məlumatlara
və təsəvvürlərə malik olmasını təsadüfi hesab
etmək olmaz. Bu biliklərin hamısı yüksək sivilizasiyaların mövcud olmasının nəticəsidir. Amma
bu sivilizasiyaların müəmmalı şəkildə məhvi də
təsadüfi olmayıb. Mənə elə gəlir ki, Yer kürəsi
sivilizasiyası vaxtilə kosmos üçün vacib sayılan hansısa prinsiplərdən kənara çıxıb və ona
görə də digər planetlərdən gələnlər tərəfindən
cəzalandırılıb. Biz bu gün qədim sivilizasiyaların
əldə etdiyi yüksək inkişafı təkrarlamağa yaxınıq.
Amma bu sivilizasiya nisbətən fərqli olacaq və
istəsə də, istəməsə də kosmik qanunlara riayət
edəcək.”
Həm Blomberq, həm də Stoun digər
planetlərdən gələnlərin Yerin bizə məlum olmayan hansısa sirrindən istifadə etdikləri
qənaətindədirlər. Hər iki alimin fikrincə, ola bilsin ki, hazırda yerdəki canlıların bir qismindən
hansısa planetin məskunlaşdırılması üçün istifadə
edilir. Onu da deyək ki, UNO-larla bağlı baş
verən hadisələri tədqiq edən alimlərin hamısı
yerə bir neçə planetdən kosmik gəmilərin gəldiyi
qənaətindədirlər. Belə bir fikir də vurğulanır ki,
kosmosdan gələnlər o vaxt insanlarla əlaqəyə
girəcəklər ki, yerdəkilər nəinki yüksək inkişaf
səviyyəsinə çatsınlar, həm də mənəvi cəhətdən
kamil insanlara çevrilsinlər. Beləliklə, bu gün
insan oğlu yeni bir inkişaf mərhələsinin astanasında dayanıb və ola bilsin ki, indi bizə fantastika
kimi görünən şeylər sabah reallığa çevrilsin. Əgər
bu gün insan oğlu min kilometrlər uzaqlarda baş
verən hadisələri canlı şəkildə televizordan izləyə
bilirsə, onda nə üçün bizim istənilən saatda digər
planetlərə uça bilməyimiz mümkün olmasın?
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LƏNƏTLƏNMIŞ
«ŞEYTAN ÜÇBUCAĞI»
Bermud üçbucağı dünya okeanının lənətləndirilmiş xüsusi zonası, planetin üfunətli, qorxunc olduğu qədər maraqlı və sirli guşəsidir. Heç bir iz-toz
buraxılmadan gəmiləri, təyyarələri, insanları bir göz
qırpımında udan Bermud adaları, Mayami (ABŞ) və
San Xuan bu qeyri-adi “üçbucağın” zirvələri sayılır.
Bermud üçbucağı haqqında nağıllar, əfsanələr, miflər düzülüb-qoşulsa da, Yer kürəsində neçə
illərdir ki, müəmmalı həqiqətlər yaşanır. XX əsrin
60-cı illərindən üzü bəri bu bölgədə baş vermiş
çoxsaylı sirli itkilər insanları ağlını qaçırır və “Şeytan üçbucağı” adlandırmaqla təsəlli tapır. Əslində
bu hadisələr bəşər oğlunu hansısa dəhşətli fələkət
barədə xəbərdarlıq edir, ayıq-sayıqlığa çağırır.
Meydana gələn fəlakətlərin ən məşhuru və ən
sirlisi Amerika hərbi təyyarə eskadrilyasının bütün heyətinin itkin düşməsidir. Beş bomba daşıyan
təyyarə və 14 nəfər pilot sınaq uçuşlarının birində
Bermud üçbucağı zonasında qəflətən radarların ekranlarından yoxa çıxır. Onları axtarmaq məqsədi ilə
göndərilən təyyarə də 30 nəfərlik ekipajla birlikdə
həmin yerdə qeyb olur... Bu günədək nə təyyarələr,
nə də onların qırıntıları tapılıb.

Şeytan üçbucağı və ya Şeytan dənizi kimi
tanınan Bermud üçbucağı okeanın təqribən
yarım milyon kvadrat mil (1.2 milyon km2)
sahəsini tutur. Bu üçbucağın təpə nöqtələri
Bermud adası, Puerto Riko və Floridanın
(ABŞ) ən cənubudur. Bu sahə gəmilərin, qayıqların və təyyarələrin itdiyi yüksək qəza
bölgəsi kimi qeyd edilmişdir.
Bermud üçbucağı, kütləvi informasiya
vasitələrinin təqdimatında naməlum fizika
qanunlarının etibarlı olduğu və ya fizika qanunlarının işləmədiyi qeyri-adi bölgə kimi
məşhurlaşmışdır.
Bu üçbucaqda bir çox təyyarə və
gəmilərin qeybə çəkildiyi kimi bir inanc olduğu halda, ABŞ və bir çox digər dövlətlər
statistikaları ilə bu cür qəzaların digər səyahət
bölgələrində də çox olduğunu təsdiq edirlər.
On illər boyunca burada baş verən bir çox
qəribə hadisələr haqqında dəqiq informasiya
verilməmiş və dərc edilməmişdir.
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Beş bomba daşıyan təyyarə və 14 pilot sınaq uçuşlarının birində Bermud üçbucağı zonasında qəflətən radarların ekranlarından yoxa
çıxıb. Onları axtarmaq məqsədilə göndərilən
hava gəmisi də 30 nəfərlik ekipajla birlikdə
həmin yerdə qeyb olub... İndiyədək onların izi
tapılmayıb.
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Simsiz rabitənin çox inkişaf etmədiyi vaxtlarda bu cür hekayələrin danışıldığı bizə məlumdur.
Çünki 1960-cı illərdən sonra bu bölgədə batan gəmilərin yoxa çıxması xeyli azalmışdır.
Ümumiyyətlə isə Bermud üçbucağının bir Amerikan jurnalistinin məhsulu olduğunu düşünənlər də
az deyil. Belə bölgələrin Yaponiya və Leyk Ontario ştatının yaxınlığında da olduğu iddia edilir.
Bu haqda yazıçı və araşdırmaçılar tərəfindən
şeytanın bölgəsi, Atlantis ölkəsinin qalıqları, pis
fikirli insanların əks cazibə apartlarını istifadə
etməsi, dördüncü boyutun burada hökmran olması kimi bir çox nəzəriyyələr irəli sürülmüşdür.
Qəribə maqnit sahələri və okean dibinin qazla
zəngin olması kimi düşüncələr bunların arasında
ən çox işlədilən nəzəriyyələrdir.
Bermuda üçbucağı əfsanəsinin müasir tarixi 5
donanma təyyarəsinin böyük fırtına ilə qarşılaşaraq yoxa çıxması ilə başlamışdır.
Qısaca, əksəriyyət insanlar tərəfindən Bermud üçbucağı sadəcə kimlərsə tərəfindən
məşhurlaşdırılmış və qeydi-adi bölgəyə çevrilmiş
bir əfsanə kimi qəbul olunmuşdur.

96

006 • QAFQAZ TURİZM • SENTYABR 2007

reklam
reklam

LƏZİZ

Mətbəx

Ağzınız şirin olsun!
Günay

MÜRƏBBƏLƏR
Azərbaycan
milli mətbəxinin
tarixi elə xalqin
tarixi qədər
qədimdir. Bir
çox Azərbaycan
xörəklərinin
adlarına qədim
yazılı mənbələrdə,
səyyahların
xatirələrində rast

Ağ gilas mürəbbəsi
Çəyirdəyi çıxardılmış gilas - 1kq.,
şəkər tozu - 1,2 kq., lumu turşusu - 2 q,.
vanilin - 1q. və ya hil 3 q.
Mürəbbə bişirmək üçün ətli gilas
növləri götürülür. Çəyirdəyi çıxarılıb
üzərinə şəkər tozu əlavə edilir, 3-5 saat
saxlanılır. Zəif alov üzərində hər dəfə
6-8 dəqiqə qaynadılır. 5-6 saat saxlanılmaqla 3 dəfəyə bişirilir. Hazır olana
yaxın limon turşusu, vanilin və ya hil
əlavə edilir.
Zoğal mürəbbəsi
Zoğal - 1kq, şəkər - 1,2 kq.
Zoğaldan bütöv və çəyirdəyi çıxardılaraq mürəbbə bişirilir. Şəkərə 2 stəkan
su töküb şərbət hazırlanır. Şərbətin
yarısı birinci bişirmədən əvvəl, yarısı
isə 2-ci bişirmədən əvvəl tökülür. 5-8
saat saxlamaq şərti ilə 2 dəfəyə bişirilir.
Bəzən zoğalın üzərinə şərbətin hamısı
tökülür, qaynadılır və arada 10-15
dəqiqə soyutmaq şərtilə 4-5 dəfəyə
Ərik mürəbbəsi
Ərik - 1kq., şəkər - 1,2 kq. İri əriyin
çəyirdəyi çıxarılır , xırdalar isə bütöv bişirilir. Əriyin səthi 8-10 yerdən
deşdəklənir və 1 dəqiqə suda pörtülür.
Üzərinə qaynar şərbət tökülür. 8-10
saat saxlanılır. Arada 8 saat saxlamaq
şərtilə 3 dəfə mürəbənin şirəsi qaynadılıb əriyin üstünə tökülür və 4-cü dəfə
hazır olana kimi bişirilir.
Naringi mürəbbəsi
Naringi - 1kq., şəkər - 1,2 kq.
Bütöv naringilər 900 S-də 15 dəqiqə
pörtülür, soyudulur və 10-12 saat
soyuq suda saxlanılır. Sonra naringiləri
uzununa yarıya bölüb üzərinə şərbət tökür və 6-8 saat saxlayırlar. Şərbəti ayrıca qızdırıb naringinin üzərinə tökmək
şərtilə mürəbbəni 4 dəfəyə bişirirlər.
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Alça mürəbbəsi
Mürəbbə bişirmək üçün iri bağ alçası sortları, xüsusilə, Ərəş və İstambul alça sortları
götürülür. Bu alçalar tam yetişdikdə qırmızı rəngdə olmaqla bir ədədinin kütləsi
40 q.-ma çatır. Alçanın qabığı soyulur.
1,5 - 2,0 saat müddətində əhəng suyunda saxlanılır, təmiz yuyulur və bir neçə
yerdən deşdəklənir. Beləliklə, hazırlanmış
alçanın üzərinə şəkər şərbəti tökülüb 6-8
saat saxlanılır. Mürəbbəni arada 8 saat
saxlamaq şərtilə 2-3 dəfəyə bişirirlər. 1
kq. təmizlənmiş alçaya 1,1 kq. şəkər və 1
Heyva mürəbbəsi
Təmizlənib doğranmış heyva - 1 kq., şəkər
- 1,2 kq.
Heyva təmizlənir, 2 sm qalınlığında
dilimlərə doğranır və qaynar suda 10-15
dəqiqə pörtülür. Sonra heyva dilimlərinin
üzərinə qaynar şərbət əlavə edilir. Şərbəti
heyva pörtülmüş su ilə hazırlayırlar.
Mürəbə arada 8-10 dəqiqə qaynadılıb
8 saat saxlanılmaq şərti ilə 3-4 dəfəyə
Əncir mürəbbəsi
Əncir - 1 kq., şəkər - 1 kq., lumu turşusu 1 q., vanilin - 0,5 q.
Əncirdən qabıqlı və ya qabığı soyulmaş
halda mürəbbə bişirilir.
Qabıqlı mürəbbə bişirdikdə əncirin
saplağı kəsilir, istiliyi 80-850 S olan suda
5 dəqiqə pörtülür. Əncirin üzərinə şərbət
tökülür və 2 dəfəyə bişirilir.
Qabığı soyulmuş əncirin üzərinə şəkər
tozu səpilir, 8-10 saat saxlanılıb zəif alov
üzərində 50-60 dəqiqə bişirilir. Hazır
olana yaxın limon turşusu və vanilin
Feyxoa mürəbbəsi
Feyxoa - 1 kq., şəkər - 1,2 kq.
Eyni ölçülü feyxoa yuyulur, 3,5 dəqiqə
qaynar suda pörtülür, qabığı soyulur və
üzərinə şəkər tozu əlavə edilib. 18-20 saat
saxlanılır. Sonra 100 ml. su əlavə edilib
zəif alov üzərində arada 8 saat saxlamaq
şərtilə 2-3 dəfəyə bişirilir.
Feyxoadan qabıqlı mürəbbə bişirdikdə
əvvəlcə onları 7-8 yerdən deşdəkləyib
8-10 dəqiqə qaynar suda pörtürlər. Üzərinə
şərbət əlavə edib 2-3 dəfəyə bişirirlər.
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PEYZAJ

Çiçəklər

ZƏFƏRAN

səadət çiçəyidir

Çiçəklənən zəfəran sahəsində də işıq tükənir, nəhayət, Yerin
zəfəran sahəsini bənövşəyi gözləri tamam qapanır. İnsan gərək
bir dəfə görən qar- şair olsun ki, bu mənzərələri şerə çəkə bilsin.
şılaşdığı mənzərəni
Gecənin nəfəsi gəldimi
ömrü boyu unuda bilSevinc qəmə çevrilir.
mir.
Tünd-bənövşəyi
Zəfəran
çiçəkləri soldumu,
ləçəkləri dalğalı dənizi xatırlaHamı ana Günəşi
dır və Yer üfüqlə öpüşəndən sonra
Dağlarda yatmış bilir…
itmək əvəzinə, göyün dərinliklərinə
doğru yeriyir, səmanın aşağı qatZəfəran çiçəkləri yabanı halda Aralıq dənizi
larını özünə həmrəng edir. Sanki
göy ona güzgü tutub əksini göstərir. hövzəsində, Afina yaxınlığında, Krit adalarında,
Zəfəran sahəsini atla çapan olsa, kəhər və Dalmasidə, Krımda, İranda və Azərbaycanda
sahibi tünd-bənövşəyi rəngə bürünər, üstündən yetişir. Tədqiqatçıların fikrincə, “zəfəran”
uçan quş qanad saxlasa, libasını dəyişər. Hətta ərəb sözüdür, “sarı” deməkdir. İspanlar onu
günəş də, parlaq-qızılı saçlarını zəfəran sahəsinə “asafran” adlandırırlar. Zəfəran haqqında lap
sərəndə, azacıq bənövşəyi rəngə çalır. Bu anda qədimlərdə Misirin Ebert papirusunda, Sozəfəran sahəsi də soluqlaşan şəfəqin cildinə bü- lomonun (Süleyman), Homerin, Hippokratın,
rünür. Adama elə gəlir ki, tamaşa etdiyi zəfəran İbn Sinanın, Y.M.Şirvaninin və b. kitablarında
sahəsi deyil, axşam şəfəqləri göydən yerə enib maraqlı məlumatlara rast gəlirik. Zəfəran təkcə
və üfüqlə birləşən Yer bütövlükdə işığa qərq xoş iyli, ətirli bitki kimi deyil, hökmdarlara
olub. Təsəvvür edin, yavaş-yavaş göyün qa- aid mətbəxlərdə əvəzsiz ədviyyat və qiymətli
nadları yumulur, hava qaralır, ancaq şəfəqin dərman kimi də tanınırdı. Eləcə də zəfərandan
təbii rəng verən maddə kimi də istifadə edirdilər.
özü gömgöy dona girir. Və
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Midiya, Vavilyon və İran şahlarının
ayaqqabıları və paltarları zəfəranın
köməyi ilə sarı rəngdə boyanırdı.
Yunanların dan yeri, səhər allahı Eosun qızılı-sarı rəngli geyimi, Sidon
əhalisi - finikiyalıların Yaxın Şərqdə
böyük şöhrət qazanan sarı parçaları
da zəfəranın köməyi ilə rənglənirdi.
Bu parçalardan tikilən paltarlar
və zəfəranlı qotazlar zənginliyi və
məşhurluğu bildirirdi. Hətta qədim
Çində belə bir qanun mövcud idi:
imperatordan başqa heç kəs, ölüm
hədəsi qarşısında qalsa da, zəfəran
rəngli parçadan istifadə edə bilməz.
Antik yunan miflərində arqonavtYason Kolxida çöllərinə səfərə çıxmaq üçün öküzlərini püskürən alova
qoşarkən, sarı paltarını dəyişir, ona
görə ki, zəfəran rəngi heyvanları qıcıqlandırırdı. Allah Vakh isə əksinə,
əyninə həmişə zəfəran rəngli paltar
geyir və ziyarətinə gələnlərdən də
bunu tələb edirdi. Mifik təsəvvürə
görə, zəfəran İde dağlarında baş
allah Zevslə Heranın nigah günü
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yetişib. Guya bu vaxtlar zəfəran qızıl qiymətinə idi və ondan Roma
hökmdarları həddindən çox istifadə
edirdilər. İmperator Heliobal tələb
edirdi ki, onun çimdiyi nohuru
zəfəranla doldursunlar. Ziyafətlər
keçirilən zalların döşəməsinə də
zəfəran səpirdilər. Eləcə də zəfəran
çiçəyinin ləçəkləri ilə balışların üstünü örtürdülər.
Zəfəran ailəsinin səksəndən çox
növü olmasına baxmayaraq, Avropada üçü yetişir və yalnız biri qidaya
yararlıdır, məhz ondan müxtəlif şirniyyatların hazırlanmasında qiymətli
məhsul kimi istifadə edirlər. Maraqlıdır ki, bir kilo zəfəran ədviyyatı
əldə etmək üçün iki yüz min ləçək
qoparmaq lazım gəlir. Ona görə
zəfəran bizim zamanımızda da qızıldan qiymətlidir. Azərbaycan
əfsanələrində, əxlaqi-etik normaların
müdafiəsinə həsr olunan motivlərdə
bədii obraz kimi Gəlinbarmağı, Çobanyastığı, Şeşənbülbül və başqa
çiçəklərdən də istifadə olunur.

Düyü – 			
600 q.,
Kərə yağı – 		
200 q.,
Kişmiş – 		
120 q.,
Ərik qurusu (qaysı) –
120 q.,
Badam – 		
150q.,
Şəkər – 			
160q.,
Gavalı qurusu – 		
120 q.,
Buğda unu – 		
40.,
Yumurta –		
1 ədəd,
Duz			
2 qr.
Hazırlanması:
Meyvələr yağda şəkər əlavə etməklə qovrulur.
Düyü plov qaydasında bişirilir, meyvələrlə
qarışdırılıb dəmə qoyulur. Süfrəyə verildikdə
təpəcik şəklində boşqaba çəkilir, üstünə qazmaq və gavalı qoyulur, badam düzülür.
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ÜZ QABIĞI

QIZIL PAYIZ

TƏBİƏTİN KAMİLLİK ÇAĞI

İstilərin azalması, sərin küləklərin yollarda toz qoparması və vaxtaşırı yağışların yağması yurdumuza
payızın gəldiyini xəbər verir. İlin qızıl fəsli sentyabrın son günləri qədəm basır. Adətən, yayda
havalar isti və quru keçdiyindən, payız girər-girməz, yarpaqlar saralır, Azərbaycanda «məxməri» çağ
başlanır, hər tərəf qızılı rəngə boyanır. Dağ bölgələrində tez-tez yağışlar yağır. Nəhayət, Qoca Təbiət
il ərzindəki fəaliyyətinin “hesabatını” verməyə hazırlaşır, bağlar son barını yetişdirib dincəlmək
istəyir. Ağaclar çılpaqlaşıb mürgüləməyə başlayır.
Və payızda daha nələr baş verdiyini xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə daha parlaq cizgilərlə çatdırır:
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