




reklamreklamreklam



reklamreklam reklam



reklamreklamreklam



Təsisçi
Cavanşir Feyziyev

Baş redaktor 
Ramazan Qafarlı

editor@caucasustour.az

Baş redaktor müavini
Rəşad Qafarov

Redaktor
Aysel

Tərtibatçı
Xəyyam Əliyev

Fotoqraf
Rüfət Abdulxalıq

Yaradıcı  heyət
Qumru Şəhriyar,

Nuranə, Ləman və Günay

Bölgə müxbirləri
Bəxtiyar Hüseynov (Lənkəran)

Rəfael Tağızadə (Şamaxı)
Bəhruz Əbülfəzoğlu (Güney 

Azərbaycan)

Reklam və yayım şöbəsi
Vüsal F. Cəfərov
(055) 761 91 10

vusal@caucasustour.az

Maliyyə şöbəsi
Cavid Bağırlı

Redaksiya heyəti
Bəxtiyar Vahabzadə (sədr)

Zəlimxan Yaqub
Rəhim Hüseynzadə
Qəzənfər Paşayev 
Hüseyn İsmayılov
Seyfəddin Rzasoy

Akif Salam 
Oqtay Alxasov 

Abbas Mazanov
Fikrət Türkmən (Türkiyə)

Osman Fikri Sərtqaya (Türkiyə)
Cavad Heyət (Cənubi Azərbaycan)

Çoban Xıdır Uluxan (İraq)

Ünvan: 
AZ 1033,   Azərbaycan, Bakı, 

Heydər Əliyev pr., 73/1, mənzil 31
Tel. +994 12 567 24 88

Mob. 050 532 66 41 
www. caucasustour.az

letter@caucasustour.az

Jurnal Ədliyyə Nazirl iyində
qeydiyyatdan keçib. 

Dövlət qeydiyyatı № 0105-P171-44295
Şəhadətnamə № 0089471

VÖİN 1400706511
H/h.: 380300000001237

Bank Standart, 9900006801, код 505237
M/h.: M/h.: 013 701 000 3944

Redaksiyanın icazəsi olmadan
 jurnaldakı material və şəkilləri  çap etdirmək 

qadağandır. Məqalə və şəkillər geri qaytarılmır. 
Reklamların məzmununa görə məsuliyyəti sifarişçi 

daşıyır.

LETTERPRESS 
Sifariş № 047

Yaradıcı heyət

İNSANIN doğulub boya-çaşa çatdığı, hər gün gəzib-gördüyü yurd 
yerləri istər-istəməz adiləşir. O yerlərin füsunkarlığı, gözəlliyi başqa-
ları üçün sirli-sehirli görünür, səhər-axşam eyni yollara, eyni küçə-
meydanlara ayaq basanlar, nədənsə,  soydaşlarının əlləri ilə yaradılan 
saysız-hesabsız memarlıq abidələrinin  əzəmətini duymur, özlərini ya 
görməməzliyə, ya da bilməməzliyə vururlar. Çox əvvəllər paytaxtımıza 
münasibətdə də belə idi. Son iki ildə isə Bakı elə sürətlə dəyişməyə, ta-
rixi simasını qorumaqla yanaşı müasirləşməyə başlayıb ki, bu vüsətə, 
ölkə rəhbərliyinin qurub-yaratmaq eşqinə heyran qalmaya bilmirsən. 
Üç-dörd ay xaricdə qalıb paytaxta dönən təəccüb və heyrətini gizlətmir. 
Nəhəng körpülər salınır, Şərq memarlıq üslubunda binalar tikilir, 
küçə və prospektlər genişləndirilir. Əyalətlər də dəyişir. Kəndlər, ra-
yon mərkəzləri yüksək templə inkişaf edir. Gəncə, Lənkəran, Yevlax, 
Qəbələdə görülən işlər xüsusilə nəzərə çarpan olub əhalidə yüksək 
əhval-ruhiyyə yaradır. 

Hələ qədim dövrdə Herodot Qafqaz səfərində Hirkan meşələrindən 
danışır və yerli meyvələrin dadından doymadığını etiraf edirdi. İndi 
Lənkərandan başlayıb Xəzər boyu İranadək uzanan səfalı meşə zo-
lağı ölkə Prezidentinin fərmanı ilə  Hirkan Milli Parkına çevrilib. Cənub 
bölgəsində Azərbaycan çayının və sitrus meyvələrinin əvvəlki şöhrətini 
qaytarmaq uğrunda böyük işlər görülür. Yurdumuzun şimalında, dağlar 
qoynunda isə qədim Taclıq su kəmərinin bərpası başa çatdırılıb. 

Həmişə olduğu kimi, bu buraxılışımızda da əməkdaşlarımızın 
bölgələrə səfərlərdən əldə etdikləri materiallar, orada baş verən 
yeniliklər oxucularımıza çatdırılacaq, eləcə də dünyanın möcüzəli 
yerlərinə səyahət edərək 2000 il əvvəl Peruda yaradılmış nəhəng 
Nazka rəsmləri, mumiyalar, sfi nkslər, fi ronlar və Misir tanrılarının sirli 
tarixindən danışacağıq. Kosmosda və Yer kürəsində baş verən təbiət 
hadisələrinin sirli məqamlarından da söz açacağıq. Jurnalımızın «Ma-
raq dairəsi» rubrikasında yox olmuş ulduzlar, qlobal soyuma, vəhşi 
cəngəlliklər, vulkan püskürməsi, boz balinalar və digər təbiət varlıqları-
na aid maraqlı məlumatlarla rastlaşacaqsınız. Yaradıcı heyətə uğurlar 
diləyi ilə

«QAFQAZ»IN TAPINDIĞI EŞQ DÜŞÜNCƏLƏRİ... 
Bütün zamanlarda bəşər övladının ən böyük arzusu ölümsüz-

lük qazanmaq olub. Vücudlarını itirsələr də, ad-sanlarını tarixdə 
ölümsüzləşdirənlər tapılıb. Qeys cismani həyatın puçluğunu, mənəvi, 
ruhi aləmin isə əbədiliyini dərk edib - məcnunlaşıb. Məcnunu da daşa 
basıblar. Amma o, heç kəsin ocağının sönməsini, odsuz, işıqsız qal-
masını istəməyib. Ürəklərin işığa qərq olunmasına can atıb. Onu 
cəmiyyətdən kənarlaşdırıblar. Kütlə zülmətdə qalmağı üstün tutub. 
Məcnunun insanlığa gətirdiyi məşəli söndürüblər.

İsgəndər “ölüləri diriltmək”lə Şeyx Nəsrullahın şeytana papış 
tikdiyini və dirilərin sağ olduqları halda ölülüyünü görüb. O, qeyrəti, 
namusu var-dövlətə satan diri ölülərin üzünə tüpürüb. İsgəndər də 
cəmiyyətdən kənar sayılıb. Ölü cəmiyyətdən kənar sayılıb.

Allah həmişə öz şüurlu bəndəsini səbrli olmağa çağırıb. Çünki 
səbrlə, təmkinlə alınmaz qalanı fəth etmək mümkündür. Dünya yara-
nandan belə olub, belə də olacaq...

Ürəyiyumşaqlıq insanın ən böyük baş ağrısıdır. 

Dünyanı böyüdüb-kiçildən və yaxşılaşdırıb-pisləşdirən insandır. 
İnsanın özünü isə ucaldıb-alçaldan, ucu-bucağı görünməz dünyada 
yerini daraldan onun öz daxili aləmidir. 

Dünya əks ünsürlərin qarşılaşması nəticəsində meydana gəlsə də, 
xəyanət və riyakarlıq üzərində qurulmayıb. Bütün yaranışların maya-
sında məhəbbət durur. Və “Qafqaz” Vətən, Torpaq sevgisindən doğan 
ülvi duyğularla sizi səyahətə dəvət edir.

Cavanşir Feyziyev

Ramazan Qafarlı

Təsisçidən

Baş
redaktordan

***

***

***
***

***
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Ustad sözüRƏSMİ GUŞƏ

Hörmətli və əziz Cavanşir müəllim! 
Mən “Qafqaz” jurnalının daimi oxucusuyam. İyul ayından bu jurnalın müntəzəm işıq üzü görməsinə 
sevindim və sizin nə qədər vətənpərvər, millətsevər ziyalı olduğunuzu anladım. Dəhnə kəndində 
yeni məktəb binası tikdirməyinizdən, müharibə veteranlarına, Qarabağ döyüşçülərinə, qocaman 
müəllimlərə, ehtiyaclılara yardım etdiyinizdən də xəbərim var. 
Əlinə bu jurnalın yeddi buraxılışını alan adamların bəziləri deyə bilərlər ki, burada qeyri-adi nə var? 
İlk baxışda “Qafqaz” jurnalı respublikamızda dərc olunan mindən çox mətbuat orqanından biri 
kimi adi qarşılana bilər. Lakin bu jurnal başqa jurnallardan fərqli olaraq qərəzsiz və tərəfkeşsizdir. 
O ancaq müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyinin və Azərbaycan xalqının mövqeyində durur. “Molla 
Nəsrəddin” jurnalının da əhəmiyyətini ötən əsrin əvvəllərində yaxşı dərk etmirdilər. Bu gün onun 
yaradıcılarına heykəllər qoyurlar. Siz hər ay qarşılığını gözləmədən 10 min manata yaxın pul xərcləyib 
bu jurnalı ərsəyə gətirirsiniz. Allah sizin kimi ziyalıları yaratmasaydı, mədəniyyətimizin və tariximizin 
sirlərini açanların yolunu tikanlar basardı. Bəli, mən “Qafqaz” jurnalını oxuyanda qürurlanıram. 
İtirilən, unudulan keçmişimizə ayna tutulduğunu görürəm. Jurnaldakı şəkillərə baxanda və yazıları 
oxuyanda insan həqiqi mənada xalqımızın keçmişi ilə qürur duyur və istəyir ki, dədə-babalarının 
dünyanı heyrətə gətirən işlərini davam etdirsin. Azərbaycanın hər qarışının göz oxşadığını, bütün 
bölgələrdə yaşayan insanların fədakar, qurub-yaradan, süfrəsi açıq, xeyirxah olduqlarını jurnal 
vasitəsi ilə öyrəndikcə hər bir oxucuda iftixar hissi oyanacaq. “Qafqaz” jurnalı hamımızı silkələyib 
ayıldır, sanki “Baxın, - deyir, - biz bu ulu və haqqa tapınan millətin övladlarıyıq”. Rəhmətlik 
Heydər Əliyev belə məsələlərin qədr-qiymətini yaxşı bilirdi, mədəniyyətimizin və tariximizin təbliğinə 
onun qədər can yandıran olmayıb. “Qafqaz” jurnalı onun da arzu və istəklərini gerçəkləşdirir. Sizə 
işlərinizdə böyük uğurlar diləyirəm. Mənə bu jurnalla ən gərəkli dərmanı verdiyinə görə jurnalın baş 
redaktoru Ramazan Qafarlıya və bütün yaradıcı heyətə  təşəkkürümü bildirirəm.
Hörmətlə

Bəxtiyar vahabzadə 

JuRNALININ TƏSİSçİSİ
cAVANŞİR FEYZİYEVƏ

«QAFQAZ»

...Heydər Əliyev belə 
məsələlərin qədr-

qiymətini yaxşı bilirdi, 
mədəniyyətimizin və 
tariximizin təbliğinə 

onun qədər can 
yandıran olmayıb. 

«Qafqaz» jurnalı onun 
da arzu və istəklərini 

gerçəkləşdirir. Sizə 
işlərinizdə böyük 
uğurlar diləyirəm.
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Günün yaşantılarıRƏSMİ GUŞƏ

Azərbaycan 
Respublikasının 
Prezidenti 
İlham Əliyev 
noyabrın 1-də Bakı 
şəhərinin Əziz Əliyev və 
İstiqlaliyyət küçələrində 
aparılan yenidənqurma 
işləri ilə tanış olmuşdur.
Dövlətimizin başçısı 
həmin küçələrdəki 
memarlıq abidələrinin 
mühafizəsi, bərpası, 
bağların abadlaşdırılması 
və mövcud yaşıllıqların 
qorunması ilə bağlı 
müvafiq tövsiyə və 
tapşırıqlarını vermişdir. 

PREZİDENT İLHAM ƏLİYEV BAKI ŞƏHƏRİNİN ƏZİZ ƏLİYEV VƏ İSTİQLALİYYƏT 
KÜÇƏLƏRİNDƏ APARILAN YENİDƏNQURMA İŞLƏRİ İLƏ TANIŞ OLMUŞDUR

BAKI XXI ƏSRDƏ
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PREZİDENT ŞƏHİDLƏR XİYABANINDA

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyevin 

Sərəncamına uyğun olaraq Şəhidlər 
xiyabanının vahid kompleks kimi 
yenidən qurulması başa çatmışdır. 

Noyabrın 2-də dövlətimizin başçısı 
orada yenidənqurma işlərindən 

sonrakı vəziyyət ilə tanış olmuşdur. 
Prezident İlham Əliyev avtomat 

idarəetmə qurğusu vasitəsilə xiyabanın 
girəcəyindəki məşəli alovlandırmışdır.

Sonra Azərbaycanın müstəqilliyi və 
bütövlüyü uğrunda canlarını qurban 

vermiş Vətən oğullarının uyuduğu 
yerdə aparılmış yenidənqurma 

və abadlıq işlərinin keyfiyyəti ilə 
yaxından tanış olmuşdur. Bakı 

şəhəri icra hakimiyyətinin başçısı 
Hacıbala Abutalıbov Prezidentə 
məlumat verərək bildirmişdir ki, 

burada yenidənqurma işləri dövlət 
başçısının bilavasitə tapşırığı ilə qısa 

vaxt ərzində və yüksək səviyyədə 
həyata keçirilmişdir. Xiyabanın ərazisi 

xeyli genişlənib, şəhid məzarlarının 
hamısının üstü yenidən mərmərlə 

götürülüb, milli və şərq memarlığının 
zəngin elementlərindən istifadə 

olunmuşdur. Xiyabanın demək olar 
hər yerində müasir işıqlandırma 

sistemi quraşdırılmışdır. Bakının ən 
yüksək nöqtəsində yerləşən Şəhidlər 

xiyabanında Avstriyadan gətirilmiş 
çəmən döşənmiş, Hollandiyadan 
gətirilmiş güllər, on mindən artıq 

ağac əkilmiş, yeni yaşıllıq zolaqları 
salınmışdır. 

Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyev şəhidlərin ölməz ruhunun və 

xalqımızın qəhrəmanlıq mübarizəsinin 
rəmzi olan «Əbədi məşəl» abidəsinə 

də baxmışdır. Xatırladaq ki, ölkə 
rəhbərinin tapşırığı ilə Şəhidlər 
xiyabanının yenidən qurulması 

işlərində zərvərəq qızıldan istifadə 
olunmuşdur. Girişdəki yazı, xiyabanın 
əsaslı təmirini və yenidən qurulmasını 

əks etdirən lövhə, «Əbədi məşəl» 
abidəsindəki səkkizguşəli ulduz, 

səkkizguşəli güzgünün məsamələri 
qızılla işlənilmişdir. 

Prezident İlham Əliyev buradan 
Bakının mənzərəsini seyr etmiş, 
xiyabanın ətrafındakı ərazidə də 

abadlıq və quruculuq işlərinin 
aparılması ilə bağlı müvafiq 

tapşırıqlarını vermişdir.

AZƏRBAYCANIN PAYTAXTI GÖZƏLLƏŞİR VƏ DÜNYANIN ƏN 
YARAŞIQLI ŞƏHƏRLƏRİNDƏN BİRİNƏ ÇEVRİLİR.
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YURDA GƏLƏN GÖRƏR Məskən 

Bakı Şərqin ən qədim şəhərlərindəndir. Onun haqqında ilk dəfə 
eramızdan 3500 il əvvəl birinci Misir Faraonu Menesanın dövründə 
«Ölülər Kitabında» qeyd edilib. Eləcə Abşeronda və Qobustanda 12 
min il tarixi olan daş üzərində yazıları nəzərə alsaq, bu gün Bakının 5,5 
min ildən çox yaşı vardır. 28 may 1918-ci ildə Azərbaycan Demokratik 
Respublikası elan edildikdən sonra Bakı onun paytaxtına çevrildi. O öz 
nefti ilə bütün dünyada məşhurdur. Bu faktdır ki, XX əsrin əvvəllərində 
dünyada neft istehsalının yarısını Bakı nefti təşkil edirdi.

AZƏRBAYcAN TARİXİ muZEYİ

Azərbaycanın ən böyük və ən 
zəngin muzeylərindən biridir. Tanınmış 
sahibkar və metsenant Hacı Zeynalabdin 
Tağıyevin binasında yaradılıb. Muzeydə 
Azərbaycanın ən qədim tarixini əks 
etdirən minlərlə tarixi eksponat vardır.

QƏDİm 
VƏ 

mÜASİR
BAKI

Fəxri xiyaban müasir, müstəqil 
Azərbaycan dövlətinin banisi və 
ümummilli lideri Heydər Əliyevin və 
digər görkəmli şəxsiyyətlərin uyuduqları, 
Şəhidlər xiyabanı isə Vətən uğrunda 
döyüşlərdə həlak olmuş şəhidlərimizin 
dəfn olunduqları müqəddəs ünvanlardır. 
Hər il milyonlarla azərbaycanlı və xarici 
vətəndaş həmin xiyabanları ziyarət 
edirlər. 

FƏXRİ XİYABAN VƏ ŞƏHİDLƏR 
XİYABANI

QoBuSTAN

Xəzər dənizi və Böyük Qafqaz dağ 
silsiləsinin cənub-şərq yamaclarında 
yerləşir. Qobustan qayaları üzərində 
yazılar, qəbir daşları və sair 
Azərbaycanda məskunlaşmanın daş 
dövründən başlayaraq mövcud olduğunu 
təsdiqləyirlər. Bu yazılar xalqımızın qədim 
adət ənənələrini, irsini və mədəniyyətini 
əks etdirir. 
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DƏNİZKƏNARI mİLLİ PARK

Yerli əhalinin və şəhərin qonaqlarının sevimli istirahət 
guşələrindəndir. Burada bilet alıb dənizi və şəhərin 
gözəlliyini seyr etmək üçün gəmi ilə səyahətə çıxa 
bilərsiniz. Tennis, voleybol meydançaları, idman kompleksi 
də həvəskarların sərəncamındadır. 

ŞİRVANŞAHLAR SARAYI

Azərbaycan memarlığının ən möhtəşəm abidələrindən-
dir. Sarayın binaları, divanxanası, məqbərələri və məscidləri 
ölçü koordinasiyalarına, tikinti materiallarının uğurlu 
tətbiqinə, bəzək naxışlarının və memarlıq elementlərinin 
ahənginə görə özünəməxsusdur. Kompleks UNESCO-nun 
dünya varisləri siyahısına daxil edilib.

ATƏŞgAH

Bakıdan 30 km məsafədə yerləşir. Atəşgah XVII-XVIII 
əsrlərdə həmişə yanan əbədi odlar məkanında yaranıb. 
On səkkizinci əsr boyu burada ibadətgahlar, dükanlar 
və karvansaralar tikilib. Ötən əsrin əvvəllərinədək uzaq 
Hindistandan gələn atəşpərəst zəvvarlar tərəfindən ziyarət 
olunub. 

QIZ QALASI

Dünyada oxşarı olmayan yeganə tikilidir. Alimlər 
qalanın VI-VII əsrlərdə inşa olunduğunu zənn edirlər. 
Səkkizmərtəbəlidir və uzunluğu 29,5 metrdir. Qız qalası 
1964-cü ildə UNESCO-nun dünya varisləri siyahısına daxil 
edilib. 
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TANIŞ
YERLƏR –
QƏRİBƏ
DEYİmLƏR
YAXuD YADDAŞDAN 
gƏLƏN SƏSLƏR

008 • QAFQAZ TURİZM •  NOYABR 200712

Rəşad Cəfərov



Azərbaycan tarixinin yaddaşında Bakının 
və onun ətrafında yerləşən yaşayış 

məskənlərinin oxunmamış səlnamələri 
çoxdur. Dünyanın, eləcə də Yaxın və Orta 

Şərqin ən böyük şəhərlərindən sayılan 
paytaxtımız hələ qədim zamanlardan kənd 

adları ilə tanınan yaşayış məkanlarından və 
məhəllələrindən ibarət olub. 

Görkəmli tədqiqatçı-alim, mərhum 
Rəhimağa İmaməliyev Bakının və onun 

ətraf kəndlərinin qısa tarixi keçmişi, 
toponomik mənşəyi, sosial-iqtisadi, mədəni 

aləmi haqqında mükəmməl tədqiqatlar 
aparıb, arxiv materiallarına əsasən 

ensiklopedik məlumat kitabı hazırlayıb, 
dövrü mətbuatda müxtəlif məqalələrlə çıxış 

edib. Həm onun verdiyi bilgilərə, həm də 
yaşlı bakılıların yaddaşında qalan xatirələrə 
əsasən Bakı şəhərində vaxtilə məşhur olan 

yer adlarından söhbət açmaq istəyirik.
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YURDA GƏLƏN GÖRƏR Məkan

Yasəmən, 
yaxud da Yasamal
Bakının qədim ərazilərindən 

biridir. Tarixi sənədlərdə bu adın 
mənası yasəmən sözünün mənşəyi – 
güllü-çiçəklik kimi açıqlanır. Vaxtilə 
bakılıların mal-qara örüşlərinin 
yerlərindən biri də olması xatırlanır. 
Hazırda Yasəmən Bakının ən iri 
yaşayış yerlərindən birinə çevrilmiş 
Yasamal rayonudur. 

Kömürçü meydanı
Köhnə meydanlardan sayılır. 

Qədimdə burada kömür, əhəng, gi-
labı və s. satar, mis avadanlıq qalay-
lanardı. Həmin meydanda və onun 
ətrafında vaxtilə yarmarka (Ku-
binka adı ilə tanınır) təşkil edilər, 
qələbəlik olardı. Köhnə bakılılar 
indi də həmin əraziyə Kömürçü 
meydanı, oradakı açıq bazara Kö-
mürçü bazarı deyirlər.

Quba
meydanı

Bakının qədim qələbəlik 
yerlərindən biri olub, Məhəmməd 
Füzuli abidəsinin qarşısında-
kı əraziyə deyilib. Ötən əsrlərdə 
Quba qəzasından, eləcə də ona 
yaxın kənd və şəhərlərdən Bakıya 
gələn yolçular buradakı karvansa-
ralarda qalarmışlar.

Əvvəllər burada çoxlu hamam 
və ticarət mərkəzləri olub. Sovet 
hakimiyyəti illərindən sonra Quba 
meydanı G.Dmitryov adına bağ 
adlandırılıb. Burada inşa edilən 
ilk beşmərtəbəli binaya görə uzun 
müddət, elə indinin özündə də el 
arasında bu yerə «Beşmərtəbə» 
deyirlər. 

Quba meydanının ətrafında 
qəssab, çayçı, arşın malı satılan dü-
kanlar, cızbızxanalar, nalbəndlərin 
emalatxanaları yerləşərmiş.

Görən dahi Füzuli nə düşünür...
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Alatava
Şəhərin kənarında yüksək yerdə yerləşən ərazidir. Mənası 

«hamar yüksəklik» kimi şərh edilir. Qədimlərdən Bakının, Abşe-
ronun, Dağıstanın, həmçinin başqa bölgələrin şəhərlə əlaqəsini 
bağlayan ərazi, yaxud da yol qovşağı olub. Hazırda paytaxtın 
inkişaf etmiş yaşayış ərazilərindən biridir.

Həmşəri palanı
Bakının köhnə məhəllələrindəndir. İrandan Bakıya işləməyə 

gələnlərə və həmin ərazidə məskunlaşanlara (həmişərilərə) görə 
verilib. Vaxtilə yerli bakılılar şəhərə işləməyə gələn cənublu soy-
daşlarına «həmşəri» deyərdilər. Keçmiş Şors və Sovet küçələrinin 
kəsişdiyi yerlə onun ətrafı belə adlandırılıb.

Bakı, Azərbaycan Respublikasının paytaxtı və Qafqaz bölgəsində ən böyük ticarət, mədəniyyət və elm 
mərkəzidir. Abşeron yarımadası ərazisində tapılmış arxeoloji materiallar buranın qədim yaşayış məskəni 
olduğunu sübut edir. 
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YURDA GƏLƏN GÖRƏR Məkan

çəmbərəkənd
Bakının qədim zamanlardan çox məşhur olan ərazilərindən biri sayılır. İndi 

Nazirlər Kabinetinin və başqa inzibati təşkilatların binalarının yerləşdiyi yerdən 
Şəhidlər xiyabanına qədər ərazini əhatə edirdi. O zaman burada məskunlaşmış in-
sanlar əsasən balıq duzlamaq, neft, mazut ixrac etmək üçün çənbərlər hazırlayardılar. 
Həmin peşə sahiblərinin adları ilə əlaqədar əraziyə Çəmbərəkənd deyilmişdi. Burada 
yaşayan əhali əsasən heyvan saxlayar, əkinçiliklə məşğul olardı.

Badamdar
İndiki Nəbatət bağından Şıx kəndinə 

qədər ərazidə yerləşən məkandır. Yaşlı 
bakılıların dediyinə görə, həmin ərazidə 
vaxtilə badam bağları olduğundan belə ad-
landırılıb.
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Bayıl
XVIII əsrin sonla-
rından Bakının neft, 
balıq sənayesinin 
inkişafı ilə 
əlaqədar İçərişəhər 
əhalisinin 
kənar ərazidə 
məskunlaşması ilə 
bağlı yer adıdır. Ba-
yıl indiki Səbail ra-
yonu ərazisindədir 
və mənası bayır 
deməkdir. Yəni 
İçərişəhər – 
Bayırşəhər.
Bakının neft, 
balıq sənayesinin 
inkişafı ilə 
əlaqədar İçərişəhər 
əhalisinin 
kənar ərazidə 
məskunlaşması 
ilə bağlı yer adıdır. 
Bayıl XX əsrdə 
Bakının iqtisadi 
dirçəlişinə təkan 
verən ərazilərdən 
olub. 

Qurd 
qapısı
Bakının ən 

çətin və qorxulu 
keçidlərindən 

biri olub. Yasa-
mal ərazisində 
yüksək təpəlik 

arasından 
salınmış yoldan 

ətrafa uzanan 
keçid. Deyilənə 

görə, həmin 
keçiddə çoxlu 

xoşagəlməz 
hadisələr baş 

verib. Bu 
səbəbdən də ora 
Qurd qapısı adı 

verilib.

Bakının salındığı tarix dəqiq məlum deyildir. Bəzi tədqiqatçılar onu Qaytara (Qanqara), Albana, Baruka və 
s. ilə eyniləşdirirlər. Bakıda tapılmış V-VII əsrlərə aid Sasani dəfinəsi o dövrdə buranın yaşayış məntəqəsi 
olduğunu göstərir.
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YURDA GƏLƏN GÖRƏR Məskən 

Kənd 
tipli qədim 
ərazilərdən 
sayılıb. 
«Dərnəgül» 
sözünün 
mənası haq-
qında müxtəlif 
fikirlər vardır. 
Əsasən əkin 
yeri, mal-qara 
sürülərinin 
saxlandığı 
ərazi mənasını 
verir. 

Dərnəgül
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Bakı orta Şərgin iri şəhərlərindən idi. İqtisadiyyatında neft və duz əsas yer tuturdu. Ərəb səyyahı Əbu Düləfin 
(X əsr) məlumatına görə, Bakıdakı iki neft mənbəyindən ildə təqribən 720 min dirhəm gəlir götürülürdü. 

Hazırda Dərnəgül Bakının ən yaraşıqlı, müasir yaşayış massivlərindən sayılır. 
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YURDA GƏLƏN GÖRƏR Məskən 

Akif Salam
TAcLIQ Su KƏmƏRİ

Yaponiya hökumətinin maliyyə dəstəyi ilə dünəni yaşadan, sabahlara isə ərmağan aparan 
Taclıq su kəmərinin əsaslı təmiri və bərpası layihəsinə start verilib.

Azərbaycanın istər mənəvi, istərsə də maddi mədəniyyət baxımından ən unikal bölgələrindən 
olan Şəkinin hər daşı, hər kərpici özündə tarix yaşadır. Bir yandan möhtəşəm karvansaralar, 
gözəl məscidlər, digər yandan daş döşəməli dolanbac küçələr, kərpicdən və daşdan tikilmiş tağlı 
körpülər, saxsı borularla çəkilmiş su kəmərləri-bütün bunlar onun şəhərsalma mədəniyyətinin vacib 
elementləridir.
Belə maddi mədəniyyət abidələrindən biri də şəhərin Gəncəli və Mənçəri məhəllələrinin  ərazilərini 
içməli  su ilə təmin edən Taclıq su kəməridir. 

Hacı Nəbi 
1706-cı ildə su 
mənbəyi olan 
ərazini satın 
alaraq ordan 

birbaşa gəncəli 
məhəlləsinə su 
kəməri çəkdirib. 

Bu kəmərin 
tikintisinə o, 

6000 qızıl pul 
xərcləyib.

Su həyatdır, dirilikdir. Xalqımız daim ona da 
çörək kimi hörmət və ehtiram bəsləyir. Taclıq su 
kəməri də şəhərin həyat arteriyalarından biri kimi 
belə dəyərləndirilir.

Deyilənə görə, Taclıq toponimi öz adını Şəki 
xanlarının dövründə qazanıb. Belə ki, öz-özünə 
qaynayan səfalı çeşmənin ətrafı istirahət məqsədilə 
daha da abadlaşdırılıb, ərazidə Xan çinarlar əkilib. 
Həmin çinarlar böyüdükdən sonra onların aşağı 
ətrafları kəsilib, yuxarı hissəsi tac şəklində saxlanılıb.

Taclıq suyu əvvəllər arx vasitəsilə məhəlləyə 
gəlirdi. Sonralar isə Gəncəli məhəlləsinin ağsaqqalları 
həmin suyu dulus borularla şəhərə gətirməyi qərara 
alırlar.Tarixi mənbələrdə göstərilir ki, yerli tacirlərdən 
olan Hacı Nəbi 1706-cı ildə su mənbəyi olan ərazini 

satın alaraq ordan birbaşa Gəncəli məhəlləsinə su 
kəməri çəkdirib. Tikintisinə 6000 qızıl pul xərcləyib. 

Kəmərinin çəkilişi üçün Ərəş mahalından (indiki 
Göyçay rayonu) saxsı borular gətirilib. Ancaq sonra 
bu iş çoxlu vəsait tələb etdiyindən kəmərin qalan 
hissəsi üçün lazım olan saxsı boruları hazırlamaq 
üçün həmin ərazidə  -  “Vəzirxan” deyilən yerdə 
dulus sexi açıblar. Boruların qalan hissəsi orada 
istehsal olunub.

1905-ci ildə isə məşhur ipək taciri Hacı 
Məmmədsadıq Əliyev Taclıq su kəmərini bərpa 
etdirib və sayı artmış əhalinin ehtiyaclarını nəzərə 
alaraq ikinci su kəməri çəkdirib. Bu işlərə  2000 qızıl 
pul xərcləyib.

XX əsrin 30-cu illərində Zaqafqaziya 
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XX əsrin 30-
cu illərində 
Zaqafqaziya 
müsəlmanları 
Şeyxülislamın 
müavini axund 
Fərəcullah 
Pişnamazzadə 
də  Taclıq su 
kəmərinə qayğı 
ilə  yanaşmış, 
Şəkinin gəncəli 
və mənçəri 
məhəllələrinin 
digər hissələrində 
də su xətti 
çəkilməsinə nail 
olmuşdur.

şeyxülislamının müavini axund Fərəcullah 
Pişnamazzadə də  Taclıq su kəmərinə qayğı ilə  
yanaşıb, Şəkinin Gəncəli və Mənçəri məhəllələrinin 
digər hissələrinə də su xətti çəkilməsinə nail olub. 

Sonrakı dövrlərdə məhəllə camaatının səyi 
nəticəsində su kəməri qorunub saxlanılıb və müasir 
dövrümüzə qədər gəlib çatıb. Sovet dönəmində yerli 
icmaya məxsus olan  kəmər Kommunal Təsərrüfat 
İdarəsinin tabeliyinə verilsədə, o dövrdə heç bir əsaslı 
təmir və bərpa işi  aparılmayıb.

XVIII əsrin başlanğıcından bu yana Taclıq 
kəmərindən istifadə edən insanların sayı dəfələrlə 
artsa da, əhalinin istifadə etdiyi suyun həcmi ilbəil 
azalmaqdadır. Köhnə saxsı boruların zədələnməsi, 
su toplanan quyuların əksəriyyətinin uçması, bəzi 
hissələrdə isə suyun torpağın üzəri ilə getməsi 
onun həcminin azalmasına səbəb olub. Yerli  əhali 
dəfələrlə kəməri bərpa etməyə cəhd göstərsə də, 
maliyyə vəsaitinin azlığından yalnız xırda-para təmir 
işləri aparılıb.

Bütün göstərilənləri nəzərə alaraq Şəki Vətəndaş 
Cəmiyyəti Mərkəzi Gəncəli və Mənçəri icmalarının 
fəalları ilə birgə Taclıq su kəmərinin bərpası 
layihəsini hazırlayaraq donor təşkilatlara göndərib. 
Bizi bu barədə Şəki Vətəndaş Cəmiyyəti Mərkəzinin 
direktoru Əlirza Məhərrəmov məlumatlandırdı.

-Layihə 6 ay ərzində hazırlanıb. Bu prosesdə 

“Azər-Su” ASC-nin Şəki Su-Kanal Törəmə Səhmdar 
Cəmiyyətinin direktoru Bayram Məmmədov, Şəki 
Şəhər Bələdiyyəsinin üzvü Etibar Nuriyev, yerli icma 
fəallarından Səməd Cabbarov, Təyyar Heydərov, 
Murad Zeynalov, Fərzalı  Qasımov, Yunus Sadıqov 
yaxından köməkliklərini göstəriblər.

2007-ci ilin əvvəllərində Yaponiya səfirliyinin 
nümayəndələri layihə ilə maraqlanıblar və həmin əra-
zidə monitorinq keçiriblər.  Aparılan araşdırmalar 
problemin aktuallığını və vacibliyini bir daha 
təsdiqləyib. Əldə olunan nəticələr analiz olunandan 
sonra Yaponiya səfirliyi Taclıq su kəmərinin əsaslı 
təmiri və bərpası layihəsini maliyyələşdirməyi qərara 
alıb. 2007-ci il avqust ayının 16-da səfirliklə Şəki 
Vətəndaş Cəmiyyəti Mərkəzi arasında Taclıq su 
kəmərinin əsaslı bərpası layihəsinin maliyyələşdiril-
məsi haqda qrant müqaviləsi imzalanıb.

Bundan bir ay sonra layihənin icrasına başlanılıb. 
Şəki şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Nazim 
İbrahimov da öz tövsiyyəsini verib. Layihədə Taclıq 
su kəmərinin 1500 metr hissəsində əsaslı bərpa-
təmir işlərinin görülməsi, köhnə saxsı boruların 
ikiqat tutumu çoxlu dəmir borularla əvəz olunması 
və 45 tonluq ehtiyat su hövzəsinin tikilməsi nəzərdə 
tutulur. Bu da ərazidə yaşayan insanların su ilə 
təminatında yaranan problemlərin birdəfəlik həlli 
deməkdir. Layihənin özəlliyi və möhtəşəmliyi ondan 

2007-ci ilin əvvəllərində Yaponiya səfirliyinin nümayəndələri layihə ilə maraqlanmış və həmin ərazidə monitorinq keçirmişlər.  Aparılan araşdırmalar problemin aktuallağını və vacibliyini bir daha təsdiq etmişdir. Şəki Azərbaycanın ən qədim şəhərlərindən biridir. Təxminən 2700 il bundan əvvəl əsası qoyulub. Şəhər 
tarixi abidələrini və özünəməxsus tərtibatını yaxşı vəziyyətdə qoruyub saxlaya bilib.

Taclığa doğru, ata-baba marşurutu ilə. 
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YURDA GƏLƏN GÖRƏR Məskən 

ibarətdir ki, işlərin hamısı dəniz 
səviyyəsindən 800-1000 metr 
yüksəklikdə, dağ şəraitində heç 
bir texnikanın köməyi olmadan 
əl ilə görülür. Nazim müəllim 
icra hakimiyyəti tərəfindən hər 
cür köməklik göstəriləcəyini 
bildirib.

Hazırda tikintidə gərgin 
iş gedir. Bərpaçılar inşaat 
müddətinə dair qrafikə dəqiq 
əməl edirlər. Ona nail olmağa 
çalışırıq ki, dağlara qar yağana 
köhnə boruların yeniləri 
ilə əvəz olunmasını başa 
çatdıracaq. 

Nəzərə alsaq ki, 
babalarımızdan bizə miras 
qalan Taclıq su kəməri şəhər 
əhalisini su ilə təmin edən 5 
əsas xətdən biridir, onda bu 
layihəni həyata keçirməklə biz 
tələbatın 15-20 faizini  ödəyə 
bilərik. Bu da bizdən sonra 
gələn nəsillərə miras qalar.

Kiçik məşvərət, sonra yenidən zəhmət.
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Bəxtiyar Hüseynov
bölgə müxbiri

HİRKAN 
mİLLİ PARKI

Ana təbiətin 
vurğunu, 

himayədarı 
mərhum 

akademikimiz 
Həsən Əliyevin 

xatirəsinə

Alimin böyüklüyü hər şeydən əvvəl ondaydı ki, ölkənin 
hər bir guşəsini qarış-qarış gəzərdi. Qarşıya çıxan çətinliklər 
yaşının çoxluğuna baxmayaraq onu əsla ruhdan salmaz, əksinə 
gündəlik fəaliyyətini daha da artırardı. Lap cavan vaxtlarımda 
mərhum akademikin Zəngilanın dünyada analoqu olmayan 
«Çinarlı» barədə yazılarını sevə-sevə oxuyardım. Elə o 
vaxtdan məndə təbiətə, onun əvəzolunmaz yeraltı və yerüstü 
sərvətlərinə sevgim artdı. Qət etdim ki,  mütləq ekoloq olum, 
Həsən Əliyevin həyata keçirtdiyi ağlasığmaz nəhəng işlərini 
heç olmasa qələmə ala bilim. Şükürlər ki, az da olsa, bu 
istəyimə çatmışam. Hələ keçən əsrin 70-ci illərində akademikin 
işıq üzü görən «Həyəcan təbili» kitabından söhbət açmaq 
istəmirəm. Həcmcə çox kiçik, lakin mövzu dairəsi onlarla 
kitaba sığmayan dərin fikirlər Həsən müəllimin nəyə qadir 
olduğunu əyani şəkildə göstərir. Kitabda bildirilir ki, əgər 
ölkədə «qoruq» sözü işlənirsə   demək təbiət mühafizə olunur, 
onun sərvətləri insanlar tərəfindən qorunur. Akademik hər bir 
elmi məqaləsində təbii sərəvətlərimizdən  bəhs edəndə mütləq 
Zəngilan «Çinarlı»ğını təşbeh gətirərdi…

Bəli, Zəngilanın «Çinarlı» meşəliyi böyük bir ərazini əhatə 

edir. 300 hektardan artıq ərazisi olan «Çinar» meşəliyində 
alimin şəxsi təcrübəsinə və yazdıqlarına istinad etsək, az qala 
450-500 il yaşı olan çinar ağaclarının olduğu ərazi mənfur 
düşmənin əlindədir. Həmin ərazidə fəaliyyət göstərən qanunsuz 
ağac emalı zavodları və sexləri elə Zəngilan «Çinarlı»ğını yer 
üzündən silməyə xidmət edir. Görəsən dünya birliyi, Birləşmiş 
Millətlər Təşkilatı haqlı harayımıza nə vaxt səs verəcək və bizi 
haçan dinləyəcəklər? Tək əlimizdən  gedən Zəngilanın dünyanı 
özünə heyran edən çinar meşəsi deyil. Hələ sovet dönəmində 
xüsusi mövqeyə malik olan Kəlbəcərin qızıl yataqları,  sirli 
dünyanı xatırladan Laçının təbii sərvətləri, hər il minlərlə 
xarici ölkə vətəndaşını qəbul edə bilən «Turşsu»yumuz, 
«Cıdır» düzü, İsa bulağı da… işğalçıların əlindədir. Çox 
təəssüf. Ulu babalarımızın bizə miras qoyduğu və göz bəbəyi 
kimi qoruduğu, dünyaya səs salan nadir incilərimiz erməni 
qəsbkarları tərəfindən faciəli surətdə talan edilir… Hələ 25 
il əvvəl akademik Həsən Əliyev Talış meşələrində və Tərtərçay 
(İstisu) sahilində təbiət parklarının yaradılması təklifini irəli 
sürmüşdü. İndi İstisu ərazisi işğal altındadır. İnsanlığın 
və təbiətin amansız düşmənləri  hər vəchlə yurdumuzu talan 

«Təbiət parklarını – milli parkları təbiət, mən deyərdim, Tanrı özü yaratmışdır. Onlar təbiətin 
səfalı, füsunkar guşələrində yerləşən təbii meşələrdən, zirvəsi qarlı dağlardan, gur şəlaləli coşqun 
çaylardan, tez-tez heyvanların gəzib dolaşdığı güllü-çiçəkli çəmənliklərdən, mirvari qumlu dəniz 
çimərliklərindən ibarətdir».  - Bu sözlər görkəmli akademik, təbiət vurğunu Həsən Əliyevə məxsusdur.

TƏBİƏT VuRğuNu
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Hirkan meşələrinin zəngin təbiətini qorumaq üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 9 fevral 
2004-cü il 81 saylı sərəncamı ilə təbiətin bu əsrarəngiz guşəsi «Hirkan milli parkı» adlandırılmışdır. 

Respublikamızın ərazisindəki milli 
parkların hamısının özünəməxsus 
xüsusiyyətləri vardır. Müdriklərimizin 
dediyi kimi, hər bucağı can məlhəmi olan 
Azərbaycan təbiətinin qədrini bilməli, 
onun səfasından, gözəlliyindən, şəfa 
qaynaqlarından istirahət ocağı, ekoturizm 
üçün yüksək səviyyədə insanın və təbiətin 
xeyrinə istifadə edilməlidir. Bu gün belə 
bir canlanmanın şahidi kimi Hirkan Milli 
Parkındayıq. Bu ərazi tarixən səyyahların, 
bilicilərin diqqət mərkəzində olub. Buranın 
iqlim şəraitinin bioloji əhəmiyyətini qeyd 
edən görkəmli Azərbaycan tarixçisi Seyid 
Əli ibn Kazımbəyov «Cəvahirnameyi-
Lənkəran»  əsərində yazır ki, «taun və vəba 
xəstəlikləri bütün ətrafı – Ərdəbil, Rəşt, 
Qarabağ, Şirvan və qeyri yerləri tutduğu  
halda Talışa sirayət etmədi». 

Bunda bir həqiqət var. Artıq dünyanın 
müxtəlif təbiət və coğrafiya alimlərinin 
tədqiqatı nəticəsində bir daha təsdiq 
olunmuşdur ki, planetimizin müxtəlif 
yerlərində baş verən xəstəliklərin əli 
bu füsunkar diyara çatmır. Səbəb? Bir 

tərəfi mavi gözlü Xəzər, o biri tərəfi isə 
qocaman Talış dağları təbiətin baş verdiyi 
xəstəliklərə və digər ekoloji fəsadlara sanki 
sipər çəkmişlər. Bəli, bu əslində belədir. 
Şirvanşahlar dövlətinin ən qüdrətli 
hökmdarlarından olan I İbrahimin (1382-
1417) taxtı məhz Hirkan ərazisində bitən 
qoz və dəmirağacından hazırlanmışdır. 
Hazırda həmin taxt Sankt-Peterburqda 
Ermitaj muzeyində saxlanılır. İşveç 
sahibkarları Lüdviq və Robert Nobel 
qardaşlarının Azərbaycana gəlişinin ilkin 
səbəbi neft yox, məhz bu ərazidə yabanı 
şəkildə yayılmış qoz və fındıq ağaclarının 
yayılma tarixini öyrənmək olub. Aleksandr 
Düma Talış meşələrində məskən salmış 
pələnglərin Araz çayından keçib Qarabağa 
qədər çıxdığını, bu ərazilərdə bəbirlərin 
geniş yayıldığını, insanların onları 
əhiləşdirdiklərini, yəhərin qaşına bağlayıb 
ceyran ovuna çıxdıqlarını qeyd edir.  

Çox əlamətdar bir faktdır. Şükürlər 
olsun ki, xaricilər bizim bu gözəl diyarın 
füsunkarlığını, heyvanlar aləminin 
zənginliyini heç olmasa etiraf edə bilirlər. 

edir, ekologiyamıza misli görünməmiş yaralar 
vururlar. Təəssüf ki, beynəlxalq təşkilatlara 
etdiyimiz müraciətlər, qaldırdığımız problemlər 
hələlik həllini tapmayıb. Həmin ərazilərdə 
biomüxtəliflik məhv edilir. Təbiət, onun sərvətləri 
dağıdılır, ekoloji tarazlıq pozulur. 

Respublikamızın cənub bölgəsində yerləşən 
Talış meşələri də ölkənin canlı muzeyidir. Təbiət 

parklarımız bütün parametrləri ilə Avropa 
parklarından zəngindir. Sadəcə, onu qorumaq 
imkanlarından maksimum səmərəli bəhrələnmək 
lazımdır. Axı Talış meşələrinin yaranma tarixi 
hələ heç kimə məlum deyil. Buradakı zəngin 
sərvətlər, demək olar ki, hələ öyrənilməyib. Sovet 
dönəminin ötən 70 ili ərzində  bu zəngin ərazi ilə  
maraqlananlar çox olub. Moskvadan ekologiya 

ilə məşğul olan alimlər Talış diyarına gəlir, 
fikirlərini demədən geri qayıdırdılar. 

Nə yaxşı ki, o vaxtlar dağların yüksək 
dərinliklərində yerləşən zəngin xəzinələr kəşf 
olunmamış qaldı. Yəqin müstəqilliyimizin 
bundan sonrakı illərində bu mühüm məsələyə  
alimlərimiz qayıdaraq ağıllı fikirləri ilə ölkəyə, 
xalqa xeyir gətirəcəklər.

PƏLƏNgLƏR oYLAğI
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-Oxucularımız Hirkan Milli Parkı, onun 
keçmişi və gələcəyi haqqında maraqlanırlar. 

-Azərbaycanda ümumi sahəsi 699 
329 hektar xüsusi mühafizə olunan 
təbiət əraziləri, o cümlədən 7 milli park,  
11 dövlət təbiət qoruğu və 21 dövlət 
təbiət yasaqlığı mövcuddur. Hazırda 
xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri 
ölkənin 8,2 faizini təşkil edir. Bu park 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
sərəncamı ilə 9 fevral 2004-cü ildə 
yaradılıb. Azərbaycanın cənub-şərqində, 
Lənkəran və Astara inzibati ərazisində 
yerləşir. Sahəsi 21.435 hektardır. Talış 
dağlarının öz unikal təbiət kompleksləri 
ilə fərqlənən təbii ərazilərini əhatə edir. 

Təbiətə, onun mühafizəsinə diqqət 
hər bir insanın vətəndaşlıq borcudur. 
Onun tarazlığını qoruyub saxlamaq 
lazımdır. Bunu yalnız qanunların gücü 
ilə təmin etmək mümkün deyil. Lakin 
qanunvericilik bazasının yaradılması 
görülmüş işlərin məhək daşıdır. Təbiətə 
qayğının alternativi yoxdur. Xüsusilə 
respublikanın Cənub bölgəsinin təbiəti 
qədimliyi, zənginliyi və cazibədarlığı ilə 
əvəzsizdir. Hirkan meşələri  təbiətimizin 

incisidir. Azərbaycan hökumətinin 
qərarı ilə 1936-cı ildə Talış meşələrinin 
nadir bitki növlərinin qorunması 
məqsədilə 888 hektar ərazidə Lənkəran 
dövlət qoruğu yaradılmışdır.  Sonralar 
bu ərazi artırılaraq 12 min hektara 
çatdırılıb, Qızılağac Dövlət Qoruğunun 
filialı statusunu alıb. Ulu öndərimiz 
Heydər Əliyevin göstərişi ilə 1969-cu 
ildə Hirkan  Dövlət Qoruğu yaradıldı. 
Bütün bunların həyata keçirilməsində 
məqsəd Talış meşələrində olan III 
buzlaşmadan qalmış relikt və endemik 
bitki növlərinin qorunub saxlanılmasıdır. 
Belə ki, Heydər Əliyev kursunun mətin 
davamçısı hörmətli İlham Əliyevin 
sərəncamı biz təbiətsevərlərə böyük bir 
hədiyyə bəxş etdi: Hirkan Milli Parkı 
təsbit olundu. 

Parkın ərazisinin iki dəfəyə qədər 
artırılması üçün planlı işlər həyata  
keçirilir. Bütün bunlar ölkə Prezidenti  
İlham Əliyevin təbiətimizin qorunub 
saxlanması və onun inkişaf etdirilməsi-
nə diqqətinin yeni təzahürüdür.  Biz 
bununla fəxr edirik. Təbiətimizə, 
ekologiyamıza olan bu ümumdövlət 
qayğısı hamımızın ürəyindən xəbər 

müsahibimiz Ekologiya və 
Təbii Sərvətlər Nazirliyinin 

Xüsusi mühafizə olunan 
Təbiət  Ərazilərinin  İnkişafı 

departamentinin direktoru 
Xalıqverdi Hüseynovdur. 

BuZLAŞmA DƏmİRAğAcIN 
VƏTƏNİNDƏN YAN KEçİB
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verir. 
- Parkın flora və faunası haqqında məlumat 

verməyinizi xahiş edirik. 

-Hirkan Milli Parkının florası çox 
zəngindir. Təsəvvür edin ki, sonuncu 
buzlaşma cənub bölgəsindən yan ke-
çib. Ona görə də Hirkan meşələrində 
ondan əvvəl mövcud olmuş relikt və 
endemik bitki növləri var. Dəmirağac, 
Şabalıdyarpaq palıd, yarpaqvari Qızıl-
ağac, qanadmeyvə, yalanqoz, Hirkan 
ağcaqayını, Hirkan armudu, Hirkan 
ənciri, Hirkan bikəvəri, Hirkan 
şümşadı və s. Bu ərazidə həmişəlik 
məskən salan fauna növlərindən 
aşağıdakıları göstərmək olar: xallı 
maral, cüyür, çöl donuzu, bəbir, 
oxlu kirpi, porsuq, dələ, Hirkan 
arıquşusu. Hazırda parkda 21 xallı 
maral, 119 cüyür, 3 xallı bəbir yaşayır. 
Dağların qoynunda, parkın ərazisində 
Xanbulançay su dəryaçası mövcuddur. 
Bu dəryaça təbiətin gözəlliyini 
sanki tamamlayır. Biomüxtəlifliyin 
qorunması, artırılması, təbliğat işləri, 
parkda  aparılan elmi araşdırmaların 
nəticələri ümidvericidir. Hələlik bu 

sahə gəncdir, ancaq perspektivlidir. 
Son zamanlar elmi əməkdaşların əmə-
yi nəticəsində parkın herbari fondunun 
zənginləşdirilməsi sahəsində layiqli 
işlər görülür və görülməkdədir. Elmi 
işlərlə yanaşı, mühafizəsinə də ciddi 
diqqət göstərilir. Parkda infrastruktur 
qurulmuş və yeni inzibati bina 
istifadəyə verilmişdir. Elmi işlər, ekolo-
ji maarifləndirmə və ekoturizm şöbə-
ləri vardır. Gələcəkdə parkın fəaliyyət 
sahəsi daha da genişləndiriləcək. 
Müasir ekoloji tələblərə cavab verən 
dinamik bir subyektə çevriləcək. Öz 
növbəsində bizim də haqqımız var 
ki, vətəndaşlarımızdan təbiətimizə 
humanistcəsinə yanaşmağı tələb 
edək. Brokonyer hər yerdə var. Onları 
vaxtında üzə çıxarıb zərərsizləşdirmək 
təkcə park əməkdaşlarının işi deyil, 
həm də bu ərazilərdə yaşayan bütün 
ictimaiyyət mübarizəyə qoşulmalıdır. 
Biz təbiətimizə kömək əli uzatdıqca 
o da səxavət əlini əsirgəməyəcək. Bəli, 
təbiət insanlar üçündür.

Xalıqverdi müəllimlə işgüzar söhbət 
apardıqca hiss edirdik ki,  bir qədər narahatdır. 

Onun baxışlarında daxili təlatüm, həyəcan da 
yaşamaqdaydı. Qollu-budaqlı palıd ağacının 
kölgəsində, dərə boyu axan dağ çayının şırıltısı, 
üzbəüz dayanan qayanın altından süzülüb 
ahəstə-ahəstə dərəyə qovuşan bulağın həzin səsi elə 
bil bizə hər şeyi unutdurur. 

-Bura cənnətdir, təbiətimizi 
lazımınca qiymətləndirməliyik. Alma-
niyadan gələn qonaqlar təbiətimiz 
haqqında heyranlıqla danışırdılar. 
Əyilib üzlərindən öpmək istədim. 
Doğrudan da, meşə varlığımızdır, 
təmiz havadır, saf sudur, münbit 
torpaqdır. Əgər onun qədrini bilməsək, 
bizdən qisas alacaq. 

Xalıqverdi müəllim təcrübəli mütəxəssisdir.  
Yaşıllığın qədrini bilir.  Müxtəlif dövlət 
vəzifələrində çalışıb. Necə deyərlər,  vəzifəyə birdən 

– birə yüksəlməyib, enişli-yoxuşlu yollardan keçib, 
həyatın ağrı-acısını dadıb. Onun üçün kabinet 
anlayışı yoxdur. Ekoloqun kabineti ağac 
altıdır, meşədir, dərədir. Bəlkə ona görə də daim 
hərəkətdə, fəaliyyətdə olan ekoloq ziyalıdır. Təbiət 
vurğunudur. Məhz ona görə daim özünü təbiətin 
qoynunda, çöldə - bayırda, meşələrdə, dağlarda 
arayır. Özünün etirafına görə bu keyfiyyət ona 

Hirkan meşələrində sonuncu buzlaşmadan qabaq mövcud olmuş relikt və endemik bitki növləri var: Dəmirağac, 
Şabalıdyarpaq palıd, yarpaqvari Qızılağac, qanadmeyvə, yalanqoz, Hirkan ağcaqayını, Hirkan armudu, Hirkan ənciri, Hirkan 
bikəvəri, Hirkan şümşadı və s. 

27www.caucasustour.az



YURDA GƏLƏN GÖRƏR Məskən 

böyük sələfi akademik Həsən Əliyevdən keçib. 
-Mənim həyat yolumun müəyyənləşməsində Həsən 

Əliyevin əvəzsiz rolu olub. Həsən müəllim daim 
təbiətin qoynunda olardı. O, təbiət fədaisi idi. Problem 
məsələləri, ciddi proqramları ilə yurdumuzu gözəlliklər, 
yaşıllıqlar diyarına çevirmək məqsədi ilə çox müdrik 
və ağıllı tövsiyələrini verərdi. O, həm də təbiət tarixinin 

ensiklopediyası idi. Həyat yolu bunu bizə deyir. 
Xalıqverdi müəllim özünü böyük sələfinə bənzətmək istəmir, ancaq 

onun kimi sadə olmağı, təbiətlə, sadə adamlarla qaynayıb-qarışmağı, 
yaşıllığa yaxınlaşmağı özünə borc bilir. O, fəaliyyət göstərdiyi nazirliyin 
həyata keçirdiyi qlobal məsələlərdə  şəxsən iştirak etməklə və böyük alimin  

-Həsən Əliyevin ardıcılı olmağı ilə fəxr edir. 
Əlbəttə, fəxr etməyə dəyər. Çünki bu, hər kəsə qismət olan əməl deyil. 

Hirkan Milli Parkının sərhədi şərq tərəfdən Bakı-Astara şosesi ilə kəsişir. Yoldan keçən hər kəs, hətta əcnəbilər də təbiətə bu cür 
canıyananlıqdan lütfkarlıqla danışırlar. 

Yadıma İrana getdiyim zaman şahidi olduğum bir ibrətli məqam düşür. Talış dağlarının meşə örtüyü İran sərhədini keçəndən sonra 
demək olar ki, tamam yox olur. Sanki bu dağların İran bölümündə heç yerli-dibli meşə örtüyü olmayıbmış. Lap axırıncı təpədə meşə 
örtüyü görünür. Sadə bir iranlıdan bunun səbəbini soruşdum. O izah etdi ki, həmin vaxt şah Astaraya (İran Astarası nəzərdə tutulur) 
gəlmişdi. Gördü ki, dağlar «şurəvidən» meşə örtüyü ilə gəlir. İrana çatanda meşələr yoxa çıxır. O, ətrafdakılarını danlayıb deyir ki, orada 
meşə zolağı salmaq lazımdır. 

Şahın sözündə bir həqiqət vardı. Ümumilli liderimiz Heydər Əliyev Azərbaycan rəhbərliyinə başlayandan təbiət, meşələr 
böyük qayğı ilə əhatə olunmuşdu. Bu gün də davam edir. 

Ekoloji işlərimiz Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin tövsiyə və  sərəncamlarına uyğun qurulduqca, 
bizdə ekoloji həyəcanlar səngiyir. Təbii ki, burada əsas güc Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin üzərinə düşür. 
Görülmüş və görülməkdə olan işlərdə nazirliyin dəst-xətti seçilir. Bizdən isə demək qalır: «İşiniz davamlı və ardıcıl 
olsun».
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meşələrdə Azərbaycanın «Qırmızı Kitab»ına daxil edilmiş Hirkan şümşadı, dəmirağacı, şabalıdyarpaq palıd, Hirkan 
ənciri, Hirkan armudu, Xəzər lələyi, İpək akasiyası, Qafqaz xurması, Hirkan bigəvəri və s. vardır.

Hirkan Milli Parkının sərhədi şərq tərəfdən Bakı-Astara şosesi ilə kəsişir. Yoldan keçən hər bir insan, hətta əcnəbilər də təbiətə bu 
cür canıyananlıqdan lütfkarlıqla danışırlar. 
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HİRKANDA PAYIZ LöVHƏLƏRİ
Fotolar 
Rüfət Abdulxalıqındır
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YURDA GƏLƏN GÖRƏR Məskən 

Hirkanlıların əsas təsərrüfatı 
əkinçilik və meyvəçilikdir. Bərəkətli 
torpaqlarda kartof (23 hektar), tərəvəz 
(48 hektar), paxlalı (20 hektar) və 
bostan bitkiləri (12 hektar), sitrus 
meyvələri yetişdirilir. 

Qəsəbə sakinləri ilə tez-tez görüşən 
Lənkəran rayon icra hakimiyyətinin 
başçısı Süleyman  Mikayılov burada 
orta məktəbinin yenidən tikilməsini, 
1,5 kilometr yolun asfaltlaşdırılmasını, 
xəstəxananın, mədəniyyət evinin 
əsaslı təmirini, orada park salınmasını 
nəzərdə tutub.

Məşhur dəmirağacın vətəni olan 
Hirkan meşələri eyni adlı qəsəbədən 
başlayıb Cənubi Azərbaycan ərazisinə, 
Xəzərin cənubunadək uzanır. Hirkan 
meşələri bir çox vəhşi və yarımvəhşi 
heyvanların - ayı, pələng, bəbir və 
s. canlıların məskəni sayılır. Amma 
təbii ki, biz onlardan heç birinə rast 
gəlmədik. Yəqin əsasən meşələrin 
yaşayış məntəqələrinə yaxın ərazilərini 
gəzdiyimizdən belə oldu. Meşə 
mühafizəçisinin dediyinə görə, bu 
heyvanların meşələrdə cəmi bir neçə 
nümayəndəsi qalıb.

Hirkan ərazi vahidi Hirkan qəsəbəsini və Parakənd kəndini əhatə edir. Burada 2007-ci il yanvarın 1-nə olan məlumata 
əsasən 2890 nəfər yaşayır və 641 təsərrüfatda çalışır. Bölgədə 2 seçki məntəqəsi və 1675 nəfər seçici, 2 bələdiyyə 
qurumu var. Hirkan bələdiyyəsi - Hirkan qəsəbəsini, Parakənd bələdiyyəsi isə  eyni adlı kəndi əhatə edir.

Hirkan qəsəbəsində təhsil, mədəniyyət, səhiyyə və sosial obyektlər, o cümlədən A.Quliyev adına orta məktəb (36 sinif, 
611 şagird), mədəniyyət evi, kitabxana, xəstəxana (35 çarpaylıq), məişət evi, Avrora çay fabriki, rabitə qovşağı, yeni tipli 
EATS, inşaat materialları satşı obyekti, icra nümayəndəliyinin və bələdiyyənin inzibati binası, «Xan» şadlıq sarayı, 22 
kommersiya strukturu fəaliyyət göstərir.

Hirkanın təbiəti sakinlərinin xasiyyəti kimi mülayimdir. Burada 
qonaqpərvərlik, qayğıkeşlik hər kəsin üzündə həkk olunub.

HİRKAN QƏSƏBƏSİ
Sücəddin Kərimov

Hirkada qonaqpərvərlik, qayğıkeşlik 
hər kəsin üzündən oxunur.
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Qəsəbə məktəbi Əfqanıstanda igidlik göstərərək həlak olmuş Ağaxan Quliyevin adını daşıyır. Qəsəbə sakinləri vaxtsız 
dünyasını dəyişmiş gənc həmvətənlərinin xatirəsini əziz tutur və onun hünəri ilə fəxr edirlər.

İnsan doğulur ki, dünyanın işıqlı və qaranlıq günlərini görsün. Torpağın üstündə kövrək addımlarını ata-ata təbiətin və dünyanın sirlərinə bələd olsun. 
görüb götürsün, öyrənib bilsin, qurub yaratsın, yeni nəsil yetişdirsin. Hamıya bir ömür payı verilir və insan missiyasını yerinə yetirmək üçün cox vaxta ehtiyac 
duyur. Lakin bəzilərinə qoca Zaman haqsızlıq edir, onların həyat payının əsas hissəsini əlindən alır. Qədim Hirkan diyarında dünyaya gələn Ağaxan da böyük 
arzularla yaşayırdı. Ata ocağında ana laylasından qidalanaraq Vətəni sevməyi, gələcək nəslə düzgün təlim-tərbiyə verməyi öhdəsinə götürmüşdü. onun bir 
amalı vardı: haqqı nahaqqa verməmək. Yetirmələrinə də tövsiyə edirdi ki, Vətən və doğma torpaq üzərində yaşayan insanlardan önəmli dünyada heç bir şey 
yoxdur. Yaşadığı dövrün olayları onu dünyanın ən qarışıq nöqtəsinə - Əfqanıstana aparıb çıxardı. Əlinə silah tutuzdurdu. Səngərin o biri tərəfində duranlar din 
qardaşlarıydı. Bəlkə də haqqı tapdalamamaq üçün özünü qurban verdi. Arzularını həyata keçirə bilmədi.

QULİYEV AĞAXAN  ƏYYUB OĞLU - 19 
iyun 1955-ci ildə Lənkəran rayonunun Avrora (indiki 
Hirkan) qəsəbəsində doğulub. 1962-ci ildə Avrora 
qəsəbə orta məktəbinin 1-ci sinifinə daxil olub. 1972-
ci ildə həmin məktəbi yaxşı və əla qiymətlərlə bitirib. 
1972-ci ildə ADU-nun şərqşünaslıq fakültəsinə daxil 
olub. Təhsilini başa vurduqdan sonra 1977-1978-ci 
illərdə İran İslam Respublikasında tərcüməçi işləyib. 
1978-1983-cü illərdə Lənkəran şəhər 1 saylı orta  
məktəbində təlim-tərbiyə  işləri  üzrə direktor müavini 
və fars dili müəllimi vəzifələrində çalışıb. A.Quliyev 
1983-cü ilin payızında beynəlmiləl döyüşçü-tərcüməçi 
kimi Əfqanıstan Respublikasında xidməti borcunu 
yerinə yetirməyə başlabyıb. Döyüşlərin birində (30 
yanvar 1984-cü ildə) qəhrəmancasına həlak olub. 
Ölümündən sonra SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 
13 iyun 1984-cü  il tarixli qərarı ilə «Qırmızı Ulduz» 
ordeni və Fəxri Fərmanla təltif edilib. Əfqanıstan 
Respublikası prezidentinin fərmanı ilə o, Əfqanıstan 
Xalq medalı ilə mükafatlandırılıb. 1992-ci ildən Hirkan 
qəsəbə orta   məktəbi A.Quliyevin adını daşıyır.

HİRKANLI DöYÜŞçÜ
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YURDA GƏLƏN GÖRƏR Anım

O bir cavan müəllim təmiz idi təmizdən, 
Tale onu tez ayırdı sevimli cərgəmizdən. 
Danışardıq Nizamidən, Füzulidən, Hafizdən, 
Müəllim də heç doymazdı bizim söhbətimizdən.

Yavaş-yavaş yayılırdı müdrikliyi şəhərə, 
Çalışırdıq axşamımız tez göz açsın səhərə.
Hamı qulaq kəsilərdi məzəli söhbətlərə, 
Birdən dedi: - Mən gedirəm yad ellərə - səfərə.

Əfqanıstan səfəriydi - çox qəribə səfərdi, 
Ər igidlər o məhşərdən heç də geri dönmədi. 
Şahinlərdi göyə qalxdı, bir də yerə enmədi, 
Onun adı məşəl oldu, qəlbimizdə sönmədi.

Bizim Hirkan məktəbimiz adı qədər var olar, 
Onun adı bu məktəblə hər tərəfə car olar.
Ağaxanın ruhu bu gün bizdən xəbərdar olar,
Bu hislərlə dostlarına adı  iftixar olar.

Onun adı layiq olub iftixara, eşq olsun! 
Qoy söhbəti ibrət olsun bu diyara, eşq olsun!
Əməlləri qoy çevrilsin bir şüara, eşq olsun! 
Rəhmətlərlə yad edirəm, oğullara eşq olsun!  
Ağaxana eşq olsun!

AğAXAN QuLİYEVİ 
XATIRLADIQcA
Gözəl insan, hörmətli iş yoldaşım, istedadlı müəllim, Əfqanıstanda 
həlak olmuş  AĞAXAN QULİYEVİN  əziz xatirəsinə.

Hacı Mirhaşım Talışlı

Saf adını yaşadan
Bu məktəbdə oxudu.
İllər keçdi, dolandı, 
Dilçi, müəllim oldu.

Adi adamlar kimi 
Yaşamaq istəmədi.
O, Müşfiq, Həzi kimi 
Ömrünü kəsə getdi.

Zirvədəki qar kimi 
Saçlarını ağ görəydim. 

Dostların arasında 
Kaş onu sağ görəydim.

Yox, yox, ölməyib, sağdır!
Ruhu bizimlə gəzir. 
Bir vüqarlı, möhtəşəm 
Zirvəsi qarlı dağdır.

Həyatı, ömrü boyu 
Sadiq qaldı andına.
 Əzəmətli abidə
 Ucaltdı öz adına.

Nəsildən nəsillərə 
Ağaxan adlayacaq. 
Onun müqəddəs 
                  adı 
Yaddaşlarda qalacaq.

O, dünyadan köçsə də, 
Ürəklərdə bahardı. 
Mənim könül 
                  dünyamda 
Şirin bir xatirəyə
Dönüb əbədi qaldı.

ƏBƏDİ QALDI
Əziz dostum və qardaşım Ağaxanın əziz xatirəsinə

Ə.Nuriyev
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Hirkanlı iş adamı Elşad Əyyub oğlu Quliyev qəsəbə 
məscidinin tikintisinə 40 milyon manat (8 000 AZN) 
yardım etmişdir.

HİRKAN QƏSƏBƏ mƏScİDİ





YURDA GƏLƏN GÖRƏR Məskən 

Qardaşların atası Məşədi Mirzəkişi Lənkəranın 
İstisu qəsəbəsində hörmət sahibidir. Ömrü boyu 
bu ərazidə fəaliyyət göstərən çayçılıq sovxozunda 
alın təri töküb. Nəticədə həm dövlətin, həm də 
övladlarının yanında üzü ağ olub. Söz-sözü çəkəndə 
deyir: 

- Dünyaya gözümü açanda bu yerlərdə ucu-bucağı 
görünməyən yaşıl çay plantasiyalarını görmüşdüm. 
Təəssüf ki, onlardan əsər-əlamət qalmayıb. İllər, on 
illərlə çəkilən zəhməti necə də qəddarcasına heçə 

endirdilər. Nə etdilər? Guya əhaliyə torpaq payı 
verilir. Çay sahələrini vətəndaşlara torpaq payı kimi 
verdikdən sonra dedilər ki, şəxsi əmlakınızdır. Qırın 
çay kollarını yerində buğda, arpa, tərəvəz, bostan 
bitkilərini əkin. Belə də etdilər. Ağıllı adamlar, həmin 
çay plantasiyalarında illər boyu zəhmət çəkənlər 
haqq səsini ucaltdılar. Faydası olmadı. Dağıdılan 
dağıdılıb, yerdə qalanı da kol-kos örtdü. Sən demə, 
vəzifə daşıyan bəzi üzdəniraq məmurlara məhz belə 
lazımmış… Tanrıya şükürlər olsun ki, hörmətli 

Bəxtiyar HÜSEYNOV
 bölgə müxbiri 

YAŞIL ÇAYA YAŞIL İŞIQ

Sahibkarlara geniş şərait və imkan yaradılmalıdır. Çünki müstəqil 
dövlətimizin iqtisadi inkişafı daha çox onların şərəfli əməyindən asılıdır. 

H.Əliyev

Qədim əfsanələrə 
görə, göylərin elçisi 

kimi tanınan çin 
hökmdarı çen-Nunq 

(eramızdan 3000 il 
əvvəl yaşayıb) çayın 
fatehi hesab olunur.

Son illərin söhbətidir. Yolumuz təsadüfən Moskva şəhərinə düşmüşdü. Burada çoxlu eloğlumuzla 
tanış olduq. Ümid verən o idi ki, əksəriyyəti başını aşağı salıb çörəyini qazanır, lazım olan məqamlarda 
Rusiyanın ictimai-siyasi həyatında özlərini göstərməklə Azərbaycanın şərəfini ucaltmağa cəhd edirlər. 
Belə bir ürəkaçan reallıq bizi sevindirməyə bilməzdi. Sanki quş olub qanadlanmaq istəyirdik. Yaxşı iş üz 
ağardar, - deyiblər. Bu gün millətin hər bir övladı yaxşı, fədakar işiylə seçilməlidir ki, başımızın üstündə 
gəzən kabus birdəfəlik yox olsun. İnşallah vəziyyət yaxşılıqdan xəbər verir. Xoş soraq-xoş ovqat təsiri 
bağışlayar. Bu ovqatı bizdə elə ilk andaca yaradan Moskva və Yekaterinburq şəhərlərində yaşayan 
Yaqubov qardaşlarının ürəkaçan fəaliyyətidir. Bəs, kimdir Yaqubov qardaşları? Onların məqsədi nəyə 
hesablanıb? Hansı vacib məsələləri həyata keçirmək niyyətindədirlər?.. 

Əlbəttə, yazıda bu suallara cavablar axtara-axtara Elşadın, Arazın, Hikmətin, Arzumanın və Elbrusun 
hamıya örnək olan faydalı işlərindən söhbət açmağa çalışacağıq. 
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Prezidentimiz İlham Əliyev cənabları ölkədə 
çayçılığın inkişafını diqqət mərkəzində saxlayıb. Elə 
oğlanlarım - Elşadı da, Arazı da həvəsləndirib doğma 
elimizə gətirən, ən əsası çayçılıqla məşğul olmağa, 
onun əvvəlki şöhrətini özünə qaytarmağa cəlb edən, 
yenə də deyirəm, hörmətli Prezidentimizin çox 
ağıllı və uzaqgörən siyasəti olub. Əminəm ki, qısa 
vaxt ərzində bu siyasətin uğurlu bəhrəsini görəcəyik. 
Mən də bu qoca vaxtımda qolumu çırmalayıb 
övladlarımla yeni çay sahələrinin salınmasında 
illər boyu qazandığım təcrübədən istifadə etməyə 
hazıram. Əlimin və ayağımın suyu hələ çəkilməyib. 
Çünki xoşniyyətli məramın sonu sevinclə başa 
çatır…

Məşədi Mirzəkişi xoşbəxt, həm də təvazökar  
insandır. Oğlanlarının onun yoluyla getmələri 
ömrünə ömür calayır. Övladın yaxşı işi el-obada 
valideyni başıuca edər. Elşad və Araz kimi. Qəsəbədə 
yaradılan «Yaşıl çay» fermer təsərrüfatı çoxlarına 
köməkdir. Burada işləyənlər qardaşlardan razılıq 
edirlər. Deyirlər sağ olsunlar, vaxtı-vaxtında əmək 
haqqımızı verirlər. Narazılığımız yoxdur. Heç ola da 
bilməz. Çünki onların hər biri din, iman sahibidir. 
Hansı ocaqdan çıxdıqlarını yaxşı bilirik. 

Elşad Yaqubov ilk qaranquşun gəlişinə oxşayan 
«Yaşıl çay» fermer təsərrüfatının yaradıcısıdır. Xeyir-
duasını da atasından alıb. Məşədi Mirzəkişi: «Xeyirli 
olsun, bala, – deyib. – Qurub-yaratmaq, eyni 

zamanda əkib-becərmək bizə ulu əcdadlarımızdan 
mirasdı. Xeyirxah iş görən heç vaxt xəcil olmaz. 
Çünki yaradan onun arxasındadır». 

Elşad söyləyir ki: 
-Atamın hikmətli sözləri həvəsimi birə-min 

artırdı. Qardaşım Arazı da bu işə qoşdum. Əl-
ələ verib işləyirik. Sağ olsun Lənkəran şəhər 
icra hakimiyyətinin başçısı Süleyman Mikayılov. 
Yenilikçi insandır. Biləndə ki, çayçılıq təsərrüfatı 
yaratmaq üçün o boyda işləri qoyub Rusiyadan 
gəlmişik, sevincini gizlədə bilmədi. Tezliklə əlaqədar 
qurumlara tapşırıqlarını verdi. 

- İşə başlayın, -  deyə Süleyman müəllim bizi daha 
da ruhlandırır. - Məqsədim Lənkəranda çayçılığı 
əvvəlki vaxtlarda olduğu kimi inkişaf etdirməkdi. 
Elə sizin bu qəsəbədə Lənkəranda, ümumiyyətlə 
Azərbaycanda ilk çayçılıq sovxozu təşkil olunub. 
1932-ci ildə yaradılan həmin təsərrüfata milliyətcə 
gürcü olan N. Kaftarzade başçılıq edib. Çox 
keçməmiş sovxozun şöhrəti bütün ölkəyə yayılır. 
Kirov çay sovxozu kimi tanınan təsərrüfatınız 
çayçılığa dərindən yiyələnmək üçün əsl təcrübə 
məktəbinə çevrilib. Bir faktı da qeyd etməyə bilmə-
rəm. Təsərrüfatınızın ərazisində qısa vaxt ərzində 
tikilib istifadəyə verilmiş çay fabrikinin keyfiyyətli 
məhsulu həmişə yüksək qiymətləndirilməklə 
mükafatlara layiq görülərdi. Tarixə çevrilən bu 
faktları indi kitablarda oxuyuruq. İnsanın yaratdığını 

çayın toxumları 
Hindistanda yaşayan 
britaniyalı zabitə 
1780-ci ildə çindən 
göndərilib. Bu bitki 
həvəskar hərbi botanik 
tərəfindən uğurla 
yetişdirilsə də, kütləvi 
şəkildə istifadə edilmir. 

Rəvayətə görə, günlərin birində Çin imperatoru Çen-Hunq sarayının qarşısındakı ecazkar bağında 
əyləşdiyi zaman, kolların birindən hökmdarın suyuna birneçə yarpaq düşür. Elə həmin an su qızılı-qəhvəyi 
rəngə bürünür. İmperator təsadüfən içkinin dadına baxdıqda onun gözəl, bir az ağız büzüşdürücü təsirindən 
təəccüblənir. Sən demə, suya düşən yarpaqlar çay yarpağı imiş.

Əl işdən soyumaz, ürək arzudan...
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elə insanlar dağıdıb məhv ediblər. Məhz sizin kimi vətənpərvər 
oğlanlar qabağa düşməlidi. Bilirəm, çətindi, əzablıdı. Suvarma 
sistemindən tutmuş bütün vacib sahələr bərbad hala 
düşüb. Neyləməli? Əl-ələ verib çayımızın əvvəlki şöhrətini 
qaytarmalıyıq. Bunu mütləq etməliyik. Nə kömək lazım olsa 
əlaqədar qurumlar tərəfindən sizə yardımlar ediləcək. 

-Bəli, işlər tədricən qaydasına düşməkdədir, - deyə Elşad 
Yaqubov gümrahcasına fikrini bildirir: - Təsərrüfatımızın 50 
hektar sovet vaxtından qalmış çay sahəsi vardır. Uzun illərin 
baxımsızlığı nəticəsində plantasiyalar demək olar ki, yüz faiz 
batmışdı. Yenə deyirəm, sağ olsun Süleyman müəllim. Bizə 
vaxtında köməyini əsirgəmədi. Xüsusilə texnika sarıdan. 
Sahələrimizdə əsaslı bərpaya başlamışıq. İşlər artıq qaydasına 
düşüb. Bu il ilk məhsulumuzu dərib emal müəssisəsinə 
göndərdik. Bizim kimi, sahələrdə çalışan qız-gəlinlərin də 
sevinci yerə-göyə sığmırdı. Dərimin ilk günündə hamı bir-birini 
təbrik edirdi. Səkkiz ton yaşıl fleş. Bizim ilk nübar məhsulumuz 
idi. Bir daha inandıq ki, Rusiyadan nahaq yerə gəlməmişik… 

Məşədi Mirzəkişinin xeyir-duası və ağıllı məsləhətləri 
Elşad və Arazı təsərrüfat işlərinə möhkəmcə bağlayıb. Sahənin 
yarıdan çoxunda yay şumu başa çatıb. Ara kanalların qazılması, 
torpağın daraqlanıb bir səviyyəyə gətirilməsi son mərhələdədir. 
Bizə verilən məlumatdan aydın oldu ki, oktyabrın ikinci 
yarısından yeni çay əkininə başlanılıb. 

-Düzdür, çayçılığın inkişafı sağlam və standart şitilə bağlıdır. 
Hamı deyir ki, bu, əsas amildir. Hələlik təsərrüfatımızda çay 
şitilinin yetişdirilməsinə doğrusu risk etmədik. Rayonumuzun 
Vilvan kəndində bütün ömrünü çayçılığa həsr edən bir insan 
yaşayır. Bu sahə üzrə alim-aqronom İlyas Əliyev. Sovet 
dönəmində üzün illər çayçılıq təsərrüfatına rəhbərlik edib. 
Təkcə onun sovxozu hər il dövlətə iki min tondan artıq yaşıl 
fleş verərmiş. Vilvan kəndində də hər şey dağılıb. İlyas əmi 
ötənlərdən danışdıqca onun kimi bizim də qanımız qaralır. Nə 
edəsən? Keçənə güzəşt deyilib. Əli işdən soyumayan nurani 
ağsaqqal yenə yaxşı təsərrüfat yaradıb. Çay şitilliyinə isə söz ola 
bilməz. Sahələrimizdə əkini aqrotexniki müddətdə keçirmək 
üçün şitili İlyas kişinin təsərrüfatından gətirəcəyik. Belə xeyirxah 
insanları gərək qoruyasan. Çünki onların uzun illər ərzində 
qazandıqları həyat təcrübəsi bizlərə əsl örnəkdi. Artıq dostuq. 
Onu da yəqin bilirəm ki, möhkəmlənən münasibətlərimiz 
ümumi işimizə daha çox fayda verəcək.

Qardaşlar biri-birinə arxa, dayaqdır. Məşədi Mirzəkişinin 
övladları işlərini məhz bu istiqamətdə qurublar. Atalar sözüdü: 
Mehriban yaşamaq bütün müşkül məsələləri həll edir. Bu 
səmimi və nəcib ailədə də real vəziyyət belədir. Qayğılar bitib-
tükənmir, üstəlik min dərd var. Ən əsası da  hər addımda 
vəsaitə ehtiyac duyulur. Daxili imkanlar öz yerində. Hörmətli 
Prezidentimiz İlham Əliyev sahibkarlara və fermerlərə dövlətin 
qayğısını gündən-günə artırır. Xüsusilə bu ilin əvvəllərində 
yanacaq və sürtkü yağlarının, habelə keyfiyyətli toxum və 
mineral gübrələrin əldə edilməsi üçün səksən milyon manat 
dövlət büdcəsindən vəsaitin ayrılması bir daha onu göstərir ki, 
ölkə başçısı kənd təsərrüfatı sektorunun güclənməsini günün 
vacib məsələsi kimi diqqətində saxlayır. Əlbəttə, dövlətin 
ayırdığı yardımdan Lənkəran rayonundakı «Yaşıl çay» fermer 
təsərrüfatına da pay düşəcək. Bununla əlaqədar lazım olan 
sənədlər tərtib olunaraq qeydiyyatdan keçirilib. Dövlət hələ qol-

Lənkəran çayının tarixi şöhrətini geri qaytarmaq istəyənlər ötən 
illərin təcrübəsindən çox şey öyrənməli, onu sahələrdə becərməklə 
yanaşı qurudulması texnologiyasını da ustalardan öyrənməlidirlər.
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qanadı bərkiməyən, yeriməyə təzə-təzə başlayan 
təsərrüfata digər yardımları da nəzərdə tutub. Hə 
qayıdaq, qardaşların biri-birinə köməyi, arxa-
dayaq durmasına. Bu köməyin sonunda bərəkətli 
torpağımızın əvvəlki şöhrətini özünə qaytarmaq 
durur. İlk addımlar fərəhlidir. 

Qardaşlar çayçılıqla yanaşı digər sahələri də 
yaradıb inkişaf etdirmək fikrindədirlər. Bunun üçün 
möhkəm bünövrə yaradılıb. Arıçılıq, heyvandarlıq 
və balıqçılığın təşkili  üçün lazım olan işlər görülür. 
Dama-dama göl olar, - deyiblər. Talış dağlarının 
ətəklərinə sığınan İstisu qəsəbəsində Məşədi 
Mirzəkişinin övladları öz halal zəhmətləriylə yeni-
yeni iş sahələri yaratmaq əzmindədirlər. Daha 
doğrusu, tədricən yaradırlar. Çünki yaxşı bilirlər 
ki, bu təsərrüfat sahələrində elə həmin qəsəbənin 
vətəndaşları işləyəcək, maddi imkanlarını 
artıracaqlar. Bu da xeyriyyəçiliyin ən əsas qayəsidir. 
Hələlik iş məsələsində başqa yerlərdə olduğu kimi 
Lənkəranda da çox çətinliklərlə qarşılaşır. Ötəri 
haldır. İnşallah, rayon rəhbərliyini qayğılandıran 
qlobal və vacib məsələlərin fonunda adamların işlə 
təminatı mütləq həll olunacaq. 

Araz Yaqubov «Yaşıl çay» fermer təsərrüfatının 

təsisçisidir. Əsl zəhmət adamıdır. Vaxtının çoxunu 
plantasiyalarda keçirir. Hər bir çaybecərənlə fərdi 
söhbəti və səmimi münasibəti onu kollektivə 
sevdirib. Araza oğul, qardaş gözüylə baxırlar. Ən 
ümdəsi dərdini-sərini ona deməkdən çəkinmirlər. 
O deyir:

-Bildiyiniz kimi Moskvada yaşayırdıq. Elşadın 
da, elə mənim də günüm-güzəranım yaxşıdan-yaxşı 
keçirdi. Rus olanda nə olar. Əksəriyyəti insaflıdı. 
Məhz onların sayəsində biznesimizi qura bildik. 
İşlər əla gedirdi. Qazandığımız dostlar bizi əlləri 
içində saxlayırdılar. Hamısı da imkanlıydı. Lap 
elə yuxarıda vəzifədə olanları da var idi. Məsələn, 
tatar Marat Qafaroviç, rus Petrakov Gennadi 
Nikolayeviç… Sayını artıra da bilərəm. Hər il 
ailəliklə bizə qonaq gələrək füsunkar diyarımıza 
məftun olurlar. Qonaqpərvərlik bizim qanımızdadı. 
Başqa millətlərlə ünsiyyətdə bunu əsas amil sayıram. 
İndiki şəraitdə adamın dostsuz yaşaması və işləməsi 
çox çətin məsələdi. Biz də Rusiyada olarkən oradakı 
dostlarımızla gündəlik işimizi qura bilirdik. Nə isə. 
Elə bu vaxt atamızla qısa bir telefon söhbətimiz 
oldu: 

-Gəlin evinizə. Torpağa bağlanmağınızı məsləhət 

Çayın geniş yayılmasına səbəb 1823-cü ildə şotlandiyalı mayor Robert Brusin ov zamanı tapıntısı olur. O, 
Azzama və Birma arasındakı meşələrdə hündür çay bitkisinə rast gəlir. O vaxtdan ingilislər əmin olurlar ki, 
Hindistanda çay yetişdirmək mümkündür.

Bu gün Hindistanda 
7000 çay plantasiyası 
var. 
çinlilər üçün isə çay 
mərasimi çaydan zövq 
almaq, onun təsirini 
orqanizmin və ruhun 
xeyrinə yönəltmək 
üsuludur. çində çayın 
keyfiyyətinə diqqət ən 
vacib məsələlərdən 
sayılır. 

Dağlar payını əsirgəməz bar istəyəndən.
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görürəm, - dedi. - Rayonumuza da zəhmətiylə 
ucalan və torpağın qədrini bilən bir ziyalı başçı 
təyin edilib. Cavandı. Hər şey yaxşı olar, gəlin. 
Vəssalam, biz də yığışıb gəldik. Peşman deyilik. 
Hörmətli Süleyman müəllim elə bir gün olmaz 
ki, işimizlə maraqlanmasın. Rəhbərin diqqətli 
olması hər şeydən üstündür. Fürsətdən istifadə 
edib atamın, qardaşım Elşadın və öz adımdan 
Lənkəran şəhər icra hakimiyyətinin başçısı 
Süleyman Mikayılova minnətdarlığımı bildirir, 
uğurlu fəaliyyətində yeni-yeni nailiyyətlər 
arzu edirəm. Çünki Süleyman müəllimin 
bütövlükdə Lənkərandakı səmərəli fəaliyyəti 
biz fermerlərin sabaha inamını qat-qat artırır. 
Axı, xeyirxah bir əməli həyata keçiririk. Tanrı 
bizə yardımçı olsun. Fürsətdi, qoy bir vacib 
məsələni də diqqətinizə çatdırım. Qardaşlarımız 
Yekaterinburq şəhərindən zəng vurub dedilər 
ki, qəsəbədə ilk təhsil aldığımız məktəbin 
rəhbərliyi ilə əlaqə saxlayın. Bildirdilər ki, 
mütləq bir iş görün. Vəsait göndərərik, narahat 
olmayın – dedilər. Atamızla birlikdə məktəbə 
getdik. Direktor Yusif Ağayev təmkinli, həm 
də alicənab bir ziyalıdı. Çox səmimi şəkildə 
atama müraciətlə Məşədi, elə də bilirdim, - dedi. 

- Övladlarının səxavətinə bələdəm. Bilmirəm, 
sizə təşəkkürümü necə bildirim? 

Atam: 
-Borcumuzdur, - dedi. - Dünən balalarım 

oxuyurdu bu məktəbdə, indi isə nəvə-
nəticələrim… 

Məktəbə baxdıq. Qəribə mənzərənin şahidi 
olduq. Yusif müəllim ah çəkib dedi:     

-Bu yarıuçuq binada dörd sinif otağımız 
yerləşməlidi. Dərs ilinə də lap az qalıb. Mən 
də öz növbəmdə Yusif müəllimə ürək-dirək 
verib dedim ki, narahat olmayın, hər şey yaxşı 
olacaq. İşi gərək Allah yoluna qoya. Heç iki 
gün keçməmiş qardaşlarım dediklərinə əməl 
etdilər… 

Söz vermişdik, onu icra etmək üçün işə 
başladıq. Bizə dodaq büzənlər də vardı. Heç 
vaxt belələrinə məhəl qoymamışıq. Binaya 
lazım olan bütün materialları qiymətindən 
asılı olmayaraq alıb məktəbə gətirdik. İnanın 
mən, məktəbin direktoru Yusif müəllimi heç 
vaxt həmin günlərdə olduğu qədər sevincək 
görməmişdim. İşə başladıq. Usta, rəngsaz və 
fəhlələrin yemək-içməklərini vaxtı-vaxtında 
təşkil etməklə sentyabrın 10-a işi qurtarmağı 
onlardan dönə-dönə xahiş etdim. Üzüqara 
qalmadıq. Təyin olunan vaxtda bütün işlər başa 
çatdırıldı. Özü də zövqlə, yüksək keyfiyyətlə. 
Deyərdim ki, dövlət hesabına istifadəyə verilən 
məktəblər kimi. Əlbətdə, bu, birinci növbədə 
atamız Məşədi Mirzəkişinin, qardaşlarım 
Elşadın, Hikmətin, Arzumanın, Elburusun 
əməyi idi. Çox sevinirəm ki, bu xeyriyyəçilik 

Azərbaycanlılar çayı armudu 
stəkanda qəndlə içirlər. Şirniyyat 

öz yerində, amma ağsaqqallar 
deyirlər ki, çayın ətrini yalnız 
onu qəndlə içəndə duymaq 

olur. Qənd, adətən, ağıza 
atılmazdan əvvəl onun bir 

hissəsi stəkandakı çaya batırılır. 
Bunu bir neçə cür izah edirlər. 

Bəzilərinin fikrincə, qəndi çaya 
salmaq onu yumşaltmaq və 
şirinliyi daha tez hiss etmək 

üçündür. Nağıla oxşayan başqa 
bir mülahizə: guya, keçmişdə 

adamları çayla zəhərləmək 
dəbdə olub. Zəhərli çaya 

salınan qənd bir anda yaşıl 
rəng alır və qonağı ev sahibinin 

məkrli planından xəbərdar 
edirmiş.

Bu da çaydır, amma meşədə  bitir, yabanıdır.
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işinin görülməsində mənim də payım vardı. Allaha 
şükür edirəm. 

…Dərs ilinin başlanmasıyla əlaqədar 
Lənkərandakı İstisu qəsəbə orta məktəbinə 
getmişdik. Tədbirə xeyriyyəçi fermer Araz 
Yaqubov tərəfindən dəvət edilmişdik. 

Əvvəlki tikilinin yerində yüksək standartlara 
uyğun bina dayanmışdı. Son dəbdə olan polad 
qapı və pəncərələr, zövqlə döşəməyə düzülmüş 
kafel, binanın tavanı, örtüyü qəsəbənin valideyn 
və müəllimləri kimi şəxsən bizim də sevincimizə 
səbəb oldu. 

Yaşıl çaya yaşıl işıq! Bu işığı hələ keçən əsrin 
70-ci illərində ulu öndərimiz Heydər Əliyev 
yandırmışdı. 1983-cü ildə SSRİ Nazirlər Sovetinin 
sədrinin birinci müavini vəzifəsində çalışan Heydər 
Əliyev Sov. İKP-nin Siyasi Bürosunda Azərbaycan 
üçün çox önəmli olan mühüm bir qərarın qəbul 
edilməsinə çətinliklə də olsa nail oldu. Qərar belə 
idi: «Azərbaycanda çayçılığın sürətli inkişafına 
nail olmaq!» Ulu öndərimizin səyləri ilə böyük 
bir ölkədə çay sahəsində  mühüm qərarlar həyata 
keçdi. Sonrakı hadisələr sizə və bizə məlumdur. 
Ulu öndərin varisi İlham Əliyev cənabları artıq milli 
və tükənməz sərvətimiz olan «yaşıl qızıl»ın sürətli 
inkişafına yaşıl işığın yandırılmasına start verib. İndi 
Lənkəranın ayrı-ayrı yerlərində bir neçə çayçılıq 
fermer təsərrüfatı fəaliyyət göstərir. Salınacaq yeni 
çay plantasiyalarını lap yaxın illərdə yenə də Cənub 
mirvarisi adlanan Lənkəranın şanı və şöhrətinə 
çevrilməlidir. Bunu görmək və duymaq məqsədiylə 
Lənkəranın İstisu qəsəbəsindəki «Yaşıl-çay» fermer 
təsərrüfatına kiçik ekskursiya etmək kifayətdir. 

Rusiyaya isə çay Asiyadan Sibir vasitəsilə gətirilib. Bu, rus diplomatı Vasili Starkovun adı ilə bağlıdır. O,  
qərbi monqol xanlarından birinin hədiyyəsini çara təqdim edib. Yeni içkini çar çox bəyənib. XVII əsrin 70-ci 
illərində çay Moskvaya aparılaraq gündəlik qida məhsulu kimi satılıb. 

Çay əsasən Hindistanda, Seylonda, Türkiyədə, Gürcüstanda və 
Azərbaycanda yetişdirilir.

Məhsul boldur, üzlər gülür.

Armudu stəkanda çay...
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gÜNEYİN göZÜ
ƏRDƏBİL

Bəhruz Əbülfəzloğlu

(İkinci səyahət)
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“Körpü”yə üçüncü yazını hazırlayarkən tarixi əsərlər müəllifi Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin 1921-ci ildə 
Türkiyədə çapdan çıxmış “Tarixi, coğrafi və iqtisadi Azərbaycan” kitabı əlimə düşdü. Müəllif görkəmli türk alimi 
Katib Çələbinin (1609-1658) müasiri səyyah Əbu Hamid Əndəlisinin Ərdəbil ətrafında gördüyü iki batmandan 
ağır, polad səsli qara daşdan söhbət açır. Bu daş vasitəsilə quraqlıq zamanı necə yağış yağdırıldığının 
təsvirini verir. Kahin sələflərin onun üzərinə ibranicə (yəhudi) xətlər, əllərilə göylərə səcdə edən adam rəsmi 
çəkdikləri, onun sayəsində üç gün, üç gecə yağış yağdırıldığı göstərir. Sonra yerinə aparılan daşın hansı 
müqəddəslərin möcüzəsi olduğu vurğulanır. Yazıçı Çələbinin xurafata inandığını deyərək şəkkini gizlətmir. 
Biz də bunun əfsanə, yaxud həqiqət olduğunu təsdiqləmək inadından uzağıq. Lakin ingilislər tərəfindən 
başına oyun açılan Ərdəbil hamamının cəmi bir şam vasitəsilə qızdırılmasını da yada salmaq yerinə düşərdi. 
Bu ki uzaq keçmişə deyil, yaxın vaxtlara aid hamını heyrətə salan faktdır. 

Tarix boyu minlərlə yaşayış yeri istilaçılar tərəfindən məhv edilib. Ərdəbil və onun ətrafında da yadellilərin 
at oynatdıqları, qəzəb qılıncını işə saldıqları məqamlar az olmayıb. Amma o, yaşayıb, indi də reallıqdır. Yazıçı 
bunun əsas səbəbləri sırasında təbii-coğrafi amilin də rolunu göstərib. Vilayətə diqqətlə nəzər saldıqda 
Y.V.Çəmənzəminlinin fikrinin əsaslı olduğu nəzərə çarpır. Yolunuz Astaradan Ərdəbilə düşərkən Heyran 
dağlarının sağına-soluna yaraşıq verən meşələrə diqqət yetirmisinizmi?

Ərdəbil şəhərinin göydən görünüşü.
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Yaşıl libaslı meşələrdə istirahət də 
mümkündür, mer-meyvəsindən bəhrələnmək 
də. Savalanın şərq ətəklərindəki, Xalxal 
ərazisindəki (105 min hektardan çox) meşəliklər 
Ərdəbilin və əhalinin iqtisadi durumunda 
mühüm rol oynayır.

Vilayətin çaylarından, göllərindən bəhs 
etməzdən əvvəl dağlarına üz tutmaq istərdik. 
Ən əvvəl isə Savalana. Ölkədə Savalandan 
da uca zirvələr var. Fəqət onunla qoşa 

dayanmağa layiq yalnız özüdür. Hamısının 
başı qarlı-boranlıqdır. Yan-yörəyə, zirvədəki 
lövhələrə gələndə vəziyyət dəyişir. Savalanın 
hər tərəfi sanki mahir sənətkar əli ilə həyat, 
varlıq üçün cilalanıb. Kainatımızda çevrəsində 
1000-dək insan məskəni olan tək-tək dağ 
mövcuddur. Təbii istehkama bənzər  dağları, 
dərələri, qayaları, mağaraları zəbtin qeyri-
mümkünlüyünü görən işğalçılar Ərdəbili ya 
tezliklə tərk etməyə, ya da yerli sakinlərlə 

ƏRDƏBİL mEŞƏLƏRİ SƏYYAHI DA, SIğINAcAQ 
TAPmAQ İSTƏYƏNİ DƏ RuZİSİZ QoYmAZ.

Yaşıl libaslı meşələrdə, başı qarlı-boranlı dağlarda təbiətin əsrarəngiz mənzərəsi canlanır.
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dil tapmağa, bərpaya imkan 
yaratmağa üstünlük veriblər. 

Diyarın tarixə bəxş etdiyi 
görkəmli şəxsiyyətlər, söz- sənət 
ustadları, sərkərdələr, elm 
xadimləri kifayət qədərdir.
Bunlar silsilə söhbətlərin 
mövzusudur. Azərbaycan 
poeziyasının şah zirvəsi 
M.Şəhriyarın dağın ətəyindəki 
Xoşginabdan pərvazlanması, 
nəsrimizin Fəthi Xoşginabi kimi 
unudulmaz nümayəndəsinin 
də həmin kənddə boya-başa 
çatması, Savalan təxəllüsü ilə 
əsərlərini təqdim edən onlarca 
istedadın mövcudluğu... Onsuz 
da ustadların ruhu hər gün yad 
olunur. Bizə miras qoyduqları 
xəzinə o qədər zəngindir 
ki, hansısa dürrü götürməyə 
çətinlik çəkirsən. Fəxr etməli, 
qürurlanmalı əsas cəhət isə budur 
ki, onların Xətai yurdundakı 
məhəbbətləri bir evdən, 
obadan, əyalətdən başlayıb 
bütöv Azərbaycanı əhatə edir.
Ərdəbildən “Yanar” təxəllüslü 
gənc şairin “Səni sevdim 
Azərbaycan” şeirindəki aşağıdakı 
misralarda olduğu kimi:

Ərdəbildə Səfəvilər sülaləsinin banisi Şeyx Səfi əd-Din İshaqqın (Şeyx Səfi, Şeyx Səfi Ərdəbili) məqbərəsi.

Bu dünyanın varından da,
Zirvələrin qarından da,
Bağçaların barından da,
Səni sevdim Azərbaycan.
Olsun canım sənə qurban.

Dağ otu, bulaq suyu. Ye, iç, şığı köhlənini.

Ərdəbilə, yoxsa Germiyə - seçim yolçunundur.
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YURDA GƏLƏN GÖRƏR Məskən 

Tanrı fırçasının Savalan lövhələri.

Başı qarlı dağların ətəyində lalələr meydan sulayır.
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Güneyin üç şəhərinin - Ərdəbil, Xalxal və Meşkinin dövrəsində 
yerləşən Savalan dağının şəninə o qədər şeirlər, nəğmələr, rəvayətlər 
qoşulub, epitetlər səslənib ki, sadalamaqla qurtarmaz. Ona 
Azərbaycanın qüruru, yenilməzlik zirvəsi, həyat mənbəyi, igidlik rəmzi... 
də deyilir. Savalan dağ silsiləsi Ərdəbilin şimal-qərbindən, Qarasu 
dərəsindən başlayıb Əhərin cənubundakı Qoşadağda bitir. Turistlər 
zirvəsinə adətən həvəs və romantikalarına uyğun marşrutlar seçirlər.
Maraqlı gəzinti və əyləncə üçün səfərə azı 8 saat vaxt sərf olunur. 
Marşrut startını Qotursu nahiyəsindən götürüb Qoşadağda bitirirlər.

Savalanın hündürlüyü 4811 metr, uzunluğu 60 km, eni 48 km-dir. 
Şimalından qar əskik olmaz. Təbii coğrafi mövqe və hündürlüyü bunu 
şərtləndirir. Zirvənin mehi, soyuq hava kütləsi demək olar bütövlükdə 
vilayətə  təsirsiz qalmır. Zirvədəki soyuq, ətək və yamaclardakı ilıq 
hava onu təbii yaylağa çevirib. Nəinki Güneydə, bütün İranda belə də 
tanınır. Savalan dövrəsindəki yaşayış yerləri digər guşələrə nisbətdə qışı 
daha erkən, oktyabrın sonlarında qarşılayırlar. Kəndlərin əksəriyyətinə 
şaxtalı-qarlı günlərdə yol bağlandığından bayatılı, nağıllı günlər yayda 
toplanan azuqə ilə yola verilərdi.

Silsilənin uca zirvələri önündə Sultan Savalan, Hərəm dağı, Canavar 
dağı dayanır. Göy dağ, Kəsri dağı, Ağan dağı və Qızıl gül dağına da əl 
asanlıqla çatmır.

 Bu DAğLAR, uLu DAğLAR...

Vaxtı ilə Ərdəbil yerli hökmdar Bani Sağın hərbi qərargahı olmuşdur və o öz paytaxtını Marağadan bura 
köçürmüşdür. Şəhər monqolların işğalına kimi Azərbaycanın siyasi və mədəni mərkəzi olub. 

Savalanın qarı naşı səyyahı çaşdırar, suyunun istisi saunadan geri qalmaz.
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YURDA GƏLƏN GÖRƏR Məskən 

Savalan hər addımda insanı heyrətə salan 
özəlliklə zəngindir. Gördüyünüz göl zirvədə 
vulkanik  proseslərdən yaranıb. Dağın ən yüksək 
zirvəsindədir.Yay-qış  buz qatı ilə örtülüdür. Buzun 
qalınlığı üzərində gəzməyə, xizək sürməyə davam 
gətirir. Dövrəsinə daim turist axını var. 

Bu isə Şorabil gölünün Urmiyə gölündən də 
əvvəl yarandığı söylənilir. Suyunun şorluğuna görə 
həmin adı daşıyır. Yel xəstələrinin şəfa tapdığı Qara 
gölü, Huşəng meydanı və Molla Əhməd göllərini 
və digər nadir inciləri qoynuna alan Savalanın 
bu mənbələri sonalı, güllü-çiçəklidir. Kəklik, çöl 
xoruzu, ördək, ceyran, maral, qaban, ayı və digər 
quşlar, heyvanlar buraları özlərinə məskən seçiblər.
Dünyada məşhur olan Ərdəbil balı bu çəmənzarın 
minbir çiçəyinə qonan arılar vasitəsilə hasil olunur.

Ovçuluq həvəskarları vəhşi heyvanların 
məskunlaşdığı Şirvandərəsi, Qara su, Xoruslu, 
Ağbaba, Hacılı, Həsən dərəsi yataqlarına, mağaralara 
üz tuturlar. Fındıqlı meşələri isə yaşıl zolağların ən 
məşhurudur. Müalicəvi genetik bitkilər məskənidir.

ZİRVƏLƏRƏ SIğINAN 
SoNALI göLLƏR

Göldə payız mənzərələri.

Günəş yamaclara düşəndə qarları əridib gölün sularını coşdurur.
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Savalan və ətəyini bulaqları, isti mədən suları xüsusi şöhrətləndirib. 
Bəzilərinin tərkibindəki mineral maddələrin yer üzündə bəlkə də 
alternativini tapmaq qeyri-mümkündür. Amma Savalanın bu cəhətdən 
döyünən qəlbi Səreyndir. Ərdəbilin 28 kilometrliyində, Tehrana 
gedən magistral yolun kənarındadır. Mənası bulağın gözü deməkdir. 
Hələ qədim Sasanilər dövründə buralar yuxarı dairələrin istirahət yeri 
imiş. Mağaralarına, qayalıqlarına görə Zikərto və Saqarti adlandırıblar. 
Sonralar Səreyn dağıdılıb, tarixi, mədəniyyəti ilə bağlı nə varsa məhv 
edilib. Yalnız ötən əsrin 90-cı illərindən sahibkarların, iş adamlarının 
bura üz tutmaları abadlığına, inkişafına təkan verib.

Səreyn hövzəsi Savalandan süzülüb gələn və onun özündəki yeraltı 
suları cəmləşdirir. 9 bulağında hər il yüz minlər şəfa tapır. Saunalardan, 
digər tikililərdən, xidmətlərdən külli miqdarda gəlir götürülür.

Bulaqlarının müalicəvi xassələri
1. Göz suyu, Pehinli, Beşbacılar, Qarasu, Sarısu - əsəb-damar;
2. General suyu, Qəhvə suyu-sümük ağrıları;
3. Camış gölü-revmatizm;
4. Viladərə suyu - mədə-bağırsaq xəstəliklərinin müalicəsində 

istifadə olunur.
Borclu və Qoparçay çeşmələri Nirdədir. Suyu revmatizmin 

qənimidir. Xalxaldakı Kivi suyu və Samsaran bulaqları əsəbləri 
sakitləşdirir. Meşkindəki İlanlı, Mələk suyu və Mönil çeşmələri də 
eyni xassəyə malikdir. Oradakı Qınırqa, Şabil çeşmələrində sümük 
ağrılarına, Qotursuda isə dəri-zöhrəvi xəstəliklərinə çarə tapılır. Əlavə 
edək ki, Qotursu çeşməsinin hərarətindən böyrək və öd kisəsindəki 
daşlar əriyir.

Sıranı Ərdəbil mərkəzindəki Sərdabəçay bulağı ilə davam etdirmək 
olar ki, sarılıq xəstəliyinə tutulanların sağlamlığını bərpa etmək gücünə 
malikdir.

mƏLHƏmLİ BuLAQLAR çoX, 
SƏREYNƏ TAY YoX

Təbiətin naxışları.

Bu gölün üstündə gəzmək də 
olar, xizək sürmək də.
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Nəfis xalq sənətkarlıq nümunələri Ərdəbil varlığını əsrlər boyu tanıtmaqla 
yanaşı onun başının bəlasına da çevrilib. Yadellilər bu sərvətləri zor, hiylə 
yolu ilə ələ keçirərək müxtəlif ölkələrə aparıblar. Biz Ərdəbil mədəniyyətinə, 
incəsənətinə, memarlığına, söz-sənətinə nə vaxtsa yenidən qayıdacağıq. 
Lakin ağrı-acıları, niskilləri bölüşməyi vacib bildik. Yad elləri bəzəyən üç xalı 
timsalında.

YAD ELLƏRİ BƏZƏYƏN XALILAR
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Bax bu xalçanın 477 yaşı var. 1530-cu ildə Səfəvi Şah 
Təhmasibin hakimiyyəti vaxtında toxuyublar. Uzunu 10,5, eni 
5,3 metrdir. 26 milyon ilmə hesabına başa gəlib. Oxşarı ilə birgə 
məscidə verilib. 1890-cı ildə Ərdəbilə gələn ingilis taciri dəyər-
dəyməzinə alıb ölkəsinə aparıb. Şəxsi kolleksiyasında saxlamaq 
əvəzinə 3 il sonra Londondakı Viktoriya muzeyinə hədiyyə edib. 
Yəqin sata da bilərdi. Misaldan aydın görünür ki, məhz ingilis 
vətənpərvərliyi ilə 5 milyon eksponatı olan Viktoriyanı dünya 

muzeylərinin liderinə çevirib.
Xalçanın ecazkarlığı naxışlarında və bir də simmetriyasındadır. 

Hər iki başında lampa toxunub. Biri böyük, digəri kiçikdir, amma 
baxanda eyni ölçüdə görünür.

Bəli, sənətkar qüdrəti də, ona doğmaların, yadellinin də 
baxışları göz önündədir. Məlumat üçün deyək ki, xalçanın 
digər oxşarı Los-Ancelosun elm və tarix muzeyində saxlanılır. 
Deyilənə görə, Hitlerin də kolleksiyasında buna bənzəri olub.
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TÜRKÜN
BİRLİYİNƏ KÖRPÜ SALAN İNSAN

Görkəmli ədəbiyyatşünas, folklorşünas, publisist, dilçi, yazıçı və 
tərcüməçi, filologiya elmləri doktoru, professor Qəzənfər Paşayevin 
70 yaşı tamam olub.
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ALİmİN ömÜR YoLu 

Qəzənfər Məhəmməd oğlu Paşayev 27 avqust 1937-ci ildə 
Tovuz ra-yonunun Düzqırıxlı kəndində dünyaya göz açıb. 1962-
ci ildə Azərbaycan Pedaqoji Dillər İnstitutunun ingilis-Azərbaycan 
dilləri fakültəsini bitirib, 1962-1966, 1972-1975-ci illərdə İraqda 
tərcüməçi işləyib, burada yaşayan və sayı təqribən 2,5 milyona 
çatan azərbaycanlıların (İraq türkmanları) dialekt və folklorunun 
toplanması, araşdırılması ilə məşğul olub. «Azərbaycan dilinin 
Kərkük dialekti» mövzusunda namizədlik (1969), «İraq-
türkman folklorunun janrları» mövzusunda doktorluq (1993) 
dissertasiyaları müdafiə edib. Müxtəlif illərdə Azərbaycan Pedaqoji 
Dillər İnstitutunda, Bakı Dövlət Universitetində pedaqoji fəaliyyət 
göstərib. 1988-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür. 
O, AMEA-nın Nizami adına Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyində 
Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdiri işləyib, 2003-cü ildən AMEA 
-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunda baş elmi işçidir. 

Professor Q.Paşayevin ədəbi-elmi fəaliyyətində İraq türkmanları-
nın ədəbi-mənəvi yaradıcılığının tədqiqi və təbliği xüsusi yer tutur. 
Onun «Kərkük bayatıları», «Arzu-Qəmbər dastanı», «Kərkük 
mahnıları», «İraq-Kərkük atalar sözləri», «Kərkük tapmacaları», 
«İraq-Kərkük bayatıları», «Nəsiminin İraq divanı», «Kərkük 
folkloru antologiyası» və s. kitabları zəngin bir elm xəzinəsindən 
bəhs edir. Qəzənfər müəllim Azərbaycan, İraq, Türkiyə və ABŞ 
mətbuatında çıxmış onlarca elmi-publisistik məqalənin, «Rusca-
ərəbcə danışıq kitabı»nın (Bağdad, 1974), ingiliscə «İngiltərə 
haqqında» (Bakı, 1981) əsərlərin müəllifi, «Göylər unutmuşdu 
yağacağını», «Çağdaş İraq şeirindən seçmələr», «Yolun sonunadək» 

və s. kitabların tərtibçisidir. 
Professor Q.Paşayevin «Altı il Dəclə-Fərat sahillərində» adlı 

sanballı elmi-publisistik əsəri Bakıda və Bağdadda (ərəbcə) nəşr 
olunub və böyük ədəbi hadisəyə çevrilib. Onun «Nostradamusun 
möcüzəli aləmi» kitabı 2007-ci ildə işıq üzü görub. 

Bir neçə dil bilən alim bədii tərcümə sahəsində də fəaliyyət 
göstərir, görkəmli şəxsiyyətlər, Azərbaycanı dünyada tanıdan 
simalar haqqında məqalələr yazır. 1995-ci ildə Nizami adına 
Ədəbiyyat İnstitutunun nəzdindəki Folklor Elmi Mərkəzində öz 
vəsaiti hesabına «İraq-türkman ocağı» muzeyi yaradıb, 2001-ci 
ildə ocağın kolleksiyası Nizami adına Azərbaycan Ədəbiyyatı 
Muzeyinə köçürülüb. 1995-ci ildən Nizami adına Ədəbiyyat 
İnstitutu nəzdindəki Dissertasiya Şurasının üzvüdür. 1997-2006-cı 
illərdə həmin Şuranın həmsədri olub. Qəzənfər müəllimin pedaqoji 
və elmi kadrların hazırlanmasında xidmətləri böyükdür. Onun 
rəhbərliyi altında namizədlik dissertasiyaları müdafiə olunub. Bir 
çox dərslik və monoqrafiyaların redaktoru və rəyçisidir. «Ədəbiyyat» 
qəzetinin, «Vəfa», «Folklor və Etnoqrafiya», «Xəmsə», «Qafqaz», 
«Qopuz» jurnallarının redaksiya heyətinin üzvüdür. Q.Paşayevin 
Azərbaycan-İraq Dostluq Cəmiyyətinin sədr müavini (1990-2003), 
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi nəzdində fəaliyyət göstərən Elmi-Dini 
Şuranın üzvü kimi səmərəli fəaliyyəti diqqətə layıqdir. 2004-cü 
ildən Yazıçılar Birliyinin Təftiş Komissiyasının sədridir. O, İraq 
Respublikasının «Əməkdə şücaətə görə» medalı ilə təltif edilib (1976), 
Kərkük Vəqfinin (1999), Türkman Cəbhəsinin (2003) diplom və 
yüksək mükafatlarına layiq görülüb.
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İNSANLAR VƏ TALELƏR Ziyalı 

körpülər yurdları birləşdirmək, insanları bir-birinə qovuşdurmaq üçün salınır və atalarımız 
tövsiyə edirlər ki, el keçən körpüləri ot-alaq, tikan basmamalıdır. Gediş-gəliş kəsilən yollarda, 

cığırlarda, nədənsə, daha tez kol-kos bitir. İnsan ayağında nə sirr varsa, tapdağa çevirdiyi 
yerlərdə toz-dumandan, daş-kəsəkdən, çala-çuxurdan başqa heç nə əmələ gəlmir. Elə ki, 

yol bir dərədə, çayda, arxda bitdi, o taya körpü salınmadı, orada təbiət meydan sulamağa 
başlayır, bütün gücünü toplayıb əlvan çəmən-çayırını yerləşdirir. 

Bəlkə bu yerlərdə o taydan bu taya, bu taydan o taya yağacaq üzücü həsrətin, 
ayrılığın  ağrılarını, acılarını öz füsunkarlığı ilə azaltmağa çalışır Ana Təbiət. Lakin 
qoy insanların ayaqları yollardan, körpülərdən üzülməsin.  Gəlin alqışı alqışa 
calayaq: körpülər qırılmasın. Yollar həmişə tapdaqda qalsın. Onun boz üzünə 
yaşıl yaşmaq tutması adamların doğmalarından ayrı düşməsinə, yadlaşmasına 
səbəb olursa, belə yaraşıq, gözəllik nəyə lazımdır?.. Qardaşı qardaşa çatdırırsa, 

yolun bozluğunun, toz-torpağının, palçığının çoxluğunun öz ləzzəti var. Onu 
bir ömür boyu həsrətə qatlaşanlar daha yaxşı bilirlər...

Və körpü salanlar həsrətlilərin o qədər alqışını qazanırlar ki, onlar dünyadan köçəndən 
sonra tez unudulsalar da, öz sağlıqlarında cənnətə vəsiqə qazanırlar, ruhi aləmdə mənəvi 
ucalığın zirvəsinə qalxırlar.

Parçalanıb dünyanın yaxın-uzaq guşələrində qalmış böyük və ulu bir xalqın arasında 
körpü yaradan bir İnsan da var Azərbaycanımızda - Qəzənfər Paşayev. Yaşı 70-i haqlasa da, 

həmişə hər işində bir amala qulluq edib: ulu əcdadlarının ayaqları dəyən yerləri və babalarının 
düzüb-qoşduqlarını son nəfəsinədək məhəbbətlə təbliğ etmək. O, Türkün müdrikliyinə, 

böyüklüyünə heyranlığını heç vaxt gizlətməyib, qurub-yaradan insanları və ucu-
bucağı bilinməyən yurd yerlərini və bir də ana dilini ölüncə sevəcəyini öhdəsinə 

götürüb. Bu sevgini Ulu Tanrı saf ana südü və həzin, məlahətli ana laylası 
ilə ona bağışlayıb, kimsənin zorla, topla, tüfənglə belə onun əlindən almağa 

gücü, qüdrəti, imkanı çatmaz.
Azərbaycan möcüzəli diyardır. Hər daşında bir sirr gizlənib. 

Bir guşəsində ərənlər, birində müdriklər, birində qurub-yaradanlar, 
birində söz-saz ustaları, birində də sənətkarlar daha çox yetişib. 

Tovuz Quzeyin elə bölgəsidir ki, haqqa tapınan, insanlığın 
keşiyində duran bütün işlərin ustaları qoynunda bəslənib. 

Qəzənfər Paşayevin nəslinin xəmiri yurdumuzun ən həlim 
havalı yurd yerində, bamsı beyrəklərin, koroğluların at 

oynatdığı qədim məskəndə yoğrulub. Anasının nəğməsiylə 
yırğalanan beşik, saz-söz ustalarının ustadnaməsi, 

gösəlləməsi, müxəmməsi ilə isinən məclislər 
Qəzənfər Paşayevin ilk məktəbi olub. Sonralar 
xarici dillər üzrə professional mütəxəssis kimi 
yetişməsinə baxmayaraq tərcüməçilik peşəsindən 
bir vasitə kimi faydalanıb. Sovet dönəmində rus, 
ingilis və ərəb dillərini mükəmməl bilməyi onu 
İraqa aparıb çıxarıb. Kərkükdə, Kərbalada - 
müqəddəs diyarda soydaşlarını tapması alın 
yazısına çevrilib, onun tale yolunu müəyyənləşdirib. 
Türkün Füzuli zirvəsinin qaynaqlarını Kərkük 
türkmanlarının zəngin folklorunda aşkarlayıb. 
Azərbaycanlıların Borçalı, Dərbənd, Təbriz, 
Çöyçə ayrılıqlarının sırasının daha da sıxlığını 
gündəmə gətirib.

Allah ancaq haqqa tapınıb sidq ürəklə 
istəyinə doğru can atanların yoluna çıraq tutur. 
Qəzənfər Paşayevin Kərkük dünyasını kəşf 
edib Quzey Azərbaycanla qovuşdurması əsil 
alim qəhrəmanlığı idi. Hələ o vaxtlar İraq 
türkmanlarının xoyratlarını Qoca Qafqazda 
müğənnilərin dillər əzbərinə çevirəndə ən çox 
yayılan kəlmə «Şirindi» idi. Bu, dilimizin 
şırınlıyı və sərhədlərinin genişliyi idı, Qəzənfər 
Paşayevin yardımı ilə ilk dəfə Bakıda təsdiqlənib 
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Qiymət  Məhərrəmli

DÜŞƏ  BİLƏR

Görkəmli alim, professor
 Qəzənfər Paşayevin 70 yaşına

Qəlbində od-ocaq hərarəti var,
Közündən hər kəsə pay düşə bilər.
Qışın qış günündə buzu əridər,
Sel kimi çağlayar, çay düşə bilər.

Ümidə bağlayar hər ehtiyacı,
Ovudar söz ilə mehrə möhtacı.
Kimə qardaş olar, kiminə bacı,
Qədəm basan yerə toy düşə bilər.

Yığar ulduz-ulduz göyü ovcuna,
Hər dərdli ürəyi yazar borcuna.
Məhəbbət acına, sevgi acına
Həmdəmə çevrilər, tay düşə bilər.

Sevər təmənnasız, sevər ürəklə,
Qəlbləri ovudar min bir diləklə.
Bircə yol dərdliyə «can» söyləməklə
Şaxtalı ürəyə yay düşə bilər.

Yaşayıb ömür edər boyasız, donsuz,
İnsana sevgisi tükənməz, sonsuz,
Bu dünya qalarsa bircə gün onsuz  
Göydən ulduz enər, ay düşə bilər.

01.10.2007

Orta Asiyaya, Volqa boyuna, Krıma və bütün dünyaya 
yayılmışdı. Hələ onda adam bağırmaq istəyirdi ki, bizi 
kiçiltdiyiniz, param-parça etdiyiniz bəsdir!.. 

Qəzənfər müəllim bizi özümüzə qaytardı, 
silkələyib qəflətdən ayıltdı... Və bu il Vətən aşiqinin 
70 yaşı tamamlandı. Arxaya baxanda harada 
Qəzənfər Paşayevin adı, izi, sözünə rast gəliriksə, orada 
istilik, xeyirxahlıq, kamillik, düzlük, gözəlllik, böyüklük, 
alicənablıq hökm sürdüyünü görürük.

Harada insanlıq varsa, orada Qəzənfər Paşayev 
yaşantılarının bir məqamı, bir nişanəsi özünə yer almalıdı. 
Alim səxavəti və qayğıkeşliyinin bolluğuna düşdüyünüz 
yerin də təməl daşlarını o qoyub.

Harada ölüncə Vətən sevgisi varsa, oradan 
da Qəzənfər Paşayevin açdığı cığır keçir. Alim 
dünyamıza bəxş etdiyi istiliyə Nostradamus 
uzaqgörənliyini də qatdı. İraq-türkman ləhcəsinin 
çalarlarını, Kərkük folklorunun özəlliklərini, 
Nəsiminin İraq divanının poetik vüsətini dünyaya 
çatdırmaqla yanaşı sirlərlə dolu Hostradamus 
müəmmalarının açarlarını da tapdı.

Türkü Qəzənfər Paşayev kimilərin sevgisi təzədən 
bütövləşdirəcək.

(Q.Paşayevin «Nostradamusun möcüzəli aləmi» əsəri 
jurnalımızın 76-cı səhifəsində).
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MÖCÜZƏLƏR 
DİYARI PERU

Peru dövləti Cənubi Amerikanın qərb hissəsində yerləşir. Ölkənin ərazisində 
(1 285.215 km2) Fransa, İspaniya və İtaliya – üçü birlikdə yerləşə bilər. Latın 
Amerikası ölkələri arasında Peru ərazisinə görə yalnız Braziliya, Argentina və 
Meksikadan geri qalır. Perunun şimal qonşusu Ekvadorla Kolumbiyadır, şərqdə 
Braziliya, cənub-şərqdə Boliviya, cənub ucqarları isə Çili ilə həmsərhəddir. 
Təkcə qərb hissəsini Sakit okean suları yalayır.

Peru 23 adminstrativ departamentə və departament hüqununu qazanmış 
Kalyao əyalətinə bölünür. Dövlət dili – ispan və keçua dilləridir. Əhalinin əsas 
dini inancı – katoliklikdir. Ölkənin paytaxtı Limadır.

Müasir Peru siyasi quruluşuna görə respublikadır. Dövlətin başında 5 ildənbir 
seçilən prezident durur. O, nazirləri təyin edir. Qanunverici hakimiyyət 120 
konqresmendən ibarət birpalatalı konqresə məxsusdur. Konqresin səlahiyyət 
müddəti 5 ildir. İcra strukturları respublikanın prezidentinə  və nazirlərə tabedir. 
Məhkəmələr müstəqildir.

Ramazan Qafarlı
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Peru Respublikasının ərazisi:  1.285.220 km2.      
Əhalisi:  28 674 757 (iyul 2007).
Paytaxtı: Lima.                       
Düvlət dili: ispan, keçua.                       
Pul vahidi: yeni sol (1 dollar - 3.2958 yeni sol (2007).       
Milli bayramı:   28 İyul Müstəqillik günü (1821).
İnzibati ərazi bölgüsü: 25 region və 1 əyalət.
Etnik tərkibi: Amerika hinduları 45 faiz, metislər 37 

faiz. ağlar 15 faiz, qara dərililər, yaponlar, çinlilər və 
başqaları 3 faiz.      

Din: katolik 81 faiz, başqa xristian təriqətləri 0.7 faiz, 
digərləri 0.6 faiz, qeyri-müəyyən 16 faiz (2006).

Əhalinin artımı: 1.289 faiz (2006).
Dövlət quruluşu:   Konstitusiyalı respublikadır. Ölkədə 

31 dekabr 1993-cü ildə qəbul olunmuş konstitusiya 
qüvvədədir.

Dövlət başçısı:  prezidentdir. Ümumxalq səsverməsi 
yolu ilə 5 il müddətinə seçilir. 28 iyul 2006-cı ildən 
prezident Alan Qarsiya Peresdir. Prezident eyni zamanda 
hökumət başçısı da hesab olunur.

Qanunverici hakimiyyət: Dövlət başçısının başçılığı 
ilə Nazirlər Kabineti tərəfindən həyata keçirilir. Kabinetin 
üzvləri prezident tərəfindən təyin olunur.

İcraedici hakimiyyət:  120 üzvdən ibarət birpartiyalı 
Peru Respublikası Milli Konqresi tərəfindən həyata 
keçirilir. Konqres üzvləri ümumxalq səsverməsi yolu ilə 
5 il müddətinə seçilir. Sonuncu seçkilər 9 aprel 2006-cı 
ildə keçirilib.

İqtisadiyyat: Peru iqtisadiyyatının əsas hissəsini dağ-
mədən sənayesi, balıqçılıq və kənd təsərrüfatı təşkil 
edir. Həmçinin toxuculuq, qida sənayesi, neft emalı, 
maşınqayırma sənayesi və turizm inkişaf etmişdir.

Ölkə balıq unu ixracı üzrə dünyada birinci yeri 
tutur. Eyni zamanda sink, mis, gümüş, molibden, qızıl, 
qurğuşun istehsalı və ixracı üzrə ən qabaqcıl ölkələr 
sırasına daxildir.

Kənd təsərrüfatında qəhvə, pambıq, şəkər qamışı, 
düyü, kartof, üzüm, portağal becərilməsi inkişaf 
etmişdir.

Ölkədə sənaye məhsullarının illik istehsal artımı 6.9 
faiz (2005). 

Neft istehsalı 120 000 barrel/gün (2005). 
Neft istehlakı 156 000 barrel/gün (2004). 
Neft ixracı 53 040 barrel/gün (2004).
Neft ehtiyatları 952 8 milyon barrel (1 yanvar 2005).
Təbii qaz ehtiyatları 246.8 milyard m3  (1 yanvar 

2005).
Ixrac: 22.69 milyard dollar (2006).
Əsas ixrac tərəfdaşları ABŞ 25.6 faiz, Çin 12 faiz, Çili 

5.9 faiz, Kanada 8.4 faiz, Yaponiya 5.4 faiz, İsveçrə 4.2 
faiz (2006).

İdxal: 15.38 milyard dollar (2006).
Əsas idxal tərəfdaşları ABŞ 20.1 faiz, Braziliya 8.1 faiz, 

Ekvador 7.5 faiz, Çin 6.9faiz, Çili 6.4 faiz, Kolumbiya 6.2 
faiz, Argentina 5.2 faiz, Venesuela 4.3 faiz (2006).

İnflyasiya səviyyəsi - 2.1 faiz (2006).
Xarici borc - 27.93 milyard dollar (30 iyun 2006).
İşsizlik - 7.2 faiz (2006).
Büdcə: Gəlirlər - 25.5 milyard dollar (2006).
Xərclər: 25.18 milyard dollar.
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DÜNYANI GƏZƏN BİLƏR Cənubi Amerika

NAZKA cİZgİLƏRİNİN SİRRİ

Nazka xalqı Perunun cənub sahillərində kiçik krallıqlar federasiyası halında yaşayırdı. Kəndlilər, balıqçılar və 
mütəxəssis toxucular öz aralarında birləşib müstəqil qurumlar yaratmışdılar. Onlar həssas cizgi lövhəsi potensialına 
malik geniş səhrada - Pampa de İngenionun kənarlarında məskunlaşmışdılar. 

Burada b. e. ə. I minilliyin sonundan başlayaraq 800 il ərzində davamlı şəkildə nazik qum və xırda daşlardan 
ibarət torpaq təbəqəsini qaldırmış, ağ qayaların üzərinə yerdən əsla görünməyəcək qədər böyük, qarmaqarışıq 
cizgilər və fiqurlar toru hörmüşdülər. Bu gün səhranın yuxarısından (təyyarənin pəncərəsindən) baxanda göz önündə 
heyrətamiz mənzərələr canlanır: aşağıda bəziləri bir təyyarənin enmə zolağı qədər geniş olan qəribə cizgilər vadilər 
və alçaq təpələr boyunca kilometrlərlə uzanır. Digərləri müxtəlif mərkəzlərdən yayılaraq dəqiq fiqurlar yaradır. Bəzi 
cizgilər nəhəng quş, meymun, balina, hörümçək və hətta bitkilər formasında birləşir. Təəccüb doğuran odur ki, bunları 
çəkənlər nəsnələri bütün şəkildə əsla görə bilməzdilər. Çünki nəhəng fiqurlar ancaq göyün ən yüksək nöqtəsindən 
tam aydınlığı ilə seçilir. Bəs onda uçmağı bacarmayan, təyyarələri olmayan qədim insanlar bu cizgi və şəkilləri necə 
və niyə çəkmişdilər? Adətən, qayaüstü rəsmlər, iri heykəllər kult mərasimləri zamanı kütlələrin sitayış, inam yeri kimi 
yaradılırdı. Lakin Nazka cizgiləri bu işin icrası üçün əlverişli deyildı.

Cənubi Peruda aşkarlanan qəribə cizgilər b. e. ə. 100-cü 
–  b. e. 700-cü illərinə aid edilir.
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Almaniyalı riyaziyyatçı Mariya Reiche 1939-
cu ildə faşist Almaniyasından Peruya qaçmış və 
Nazkada müəllimliyə başlamışdı. 

Qəribə cizgilərin sirrini açmağa təşəbbüs göstərən 
Mariya çox keçmədən qeydiyyatı və qorumağı öz işi 
hesab etmiş və uzun illər boyu onları ölçməklə məşğul 
olmuşdur. O, cizgilərin üfüqdəki səmavi hadisələri 
göstərdiyinə və heyvanların göydəki ulduz qruplarını 
təmsil etdiyinə inanırdı.

Reiche demək olar ki, təkbaşına iyirmi ildən çox 
(1963-cü ilə qədər) çalışdı. Ancaq bir müddətdən sonra 
sirli və gizli hadisələrlə məşğul olan insanlar Pampaya 
axın etməyə başladılar. Hətta arxeoloq Erich fon 
Daniken yazdığı populyar arxeologiya (və ya kosmos) 

haqqında kitablarında cizgilərin qədim astronavtların 
kosmik gəmiləri üçün hazırlanmış enmə zolaqları 
olduğunu bildirdi.

1970-ci illərin axırında elm adamları Nazka 
cizgilərinin Peru sahillərinin böyük qismində olan 
və “geoqlif” (geo-çalalar) adlandırılan yer şəkillərinin 
oxşarı olduğunu anladılar. Antoni Aveni və Qari 
Urton 62 şüanı xatırladan mərkəzin şəklini və Nazka 
yaxınından bəzən 13 kilometr məsafədə uzanan 762 
uzun cizginin düzülüşünü çəkdilər. Aveni bunları 
kompyuterə yüklədikdə çoxunun illik yağış sularının 
And dağlarından sahil çaylarına axmağa başladığı 
noyabr ayının əvvəllərindəki çətin günlərdə üfüqdə 
günəşin çıxdığı nöqtə ilə toqquşduqlarını təsbit etdi.

FİKİRLƏR, mÜLAHİZƏLƏR, ARAŞDIRmALAR
Arxeoloq Persis 
Klarkson 1600 
kilometrlik  
cizgilərdə mədəni 
qalıqlar axtardı.
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DÜNYANI GƏZƏN BİLƏR Cənubi Amerika

Arxeoloq Persis Klarkson 1600 kilometrlik 
cizgilərdə mədəni qalıqlar axtardı. Cizgilər boyu 
gedən insanların düşərgə yerləri ola biləcək 
kobud sığınacaqlar və gil qab-qacaq hissələri 
tapdı. Aveni ilə yoldaşları Nazka cizgilərinin 
Pampaya su gəlişi əsnasında ayın fəaliyyətinin 
önəmli bir qismi kimi yerli qohum qrupları 
tərəfindən qorunan, təmizlənən və süpürülən 
yollar olduğuna inandılar.

Şüa mərkəzləri suyun Pampaya birləşən 
çay vadilərinə gəldiyi yerlərə yaxın sahələrdə 
toplanmışdı. Maili çalalar qədim kiçik çay yataqları 
arasındakı yüksək ərazi hissələrində idi. Bəlkə də 
bunlar suyun axma istiqamətinə işarə edirdi.

Nazka nahiyəsində 500 km2-dən artıq iki dərə çayının arasında səhraya 
oxşayan susuz yaylalar uzanır. Bu ərazidə minlərlə davamlı kilometr 
uzunluğunda mükəmməl düz  xətlərlə cızılmış nəhəng geometrik naxışlar 

- spiral heyvan və insan figurları mövcuddur. Qəribə görüntülər o qədər 
ölçüyəgəlməzdir ki, yalnız səmadan tam şəkildə müşahidə edilir. Göylə 
uçarkən ərazidə meymun, hörümçək, balina, kərtənkələ və bir çox quşlar, 
o cümlədən, tutuquşu, kalibrilər və böyük leşyeyənlərin dəqiq fiqurlarına 
baxıb heyrətlənməmək mümkün deyil. Nazka xətləri kimi tanınan bu 
rəsmlərin 2000 ildən artıq yaşı var.

SİRLİ
PERU
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Azərbaycan Respublikası ilə diplomatik əlaqələr qurmuş dövlətlərin siyahısında Peru 125-ci yeri tutur, 1996-
cı il iyun ayının 25-dən Bakıda Perunun nümayəndəliyi fəaliyyət göstərir.

Antoni Aveni və Qari Urton 62 şüanı xatırladan mərkəzin şəklini və Nazka yaxınından bəzən 13 kilometr 
məsafədə uzanan 762 uzun cizginin düzülüşünü çəkdilər. 
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DÜNYANI GƏZƏN BİLƏR Cənubi Amerika

cİZgİLƏRİN 
mƏNASI

Cizgilərin qədim Nazka həyatında 
əhəmiyyətli simvolik rol oynadığını 
qəbul etsək də, qədim Nazka inancları 
haqqında məlumat olmadığı üçün hey-
van və bitki “geoqlif”lərinin mənasını 
bilmirik. And dağlarında yaşayan əhali 
dağ tanrılarının insanları qoruyub ha-
vaya nəzarət etdiyinə inanırdı. Əski 
tanrılar göllərlə, çaylarla və Sakit oke-
anla da əlaqələndirilirdi. Nazkalıların 
həyatında suvarma kanalları üçün su 
qaynağı olan yerli dağlar mühüm rol 
oynayırdı. Bu səbəbdən onlar yağış 
yağdırma ayinlərində dağlara tapınır-
dılar.

Arxeoloq Yohan Reynhard indiki 
Boliviyada bəzi kənd kilsələrinin uzun 
yer cizgilərinin ucunda yerləşdiyini 
göstərib. Bəlkə də bu cizgilər yer-
li dünyaya kök salmış siyasi, ictimai 
və dini fenomenlər idi. Bu cizgilərdə 
yeriyərək axıra kimi gedənlər ritual 
varlıqlara çevrilirdi və bu da müxtəlif 
rəqs, bəzəkli geyimlər, maskalar və şa-
manistranslarla mümkün olurdu.

008 • QAFQAZ TURİZM •  NOYABR 200764



Peruda eşşək ən faydalı ev heyvanı sayılır.
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DÜNYANI GƏZƏN BİLƏR Cənubi Amerika

Əsrarəngiz 
Nazka cizgiləri 

həmişə müzakirə 
mövzusu olacaq. 

Ancaq son 
araşdırmalar 

yayladakı 
cizgilərlə 

Sakit okean 
boyu yaşayan 

insanlar və 
kənd təsərrüfatı 
məhsulları üçün 

həyat olan su 
arasında yaxın 

bir əlaqəyə işarə 
edir.

Peruda  yerin üstü də, altı da sirlərlə doludur. 

Perulular  alış-verişi və qırmızı rəngli paltarlar geyməyi xoşlayırlar. 
Arvad-kişi, hamı başına eyni formalı şlyapa örtür.
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Perunun Amazon 
cəngəlliklərində indiyə qədər elmə 

məlum olmayan yeni aborigen 
tayfalar tapılıb. 

Yerli ekoloqların təsadüfən üzə 
çıxardığı bu tayfaların mövcudluğu 
haqqında Peruda heç kim bilmirdi. 

Vertolyotla cəngəlliyin üzərindən 
brokonyerlərin axtarışı məqsədi 
ilə uçuşlar keçirən ekoloqlar və 
hakimiyyət təmsilçilərinə nəinki 

aborigenləri müşahidə etmək, onları 
foto və video kameraların obyektivinə 

köçürmək də müəssər olub. Məlum 
olub ki, təkcə Las-Pedras çayının  

cənub-şərq sahillərində beş aborigen 
tayfa yaşayır.

Peruda böyük maraqla qarşılanan 
olaya hakimiyyət də münasibətini 

açıqlayıb. Onlar bildiriblər ki, 
aborigenlərin axtarışı ilə məşğul 

olmayacağıq. Aborigenlərin onsuz 
da ölkə əhalisi ilə ünsiyyətdən 

qaçdığını deyən rəsmilər, axtarışların 
onları cəngəlliyin daha da dərinliyə 

çəkilməyə vadar edəcəyindən 
ehtiyyatlandığını söyləyib.

YENİ 
ABoRİgEN
TAYFALAR
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Qədim Misir antik çağdakı ən böyük 
mədəniyyətlərdəndir. Hələ b. e. ə. 3050-ci illərdə 
Şərqi Misir və Qərbi Misir olaraq iki hissəyə 
ayrılmışdı. Şərqi Misir Nil çayı boyunca uzanan 
bərəkətli vadidə yerləşirdi. Şərq tarixində Qərbi 
Misir Yuxarı Misir, delta isə Aşağı Misir kimi 
təqdim olunur.

Yuxarı Misirin tarixinə aid aşkarlanan ən əski 
bilgilər b. e. ə. 5000-ci illərə təsadüf  edir; ancaq 
ölkənin qurucusu Tiunun doğum tarixi, ya da yaşadığı 
dönəm hələ sirr olaraq qalır. Aşağı Misirə gəlincə, 
bilinən qurucusu Rodur, Scorpion King (“Əqrəb 
kral” filminin ilhamvericisi Scorpion of  Egypt - Mi-

sir əqrəbi) Zəkhan isə ən güclü kralıdır. Yuxarı Misiri 
öz hakimiyyəti altında birləşdirən Zəkhandan sonra 
kral olan Narmer əhalini delta bataqlıqlarına doğru 
yaymağı bacarmışdır. Narmerin Qərbi Misirdəki, 
Vaznerin Şərqi Misirdəki hegemonluğundan  sonra 
Xor-Aha (ya da Menes olaraq bilinir) birləşmiş Misir 
imperatorluğunun ilk fironu olmuşdur.

Antik Misir Augustus Caesarin liderliyindəki 
Roma imperatorluğu tərəfindən b. e. ə. 30-cu 
ildə ələ keçirilmişdir. B. e. VII yüzilliyində ərəblər 
burada hegomon olmuş, 1517-ci ildə isə Osmanlı 
imperatorluğunun torpaqlarına qatılmışdır. 1882-ci 
ildə Misir İngiltərənin müstəmləkəsinə çevrilmişdir.

gÜNƏŞ  öLKƏSİNDƏ 
NƏLƏR BAŞ VERİB?..

misir mədəniyyəti 
antik yunan 

mədəniyyətindən 
daha qədimdir. 

Lakin populyarlıq 
baxımından   geridə 
qalır. Bunun bir sıra 

səbəbləri vardır.

Ramazan Qafarlı

DÖvLƏTçİLİkDƏN ƏvvƏLkİ çAğ: 
B. e. ə. 3500: Sənət, dünyanın ən əski masa oyunu və Fayans, 

dünyanın ilk torpaq çanağı. 
DÖvLƏTçİLİk DÖNƏMİ: 
B. e. ə. 3300-cü illərdə tunç işlər (Tunç çağı) yerinə 

yetirilmişdir. 
B. e. ə. 3200-ci illərdə Misir heroqlifləri meydana gəlmişdir 

(ilk hakimiyyət). 
B. e. ə. 3100-cü illərdə dünyada ilk şərab hazırlanmışdır. 
B. e. ə. 3050-ci illərdə Abidosda gəmi düzəldilmişdir. 
B. e. ə. 3000-cü illərdə dünyanın ilk kağızı papirus kəşf  

edilmişdir. 
B. e. ə. 3000-cü illərdə tibb müəssisələri qurulmuşdur. 
B. e. ə. 2700-ci illərdə ilk cərrahiyyə əməliyyatı aparılmışdır. 
B. e. ə. 2600-ci illərdə tək daşdan dünyanın ən böyük heykəli 

Sfinks yonulmuş,  Mavna daş blokları daşınmış, dünyanın ilk böyük 
çaplı daş binası Joser ehramı inşa edilmiş, granitdən dünyanın ilk 
Menkaure ehramı və Qırmızı ehramları yonulmuşdur. 

B. e. ə. 2580-cı illərində Böyük Gizə ehramı tikilmişdir. 
Bu abidə b. e. 1300-cü ilinə qədər dünyanın ən hündür binası 
olmuşdur.

Antik Misirdə ən önəmli kəşflər:
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Qahirədəki “Smart international 
school” məktəbi üçün uyğunlaşdı-
rılmış dərslikdə deyilir ki, ehramlar 
yəhudilərin ağır zəhmətinin bəhrəsidir. 
Tikintidə işləmək istəməyənləri işgəncə 
ilə edam edirlərmiş. Xronologiyaya fikir 
verməyən özəl liseyin müəllimi həmin 
dərslik əsasında mühazirə oxumuşdur. 
Lakin tarix və arxeologiyanın siyasət 
və gündəlik həyatdan ayrı mövcud 
olmadığı Yaxın Şərqdə belə mövzular 
ürək ağrısı ilə qəbul edilir. Məsələn, 
Misirin Qədim Abidələr İşləri üzrə Ali 
Şurasının baş katibi Zəhi Həvas rəsmi 
iddia ilə prokurorluğa müraciətində 
bildirmişdir: “Ehramlardan əlinizi 
çəkin. Misirin rəmzi olan abidələr son 
əhəngdaşınadək Misirindir. Ehramları 
misirlilər ucaltmışlar, bütün deyilənlər 
yalandır və ölkəyə qarşı təhqirdir”. 

Həvas Misirdə çox tanınmış adam-
dır. O, şahzadə Diana, yaxud Bill Klin-
tonla birgə şəkillərinin və Kleopatra ilə 

qol-boyun təsvir olunduğu karikatura-
nın yerləşdirildiyi şəxsi saytında arxe-
oloji qazıntılardan danışır. Ehramların 
tikintisində iştirak edənlərin adlarını 
məhz Həvas açmışdır və bu adların 
arasında heç bir yəhudi yoxdur. Gö-
rünür, Z.Həvasın iddiaları çox əsaslı 
olduğu üçün məktəbin direktoru üzr 
istəyərək dərsliyi tədris prosesindən 
çıxaracağını vəd etmişdir. 

İsrail arxeoloqu Amitahi Mazar 
demişdir: “Bu, çox kobud səhvdir. 
Yəhudilər Misirə ehramlar tikiləndən 
700 il sonra gəlmişlər. İsraildə heç 
kəs bunun əksini iddia etməyəcəkdir”. 
Buna bənzər hadisə 1977-ci ildə də baş 
vermişdi. İsrailin o vaxtkı baş naziri Me-
nahem Begin Qahirədəki Milli Muzeyə 
getdiyi zaman öz mülahizələrində cid-
di səhvə yol vermişdi. Baş nazir Misir 
alimlərində hiddət doğuran bu səhvə 
görə üzr istəməli olmuşdu.

Kobud səhv
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Günəş ölkəsinin tanrıları

DÜNYANI GƏZƏN BİLƏR Afrika

Misir mədəniyyəti antik yunan mədəniyyətindən 
daha qədimdir. Lakin populyarlıq baxımından   
geridə qalır. Bunun bir sıra səbəbləri vardır. Ən azı 
5000 il yaşı olan Misir dünyagörüşü sistemi yeni 
eranın əvvəllərində unudulmuş, tamamilə fərqli dini 
inanclar meydana gəlmişdir. Iv əsrdən XvIII əsrədək 
misirlilərin dili Avropa və dünya üçün sirli qalmışdır. 
Dahi fransız fi loloqu Fransua Şampolyonun (1790-
1832) Misir heroqlifl ərinin açarını tapması ilə əski 
yazılar oxunmuş, məlum olmuşdur ki, misirlilərin mi-
foloji görüşləri tamamilə fərqli strukturlara malikdir. 
Qəribədir ki, ölkədə tanrıları təsvir edən vahid qayda 
belə formalaşmamışdır. Eyni tanrını gah hansısa hey-
van, gah da bədəni insan, başı quş (yaxud heyvan) 
şəklində təsəvvürə gətirmişlər. Tanrıların çoxu ayrı-
ayrı şəhərlərdə fərqli adlarla təqdim olunmuşdur. 

Mifi k dünya modelində hər elementin rəqəmlə öz 
işarəsi mövcuddur ki, sonrakı mədəniyyətlərdə onlar fəal 
metoforik dil faktoru kimi arxetipik simvol funksiyasını 
daşımışdır. Ayrı-ayrılıqda sayların birinin digərindən 
üstünlüyünün səbəbi isə dünyanın yaranmasında hansı 
funksiyanı yerinə yetirən ünsürü işarələməsindən asılı 
olmuşdur. Qədim Misir geliopol variantındakı «Doqquz 
böyük allah»la şərtlənən mifi k dünya modelinə diqqət 
yetirək: Vahid (Atum-Ra) bir cütü - ikini (Şu və Tefnutu), 
onlar da başqa cütü - ikini (Heb və Nutu), bu cütlər birləşib 
dördü (Osiris, İsida, Set və Neftid) yaradırlar - hamısının 
bütövləşməsidən doqquz alınır. Mifdə dünya rəqəmlərin 

Şəkildə Göy tanrısı Nut qadın cildində gecəni 
- Ayı udmağa hazırlaşır və Günəşi doğmaqla 

gündüzü meydana gətirir.
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növbələşməsi, daha doğrusu, bir-biri 
ilə bağlanaraq artması nəticəsində 
formalaşır. Sakrallaşan rəqəmlərin sxe-
mini qursaq, görərik ki, misirlilərin 
mifi k təsəvvüründə dünya 1, 2, 4 və 
9-un magik gücünün hesabına meydana 
gəlir: 

1 + (2 + 2) + 4 = 9
Misirlilərin baş tanrısı Atum-Ra 

Günəşdir. Onun dörd övladı - iki oğlu 
(Heb - yer, Şu - hava) və iki qızı (Nut 

- göy, Tefnut – su) var. Dünyada bu 
tanrı ailəsindən başqa heç nə yoxdur. 
Bu səbəbdən də Atum-Ra oğlu Heblə 
qızı Nutu və oğlu Şu ilə qızı Tefnutu 
evləndirir. Bu izdivac yerlə göyü, hava 
ilə suyu birləşdirir və Yer üzündəki 
varlıqların doğmasına səbəb olur.  Nut-

la Hebin də dörd övladı (iki oğlan, iki 
qız) doğulur: Osiris (Təbiətin yaradıcısı), 
Set (Səhra və yad ölkələrin himayədarı), 
İsida (Məhsuldarlıq, su və külək allahı), 
Neftid (Evlərin himayəçisi). Misirlilərin 
sevimli tanrısı Osiris bacısı İsida ilə, Set 
isə Neftidlə ailə qurur. Və iki qardaş 
arasında ölüm-dirim mübarizəsi başlanır. 
Osiris xeyiri, Set isə şəri təmsil edir. Xalq 
Osirisə heyranlığını gizlətməsə də, onun  
qatili Setə də rəğbətlə yanaşır.

Osiris ölüb-dirilən tanrıların birin-
cisidir. Onun həyatını buğdanın əkilib 
yetişdirilməsinə bənzədirlər. Heb öz 
övladı buğdanı (Osirisi)  udur, lakin to-
xumu bətnində yetişdirib yazda yenidən 
doğur. Buğda cücərib sünbül yetişdirir. 
Bu hal hər il təkrarlanır.

osiris ölüb-
dirilən tanrıların 

birincisidir. 
onun həyatını 
buğdanın əkilib 
yetişdirilməsinə 

bənzədirlər. 
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Mumiyalar
Qədim Misirdə mumiyalamada məqsəd ölən insanın 

yaşadığı çağlarda sahib olduğu görünüşünü əbədi qoruyub 
saxlamaq idi. Bu iş yerinə yetirilərkən əvvəl bədən daxili 
orqanlardan təmizlənib qurudulur, üzərinə ətirli qoxular tö-
külür, çürüməyi əngəlləmək üçün xoş iyli və şəfalı bitkilərlə 
doldurulurdu. Daha sonra xüsusi maddələr sürtərək sarınır-
dı. 

Nəhayət, mumiyalanmış cəsədin baş hissəsi qoruyucu mas-
kalarla örtülürdü. Mumiyalanan şəxsin nəfəsi tam kəsiləndə bur-
nundan xüsusi  alətlər soxub onun beynini boşaldırdılar. Göz və 
ağız boşluqları yağlı kətan tamponlarla doldurulur, göz qapaqları 
qapatılırdı. 

Rahib vücudun sol tərəfini açaraq, içindəkiləri tamam boşal-
dır və onları «kanopik» deyilən vazaların içinə qoyurdu. Kişilərin 

qarın boşluğu, qadınların bətni xurma şərabı və qoxulu bitkilərlə 
təmizlənir, sonra darçın, soğan və ətirlərlə qarışdırılmış ağaç talaşı 
yerləşdirilirdi. 

Açılan yerlər tikilir və misirlilərin «Net-jeryt» adlandırdıqları 
Qahirə yaxınlarındakı vadidən tapılan «Natron» tozu (sodium 
karbonat) və ya duzla (sodium klorit) qarışdırılan maddə içində 
40 - 70 gün (ali soylular üçün 272 gün) saxlayırdılar. Beləcə vücud-
dakı nəmlik aradan qaldırılır, organik üzvlər antiseptik qorumaya 
alınırdı. Axırda əllər göz üstə və ya qarın üzərində birləşdirilərək 
vücud yatar durumuna gətirilib tam qurudulurdu. 

Mumiya tabutda lahitə yerləşdirilirdi. Hər lahitin üzərinə ölən 
kişinin təsviri əks olunurdu. Daxılı organların saxlandığı kano-
posları qorumaq və mərhumun xidmətçiliyini yerinə yetirmələri 
üçün kiçik heykəllər düzəldilirdi.

72

Yəqin ona da səcdə qılıblar.
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Sfinksin gün işığına çıxan sirləri 
misirin gizadakı üç böyük ehramının şərq hissəsində naməlum 

zamandan bəri vadini nəzarətə götürən, gözlərini gündoğana 
dikmiş yarı insan, yarı aslan şəkilli bir heykəl var: “Sfinks” 

adlanır. 

Ehtimala görə, Khafrə ehramını vadi tapı-
nağına bağlayan yolun bitdiyi məkanda yerləşən 
abidənin b. e. ə. 2500-cü illərdə firon Khafrə 
tərəfindən tikildiyi düşünülür. Maraqlıdır ki, nə 
Gizadakı, nə də Misirdəki hər hansı yazıda bunu 
dəstəkləyən bir ifadəyə rast gəlinmir. Sfinksin 
meydana gətirildiyi tarix dəqiq bilinmir. 1991-ci 
ildə amerikalı araşdırıcı Jon Antoni Vest və geo-
loq doktor Robert Skoç tərəfindən bu görkəmli 
abidə üzərində araşdırma aparılıb. 

Onların gəldikləri nəticə ağlasığmaz dərəcədə 
çaşdırıcıdır: heykəlin üzərindəki aşınma izləri ar-
xeologların inandığı kimi ruzigar və qumdan de-
yil, uzun və davamlı yağmurlardan irəli gəlmişdir, 
bunlar əslində «su aşınmaları»dır! 

Misirin bu bölgəsi 5000 il əvvəl də beləcə çöl-
lük və yağışa həsrət idi. Yağmurun ən son düş-
düyü tarix isə ən azı b. e. ə.  5000 ilə, hətta daha 
əski çağlara gedib çıxırdı. Araşdırıcılar dəstəsində 
seysmoloji ölçülər aparan cihazlar və bilicilər də 
var idi. Nəhayət, daha şaşırdıcı məlumat əldə edil-
di. Axtarışlar nəticəsində sfinksin pəncələrinin 
təqribən 8-9 metr altında böyük «otağ» və ona 
açılan dəhliz tapıldı. Misirli alimlər, başda qədim 
əsərlər müəllifi doktor Zahi Havass bu tapıntıla-
ra qarşı çıxdılar və Vestin qrupuna araşdırmaları 
davam etdirməyə icazə vermədilər.  Lakin yeni 
kəşflərin xəbəri dünyaya yayılmışdı, Vest və Skoç 
əldə etdikləri tapıntıları eyni anda filmləşdirməyə 
imkan tapmışdılar. NBC-də yayımlanan bu filmlər 
ortalığı yaxşıca qarışdırmışdı. 

Pəncəsinə boyumuz çatmır.

Görəsən sfinksin qulağında yatanlar olubmu?..
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Antik Misir mədəniyyətində firon sadəcə 
hökmdar değil, eyni zamanda tanrı Horusun yer  
üzündəki təmsilçisi və günəş allahı Ranın oğlu 
sayılırdı. Firon olmaq üçün ana tərəfindən əsilli 
qan daşıma əsas şərt idi. Xalq arasından hər kəs 
əsilli qadınla evlənib taxtda çıxa bilərdi. Fironla-
rın müqəddəslik və fövqəltəbiilik məqamlarını 
bildirən çoxlu titulları və adları vardı. Bunların so-
nuncusunu taxta çıxdıqları zaman alırdılar. Sonun-
cu ad əksər hallarda hökmdarın yeritdiyi siyasəti 
ifadə edirdi. Məsələn, müharibə tanrısı Mantunun 
adına uyğun Mantuhotep (Mantu hoştur) ismini 
alan firon əsgəri yürüşlər vəd edirdi.

Fironlar ölənədək hakimiyyətdən əl çəkmir, 
taxt-tacda can verirdilər. Tarixdə ən uzun müddətli 
iqtidar 92 il krallıq tacını başında daşımış II Pepi 
olmuşdur. Uzun müddət taxtda qala bilmək üçün 
hər 30 ildə bir sehirli törən – “Heb-Set” adlanan 
gəncləşmə bayramı keçirilirdi. Firon öləndə cəsədi 
mumiyalanırdı. 70 günlük yas mərasimindən son-
ra diriləndə istifadə etməsi üçün toplanan mallarla 
birlikdə bir lahitə qoyulur və üstü bağlanırdı.

“Tovrat”, “İncil” və “Quran”da təsvir olu-
nan olaylarda fironlardan birinin - II Ramzesin 
adı çəkilir və ölkələrarası savaşlarda ibraniləri  
dəstəkləyən ilk firon II Ramzesin oğlu Merenptah 
olduğu deyilir.

Fironlar çoxsaylı əyanların, ordunun, xüsusi 
cəza dəstələrinin yardımı ilə dövləti idarə edirdilər. 
Onlar qanunvericiliyi, ordunun komandanlığını 
əllərində saxlamaqla yanaşı Misirin ən böyük tor-
paq sahibkarları idilər. Ölkədə ədalətin qoruyu-
cusu, baş hakim, mütləq dini rəhbər, hətta tanrı 
oğlu, bəzən də tanrının özü kimi çıxış edirdilər. 
Möminlər, inanc rəhbərləri belə onlardan aşağıda 
dururdular.

Ehtimal edirlər ki, “Faraon” - “Fira-
vun” - “Firon” - Qədim Misirdə «Böyük 
Ev» anlamını daşıyan kəlmə olmuşdur. 
Əslində mənşəyi dəqiq məlum deyildir. 
İosif Flaviyə görə, “padşah” deməkdir. 
Əski kopt dilində “puro”, yaxud “furo” 
hökmdar mənasını verir. Yəhudilər də 
öz knyazlarını “firah” adlandırırdılar. Bu 
kəlməyə ilk dəfə heroqliflərdə də rast 
gəlirik: “fra” (yaxud “pra”) Günəşi bildi-
rir. Yeni misirşünaslıqda belə qənaət var 
ki, qədim misirlilər müqəddəs saydıq-
ları hökmdarlarının adını dilə gətirmək 
istəmədiklərindən əvəzinə “per-o” (“per-
oh”) sözünü işlədirdilər. Bu da hərfi 
mənada “Böyük ev”, yaxud “Saray” 
demək idi.

Fironlar

Daşlaşmış fironların da «müalicəyə» ehtiyacı var.
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Bu firon sağlı-
ğında çoxları-
nın qol-qıçını 
qırdırıb, boy-

nunu vurdurub, 
daşa dönəndən 

sonra sanki 
zaman ondan 

əvəz çıxıb, 
çənəsini dağı-
dıb, qollarını 

qopardıb.
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NoSTRADAmuSuN

möcÜZƏLİ
ALƏmİ

12 k4
Od, alov, aclıq, hiylə, vəhşilik, təşviş,
Labüd yer alacaq, zor gücü ilə əqidə 

saxtalaşdırılacaq.
İtaliyanın övladı, Dantenin oğlu üçün 

bütün Provans mənimsənildi. 
krallıqdan qovulmuş, qəzəbini 

udmuşdur.

Tədqiqatçılar bu katren barədə müxtəlif 
fərziyyələr irəli sürsələr də, qəti fikir söyləməkdən 
çəkinmişlər. Bəzi tədqiqatçılar hətta belə 
düşünürlər ki, görücünün oğlu Sezar və ya 
tələbəsi Şavinye katrendə dəyişikliklər ediblər. 
Leoni isə ümumiyyətlə katrenin Nostradamusun 
aylıq və ya illik almanaxından götürüldüyünü 
qeyd edir. Məlum olan odur ki, katrenin 1-ci 
və 2-ci sətirləri italiyalı Dante Aliqerinin (1265-

1321) “İlahi komediya”sının «Cəhənnəm» fəsli ilə 
səsləşir. Tərəfımizdən onu da əlavə edək ki, bu 
katrenin 1-ci və 2-ci sətirlərindəki bütün sözlər 
həm fransız, həm də ingilis dillərində «f› hərfı 
ilə başlayır. Horoskopa oxşayan belə katrenə 
Nostradamusun başqa senturiyalarında təsadüf 
edilmir.

12k24
Qiyendən böyük kömək gələcək. 
Puatyenin lap yaxınlığında dayanacaq. 
Monlüyel və vyana təslim edilmiş Lionu 
və hər yeri silahlı adamlar 
   qarət edəcəklər.

Katren 1944-cu ilin avqust ayında müttəfıq 
orduların Lionu 19-cu alman ordusundan azad 
etməsindən bəhs edir. 19-cu alman ordusu bu 

Qəzənfər Paşayev,
folklorşünas, publisist, dilçi, yazıçı və tərcüməçi, 
filologiya elmləri doktoru, professor

«mən indiki zamandan 
keçmişə və gələcəyə baş 
vuraraq katrenlərdə təsvir 
etdiyim, gələcəkdə bütün 

ölkələrdə baş verəcək 
hadisələrin vaxtını 

dəqiqliklə hesablamışam. 
Lakin həqiqəti taxt-

tac sahibi olanlardan 
gizlətmişəm».

Mişel Nostradamus

Qəzənfər Paşayev 7 illik gərgin əməyin nəticəsində Mişel Nostradamusun görücülüyünün uzun illər Şərq 
və Qərb elmi-ictimai fikri tarixində mübahisələrə və müzakirələrə səbəb olmuş külliyyatını Azərbaycan 
oxucusuna təqdim edib. Görücünün əsrlərlə öncə yazdıqlarının möcüzəli şəkildə yerinə yetməsi, özündən 
çox-çox sonra dünyaya gələn bir çox tarixi şəxsiyyətlərin nəinki adlarını, talelərini, hətta hakimiyyət 
müddətlərini dəqiq göstərməsi, bizim hələ dərk edə bilmədiyimiz mətləblərdən söz açır.

XII SENTuRİYA (XII YÜZLÜK)
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möcÜZƏLİ
ALƏmİ

döyüş zamanı böyük itkilərə məruz qalmışdı. Onlar Lionu təslim edərək 
Monlüyel və Vyana tərəfə geri çəkiləndə həlak olanlardan əlavə, almanların 
20 mindən çox əsgər və zabiti əsir düşmüşdü.

12k36
kiprə şiddətli hücum hazırlanır.
Gözüm yaşla dolur, çünki sənin də axırın çatır.
vizantiya donanması və mavrlar böyük itki verəcək.
Hər iki tərəfdən itki, qayada (adada) böyük viranəlik.

Katrendən çıxış edərək deməliyik ki, 1570-ci ildə sultan II Səlimin 
əmri ilə Osmanlı donanması mavritaniyalılarla birgə 60 min döyüşçü ilə 
Kiprə hücum etmişdi. O vaxta qədər Kipr Venetsiyaya aid idi (1489-1571). 
Aralıq dənizinin ortasında qayalıqlarda yerləşən Kipri almaq asan deyildi. 
Lakin 45 günlük mühasirədən sonra Nikosiya təslim oldu. Az sonra 
Famaqusta şəhəri də təslim olmuşdu. Osmanlılar əvvəlcə adada ordu 
hissələri saxlayırdılar. Lakin sonralar buraya mülki əhali də köçürülmüşdü. 
Odur ki, indi Kiprdə yunanlar da, türklər də yaşayırlar.

Kipr 1914-cü ilin noyabrında Böyük Britaniyaya ilhaq edilmiş, 1925-
ci ildə ona ingilis müstəmləkəsi statusu verilmiş, 1960-cı ilin avqust ayının 
12-də azadlıq qazanmışdı.

Katrenin 4-cü sətri də XX əsrdən bəhs edir. 1974-cü ilin iyulunda 
irticaçı yunan zabitləri hökumət əleyhinə qiyam qaldırdılar. Onlar 
hakimiyyəti ələ alaraq türk icmasına qarşı terrora başladılar. Heç kimin 
gözləmədiyi halda, gecəykən türk ordu hissələri adaya çıxarıldı. 4-cü 
sətirdə görücünün bəyan etdikləri həqiqətə çevrildi. Türk ordusu ada 
ərazisinin 40 faizini tutdu və «Kipr Federativ türk dövləti»ni yaratdı. 
Sonralar beynəlxalq təşkilatlar və Türkiyə adada federativ yunan-türk 
dövlətinin yaradılması barədə məsələ qaldırsa da, adanın yunan icması 
referendum keçirərək bu təklifi qəbul etmədi (2005).

12k52
İki korpus, bir komandir, göllər ikiyə bölünüb.
və sonra eşidilməmiş dörd nəfərə cavab vermək,
kiçiklər böyüklər üçündür, onlar ədavəti yox etmək üçündür.
Eqü qülləsində ildırım, Essui üçün lap pis olacaq.

Katrendə görücü yenə də II Dünya müharibəsinin sonlarında Fransada 
baş verən döyüşlərdən söz açır. Burada müttəfiq orduların 1944-cü ilin 
avqustunda «Draqun» əməliyyatı zamanı 1000 hərbi gəminin, 3000 hərbi 
təyyarə və ordunun 19-cu alman ordusunun 85 və 62-ci korpuslarına 
qarşı apardığı qanlı döyüşlərdən bəhs edilir.

12k55
Acınacaqlı Sovetlər, xəyanətkar, hiyləgər,
Qərəzli məsləhət, Mor (Tomas Mor) qanununa xəyanət,
Xalq qəzəblənəcək, həyəcanlanacaq, çaxnaşma düşəcək.
Belə ki, kənddə də, şəhərdə də, dünyada sülhə nifrət edəcəklər.

Katrendə Sovet İttifaqının süquta üz tutduğu son illərdən bəhs edilir.
Bu katren barədə görkəmli nostradamusşünas alim Con Houqun 

yazdıqlarını verməklə nəticə çıxarmağı oxucuların ixtiyarına buraxırıq. 
Tədqiqatçı yazır: «Katren Mixail Qorbaçovun Sovet İttifaqını dağıtmasının 
nəticələrini təsvir edir. Soyuq müharibənin bitməsi və Sovet İttifaqının 
süqut etməsi, sinifsiz cəmiyyət xülyasına son qoydu (2-ci sətirdə görücü 
buna işarə edir) və Rusiyada cəmiyyətin təbəqələşməsinə gətirib çıxartdı. 
Ola bilsin ki, gələcəkdə Rusiyada azğın monarxist, bəlkə də ondan da 
pis diktator peyda oldu. I Dünya müharibəsindən sonra Hitler meydana 

 Qorbaçovda rəhbərlik keyfiyyətinin olmaması Sovet sisteminin süqutuna gətirib çıxardı...
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gəldiyi kimi, Rusiyada da müharibə qızışdıran diktator siyasi meydana çıxa 
bilər...

Kommunist sistemini dağıtmaq barədə öz qərəzli məsləhətləri ilə 
Qorbaçovu şirnikləndirənlər - ABŞ prezidentləri Ronald Reyqan və Corc 
Buş (ata) olmuşlar. Qorbaçovda rəhbərlik keyfiyyətinin olmaması sovet 
sisteminin süqutuna gətirib çıxardı...

Qorbaçovun ucbatından nisbətən sakit keçən soyuq müharibə 
hərcmərclik və faciə ilə əvəz olunurdu. İnanmıram ki, bu «xidmətlərinə» 
görə ona təşəkkür etmək olar.*

12 k56
kral krala, hersoq şahzadəyə qarşı çıxacaq.
Bir-birinə nifrət, dəhşətli ədavət.
Qəzəb və hiddət hər vilayətdə baş verəcək.
Fransada böyük müharibə, dəhşətli dəyişikliklər.

Katren Fransada katoliklərlə hugenotlar arasında baş verən və az qala 
yarım əsrədək davam edən yeddi dini müharibədən (1559-1598) söz açır.

Dini müharibələrə kral IV Henri son qoydu. Əvvəllər hugenot 
məzhəbinə qulluq edən Navarralı Henri Fransanın kralı olmaq naminə 
katolikliyi qəbul etdi və 1598-ci ildə Nant fərmanını imzalayaraq dini 
müharibələrə son qoydu. Həmin fərmana görə, katolisizm ölkədə hakim 
din elan edildi. Hugenotlara isə etiqad azadlığı verildi.

12 k59
Razılıq və sülh tamamilə pozulacaq.
Dostluq murdar ikitirəliklə əvəz olunacaq.
Nifrət güclənmişdir, inam əxlaqsızlıqla əvəz olunub 
və ümid yeri Marselin bunlara razı olmamasıdır.

Tədqiqatçılar bu katrenin də Fransada dini müharibələrdən bəhs 
etdiyini qeyd edirlər.

12 k62
Müharibələr, çəkişmələr, Bluada müharibə və çaxnaşmalar. 

*Con Houq. Nostradamus. Külliyyatı (ingiliscə). Uels, 2001, səh. 846; 
Göstərilən əsər (rusca), Moskva, 1999, səh. 758-759.
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Müxtəlif gözətçilər, gözlənilməz etiraf. 
Şato-Trompa daxil olmaq, təhqir. 
Təqsirkarlar Şato-dü Ha-dakılar olacaq.

Bu katren III Dini müharibədən (1568-1570) bəhs edir. Kral sarayında 
hugenotların başçıları şahzadə de Konde və admiral Kolinini oğurlamaq 
barədə plan hazırlanmışdı. Kral IX Karl qardaşı hersoq Anjuyskini - 
gələcəkdə kral olacaq III Henrini bu məqsədlə ordu ilə Bordoya göndərir. 
Hugenotlar ordunun qəfıl gəlişindən çaşbaş qalırlar və Bordonun 
yaxınlığında - Jarnakda məğlub olurlar. Şahzadə de Konde döyüş zamanı 
həlak olur. Hersoq Anjuyski hugenotları təqib edərək tam qələbə çalmaq 
əvəzinə, qazandığı qələbəni eyş-işrətlə qeyd etməklə məşğul olub. Görücü 
4-cü sətirdə buna işarə edir.

12k65
Qalanı əldə saxlamaq üçün o, qorxutmaqla 
   məcbur edəcək, 
Hamını lərzəyə salacaq. Lanqoq, dəhşətli varid olma, 
Bir zərbəyə min zərbə ilə cavab verəcəklər. 
Qirond, Qaronna heç vaxt belə təlatümlü olmamışdır.

Bu katren də XVI əsrin 2-ci yarısında Fransada baş verən dini 
müharibələrdən bəhs edir.

12k69
Savoya yaxındadır - Cenevrə gölündən uzaqlaşmışdır.
Olduqca böyük hazırlıq, qayıdış, çaşbaşlıq.
Yaxın qohumlardan (əmioğlu, dayıoğlu, bibioğlu, xalaoğlu)
      uzaqda,
Supelmanın odu. Bütün onların ardıcılları.

Bu katren barədə tədqiqatçılar müxtəlif fərziyyələr irəli sürsələr də, qəti 
söz deməkdən çəkinmişlər.

12k71
çaylar qəzəb axınını azalda bilər.
Qəzəbin köhnə od-alovu hələ sönməmişdir.
Fransada şayiə kimi tez yayılacaq.
Evlər, malikanələr, saraylar məhv olmuş,
təriqətlər götürülmüşdür.

Nostradamusşünas Peter Lemesurier katrenin 
ölkəni xarabazara çevirən dini müharibələr və onların 
başa çatmasından bəhs etdiyini göstərir. 1598-ci ilin 
aprel ayında kral IV Henri Nant şəhərində Fransada 
dini müharibələrə son qoymaq barədə fərman imzaladı. 
Tarixdə Nant Fərmanı adı ilə məşhur olan sənədə 
görə ölkədə katolisizm hakim din elan edildi. Eyni 
zamanda hugenotlara etiqad azadlığı verildi. Lakin 
Roma kilsəsi hugenotlara bunu da çox gördü. 1685-
ci ildə kral XIV Lüdovik Roma Papasının təzyiqi ilə 
Nant Fərmanını ləğv etdi.
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Hunların hücumları “mədəni” Avropanı 
dəhşətə gətirdi. Saysız-hesabsız at nallarının, araba 
təkərlərinin göyə qaldırdığı toz dumana qarışdı, ya-
şayış məntəqələri xeyli vaxt günəş üzünə həsrət qaldı. 
Qalliyada burqundlar darmadağın edildi və krallığa 
son qoyuldu. Atilla hamını qılıncından keçirsə də, İl-
diko adlı gözəl bir kral qızına qıymadı. Onu himayəsi 
altına aldı. Hunlar qarşılarına çıxan bütün şəhərləri, 
qalaları zəbt etdilər. Nəhayət, Orleana yetişdilər. 

Atilla apardığı döyüşlərdə güclü müqavimətlə 
rastlaşmırdı. Burada da ilk həmlədə qala divarları da-
ğıdıldı. Atlılar göz qırpımında mühafi zə dəstələrini 
oxladılar, üstlərinə gələn əlisilahlıları qılıncdan 
keçirdilər. Atilla həmişəki kimi öndə silah oynadır-
dı. Onun yorulmaq bilmədən baş kəsməsi, sinəsinə 
tuşlanan oxları, nizələri dəf etməsi atlıları bir az 
da coşdururdu. Atillanın Mars qılıncı havada oy-
nadıqca, günəşin şüalarını əks etdirib, lap uzaqlar-

dan vuruşun hansı istiqamətə yönəldiyini bildirirdi. 
Gün batmamış qala alındı. Hökmdar əmr verdi ki, 
qaş qaralanadək yaralananlara məlhəm tapsınlar və 
şəhid olanları torpağa tapşırsınlar. Gecədən xeyli 
keçəndən sonra atlıların kəşfi yyat dəstəsi məlumatla 
geri qayıtdı: romalıların birləşmis qosunu onlara 
dərs verməyə hazırlaşır. Dan sökülər-sökülməz Atil-
lanın atlanmaq əmri hamını yuxudan ayıltdı. Hunlar 
Katalaun düzünə doğru yönəldilər. 

Hər iki tərəfdən insan selini xatırladan axın 
Avropanın mərkəzində yerləşən geniş məkanda 
cəmləşirdi. Tarixdə o çağadək o qədər qoşunu bir 
araya yığıb müharibəyə cəlb edən olmamışdı. Atil-
lanın ordusunda 100 min türk süvari döyüşçü vardı, 
onlara atlılar, ya da oxçular deyirdilər. Bir o qədər 
də digər tayfalardan ibarət piyada qoşun nizamla 
düzülüb romalıları gözləyirdi. Hunların xofu Roma 
imperatoruna imkan vermişdi ki, bütün xristian 

Atlıların oxları, ox qabları  və yayları

Hunlar dünyanın ən mahir oxçuları idilər. At 
üstündə böyük sürətlə düşmən üzərinə hücum 

edəndə nizəçiləri hədəfə alıb  sıradan çixarır-
dılar. Hun kamanları sadəliyinə və oxu sərrast 

atmasına görə Şərqdə  əvəzsiz ov və döyüş 
silahı hesab edilirdi.  

Hunlar qarşılarına 
çıxan bütün 
şəhərləri, qalaları 
zəbt etdilər.

(Əvvəli jurnalın V, VI və VII buraxılışlarında)

Ramazan Qafarlı
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ölkələrindən müharibəyə əsgərlər cəlb etsin. Əslində, 
səlib yürüşünə hazırlaşan imperiyanı Atillanın mey-
dana gəlməsi şoka salmışdı. Və İisus Xristosu qo-
rumaq naminə 300 mindən çox ən seçmə və fanat 
döyüşçü toplanmışdır 

İki nəhəng ordu Katalaun düzündə qarşı-
qarşıya gəldi. Atilla bilmirdi ki, Roma qoşunlarına 
hunların döyüş taktikasını yaxşı bilən, bir vaxtlar 
ölümdən yaxasını qurtarmaq üçün hunlara sığınan 
gənclik dostu Aseki başçılıq edir. Atlılar kimi o da 
at üstündə məharətlə durur, ox atır, qılınc oynadır-
dı. Döyüşlərdə şücaət və hünəri ilə bütün əsgərlərə 
nümunə göstərirdi. O, bu xüsusiyyəti məhz Atilla-
dan öyrənmişdi. Bununla yanaşı, german və türk 
dillərində sərbəst danışırdı. 

Tale elə gətirmişdi ki, Katalaun düzündə iki dost 
düşmən kimi üz-üzə dayanmışdı. Ölüm-dirim dö-
yüşü başlandı. Tarix hələ bu qədər döyüşçünün bir 

meydanda vuruşduğunun şahidi olmamışdı. Qan su 
yerinə axırdı. Hər iki tərəfdən ölənlərin sayı-hesabı 
yox idi. Və insan başları bədənlərdən ayrılıb hava-
da oynadıqca, cəsədlər üst-üstə yığılıb kiçik təpələr 
əmələ gətirdikcə hər iki sərkərdənin qələbə əzmi bir 
az da artırdı. Gözləri qan almışdı. Qılınclar səhərdən-
axşamadək havada oynadı, kəsib-doğradı. 

Aseki dövrünün böyük sərkərdələrindən biri idi. 
Tale onu dəfələrlə sınaqdan çıxarmışdı. Öz soydaş-
larının xəyanəti ilə rastlaşıb ölümlə üz-üzə dayanan-
da hunlardan, xüsusilə Atilladan xeyirxahlıq gör-
müşdü. Əslində, həyatını ona borclu idi. O, hunlarla 
ziddiyyətə getməyin əleyhinə olsa da, öz ölkəsinin 
və Roma imperiyasının sadiq övladı idi. Bir vaxt-
lar hunların təklifini qəbul etməmişdi. Orada qalıb 
Atillanın sağ əli ola bildiyi halda, vətəninə qayıtmışdı. 
İndi bir neçə əsr dünyaya ağalıq etmiş dövlətin tari-
xi ənənələrini itirmək təhlükəsi vardı. Buna qanını 

Tale elə gətirmişdi 
ki, Katalaun 
düzündə iki dost 
düşmən kimi üz-
üzə dayanmışdı.  

Hunların tarixi vətəni Hunqariyada (indiki Macarstan) macarlar 
özlərini Atillanın varisləri hesab edirlər.
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daşıdığı sülalənin qabiliyyətsiz 
nümayəndələri şərait 

yaratmışdı. Yaxşı an-
layırdı ki, Atillaya 

qarşı düzgün siyasət 
yeridilməyib, onu 

tamamilə romalıların 
düşməninə çeviriblər. Bir çı-

xış yolu qalırdı, ulu babaları-
nın şərəfi ni, döyüş ənənələrini 

qorumaq naminə dostluğun 
üstündən xətt çəkməlidir. Aseki 
onu da bilirdi ki, sarayda hələ də 
xoşagəlməz adamlar sırasında sa-
yılır. Əlacsızlıqdan komandanlığı 
ona tapşırıblar. Məqam çatan kimi 
yenə də kənara atılacaq. Tarixçilər 
yazırlar ki, o, əsl döyüşçü olduğu 
üçün siyasi intriqalar barədə dü-
şünmürdü. Dövlətin dar günündə 

silaha sarılmağı boşboğazlıqdan üstün tuturdu. Və inanırdı 
ki, romalıları üstələyən qüvvə yoxdur. Hunlara, Atillaya 

gəlincə, onları qaydasız döyüş ustaları sayırdı. Böyük stra-
tegiyalı müharibədə uduzacaqlarına əmin idi. Atillanın 
sərkərdəlik məharətini pəhləvanlığı ilə müqayisədə zəif 
hesab edirdi, ona görə də avropalıların birləşmiş ordu-

sunu dünyanın ən böyük savaşına şövqlə hazırlamışdı. 
Təbillər çalınanda yenidən insan dənizi təlatümə gəldi. 

Yarım milyondan çox döyüşçü bir-birinə qarışdı. Bu savaşı 
mədəni aləmlə vəhşiliyin qarşılaşması kimi qiymətləndirənlər 

də var. Lakin əxlaqsızlıq yuvasına çevrildiyi andan Roma sarayı 
mədəniyyətin xilaskarı funksiyasını itirmişdi. Onu başqalarının 

qanı bahasına təzədən əldə etmək çətin bir iş idi. Aseki ümidvar 
idi ki, ilk həmlədə Atillaya qoşulan qotlar və germanlar meydandan 

qaçacaqlar. Ancaq qarşı-qarşıya gələn insan seli bir-birinə elə qa-
rışmışdı ki, geriyə yol yox idi. Hamı qılınc işlədirdi. Ani bir eh-

tiyatsızlıq başın bədəndən ayrılması demək idi. Ona görə də 
hamı vuruşurdu, təkcə hökmdarların iddialarını təmin 

etmək üçün deyil, öz canını qurtarmaqdan ötrü bü-
tün fərasət və bacarığı işə salmaq lazım gəlirdi. 

Atilla al-qana boyanmışdı. O, kəsib-
doğradığı bədənlərdən fışqıran qanda 

çimirdi. Və üzünü örtən qalxanı ha-
vada oynatdı, gözləri Asekinin 

məsum baxışları ilə toqquş-
du. Bircə an ona il qədər gəldi. 

Sonra içərisindən bir istək 
keçdi: romalı dostu və rəqibi ilə 

qılınclaşmaq. Ona ilahi bir güc 
gəldi. Şimşək at şahə qalxıb meyda-

nı genişləndirdi. Atilla gah qalxanı ilə 
üstünə gələn atlıları vurub aşırır, gah da 

Mars qılıncını havada oynatmaqla insan 
başlarını kos kimi yerə diyirlədirdi. Hun-

lar yorulmağın nə olduğunu bilmirdilər... 
Və Atillaya xəbər çatdıranda ki, roma-

lılar pərən-pərən düşüblər, qaçırlar, o, əlini 
qaldırıb döyüşü dayandırmaq əmri verdi. 

Dünya hələ də hun 
və Atilla xofundan 
qurtara bilməyib. 
Tarixi həqiqətlərin 
aşkarlanmasına 
baxmayaraq bu 
gün də qərblilər 
Böyük Hun-türk 
sərkərdəsini 
eybəcər və dəhşətli 
şəkildə canlandırıb 
diqqət mərtkəzində 
saxlamağa çalışırlar. 
guya yunan, romalı, 
alman, ingilis, çinli, 
fars, rus döyüş 
meydanlarında 
baş kəsməyib, 
düşmənlərinin 
saçlarını 
tumarlayıblar, 
faşistlərin 
osventsimi də 
unudulub, təkcə 
hunlar, səlcuqlar, 
osmanlılar 
amansızcasına 
qan töküblərmiş. 
Kaliqulanı, Neronu, 
Napaleonu, 
Hitleri, Stalini 
yetişdirdiklərindən 
xacalət çəkmək 
əvəzinə hələ 
də erməninin 
saxta soyqırımını 
gündəmdə 
saxlayırlar. Və təkcə 
Türkün tarixinə 
ikili münasibət 
bəsləyirlər. 
müasir Avropa 
rəssamlarının 
ilhamının məhsuluna 
diqqətlə baxın: 
baltası ilə kəsdiyi 
başlardan zirvə  
düzəldib üstünə 
qalxan Atillanın 
gözlərindən sanki 
bəşəriyyətə qarşı 
od yağır... Əslində 
qoç buynuzlarını 
hun sərkərdəsinin 
dəbilqəsinə taxmaqla 
öz «qoyun»luqlarını 
nümayış etdirirlər. 
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ASEKİ: 
«Sənin əllərinlə 
ölmək mənə daha 
şərəflidir, qılıncını 
qaldır, boynumu 
vur». 

ATİLLA:
«mən çörək 
kəsdiyim silahsız 
adamı öldürə 
bilmərəm. Ya 
qılıncını əlinə alıb 
kişi kimi hücum 
elə, ya da silahını 
at, əliyalın rədd ol 
burdan». 

İtil (indiki Volqa) çayı

Özü isə üzəngini atının qarnına elə zərblə ilişdirdi 
ki, Villam ildırım kimi irəli şığıdı. Atilla təkbaşına qa-
çan roma qoşununun qalıqlarının izinə düşdü. Qaş 
qaralanadək yol qət etdi. O, öz dəstəsindən tam ayrı 
düşmüşdü. Birdən romalıların yüz atlısı dönüb Atil-
laya tərəf gəldi. Lakin onlardan biri dəstədən ayrılıb 
qalanlara irəli getmək əmri verdi. Ayın gömgöy işığı 
altında Atilla Asekini tanıdı. Onlar bir müddət nə 
edəcəklərini bilmədilər. Romalıların beş-altı əsgəri 
hələ də yüz addımlıqda dayanıb bu qəribə mənzərəni 
seyr edirdi. Birdən Aseki atdan endi, Atillanın qar-
şısında yerə oturdu, qılıncını tiyəsinədək yumşaq 
torpağa sancdı və boynunu əyib gözlədi. Atilla hələ 
özündə deyildi. Asekinin səsinə ayıldı: 

-Sənin əllərinlə ölmək mənə daha şərəflidir, qılın-
cını qaldır, boynumu vur. 

Amma Atilla onu buraxıb romalıların üstüna hü-
cum çəkdi. Qarşılaşmada birini atdan saldı, qalan-
lar isə qaçdılar. Sonra atının başını çevirib hələ də 
oturub ölümünü gözləyən Asekiyə yaxınlaşdı. Düz 
onun gözlərinin içinə baxdı. 

-Mən çörək kəsdiyim silahsız adamı öldürə 
bilmərəm. Ya qılıncını əlinə alıb kişi kimi hücum elə, 
ya da silahını at, əliyalın rədd ol burdan. 

Aseki qılıncın tiyəsinə dirsəklənib qalxdı və 

sürünə-sürünə meşəyə doğru getdi. 
Atilla onda hardan biləydi ki, roma sərkərdəsi 

döyüşdə özünə əsl rəqib saydığı döyüşçünün qılın-
cı ilə ölməyi, vətənində – sarayda xəyanətlə qətlə 
yetirilməkdən üstün tutur və əbədilik döyüş mey-
danında qalmaq istəyir. Atilla baş verən hadisənin 
səbəbini öyrənmək istəmədi və yenə də hər şeyi tari-
xin ixtiyarına buraxdı. Katalaun düzündə hunlar bir 
döyüşçüsü qalanadək vuruşdular. Ancaq Roma im-
periyasının muzdlu əsgərləri pərən-pərən düşdülər. 
Axşam leqionların tör-töküntüləri geri çəkilməyə 
başladı. Bu döyüşdən sonra bütün dünya anladı ki, 
türklər məğlubedilməzdir. Atilla qaçan düşməni 
qovmadı, öz ordusuna 20 gün istirahət verdi. 

Nəhayət, Romanın üzərinə hücuma keçdi, İta-
liya torpaqlarına qədəm basdı. İmperiya onun qar-
şısını almaq üçün fəal gücə malik deyildi. Və hunlar 
müqavimətsiz Romanın darvazalarına yaxınlaşdılar. 
Paytaxt, xalq, senat və papa indiyədək belə təşviş 
keçirməmişdi. Çıxış yolu tapmırdılar – təslim olmaq 
lazım gəlirdi. Tarixçilər yazırlar ki, Leon (Lev) im-
perator Valentinin xahişi ilə Atillanın qarşısına çıxır, 
bütün xristianlar adından diz çöküb yalvarır ki, vəhşi 
hun rəhmə gəlsin, şəhərə əl dəyməsin. Roma imperi-
yasının mədəniyyət abidələri dağıdılmasın.
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İgİD öLƏR, ADI QALAR

Hunqariyada malikanə.

TARİXƏ SƏFƏR Yaddaş

F.A.Brokhauz, İ.A.Efronun «Ensiklopedik lü-
ğət»ində* tarixi mənbələrə əsasən həmin olaylar 
barədə yazılır: «Atilla bir çox xalqları öz ətrafında 
birləşdirmişdi, onun ordusunun tərkibində ostqotlar, 
gepidlər, tyurinqlər, gerullar, ruqilər və xəzərlər var-
dı. İqamətgahı Yuxarı Macarıstanda yerləşirdi, To-
kaydan o qədər də uzaqda deyildi. Atilla əvvəl Şərqi 
Roma imperiyası üçün böyük təhlükəyə çevrildi. Öz 
tələblərinin sayını tez-tez artırmaqla II Feodosini bez-
dirdi. Hunlar Miziyanı, Rakiyi, İlliriki boşaldıb, 447-
ci ildə Konstantinopolun həndəvərində dolaşmağa 
başladılar. İstəkləri o idi ki, Dunaydan Şərqə doğru 
uzanan bütün ərazilər onların nəzarətinə verilsin. 
Atilla 440-cı ildə imperator III Valentin tərəfindən 
təhqirə məruz qaldığını hələ də unutmamışdı. Onun 
bacısı Qonoriya ilə nikah bağlamaq niyyəti etirazla 
qarşılanmışdı. Bundan sonra romalıların başlarının 
vestqot çarı Teodorixlə müqavilələrə qarışmasından 
istifadə edib 500 minlik qoşun toplamış və qərbə 
doğru yürüşə başlamışdı. Qabağına çıxan yaşayış 
məntəqələrinə od vurub, əli silah tutanı qılıncdan ke-
çirmişdi. Almaniya ərazisinə soxulub Reynə çatmışdı. 
Nekkara burnundan çayın o biri sahilinə adlayıb Erir, 
Mes, Arras şəhərlərini tutmuşdu. 

Nəhayət, Orlean qalasını mühasirəyə almışdı. 

Yalnız bundan sonra Valentin Asekini baş koman-
dan təyin etmək məcburiyyətində qalmışdı, eləcə 
də vestqotların çarı Teodorixdən yardım diləmişdi. 
Atilla böyük ordusu ilə Trua şəhərinin yaxınlığında, 
geniş Katalaun düzündə əylənib romalıları gözləyirdi. 
451-ci ilin payızında burada dünyanın ən böyük dö-
yüşü baş verdi. Hunların ilk hədəfi Teodorix idi, qanlı 
vuruşda vestqotların çarı oğlu Torizmundla birlikdə 
həlak oldu. Atilla təzədən ordu toplamaq üçün Va-
qenburqa doğru geri çəkildi. Aseki hunları təqib 
etmədi. Lakin müharibə meydanında 200 min dö-
yüşçü qalmışdı. Hər iki tərəfin qəddarlığı o dərəcəyə 
çatmışdı ki, uzun müddət ölülərin ruhlarının Kata-
laun düzündə döyüşdüyü haqda əfsanələr dolaş-
dı. Yolu oradan düşənlər qorxu keçirdilər. Beləcə, 
mənbələr hadisələri ziddiyyətli və dolaşıq verirlər. 
Bəzi tarixçilərin qənaətinə görə, bu döyüşdə Atillanın 
ordusu zəifləyir. O, gücdən düşmüş halda Almaniya-
ya, Reynə dönür. Lakin bir neçə ay keçməmiş, 452-ci 
ildə Alp dağlarını aşaraq İtaliyaya soxulduğu faktını 
danmaq onlar üçün çox çətindir. Çünki Atillanın qo-
şunu həmin il Akvileyi darmadağın edir, Altinum, Pa-
duy, Milanı və başqa şəhərləri ələ keçirir. Romanı və 
bütün İtaliyanı elə bir təhlükə altında qoyur ki, onun 
Katalaun düzündə zəifləməsi fərziyyələri özünü heç 

Dünya 
hökmdarını 
hansı xain 
ölümə layiq 
bildi? Kimsə 
intiqam barədə 
düşünürmü?

* Qibbon, “Leben des A.,” (Lyuneb., 1797); İoqann fon Miller, “A. der Held des V.Jahrh.” (Vyana, 1806); Klemm, “A. 
nach der Geschichte, Sage und Legende” (Leypsinq, 1827); Qaaqe, “Geschichte A.S.” (Tselle, 1862); Teri, “Histoire d’A. 
et ses successeurs” (4-cü çap, Paris, 1874).
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cür doğrultmur. Qibbon, İoqann fon Miller, Klemm, Qaaqe və 
Teri kimi son orta əsr tarixçiləri yazırlar ki, “Roma darvazası ağ-
zında Atilla gözlənilmədən ordusunun hücumunu dayandırdı və 
Papa I Levlə danışıqlara başladı. İmperator adından ona çoxlu 
qızıl pul ödənildi”. Bəli, Atilla şəhərə girmədi, asan qələbədən əl 
çəkib geri qayıtdı. Bununla belə, üstünə yenə də vəhşi damğası 
vuruldu.

Hunlar Romadan çıxıb Pannoniyaya döndülər. 453-cü ildə 
Atillanın burqundlu İldiko ilə toyu oldu və həmin gecə həyatına 
son qoyuldu. O, ən qüdrətli çağında dünyasını dəyişdi. Atilla-
nın tarix meydanına atılıb dünyanı fəth etməsi sirli olduğu kimi, 
ölümü də müəmmalarla doludur. Müxtəlif fərziyyələr meydana 
atılır: guya İldiko öz xalqının intiqamını almaq məqsədi ilə onu 
zəhərləyib. Xaqanın meyitini üç qəbirdə yerləşdirdilər: qızıl, gü-
müş və dəmir. Qəbirlər çox əzəmətli idi. Bir həqiqət aydındır ki, 
Atillanın ölümü, ilk növbədə, iflasa uğratdığı Bizans (Şərqi Roma) 
və Qərbi Roma imperatorlarının toy-bayramına lazım idi. Bizans 
tarixçisi Priskin əsərlərinin 4-cü cildində açıq-aşkar göstərilir 
ki, «Atilla can verəndə bir sıra möcüzələr baş verir. Möcüzələrdən biri bu 
idi ki, hunların dəfələrlə hücumuna məruz qalan Şərqi Roma imperatoru 
Marsian yuxu görür. Məhz Atillanın ölüm anında yuxusunda ilahə ona 
Atillanın qırılmış oxunu göstərir; bu o demək idi ki, hun xalqı böyük zərər 
çəkəcək». 

Maraqlıdır ki, mənbələrdə Atillanın yas mərasimi bütün 
təfsilatı ilə təsvir edilir, hətta cənazəsinin üstündə oxunan ağının 
mətni də verilir:

Muncuğun oğlu, Böyük xaqan Atilla, 
Bütün qəhrəman qövmlərin hakimi! 
Sən daha öncə heç kimin bacarmadığı tərzdə, təkbaşına
Hunların və germanların ölkəsində hökmranlıq sürdün, 
Sən iki imperatorluğu qorxu içində saxladın, 
  onların şəhərlərini zəbt etdin. 

Sənin kölən olmaqdan qabaq hallarına, yalvarışlarına acıdın! 
Sən hər seyi ağlın və gücünlə yerinə yetirdin. 
Arxanca acı yaralar bıraxmadın, 
Adamların kinindən uzaq qaldın! 
Xalqına arxa durdun! 
Geridə acısı olmayan nəşəli dostlar buraxdın! 
Sənin kimi qüdrətli “Tanrı qamçısı”na kim qıydı?
Dünya hökmdarını hansı xain ölümə layiq bildi?
Kimsə intiqam barədə düşünürmü? 

Matəm türküləri söylədikdən sonra məzarın üzərində toy 
düzənlədilər, hunlar içkiyə qurşandılar. Hüzn bir çadirdan diğərinə 
keçdi, bütün ölkəni bürüdü.

Cənazəni gecə ikən gizlicə toprağa tapşırdılar. Öncə qızıl, 
sonra gümüş, ardınca da dəmir tabutu qoydular məzara. Əslində, 
üç sağlam maddə qudrətli hökmdar rəmzi kimi anılırdı: dəmir 
yenilən ölkələrdən, qızılla gümüş isə iki imperatorluqdan alınmış-
dı. Muharibələrdə əldə edilən qənimətlər, silahlar, qiymətli daşlar-
la bəzədilmiş at yəhərləri və başqa hökmdarlıq əşyaları da meyitin 
yanına düzüldü. Deyirdilər ki, bunlar onun qurduğu dünya boy-
da dövlətin əzəmətini göstərməkdən ötrüdür. Torpaq altda qa-
lan xəzinəni insanların nəfsindən uzaq tutmaq məqsədilə məzar 
qazan əsirləri insafsızcasına öldürdülər... Bu təsvirlər Atillanın 
ölümündən yüz ıl sonra qələmə alınıb, qot tarixçisi Jordanesin 
əsərində muhafizə edilmişdir. Ehtimal var ki, ilkln, daha qədim 
mətn Priskin (Priskos) itmiş əsərindən götürülüb. Hunlar diyarın-
da (İndiki Macarıstanda) gəzib-dolaşan əfsanəyə görə, Atillanın 
qəbri Tissa həndəvərindədir. 

Qüdrətli xaqanın ölümü ilə hunların dövləti dünya ağa-
lığını itirdi. Oğlu Ellakın dövründə Netade çayı hövzəsində 
qanlı döyüş baş verdi. Nəticədə german və skif tayfaları 
hun imperiyasının tərkibindən çıxıb müstəqillik əldə etdi. 
Beləcə, tarix qərbi hun xalqını Atilla ilə tanıdı. (Son)

Macarıstanda Atillanın hünərlərini at üstündə təkrarlamaq 
arzusu ilə yaşayan cavanlar çoxdur.
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Ulduzlar nəinki “ölür”, həm də “dirilir”. İlk dəfə 1992-
ci ildə həvəskar yapon astronomu Saqurai tərəfindən 
kəşf edilmiş bu prosesin düzgünlüyünü avropalı alimlər 
təsdiq ediblər. 
Belçika kral rəsədxanasında qeyri-adi fenomen aşkar edilib: 
partlayış nəticəsində ayrılmış materiyadan yenidən ölçü və 
xüsusiyyətlərinə görə Günəşi xatırladan ulduz əmələ gəlib. 
Son tədqiqatlar göstərib ki, həmin ulduz sürətlə soyuyur və 
parlaqlığını gücləndirir. Nəticədə, 2200-ci il üçün o yenidən 
partlayışdan əvvəlki vəziyyətinə qayıdacaq. Alimlər bu 
hadisəni “kosmik feniks” adlandırıblar.

YoX oLmuŞ
uLDuZLAR
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Təxminən 25 ildən sonra iri astero-
id Yer ilə toqquşa bilər. 

Amerikalı astronomların fikrincə, 
bu hadisənin baş vermə ehtimalı 1-in 
300-ə nisbəti kimi qiymətləndirilir. Bu 
səma cismi tam öyrənilmədiyi üçün 
əlavə məlumatların əldə edilməsindən 
sonra toqquşma şansları azaldıla bilər. 
Diametri 396 metr olan asteroidin Ye-
rin səthinə düşəcəyi halda okeanlarda 
sunamilərin yaranması və quruda nəhəng 
dağıntıların əmələ gəlməsi mümkündür. 
Tədqiqatçıların qiymətləndirmələrinə görə, 
toqquşma nəticəsində ayrılan enerji 1600 
meqatona bərabər olacaq. Asteroid 10 
ballıq Turin cədvəli üzrə 2 ball gücündə 
qiymətləndirilir.

25 İLDƏN SoNRA İRİ ASTERoİD 
YERLƏ ToQQuŞA BİLƏR

KainatMARAQ DAİRƏSİ

Asimandan daş yağır.
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MARAQ DAİRƏSİ Dünya

Milyon illər əvvəl meşələr Qərbi və Mərkəzi Afrikanın əksər 
hissəsini əhatə edirdi. 

İqlimin getdikcə qurşaqlaşması və soyuqlaşması (buzlaşma dövrünə 
görə) nəticəsində meşələr canlıların yaşayıb və nəsil verə bildikləri dağ-
lıq ərazilərə çəkildilər. Buzlaqlar geri çəkildikdən sonra meşələr yayıl-
mağa başladı və onların yerində bu kiçik meşəliklər bitdi. Hazırda isti, 
rütubətli bir dövrdür və güman ki, meşələr  kifayət qədər yayılmışlar. 

Meşədə yaşamaq məhdud qida ehtiyatlarına uyğunlaşmaq deməkdir. 
Meşə fillərinin qida rejimi savannada yaşayan həmcinslərinkindən 
tamamilə fərqlənir; meyvə və yarpaqlar, bitki kökləri və toxumları qo-
rillanın qida rejiminə daha çox oxşayır. 30 növ ağac öz toxumlarını 
yalnız bu fillərin vasitəsilə  səpir. 

VƏHŞİ cƏNgƏLLİKLƏR
Xəyyam Əliyev 

Hərənin öz kosu var.

Səyyah, ahəstə keç bizim məhlədən.
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Taleyin qismətinə bax, gör kimin əlindəsən.

89www.caucasustour.az



MARAQ DAİRƏSİ Dünya

Ehtimal edilir ki, həmin müddətdən 
başlayaraq günəş şüası tam axınının 
xeyli azalması nəticəsində Yer kürəsində 
dərin soyuma dərəcəsinə qədər tempe-
ratur qlobal surətdə azalacaq. 

Bu fikri Rusiya Elmlər Akademiyasının 
Baş (Pulkovo) Astronomik rəsədxanasının 
əməkdaşı Habibullo Abdusamatov 
səsləndirib. Günəş şüalanmasının 11 illik 
və əsrlər boyu rəqs etməsinin təhlili göstərir 
ki, hazırda Yer kürəsi qlobal istiləşmənin 
maksimum həddinə çatıb. Bundan sonra 
gözlənilən günəş şüalanmasının azalması 
ilə paralel Yerin də qlobal temperaturunun 
yavaş-yavaş azalması baş verəcək.

Alimin fikrincə, Yer kürəsinin tempe-
raturunun azalmasının başlanmasını 2012-
2013-cü illərdə gözləmək olar. 2035-2045-ci 
illərdə günəşin şüalanması minimum həddə 
çatacaq və ondan 15-20 il gecikmək şərti 
ilə Yer kürəsində də növbəti klimatik mini-
mum, yəni planetimizdə kəskin soyuqların 
düşməsi baş verəcək.

XXI əsrin ortalarında qlobal 
soyuma gözlənilir.

QLoBAL SoYumA

Nə qədər günəş şəfəq saçır, bu meşələr də yaşayacaq.
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Bütün dünya alimləri qlobal istiləşmə 
və onun nəticələri haqqında  bəşəriyyəti 
xəbərdarlıqda davam edir. 

Əgər ekoloqların son məlumatlarına inan-
saq, qlobal istiləşmənin Yerdəki həyata əsaslı 
surətdə təsir müddətinin hesabı illərlə ölçü-
lür. Ən birinci zərər çəkən isə Avropa olacaq. 
Güman olunur ki, iqlim dəyişməsinin məhv 
edəcəyi ilk ölkələrdən biri Hollandiyadır. Ni-
derlandın da bir hissəsi suyun altına çökəcək, 
qalan ərazini isə su basacaq. Bu nə zaman baş 
verəcək?  Demək olar ki, 2020-ci ildə. 13 ildən 
sonra acınacaqlı tale bütün Avropaya qismət 
olacaq. Avropa ərazisinin əksər hissəsində 
əsaslı iqlim dəyişiklikləri proqnozlaşdırılır:  
burada Sibir iqlimini xatırladacaq. Avropa-
nın şimal hissəsini və Çin ərazisinin bir qis-
mini isə dövri olaraq təkrarlanan və əhalinin 
kütləvi miqrasiyasına səbəb olacaq quraqlıqlar 
gözləyir. Bütün bu məlumatlar Pentaqonun 
ən yaxşı tədqiqatçı qüvvələrinin cəlb edilməsi 
ilə hazırlanmış məruzəsində təqdim edilib. 

AvropA 
YERDƏN 
SİLİNƏcƏK

Mərkəzi Avropada çayların daşqınına səbəb olan yağış və qarın əriməsi azı beş nəfərin ölümü və minlərlə 
insanın evakuasiyası ilə nəticələnib.

Hələlik ahəstə axır, coşanda üzünü görmə.

Dağların bağrını yaran çay - hara gedirsən?
Görən bu seysmoloqun da könlündən balıq keçırmı? 
Axı balıqlar sudadır.
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MARAQ DAİRƏSİ Dünya

Britaniyalı alimlər hesab 
edirlər ki, bəşəriyyət vulkan 
püskürməsindən məhv ola bilər. 
Fəlakətin qarşısını almaq müm-
kün deyil.

Geofiziklər hesab edirlər ki, 
bəzi vulkanlar vaxtı ilə müşahidə 
edildiyindən dəfələrlə güclü 
püskürmələrə qabildir. Yer üzündə 
bu cür kataklizmlər əvvəllər - 
bəşəriyyətin meydana gəlməsindən 
də qabaq baş vermişdir.   

Amerikalı geoloqlar Yellous-
toun (Yellowstone) milli parkında 
qalınlığı bir metr olan vulkanik kül 
qatını aşkar ediblər. Onun yaran-
masına səbəb - təqribən 620 min 
il bundan qabaq baş vermiş misli 
görünməmiş güclü püskürmə ol-
muşdur. 

74 min il bundan qabaq Su-
matra adasındakı Toba vulkanının 
həddindən artıq güclü püskürməsi 
nəzərə çarpan soyumaya və Şimal 
yarımkürəsinin florasının dörddə 
üç hissəsinin məhv olmasına 
gətirib çıxarmışdır.

VuLKAN PÜSKÜRmƏSİ BƏŞƏR 
TARİXİNƏ SoN QoYA BİLƏR

Fəlakət haradan başlaya bilər?
Bəlkə elə buradan?!

008 • QAFQAZ TURİZM •  NOYABR 200792



Müasir ekologiya elminin uğurları sırasına düşə 
biləcək boz balinaların sayının bərpası əfsanə kimi gö-
rünür.  

XX əsrdə balina ovunun artması nəticəsində boz balinalar 
yox olma təhlükəsi ilə üzləşiblər. 1949-cu ildə bu heyvanların 
iri həcmli ovuna qadağa qoyulmuşdur, nəticədə beynəlxalq 
təşkilatlar ciddi qaydalar tərtib etmişlər. 1994-cü ildə balina-
ların sayı o qədər azalıb ki, tükənmə təhlükəsində olan dəniz 
məməlilərinin siyahısında birinci yerdə olub. AP Agentliyi 
xəbər verir ki, mütəxəssislər son həftələr ərzində tükənməkdə 
olan balinaları dəfələrlə müşahidə ediblər. Onlar qeyd ediblər 
ki, bu təbii hadisədir. Populyasiya öz təbii həddinə çatıb (ha-
zırda 22 min balina var) və “lazımsız” fərdlərin məhv olması 
təbiidir. Buna görə narahatlığa əsas yoxdur. 

ABŞ-ın Stenford Universitetinin əməkdaşları tərəfindən 
aparılmış təhqiqat bu fikri təkzib edir. Mütəxəssislər 40-a 
yaxın balinanın DNT analizini aparıblar və belə nəticəyə 
gəliblər ki, genlərin müxtəlifliyi boz balinaların 22 min deyil, 
vaxtilə daha çox, 76 mindən 118 minə qədər olduğu fikrinə 
gətirib çıxarır. 

Stenford mütəxəssislərinin fikirlərinə görə, bu onu 
göstərir ki, balina hazırda öz təbii səviyyəsinə çata bilmir və 
sayı müəyyən səbəblərdən yaranan yem çatışmazlığından aza-
lır. Bu səviyyədə əsas ehtimal olunan səbəbi alimlər qlobal 
istiləşmə adlandırırlar. Balinalar əsasən arktik regionlarda 
yaşayan xırda xərçəngkimilərlə qidalanırlar, ancaq onların da 
sayı suda temperaturun istiləşməsi səbəbindən azalır. 

BoZ BALİNALARIN 
SAYININ BƏRPASI QEYRİ-REALDIR 

Ovçu iradəsi balina fəryadı ilə üzbəüz.
Qurtuluş mümkündürmü?..
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LİMONUN
MÖCÜZƏSİ

Limonun vətəni qədim Hindistan torpağıdır. Əfsanəvi hindli yoqları onu sağlamlığın qorunmasında 
universal vasitə sayırlar. Onların dediklərinə görə hər adam özünü gündə bir limon yeməyə və digərinin 
şirəsini içməyə öyrətməlidir. Guman edilir ki, «limon» sözü malay dilində bu meyvəni adlandıran «lerno» 
sozündən əmələ gəlib. Çində isə bu bitkini «limunq» adlandırırlar və tərcümədə «analar üçün xeyirli» 
deməkdir. Bütün başqa sitruslar kimi, limonun iç hissəsi qalın qabıqla örtülüb, əti isə nazik ağ pərdə ilə 
bağlanmış dilimlərə bölünür. Ətin ortası dadsız ağ maddədən ibarətdir.

Limon qələvi «elementlərlə olduqca zəngindir. Bundan başqa onun tərkibində 8 faizə qədər üzvi 
turşular, 3 faizə qədər şəkərlər, azotlu, mineral maddələr (kalium, mis), A, VI, V2, Z, S vitaminləri, fitosidlər 
və sair limonun qabığında və yarpaqlarında isə efir yağları mövcuddur. Limonun təzə sıxılmış şirəsi S 
vitamini ilə zəngindir, lakin onun əksər hissəsi açıq havada tez dağılır. Limonun tərkibində R vitamini 
var. Insan orqanizmində onun qıtlığı qanaxmalara, ayaq ağrılarına, dərialtı qansızmalara, ümumi zəifliyə 
gətirib çıxarda bilər. Bu vitamin damar şişməsinə, babasil (hemorroy) və tropik yaralarına qarşı dərman 
kimi istifadə edilə bilər.

Yüngül zərbədən, ya da sıxmadan göyərti əmələ gəlməsində bu orqanizmdə limonda çoxlu miqdarda 
olan S və  V vitaminlərinin çatışmazlığından xəbər verir. Limon təbiətin ən böyük möcüzələrindəndir. Tibb 
elminə 500-dən çox virus məlumdur ki, onlardan 45-nə limon təsir edir, o cümlədən xərçəng virusuna. 
Limon şirəsi virus xəstəlikləri ilə mübarizədə əsas vasitədir.

Aysel Qafarlı
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Limon – təbiətin insana bəxş etdiyi ən güclü əridici və 
zəhərlənmənin qarşısını alan vasitələrdəndir. Bədənə daxil 
olduqda, şirəsi əvvəlcə xaric ediləsi maddələri əridir, sonra 
orqanizmin həmən nasazlaşmış hissəsinin bərpasına başlayır. 
Limondan xaric edilən maddələrin bütün bədən toxumalarına 
təsiri müstəsnadır. Bu meyvə hamıya xeyirlidir - qocaya və 
cavana, xəstəyə və sağlam adama, güclüyə və zəifə. Başqa 
sitruslar kimi, limon da bədəndə və ilk növbədə qara ciyərdə 
əmələ gəlmiş çürümə proseslərinə qarşı yaxşı vasitədir. Çox 
hallarda bədəndən başqa yollarla xaric oluna bilməyən toksik 
maddələrin xaric edilməsinə imkan verir. Limon insanın 
immunitetini möhkəmlədir. Mədə turşuluğu normadan 
artıqdırsa, limon şirəsini qəbul etmək olarmı? Bu təbii sual 
ondan yaranır ki, meyvənin bəlkə də ən turş dadlılarındandır. 
Lakin limonun turş dadı hələ o demək deyil ki, o orqanizm 
üçün məhz turşudur. Dilimiz hələ bütün orqanizmimiz deyil.
Çünki bu dad limonun tərkibində üzvi turşuların olmasını 
bildirir və onlar hüceyrələrdə qalmır. Əksinə suya qatılmış 
limon şirəsi ilə yüksək mədə turşuluğunu neytrallaşdırmaq 
mümkündür.

Limonun ətri görmə qabiliyyətinə müsbət təsir göstərir. 
Müxtəlif ölkələrin xalq təbabətində limondan sarılıq, böyrək 
xəstəliyi, vərəm, ürək döyüntüsü, mədə katarları, babasil 
(hemorroy), kəskin revmatizm, podaqra, lümbaqo və sair 
xəstəliklərin müalicəsində istifadə olunur.

Italiya xalq təbabətində limonun (qabıqla birlikdə) həlimi 
malyariyaya qarşı yaxşı vasitə sayılır.

Limon hipo və avitaminoza qarşı müalicəvi və profilaktik 
vasitə kimi geniş tətbiq olunur. Meyvələri şəkər xəstəliyi və 
maddələr mübadiləsi ilə müşayiət edilən digər xəstəliklərin 
də aradan götürülməsinə yardım göstərir. Tərkibindəki 
pektin maddələr orqanizmdən ağır metalların xaric edilməsi 
qabiliyyətinə malikdir.

Təzə limonun soyulmuş qabığı bağırsaq qazlarının 
əmələ gəlməsinin qarşısını alır. Həmçinin insanın fiziki 
canlanmasına, qidaların həzminə də öz təsirini göstərir. 
Limon həm qanı, həm bağırsaqları yaxşı təmizləyən 
və iltihab proseslərinin qarşısını alan vasitədir. Qabığı 
əsəbləri sakitləşdirən dərman kimi də istifadə olunur.

DAXİLİ XƏSTƏLİKLƏRƏ TƏSİRİ
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XƏBƏRDARLIQ!
Limon şirəsi ilə müalicə olunduqda, yarana bilən 

kəskin böhran vəziyyəti (ifraz funksiyaların pozulması, 
dəridə səpmələr, ürək bulanması, asma, öskürək, 
ümumi zəiflik, əzginlik hissi) orqanizmin həddindən artıq 
tez təmizlənməsinin təzahürüdür. Belə hallar adətən, 
orqanizmin toksinləri və zəhərli maddələri həddindən 
artıq miqdarda xaric etməsi ilə bağlıdır. Təmizləyici 
sistemlər onları vaxtında xaric etməkdə çətinliklərlə 
üzləşir. Bu təqdirdə vəziyyətdən ən yaxşı çıxış yolu 
müalicəni təcili dayandirmaq (bütün sitruslardan imtina 
edərək) və orqanizminizə istirahət vermək məsləhətdir. 
Başqa yol aclıqdır. 

Düzgün həyat tərzinə riayət etsək, görərik ki, sitrus 
meyvələri orqanizmimiz üçün ən gözəl qidadır. Əgər 
bizim dərimiz tullantıları lazımi şəkildə xaric edirsə, 
deməli, onları emal etməyə qadirdir. Tullantıları məhz 
dəri səthi ilə xaric etmək lazımdır. Dəri tullantıları 
normal şəkildə xaric edə bilmirsə, turşular sitruslarla 
aktivləşib böyrəkləri bacardığından artıq işləməyə vadar 
edir. Belə halda sitrusların əvəzinə tərəvəz şirələrinə 
üstünlük verilməlidir. Limon müalicəsinə başlamazdan 
əvvəl sizin xaric edən orqanlarınızın hansı vəziyyətdə 
olduğunu müəyyənləşdirmək vacibdır. 

Mədələrində normadan artıq turşuluq və 
orqanizmlərində turşu reaksiyasi müşahidə olunan 
şəxslərdə müalicəyə tərəvəz şirələrindən baslamalı, 
sonra Uokerin detoksikasiya metodu ilə müalicəni  
davam etdirməli və ancaq bundan sonra limon 
müalicəsinə keçilməlidir.
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Qrip yayıldığı zaman qabaqcadan hazırlanmış 
limon yağı köməyinizə gələ bilər. Yağın resepti: 
limonu bir dəqiqə isti suda saxlayıb ət maşınından 
keçirirlər. Sonra 100 qram kərə yağı və 1-2 xörək 
qaşığı bal ilə qarışdırırlar. Bu maddəni adi kərə 
yağı kimi saxlayırlar.

Başqa bir üsul: qabıqla birlikdə limonu xırda-
xırda doğrayırlar və bitki yağıyla qarışdırırlar. 
Qriplə xəstələnəndə gün ərzində bir neçə dəfə 
burunun ucuna, yeməkdən qabaq və sonra diş 
ətinə bu yağdan sürtürlər. 

Yatmazdan əvvəl isə qulağ seyvanlarına və 
ayaqların altına çəkirlər. Burun axması zamanı 
burunun içini suda yayılmış limon şirəsiylə tez-
tez yumaq məsləhətdir. Əgər limonun bir dilimini 
yanağın dalına qoyub və tüpürcəyin ifrazatının 

kəsilməsinə qədər bir tərəfdən o biri tərəfə 
çabalatsanız, qripli xəstə ilə qorxmadan ünsiyyətdə 
ola bilərsiniz. Limonu 20 dəqiqə aşağı odda bişirin, 
sonra ortadan kəsib, şirəsini çıxardın. Şirəyə 1 
qaşıq qliserin və həmən miqdarda bal əlavə edin. 
Nəticədə 1 stakan qarışıq alınmalıdır. Qəbuldan 
qabaq qarışığı silkələmək lazımdır. 

Gün ərzində 1 çay qaşığı qəbul edin. Eyni 
miqdarda götürülmüş ağ turp, mərcan, çuğundur 
soğan, limon, aloye şirələrindən, baldan və 96% 
spirtdən həlim hazırlayırlar. Həlimi soyuducuda 
saxlamaq lazımdır.

Qəbul üsulu: yeməkdən 30 dəqiqə qabaq 
gündə üç dəfə 2 xörək qaşığı. Bu həlim xəstəliklərin 
kəskinləşmə ehtimalının qabağını alır və nəfəs 
orqanlarının funksional vəziyyətini yaxşılaşdırır.

Limon həm də xarici müalicəvi vasitə kimi tanınır. Onun suya qatılmış şirəsi ağız və boğaz boşluqlarının 
yaxalanması üçün istifadə olunur. Burun qanaxmalarının qarşısını almaqda, dərinin göbələk və infeksion 
xəstəliklərin müalicəsində, kosmetikada - xalları və çilləri yox etməkdə də öz möcüzəli xüsusiyyətlərini 
nümayiş etdirilir.

LİmoN YAğININ RESEPTİ

XARİcİ VASİTƏ Kİmİ
Bol Lənkəran limonu - müştərilər gözlər onu.

Qədim yunanlar limona 
midiya alması deyiblər. Bu 
fakt onun Azərbaycanda 
hələ eramızdan əvvəl VIII-
VI əsrlərdə becərildiyini 
sübut edir. İndi limon 
bitkisi respublikamızın 
cənub subtropik zonasında 
geniş yayılıb. Ancaq digər 
bölgələrdə, bağlarda, 
bağçalarda, eyvanlarda, 
şüşəbəndlərdə, otaq 
şəraitində də yetişdirilir. 
Yaşıl yarpaqlar arasından 
boylanan limonun yaraşıqlı 
forması, sarı rəngi, xoş 
ətiri adama böyük zövq 
verir. Bu bitkini çinlilər 
«Li-munq», yəni, «analar 
üçün faydalı meyvə» 
adlandırırlar.
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ƏLLƏR

İlin soyuq vaxtlarında tez-tez 
əl dərisinin çatlaması baş verir. 
Burada yenə də limonun müalicəvi 
keyfiyyətləri köməyə gəlir. O, 
dərini yumşaldır, dırnaqlara isə 
xüsusi parıltı verir. Aşkarlanıb 
ki, əgər limon şirəsindən daxili 
müalicəvi vasitə kimi istifadə 
edən və buna qədər dərisində, ya 
üzündə çil olan şəxsin müalicəsinin 
sonunda həmin çilləri yox olur.

Keçmiş zamanlardan məlumdur 
ki, cəfəri kökündən düzəldilmiş qatı 
həlimə əlavə olunmuş limon şirəsi 
dərini ağartmağa qabildir. Qabarların 
və ziyillərin limonla müalicəsi eynidir. 
Yatmazdan əvvəl bir limon dilimini 
qabarın ya ziyilin üstünə qoyurlar 
və təmiz əskiylə örtüb rezin sapıyla 
yerində bərkidirlər. Səhərə qədər o elə 
yumşalacaq ki, qabar, ya ziyil əziyyət 
çəkmədən yox olacaq.

KOSMETIKA 

Bir az da gözləyək hələ dərməyə dəyməz.

Nə pürrəngi çayın malıdır.

Bərəkətli olsun,  bacılar!
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Limonun tərkibi üzvi turşulardan (8 faiz), şəkərdən (3 faiz), azotlu maddələrdən, o cümlədən kalium duzundan, 
misdən, yüksək bioloji fəaliyyətli C, A, B, B2, P vitaminlərindən və fitonsidlərdən ibarətdir. Bu vitaminlər limonun 
qabığında daha çox olur, qabığın efir yağları da kifayət qədərdir. Odur ki, limonu qabığı ilə işlətməyin, limonlu çayı 
çox içməyin böyük müalicəvi əhəmiyyəti var.

DIRNAQLAR

Zəif və tez 
qırılan dırnaqları 
möhkəmlən-
dirmək üsulu 
belədir: nəlbəkiyə, 
ya başqa kiçik 
qaba az isidilmiş 
bitki yağından 
tökürlər. Ona 
3 damcı limon 
şirəsindən əlavə 
edib qarışdırırlar. 
Dırnaqları içinə 
salırlar və 5 
dəqiqə saxlayıb 
çıxardırlar. Sonra 
salfet kağızı ilə 
silirlər. Bunu 
edəndə bir neçə 
saat ərzində 
əlləri yumaqdan 
çəkinmək lazımdır.
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SüfrəLƏZİZ

BALIQ 
YEmƏKLƏRİ

Azərbaycan milli mətbəxinin tarixi xalqın yaşı 
qədər qədimdir. Bir çox Azərbaycan xörəklərinin 
adlarına qədim yazılı mənbələrdə, səyyahların 
xatirələrində rast gəlmək olur. Vətənimiz əsrlər 
boyu müxtəlif qəsbkar dövlətlərin işğalçı hücum-
larına məruz qalıb parçalansa da, böyük iradə 
bahasına öz milli mədəniyyətini, ədəbiyyatını, 
incəsənətini, o cümlədən milli mətbəxini qoruyub 
saxlayıb.  Azərbaycan xörəkləri yüksək dad-tam 
keyfiyyətləri ilə dünyada məşhurdur.

Bu təamlardan dolma, bozbaş, bozartma, çı-
ğırtma, xəşil, şişlik, piti, kabab, plov, qovurma və s. 
qonşu Qafqaz xalqlarının kulinariyasına möhkəm 
daxil olub. Heç bir elmi əsas olmadan dolmanın, 
bozbaşın, pitinin guya erməni, bozartmanın, çı-
ğırtmanın gürcü, şişliyin tatar... xörəkləri olduğunu 
iddia edirlər. Kimə məlum deyil ki, xalqin tarixi, 
etnoqrafiyası, hər şeydən əvvəl, onun hafizəsində, 
dilində yaşayir...

Balıqdan hazırlanmış ikinci xörəklərdən balıq 
kababı, azərbaycansayağı kütüm, kütüm küküsü, 
balıq çığırtması, qiymələnmiş balıq, öz buğunda və 
suda bişirilmiş balıq, qızardılmış balıq, balıq plovu, 
balıq kotleti və balıq mütəncimiəni çox yayılmış 
təamlardan sayılır.

LƏNKƏRANSAYAĞI SUF BALIĞI

Təzə suf – 350 q., 
buğda unu – 10 q., 
ərinmiş yağ – 35 q., 
baş soğan – 50 q., 
cəfəri – 15 q., 
lumu - 1/5 əd., 
istiot - 0,1 q., 
duz.
Kiçik ölçülü balıqları bütöv, paylıq balıqları isə 

tikə şəklində emaldan keçirir, duz, istiot vurur, unla 
urvalayır və hazır olunca qızardırlar. Qızardılmış 
balığın yanına dairəvi doğranmış baş soğan, lumu 
dilimi qoyulur, üstünə yağ tökülür və göyərti 
səpilir.

TƏNDİRDƏ BİŞİRİLMİŞ 
LƏNKƏRANSAYAĞI ÇƏKİ BALIĞI

Çəki balığı – 257 q., 
Baş soğın – 40 q., 
Lumu – 15 q., 
Cəfəri – 15 q., 
İstiot, 
Duz. 
Çəki balığı təmizlənir, istiot və duz vurulub 

bütöv şəkildə təndirdə bişirilir. Süfrəyə verildikdə 
yanına dairəvi doğranmış lumu dilimləri və baş 
soğan qoyulur, cəfəri göyərtisi səpilir.

Aysel Qafarlı

Hələ qarmağa ilişən kütümdür. Gör qızıl balıq düşsəydi, 
nece şadyanalıq olardı!

Nuş olsun!
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NƏRƏ BALIĞINDAN KABAB

Nərə balığı – 347 q.,
Bitki yağı - 5 q və ya xama – 10 q.,
Baş soğan – 24 q.,
Göy soğan – 32 q.,
Təzə pomidor – 100 q.,
Lumu - 1/5 əd.,
Narşərab – 5 q.,
Sumaq – 1 q.,
İstiot - 0,1 q.,
Duz.
Nərə balığı adi qaydada təmizlənir. 40-50 qramlıq 

tikələrə doğranır, duz, istiot vurulur, xama ilə isladılıb 
7-10 dəqiqə manqalda qızardılır. Hazır balıq kababı 
yanına təzə pomidor, doğranmış soğan və lumu 
dilimləri qoyulur. Narşərab və sumaq ayrıca verilir.

LƏNKƏRANSAYAĞI 
QIZARDILMIŞ BALIQ

Balıq – 248 q., 
Buğda unu – 10 q., 
Ərinmiş yağ – 25 q., 
Baş soğan – 40 q., 
Pomidor – 50 q., 
Lumu – 10 q., 
Cəfəri – 15 q., 
İstiot, 
Duz.
Çapaq balığı təmizlənir, 

tikələrə doğranır. Balıq tikələrinə 
istiot və duz vurulur, un içərisində 
urvalanıb hər iki tərəfi tavada 
qızardılır. Qızardılmış balıq 
bir neçə dəqiqə qızdırıcı şkafa 
qoyulub hazır vəziyyətə çatdırılır. 
Süfrəyə verilən zaman balıq 
qızartması boşqaba qoyulub 
yanına dairəvi doğranmış baş 
soğan, pomidor və lumu dilimləri 
düzülür, üstünə cəfəri göyərtisi 
səpilir. 

KÜTÜM LƏVƏNGİ

Təzə kütüm – 253 q., 
Qoz ləpəsi – 50 q., 
Baş soğan – 30 q., 
Ərinmiş yağ – 10 q., 
Zoğal axtası – 25 q., 
Kişmiş – 50 q., 
Duz.
Balıq bütöv şəkildə təmizlənir, 

içalatı çıxarılır və yuyulur. Yağda 
qızardılmış soğana döyülmuş 
qoz, isladılıb xırda doğranmış 
zoğal axtası və kişmiş qatılıb 
qiymə hazırlanır. Balıq duzlanır, 
içinə qiymə qoyulub sapla sarınır, 
qızdırıcı şkafda bişirilir. Süfrəyə 
verildikdə eninə tərəfə tikələrə 
doğranır.
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         RƏŞAD CƏFƏROV

ÇalğıXALQ SƏNƏTİ

Qədim musiqi alətlərimiz

Qədim dövrlərdə hərbi yürüşlər 
zamanı böyük ölçülü koslara Ana 
kos deyilirdi. Bu cür koslar qoşana-
ğara kimi çubuqlarla səsləndirilirdi. 
Atın belində həm sağ, həm də sol 
tərəfi ndə yerləşdirilən koslara at kosu 
deyilirdi. İfaçı atı sürə-sürə kosu da 
səsləndirirdi. Bu alətdən müxtəlif 
məqsədlər üçün istifadə olunur-
du. Əhali at kosunun ritmindən 
düşmən üzərinə hücum edildyini, 
yaxud döyüşçülərin ruhlandırıldığı-
nı, düşməni vahiməyə salmaq üçün 
səsləndirildiyini ayırd edirdi. Bun-
dan başqa, el şənliklərində, eləcə 
də yas mərasimlərində də insanlara 
bu alətin çalğısı vasitəsilə müvafi q 
xəbərdarlıqlar edilərmiş.

Bəşəriyyətin ilk beşiklərindən sayılan Azərbaycan həm də 
dünyanın ən qədim mədəniyyət mərkəzlərindən hesab edi-
lir. Arxeoloji qazıntılar nəticəsində əldə edilən mədəniyyət 
abidələrinin üzərindəki bir sıra musiqi alətlərinin rəsmləri 
onların eramızdan çox-çox əvvəl istifadə edildiyini 
təsdiqləyir. Hamımıza yaxşı məlum olan Qobustan qaya-
lıqlarındakı «Qaval-daş» da sübut edir ki, əcdadlarımızın 
hələ ibtidai icma quruluşu zamanı primitiv çalğı alətləri 
varmış.

Təəssüf ki, Azərbaycan mədəniyyətinin bir qolu 
olan çalğı alətlərimizin çox hissəsi unudulmuş, istifadə 
edilməmişdir. Orta əsr musiqişünas alimləri – Səfi əddin 
Urməvi və Əbdülqadir Marağalının əsərlərində, eləcə də 
«kitabi-Dədə Qorqud», «koroğlu» kimi dastanlarımızda, 

Nizami, Xaqani, Füzuli, Nəsimi, Xətai və başqa klassik 
şairlərimizin əsərlərində bir sıra musiqi alətlərimizin adına 
rast gəlirik.

Sənətşünaslıq namizədi Fuad Əzimlinin  «Musiqi 
alətlərinin adları»,  tanınmış ifaçı Abbasqulu Nəcəfzadənin 
«Azərbaycan çalğı alətlərinin izahlı lüğəti», tədqiqatçı-alim 
Səadət Abdullayevanın «Azərbaycanın xalq musiqi alətləri» 
və digər kitablarda unudulmuş qədim musiqi alətlərimiz 
barədə məlumatlar verilmiş, onların yaranması və nə za-
man istifadə edilməsi araşdırılmışdır. Yəqin ki, bu sahədə 
tədqiqatların davam etdirilməsinə ehtiyac var. Oxucuların 
marağına səbəb olacağını nəzərə alaraq qədim və unudul-
muş musiqi alətlərimiz barədə qısa məlumatlar təqdim edi-
rik.

Bu alətin adına Azərbaycanın 
orta əsrlərdə yaşamış musiqişünas-
alimi Əbdülqadir Marağalının 
(1353-1435) «Musiqi alətləri və on-
ların növləri» əsərində rast gəlirik. 
Məlum olduğu kimi, neyin müxtəlif 
növləri var. «Ney» sözü fars dilindən 
tərcümə olunduqda «qarğı, qamış» 
mənalarını verir. Lakin qamışdan 
düzəldilmiş neylərlə yanaşı, ağacdan 
və metaldan da neylər hazırlanmış-
dır. Şərqdə metaldan hazırlanan 
neylərə Ağ ney deyirmişlər. Orta əsr 
Azərbaycan miniatürlərində Ağ ne-
yin təsviri verilib. Əvvəllər çox geniş 
yayılmış bu alət hazırda demək olar 
ki, tamamilə unudulmuşdur. 

Zurna alətinin üç minillik yaşı var. Onun Asəfi , baş tavar, orta tavar, türk, ərəbi, əcəmi, 
tavar, qaba, şihabi, kərrə və s. növləri olub. Bu alətlər xarici görkəmlərinə görə bir-birlərinə 
bənzəsələr də, ölçüləri və digər xüsusiyyətləri fərqlidir. Asəfi  zurnadan əsasən Azərbaycanın 
Şirvan zonasında istifadə edilib. Səsinin keyfi yyətinə, təmizliyinə və guruluşuna görə seçilir. 
Bəzi mənbələrdə Asəfi  zurnadan hökmdarların iştirak etdiyi tədbirlərdə carçılıq üçün musiqi 
aləti kimi istifadə edildiyi göstərilir.

Ağ ney Asəfi  zurna

Ana kos
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ŞİRİN SULAR

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri
Heydər Əliyevin təbiətə töhfəsi - 

XANBULAN GÖLÜ

Maraqlıdır ki, atalar sözü və məsəllərdə də su ilə 
od birlikdə təqdim olunur: «Odu su ilə söndürmək 
günahdır». Yaxud: «Su ilə odun nə oyunu?» 
Azərbaycan türklərinin qədim bir inancına görə, Su 
anası – su ruhu dumanlı havada qəflətən göldən 
çıxır və əlindəki qızıl qabdan (müasir variantında 
«vedrə» şəklinə düşmüşdür) rastlaşdığı adamlara 
doğru su çiləyir. Damcılar kimin üstünə düşsə, o 
adam həmin gün şərlə qarşılaşır. Həqiqətən elə ki, 
dumanlı havada yağış damcılamağa başlayıb qəflətən 
adamın üzünə su düşəndə, səksənir, qorxu hissi 
keçirirsən. Bizcə, dilimizdə «şərləmək» mənasını 
verən «vedrə bağlamaq» və «gözüm səndən su içmir» 
deyimləri həmin inancla əlaqədar yaranmışdır. Su 
anası – ümumtürk mifik təfəkkürünün məhsuludur 
və su ruhuna verilən addır. Qazan və Qərbi Sibir 
türklərində «Suv anası», qaraçaylarda «suu anası», 
Sibir türklərində «su iyəsi» (yəni sahibi, yiyəsi 
şəklində bizdə də işlənir) adıyla insan cildində çay 
suları üzərində görünür, səhərlər dan söküləndə 
ağ, uzun saçlarını qızıl dişli daraqla darayır. Ona 
qarşı hörmətsizlik edilsə, quraqlıq olar, insanlar 
yaşayan yerləri xəstəlik bürüyər, su bütün canlıları 
dibinə çəkər, çaydan keçənlər boğularlar. Miflərdə 
«su babası», «su uşaqları» adlanan ruhlara da 
təsadüf edilir. Guya şər qarışandan sonra Su babası 
körpünün üstünə gəlir, körpələrini çimizdirir. 

Yer-Su altayların, xakasların, qırğızların, eləcə 
də Azərbaycan türklərinin  mifik təsəvvüründə 
yerin, suların yaradıcısına verdikləri müqəddəs 
adlardandır. Qədimlərdə orta dünyanın Baş tanrısı 
da «Iduk Yer-Sub»(Yer-Su) sayılırdı. Altaylarda 

insanlara qəyyumluqla xarakterizə olunan Baş Ruh 
– xeyirxah tanrı da belə adlanır. Miflərin birində 
deyilir ki, Yer-Su ruhları (tanrıları) on yeddidir. 
Onlar dağ silsiləsinin qarla örtülü ən yüksək 
zirvəsində və çayların başlanğıcında – mənbəyində 
məskən salırlar. 

Çox hallarda həmişəaxar bulaqlar və çayların 
mənbələri müqəddəs yerlər sayılır. Əski inama 
görə, su çərşənbəsində günəşin şəfəqdə göründüyü 
andan şüalarının yaladığı su təzə və müqəddəs 
hesab edilirdi. Həmin suda yuyunan ürəyində 
tutduğu arzuya çatırmış. Ulularımız su qırağında, 
bulaq başında, arx kənarında suya müraciətlə 
nəğmələr oxuyurdular. Nəğmələrin bir qismində 
ilkin təsəvvürlər qorunub saxlanmışdır. «Allah, 
məni su elə, su gözəllər yüküdü» yalvarışında 
başlanğıca, ilkinə dönüş ideyası əks olunur. Belə ki, 
suya dönməklə qız eyni candan ayrılan sevgilisinə 
qovuşmaq ümidindədir. Başqa nümunədə «Aləmə 
can payladın» - deyə suya ilahi qüdrətə malik 
fövqəltəbii varlıq kimi üz tutulur, onun insanlara 
ancaq yaxşılıq etdiyi vurğulanır. Ümumiyyətlə, 
nəğmələrdə çox hallarda analar çaylardan, göllərdən 
qürbətə düşən oğlanlarının sorağını istəyirlər. 
«Kitabi-Dədə Qorqud»da su ona görə aydınlıq 
sayılır ki, tanrının üzünü görmüşdür. Bir 
bayatıda isə qızın ən ümdə arzusu suya çevrilməkdir. 
Onun «kaş ki, mən su olaydım, su qızların 
yüküydü» istəyində suyun qadın başlanğıc (qədim 
təsəvvürə görə, dünyanın yaranmasında iştirak edən 4 
ünsürdən ikisi - su və torpaq qadın imiş) olmasına işarə 
nəzərə çarpır.

Ramazan Qafarlı

ulu babalarımız haqlı 
olaraq belə qənaətə 

gəlmişlər ki, «Sulu ev 
abad, susuz ev bərbad 
olar». çünki su həyatın, 

canlılığın, yaşamağın 
əsas mənbəyidir. mifik 

təsəvvürlərdə olduğu kimi, 
gerçəklikdə də təbiətin 

oyanmasına təkan verən 
başlıca qüvvədir. Su hər 

şeyin əzəli, çıxış nöqtəsidir. 
Bütün varlıqların meydana 

gəlməsinə, yer üzərində 
mövcudluğuna və 

məhvinə səbəb sudur. 
Susuz həyatın davamı 

mümkün deyil. Şumerlərin 
düşüncəsində bütün 

dünyanı əhatə edən yeraltı 
şirin sular və dünya okeanı 

Abzu adlanır. maraqlıdır, 
«abzu» sözündəki birinci 

heca – «ab» farsca (bu 
söz bizdə də eyni mənada 
işlənir), ikinci heca «zu/su» 

türkcə su mənasını verir. 

Odla suyun 
nə oyunu?...

Atalar sözu

Azərbaycan türklərinin təsəvvüründə su çox hallarda odla əlaqəli təsvir edilir. Belə ki, bir 
çox arxaik nağıllarda su həyatın əsas mənbəyi kimi göstərilir. Lakin insanlar sudan qıtlıq 
çəkirlər, ona görə ki, çayın mənbəyində çoxbaşlı əjdaha məskunlaşmışdır. Ona yalnız gözəl qız 
qurban verəndə azca su buraxır. Əjdaha ağzından od püskürür. İsti və quraqlıq torpağın bağrını 
dəlik-deşik edir. 

ÜZ QABIĞI
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