Yaradıcı heyət
zərbaycan özünün intibah dövrünü yaşamaqdadır. Ölkəmizin
sosial-iqtisadi, elmi-mədəni həyatında baş verən irəliləyişlər
göz qabağındadır. Regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət
proqramının qəbulundan sonra bölgələrdə xüsusi canlanma hiss olunur. Məlum Dövlət proqramında vurğulandığı kimi, Azərbaycanın
bir çox bölgələrinin müxtəlif iqlim zonalarında yerləşməsi, onların füsünkar təbiətə, zəngin tarixi və mədəni irsə malik olması turizm sənayesinin inkişafı üçün güclü zəmin yaradır. Bu baxımdan
yurdumuzun cazibədar mənzərələrini, ulu əjdadlarımızın qədim
mədəniyyətini, tarixi qəhrəmanlığını, insanların qurub-yaratmaq
eşqini, saf daxili aləmini, həyata baxışlarını, hümanizmlə yoğrulmuş
milli dəyərlərimizi bütövlükdə əks etdirən dövri mətbuat orqanı mühüm təbliğat işlərini öz üzərinə götürə bilər. “Qafqaz turizm” jürnalının nəşrə başlaması da məhz bu ideyaya – ölkəmizi istər yerli, istərsə
də əcnəbi oxuculara daha yaxından tanıtmaq, malik olduğumuz təbii,
maddi və mənəvi sərvətlərimizi təbliğ etmək işinə xidmət edəcək.
Bu məqsədlə jurnalı ana dilimizlə yanaşı, rus və ingilis dillərində
də nəşr etdirməyi nəzərdə tuturuq. İstərdik ki, respublikamızın iş
adamları, yaradıcı ziyalıları, elm və dövlət xadimləri qarşımıza qoyduğumuz məqsədlərə çatmaqda jurnalın redaksiya heyətinə dəstək
olsunlar. Oxucularımızı isə jurnalımızın səhifələrində Azərbaycanın
və dünyanın ən maraqlı guşələri, orada yaşayan insanların həyat
tərzi, adət-ənənələri ilə tanış etməyə, onları müxtəlif sivilizasiyaların tarixinə, mədəniyyət və incəsənət aləminə virtual səyahət etməyə
dəvət edirik. Redaksiya heyətinə və yaradıcı kollektivə bu nəcib işdə
uğurlar, oxucularımıza isə mənalı istirahət, can sağlığı və xoşbəxtlik
arzulayıram.
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kinci minilliyin sonunda Azərbaycan müstəqillik əldə etdi, yeni
eranın ilk illərində respublikamızda dövlət quruculuğu işləri başa
çatdı. Ölkəni ümummilli lider Heydər Əliyev durğunluqdan çıxartdı.
Tarix boyu Qafqazın Rusiya, İran, Gürcüstan, Ermənistan arasında
paylaşılan türk ərazilərinin daha xırda hissələrə parçalanmasının qarşısı alındı. Tale elə gətirdi ki, mənfur qonşularla üz-üzə dayanıb namusunu, arını, qeyrətini yelə verənlərin sonsuz böhtanlarına məruz
qaldıq. Sovet imperiyasının başbilənləri erməni nökərləri ilə birləşib
Xocalı soyqırımını soydaşlarımıza yaşatdılar. Hələ Göyçə, Zəngəzur,
Təbriz, Dərbənd, Borçalı yaraları sağalmamış Azərbaycanın ürəyinə
Qarabağ, Laçın, Şuşa, Kəlbəcər, Zəngilan, Füzuli, Ağdam dağları
çəkildi. Dünyamız erməni fitvalarına uyub ulu bir millətin əliyalın
qocalarının, qadınlarının, uşaqlarının silahlara tuş gəlmələrinə,
amansızcasına gülləbaran edilmələrinə, beyinlərinin çıxarılmasına, başlarının kəsilməsinə göz yumdu. Belə ağır şəraitə baxmayaraq yeni ölkə prezidenti İlham Əliyev bütün sahələrdə inkişafa nail
oldu. Regionlar çiçəklənməyə başladı. Və yurdumuzun faciələri ilə
yanaşı gözəl təbiətini, mədəniyyətini, tarixi ənənələrini dünyaya tanıtmaq üçün xarici ölkələrin turistlərini Azərbaycana cəlb etməyin
hərtərəfli səmərə verəcəyini də ilk öncə cənab İlham Əliyev duydu,
Azərbaycanda turizmin inkişaf etdirilməsi haqqında fərman imzaladı. Bizim jurnalın əsas məqsədi məhz onun bu sahədəki siyasətinə
dəstək olmaq, Qafqazın qədim türk yurdlarını gerçək şəkildə oxuculara çatdırmaqdır. Və mədəniyyəti turizmdən ayırmaq mümkün
deyil. Çünki ölkəmizə gələn qonaqlar təbiət gözəllikləri ilə yanaşı
burada yaşayan insanların mətbəx mədəniyyətindən tutmuş davranış
qaydalarına, etik normalarınadək hər şeylə maraqlanırlar. Arzu edirik ki, yurdumuz əcnəbilərin yaddaşında təkcə coğrafi özəllikləri ilə
deyil, həm də yerli sakinlərin intellektual səviyyəsi, qonaqpərvərliyi,
xoş rəftarı və qurub-yaratdıqları ilə yadda qalsın.
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Azərbaycan Respublikası dünyanın ən füsunkar guşələrindən biridir. Avropa qitəsində yerləşir.
Üç tərəfdən dağlarla (Böyük Qafqaz, Kiçik Qafqaz və Talış dağları), bir tərəfdən isə Yer kürəsinin ən
böyük gölü - Xəzər dənizi ilə əhatə olunur. Azərbaycan qədim dövrlərdən Odlar Yurdu adlanıb. Təbiət
bu diyardan öz səxavətini əsirgəməyib. Dünyanın on bir iqlim tipindən doqquzu bu ulu yurdda var.
Elə ona görə də respublikanın florası və faunası öz rəngarəngliyi ilə seçilir. Azərbaycanın meşə, dağ
və düzənliklərində 97 növ məməli heyvan, 346 növ quş, sularında 95 növ balıq məskən salıb. Xəzərdə
nərə balıqlarının ən qiymətli növləri yaşayır. Burada nəsli tükənməkdə olan, adları Qırmızı kitaba salınmış nadir heyvan və bitki növləri çoxdur.
Azərbaycan bəşər mədəniyyətinin ilkin beşiklərindən biri sayılır. Ərazidə qədim insanların 1.5-2
milyon il bundan əvvəl məskunlaşması alimlər tərəfindən sübuta yetirilib. Mağara düşərgələrində
aparılan arxeoloji qazıntılar daş dövrü insanlarının təşəkkülü və inkişafı, qədim ibtidai icmalar haqqında məlumat almağa imkan verir. Ta əsgi çağlardan bu günədək burada yaşayan insanların əksəriyyəti
türk mənşəlidir və bütün bölgələrdə türk mədəniyyətinin izləri qalmaqdadir.

Məskən

YURDA GƏLƏN - GÖRƏR

Azərbaycan dünyanı səyahətə çağırır

Müsahibimiz Turizm İdarəsinin rəisi Aydın İsmiyevdir

Azərbaycan turizmin
inkişafı üçün çox
əlverişli diyardır. Bu
məqsədlə xüsusi dövlət
proqramı hazırlanır.
Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyinin Turizm
İdarəsinin rəisi Aydın
İsmiyevlə söhbətimiz
respublikamızda
turizmin inkişafı
barədədir.

Azərbaycan Respublikasının turizm emblemi

Bolqarıstan, Belarus, Yunanıstan,
Q Aydın müəllim, Azərbaycanda tu- də 2006-cı ilin sentyabr ayında İslam
rizmin inkişafı hansı səviyyədədir?
Konfransı Təşkilatına üzv dövlətlərin Qazağıstan, Qatar, Maldova və Ruturizm nazirlərinin V konfransının muniya hökumətləri arasında turizm
Aİ Son illər Gənclər, İdman və Turizm
Bakı
şəhərində keçirilməsinin qərara sahəsində əməkdaşlıq haqqında
Nazirliyi tərəfindən turizm sahəsində
sazişlər imzalanıb. Bundan əlavə,
alınmasıdır.
beynəlxalq əlaqələrin qurulması, inkiBöyük Britaniya, Misir, Rusiya Fedeşaf etdirilməsi, daxili turizmin inkişafı
Q Ümumiyyətlə, beynəlxalq aləmdə
rasiyası,
Avstriya, Küveyt, Bəhreyn,
və respublikanın turizm imkanlarının necə təmsil olunursunuz?
Macarıstan,
İsveçrə, Yaponiya, Kotəbliği sahəsində müəyyən tədbirlər Aİ
Nazirlik
turizm
sahəsində reya, İran, İsrail ilə də əməkdaşlıq
həyata keçirilib. Prezidentin 30 yanbeynəlxalq
əlaqələrin
yaradılıb haqqında saziş layihələri hazırlavar 2006-cı il tarixli fərmanından songenişləndirilməsinə xüsusi diqqət naraq baxılması üçün sözü gedən
ra isə ölkəmizdə turizm sənayesinin
yetirir. Azərbaycan Respublikası ölkələrin dövlət qurumlarına təqdim
inkişaf etdirilməsini yeni yaradılan
hökuməti ilə l6 ölkə - Türkiyə, Pa- olunub. Azərbaycan artıq bir sıra
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi yerinə
kistan, Özbəkistan, Qırğızıstan, Çin, beynəlxalq və regional təşkilatlarla,
yetirir. Respublikamızda turizmin inPolşa, İtaliya, Gürcüstan, Ukrayna, o cümlədən Ümumdünya Turizm ►
kişafını sübut edən amillərdən biri
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Qobustan petroqliftləri - açıq səma altında muzeydir. Petroqliftlər, yəni
qayaüstü rəsmlər Yer planetində insanın təkamülünün bədii “arxividir”.
Bu cür arxivlərin “sənədləri” isə insanın öz mənliyini ətraf aləmə ilk dəfə
translyasiya etməsinə bənzəyir. Azərbaycanda açıq səma altında bir neçə
bu cür “arxiv” var.
Təşkilatı, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı, Qara dəniz
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı, GUAM, İslam Konfransı Təşkilatı və MDB üzv dövlətlərinin Turizm Şurası ilə turizm sahəsində əməkdaşlıq edir. Son illər
xarici ölkələrlə turist mübadiləsinin genişləndirilməsi,
respublikamızda turizm şirkətlərinin və mehmanxanaların sayının artması, ölkəmizdə turizm sektorunun dünya standartlarına uyğun səviyyədə inkişaf
etdirilməsi, Azərbaycanın dünya turizm bazarına
inteqrasiyası aparılan ardıcıl siyasətin nəticəsidir.
Yerli iş adamları turizm sənayesinə maraq
göstərirlərmi?
Aİ Sahibkarlığın inkişafına yönəldilən tədbirlər digər
sahələrlə yanaşı turizm sektorunda çalışan iş adamlarına da stimul yaradır, nəticədə Bakı şəhərində,
digər regionlarda bir-birinin ardınca mehmanxanalar,
turist istirahət mərkəzləri tikilir. Təkcə 2001-2005-ci
illər ərzində 112 yeni mehmanxana və mehmanxana tipli turizm obyekti istifadəyə verilib. Bunlardan
42-si son iki ildə fəaliyyətə başlayıb. Faktlar göstərir
ki, iş adamlarının (xarici və yerli) respublikamıQ

Bakıdakı atəşpərəstlər məbədi - atəşgah (Od evi)
paytaxt qonaqlarının böyük marağına səbəb olur.
Suraxanı qəsəbəsində yerləşən Atəşgah (XVII əsr)
qaya üzərində yerləşir. Burada minilliklər boyu
yerdən təbii şəkildə çıxan qaz yanmışdır.
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zın turizm infrastrukturunun inkişaf
etdirilməsinə maraqları xeyli artmışdır. Təsadüfi deyildir ki, Mədəniyyət
və Turizm Nazirliyi tərəfindən ilk dəfə
olaraq Azərbaycanın Birləşmiş Ərəb
Əmirliklərindəki Səfirliyinin dəstəyi
ilə Əbu-Dabi Ticarət və Sənaye Palatasında "Azərbaycanda Turizm İmkanları" mövzusunda Biznes Forum
keçirilib. Bu forumda turoperatlorlarla yanaşı turizm sahəsində çalışan iş adamlarından ibarət 19 nəfər
nümayəndə heyəti də iştirak edib,
turizmlə bağlı layihələr Əbu-Dabi,
Ras-Al Xaym əmirliklərində investorlara təqdim olunub. Beləcə respublikamızın turizminin inkişafının nəticəsi
olaraq statistik məlumatlar genişlənir.
Dövlət Statistika Komitəsindən aldığımız məlumata əsasən, əgər turizm
fəaliyyətindən dövlət büdcəsinə daxil
olan vəsait 2002-ci ildə 51,0 milyon
ABŞ dolları məbləğində təşkil edirdisə,
bu məbləğ 2005-ci ildə 77,7 milyon
ABŞ dolları təşkil etmişdir. Həmçinin,
turistlərin sayı 2002-ci ildə 428 min
397 olduğu halda, 2005-ci ildə 865
min 255 nəfər təşkil etmişdir. Bundan əlavə, 2001-ci ildə Respublikada
fəaliyyət göstərən turizm şirkətlərinin
sayı 18 idisə, bu gün onların sayı 195ə çatmışdır. Qeyd etmək istərdim ki,
ÜTT-nın göstəricilərinə əsasən, MDB
ölkələri arasında Pribaltika ölkələri ►
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Azərbaycan dünyanı səyahətə çağırır

Şəki-Zaqatala bölgəsində
oğuzların gözətçi qalası

Xəzərdə qağayıların balıq ovu
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Azərbaycan dünyanı səyahətə çağırır

Qız qalası VII əsrə aid edilir. Alimlərin fikrincə,
bu qala hərbi və müdafiə təyinatlı olmuşdur və
Azərbaycanın şimal sərhədlərindən - Dərbənd
qalasından başlanan bütöv bir hərb - müdafiə
tikililəri kompleksinin bir hissəsidir.

Müasir Azərbaycan dövlətinin qurucusu
H.Əliyevin Fəxri xiyabandakı məzarı xalqın
ziyarətgah yeridir.
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TURİZM VƏ SƏYAHƏTLƏR
SƏRGİSİ
Heydər Əliyev adına İdman-Konsert Kompleksində aprelin 20-22-si
günlərində V turizm və səyahətlər
sərgisi açılıb. Sərgidə 10 ölkədən
42 şirkət təmsil olunub. Ekologiya
və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilk dəfədir
ki, sərgidə Azərbaycanda ekoloji turizmin imkanlarını, qoruqlarımızı əks
etdirən ekspozisiya ilə iştirak edib.
Qonaqlar Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyi pavilyonunda xalq sənəti
nümunələri, turizm soraq kitabçaları
ilə tanış olub. Sərginin təşkilatçıları
qonaqların diqqətini Azərbaycanın
Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş
ərazilərinə cəlb etmişlər. “Krea” reklam agentliyi Qarabağ torpağı guşəsi
yaratmışdır. Burada Azərbaycan
muğamları səsləndirilib, qədim diyarımızın tarixi, təbiəti və mədəniyyəti
barədə informasiya verilib.
Sərginin
açılış
mərasimində
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin,
“Azərbaycan Hava Yolları” Dövlət
Konserninin, Ticarət və Sənaye
Palatasının nümayəndələri iştirak
etmişlər.
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Məskən

istisna olmaqla xarici turist axınına
görə Azərbaycan Rusiya, Ukrayna
və Qazağıstandan sonra dördüncü
yerdədir.
Q Ölkəmizdə xarici turistlərə necə
xidmət göstərilir?
Aİ Mehmanxanaların xidmət səviyyəsinin öyrənilməsi, beynəlxalq standartlara uyğun qiymətləndirilməsi
məqsədi daşıyan tədbirlər görülür.
Belə ki, Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə «Turistekskursiya xidmətlərinin sertifikatlaşdırılması»nın keçirilməsi Qaydaları
təsdiq edilib. Bu qaydalara əsasən
nazirlik tərəfindən ölkəmizdə fəaliyyət
göstərən mehmanxana və ona bərabər
tutulan yerləşdirmə obyektlərinin
təsnifatı aparılıb. Bu günə qədər Bakı
şəhərində 22, digər şəhər və rayonlarda isə 11 mehmanxana təsnifatdan
keçib, göstərdikləri xidmətlərə uyğun
dərəcələrə layiq görülüblər.
Məlumat üçün onu da deyim ki,
Gənclər, İdman və Turizm Nazirliyi
yarandığı gündən etibarən respublikamızın turizm potensialının təbliğ
etdirilməsi məqsədi ilə beynəlxalq turizm sərgilərində ölkəmizin turizm imkanları əks etdirmişdir. Hazırda iştirak

12

etdiyimiz sərgilərin sayı artır, coğrafi- üzərində işlər aparırlar. Bundan əlavə,
Azərbaycanda ekoturizm, kənd-yaşıl
yası daha da genişlənir.
turizmi və mədəni turizm növləri də
Q İndiyədək turizm sahəsində hansı
inkişaf etdirilir. Azərbaycanda mövlayihələr həyata keçirilib?
cud maliyyə institutlarının qrant proqAİ Gənclər, İdman və Turizm Naramları çərçivəsində turizm təşkilatları
zirliyinin BMT İP ilə birgə layihəsinə tərəfindən mədəni turizm marşrutları
əsasən respublikamızda Turizm İn- (“Arnova” turu, etnoqrafiq tur, Alekformasiya Mərkəzləri yaradılır. Artıq sandr Düma turu və s.) hazırlanmışBakı, Xaçmaz, Şamaxı və Şəkidə Tu- dır.
rizm İnformasiya Mərkəzləri fəaliyyətə
Q Hansı problemlərlə üzləşirsiniz?
başlayıb. Bundan əlavə, ABŞ Ticarət
infrastrukturunun inkiAİ Turizm
və İnkişaf Agentliyinin qrantı hesabına
şafı sahəsində atdığımız bir çox
Azərbaycan turizminin strateji inkisaf
uğurlu addımlara baxmayaraq, bu
planı hazırlanıb, təqdimat mərasimi sahədə problemlər də qarşıya çıxır.
cari ilin mart ayının 17-də keçirilib. İşimizi çətinləşdirən məsələlərdən
Həmin sənəd də Azərbaycan Res- biri turizm obyektlərində xidmət
publikasında turizmin İnkişafına dair səviyyəsinin aşağı olmasıdır. Bu
Dövlət Proqramı (2007-2016) hazırla- istiqamətdə, Nazirlik tərəfindən masa
nanda nəzərə alınacaq.
xidmətçisi, turizm menecmenti və turizm şirkətlərində mütəxəssis mövzuQ Aydın müəllim, ölkəmizdə turizmin
larında treyninq kursları təşkil edirik.
hansı növlərindən istifadə olunur?
Türkiyə Respublikasının Mədəniyyət
Aİ Hazırda müxtəlif turizm növlərinin
və Turizm Nazirliyindən dəvət olunan
inkişaf etdirilməsi sahəsində işlər gö- mütəxəssislər xidmət mədəniyyəti
rülür. Hətta respublikamız üçün yeni mövzusunda kursları davam etdirir.
olan dağ-xızək turizm növünün inki- Cari ilin may ayında da 10 günlük
şaf etdirilməsi məqsədi ilə ölkəmizə yeni kursların keçirilməsi nəzərdə tuFransadan mütəxəssislər dəvət olun- tulur. İnanırıq ki, görülən tədbirlər tumuşdur. Onlar Qusar, Şamaxı rayon- rizm xidmət səviyyəsinin artmasında
larında xizək stansiyasının layihəsi böyük əhəmiyyət kəsb edəcəkdir. ■
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ŞƏKİ AZƏRBAYCANIN TURİZM MƏRKƏZİNƏ ÇEVRİLƏCƏK
Şəki Şəhər İcra Hakimiyyətindən bildirmişlər ki, turizm sahəsinin inkişafını təmin etmək
məqsədi ilə əlaqələndirmə şurası yaradılmış, tədbirlər planı işlənib hazırlanmış, turizm
marşrutları tərtib edilərək bukletlər şəklində çap olunmuşdur. Turizm infrastrukturunu
yaratmaq, təşkilatları, iş adamlarını bu sahənin inkişafı ilə bağlı layihələrə cəlb etmək,
reklam və marketinq işlərini təşkil etmək məqsədi ilə ərazinin coğrafi mövqeyi, təbii
şəraiti, tarix və mədəniyyət abidələri, mətbəxi, habelə turizm imkanları barədə məlumatlar
Azərbaycan, rus və ingilis dillərində Şəki haqqında internet-saytda yerləşdirilmişdir.
Bundan əlavə, BMT-nin İnkişaf Proqramına uyğun olaraq, Dünya Bankının həyata keçirdiyi “Cənubi Qafqazda turizmin inkişafı” layihəsi çərçivəsində Şəkidə fəaliyyətə başlayan
Turizm İnformasiya Mərkəzi də bölgədə turizmin inkişafına öz töhfəsini verəcəkdir.
Hazırda şəhərin mərkəzində beynəlxalq standartlara uyğun inşa edilən müasir
“Şəki-saray” mehmanxana binasının, habelə “Gələrsən-görərsən” və “Soyuqbulaq”
ərazilərində turizm-istirahət komplekslərinin tikintisi sürətlə davam etdirilir.

Məskən

YURDA GƏLƏN - GÖRƏR

Ləhcəsi kimi şirin Şəki

Şəhər yuxudan oyanır...

Şəkinin yaxınlığında, Kiş çayının qərb
sahilində qədim “Gələrsən-görərsən” qalasının
xarabalıqları qalmışdır. Bu qalanın adından
məlum olur ki, onun müdafiəçiləri düşməni bu
qalaya buraxmamaq əzmində olmuşlar.
Lev Tolstoyun “Hacı Murad” povestinin
qəhrəmanlarının başına gələn hadisələr bu
qalada cərəyan edir.
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Ləhcəsi kimi şirin Şəki

“Marxal” istirahət zonasının ərazisi 4
hektardır. İstirahət zonasında mehmanxana,
böyük restoran və kafe var.

UCALIQ
ürk dünyaya gələndə ilk olaraq
meylini yüksəkliyə salıb. Ona görə
də Qafqaz dağlarında məskunlaşıb.
Bəlkə də çevikliyindən, cəldliyindən,
qayadan-qayaya,
təpədən-təpəyə
quş kimi səkdiyindən özünü «sak»
çağırıb, zirvələri yalın ayaqla fəth
eləyə-eləyə saklaşıb. İlk ovunun
uğurunu, əkin-biçininin bərəkətini də
hündür yamaclarda əldə edib. Türk
beləcə əzəli adlarından birini dağlar
qoynunda saldığı şəhərdə – Şəkidə*
əbədiləşdirib. Diş qıcadan soyuq
bulaqlardan saf sular süzüldükcə,
içib, içib və düzlüyü, kişi sözünü
hər şeydən üstün tutub. Ucalığa,
böyüklüyə tapındığından yaşlılara,
dünyagörmüşlərə, bilicilərə hörmət
bəsləyib. Baba, ata nəsihətini qulaqlarında sırğa edib.
Günəşi zirvəsindən doğdurub

T

şər qarışanda arxasında gizlədən
dağlara Türkün anası «qayınatam»
deyib. Ulu ərənlərimiz dağlardan
uğur diləyiblər, özləri də dağlar kimi
vüqarlı olmağa can atıblar. Eləcə də
Günəşin müqəddəsliyinə inanıblar.
Mağara və komalarında qalanan ilk
ocaqlarını Günəşin nişanəsi sayıblar.
Bu səbəbdən də Şəkidəki kurqanlarını çevrəvari Günəşə oxşadıblar.
Türk dağlarda qoz, zoğal, palıd,
şam, xan çinar ağaclarını yaradıcının
yadigarı hesab edib. Əkib, bəsləyib,
becərib. Ona görə də Şəkidə hər
tərəf, hətta ən yüksək zirvələr də sıxyarpaqlı ağaclarla əhatə olunub.
Oxu, yayı kəşf eləyəndə isə Türk
atlanıb, qılınca qurşanaraq aşağılara
enib, düşmən «başı kəsib, namərd
qanı içib». Uca dağlar darlıq edib ona.
Göy Tanrısının nuru düşən bütün

yerləri özünün məskəni bildiyindən
yovşanlı çöllərə üz tutub, hunlaşıb,
oğuzlaşıb, qıpçaqlaşıb, səlcuqlaşıb,
türkmanlaşıb, bayandırlaşıb, osmanlılaşıb, özbəyə, qırğıza, qazağa, qaqauza, qaraqalpağa çevrilib.
Alp Ər Tunqa Uraldan Xəzərədək,
Mətə Çindən Orta Asiyayadək, Atilla
Macarıstandan Aralıq dənizinədək,
Çingizxan və Batıxan Günçıxandan
(Monqolustandan)
Günbatanadək
(axırıncı
dənizə
Avropanın
ətəklərinədək) yürüşlər edib, dünyanın Çin, İran, Roma kimi nəhəng
imperiyaları Türkün bayrağının altında dağlı və çöllü mədəniyyətinə
yiyələnib, onun ədalətinə, tanrıdan
gələn gücünə heyran qalıblar.
Neçə yüz ili arxada qoyandan sonra Allaha tapınıb oğuz kimi təzədən
ilkin vətəninə - başı qarlı dağlara dö-

* Orta əsrlərə dair mənbələrdə Şəki şəhərinin adı Şəkə, Şaki, Şaka, Şakki, Şakke, Şekən, Şakkan, Şəkkan kimi müxtəlif şəkillərdə işlənmişdir.
Bu adın meydana çıxması və eyni adla yaşayış məntəqəsinin (ola bilsin şəhərin) salınması haqda tarixi mənbələrdə əsasən bir fikir var ki, antik
dövrün böyük tarixçiləri Herodot və Strabondan başlayaraq, sonrakı dövrlərin bir sıra qaynaqlarında özünə yer alır. Herodota görə, Şimali Qafqazda yaşayan skiflər – saklar e. ə. VII əsrdə cənuba yeganə asan yol (sonralar Dərbənd keçidi) ilə Zaqafqaziyaya, oradan da Kiçik Asiyaya hücum
etmişlər. Həmin ərazidə «Skif çarlığı» yaranmışdı. Bu hadisədən bəhs edən Strabon isə skifləri saklar adlandırır və yazır ki, «Saklar Zaqafqaziyada ən yaxşı torpaqları tutdular və bu yerləri öz adlarına uyğun Sakasena adlandırdılar». Tədqiqatçıların fikrincə, skif çarlığının əsas ərazisi
Azərbaycan, xüsusilə Şimali Azərbaycan olmuşdur. (Bax: Mahmud İsmayıl, Maya Bağırova. Şəki xanlığı. – Bakı, 1997, s. 3-4.)
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Şəki qalasında qədim məbəd
Şəki xanlarının iqamətgahı
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Daş Bulaq kəndində alban məbədi

Şəki qalasının həyətində saxlanılan
sarkafat şəkilli məzar
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Məskən

ƏRƏNLİK

nüb Türk, qan qardaşlarına qovuşub, elə götürək dağlarda, təpələrdə, ilan
saklığı yaşadan şəhəri – Şəkini yadla- mələşən düzlərdə aparılan arxeoloji
rın həmlələrindən qoruyub. Təsadüfi qazıntılar zamanı tapılan kurqanlar
Şəkililərin danışığında özlərindən
deyil ki, aldığı qalalara və yeni oğuz bəşər tarixinin ilkin çağlarına aid gizli asılı olmayaraq tez-tez «ərən»
məskənlərinə başqa adlar qoysa da, sirləri aşkara çıxaran açarlar deyil- kəlməsi işlədilir. Köhnə kişilərdən
«Saki»ni, «Şin»i, «Kiş»i, «Göynük»ü mi?.. Bəlkə də ululuğunu, böyük- söhbət düşəndə «əsil ərən idi» – de(«Göy üzü», “Göylük”), «Layıskı»nı lüyünü göstərmək üçün Şəki qoca yirlər. Sonralar «Dədə Qorqud»da
(«işıq layı» – «işıq topası», yaxud dağların qoynuna sığınıb?!.. Bəlkə «Hanı dediyim bəy ərənlər?» sor«gur işıq») və b. dəyişməyib. Beləliklə, insanlar Molla Cümənin sözünün, ğusuna rast gələndə fikirləşirdim
adı tarixə dünyanın ən qədim insan sazının sehrini Azərbaycana yaymaq ki, ər ərdi, bəs «ərən» nədi? Düzü,
məskənlərindən biri kimi düşən Şəki məqsədilə dağların ən uca yerində ağsaqqallardan,
ağbirçəklərdən
ağır anlarını yaşayanda da nikbinli- məskunlaşıblar?! XII yüzillikdə ya- fəxrlə söylədikləri «ərən»in hansı
yini itirməyib və zarafatından qalma- şamış Azərbaycan yazıçısı Əl-Us- məna daşıdığını soruşmağa cəsarət
yıb. Dağlar qoynunda yerləşən bu tad yazırdı ki, ulu babalarımızın əski etmirdim. Düşünərdilər ki, təhsilli
əsgi şəhər bəlkə də yumoruna görə inancına görə, dünya dağlardan adamdı, amma ana dilində işlənən
bəşəriyyətin, doğulduğu gündən idarə olunurdu. Yer üzünün bütün sözü anlamır. Bir də axı biz hansı
yurd yerinə çevrilib, bir an da olsa, suları və küləkləri öz mənbəyini dağ- kəlmənin izahını böyüklərdən sosakinlərsiz güzaran keçirməyib. lardan alırdı...
ruşa-soruşa öyrənmişik? Təcrübə
Keçmişini adət-ənənələrində və
Aqillərimiz, yəqin ki, Şəkini zamanı qavramışıq ki, nə nədir.
folklorunda yaşadıb. Qəhrəmanlıq, nəzərdə tutub bu qənaətə gəliblər.
Uzun
müşahidələrim nəticəsində ►
alp-ərənlik, qonaqpərvərlik burada
yaşayanların qanına, ruhuna hopub.
Azərbaycan torpaqlarının türkün ilk
vətəni olmasını məhz Şəki sinəsində
qoruyub saxlaya bilib. Bu yerin insanlarına Allah mehribanlıq, ürək
genişliyi və sonsuz dözüm bəxş edib.
Elə çağlar olub ki, işıqsız, qazsız,
atəşsiz, odsuz ömür-gün çürüdüblər,
bəzən ocaq qalamağa, qazan qaynatmağa imkanları olmayıb, amma
ümidlərini üzməyiblər. Zarafatla,
gülüşlə çətinliklərə sinə gəriblər.
Deyirlər, ulu Dədə Qorqudun ayağı dəyib bu yerlərə. Qaraca Çobanın
quzularının mələşdiyi düzlərdən heç
vaxt mal-qara əskik olmayıb. Şirvanşah I İbrahim at çapmağı, əkibbecərməyi Şəkinin düzlərində öyrənib.
Neçə-neçə fatehin qoşunu dağların ətəyində qana bələnib. Ərənlik
ənənəsinə həmişə sadiq qalıblar burda. Yoxsa Hacı Çələbi qoca Şərqi diz
çökdürən Nadir şaha meydan sulaya,
onu döyüş meydanında yaralayıb biabırçılıqla İran sərhədlərinədək qova,
Qaçaq Cavadoğlu isə 10-15 dəliqanlı
ilə 200-250 təpədən-dırnağa silahlı kazakı geri oturda bilərdimi?..
Ərənlər və müdriklər yurdunun təkcə
Mirzə Fətəli, Molla Cümə, Fətəli xan
Xoyski, Bəxtiyar Vahabzadə, Sabit
Kiş kəndində müqəddəs Yelisey tərəfindən ucaldılmış
Rəhman, Əbdüləzəl Dəmirçizadə,
məbəd
daha çox maraq doğurur. Bu abidə Müstəqil
Yaşar Qarayev.., Kiş məbədi və Xan
Dövlətlər
Birliyinin ərazisində ən qədim xristian tikilisarayı ilə bütün dünyada şöhrət qasi
hesab
edilir.
Hazırda həmin məbəd bərpa edilmiş
zanmaq imkanı var. Bu ulu diyarda
və
muzeyə
çevrilmişdir.
hər sahədə möcüzələrlə rastlaşırıq;
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NOVRUZ QARI
Yağır novruz qarı...
Sulu qar yağır.
Yağır qorxa-qorxa,
o ağır-ağır.
Qar yerə düşdümü, əriyir dən-dən,
Əriyir torpağın yaz nəfəsindən.
Torpaq, ana torpaq daim havanın
Götürüb, götürür hər şıltağını
Qış, qarlı, şaxtalı sərt kitabının
Açıb önümüzdə son varağını.
Bəxtiyar Vahabzadə.
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öz-özümə aydınlaşdırdım ki, şəkililər çəkmək, qanını daşıdığın nəslin adət- verməmək, soydaşlarının ağrı-acıkimləri «ərən» çağırırlar. Məndə belə ənənəsini yaşatmaq, böyüklüyünü larını özününkü saymaq, öz xeyrini
yəqinlik hasil oldu ki, ərən ərliyi, ki- qoruyub saxlamaq lazımdır. Sonra başqaları ilə bölüşmək, kimsəsizə,
şiliyi ləyaqətlə yerinə yetirənlərə elin, obanın təəssübünü çəkməli, tor- köməksizə əl uzatmaq, sevincindən
deyirlər. Hamı ər ola bilər, lakin hər pağın qədrini bilməlisən. Ərənliyin ən hamıya pay vermək kimi keyfiyyətlər
ərdən ərən çıxmaz. Ərənlik üçün, ümdə şərti isə vətəni, xalqı candan də ərənliyin əlamətləridir. Və nəhayət,
ilk növbədə, ailənin namusunu artıq sevməkdir. Üstündə boya-başa ərənlik Şəkinin ululuq möhrüdür.
çatdığın yurdu düşmən tapdağına

Lətifəyə çevrilən dil

notunu (ləhcə mozaikasını) heç cürə
yazıya ala bilməyiblər, ona görə də
sözü (ağzı!) bir eləyiblər: şivəni elə
ədimliyi Şəkidə görüb eşidən
canlı dilin, diri dialektin özündəki
Yaşar Qarayevin dediyi kimi:
kimi, necə var elə qoruyub saxlayaq!
«Ağsaqqallıq, hər şeydən əvvəl
Sabitlik, dözüm, ifrat mühafizəkarlıq
Şəkinin adında var: «SAK» sözünün
bu ləhcəyə bu sərgüzəştdən sonra
hələ də sağ qaldığı və «saklığın» öz
gəlib» (Azərbaycan folkloru antolosağlığını yaşadığı ən koloritli ünvan
giyası, IV kitab – Şəki folkloru, I cild,
müasir Şəkidir. Hətta hərdən mənə
Bakı, «Səda» nəşriyyatı, 2000, s. 3,
elə gəlir ki, vaxtilə sak da, sarmat da
prof. Y.Qarayevin «Prototip – şəkilidir,
ayrılıqda hərəsi bir türkcədə, amma
yaxud nəfəsdə zümzümə, tələffüzdə
hər ikisi bir yerdə Şəki ləhcəsində
rəqs – Şəki şivəsi...» adlı ön sözünə
danışıblar.
bax). Doğrudan da şəkili türk tarixiSonralar neçə min ilin surəsində
nin qan yaddaşında həmişə duzluşivədə şifahilik hər yerdən silinib geməzəli şivəsi, ürəkaçan söhbətləri,
dib, öz yerini heroqlifə, hərfə, işarəyə
bir də sözaltda qalmaması ilə yaşaverib, bir Şəkidən başqa: ha oturubyıb. Məzəsini açmaq istəyənlər, söz
lar, ha fikirləşiblər buradakı nitqin

Q

güləşdirənlər bu diyara ayaq basıblar ki, gülüb-güldürməyin sirlərini
öyrənsinlər. Çünki ən uzaq məsafəni
«ağzın içində» etməyi bacaran
şəkilidən ötrü eyiblərə güzgü tutmaq
acıya şəkər qatmaq kimi görünüb,
onun hər zarafatı dərd üstündən
dərd götürüb. Beləcə qədim diyarın
ilkin sakinləri tarixin olaylarından
keçdikcə müdrikləşib, müsibət də
görüb, fəlakət də. Dağlardan gələn
sel neçə dəfə yurd-yuvaları yuyub
aparıb. Şərqdən və Qərbdən axışan düşmən selinin qarşısı alınıb.
Lakin şəkililər dar ayaqda qılıncdan
çox sözün müqəddəsliyinə sığınıb,
dillərinə şəkər qataraq bəlalardan
zarafatla, gülə-gülə yaxa qurtarıb- ►

YURDA GƏLƏN - GÖRƏR

Məskən

Ləhcəsi kimi şirin Şəki

Dibini sel oyar, başını rüzgar
Sınmaz heç ondakı əzəmət, vüqar,
Əyilməz, başını daim dik tutar,
Əyilər, burular yolu dağların.
Bəxtiyar Vahabzadə
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Təbiət seyrə çağırır insanları
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lar. Bu səbəbdən də gülüş, yumor onların tələffüzünə keçib. Dünyanın ağrı, acısı
şəkilinin kəlmələrində məzəsini dəyişib.
Təsadüfi deyil ki, lətifə Şəki mətbəxinin
gündəlik xörəklərindən biridir. Başqa sözlə,
bu janr onların təbiətindən, qanından,
içərisindən gəlir. Çünki şəkililərin xəmiri
əzəldən lətifə ilə yoğrulub. Onlar heç vaxt
özünəməxsus bədii yaradıcılıq forması kimi
lətifənin meydanagəlmə yollarını axtarmayıblar. Daha dəqiq desək, şəkililər heç vaxt
lətifə yaratmağa xüsusi səy göstərməyiblər.
Onlar üçün həyatın özü lətifə sayılıb. Tarix
boyu sərt təbiətlə rastlaşıb, sellə, axınla, yad
basqınları ilə üz-üzə durduqca fəlakət və
müsibətlərə yumorla qalib gəlməyin yolunu
tapıblar. Amma bu o demək deyil ki, şəkililər
ancaq lətifə ilə nəfəs alıb, xalq yaradıcılığının
başqa sahələrinə, xüsusilə epik-lirik ənənəyə
biganə olub, bayatı, ağı, layla sehrinə tutulmayıblar. Bu, kənardan baxanlar üçün bəlkə
də belə görünür. Əslində isə şəkilinin əlləri
həmişə qızılla müqayisə edilib, iti ağlı daşı
yumşaldıb. Bir də Şəki lətifəsinin möcüzəsi
ondadır ki, məişətdən, yaşantılardan, bu günün özündən doğur. Bu mənada Şəki lətifəsi
bizim müasirimizdir. Dünənləşəndə, keçmişin faktoruna çevriləndə Şəki lətifələri duzlu
rəvayət, nağıl və dastanların içərisində əridilir.
Deməli, lətifə şəkilinin uzaq keçmişi ola bilmir,
hətta div, əjdaha, xoxan, əzrayıl kimi mifik
obrazlara üz tutanda da Şəki lətifəsi keçmişi
deyil, bu günü əks etdirir. Buna onlarla misal
göstərmək olar:
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Azrayıl əmin səni
oppa aparacitdi
ir şəkili yüz yaşına çatır, amma ölmək
istəmir. Onnan-bunnan eşidir ki, Əzrayıl
uşaqlara dəymir. Gedir uşaq bağçasına girir,
körpələrlə yiyir, içir, oynuyur. Bir xeyli vaxt
keçir.
Bir gün Əzrayılın yolu uşaq bağçasına düşür. Qocanı görüb diyir:
- Ə, səni axtarmaqdan ayaqlarım qabar
olutdu.
Qoca bir körpə uşağın belindən yapışıb tullana-tullana dalınca gedir. Guya o da
körpədi.
- Azrayıl əmi, - diyir, - sən hayındı
kimnənsən? Habırda sən axtardığın adam
yoxdu. Hamımız gidirik pəpə yiyək.
Əzrayıl da uşaq diliylə ona diyir:
- Hayındı pəpəni yi, qoca bala, sora gəl Azrayıl əmin səni oppa aparacitdi. ►
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Yollarda izimiz qaldı...

MEŞƏ YOLU
Asılıb divardan gözəl bir şəkil.
Bahar mənzərəsi...
		
Qalın bir meşə..
Gözəldir;
Çox gözəl, ancaq elə bil
Çərçivə içində inləyir meşə...
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Meşənin içindən bir cığır keçir,
Dərədən, təpədən adlayır keçir,
Dolanıb yenə,
Dirənir lövhənin çərçivəsinə.
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Rəssam, dinlə məni, sənə sözüm var,
Kim istər getdiyi yollar, cığırlar,
Dayansın sərt üzlü çərçivələrdə?
İnsan yox, meşə də dözməz bu dərdə...
Rəssam, çəkdiyin yol, dönsün, burulsun,
Dağların dalında itib yox olsun!
Məchul bir aləmə uzat sən onu,
Görmək istəmirəm yolun sonunu.
Bəxtiyar Vahabzadə
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Dumanları yarıb gəldim...

DÜZLÜK
ALLAHDAN GƏLİR
elə bir suala cavab axtarsaq
ki, «Şəkili kimdir? O, hansı
keyfiyyətləri ilə başqalarından seçilir?» Deyə bilərik ki:

B

● İlk növbədə, şəkili xasiyyətcə ürəyi
yumşaq və mülayim insandır, lakin
həlim olduğu qədər sərt və amansızdır. Tərsliyi də var. Bağışlamağı bacardığı kimi onda haqsızlığa,

26

ədalətsizliyə, qanunsuzluğa qarşı
barışmazlıq, üzüdönüklük, dağlı
prinsipiallığı da müşahidə edilir. Onu
yola gətirmək mümkün olsa da, aldatmaq çətindir. Ayıq və gözüaçıqdır.
Yalanı və hiyləgərliyi sevmir. Sözün
düzünü danışandır. Ətini kəssən də
dediyindən dönmür. («Didiyi didihdi»). Bəzən müsahibinə iti cavablar
verməsini dolayıcılıq kimi anlayırlar. Ancaq şəkilinin kiminsə şəninə
toxunmaq niyyəti olmur, sadəcə
tərəf-müqabilinin onu hərifləmək
təşəbbüsünü əlindən almağı bacarır.

● Həmişə qayğılıdır, bir az narahatlığı da var. Özünü təmkinli aparmasına baxmayaraq daxilən ətrafda
baş verənlərə qarşı narahatlıq keçirir. Onu asanlıqla döyüşə, mübarizə
meydanlarına sürükləmək mümkündür.
● Qənaətcil və bədxərcdir. Pulu
başından aşıb-daşsa da, boş yerə
xərcləmir. Ticarətdə və alış-verişdə
düzlüyü, açıq rəqabəti xoşlayır. Alıbaldatmaqla arası yoxdur. İndi də
Şəki dükanlarında «nisyə» dəftərləri
mövcuddur. Yalnız sınadığı adam- ►
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Şəkilinin müxtəlifyönlü sənətkarlığı dünyaya bəllidir. Dulusçusu, dabbağı, misgəri, qalayçısı,
başmaqçısı, bənnası, toxucusu, dülgəri, daşyonanı dağlar qoynunda qalalar, saraylar, başı
kirəmidli imarətlər tikib, içərisini məişət əşyaları və xalılarla bəzəyib, şəbəkə ustaları taxta,
ipəkçiləri atlas parça, zərgərləri qızıl-gümüş üzərində neçə-neçə əvəzsiz naxışlar vurub. Burada
insanlar həmişə qurub-yaratmaqla ad-san qazanıblar. A.Düma XIX yüzilliyin ortalarında Şəkidə
olarkən rastlaşdığı sənətkarlardan «Qafqaz» əsərində ağız dolusu danışıb. İlk növbədə dünyada
gördüyü üç məşhur bazarın – Dərbənd, Bakı, hətta Tiflis bazarlarının çox şeydə «Nuxa bazarı»na
uduzduğunu vurğulayıb, lazımı avadanlıq və əşyanın göz qabağında istehsal olunub satılmasına
saatlarla tamaşa edərkən heyrətini gizlətməyib. Bu gün də Şəkidə Şərq əhalisinin tələbatına,
zövqünə uyğun olaraq alıcının istədiyi yanındaca ustalar tərəfindən düzəldilib verilir. Böyük fransız
yazıçısı təsdiqləyirdi ki, yaxınlarda rusların əlinə keçməsinə baxmayaraq, bu gözəl şəhər heç vaxt
tam avropalaşmayacaq, Şərq kaloritini özündə qoruyub saxlayacaq. A.Düma yazırdı: «Xalça, silah,
yəhər, patrondaş, balınc, süfrə, papaq, çərkəzi, hər növdən olan ayaqqabı – şəhərli tuflisindən
tutmuş gürcü çəkmələrinədək hamısı bazarda hazırlanıb alıcıların ixtiyarına buraxılırdı. Eləcə də
üzüklər, qolbaqlar, tatar (Azərbaycan deməkdir, şəkili zərgərlərin qızıl onluğa oxşatdıqları xüsusi bəzək – mina nəzərdə tutulur – R.Q.) pullarından sıralanan bir, iki, üç düzümlü boyunbağılar,
füsunkar Nisi yoldan çıxara bilən, bizim teatr gözəllərini belə heyrətə gətirən baş örtükləri, qızıl
və gümüş meyvə emblemli sırğalar, bilərziklər – mübahisələrə, hədə-qorxulara, qara qışqırıqlara,
hətta xəncər və pistolet hədələrinə baxmayaraq bərq verir, göz qamaşdırırdı» (А.Дюма. Кавказ.
Тбилиси. «Мерани», 1988, с. 147).
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Gecə də, gündüz də,
bahar da, qış da
Axırsan...
Bu axın nə deyir bizə?
Axın var, axın var torpaqda, daşda.
Yerlərdən göylərə, dağdan dənizə,
Dağlardan düzlərə gur sellər - axın.
Bu aylar, bu illər, fəsillər - axın.
Babadan nəvəyə nəsillər axın.
Bəxtiyar Vahabzadə

lara malını etibar edir. Gözütoxdur,
başqasının var-dövlətinə göz dikən
deyil.
● Yoldaşlıqda sədaqətlidir. Sirr saxlayandır. Pis gündə qazanılan dostluğun qədrini biləndir. Satqınlıqla,
ikiüzlülüklə isə heç arası olmaz.
● Döyüşkən ruhlu görünsə də, davadalaşla arası yoxdur. Lakin qanmazı
qandırandır.
● Şəkili həmişə allah adamı olub, dinə
meyllidir, İslama ürəkdən pənah aparıb. Əski inanclarında ilana, qurda,
marala, ağaca, suya, dağa, günəşə
tapınma da özünü göstərir. Pirlərə və
övliyalara da pənah aparandır. Fantaziyası güclüdür.
● Görüb-götürəndir, yumor hissi güclü olduğundan ömrü boyu nikbindir.
Təlim-təhsilin, yazıb-oxumağın acıdır. Maraq dairəsi çox genişdir, ona
görə də şəkililərin arasından elmin

www.caucasustour.az

bütün sahələrində görkəmli adamlar
çıxmışdır.
● Torpaqcanlıdır, yurd üçün hər
şeyindən keçməyə hazırdır. Lakin
onda yerliçilik hisləri zəifdir. Bu da
ondan irəli gəlir ki, ailədə hər kəs öz
qabiliyyətinə, bacarığına, rəftarına
görə qiymətləndirilib. Naxələfin, əli
əyrinin, acgözün heç yerdə yeri olmayıb. Övlad ata-babasının ad-sanına sığınmayıb, çalışıb ki, öz yolu ilə
getsin. Və bir-birinə yarınmaq, boş
yerə qohuma, əmiyə, dayıya arxalanmaq, günahkara tanışlığa görə
həyan durmaq hallarına pis baxılıb.
● Hər məsələdə irəlidə olmağa,
təşəbbüsü əldən verməməyə çalışır. Şəkili işlədiyi sahənin sirlərinə
yiyələnməsə bağrı çatlar.
● Sənət, peşə ardınca gedəndir.
Daha çox qurub-yaratmaq, tikmək
həvəskarıdır.
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● Müstəqilliyi sevəndir. Asılılığı şəninə sığışdırmır.
● Məsləhətə qulaq asmaqla yanaşı
məsləhət verməyi də xoşlayandır.
Böyüyün sözündən heç vaxt çıxmaz.
Səbirli və təmkinlidir. Bir işi yoxlamadan icrasına qərar verməz.
● Hər şeyə qarşı ehtiraslıdır.
Məqsədinə çatmaq üçün dəridən-qabıqdan çıxmağa hazırdır. Qərarından
dönmür, daha doğrusu, tüpürdüyünü
yalamır.
● Ailəcanlıdır. Arvad ərinə, ər arvadına həmişə sadiqdir. Xəyanəti heç
biri bağışlamır. Övlad ailənin bel sütunudur.
● Qonaqpərvərdir. Son tikəsini qonaqqaraya yedirtməkdən ləzzət alandır.
● Yeyib-içməyi, şirniyyatı, mer-meyvəni, ağartını sevəndir.
● Başqalarını geyindirib bəzəsə də,
ev-eşiklərini cah-cəlala döndərsə də, ►
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Yuxuma dəm tutub gecə sübhədək
Nə yaman ötürsən belə, dağ çayı?
Elə bil boşalır dolu bir ürək
Gətirdin könlümü dilə, dağ çayı.
Bəxtiyar Vahabzadə

özü təm-tərağa, bər-bəzəyə aludə yığımı kimi) hamının əlbir, dilbir
deyil, «insanın daxili gözəl olmalıdır, olması, oyun-tamaşalar göstərməsi,
ənlik-kirşanla üz ağartmaq müm- pislikləri, umu-küsülüləri unudub
kün deyil» prinsipini əsas götürür. birlikdə duz-çörək kəsməsi tarixin çox
Lakin bağ-bağatda, gül-çiçək əkib- dərin qatlarından gəlir. Təsadüfi deyil
becərməkdə, mal-qara, toyuq-cücə ki, şəkililərin spesifik adətləri çoxdan
saxlamaqda, biş-düşürdə, süfrə ha- rus və Avropa ziyalılarının diqqətini
özünə cəlb etmişdir. Xalqımızın gözəl
zırlamaqda bəhsə girəndir.
keyfiyyətlərinə aid bir çox mərasimlərin
Şəkidə son dövrlərədək yaşadığını
əsaslandıran onlarla nümunə qələmə
alınmışdır:

oradaca barışmaq istəyirsə, küsdüyü
rəfiqəsinin üstünə su çiləyir. Ya da
bayram axşamı küsülü qız almanı
elə atır ki, düz küsdüyü qonşusunun
qucağına düşür. Bəzən küsülülərin
ayaqlarının altına bənövşə dəstəsi
tullayırlar. Əgər o, bənövşəni yerdən
götürüb küsülüsünə versə, hamı
onları təbrik edir. Əksinə, bənövşəni
tapdalayıb keçsə, onda bir il heç kəs
onu dindirib-danışdırmır. İkinci hal
çox nadir hallarda baş verir...
Burada çərşənbə axşamlarında
Şəkililərin ən əsgi inanclara
küsülülərin barışdırılması mərasimi söykənən bir adətində isə göstərilir
Şəki özünəməxsus adət-ənənələri, keçirilir. İlk addım bulaq başında atılır. ki, uşağı olmayan qadın ilaxır
xüsusi davranış tərzi olan diyardır. Bir-birini uzun müddət danışdırmayan çərşənbəsi axşamı bağçada beli yerə
Uşaq doğulanda, ona ad qoyulanda, in- qızları araya alırlar, səhənglərini batırıb bir ağız torpaq çevirir. Bir gün
san evlənəndə və dünyadan köçəndə dəyişdirməyincə onlardan əl çəkmirlər. sonra gəlib çevrilmiş torpağın altına
əsrlər boyu xüsusi rituallar keçirilib. Ətrafdakılar hər ikisini çimdikləyir. baxır. Əgər oradan canlı həşarat
Bir sıra ümumxalq bayramlarında Küsülülərdən biri əlacsız qalıb o biri- çıxsa (soxulcan), onun övladı olacaq.
və el şənliklərində (Novruz, məhsul nin qabına su doldurur və aparıb Çıxmasa bəxtindən küssün... ■
qabağına qoyur. Tərəf-müqabili elə

BƏNÖVŞƏ
KÜSÜLÜLƏRİ
BARIŞDIRIR
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Azərbaycanda mövcud olan doqquz iqlim zonasından üçünə İsmayıllı rayonunun ərazisində rast gəlirik.
Buranın qış fəsli quru, mülayim, düzənliklərdə havalar isti, yağıntılar müntəzəm olur, dağlarda isə qış soyuq və rütubətli keçir. Rayonun əsas relyefi dağlardan ibarətdir. İsmayıllının çox gözəl təbiəti var. Meşəli
dağlar, qayalar, çaylar (Girdiman, Ax-ox, Göyçay), şəlalələr (Qalacıq - hündürlüyü 50 metr, Çayqovuşan hündürlüyü 30 metr, İstisu - hündürlüyü 25 metr, Mədrəsə - hündürlüyü 25 metr). Babadağın yamaclarında
dəniz səviyyəsindən 3500 metr yüksəklikdə 3 təbii göl, Kürdmaşi və Aşıqbayramlı kəndlərinin yaxınlığında
düzəldilmiş üç süni göl çox mənzərəli olmaqla bərabər, həm də balıq ovu üçün münasib yerlərdir.
İsmayıllı” qoruğu 1981-ci ildə yaradılıb. Sahəsi 5778 hektar olan bu qoruq iki hissədən ibarətdir - Topçu və
Qalacıq. Onların bir-birindən məsafəsi 1 km-dir. Qoruğun meşələri 5021 hektar, çəmənlikləri 227 hektar yer
tutur. Burada 40 növdən çox oduncaq və kol bitkisi, 170 növ onurğalı heyvana rast gəlmək olar - maral, dağ
keçisi, qaban, ayı, canavar, tülkü, dovşan və s.
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İsmayıllı

İSMAYILLI TURİZM POTENSİALI YÜKSƏK
OLAN BÖLGƏLƏRDƏNDİR
Təsadüfi deyil ki, İsmayıllının adı rus ədəbiyyatının
tarixinə düşmüşdür: M.Y.Lermontov İsmayıllının Tircan kəndində olarkən orada Aşıq Qərib haqqında aşıq
(xalq müğənnisi) Orucdan və aşıq Əhməddən eşitdiyi dastan əsasında özünün “Aşıq Qərib” povestini
yazmışdır. Ta qədim dövrlərdən başlayaraq, rayonun
ərazisində azərbaycanlılarla yanaşı başqa xalqların və
etnik qrupların nümayəndələri - ləzgilər, yəhudilər, ruslar (İvanovka kəndində yaşayan malakanlar), lahıclar
(iran dilli tayfa), hapıtlar (qədim albanların varisləri) da
məskunlaşmışdır.
2004-2008-ci illəri əhatə edən «Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafına dair
Dövlət Proqramı» haqqında ölkə prezidentinin 2004cü il 11 fevral tarixli fərmanı mahiyyət və məzmuna
görə son dərəcə əhəmiyyətlidir. Bu proqram sosial-iqtisadi inkişaf aspektlərini özündə əks etdirir, regionların,
o cümlədən İsmayıllının tərəqqisinə nail olmaq üçün
turizmin geniş potensialından istifadə edilməsini ön
plana çəkir.
Dövlət Proqramının rayonda yüksək səviyyədə
həyata keçirilməsi məqsədi ilə rayon İcra Hakimiyyəti

İsmayıllının H.Əliyev adına İdman-Konsert kompleksində turizm sərgisi
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Rayonun inzibati mərkəzi
İsmayıllı şəhəridir. Şəhərin
əhalisinin sayı 74.100 nəfər,
Bakıdan məsafəsi 185 kmdir. Buraya gələnlər “Talıstan” motelində yaxud “Qız
qalası” istirahət zonasında
qala bilərlər. Nahar etmək
üçün “Gülüstan” və “Bədo”
restoranlarına, eləcə də
əsas nəqliyyat magistralı
boyunca yerləşən çoxsaylı kafe və kababxanalara
getmək olar.

başçısının sərəncamı ilə işçi qruplar yaradılmış və turizmin inkişaf etdirilməsi
üzrə tədbirlər planı hazırlanmışdır.
Yaxın gələcəkdə turizmin potensial imkanlarından istifadə etməklə rayonun
iqtisadiyyatının güclənməsinə şərait
yaradılacaq.
Turizmin dirçəldilməsi təkcə iqtisadiyyatın inkişafına, rayonun imicinin artmasına şərait yaratmayacaq,
həm də əhalinin işlə təmin olunmasına, nəqliyyat, rabitə, ticarət və digər
sahələrin inkişafına güclü təkan
verəcək. İş adamlarını turizm sahəsinə
cəlb etmək üçün turizmin təbliğinə çalışırıq. Bu baxımdan aprel ayının 8-10
da İsmayıllının H.Əliyev adına İdmanKonsert kompleksində turizm sərgisi
açıldı. Sərgidə dünyanın 15 ölkəsinin
70-dən çox şirkəti iştirak etdi. Məqsəd
xarici turistləri rayonumuza cəlb etmək
idi.
Dövlət proqramında rayonda 20042008-ci illərdə 80 nəfərlik «Şirinsu» turizm kompleksinin tikintisi də nəzərdə
tutulub. Ümumiyyətlə, bölgədə turizmin ►
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İsmayıllı meşələri hələ oyanmayıb...

www.caucasustour.az

35

İsmayıllı

YURDA GƏLƏN - GÖRƏR

Məskən

Lahıc və Basqal kəndlərində tarix-mədəniyyət qoruqları yaradılmışdır. Buradakı abidələrin çoxu dövlət tərəfindən
mühafizə olunur. Bədoy məscidi (1791-ci il), Ağalı məscidi, Zevero bulağı, məscid və hamam (XVIII əsr). Digər
abidələr: Xanəgah kəndindəki Qız qalası (XVII əsr), Sulut kəndindəki Fitdağ qülləsi (XVIII əsr) və bir sıra digər
arxeoloji obyektlər. Maraqlıdır ki, yerli sakinlər Fitdağ qülləsini Makedonyalı İsgəndər haqqında bir rəvayətlə bağlayırlar.
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Deyilənə görə, Makedonyalı İsgəndər özü burada düşərgə
salmış, onun carçıları isə dağın zirvəsinə qalxıb oradan qızıl
şeypurlarla bir-birinə xəbər çatdırmışlar. Ona görə də həmin
qülləyə Fitdağ qülləsi deyilir. Qafqaz Albaniyasının hökmdarlarından biri olmuş Cavanşir (VII əsr) isə, rəvayətə görə,
Girdiman çayının sol sahilindəki başqa bir dağın zirvəsində
Talıstan kəndinin yaxınlığındakı qalada yaşamışdır.
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Yaşıl turizmin inkişafına İsmayıllının
meşələrində böyük imkanlar vardır.
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inkişaf perespektivləri, infrastrukturlar və digər informasiyaların yer aldığı xəritə rayon İcra Hakimiyyətinin
Başçısı tərəfindən təsdiq edilib. İsmayıllıda turizmin
inkişafı üçün əlverişli və səmərəli olan beş turizm zonası müəyyənləşdirilib.
2004-cü ilin mart ayında Gənclər, İdman və Turizm
nazirliyinin əməkdaşları, turizm üzrə mütəxəssislər rayonumuzda oldular, bölgənin turizm zonaları barədə
dolğun məlumatlar topladılar və bu yerlərdə turizmin
müxtəlif növlərinin yaradılmasına münbit şəraitin olduğunu vurğuladılar.
Hazırda İsmayıllıda kənd yaşıl turizminin inkişaf
etdirilməsi son dərəcə məqsədə uyğundur. Geniş
potensiala malik olan kəndlərimizdə yerli əhali turizmin bu növü üzrə xidmət göstərməyə böyük maraq
nümayiş etdirir.
Kulinariya turizm sənayesinin ən vacib infrastrukturlarından biridir. Kulinariya və restoran biznesini inkişaf etdirmədən turizmi ayağa qaldırmaq
mümkün deyil. Çünki qida, qastronomiya və kulinar
məhsullarının keyfiyyəti vətənimizi qonaqlara tanıtmaqda çox böyük rol oynayır.
Odur ki, bu sahədə respublikada keçirilən
tədbirlərdə rayon nümayəndələrinin iştirakına xüsusi diqqət yetirilir. Belə ki, xarici mütəxəssislərin cəlb
olunduğu turizm sektorunda çalışmaq üçün «Mehmanxana agentliyi və yemək-içmək servisi» üzrə
keçirilən tədris kurslarında rayon nümayəndələrinin
iştirakı təmin edilmişdir.
2005-ci ilin avqust ayında rayonda «Green House» turizm-istirahət mərkəzinin açılışında Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev cənabları
iştirak edib. Hazırda həmin turizm-istirahət mərkəzi
yerli və xarici turistlərə yüksək səviyyədə xidmət
göstərir. Oktyabr ayında isə Bakı şəhərində keçirilən
II Respublika Daxili Turizm sərgisində rayonumuzun
turizm potensialı, folkloru, mətbəxi geniş nümayiş etdirildi.
İsmayıllının təbii mənzərələrini, «Green House»
turizm-istirahət mərkəzinin xidmət potensialını əyani
şəkildə göstərən video-kasetlər sərginin televizorları
vasitəsilə nümayiş etdirildi.
İsmayıllı rayonunda qədim xalq sənətlərinin və
tətbiqi sənətin ənənələri qorunub saxlanılmışdır:
xalçaçılıq (Qalacıq və Təzəkənd kəndləri), misgərlik
qablar üzərində döymə naxışlar açma, silahqayırma,
dabbaqlıq, dəmirçilik, ağac və metal üzərində oyma
(bu peşələr Lahıc kəndində daha geniş yayılmışdır,
bu kəndin mərkəzi küçəsində çoxlu dükan və emalatxanalar) və c.
Basqal kəndində qadınlar üçün “Kəlağayı” adlanan milli baş örtükləri hazırlanır. İpək parçadan hazırlanan kəlağayının naxışları basma üsulla həkk edilir.
İnanırıq ki, yeni iş yerlərinin açılmasında, əhalinin
iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasında və digər
sahələrdə tərəqqiyə nail olunmasında turizmin inkişafı özünəməxsus yer tutacaq. ■
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Azərbaycanın şimal rayonlarından biri də füsunkar təbiəti,
gülərüz, qonaqpərvər insanları ilə seçilən Xaçmaz rayonudur.
Xaçmaz Azərbaycanın şimal qapısıdır - desək yanılmarıq.
Ölkəmizin Rusiya ilə sərhədlərində yerləşən bu rayon, azsaylı xalqların toplum halında Azərbaycan türkləri ilə qonşuluq
şəraitində yaşadığı bir məkandır. Burada insanların mehribanlığı, sadəliyi, qonaqpərvərliyi imkan verir ki, rayonda azsaylı
xalqların nümayəndələri özlərini rahat hiss edərək dinc şəraitdə
yaşasınlar. Xaçmazda azsaylı xalqlar içərisində tatlar, ləzgilər
çoxluq təşkil edir. Bu xalqların numayəndələri yerli insanlarla uzun illər bir yerdə yaşadığından onların adət-ənənələrinə,
həyat tərzinə, demək olar ki, tam uyğunlaşmışlar. Onların yerli
Azərbaycan türkləri ilə dinc şəraitində yaşamasına baxmayaraq, tarixin müəyyən dönəmlərində bəzi qara qüvvələr bu sadə
insanların dostluğuna nifaq toxumu səpməyə, onların uzun
illərdən bəri davam edən qonşuluğuna əngəl olmağa çalışmışlar.
Lakin azərbaycanlılar hər zaman, baş verə biləcək xoşagəlməz
hadisənin qarşısını yerindəcə almış, uzun illərdən bəri davam
edən dostluğun pozulmasına imkan verməmişlər.
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Qayaların arasında tarixin açılmayan sirləri gizlənir
Keçmiş Quba qəzasına daxil
olan müasir Xaçmaz, rayon kimi Sovet hakimiyyəti illərində təşkil olunsa
da, bölgədəki yaşayış məskənləri,
burada məskunlaşmış tayfa ittifaqlarının tarixi daha qədimlərə gedib çıxır. Ərazidəki kənd adlarında Azərbaycan xalqının çoxəsrlik,
zəngin tarixi-mədəni irsi yaşamaqdadır. Eyni zamanda müasir Xaçmaz
yaxın keçmişimizin canlı şahididir.
Cümhuriyyət dövrü Azərbaycan və
Cümhuriyyətə qədərki çar pəncəsi
altında sızlayan Azərbaycan tarixinin indiyə qədər üzə çıxmayan bəzi
qaranlıq məqamları da məhz Xaçmazdadır.
Yaxın
keçmişimizin
qaranlıq, həm də tariximiz üçün önəmli
məqamlarına aydınlıq gətirmək
üçün elə tarixi zərurətdən yaranmış bir kənddən - Xaçmazın 18-20
kilometrliyində, Samur-Dəvəçi ovalığında, Vəl-vələ çayın sol sahilində
yerləşən, 250-dən artıq təsərrüfatı
olan Xanlıqoba kəndindən başlayaq.

42

Kəndin
adından
göründüyü
kimi burada başlanğıcda xanlıq və ya xanlığa yaxın insanlar
məskən salmışlar. Elə isə burada
ilk məskunlaşan insanlar hansı xanlığın nümayəndələri idilər? Bu sualı
cavablandırmaq üçün bir sıra tarixi
mənbələri nəzərdən keçirmək lazımdır. Mənbələrə istinadən deyə bilərik
ki, kəndin yaranmasında iki xanlıq
rol oynamışdır: biri Şamaxı xanlığı
və yaxud Şirvanşahlar dövləti, digəri
isə Quba xanlığıdır. Hər iki ehtimalı müəyyən mənada doğru hesab
etmək olar. Tədqiqatçılar arasındakı fikir ayrılığı da elə bu səbəbdən
yaranmışdır. Bəzi alimlər, xüsusilə
etnoqraf İmammirzə Şahbazov
«Xanlıqoba»nın tarixini Xançobanı
tayfasına bağlayır. O, 80-ci illərdə
Xaçmaz rayonunda nəşr edilən
«Dostluq» qəzetində kəndin yaranma tarixi ilə bağlı dərc etdirdiyi
məqaləsində Xanlıqoba sakinlərinin
Xançobanı tayfasından olduğunu
və bu kəndin də həmin tayfanın

nümayəndələrinin saldığını qeyd
edir. Həqiqətən də Şirvanda vaxtı ilə
Xançobanı adlı türk mənşəli tayfa yaşamışdır. XVIII əsrdə Şirvanın siyasi
həyatında onların böyük rolu olmuşdur. Mənbələrdən alınan məlumata
görə, Şamaxı xanlarının nəsli də
Xançobanı tayfasından idi. Nəzərə
alsaq ki, Şamaxı xanları Xançobanı
tayfasındandır, o zaman bu tayfanın nümayəndələrinin, Şirvanşahlar dövləti gücləndiyi və ərazilərini
genişləndirdiyi bir vaxtda onların
bu yerlərə gəlib çıxması, Xaçmaz
ərazisində kənd salması fikri ağlabatandır. Şəxsi müşahidələrimiz
göstərir ki, Xanlıqobada yaşayan insanların, qonşu kəndlərin, məsələn,
Sayad, Çarxının əhalisinə nisbətən
ədəbi dilə yaxın danışması, yerli
kənd sakinlərinin nitqində QubaXaçmaz bölgəsinə xas dialekt-şivə
sözlərinin olmaması bu fikri daha
inandırıcı edir.
İkinci qisim tədqiqatçılar isə
Xanlıqoba kəndinin yaranma tarixi-
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Hacı Məmmədalı övladlarının atlarının nal
tökdüyü yollar, cığırlar...
ni Quba xanlığına bağlayırlar. «...
Xanlıqoba Xaçmaz rayonunda Samur-Dəvəçi ovalığındadır. Oykonim Xanlıq-oba komponentlərindən
ibarətdir. XIX əsrin ortalarında Quba
rayonundakı Qırız kəndindən ayrılmış ailələrin Xanlıq adlı ərazidə
məskunlaşması onun vaxtı ilə Quba
xanlarına məxsus mülk olması
ilə əlaqədardır (Bax: Azərbaycan
toponimləri. Ensiklopedik lüğət. B.,
2000, c. 19).
Xanlıqobalıların Qırızdan gəlməsi
fikri yanlışdır. Kənd XIX əsrin ortalarında yarana bilməzdi. Buna baxmayaraq bu fikrin də inandırıcı tərəfləri
var. Əvvəla, o zaman Quba xanlığına
mənsub adamların bu yerlərə gəlib
çıxması mümkün idi. Ən azından
bu yerlər qubalıların ov etməsi, qış
aylarında
maldarlıq-qoyunçuluqla
məşğul olan tərəkəmələrin qışlaması
üçün əlverişli yer kimi nəzər-diqqəti
çəkə bilərdi və çəkirdi. Hazırda kənd
ərazisində Quba rayonuna aid Afırca
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adına rast gəlinməsi bu fikri təsdiq qəzasında böyük hörmətə malik
edir. Lakin bu hələ o demək deyil ki, şəxs idi. Onun yerli, böyük mülkədar
Xanlıqobanı Quba xanları salmışlar. kimi əlaqələri çox geniş idi. Hətta bu
Əksinə, Xançobanı tayfasının köçəri əlaqələr Azərbaycan tarixində özüdəstələrinin şimala doğru hərəkət nün böyük xidmətləri ilə yadda qalan
edərək bu yerlərdə oturaqlaşması Quba qəza rəisi Əli bəy Zizinskiyə
və onlarla yanaşı Quba xanlarının qədər gedib çıxırdı. Bu şəxs çoxlaXəzər dənizinə doğru irəliləməsi rına tanış olmaya bilər. Lakin onun
kəndin yaranması üçün əsas olmuş- xalqımız qarşısında əvəzolunmaz
xidmətləri olmuşdur.
dur.
Əli bəy Zizinskinin tarix və xalq
Xanlıqobanın ilk sakinləri xan
nəslindən olduqları üçün burada qarşısında ən böyük xidməti budur ki,
məskunlaşan insanlar kifayət qədər o, 1906-ci ildə Quba qəzasına rəis
təyin olunan, qaniçən, ermənipərəst
varlı hesab olunurlar.
Kəndin ilk sakinlərinin kimlər ol- polkovnik K.S.Leontyevi tutdurub,
duğunu dəqiqliklə deyə bilməsək də, onun talançılıq, başkəsənlik yolu ilə
burada yaşayan insanlar 2 nəslə: topladığı bütün əmlakını müsadirə
hacı və sıxmılılara bölünürdülər. etdirib. Belə ki, K.S.Leontyev qəzada
Hacı nəslinə mənsub adamlar rəis işlədiyi çağlarda sakinlər arasınköklü-köməcli xanlıqobalı hesab da milli ayrı-seçkilik salmış, yerli türk
edilirlər. Kənd ağsaqqallarının ver- tayfalarına divan tutaraq xristianlara,
diyi məlumata görə, bu nəsildən xüsusilə ermənilərə, ruslara hər cür
olan Hacı Məmmədalı bəy təxminən güzəştlər etmiş, eyni zamanda ça1920-ci illərə qədər bu kənddə ya- rizmin köçürmə siyasətini bölgədə
şamışdır. Hacı Məmmədalı Quba böyük canfəşanlıqla həyata keçir- ►
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mişdir...
Əli bəy xalqın tələbi ilə bu qaniçən
polkovnikin qollarını arxadan bağlatdırır, mühafizəçilərin atlı dəstəsinin
qabağına qatır, şəxsən özü hadisəni
nəzarət altına alır, xaini, Qubadan Xaçmazadək piyada getməyə
məcbur edir. Sonra onu rüsvayçılıqla
Xaçmaz stansiyasından Bakıya - qubernatorun sərəncamına göndərir.
Əli bəy Zizinski ilk növbədə qəzada
milli kadrların idarə etmə strukturlarında işləməsi üçün şərait yaradır.
Qubalı Seyid Abbasın kiçik oğlu
Mirzə Cəfər (Azərbaycanın gələcək
rəhbəri Mir Cəfər Bağırov) məhz
onun sərəncamı ilə qəza komissarı
təyin olunur. Eləcə də, o, qəzadakı
erməni, rus mülkədarlarına məxsus
torpaqları və əmlakı müsadirə
edərək əhaliyə paylayır. Onun radikal addımları yerli mülkədar dostlarının, həmişə təzyiqə məruz qalan
yerlilərin, o cümlədən yaxın dostu
Hacı Məmmədalının xeyrinə hesablansa da, Bakı quberniyası rəhbərini
çox təşvişə salır. Bu səbəbdən də
qubernator Əli bəyi hədələməyə
başlayır.
Özünə
qarşı
hücumlara
özünəməxsus tərzdə cavab verən
Əli bəy Bakıya göndərdiyi bir teleqramda yazırdı: «Bizə verilmiş azadlığı hər vasitə ilə qoruyaraq köhnə
rejimin bərpasına yol verməyəcək,
əksinə lazım gəlsə, vətən yolunda
ölməyi üstün tutacağıq. Biz başladığımız işi yarımçıq qoymayaraq
daha kəskin tədbirlər görərək irəli
gedəcəyik. Heç kəs bizi bu yoldan
saxlaya bilməz» (“Kaspi” qəzeti, №
204, 13 sentyabr 1917).
...Bolşevik-erməni birliyi Quba
qəzasını qan içində boğanda Əli bəy
nüfuzundan istifadə edərək Dağıstan
əksinqilabı ilə əlbir olub müqavimət
göstərdi. 1918-ci ilin iyul ayının ortalarında, o, Zaqataladan Dağıstana
keçib Axtı rayonu ərazisində türk
ordusunun polkovniki Şükür paşa
ilə görüşdü. Onlar Quba qəzasını
düşmənlərdən azad etmək üçün
qüvvələrini birləşdirdilər. Avqustun
1-də türk qoşunlarının fəal yardımı
ilə Quba azad edildi. Bolşeviklər
və daşnaklar Xaçmaza çəkilərək
L.Biçeraxovun qoşun hissələri ilə

Xanlıqoba

birləşdilər.
Ə.Zizinskinin başçılığı və yerli mülkədarların, xüsusi ilə də Hacı
Məmmədalının maddi köməkliyi ilə
qubalıların dəstələri bu qüvvəni darmadağın etdi. Kənd ağsaqqallarının
verdiyi məlumata görə, Əli bəyin
dəstələri bölgəyə gələnə qədər
erməni-rus qüvvələri Xaçmazda yerli əhalini kütləvi surətdə qırmış, Xaçmaz Dəmiryol stansiyasının binası
qarşısında dinc azərbaycanlıları,
qocaları, qadınları, uşaqları diri-diri
yandırıb əsl genosid törətmişdilər.
Bu qırğında birləşmiş erməni-rus
silahlıları yerli yəhudilərə də divan
tutmuşdular.
Əli bəy Zizinski türk ordusu
və yerli mülkədarlarla bolşevikerməni koalisiyasını darmadağın
etdi. Məğlubiyyətin acısı sonralar
hakimiyyəti ələ keçirən "qırmızı" terrorçuların yadından uzun müddət
çıxmamışdır.
Sovet hakimiyyəti qurulandan
sonra daim təqib olunan Əli bəy Zizinski 1922-ci ildə Batumda gəmiyə
minib Türkiyəyə getmək istəyərkən
xəyanət nəticəsində tutulmuş və
XI Qızıl ordunun hərbi tribunalının mühakiməsinə verilmişdi. Tiflis şəhərində keçirilən məhkəmə
onu güllələməklə ölüm cəzasına
məhkum etmişdi. Lakin onun bir zaman xalq üçün yetişdirdiyi lider Mir
Cəfər Bağırovun fəal müdaxiləsi
sayəsində hökm icra olunmamış və
Əli bəy Tiflisdən Bakıya gətirilmişdi.
O, 1928-ci ilə qədər əsasən
Çəmbərəkənddəki mülkündə yaşayır və Mir Cəfər Bağırovun himayəsi
altında özünün neft dükanından
əldə etdiyi vəsait hesabına dolanırdı. M.C.Bağırov vəzifədən çıxarılıb
Azərbaycandan
uzaqlaşdırılanda
Baş Siyasi İdarənin rəisi Novruz
Rzayev M.C.Bağırovun əleyhinə
"təmizləmə əməliyyatı" aparmışdır.
O, 1928-ci ilin avqust ayının 6-da
Nargin adasında Əli bəy Zizinskini
şəxsən güllələmişdir.
Az
keçməmiş,
M.C.Bağırov
yenidən Azərbaycanda hakimiyyəti
ələ alır. O, N.Rzayevin «xidmətlərini»
dəyərləndirərək
«imperializmin»
cəsusu adı ilə onu tutdurur, ağır
işgəncələr verdikdən sonra 1941-ci

Kəndin füsunkar təbiəti, heç
nə ilə əvəz olunmayan təmiz
havası vardır
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ilin yayında şəxsən özü güllələyir.
Buna qədər isə Novruz Rzayev kimi düşmənlər, Əli bəy Zizinski ilə əlaqəsi olan hər kəsi, o
cümlədən Xanlıqoba mülkədarı Hacı
Məmmədalını təqib etməyə başlayırlar. 1920-ci ildə bolşeviklər Bakıya istiqamət alarkən Xaçmazdan
keçən Qızıl ordu başçılarını Hacı
Məmmədalının qarşılayıb mülkünə
dəvət etməsi, böyük ziyafət verməsi
belə nəinki onun özünü, heç ailəsini
də təqiblərdən qoruya bilmir. Baxmayaraq ki, o zaman Hacı, Qırmızı ordu zabitlərini yedirib-içirməklə
ətraf kəndləri, yerli mülkədarları talandan, qırğından qorumuşdu.
Beləcə Hacı Məmmədalını Əli
bəy Zizinski ilə əlaqədə suçlayıb
həbs etmək üçün “qırmızılar” Xanlıqobaya gəlirlər. Bu dəfə onların
qarşısını yerli camaat kəsir. Əhali
hamılıqla Hacının müdafiəsinə qalxır.
Lakin 37-ci il repressiyasında onun
oğlanları Mehdiqulunu, Kərbəlayi
Cəfərqulunu, Hacı Balanı, Yasəri
xalq da xilas edə bilmədi. 3 nəfər
şərəfsiz satqının yalan ifadələri
əsasında 45 dəqiqəlik məhkəmə tarixin canlı şahidlərini susdurdu.
Hacı Məmmədalı bəy öldürülsə
də, kök saldığı kənd yaşayır. Elə
oğul nəvələri də. İndi kənd əhalisinin
yarısından çoxu özünü onun nəvənəticələri sayır.
Xanlıqoba əhalisinin əsas gəlir
mənbəyi maldarlıq, qoyunçuluq,
əkinçilik, tərəvəzçilikdir. Bununla yanaşı camaat Vəl-vələ çayın bulanlıq
sularında balıq ovunu və çöllərdə
quş ovunu gündəlik dolanışıqlarının
tərkib hissəsi hesab edir.
Kənd öz acılı-şirinli keçmişini
unutmur, ərazidəki togonomik adlarda əbədi yaşadır: Bəy evi (Əli bəyin),
Qazança, Kərəmxəndəyi, Güllük,
Fərzəli yatağı, Sarı pir, Əmcəyli
nənə, Keçəllər yoncası, Fındıq bağı,
Seyidi Selabı, Atdar parağı kimi yeryurd adlarının hər birinin arxasında
gerçək həyatda baş verən maraqlı
hadisə gizlənir.
Xanlıqoba
füsunkar
təbiəti,
qonaqpərvərliyi,
nikbinliyi,
spesifik adət və ənənələri ilə başqa
ölkələrdən gələn turistlərin də marağına səbəb ola bilər. ■
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Şirvan Azərbaycanın mərkəzi vilayətidir. Qədim tarixi, mədəni abidələri, rəngarəng
təbiəti ilə seçilən bu bölgədə Xaqani Sirvani, Fələki Şirvani, Həmədi Şirvani,
İmadəddin Nəsimi, İbrahim şah, Seyid Əzim Şirvani, Hacı Zeynalabdin Şirvani,
Məhəmməd Şirvani, Mirzə Ələkbər Sabir, Əzim Əzimzadə - bu diyarın övladlarıdır
(onların adlarında “Şirvanı” sözünün tez-tez təkrarlanması Şərqdə qədimdən mövcud olmuş bir ənənə ilə bağlıdır. Adətən, insan məşhurlaşandan sonra qəbul etdiyi
soy adında onun anadan olduğu yerin adı əks etdirilir). Tarixən Şirvanın və Şərqin
mədəniyyət ocaqlarından biri Şamaxı şəhəri hesab olunub. Bir çox qanlı hadisələrə,
təbii fəlakətlərə şahidlik etmiş bu diyar heç vaxt düşmən qarşısında əyilməyib, öz
tarixi vüqarını bu gün yeni ənənələrlə yaşadır.
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Şamaxı rayonunda görməli yerlər çoxdur.
Pirsaatçay çayının sağ sahilində yerləşən
Çuxuryurd qəsəbəsində əslən Rusiyadan
olan malakanlar yaşayır.
Şamaxı - keçmiş Şirvanşahlar dövlətinin paytaxtı idi, Böyük
Qafqazın cənub-şərq yamaclarında yerləşir. İqlimi əsasən mülayim isti, yayda qurudur. Landşaftı
dəyişkəndir.
Şamaxının
çöllərini dağətəyi çəmən, daha
sonra isə meşələr əvəz edir. Dəniz
səviyyəsindən yuxarı qalxdıqca ilin
payız fəsli daha sərin olur, qışda
hər tərəf ağappaq qara bürünür.
Bölgənin torpağı münbit, flora və faunası zəngindir. Burada cüyür, qaban, çöl pişiyi, tülkü, canavar, ayı,
çoxlu quş növləri yaşayır. Vələs,
qayın, palıd kimi enliyarpaq ağaclar
bitən meşələr, baharda al qırmızı
lalələrə bürünən göy çəmənlər göz
oxşayır. Rayonun ərazisində 50
növdən çox dərman bitkisi yetişir.
Bu bölgə Azərbaycanın ən iri
üzümçülük mərkəzidir. Şamaxı
şərabları təkcə yerli bazarda populyar deyil, beynəlxalq sərgilərdə də
medal və diplomlara layiq görülüb.
Şamaxı paytaxt sakinlərinin və
idman turizmi həvəskarlarının sevimli istirahət yeridir. Piyada səfərə
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çıxmağı xoşlayanlar buradan Quba
və İsmayıllı şəhərlərinə ekskursiya edə bilərlər. Kənd turistləri
və adi səyahət həvəskarları
Cəngi meşəsinə getməyə həvəs
göstərirlər. Burada yabanı alma,
armud, alça ağacları bitir, meşənin
kənarında, dərənin yaxınlığında

yerdən kükürdlü su bulaqları çıxır.
Dağ kəndlərində məşhur “Şirvan”,
“Şamaxı”, “İsrafil” və “Ərciman” xalçaları toxunur.
Şamaxı rayonunda görməli
yerlər çoxdur. Pirsaatçay çayının
sağ sahilində yerləşən Çuxuryurd
qəsəbəsində əslən Rusiyadan olan
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Qədim dövrlərdə “Şarvan”, “Əşşəmax”, “Şirvan”, “Şax-max” adlanmış indiki Şamaxı şəhəri vaxtı ilə ŞirvanınŞirvanşahlar dövlətinin paytaxtı olmuşdur. VIII əsrdə Abbasilər sülaləsi zəifləyəndən sonra yaranmış bir
neçə kiçik dövlətdən biri də Şirvanşahlar dövləti idi. Bu şəhərin şanlı, lakin faciəli taleyi var. O, dəfələrlə
dağıdılmışdır. Bu dağıntılar təkcə işğalçıların basqınları ilə deyil, həm də zəlzələlərlə bağlı olmuşdur, çünki
bura yüksək seysmik ərazidir.
malakanlar yaşayırlar. Onların hazırladığı dadlı günəbaxan yağı, turşuya qoyulmuş tərəvəz, Respublika paytaxtına satmağa apardıqları
dağ balı, tərəvəz və meyvələr çox
məşhurdur. Qırxbulaq adlanan
ərazidə çoxlu içməli su bulaqları
var. Məlhəm kəndinin yaxınlığında
özünün şəfalı xassələri ilə ad çıxarmış məşhur mağara yerləşir. Güman olunur ki, Şərqin çox məşhur
şairi Əfzələddin Xaqani XII əsrdə
bu kənddə doğulub. Ümumiyyətlə,
bu diyar özünün şairləri, filosofları,
memarları ilə məşhurlaşmışdır.
Pirqulu qəsəbəsinin yaxınlığında yerləşən Nəsirəddin Tusi adına
Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası
(ŞAR) dəniz səthindən 1400 metr
yüksəklikdədir.
Keçmiş
SSRİ- indi çalışan alimlərin təşəbbüsü ilə, uzun müddət qalır, deməli, gələnlər
də ən böyük teleskoplardan biri burada Y.Məmmədəliyevin heykəli qartopu oynaya bilərlər. Yayda yerməhz
burada
quraşdırılmışdır. ucaldılmışdır. Bakı məktəbliləri li sakinlər qonaqların arzusu ilə onAzərbaycan Milli Elmlər Akade- Tusi adına ŞAR-a gedib orada- ları at belində gəzintiyə çıxarırlar.
miyasının ilk prezidentlərindən kı böyük teleskopa baxmaq üçün
Şamaxı tarixi abidələrlə zənginbiri - Azərbaycanda neft kimya- ekskursiyaya gedəcəklərini həmişə dir: Cümə məscidi (VIII-X əsrlər);
sının əsasını qoymuş akademik səbirsizliklə gözləyirlər. Adətən, Pirmərdəkan
türbəsi
(XIII-XIV
Yusif Məmmədəliyev vaxtı ilə bu qışda, qar üzü görməyən Bakı əsrlər); Şahxəndan türbəsi (XVII
rəsədxananın təşkil edilməsi üçün sakinləri buraya gəlməyə daha çox əsr); 7 türbədən ibarət Yeddigümbəz
çox iş görmüşdür. ŞAR ərazisində can atırlar. Axı, Pirquluda qar yerdə kompleksi (XVIII əsr); Əfsanəvi ►
www.caucasustour.az
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Şamaxı dağlarına axşam düşür
Buqurt qalasının qalıqları (XII-XVI əsrlər) tarixin yadigarıdır.
Buqurt qalası eyni adlı dağ kəndinin yaxınlığında
yerləşir. Bu qala sanki sal qayaya yapışmışdır. Gülüstan qalasında (VIII-XV əsrlər) Şirvanşah Şahrux İran
qoşunlarının hücumunu mərdliklə dəf etmişdir. Qalanın içində Şirvanşahın sarayı və unikal su təchizatı
sistemi salamat qalmışdır. Buradakı gizli su kəməri
müdafiə istehkamlarını su ilə təchiz edirmiş. Suyu
saxlamaq üçün nəzərdə tutulan daş çarhovuzlar və su
qülləsi də yaxşı vəziyyətdədir.
Rayonun ərazisində yerləşən Pirqulu qoruğu 1968ci ildə yaradılmışdır. Üç hissədən ibarət olub ümumi
sahəsi 1521 hektar olan bu qoruğun ərazisinin 1362
hektarı dəniz səviyyəsindən 800-2000 metr yüksəklikdə
yerləşən meşələrdir. Qoruğun florasına 45 növ nadir
bitki daxildir, onların çoxunun adı Qırmızı kitaba daxil
edilmişdir.
Rayonun inzibati mərkəzi Şamaxı şəhəridir.
Əhalisinin sayı 83 min nəfərdir. Şəhər Bakıdan 120 km.
kənarda yerləşir.
Qədim dövrlərdə “Şarvan”, “Əşşəmax”, “Şirvan”,
“Şax-max” adlanmış indiki Şamaxı şəhəri vaxtı ilə Şirvanın-Şirvanşahlar dövlətinin paytaxtı olmuşdur. VIII
əsrdə Abbasilər sülaləsi zəifləyəndən sonra yaranmış
bir neçə kiçik dövlətdən biri də Şirvanşahlar dövləti idi.
Bu şəhərin şanlı, lakin faciəli taleyi var. O, dəfələrlə
dağıdılmışdır. Bu dağıntılar təkcə işğalçıların basqınları ilə deyil, həm də zəlzələlərlə bağlı olmuşdur, çünki
bura yüksək seysmik ərazidir.
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1191-ci ildə Atabəy Eldəgizlər sülaləsindən olan Qızıl Arslan Şamaxını ələ keçirib onu viran edəndə Şirvanşah I Axsitan öz paytaxtını müvəqqəti olaraq Bakıya köçürmüşdür. 1501-ci ildə isə Şah İsmayıl Səfəvi
həm Şamaxını, həm də Bakını tutdu. 37 ildən sonra
Şirvanşahlar dövlətinin mövcudluğuna son qoyuldu və
Təhmasib Səfəvi, ərazini Səfəvilər dövlətinin tərkibinə
qatdı. Sonrakı dövrlərdə Səfəvilərlə Osmanlı türkləri
arasında gedən müharibələrdə Şamaxı dəfələrlə dağıdılmışdır. Belə vaxtlarda insanların həlak olması ilə
yanaşı memarlıq abidələri və kitablar da məhv edilirdi...
Lakin şamaxılılar həmişə özlərində qüvvə tapıb
şəhəri bərpa etmiş, öz güzəranlarını qaydaya salmışlar. Vaxtilə Azərbaycana səyahətə gəlmiş Aleksandr Düma Şamaxı barədə yazmışdır ki, “bu şəhərin
sakinləri sabaha sağ çıxıb-çıxmayacaqlarını heç vaxt
bilmirlər”.
Hazırda Şamaxının ətrafında çoxlu qədim abidələr
qalmışdır.
Şamaxının mərkəzində “Magıc world” adlı abad və
cəlbedici istirahət zonası da var.
Pirqulu qəsəbəsində “Fortuna” adlı istirahət zonasının rahat kottecləri yerləşir. Bu kotteclərdə hər cür
zəruri məişət rahatlıqları yaradılıb, peyk televiziyası
da işləyir. Kompleks rəsədxananın lap yaxınlığında
yerləşir. Buradakı restoranda geniş çeşiddə yeməklər
təklif edilir. Restorandan əlavə bar, rəqs meydançası
da fəaliyyət göstərir, arzu edənlər üçün at ilə ekskursiyalar təşkil edilir. ■
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Qumru ŞƏHRİYAR

CƏBRAYILSIZ ƏZRAYIL
Qarabağ dağ silsiləsinin ətəyində qərar tutan qocaman Çinarlar əhatəsində əsrlərlə öz təmkinli və müdrik
həyatını yaşamış Cəbrayıl indi yağı tapdağı altındadır. Onun əvəzsiz və təkrarsız gözəlliyi də, tükənməz
sərvətləri də, əfsanəvi Xudafərin körpüsü də, adətənənələrimiz də əsir düşüb.
Bu gün qayalarda bitən yarpaqlardan süzülüb göz
yaşı kimi damcı-damcı axıb kiçik çay hövzəsi yaradan
Cincir bulaq da bizsiz yaman darıxıb. Əl atırıq, əlimiz
yetmir, səsləyirik, ünümüz. O el, o ocaq bizsiz qalıb.
Təkcə onlar əsir düşsəydi, dərd yarı. Aşıq Qurbani,
Aşıq Pəri də əsir düşüb. Şikəstəmiz də girovdu - Qarabağ şikəstəmiz. Bəhramın tarı da, Cabbarın, Xanın səsi
də əsirlikdədir. Daha körpələrimiz muğam üstə ağlamır.
Çünki müğamımız da, segahımız da girovdu. Girov
düşmüş mənliyimiz kimi onlar da ilim-ilim inləyir. Hələ
Xudafərini demirəm. VII-XI əsrdən bizə yadigar qalan
əfsanəvi Xudafərin. İri sal çay daşları üzərində tikilən bu
əfsanəvi körpü də uzaqdan durub bizi səsləyir (məlumat
üçün qeyd edək ki, Xudafərin 2 körpüdən ibarətdir. VII
əsrə aid edilən 15 aşırımlı körpünü rəvayətə görə, çox
zəngin bir hökmdar çay daşı və əhəng daşından tikdirib.
XI əsrə aid edilən 11 aşırımlı körpü isə Əhəməni imperiyası dövründə tikilib). Bu gün xarı bülbül deyəndə dilim
yanır. Yalnız Şuşada bitən bu nadir və ekzotik bitkini
dəfələrlə Cəbrayılda əkməyə çalışsaq da, bitmədi. Qarabağın sakinləri qaçqın düşən gündən bu gül də onlara qoşuldu. Xarı bülbül çox vəfalıdır. O, qoymadı ki, bu
günkü qaçqın, köçkünlərimiz, Qarabağ həsrətlilərimiz,
bir vaxtlar Ağabəyim ağanın (Qarabağ xanı İbrahimxəlil
xan qızı Ağabəyim ağanı İran şahı Fətəli şaha ərə verir.
Qürbətdə yaşayan Ağabəyim ağa Qarabağdan karvanla torpaq daşıtdırıb burada «Vətən bağı» saldırır. Nə
qədər çalışsa da, bu ərköyün gülü bağda bitirə bilmir.)
etiraf etdiyi:
Vətən bağı al-əlvandı,
Yox içində xarı bülbül
- nisgilini yenidən yaşasınlar. Xarı bülbül özünün ecazkar və möcüzəli simasını bu xalqdan əsirgəmədi. Ulu
Türkün pir, ocaq bildiyi vüqarlı Çinar. Bu gün həmin
əzəmətli Çinarı unutmaq qeyri-mümkündür. Rayonun
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mərkəzində yerləşən bu möhtəşəm ağac o qədər nəhəng
idi ki, onun qolları arasında pavilyon tikilmişdi. Ağacın altından isə göz yaşı kimi təmiz və buz kimi kəhriz axırdı.
Cəbrayıl rayonu yağı düşmənlə döyüşərkən
ermənilərin atdığı top bu əzəmətli, vüqarlı Çinarı 2 yerə
parçaladı. Qolun biri tamam tələf olmuşdu. Digəri isə torpağa bərk-bərk sarılmışdı. Əvvəlki kimi əzəmətli, vüqarlı
dururdu. Lakin gün keçdikcə bu qol da saraldı. Yəqin ki,
indi tamam quruyub. Biz hamımız yalnız Vətən torpağının xiffətini çəkəndə o, həm qırılmış qolunun, həm də ayrı
düşdüyü insanlarının xiffətini çəkirdi.
Çinar bizə heç bir zaman yıxıldığını göstərmədi.
Mən və mənim kimi milyonlarla azərbaycanlı bu Çinarın
dibindən su içib (onun bu əzəmətini eşidən hər kəs onu
görməyə tələsirdi. O yalnız cəbrayıllıların deyil, eşidən
bilən hər kəsin, görüşünə gələn bütün həmvətənlərimizin
idi).
Bu gün Əzrayıl Cəbrayılsız yolunu-izini itirib. O
da cəbrayıllılar (eləcə də digər bölgələrdən qaçqın
düşmüş həmvətənlərimiz) kimi hara getsin, hara
qonsun, kimin canına qıysın, kimi bağışlasın, bilmir.
O da insanlar kimi kələfin ucunu itirib. Nə qədər cavan canlara qıyır. Amma zaman-zaman mən Əzrayılın
tərəfində oluram. İstəyirəm mən də cavan-cavan
canlar alım-erməni canı. Yaşlılara dəyməyim gəlmir.
Əzrayıl kimi. Mən də istəyirəm cavanları öldürüm ki,
erməni də bala dərdi, gənc meyidi görsün. Görsün
bizim qəlbimizdə nə dağlar var.
Düşünürəm ki, Əzrayıl da bizim tərəfimizdədi. Bizə bu
döyüşdə mələk kimi yardım edəcək.
Mən Çinar kimi döyüşmək istəyirəm. Torpaqlarım
uğrunda, dəyərlərim uğrunda, itirdiyim uşaqlığım və
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gəncliyim uğrunda, işıqlı sabahım, parlaq gələcəyim
uğrunda. İstəyirəm bu səsimə bütün gənclər qoşulsun.
Biz bu gün xarı bülbülün dosta vəfalılığından, Çinarın
əzəmətliliyindən dərs alaq. O yerlərdə toy-büsat qurmaq
üçün çalışaq. Sabah Qarabağda, Şuşada, Cəbrayılda
üç rəngli bayrağımızı sonsuzadək dalğalandırmaq uğrunda vuruşaq. İkiyə bölünmüş Azərbaycanı birləşdirək.
İtirilmiş torpaqların hamısını, təkcə 1988-ci ildən üzü bəri
itirdiklərimizi deyil, əvvəllər itirdiklərimizi də, geriyə qaytaraq. Turançılıq ideyalarımızı gerçəkləşdirək.
Allah bu günü görməyi hamımıza nəsib etsin. Tanrı
bizi Cəbrailə (ə.v.) qovuşmamış Cəbrayıla qovuşdursun.
Amin!
Arayış: Cəbrayıl qəza kimi 1873-cü ildə Yelizavetpol
quberniyasının tərkibində yaradılmışdır. 1905-ci ildən
Qaryagin (Kürəkçay müqaviləsinin 100 illiyi ilə əlaqədar
olaraq Rus-İran müharibəsinin fəal iştirakçısı, polkovnik
Qaryaginin adının bu qəzaya verilməsi haqda fərman
verildi) qəzası adlandırılmışdır. 3332 km2 sahəsi olan
qəzanın (buraya Füzuli, Xocavənd, Qubadlı və Zəngilan
rayonlarının əraziləri də daxil idi) əhalisinin sayı 66 min
nəfərdən çox olmuşdur. 1918-ci ilin dekabrında ADR
hökümətinin qərarı ilə Qaryagin qəzası yenidən Cəbrayıl
qəzası adlandırıldı. 1929-cu ildə Cəbrayıl qəzası ləğv
edilmişdir. 1930-cu ildə Cəbrayıl inzibati rayon kimi
yenidən təşkil olundu. Rayonun ərazisi 1050 km2, əhalisi
59.101 nəfərdir. Rayonda 1 şəhər, 90 kənd var. XIX əsrin
II yarısında və XX əsrin 50-ci illərində Cəbrayıla Qırxardın da deyilmişdir ki, bu da deyilənlərə görə, 1831-ci ildə
Daşkəsən kəndində karantin idarəsinin yaranması və
1848-ci ildə həmin idarənin Cəbrayıl şəhərinə köçməsi
ilə əlaqədardır. ■
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Üç tərəfdən dənizlə əhatə olunan Türkiyə son zamanlar öz zəngin
mədəniyyətinə, tarixi abidələrinin qorunub saxlanmasına, təbliğinə, istirahət
mərkəzlərinin təşkilinə görə dünya turizminin ön sıralarında gedir.
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TÜRKÜN CƏNUBİ-QƏRB MƏSKƏNİ
Türk dünyanın qədim və qüdrətli
xalqlarındandır. XX əsr türk
ədəbiyyatının məşhur nümayəndəsi
Ə.Nesinin təbirincə desək, «hər
bir millətin böyüklüyü onun
əhalisinin çoxluğuna və ərazisinin
genişliyinə görə ölçülmür. Hər
bir xalqın böyüklüyü onun tarix və mədəniyyətinin qədim və
zənginliyinə görə müəyyənləşdirilir».
Bu mənada türklər öz tarix və
mədəniyyətinin qədimliyi, zənginliyi
baxımından dünya xalqları arasında böyüklüyünü, aparıcılığını
tam şəkildə təsdiqləyə bilmişlər.
Türklərin təxminən dörd min il
bundan əvvəl Altay-Syan dağları
boyunca yaşamaları tarixi fakt kimi
qəbul olunmuşdur. Lakin ehtimallar
bu xalqın tarixinin daha əvvəllərə
aid olduğunu göstərir. Türklərin
2800 il siyasi təşkilatlanma, 2700 il
ədəbiyyat, 2500 il yazı tarixinə malik
olması yuxarıdakı ehtimalların tarixi faktlar şəklində gerçəkləşdiyinə
tam əminlik yaradır.
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Tarixdə «türk» kəlməsi ilk dəfə hərtərəfli müəyyənləşdirmək, ad
Göytürklər tərəfindən işlədilmiş, mənsubiyyətinin təyinedicisi romənsubiyyət ifadə edən ad kimi lunda çıxış etmək baxımından
qəbul olunmuşdur. Lakin «türk» xarakterikdir. Eradan əvvəl VIII
sözünün digər məna çalarları- əsrdə Çindən Avropanın ortalarına
na da malik olması (güc-qüvvət, qədər böyük bir ərazidə hökmrantörəmək-artmaq, yüyürmək, gözəl lıq etmiş Saxa imperatorluğu ilk
və s.), türk xalqının özünəməxsus türk siyasi təşkilatı hesab olunur.
fərdi keyfiyyət və xüsusiyyətlərini Daha sonra böyük siyasi qüdrət ►

Türkiyə Cumhuriyyətinin turizm emblemi
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və gücə malik olan Hun imperatorluğu (e.ə. 318-b.e.58) türk siyasi və
mədəni tarixində ən şərəfli yerlərdən
birini tuta bilmişdir. Təsadüfi deyildir ki, türk tarixçiləri Hun imperatorluğunu Osmanlıdan sonra türklərin
qurduğu ən böyük və uzunmüddətli
dövlət hesab etmişlər. Eramızın IIIIV əsrlərində Böyük Türk xaqanlığını
Tabqac hökmranlığını təmsil etmişdir. Avarlar bu hakimiyyətə son qoysalar da, 442-ci ildə Göytürklər Avar
hakimiyyətini devirmiş və şərqdə Koreyadan tutmuş qərbdə Krıma qədər
ərazini özündə birləşdirən Göytürk
imperatorluğunu yaratmışlar. VIII
əsrdə Doqquz Oğuz-On Uyğurlar
Böyük Türk xaqanlığının təmsilçisinə
çevrilirlər. Bundan sonra xaqanlığı müsəlman olan Qaraxanlılar ələ
keçirirlər (940) və uzun müddət
idarə edirlər. Qeyd etmək lazımdır ki,
Hun imperatorluğu dağıldıqdan sonra böyük tarixi proseslər baş verir.
Daha doğrusu, bu dağıntıdan sonra
türklərin müxtəlif istiqamətlərə yeni
yayılma mərhələsi başlayır. Türklər
uzaq Hindistanda özlərinin Kuşanlar dövlətini yaradırlar. Anadolu və
Balkanlarda məskunlaşırlar. İndiki
Macarıstana öz adlarını (Hunqariya)
verirlər. Lakin sonralar bu proseslər
müəyyən uğursuzluqla nəticələnir.
Yəni burada yaşayan türklərin
hakimiyyəti müvəqqəti olur, Balkan
türkləri isə tamamilə xristianlaşır.
Hunların qərb yürüşləri zamanı
bir çox Hun boyları əvvəlki dövrlərdə
olduğu kimi, əsasən Qafqazlardan
Anadoluya daxil olmuş, IV əsrdən
etibarən Ankara və Adanada yaşamağa başlamışlar. 1071-ci ildə
Səlcuq hökmdarı Sultan Alparslan
Malazgirt döyüşündə Bizans ordularını məğlub edir və türklərin Anadoluda yurd kimi təhlükəsiz yaşamaq
arzularını təmin edir. Lakin Bizans
imperatorluğu Anadoluya sahib olmaq ümidlərindən əl çəkmirdi. 1176cı ildə Bizans ordularının acınacaqlı
məğlubiyyəti onların Anadoluya sahib olmaq ümidlərini tamamilə puç
etdi. Anadolu Səlcuq hakimiyyəti
dövründə istər iqtisadi, istərsə də
mədəni və elmi baxımdan xeyli inkişaf etmişdir. 1243-cü ildə monqol orduları Səlcuq hökmdarı II Qiyasəddin
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KAPADOKİYA - tarixəqədərki dövrün abidələrini özündə
yaşadan Nəvşəhər bölgəsində yerləşir, dünyanın
mədəniyyət və turizm mərkəzi sayılır.
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Keyxosrovun ordusunu məğlub edir, Anadoluda hakimiyyət yavaş-yavaş Elxanilərin əlinə keçməyə başlayır və 1303-cü ildə Anadolu Səlcuq
hakimiyyəti süqut edir. Anadoluda türk xanədanının bərqərar olunmasında böyük rolu olan Ərtoğrul Qazinin oğlu Osman Qazi 1299-cu ildə
Osmanlı dövlətini qurur. Ağ keçə üstündə taxta çıxan Osman Qazinin
böyük hakimiyyət səriştəsi nəticəsində ölkədə elm, sənət inkişaf etmiş, dövlətin siyasi və iqtisadi qüdrəti xeyli artmışdır. XIII-XVI əsrlərdə
Osmanlı dövlətinin ərazisi genişlənərək 95.000 kvadrat kilometrdən
500.000 kvadrat kilometrə çatmışdır.
1402-ci ildə Əmir Teymurla İldırım Bəyazid ordularının Ankara ətrafında döyüşü Osmanlının məğlubiyyəti ilə nəticələnir. İldırım
Bəyazid əsir düşür, Anadolu kiçik bəyliklərə parçalanır. Parçalanmış ►
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imperiya II Mehmed xan tərəfindən
yenidən birləşdirilir. Onun sayəsində
1453-cü ildə İstanbul fəth olunur və o,
bu şəhəri Osmanlının paytaxtı elan
edir. Sonrakı mərhələlərdə türklərin
Avropaya doğru hücumları başlayır.
Uğurların bir səbəbi də türklərin güclü orduya malik olması idisə, digər
səbəbi damarlarında türk qanı axan
Avropanın xristianlaşmış xalqlarının
türklərə olan rəğbəti idi.

BÜTÜN DÜNYA TÜRKÜN
AYAQLARI ALTINDA
XVI-XVII əsrlər Osmanlı tarixinin
yeni zəfərlər dövrü kimi səciyyələnir.
Bu dövrlər türklərin təkcə uğurlu Avropa yürüşləri ilə yox, həm də
Misirdən tutmuş bütün Şimali Afrikanın fəthi ilə diqqəti cəlb edirdi. Artıq
Osmanlı səltənətinin nüfuz dairəsi
şimalda Polşa və Rusiyanın mərkəzi
hissəsinə, cənubda təxminən ekvatora yaxınlaşırdı. Maraqlı faktdır
ki, Osmanlı ölkəsinin ərazisi XVII
əsrdə 20 milyon kvadrat kilometrə
çatırdı. O cümlədən dünya əhalisinin
böyük bir hissəsi Osmanlı imperatorluğunun tərkibində yaşayırdı. Bu
mərhələdə Osmanlı türk dövləti Ağ
və Qara dənizlərə sahib çıxmış, özünün böyük donanmasını yarada bilmişdi. Kiprin fəthi də XVII əsrin ikinci yarısında II Səlim xanın dövrünə
təsadüf edir. II Səlim xan Osmanlı
dövlətinin maraq və dünyaya təsir
mexanizmini sürətləndirmək üçün iki
böyük layihənin həyata keçirilməsinə
təşəbbüs göstərirdi. Layihələrdən
biri Türküstanla əlaqə yaratmaq
üçün Qara dənizlə Xəzər dənizi arasında kanalın çəkilməsi idi. Bu kanal
vasitəsilə türklər, həm də Volqa çayı
ilə Rusiyanın şimalına doğru özlərinin
hərəkətlərini təmin edə bilirdilər.
İkinci layihə isə sonralar Avropa
dövlətləri tərəfindən həyata keçirilən
(1869) Suveyş kanalının inşası idi.
Lakin Osmanlı dövləti layihələrin heç
birini reallaşdıra bilmədi.
XVII əsrin ortalarından başlayaraq Osmanlının zəfər tarixində bir
geriləmə, başqa sözlə, dayanma və
tərəddüd dövrü başlanır. Bu əsrin
axırlarında Avropa dövlətləri ilə Rusiya müxtəlif ittifaqlar yaradaraq Os-

Aya-Sofiya məbədi. İstanbulda müsəlman
memarlıq inciləri ilə bir sırada kilsələr,
sinaqoqlar da dövlət tərəfindən qorunur.
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manlı dövlətini Avropadan uzaqlaşdırmağa çalışırlar. Artıq bu mərhələdə Avropa Rusiya ittifaqı müəyyən nəticələr
əldə edir. Məsələn, 1699-cu ildə Karlofçe sazişinə görə
Osmanlı Macarıstanı itirir, Avropa dövlətləri Osmanlıya
vergi vermir.
XVIII əsrin ilk dövrlərindən türklər üzləşdikləri uğursuzluqlardan yaxa qurtarmaq istəsələr də, Rusiya-Avropa ittifaqı güclü olduğundan göstərilən cəhdlər hələlik
bir səmərə vermirdi. XVIII əsr daha çox Rusiya-Krım
müharibələri ilə yadda qalır. 1783-cü ildə ruslar Krımı işğal edirlər. Əhali Krımdan Anadoluya köç etməyə başlayır. 1787-ci ildə ruslarla türklər arasında döyüş başlayır.
Həmin müharibə 1792-ci il sazişi ilə başa çatır.
XIX əsr Osmanlı dövlətinin ən çətin dövrü kimi
xarakterizə olunur. Türklərə qarşı rus, fransız, ingilis
birliyi bütün Osmanlı dövlətini sarsıtmaq planları barədə
düşünürdü. Həmin birlik Avropada üsyan etmək üçün
fürsət gözləyən xalqlara dəstək verməklə gözlənilən üsyanların vaxtını sürətləndirir, masştabını genişləndirirdi.
Eyni zamanda ərəb ölkələrində də üsyanlar müşahidə
edilməkdə idi.

İMPERİYADAN CUMHURİYYƏTƏ DOĞRU
1839-cu ildə Türkiyədə Tənzimat islahatı və 1856-cı
ildə İslahat Fərmanı elan edilir. Bu islahatların müəyyən
maddələrinə görə Osmanlı imperiyası xristian əhalisinə
müəyyən güzəştlərə gedir, onların müsəlman kimi ►
Dünyanın səkkizinci möcüzəsi
- NƏMRUD. Komagen hökmdarı
I Antiox b. e. ə. 69-36-cı illərdə
Nəmrud dağının döşündə,
Kyaxt bölgəsinin Adıyaman
şəhəri yaxınlığında dəniz
hövzəsindən 2150 m.
yüksəkdə əcdadlarının
və tanrıların şərəfinə
ən nəhəng abidə
ucaltmışdır.

www.caucasustour.az

12 min illik tarixin şahidi MARDİN. Dünyanın
qədim sivilizasiyalarında - Subari, Akad, Babil,
Mitanni, Assuriya, Roma, Bizans, Ərəb xilafəti,
Səlcuq imperiyası, Ağqoyunlu və Osmanlı
hakimiyyətləri dövründə müxtəlif xalqların
mədəniyyətlərini özündə əks etdirmişdir.
Perqamonda antik teatr. B. e. ə. 2-ci əsrdə
inşa edilmişdir. 20000 tamaşaçı tuturdu.
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dövlətin siyasi həyatında iştirakını və vəzifə tutmaq hüquqlarını bərpa edir.
Əslində bu islahatların digər cəhətlərini kənara qoysaq, sadalanan
maddələr Osmanlı dövlətinin tabeçiliyində saxladığı dövlətlər qarşısında
geri çəkilməsi demək idi. 1869-cu ildə Suveyş kanalı açılır. Avropa xristian
dövlətlərinin, Şərq maraqlarının reallaşması yollarında mühüm addımlardan
biri atılır. 1876-cı ildə II Əbdülhəmid taxta çıxır. İlk Osmanlı Konstitusiyasını
elan edir. Bu dövrdə Balkan xalqları kütləvi üsyanlar edirlər. Osmanlı dövləti
qarşılaşdığı real vəziyyətlə barışmasa da, vəziyyətdən çıxa bilmir. Qeyd
etmək lazımdır ki, 1912-ci ildə Balkan müharibəsində Osmanlı dövləti 158
rayonu əhatə edən 33 vilayəti itirmişdir.
1914-cü ildə Birinci dünya müharibəsi başlayır. Siyasi icmalçılar və
tarixçilər Türkiyənin həmin illərdəki vəziyyətini «xəstə adama» bənzədirlər.
Türkiyə Almaniya ilə ittifaqa girsə də, müharibədə məğlub olur. İngilis-fransız birliyi qüvvələri İstanbulu işğal edirlər. Millət və dövlət tarixdən, xəritədən
silinmək təhlükəsi ilə üzləşir. I Dünya müharibəsində məğlub olsalar da, bö-

ANTALİYA - Türkiyənin
turizm mərkəzidir

Side şəhərində antik Apollon
məbədinin qalıqları

001 • QAFQAZ TURİZM • İYUN 2006

ÖLKƏLƏR GƏZƏN - ÇOX BILƏR

Qonşu

64

Türkiyə - mədəniyyətin və turizmin beşiyi

yük hünərlər göstərən Ənvər Paşanın ordusu artıq silahı yerə atmış və
dağılmışdır.

YENİLƏŞƏN TÜRKİYƏ
Xalqın
və
millətin
taleyini
fikirləşənlər bütün ümidlərini Mustafa
Kamal Paşaya bağlamışdı. O, İzmir
işğal olunan gün gəmi ilə İstanbuldan Samsuna yola düşür. 1919-cü
ilin 19 may tarixində Samsuna gəlir,
gizli fəaliyyətə başlayır. Ərzurum və
Sivasa gedir. Ordu qrupları hazırlayır.
Artıq Mudros və Sevr müqavilələrinə
görə bütün dövlət hüquqlarını itirən
Osmanlı dövlətinin türk könüllü
qüvvələri yenidən mübarizəyə qoşulmağa başlayır. 1920-ci ilin 23
aprelində Ankarada Böyük Millət
Məclisi açılır. Atatürk məclisin sədri
seçilir, eyni zamanda o, baş komandan təyin edilir. İşğalçı ingilis, fransız
və yunanlara qarşı müharibə aparılır və xalq bu müharibədən qalib
çıxır. Türkiyənin indiki sərhədlərini
qəbul edən Lozanna sülh müqaviləsi
imzalanır. 1923-cü ilin oktyabrın 29da Türkiyə Cümhuriyyəti elan edilir.
Təbii ki, 82 il bundan əvvəl yaradılmış Türkiyə Cümhuriyyəti türkçülük
ənənələrinə sadiq qalaraq böyük
tarixi yol keçmişdir və hazırda dünyanın ən demokratik ölkələrindən biri
hesab olunur. Türkiyə dünya ölkələri
arasında özünün siyasi qüdrəti və
iqtisadi potensialı ilə yanaşı, həm
də mədəni səviyyəsinə görə yüksək
yerlərdən birini tutur. Bu gün istər
dünya birliyi, istərsə də Avropa birliyi
Türkiyə dövləti ilə iqtisadi və siyasi
münasibətlər qurmaqda maraqlı tərəf
kimi çıxış edir. Türkiyə demokratik bir
dövlət kimi dünya siyasətində aparıcı
rol oynayır, bir çox layihələrin müəllifi
kimi tanınır. Danılmaz həqiqətdir ki,
Türkiyə dünya birliyində haqsız siyasi iddialarla üzləşsə də, özünün tarixi
haqlarını daim qorumuş və bu haqların dünyada tanınmasına tədricən
nail ola bilmişdir. Hazırda Türkiyə
dövləti dünyanın ən inkişaf etmiş
ölkələri sırasında yerini mühafizə
etmiş, böyük iqtisadi tərəqqiyə nail
olmuş, ən başlıcası isə dünya siyasi
arenasında aparıcı mövqeyini təmin
etmişdir. ■

Türk turizminin imzasi - QAYAQAPI
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HANQUQ - HUN ÖLKƏSİ
Yerlilərin Hanquq (Hun ölkəsi) adlandırdığı Cənubi Koreya Asiya qitəsinin
şərqində yerləşir. Bu ölkə qərbdən Çin,
cənubi-şərqdən Yaponiya, şimaldan
Şimali Koreya ilə həmsərhəddir. Şimali Koreya ilə Cənubi Koreya arasında
atəşkəs xətti var.
1945-ci il II Dünya Müharibəsindən
sonra Koreya xalqı müstəqillik əldə
etdi. Az keçmədi ki, ölkədə Amerika kapitalizmi ilə Rusiya sosializmi
tərəfdarlarının maraqları toqquşdu. Baş
verən vətəndaş müharibəsi nəticəsində
dövlət Şimali Koreya və Cənubi Koreyaya bölündü. Amerika cənubu, Rusiya
isə ölkənin şimalını işğal edərək total
idarəçiliyi ələ aldı. Bir-birindən fərqli
siyasi quruluşlar halında yaşayan xalq
iki müxtəlif inkişaf istiqamətli dövlətdə
təmsil olundu. Beləcə Cənubi Koreya
50 il içərisində sürətlə inkişaf edərək
bir sıra inkişaf etmiş Avropa ölkələrini
geridə qoydu. Burada elektronika və
ağır sənaye yüksək səviyyədə inkişaf
etmişdir. Müasirliklə yanaşı ölkədə tarixin qədim izləri də qorunub saxlanılır.
Ulu əcdadları Hun oğullarından
qalma zəngin mədəniyyəti, ecazkar
abidələri ilə seçilən Cənubi Koreyanın keçmişindən qalan ən böyük yadigar - Seul şəhəridir. Qədim memarlıq
incilərinin dövrümüzədək gəlib çıxan
nümunələri təsdiqləyir ki, Seulun
bünövrəsi təxminən 7 əsr əvvəl qoyulub.
XIV əsrin sonunda Coson dövlətinin
formalaşması ilə eyni zamanda inşa
edilən şəhər o zamandan indiyədək
700 ildir ki, Koreyanın paytaxtıdır. Lap
qədimdə şəhər Hanyan-Hanson adlandırılırdı. Yapon imperiyasının əsarəti
altına düşəndə bu ad dəyişdirilib Qxonson oldu. İstiqlaliyyətdən sonra, 1945ci ildə isə Qxonson, Seulla əvəzləndi.
1948-ci ildə hökumət təsis ediləndə
Seul yenidən paytaxt elan edildi.
Seul adının hərfi mənası Koreya
dilində elə, paytaxt deməkdir. Cənubi
Koreya prezidentinin rəsmi iqamətgahı
Mavi saray daxil olmaqla Parlament,
Ali məhkəmə, hökumət binası burada yerləşir. Seuldakı 55 universitetdə
təxminən 690000 tələbə təhsil alır.
Paytaxt ali təhsil ocaqlarının ən böyüyü
Seul Dövlət Universitetidir. ►
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Seulun hər daşının altında tarixin bir səhifəsi yatır, eləcə də paytaxt zamanın nəbzini tutaraq sürətlə
inkişaf edir, dünyanın ən qabaqcıl
şəhərlərdən geri qalmır. Seulda Yapon imperiyasının qalıqlarının, Şimalla Cənub arasındakı müharibənin
törətdiyi dağıntıların, uçqunların
yerində ucaldılmış müasir memarlıq
komplekslərinin görünüşləri koreyalıların iztirablarını və şərəfini əks etdirir.
Şəhərin füsunkar təbiəti, spesifik quruluşlu binaları bir-birini tamamlayır.
Cənubi Koreyaya yeni qədəm basanlar üçün ölkə ilə ilk tanışlıq məhz
bu şəhərdən başlayır. Təkcə Seulu gəzib-dolanmaqdan ötrü iki gün
vaxt lazımdır. "Shilla" və "Lotte" kimi
məşhur beşulduzlu otellər həmişə qonaqların xidmətində durur. Məlumat
üçün deyək ki, "Shilla" otelində bir
nəfər üçün 420$-dan başlayan birgünlük qalmaq xərci 10000$-dək yüksəlir.
"Shilla" dünyanın ən bahalı oteli hesab edilir. Burada təkcə xarici turistlər
deyil, iş adamları da dincəlir. Onlar
üçün xüsusi mərtəbə ayrılıb. Otelin
bu qatında biznesmenlər heç yerdə
görmədikləri konfortla rastlaşırlar.
Sakinlər oteldə qaldıqları müddətdə
mobil telefonla da təmin olunurlar.
Paytaxt Seulda bütünlükdə Asiyanın fəxr edə biləcəyi ikinci otel
«Lotte»dir. Bu oteldə xərclər 200$dən başlayıb 10000$-nə qədər
yüksəlir. Lotte oteldə xüsusi diplomatik qonaqlar üçün VİP.jsp xidməti də
var. Otellərin hər ikisində Koreya və
dünya, xüsusilə Avropa mətbəxtinin
hər növ ləziz yeməkləri hazırlanır.
Siz otellərdə yaşasanız, koreyalıların məşhur “kimçi”sindən
dadacaq, dana ətindən hazırlanan məşhur Koreya yeməkləri
“Bulqoqi” və “Samgetanq”ın ətrini
uzun zaman yadınızdan çıxara
bilməyəcəksiniz. Könlünüzə düşbərə
yemək düşsə, “Mandu” sifariş verin.
Plov istəsəniz, "Bokkumbo" yeyin.
Koreya mətbəxinin ayrılmaz tərkib
hissəsi düyüdür. Düyü Hanquqların
«çörəyi»dir. Koreya yeməklərinin yanında mütləq düyü olmalıdır. Əgər
siz həqiqətən də Cənubi Koreyanı
gəzmək istəyirsinizsə, onda mütləq
okean sularında yerləşən Ceco adasına gedin. Burada sizi qumlu sahillər,

Cənubi Koreya

SHILLA hotel

LOTTE hotel
bir-birindən fərqli şəlalər və adanın
ortasında yerləşən Hamrasan dağı
gözləyir. Cənubi Koreyada ən hündür dağdan - Hamrasandan günəşin
doğmasını seyr etmək insana unudulmaz anlar yaşadır. Ceco adasına
gedərkən, dağa qalxmaq üçün xüsusi geyim - “krasovka” və gün eynəyi
götürməyi unutmayın. Ümumilikdə
qitə və okeanın təsiri altında yayda
isti və rütubətli, qışda soyuq və quru
iqlimə malik Cənubi Koreya ərazisinin
70% dağlıqdır. Bununla belə burada
məhsul becərilən tarlalara da rast

gəlmək olar. Cənubi Koreyanın yeyinti sənayesinin xammalı tarlarlardan götürülən bol düyü ilə dənizdən
çıxarılan balıq məhsullarıdır.
Qədim Hun torpağını dolaşdıqca,
istər-istəməz, yerlilərlə söhbətləşmək,
özlərini türk adlandıran koreyalıların
məişəti, milli-mədəni dəyərləri ilə
yaxından tanış olmaq istəyirsən?
Koreya dilini bilmirsinizsə, bunu
Azərbaycana qayıdanda Bakıda yaşayan cənubi koreyalılardan soruşun. Onlar bir-iki il ərzində dilimizi
öyrəniblər.
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“MƏN HUN ÖLKƏSİNİN
ADAMIYAM”
Cənubi Koreya ilə daha
yaxından tanış olmaq məqsədi
ilə Kim He Yongu özümüzə
həmsöhbət seçdik. Kim He
Yongu Azərbaycanda başqa
adla tanıyırlar. “He Yong”
kəlmələri Koreya dilində
«Dəniz əjdahası» mənasını
verir. Bu səbəbdən də bakılılar
onu “Dəniz” - deyə çağırırlar.
Dənizə ilk sualım Koreyada
yeni doğulan körpələrə verilən
adlarla bağlı oldu:
Koreya adları demək olar ki, Çin
dilinin 3 hərfindən ibarətdir. Ailə soyadı birinci gəlir, ardınca isə şəxsə
məxsus iki sözlü ad deyilir. Bu qədim
adət uzun müddət dəyişilməz qalıb. Əhalinin əksəriyyəti hələ də bu
adəti davam etdirir. Lakin bir çoxları
övladlarını sırf Koreya adları ilə adlandırırlar. Ailə soyadı, demək olar
ki, dəyişməz qalır və qan qohumluğunu göstərir. Koreyada təxminən
300 soyad var. Kim, İ, Boq, Cve, Con
və s. soyadından əhalinin 100.000
nəfərdən çoxu istifadə edir, 100
nəfərdən aşağı istifadə edilən soyad
da var.
D

Koreyalılar necə ailə qururlar?
Koreyalılar üçün ən əsas amil
qızla oğlanın arasında yaranan sevgidir. İkinci, valideynlərin icazəsi
və nəhayət, Toy adəti. Əvvəllər toy
mərasimi bir gün çəkirdi. Son zamanlar, demək olar ki, mərasim
yarım saata başa çatır. Bu qısa
vaxtda qohumlar gənclərə xeyir-dua
verirlər. Xeyir-dua bitən kimi hamı
yemək masasının arxasına keçir.
Qarın doydurmaq, deyib-gülmək, bir
az da oxuyub-oynamaq və toy bitdi.
Daha sonra bal ayı başlanır. Gənc
ailənin xarici ölkələrdən birinə səfəri
3 gündən bir həftəyə qədər çəkir.
Koreyada qızlar ailə qurduqdan
sonra soyadlarını dəyişmirlər. Anadan olanda atalarından aldıqları soyadda qalırlar. Ümumiyyətlə, Koreyada ər və arvad bir-birinə müraciət
edəndə addan istifadə etmirlər, qarQ
D
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Dəniz, Sevinc və onların qızı Sori
şılıqlı şəkildə biri digərini «Əzizim» fərman qəbul etdi. Varisilik məsələsi
- deyə çağırır. Azərbaycandakı kimi öz həllini tapandan sonra oğul və
əgər arvad ərini adla çağırarsa, on- qız övladların bərabərliyi bərqərar
lar dalaşar, hətta ailə dağıla da bilər. oldu. Hazırda cavan ər-arvad ailədə
Ailədə kiçiklər böyükləri hörmətli bərabər hüquqludur. Onlar ata-anaadlarla çağırırlar. Keçmişdə adət- larından ayrılıb, müstəqil şəkildə öz
ənənəyə uyğun olaraq Koreya ailələrinin özəyini yaradırlar. Müaevlərində 3-4 qohum ailə birgə ya- sir dövrdə ailənin kökü nənə-baba
şayırdı. Onlar övladın çox olmasının deyil, ər-arvad sayılır. Əlbəttə, hər
xoşbəxtlik gətirdiyini düşünürdülər. bir Azərbaycan türkü kimi hunların
Lakin əvvəllər bir ailədə 10 uşaq törəmələri sayılan cənubi koreyalıdünyaya gəldiyi halda, 80-cı illərdən lar da ata-baba adətlərinə hörmətlə
sonra bu rəqəm 2-yə enib. Qədim yanaşırlar. Lakin ailələrin təməlinin
Çin fəlsəfəsinə görə, ailənin böyük möhkəm qurulması üçün ən vacib
oğlu var-dövlətin varisi, ailənin baş- şərt təzə evlənənlərin bir-birini düzçısı, evdə adət-ənənəni qoruyub gün anlaması, hiss və duyğulara,
saxlayan sayıldığına görə uşaq- istək və arzulara, zövqlərə qarşılıqlar arasında inciklik yaranırdı. Bu lı şəkildə hörmətlə yanaşılmasıdır.
problemi həll etmək üçün dövlət ailə Belə olduqda sevgi də, xoşbəxtlik də
münasibətləri haqqında mükəmməl daim ailə ocağının başında dolanır. ►
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Q İlk dəfə Azərbaycan adını haradan eşitdiniz?
D Azərbaycanla ilk tanışlığım internet vasitəsilə olub. Sonra ölkənizdə
yaşayan cənubi koreyalı dostlarla əlaqə saxladım. Onlar mənə
Azərbaycan haqqında daha ətraflı
danışdılar. Buraya ilk dəfə 2000-ci
ildə turist olaraq gəldim və Bakı,
Gəncə, Mingəçevir şəhərlərində,
Nabran istirahət mərkəzində oldum.
Ölkəniz çox xoşuma gəldi. Koreyaya qayıtdıqdan sonra 2003-cü ildə

Cənubi Koreya

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən daha çox qalmağı və burada kompü«EMNS» firmasından çalışmaq təklifi ter texnikasını inkişaf etdirmək üçün
aldım, yenidən Bakıya qayıtdım, bu xüsusi kurslar açmağı planlaşdırıdəfə həyat yoldaşım Sehi ilə birlikdə. ram.
Ötən illər ərzində İM Foto studiyasın- Q
Koreyalı ilə azərbaycanlını
da direktor vəzifəsinə qəbul olundum.
birləşdirən cəhətlər?
Eyni zamanda Azərbaycan Dövlət
D Yaşlılara hörmət etmək. Bir işi
Xarici Dillər Universitetinin Koreya
dili fakültəsində təhsil alan tələbələrə başa çatdırmaq üçün tələsmək. Ağ
kompüter və Koreya dilindən dərs geyimi xoşlamaq. Qohumcanlı olmaq.
deyirəm. 2005-ci ildə qızım Sori Heç bir ölkəyə hücum etməməyimiz,
(mənası “səs” deməkdir) dünyaya əksinə hücuma məruz qalmağımız.
gəldi. Ölkəniz mənə doğulduğum
Q Azərbaycanlılarda xoşladığınız
şəhər Ulson qədər əzizdir. Bakıda cəhət?
D Ürəyi təmizliyiniz.
Q Cənubi Koreyada hansı xalqlar
yaşayırlar?
D Koreyada ancaq koreyalılar yaşayır. Cənubi Koreya bir dövlət, bir
millətdir.
Q Azərbaycanda daha çox nə
yeyirsiniz?
D Düyü, kələm, sarımsaq və kabab. Tərəvəzləriniz bizə sevimli
yeməyimiz "kimçi" hazırlamaq üçün
daha çox lazım olur. Bundan başqa
bütün tərəvəz məhsullarınızdan
istifadə edirik. Meyvələrimizdən isə
narı xoşlayıram. Çünki Koreyada nar
yoxdur. Qovun, qarpız da dadlıdır.
Q Ölkəmizin hansı şəhərlərini
gəzmisiniz?
D Şəki, Quba, Qusar, Xaçmaz,
Mingəçevir və bu şəhərlərin yolu
üstündəki digər şəhər və rayonlarınızı,
demək olar ki, qarış-qarış gəzmişəm.
Kəndlərinizdə əhalinin yaşayış tərzi
ilə yaxından tanış olmuşam. Cənubi
Koreya ilə Azərbaycan kəndlisini
çəkdikləri gərgin və davamlı zəhmət
birləşdirir, bir də qonaqpərvərlikləri.
Sonda onu da qeyd edim ki, hazırda ölkənizdə 50-dən artıq Cənubi
koreyalı yaşayır. Onların bir qismi
Koreyanın milli idman növü olan
TAEKWONDO-nu azərbaycanlılara
öyrətmək üçün, digərləri isə kiçik
bizneslə məşğuldurlar. Təxminən
2006-cı ilin sonlarıda Azərbaycanda
Cənubi Koreyanın səfiriliyinin açılması planlaşdırılır. O vaxta qədər isə
Cənubi Koreyanın Azərbaycanda
yaşayan vətəndaşlarının problemləri
ilə ölkəmizin Özbəkistandakı səfirliyi
məşğul olur.
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"TAEKWONDO"nun vətəni
Cənubi koreyalıların dini inanclarına
gəlincə isə onların 25% protestant, 26%
buddist, 10% katolikdir. Bundan başqa
yerlilər arasında müsəlmanlara da rast
gəlmək mümkündür.Soy kökləri türk olan
bu Hun oğulları bütövlükdə türk dünyası ilə yaxın dostluq münasibətindədirlər.
Elə bu dostluğun nəticəsidir ki, qardaş
Türkiyə Cumhuriyyəti ilə Cənubi Koreya
arasında vizasız gediş-gəliş vardır. Hər
iki ölkə bir-biri ilə yüksək iqtisadi-siyasi
əlaqələr qurub. Hazırkı dövlət başçısı
Ron. No Mu Hyon 2003-cü ildə prezident seçildikdən sonra türk dünyası ilə
əməkdaşlığa dah çox üstünlük verilir.
Cənubi Koreya həm də uzun ömürlülər
ölkəsidir. Burada kişilərin orta ömrü 73,
qadınların isə 80 və 80 yaşdan yuxarıdır.
Yaxın keçmişdə (2002) Cənubi Koreya Dünya Futbol Çempionatını Yaponiya ilə birlikdə keçirilən ölkə kimi tarixə
düşdü. Bundan əvvəl isə 1988-ci ildə
Seul Yay Olimpiya oyunlarına ev sahibliyi etmişdi. Ümumiyyətlə, Cənubi Koreyada idmana maraq böyükdür. Hun
oğullarının gücü, qüvvəti gənc-müasir
koreyalının biləklərində toplanıb. Elə
buna görə də 9-cu əsrdə məhz Koreyada yaradılan TAE-KWON-Do (tae
– tapdalamaq, kwon – yumruq, do-yol,
fəlsəfi mənası
“əsil insanın həyat
yolu”dur) 1988-ci ildə olimpiya oyunlarına daxil edildi. Afina olimpiya oyunlarında Azərbaycan Taekwondo idman
növü üzrə ilk dəfə iştirak etdi. Dünya
Takwondo Federasiyası Cənubi Koreyada yerləşir. "Scung Wondan" federasiyasının prezidentidir. Nə yaxşı ki, federasiyanın baş prezidentindən sonra
söz sahibi olan beş məsul şəxsindən
biri də Azərbaycan Taekwondo Federasiyasının prezidenti Kamaləddin
Heydərovdur.
Cənubi Koreya Asiya qitəsinin ən
gözəl, ən müasir ölkəsidir. Burada
ulu əcdadlarımızın əlləri ilə yaradılan
izlər yaşayır. Bir vaxtlar bütün dünyanı
silkələyən hunlar bu gün də öz varlıqlarını Hanquq şəklində qoruyub saxlayır.
Koreya dilində “Han-Hun-quq” ölkə anlamını verən sözdür. Təsadüfi deyil ki,
koreyalılar özlərini təqdim edəndə belə
söyləyirlər.
-“Hanquq sarami miqqa”. Yəni “Mən
hun ölkəsinin adamıyam”… ■
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TARİXƏ SƏFƏR

Səyahət tarixi

Ramazan Qafarlı

İranlılara qarşı üsyanda fəal iştirak etdiyinə görə tarixin atası Herodot gənc yaşlarında doğma şəhəri Qalikarnasdan qovulur. O, bir müddət Samos adasında yaşayır.
Azğın düşmənə qarşı içərisində püskürən qəzəbi söndürmək məqsədilə çox götür-qoy
edir. Qılıncı ilə görə bilmədiyi işi qələmlə yerinə yetirmək qərarına gəlir. O, elə hadisələri
yazı yaddaşına köçürmək istəyir ki, gələcək nəsillər farsların məğlubedilməzliyi
barədəki əfsanələri puça çıxartsın, yunan-iran müharibəsində yaşanılan dəhşətlər və
başqa xalqların iranlıları biabırçı şəkildə diz çökdürdüyü yaddaşlardan silinməsin. Herodot bir şərqli səyyahdan Qafqaz massagetlərinin qadın hökmdarı Tomirisin cahangir
Kirə qalib gəlməsini, şahı açıq döyüşdə öldürməklə ürəyi soyumayıb, meyitin başını kəsərək içi qanla dolu tuluğa atmasını eşidir və prototürk tayfalarına qarşı onda
sonsuz maraq oyanır. Yazmaq istədiyi “Tarix” kitabının materiallarını toplamaq üçün
ilk öncə öz ölkəsini qarış-qarış gəzib-dolaşır. Döyüşlərin baş verdiyi yerləri gözləri
ilə görür, müharibə iştirakçılarının söhbətlərini dinləyir. Yerli əhalidən saysız-hesabsız rəvayətlər toplayır. Ən çox eşitdiyi xəbər Heraklın oğlunun törəmələri - skiflərin
iranlılara bir neçə dəfə divan tutması olur. Onda skiflərin ölkəsinə səyahətə çıxmaq
həvəsi oyanır. Beləcə, dahi tarixçinin elmi yaradıcılığına güclü təsir göstərən ilk maraqlı gəzintisi qədim skif mədəniyyətinin bəzi izlərini itib-batmaqdan qoruyur.
Herodot prototürklərin Azov dənizi, Krım, Qafqaz, Tanais (Dunay/Tanay), Don
(Tan/Dan), İtil (Atil) çayları hövzəsindəki yurd yerlərində və Skif çarlığının paytaxtında
böyük təntənə ilə qarşılanır. Bir neçə aylıq səyahəti zamanı sarmatların məskunlaşdığı
ərazilərin sərhədlərinədək gedib çıxır, bilicilər, sərkərdələr, döyüşçülər (oxatanlarla,
süvarilərlə), silah-sursat ustaları və digər sənət adamları ilə görüşür. O, vətənə zəngin
tarixi materiallarla qayıdır. Herodotun sonralar prototürklərin qonaqpərvərliyindən,
adət-ənənələrindən şövq və həvəslə yazması göstərir ki, rastlaşdığı insanların
münasibətindən, davranışından razı qalmışdı. Öz ölkəsində vəhşi atlılar adı ilə tanınan etnosun özünəməxsus mədəniyyətinin şahidi olur. Skiflərin inandığı tanrını - Targi-Tayı Zevslə müqayisə edəndə birincinin göy üzü qədər möhtəşəmliyini dana bilmir,
Prometeyin əsl vətənini tapır, həqiqi pərəstişkarları ilə söhbətləşir.

HERAKL- KEROKLI KOROĞLU

çatdığı diyarda öküzlə yer şumlayırmış.
Bir gün o, toxumları səpib qurtarır, dincini
almaq istəyir. Hava soyuq imiş, onu göy
Herodot skiflərdən öyrənir ki, Krım- çəmənlikdə qəflətən yuxu tutur. Ayılanda
da, Qafqazda, Danay (Dünay) və baxır ki, atı və arabası yoxdur. Peşmançıİtil sahillərində məskunlaşan qədim, lıq çəkən Keroklı axtarışa başlayır. Xeyli
döyüşkən tayfalar məhz Koroğlunun gəzib-dolaşandan sonra qarşısına qəribə
(Heroqlı/Herakl) törəmələridir. Sonra- bir məxluq çıxır: onun bədəni beldən
lar 12 qəhrəmanlığı ilə Yunanıstanda yuxarı gözəl qız, kəmər yerindən aşağı
məşhurlaşan Herakl, demə, Qara dəniz isə ilan idi. Təəccüblənərək soruşur:
sahillərində at oynadırmış. Herodot Krım
-Sən kimsən?
skiflərindən eşidir ki, Keroklı boya-başa

72

001 • QAFQAZ TURİZM • İYUN 2006

Qızıl skif nə deyir?

Səyahət tarixi

gərilmiş ipini də çəkib bağlamağa mənşəcə yunan deyil. O, türkün bir
gücləri çatmır. Apa tanrı hər ikisini qolunun ulu əcdadı Oğuz kimi üç
-Mən Apa (Ana) ilahəyəm.
ölkəsindən qovur. Keroklının kəməri oğlunun içərisindən ancaq ox-yayla
Keraklı xəbər alır:
üçüncü oğlun belinə gəlir və o, yayı bağlananı seçib yeni nəslin başında
atası kimi qaydasına salıb oxu sərrast durmasına razılıq verir.
-Ey Apa tanrı, sən mənim atımı
atır.
Yeri gəlmişkən, qeyd edək ki,
görməmisən?
Kiçik oğlun adı Skif idi. O, ölkədə «Munisnamə»də Qaf dağı haqqında
İlan-qadın deyir:
Apa tanrının himayəsində qalır, yazılanlar atəşpərəstlərin Alburuz
atasının məsləhəti ilə dağ qızı və Dünya Dağına aid təsəvvürlərini ta-Atın və araban məndədir. Onları
dəniz gözəli ilə evlənir. Skifdən yeni mamlayır. Kainatın başlanğıcı, çoxancaq bir şərtlə sənə qaytararam: bir
insan nəsli törəyir. Onlar Keroklı- saylı başqa dünyalara gedən yollar
müddət burada qalıb mənim ərim olnın öküzlərlə yer şumladığı Tavr da Qaf dağında göstərilir. Yer üzünün
malısan.
və Dneprətrafı çöllərdə, iki dərya bütün torpaqları ora bağlanır. KainaKeroklı payi-piyada dünyanın o (Qara dəniz və Xəzər) arasında tın düz ortasında yerləşdiyi üçün dünbiri başında yerləşən vətəninə dönə məskunlaşırlar *.
ya onun zirvəsindən noxud boyda
bilməyəcəyini anlayır və Apa tanrının
Herodota bəlli olur ki, Herakl görünür. Qaf mavi zümrüddən yara-►
yanında qalmağa razılaşır. İlan-qadın
atı və arabanı qaytarmağa tələsmir,
ona görə ki, Keroklıya vurulmuşdu.
Onlar o vaxta qədər birlikdə yaşayırlar ki, üç uşaqları dünyaya gəlir. Bundan sonra Apa atı və arabanı Keroklıya verib deyir:

TARİXƏ SƏFƏR

İlan-qadın cavab verir:

-Səndən ayrılmaq istəməsəm də,
yurdun üçün darıxdığını duyuram.
Verdiyim sözün üstündə durub, atını,
arabanı geri qaytarıram. Ancaq söylə
görüm, oğlanların böyüyəndən sonra
nə edim? Onları sənin yanına yollayım, yoxsa öz yanımda saxlayım?
Keroklı belə qərara gəlir: o, üstü
qızıl kasalı kəmərini belindən açır,
sonra yayını dartıb gərilmiş ipi necə
bağladığını və oxu necə atdığını
göstərir. Onları Apa tanrıya verib bildirir:
-Oğlanlarım böyüyüb kişiləşəndə
qoy kəmərimi bellərinə bağlasınlar və yayımı çəkib sahmanlasınlar.
Kəmərim onlardan hansının belinə
gəlsə və kim yay-oxumu mənim kimi
sahmanlayıb sərrast atsa, yanıma
göndər. Yayımın gərilmiş ipini bağlamağı bacarmayanı və kəmər belinə
gəlməyəni qov getsin.
İllər keçir. Keroklının oğlanları böyüyür.
Apa tanrı bir gün atalarının
kəmərini və ox-yayını gətirib övladlarının qarşısına qoyur. Kəmər iki
oğlunun belinə geniş olur. Onlar qızıl
kasaların ağırlığını daşıya bilmirlər.
Böyük və ortancıl qardaşların yayın
* Bu mifik əhvalatlar prototürk tayfalarının
kök saldığı ərazilərdə yaşayan müasir türk
xalqlarının (Krım tatarlarının) gen yaddaşında
müxtəlif variantlarda bu gün də yaşamaqdadır.
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dılmışdır. Əl-Ustad yazır: «Əsatir qoruyucularının bəziləri
söyləyirlər ki, Qaf ancaq xrizolitdən (qızılaçalar yaşılımtıl-sarı rəngli qiymətli daş) ibarətdir və dünya üzərindəki
göy ona görə mavidir ki, onda xrizolit-dağ əks olunur».
Dünyanın bütün damarları Qaf dağının hamisi - qoruyucusu Hərkayılın əlində cəmləşirdi. Dünyada elə bir şəhər,
kənd, vilayət, ölkə, guşə yox idi ki, yeraltı damarları ilə
Qaf dağlarına bağlanmasın. Allahın hansı ölkəyə qəzəbi
tutsa, Hərkayıl onun su damarlarını kəsirdi, nəmliyin qarşısı alınırdı, orada quraqlıq və fəlakət baş alıb gedirdi;
bütün bulaqlar, arxlar, çaylar quruyur, bitkilər, otlar susuzluqdan məhv olurdu. Zəlzələnin də baş verməsinə
səbəb tanrının insanlara qəzəbidir. Hərkayıl ulu Allahdan
əmr alan kimi, adamları qorxutmaq məqsədilə o diyarın
Qafdakı damarlarını bərk-bərk silkələyir, nəticədə yerin
altı üstünə çevrilir, ya da yer yarılıb bütün canlıları udur.
Hərkayıl deyirdi: «Tanrının buyruğu olsa, Qaf dağından
keçən bütün damarlara küy vuraram, dünya cəhənnəm
tək canlıların başına daralar. Lakin Yaradanın qayğısı ilə
çoxlarının qulluğunda dururam, böyük günah işlədənlərin
isə yaşadıqları ərazilərin damarlarını burub onları min cür
əziyyətə düçar edirəm». Dünyanı idarə edən Qaf dağı
nəhəng öküzün 2 buynuzunun arasında yerləşir. Bu öküzün böyüklüyü 1000 illik yol məsafəsinə bərabərdir.
Qaf dağının qoruyucusu Hərkayıl yunanlara skiflərdən
keçən mifik mədəni qəhrəman Heraklı xatırladır. Koroğlu-Herakl bağlılığı hələ XIX yüzillikdə Avropa alimlərinin

74

diqqətini özünə cəlb etmişdir. F.Cəlilov isə keçən əsrin
80-ci illərində Herodota istinadən belə bir fikir irəli sürmüşdü ki, bu obrazın mənşəyi prototürk tayfalarına bağlanır. O, müqayisə üçün türk eposlarının özəyində duran
«Qoroğlu/Koroğlu» mifinin tarixi köklərinə baş vuraraq
yazırdı ki, «Koroğlu adının qədim anlamı, semantikası
ilə gerçəkləşən qəhrəmanlıq səfərləri yunan və italyan
mifologiyasında dəyişmədiyi kimi, adın özü də tərcümə
olunmadan saxlanmışdır: «Kor-oğlu – azər; Qor-oğlu
– türkmən; Her-akle(s) – yunan; Xer–okle – etrusk; Her(o)kul(s) –latın. Beləliklə, saqat soykökü rəvayətinin yunanlı informatoruna görə, Herakl saqatların ulu babası
olan Skifin atasıdır. Herakl isə yunan mifologiyasında
Olimpin baş tanrısı Zevsin dünya gözəli Amenadan doğulan oğludur».
Bizə elə gəlir ki, «Munisnamə»də «Hərkayl/Qerkayl» kimi xatırlanan demiurq daha dərin qatlardan gəlir
və «Avesta»dakı «Hara-Bərazayt»ın, yunan-sarmatskiflərdəki «Herakl»ın, türk-azərbaycanlılardakı «Qoroğlu/Koroğlu»nun kökünün başlanğıcında dayanır. Çünki
sadalananların hamısı dağla bağlanır, işıq qaranlığı, göy
yeri mənalandırır.
Hərkayıl-Koroğlu mifinin mayasında duran motivlər
çox qədim zamanlardan Qərb dünyasının diqqətini özünə
cəlb etmişdir. Belə ki, Bizans tarixçisi Prisk Atillanın sehrli
qılıncından bəhs açaraq bildirmişdi: «Təbiidir, Atilla elə
zənn etməli idi ki, onu böyük uğurlu tale gözləyir. Mars
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qılıncı tapılanda o, buna daha çox
inanmağa başlayır. Mars qılıncını
skif çarları həmişə öz yanlarında
saxlayırdılar. Prisk qılıncın necə
meydana gəlməsini də Qafqaz və
Kiçik Asiya əhalisinin əfsanələrinə
əsasən açıqlayır. Bir naxırçı görür ki,
ilxısındakı düyə axsayır. Heyvanın
qıçında elə böyük yara əmələ gəlib
ki, səbəbini aydınlaşdırmaq çətindir.
Naxırçı narahatlıq keçirərək qanlı
izə düşür və yerə basdırılmış qılıncla rastlaşır. Demə, düyə qılıncın şiş
ucunu basıbmış. Naxırçı yeri qazıb
qılıncı çıxardır və Atillaya hədiyyə
aparır. Prisk yazır ki, «O, qılıncı böyük sevinclə qarşılayır və özünü elə
sadəlövh göstərir ki, guya dünyanın
hakimi seçilmişdir, çünki qılınc Marsdan (müqayisə et: «Koroğlu» eposundakı Misri qılınc ildırım daşından
düzəldilir. Mahiyyət etibarilə epizodların oxşarlığı və qılıncların adlarındakı
səsləşmə təsadüfi deyil) idi. Bu onun
müharibələrdə üstünlük qazanacağından xəbər verirdi». Bu fakt göstərir ki,
Koroğlunun Misri qılıncı haqqındakı
mifik təsəvvürlər Qafqazda yaşayan
prototürklərə bəlli idi. Məhz Atillanın
tarixi qəhrəmanlığı çağlarında yerə
basdırılmış sakral silahı İldırım (Mars)
qılıncına çevirmişdilər. Lakin Koroğlunun Hərkayıl, Targi-Tay, Herakl və
Atilla ilə bağlanan kökləri çox dərin
qatlarda yerləşsə də, mif motivinin
eposlaşması son orta əsrlər dövrünə
düşür. B.A.Karrıyevin sözləri ilə
desək, «Koroğlu»nun Azərbaycanda
doğulan tarixi nüvəsi mövcud epik
folklor ənənələri əsasında qurulmuşdur. Eposlaşanda mif yaradıcılığı elementlərindən uzaqlaşdırılmış,
gerçək törən quruluşu və normal
təsəvvürlər əks etdirilmişdir». Lakin
epik ənənədə Koroğlu xəttinin bir
çox xalqlar arasında geniş yayılması
Azərbaycan mifik təfəkkürünün təsiri
kimi qiymətləndirilməlidir. Beləliklə,
mifik Dünya Dağı Elbrusun qoynundakı qoşa bulaqdan dirilik suyunu
içən Koroğlu-Hərkayıl sonralar işığın,
odun da qoruyucusu olmuşdur.
C.Frezer 1923-cü ildə Londonda çap etdirdiyi «İncildə folklor...»
əsərində xristianlığaqədərki adətənənələrdən danışanda «ikinci doğuş» məsələsinə toxunur və xalqımız
arasında çox əsgi çağlarda mövcud
olan bir ritualın təsvirini verərək bildirir ki, «Qafqaz türklərində oğulluğa
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götürmə adi hadisə idi, mərasim on- əvvəl yarananlardan yüksəkdə dudan ibarət idi ki, oğulluğa götürülən rurdu. Bu mənada qədim Roma
gənc yeni ananın köynəyindən ke- mütəfəkkiri və natiqi Mark Tuliy Siseçirilir, ona görə də türkcə «adamı ron ilk olaraq Herodotu «Tarixin ataköynəyindən keçir» anlayışı «oğullu- sı» adlandırıb. Bu şərəfli ad həmişəlik
ğa götür» mənasını verir».
dahi yunan alimində qalır.
Məgər bu, «Koroğlu» eposundakı
Bu gün qədim dünya tarixini araşNigarın Eyvazı oğulluğa götürməsinin dıran hər bir tarixçinin ilk müraciət etdianaloqu deyilmi?
yi əsas mənbə Herodotun «Tarix»idir.
Orada ulu əcdadlarımız prototürklər,
QIZIL SKİF NƏ DEYİR
xüsusilə skiflər və sarmatlar haqqında geniş məlumat var. Təsadüfi deyil
Herodot Skifiyaya səyahətinin ki, Herodot mərdliyinə heyran qaldığı
nəticəsi olaraq bütün əsrlərdə öz skif döyüşçülərinin sonsuz gücünün
dəyərini qoruyub-saxlayan qlobal mənbəyini tapmaq istəmişdir. Bu
tədqiqat əsərini «Muzalar, yaxud səbəbdən də onların mənşəyi, etdoqquz kitabdan ibarət Tarix»i mey- nik tərkibi, milli keyfiyyətləri barədə
dana gətirir.
ətraflı danışmışdır. Bir cəhət heyrət
Herodotdan əvvəl də tarixdə baş doğurandır ki, Herodot prototürklərin
verən bir çox epizodları qələmə al- diyarına səyahət zamanı onların
mışdılar. Hətta onun dayısı Pania- dilindən eşitdiyi toponimləri, tanrı və
sid «Yunan xalqının tarixi»ni yarat- şəxs adlarını yunanlaşmış şəkildə də
mağa başlamışdı. Lakin Herodot olsa yazı yaddaşına köçürmüşdür.
elə nəhəng kitab meydana gətirdi ki, Onların açarını tapdıqca skif və sarbütün parametrləri ilə - həm tarixi-et- matların prototürk tayfaları olduğunu
noqrafik, həm coğrafi, həm də ədəbi- dananlara – onları iranlılaşdıranlara
fəlsəfi yönünə görə seçilib özündən tutarlı cavab vermək mümkün olur.►
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Bir vaxtlar Krım, Dunay, Don və Volqa (İtil) çaylarını ələ
geçirmiş Rusiya ərazilərdəki abidələri məhz rus xalqının,
slavyanların qədimliyini əsaslandıran dəlillər kimi göstərməyə
çalışıb. Bu meyl indi də davam etməkdədir. Lakin tarixi təhrif
edənlərin araşdırmalarının ömrü çox uzun çəkmir. İndi bütün
dünya inkara çalışsa da, prototürk tayfalarının – skiflərin, savromatların, massagetlərin etnogenezisini ziddiyyətlərin içində
itirməyə təşəbbüs edilsə də, bir həqiqəti danmaqda aciz qalırlar.
Herodot maraqlı bir skif ritualından bəhs açaraq göstərirdi
ki, «hər bir hökmdar ildə bir dəfə öz əyalətində xüsusi şərab
qabı hazırladırdı. Həmin qabdan ancaq düşmən öldürənlər
çaxır içə bilərdilər. Kimlər ki, düşmən öldürməyə imkan tapmamışdılar, onların həmin qabdan çaxır içməyə haqları çatmırdı, bir kənarda boyunlarını büküb dayanırdılar. Skiflər
üçün bundan təhqiramiz heç nə yox idi». Həmin adət «Kitabi-Dədə Qorqud» eposundakı oğuz bəylərinin Bayandır xan
və Qazan Bəyin məclislərinə toplaşmaları epizodlarında öz
əksini tapmışdır.
Qədimlərdə skiflər tanrılarının şərəfinə nəhəng bir abidə
ucaltmışdılar. Onların müqəddəs sanıb inam yerinə çevirdikləri
bu abidə bir mis qabdan ibarət idi. Tutumu çaxır hazırlanan
küplərdən altı dəfə çox idi. Divarlarının qalınlığı isə altı barmaq idi. İçərisinə altı yüz amfor (yunanların qədim həcm ölçüsüdür. Bir amfor 40 litrdir. 600 amfor iyirmi dörd min litrdir)
məhlulu asanlıqla yerləşdirmək olardı. Herodota yerli əhalinin
dilindən alınmış belə bir məlumat çatdırılmışdı ki, qabı skiflər
tanrılarının şərəfinə ox ucluqlarından qayırmışdılar. «Tarix»
kitabında yazılır ki, «Ariant (ola bilsin ki, skiflərdə bu ad Ər
Ana şəklində idi, yəni kişilərin başçısı, baş ər anlamında) adlı
skif çarlarından biri soydaşlarının sayını öyrənmək arzusuna
düşür. O, bütün skiflərə əmr edir ki, hər kəs bir ox ucluğu
gətirməlidir, onun əmrini yerinə yetirməyəni ölüm gözləyirdi.
Onda skiflər o qədər çox ox ucluqları gətirirlər ki, çar onlardan
özünə abidə ucaltmaq istəyir: tapşırır ki, ucluqlardan həmin
mis qabı düzəltsinlər».
Dunay çayı ətrafında, Azov, Qara dəniz, Xəzər sahillərində,
Qafqaz dağlarının ətəklərində, İtil (Volqa) boyunda, eləcə də
Kiçik Asiyada məskunlaşan prototürk tayfalarının – skiflərin
Tanrının şərəfinə ucaltdıqları abidə - nəhəng mis qab mifik
dünya modelini xatırladır və türkün bir qanadının - oğuzların
gen yaddaşında eposlaşmış «ulu əcdad Oğuzun türk nəsillərini
meydana gətirməsi» motivində izlərini qoruyub-saxlayan mifik
dünya modelinin «türk-oğuz tipi»nin onun əsasında qurulduğu şübhə doğurmur. Oğuzların ibtidai təsəvvürlərində olduğu
şəkildə burada da bütün varlıqlar (gün, ay, ulduz üçlüyü kosmosu; göy, dağ, dəniz üçlüyü isə Yer planetini göstərməklə)
və sak//skif tayfaları (ox ucluqları şəklində) altı rəqəminin
daşıdığı funksiya ilə (dünyanın əsas atributlarının cəmi) formalaşır. Oğuzların altı oğulla bünövrəsi qoyulan nəsilləri iyirmi dördlə yekunlaşıb ox-yayla rəmzləşdiyi kimi, saklarda da
əhalinin sayına bərabər tutulan mis ox ucluqları birləşəndə
alınan dünya modelinin – mis qabın ölçüləri altılarla başlayır,
altı ilə yüzləşir və iyirmi dördlə minləşib bütün sak tayfalarını əks etdirir. Başqa sözlə, Dünya – qab analoji hal olaraq
oğuzlardakı türk birliyinin əsas simvolunun - yay-oxun bir detalından (ox ucluğundan) hazırlanır. Xatırlamaq lazımdır ki,
oğuzların mifik təfəkküründə türklər iki qanada bölünür: bozoxlar//pozuxlar və üçoxlar. Bu da təsadüfi deyil ki, Qafqaz
və İran türklərinin (azərbaycanlıların ulu babalarının) etnik
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tərkibində oxla əlaqələnən tayfalar üstünlük təşkil edir.
Skiflərin inancına görə, qab dünyanın özüdür. Bu
səbəbdən də qədim yas adətlərində ölənləri küpşəkilli gil
qabda basdırırdılar. Şəkidə aparılan arxeoloji qazıntılarda belə bir qab aşkar edilmişdir. B. e. ə. II - I minilliklərə
aid həmin iri küpün ağzı işıqlı dünyaya açılırdı. Skiflər elə
zənn edirdilər ki, ölü ağzınadək yerə basdırılan qabda o
biri dünyanın şər qüvvələrindən qoruna biləcək. Sonralar
Göy türklərdə və oğuzlarda qabşəkilli mifik dünya modeli üstü dairəvi göy təbəqəsinə oxşar yurdla (çadır ev)
əvəzlənmişdir. Müqayisələr şübhə doğurduğu halda bir
neçə suala cavab tapmaq lazım gəlir: nə üçün mis qabla
modelləşən dünyanın bütün parametrləri altıdır? Və nə
səbəbə xırda ox ucluqlarından düzəldiyi irəli sürülür?
Çünki onun hazırlanmasında hər bir prototürk ərindən
pay düşməsi əsas şərtdir. Söyləmədə məqsəd skiflərin
sayını müəyyənləşdirməkdir. Deməli, xırda mis ox ucluqları qab şəklində bütövləşməklə qədim türklərin vahidliyini
simvollaşdırmış və saylarının dünyanın böyüklüyü qədər
çox olduğunu göstərmişdir. Bu fakt bir daha sübut edir
ki, oğuzların eposlaşmış ilkin yazılı qaynaqlarının XIV
yüzilliyə təsadüf etməsinə baxmayaraq, türk-oğuz mifik
dünya modeli öz dərin qatlardakı kökləri ilə skiflərin, hunların ən ibtidai təsəvvürlərində özünə yer almışdır, daha
doğrusu, dünyanın mifoloji türk modelinin əsas strukturları Yer kürəsinin böyük ərazisində - Şərqdə və Qərbdə
məskunlaşan sak, massaget, skif, hun, oğuz və başqa
tayfalar tərəfindən qurulmuşdur.
Herodot skiflərin köç mifi haqqında məlumat verərək
bildirirdi ki, yurdlarını tərk etmələrinin səbəbi düşmənlərin
azğın hərəkətləri ilə onları həm içəridən, həm də bayırdan təngə gətirməsi olmuşdur və şərin artıb-çoxalmasını düşüncələrində ilanlarla rəmzləşdirməklə mif sistemi yaratmışdılar. Elə hesab edirdilər ki, «təkcə onların
öz torpaqları çoxsaylı ilanlar meydana gətirmirdi, həm
də daha artıq dərəcədə səhralardan ölkənin içərilərinə
doğru soxulan ilanlar var idi». Təsadüfi deyil ki, Herodotda skif tayfalarından biri - nərvlər ilan təbiətli yadların basqınlarından yurdlarını dəyişdirmiş və budinlərə
sığınmışdılar. Beləliklə, ilan - prototürklərin (o cümlədən
azərbaycanlıların ulu əcdadlarının), onların mifoloji
görüşlərində şərin başlanğıcı kimi təcəssüm olunurdu.
Yunan tarixçisinin məlumatında isə skif tayfalarından birini öz doğma yurdlarından köçməyə vadar edən düşmən
xislətli gəlmələr zəhərli ilanlar sayılırdı.
Skif adət-ənənələri ilə yaşayan nəvr tayfasında qamşamanlar da meydana gəlmişdi, lakin onlar hələ qurd
toteminə olan inamlarını qoruyub - saxlamışdılar. Herodot
qamları «cadugər» adlandıraraq yazırdı: «Skiflər və onların arasında yaşayan ellinlilər qətiyyətlə təsdiqləyirdilər ki,
bir nərv hər il bir neçə gün dalbadal qurd cildinə girir, sonra yenə insana çevrilirdilər.
Burada qurd nəvrlərin totemidir, onlar onunla özlərinin
qohumluğuna inanırdılar. Qulyabanı kimi başqa şəklə
düşmələri barədəki məlumata gəlincə, bu, xüsusi kult
mərasiminə işarədir, iştirakçılar qurd dərisinə bürünüb maskalarda gəzirdilər. Azərbaycan xalqının mifoloji təsəvvürlərində bu gün də qorunub - saxlanan bəzi
motivlərdə ana-qadın çimdiyi zaman təsadüfən qayınatası gəlib gəlininin çılpaq bədənini görür. Qadını bu acına-
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caqlı vəziyyətdən göydən üstünə düşən qurd dərisi çıxardır. Bundan sonra o, hər gün gecələr ay çıxanda cildini
dəyişib qurda çevrilir, gün doğanda isə təzədən insanlaşır. Qurdlaşanda hətta öz südəmər körpələrinin barmaqlarının qanını sorur. Bu mifdə Herodotun nişan verdiyi kult
ritualının ruhunu görmək mümkündür.

ƏRBATIRAN QADINLAR
(ƏRBATLAR - AMAZONKALAR)
PROTOTÜRK CAVANLARINA BEL
BAĞLADILAR
Savromatlar haqqında Q.A.Stratanovskaya tarixin atasına istinadən yazır ki, amazonkalar haqqında mif matriarxat (anaxaqanlıq) dövrünün izləri olaraq ilk dəfə qədim
skif tayfaları arasında yayılmışdır. Uyğun təsəvvürlər
sonralar kari, laki və lidilərdə də mövcud olmuşdur. Qadınların «kişilərsiz cəmiyyət» qurub müstəqil yaşamaları
ideyası Qafqaz və Qafqazətrafı ərazilərdən çox uzaqlarda yayılmamışdır. Tarixi mənbələrdə, xüsusilə Herodotda ancaq skif tayfalarının söylədikləri yarım tarixi, yarım
əsatiri əhvalatlar özünə yer alır ki, orada qəribə qadın
birliyindən bəhs açılır.
Herodotun təqdim etdiyi rəvayətə görə, prototürk tayfası savromatlar əsgi çağlarda müasir Türkiyə ərazisində
yaşamışlar, bir hissəsi sonralar Samsun limanından dəniz
yolu ilə şimali Kuban vilayətinə gedib saklara birləşmişdir.
Xalq söyləmələrinə əsasən yunan mənbələrində belə
qənaət irəli sürülür ki, savromatlar amazonkalarla sakların qarışığından əmələ gəlmişlər. Herodot skif dilinə
aid bir neçə ifadənin izahını verərkən yazır ki, «skiflər
amazonkaları «eorpat» adlandırırlar ki, ellincə bu «ər
öldürən» anlamını verir: çünki gor\ər – kişi, pat/bat ►
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öldürmək anlamındadır». «Eor» //«Ər»
sözü Azərbaycan türklərinin dilində bu
gün də «kişi» mənasında geniş işlənir.
Öldürmək anlamı verən «pat» kəlməsinə
gəlincə, bu, əslində, «bat» (batmaq) felinin təhrif olunmuş formasıdır. Hazırda
Azərbaycanın Şəki (bu qədim şəhərin
adı Sakasen // Şakaşen / Saki / Şaki
şəklində yunan mənbələrinə də düşmüş,
sakların yurdu anlamındadır və 2700
ildən çox yaşı var) bölgəsində yaşayan
əhali qarğışlarında ölümünü istədikləri
adama «səni batasan», «yerə batasan»,
yaxud sadəcə «bat» deyirlər. Bu «ölüb
torpağa qarışasan», «yerə girəsən»
mənasını verir. Əslində, skiflər amazonkalıları «eorpat» deyil, «ərbat» adlandırmışdılar. Yurdumuzda lap əski çağlardan fellə ismin birləşməsindən tayfa
və şəxs adlarının yaradılması ənənəsi
olmuşdur. Bu cür adlar mifoloji obrazlara da verilirdi. Məsələn, orta əsrlərə aid
yazılı abidədə rastlaşdığımız «Basat» «basmaq» feli ilə «at» ismindən əmələ
gəlmişdir: «Bas // at».
Ərbatların, yaxud ərbatıran qadınların (amazonkaları prototürklərin adlandırdığı şəkildə veririk) skiflərlə əlaqəsi,
qohumluğu haqqındakı mifdə göstərilir
ki, onlar bir dəfə açıq dənizdə kişilərə
hücum çəkirlər (Herodota çatdırılan
söyləmədə ellinlilərə), hamısını öldürüb
gəmini zəbt edəndən sonra yadlarına
düşür ki, sürücülüyü bacarmırlar, gəmini
idarə etməkdə acizdirlər. Ümidlərini tanrılarına bağlayırlar. Dalğa onları skiflərin
ölkəsinə aparıb çıxarır. Ərbatlar sahilə
enirlər, at ilxısına rast gəlib ələ keçirir və
atlanıb soyğunçuluğa başlayırlar.
Skiflər əvvəl heç nə anlamırlar, çünki yolkəsənlərin geyimi özlərininkilərdən
fərqli idi və onların dillərini başa
düşmürdülər. Elə zənn edirlər ki, hansısa böyük günaha batıblar, bunlar da
qara qüvvə kimi göydən göndərilən
bəlalardı.
Qarətlərin
ardı-arasının
kəsilmədiyini görən yerli əhali silahlanıb
yadlarla döyüşməyi qərarlaşdırır. Ağır
davadan sonra skiflər ərbatların bir neçə
meyitini nəzərdən keçirirlər. Görürlər ki,
qarətçilər qadınlardır. Onlar məclis çağırıb məşvərət edirlər və qərara alırlar
ki, arvadlarla dava eləmək kişilərə yaraşmaz. Yaxşısı budur bu cəsur tayfa
ilə əlaqə yaradılsın. Ərbatların yanına
sayları qədər gənc oğlan göndərilməsi
təklifi ilə hamı razılaşır.
Gənclərə belə bir tapşırıq verirlər ki,
ərbatların yaxınlığında düşərgə salsınlar, bir müddət yanaşı, dinc yaşasınlar
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və onların bütün hərəkətlərini olduğu şəkildə təkrarlasınlar. Əgər qadınlar
yanaşı, dinc yaşamaq istəməyib gənclərə hücum çəksələr, yerlilər döyüşə
girməyib aradan çıxsınlar. Təqib qurtarandan sonra təzədən yaxına gedib
öz düşərgələrini qursunlar. Eyni qayda ilə o vaxtadək davam etsinlər ki, qadınlar onlardan xoşlansınlar. Skiflər istəyirdilər ki, bu davakar, döyüşkən
qadınlardan uşaqları doğulsun. Eyni halla F.Rəşidəddinin «Tarix»indəki
«Oğuznamə»də - Oğuzun Kıl-Baraklarla döyüşündə də rastlaşırıq. Düşməni
aradan götürmək məqsədilə türkün yaraşıqlı gəncləri qadınlarla əlaqə yaradır, ilk olaraq başçının arvadının qəlbinə yol tapırlar və onun məsləhətinə
qulaq asmaqla məğlubedilməz kişilərə qalib gəlirlər... ►
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Beləcə, skif gəncləri öhdələrinə
götürdükləri vəzifəni yerinə yetirməyə
başlayırlar. Ərbatlar biləndən sonra ki,
kişilər dava-dalaş üçün gəlməyiblər,
onları rahat buraxırlar. Günü-gündən
hər iki düşərgə bir-birinə daha
da yaxınlaşmağa doğru can atır.
Gənclərin və ərbatların silahdan, atdan başqa heç nələri yox idi. Hər iki
dəstə oxşar həyat tərzi keçirir, qarət
və ovçuluqla məşğul olur.
Günortaüstü ərbatlar bir-bir, ikiiki müxtəlif istiqamətlərə yollanırlar
ki, təbii tələbatlarını ödəməyə imkan
tapsınlar. Skiflər bunu görən kimi o
cür hərəkət edirlər. Gənclərdən hansısa ərbatlardan birinə təklikdə rast
gəlir. Qadın onu yanından qovmur,
yaxınlıq etməsinə, hətta intim əlaqəyə
girməsinə razılıq verir. Onlar, əlbəttə,
bir-biri ilə danışa bilmirdilər, çünki biri
digərinin dilini anlamırdı. Ərbat qız əl
hərəkətləri ilə skif gəncinə başa salır
ki, sabah eyni vaxtda buraya gəlsin
və bir nəfər dostunu da özü ilə götürsün, o da cüt gələcək, rəfiqəsini
gətirəcək.
Vədələşdikləri kimi səhəri gün
gənc bir dostunu özü ilə götürüb görüş yerinə yollanır və görür ki, iki ərbat
qız orada onları gözləyir. Bu yaxınlaşmadan başqaları da xəbər tuturlar.
Beləcə, skiflər bütün ərbat qızlarını
«əhliləşdirib» özlərinə ram edirlər.
Bundan sonra düşərgələr birləşdirilir.
Onlar birlikdə həyat sürürlər. Hər bir
gənc birinci dəfə hansı qızla əlaqəyə
girmişdisə, onu özünə arvad seçir.
Yeni ailələrin ərləri öz arvadlarının
dilini öyrənməkdə çətinlik çəkirlər,
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onda ərbatlar skiflərin danışığını
mənimsəməyi öhdələrinə götürürlər.
O zaman ki, ərlər arvadlarla eyni
nitq ünsiyyətinə malik olurlar, onda
deyirlər ki, «bizim ata-analarımız, vardövlətimiz, ev-eşiyimiz, yurdumuz var.
Artıq çöllük həyatı sürməkdən bezdik.
Geriyə qayıdıb xalqımızla birlikdə
yaşamaq arzusundayıq. Amma
istəyirik ki, təkcə siz arvadlarımız olasınız və heç zaman başqaları ilə belə
yaxınlaşmayaq». Ərbatlar belə cavab verirlər ki, «biz sizin qadınlar tək
yaşaya bilmərik. Çünki adətlərimiz
onların adətləri ilə uyğunlaşmır: biz
ox atırıq, mızraq diyirlədirik, at çapırıq – qadın işlərinə adət eləməmişik,
onlardan bir şey anlamırıq da. Sizin
qadınlar isə saydıqlarımızın birini
yerinə yetirməyə qadir deyillər, onlar
ov övlamırlar, heç öz köşklərindən
bayıra çıxmırlar, daim ev işləri ilə
məşğuldurlar. Bu səbəblərə görə bizim sizin qadınlarla yola getməyimiz
müşküldür. Əgər istəyirsiz ki, biz
arvadlarınız olaraq qalaq və arzulayırsınız ki, öz düzgünlüyünüzü, saf
niyyətlərinizi sübut eləyəsiniz, onda
yol açıqdır, gedin ata-analarınızın yanına, var-dövlətdən payınıza
düşənləri ayırıb versinlər sizə. Götürüb dönün yanımıza, hamımız birlikdə
müstəqil ömür keçirək!..».
Gənclər öz arvadlarını eşidirlər,
dedikləri ilə hesablaşıb yerinə yetirir, paylarına düşən var-dövlətlə
ərbatların yanına qayıdırlar. Buna
sevinən arvadlar deyirlər: «Biz
düşünəndə ki, öz yurdumuzdan ayrılıb bu ölkədə yaşayacağıq, dəhşətə

gəlirdik. Lakin elinizin başına şər
işlər gətirməyimizə baxmayaraq, siz
bizdən ötrü atalarınızdan ayrıldınız
və bizi həqiqətən ömür-gün yoldaşı
etmək istədiyinizi sübut etdiniz. Ona
görə də gəlin belə edək: sizin ölkə
ilə bizim ölkənin arasında yerləşən
ərazilərə köçək». Herodot həmin yerə
işarə edərək yazır ki, «onlar Tanaisi
adlayırdılar və üç gün yol gedərək
şimalda yerləşən Meotidə çatırdılar».
Tanais müasir Dunay çayı, Meotid isə
Azov dənizidir.
Azov dənizindən şərqə üç günlük məsafə qət etməklə Qafqaza
– Xəzərətrafı torpaqlara, Dunaydan
Şimala üç günlük məsafə ilə İtilə
(Volqa) və indiki Vladiqafqaza çatmaq olar.
Tədqiqatçılar «Dunay» adının
iran mənşəli «dana» («su» deməkdir)
sözündən alındığını yazırlar. Lakin
«Dana//Tanais//Dunay» keçidlərinin
həqiqətdən uzaqlığı göz qabağındadır. Bizə elə gəlir ki, skiflər öz
vətənində yerləşən çayın adını fars
mənşəli kəlmə ilə adlandırmazdılar.
«Tanais» mürəkkəb sözdür. Birinci
komponenti «tan»dır. Türklərin qədim
səhər tanrısının adıdır: «Tan//Dan»
-günəş deməkdir. Ardınca gələn
hissə - «ais» (müasir səsləşmədə
bu komponentin «ay» şəklində olması təsadüfi deyil) «ay-su» olmalıdır.
Yunan mənbələrində tez-tez işlənən
«Tanais» toponimi skif dilində «Dan/
ay/su» kimi səslənmişdir. Dan-Günəş
tanrı səhər, Ay tanrı isə gecə çayda
öz əksinə tamaşa edir. Su, əsgi inama görə, Günəş və Ay tanrılarının
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üzünü görən ilk varlıqdır. «Savromat»
sözündə də «su» komponenti iştirak
edir. Onların mənşəyinə həsr olunan mifin məzmunundan gördük ki,
ərbatları öz yurdlarından ayırıb ərlə
qovuşduran vasitə sudur - dənizdir.
Bu etnosun adındakı ikinci hissə
«ov», üçüncü hissə isə «at»dır. Bizcə,
skiflərin dilində yeni yaranan etnosun
adı «suovat» // «savat» olmuşdur.
Ən maraqlısı odur ki, «Kitabi-Dədə
Qorqud»da təsvir olunan qadınlarla
savromatların adətləri üst-üstə düşür.
Skifli gənclərlə ərbat qızların yeni yurd
yerinə köçəndən sonrakı həyatından
bəhs açan Herodot bildirirdi ki, «savromatlı qadınlar çox qədim adətlərini
qoruyub - saxlayırdılar: kişilərlə
birlikdə və hətta onlarsız at üstündə
ova çıxır, yürüşlərdə iştirak edir,
eynilə kişi paltarları geyinirdilər».
Bu adətlərin Azərbaycan türkləri
arasında son çağlaradək yaşadığı və
epik ənənəsinin əsas motivlərindən
birinə çevrildiyi heyrət doğurur. Dağlı qızlar atalarının və qardaşlarının ölümünə bais olan düşməndən
qisas almayınca, çox hallarda
öldürməyincə ərə getmir, qara ər libası geyinib evdə otururlar. Nizaminin «Xosrov və Şirin»ində (1177-ci
ildə yazılmağa başlanmış, 1180/81ci illərdə tamamlanmışdır) özünü AlpƏr Tunqanın (əfsanəvi türk-Turan
dövlətinin başçısı) nəslindən hesab
edən bərdəli (Bərdə - sakların yaratdığı dövlətin paytaxtı olub, hazırda
Azərbaycanın mərkəzində yaşayış
məntəqəsidir) Şirin İran hökmdarı ilə
eyni səviyyədə at çapır, ox atır, qılınc
oynadır. «Koroğlu» eposunda (XVII
əsr) Nigar və Telli xanım kişilərlə bir
sırada düşmənlə vuruşur. Ən dolğun
dəlillər isə «Kitabi-Dədə Qorqud»da
(VII əsrdə meydana gəlmiş, əldə
olan əlyazma nüsxələrinə əsasən
XIV-XVI yüzilliklərdə yazıya alınmışdır) əks olunmuşdur. VI boyun əsas
qəhrəmanından soruşurlar ki, «Sən
niyə el içindəki qızlardan birini seçib
evlənmirsən?» Qanturalı cavab verir:
-Mənə elə qız lazımdır ki, «yerimdən
turmadın, ol turmış ola! Mən qaracuq
atıma binmədin, ol binmiş ola! Mən
qanlı kafər elinə varmadın, ol varmış, mana baş gətürmüş ola!». Burada Qanturalının savromatlı qızların
nişanələrini sadaladığı göz önündədir.
Eposda açıq-aydın vurğulanır ki, türkoğuzlar arasında elələri yoxdur. San-
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ki Qanturalı ərbatlarla evlənən ilk skif
gənclərindən biri kimi çıxış edir, elin
tapşırığını yerinə yetirəndən sonra
atasının yanına gəlib ondan payını istəyir və yerli qızlarla evlənmək
təklifini alanda bildirir ki, «siz istəyirsiz
bir cici-bacı türkmən qızını alasınız,
birdən sürüşüb üzərinə düşəm, qarnı
yırtıla?»
Eposda Qanturalı öz obasının qızlarını bəyənmir, ona görə ki,
nərmənazikdirlər, at çapa, ov ovlaya, baş kəsə bilmirlər. Özünə arvad
tapmaq məqsədilə başqa diyarlara
üz tutur və ürəyi istədiyi yarla məhz
ərbatların
(amazonkaların)
ilkin
vətənində – Kiçik Asiyanın Trabzon
əyalətində rastlaşır. Hökmdar qızı
kimi təsvir edilən Selcan xatun Qanturalıya qoşulub gedəndən sonrakı
hadisələrdən anlaşılır ki, onun üçün
ata və kişi qohumları heç bir rola malik
deyilmiş. Çünki ölkəsinin ərləri yeni
evlənənlərin üstünə əlisilahlı gələndə
gənc gəlin yatmış ərini oyatmadan
ata minib süngüsünü əlinə alır. Adama qəribə gələn odur ki, Qanturalı
yuxudan ayılandan sonra arvadının
döyüşə hazır durduğunu görüb soruşur: «Görklüm, qanda gedirsən?»
Selcan xatun cavab verir ki, düşmən
gəlir, «savaşalım, dögüşəlim –
ölənimiz ölsün, diri qalanımız odaya

gəlsün!» Maraqlıdır ki, gələnlərin atasının adamları olmasına baxmayaraq, qız onlara düşmən gözüylə baxır.
Nə səbəbə? Qızın təkbaşına bütün
kişiləri məğlub etməsi, ərin öz arvadının döyüşkənliyindən ehtiyatlanması, onu öz həyatı bahasına almasına baxmayaraq öldürmək istəməsi
təəccüblü deyilmi? Bizcə, bunlar
çox əski çağlardan gələn mifoloji
təsəvvürlərin sonrakı mərhələlərdə
epik ənənəyə transformasiyasından
irəli gəlir. Skif gəncinin ərbat qadınla ilk ünsiyyətə girməsi, onu ram
etməsi haqqındakı mifin evolyusiyası, məişətlə əlaqələndirilməsinin
nəticəsində savromat təbiətli qız saray
xanımına çevrilmişdir. «Selcan» sözünün birinci komponentinin dağdan
gələn coşqun su anlamını verməsi
(«sel») də göstərir ki, eposdakı bəzi
epizodlar: Trabzon təkurunun qızı
olması, üç vəhşi heyvanı öldürənə
ərə verilməsi mətnə sonradan artırılmışdır. Epizodların daxilən bir-birinə
uyğunlaşmaması belə bir qənaət
irəli sürməyə imkan verir ki, bu işi
boyları yazıya alan katiblər eləmişlər.
Başqa sözlə, mifik görüşlərdən yoğrulan eposla oğuzların yaratdığı epik
söyləmələri birləşdirmişlər. Diqqət
yetirin, Qanturalı qızın el arasında
özünü öyməsindən ehtiyatlanıb onu ►
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öldürmək niyyətini həyata keçirmək
istəyəndə mərdcəsinə hərəkət edir.
Onlar qarşı-qarşıya durub bir-birinə
ox atmalı, bir növ duelləşməli idilər.
Qanturalı «Qızların yolı əvvəldir,
əvvəl sən at!» – deyir. «Qız bir oxla
Qanturalıyı atdı şöylə kim, başında
olan bit ayağına endi! İlərü gəlib Selcan xatun qucaqlayıb barışmışlar».
Qanturalı onu sınadığını bildirir.
Türk-oğuz ərin «öz canımı qıyar, mən
sənə qıymazdım» şərhinə qarşı Selcan xatun açıq-aydın «savromat»lığı
xatırladan əlamətləri sadalayır:
Arqubeldə, Ala dağda ov ovlardım.
O yerlərdə sığın-keyik qovardım.
Yay dartanda bir oxla neyləyərdim?
Dəmir ucluqsuz oxla,
İgid, səni sınardım.
Mən səni öldürməyə,
İgidim, qıyardımmı?..
Birincisi, ona görə ki, Selcan
xatun hökmdar qızı kimi təkbaşına
atına minib Ala dağda, Arqubeldə
gəzib dolaşa-bilməzdi. İkincisi, ox
atmaqda Qanturalıdan – oğuz
igidindən üstün göstərilməzdi. Çünki oxu sürətli və düzgün atmaq üçün
tarıma çəkilmiş yayı bərk dartmaq
lazımdır, bundan ötrü fərasətlə yanaşı güc də tələb olunurdu. Oxu
eposda təsvir olunan şəkildə qadının
atmasından ötrü savromatlılar kimi
uşaqlıqdan məşq keçməli, dağdameşədə gün çürütməli idi. çüncüsü,
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öz nəslinin adamlarını soyuqqanlıqla qılınclayan qız özgə elin oğluna
qarşı ürəyiyumşaqlıq göstərməzdi.
Dördüncüsü, ərbatlar sakları ona
görə içərilərinə buraxırlar ki, ilk əvvəl
onlarda öz əlamətlərini tapır, sonra
da sədaqət, vəfa görürlər. Qanturalı da ox atmaq növbəsindən imtina
edib Selcan xatunu canından çox
istədiyini bildirir.
Eyni halla Bamsı Beyrək –
Banıçiçək (III boy) xəttində də rastlaşırıq. Göbəkkəsmə nişanlı olan
bu gənclər ancaq bir-biri ilə yetkinlik
yaşlarında görüşürlər. Qız nişanlısına özünü danıb dayənin rolunu
üzərinə götürür və bildirir ki, «Gəl,
imdi sənünlə ava çıqalım. Əgər
sənin atun mənim atumı keçərsə,
onun atını (yəni Banıçiçəyin) dəxi
keçərsən. Həm sənünlə ox atalım.
Məni keçərsən, anı dəxi keçərsən
və həm səninlə güləşəlim. Məni basarsan, anı dəxi basarsan». Maraqlıdır, oğuz igidi Beyrək yaxşı anlayır
ki, rəqibi qadındır, lakin fərqinə varmadan onunla at çapmağa, ox atmağa, güləşməyə razılıq verir. Hətta
sonda basılacağından ehtiyatlanıb
«el içində başına qaxınc, üzünə
toxunc (rişxənd) etməsinlər» deyə
qadınlıq əlamətlərindən faydalanmaqla qələbə çalır: qızın sinəbağını
ələ keçirir, döşündən yapışıb arxası üzərinə yerə vurur. Beləliklə,
«hiyləyə» əl atmaqla dayə nişanındakı nişanlısına üstün gələndən sonra

Banıçiçək Bamsı Beyrəyi qəbul edir.
Göbəkkəsmə nişanlı olmaları bir
yana qalsın, gənclərin öz aralarında razılaşması baş tutandan (hətta
öpüşüb qızın barmağına altun üzük
keçirəndən) sonra da ata-oğul arasında nə cür arvad seçmək barədə
mübahisə düşür. Atası ondan soruşur ki, «Sənə kimin qızını alaq?»
Beyrək Qanturalı kimi savromatlı
qızların xasiyyətnaməsini sadalayır:
«Ata, mənə bir qız alıb ver ki, mən
yerimdən durmadan o durmuş olsun!
Mən qaracıq atıma minmədən o minmiş olsun! Mən döyüşə getməmiş, o
mənə baş gətirsin!..» Bu nişanələri
eşidən tək atası anlayır ki, oğlu Baybican bəyin qızı Banıçiçəyi istəyir.
Qızın tayfasını peçeneqlərlə
əlaqələndirənlər də var. «Bicən»
sözünün «biçən»/ «beçənə»/ «peçeneq»
şəklində
transformasiyalara uğradığını göstərirlər.
Və
Azərbaycanda yaşayan oğuz elinin
tərkibinə çoxsaylı qeyri-oğuz yerli
türk tayfalarının daxil olması tarixi
həqiqətdir. Bu səbəbdən də eposun
əksər motivləri Qafqaz materialları əsasında və oğuz ladında yazıya
alınmışdır. Banıçiçəyin tayfasının
savromatlardan törəməsi göz qabağındadır. Təsadüfi deyil ki, kişilərsiz
düşmən başı kəsən, at minib ox
atan, təkbaşına dağlarda ov ovlayan qızları oğuz bəyləri ilk növbədə
türkmən qadınlarından (Oğuz tayfalarının Xəzərin o biri sahilində qalan hissələrindən) fərqləndirirdilər.
Əslində bu onu göstərir ki, səlcuqlarla
Azərbaycana gəldikləri hesab edilən
oğuzlar burada dil və adət-ənənə
baxımından onlara çox yaxın yerli
türk tayfaları – sakların, masagetlərin,
skiflərin, savromatların, albanların, balqarların, hunların törəmələri
ilə rastlaşmışlar. Bu tayfalar qısa
zamanda bir-birinə qaynayıb-qarışmış, kökdən gələn adət-ənənələrin,
təsəvvürlərin eyniliyini nəsillər arasında qan qohumluğunu (qız verib qız
alma ilə) genişləndirmişlər. Nəticədə
yurdumuzda yaşayan əski prototürk
tayfaları ilə oğuzların birliyindən
müasir azərbaycan türkləri formalaşmışdır. Məhz formalaşma «Kitabi-Dədə Qorqud» eposunun yaranıb
yazıya alındığı ərəfədə başa çatdığı
üçün yeni türk etnosu türkmən qızlarını bəyənməmiş və oğuzun arsızını türkmənin dəlisinə bənzətməklə
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özlərini Orta Asiyada türkmənləşən
oğuzlardan ayırmışdılar. Bu faktı
tarixçilər başqa şəkildə şərh edirlər.
S.Əliyarov yazır ki, «Oğuzun arsızı
türkmənin dəlisinə bənzər» (IX boy)
– oğuzların mənşəyini öyrənmək
baxımından özündə tutarlı məlumat
saxlayan cümlədir. VI boydakı «cicibacı türkmən qızı alarsan, üstünə
yıxılsam qarnı cırılar» cümləsi də
bu qəbildəndir. Hər ikisində oğuzlar «türkmən» etnik anlayışına qarşı
qoyulur, bir növ saymazlıq ifadə olunur. Halbuki X-XI yüzilliklərdən bəri
hər iki anlayış bir etnik topluma aid
olmuşdur. Belə bir ziddiyyətin açımı qədim oğuzların – Zaqafqaziya
protobulqarlarının (Balqar – bir ər),
habelə Kültəkin, Bilgə kaqan run yazılarında adları dönə-dönə çəkilən
«Oğuz xalqı»nın baxışları ilə bağlıdır. «Ol zamanda» oğuz və türkmən
etnik anlayışları hələ bir-birinə calanıb bitişməmişdi. Həmin dövrün
tarixi baxışının izi olmaq etibarilə
«Dədə Qorqud» boylarındakı oğuzlar özlərini etnopsixoloji baxımdan
türkmənlərdən (o cümlədən Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu türkmənlərindən)
seçirdilər». Bu fikirlərdə bizim
qənaətin tam əksi irəli sürülür. Oğuzlar özlərini Azərbaycanda, İranda və
Kiçik Asiyada yaşayan türklərdən
ayırırdılarsa, onda bəs nə səbəbə
eposda yerli materiallara geniş yer
ayırır, saklara, balqarlara, alpan-
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lara, savromatlara və b. yerli türk
tayfalarına aid qədim təsəvvürləri,
adət-ənənələri, bütöv motivləri boyların süjetində oğuz materialları kimi
təqdim edirdilər? S.Əliyarov özü
tarixi mənbələr əsasında dəfələrlə
təsdiqləyir ki, eposun VII boyunda
adı çəkilən balqar türklərini Zaqafqaziyaya b. e. ə. II yüzillikdə Bulqar
Vənd adlı bir başçı gətirmişdir. Hazırda, hadisədən 2200 il keçəndən sonra Vənənd, Vənətli, Vənədi kəndləri
(Ordubad, Zəngilan, Lerikdə), beş
yerdə Qaravənd kəndi (Füzuli, Ağdam, Qasım İsmayılovda ?), onlarca «vənd» sonluqlu kəndlərimiz
- Yaqlavənd, Papravənd, Xocavənd,
Bozavənd, Bürvənd, Zuvandlı və
s. öz adlarında həmin protobulqar
izini yaşatmaqdadır. Protobulqarlar
soyundan olan «onoqur» (on oğuz)
eli IV-VII yüzillərdə ərazicə DərbəndSakaşen (Şəki)-Savalan arasında
bir üçbucaq yaradan güclü dövlət
qurmuşdu. Mehrani knyazı Cavanşir
onların vassalı olmuşdur. Göytürklər
kimi protobulqarlar da dil baxımından oğuz (daha doğrusu, protooğuz)
soyuna mənsub olmuşlar. Eləcə də
oğuzlar eposda əsas sərkərdələri
Qazanı «alpanlar başı» (IV boy)
adlandırırdılar. S.Əliyarov bir çox
alimlərə (M.Kaşkarlı, A.Bakıxanov,
V.V.Bartold, O.Ş.Gökyay və b.)
istinadən «Ağ boz atlar çapdırır alpanlar gördüm. Ağ işıqlı alpları yanıma

saldım» (VII boy) cümlələrindəki alpanlarla antik mənbələrdən bəlli olan
«alban», «albanlar» anlayışlarının
eyniliyini göstərmiş və xüsusi vurğulamışdır ki, bu faktlar «qədim albanların oğuz etnosu tərkibində olduqlarını, yaxud albanlar adının oğuzlara
da keçdiyini «sənədləşdirir». Oğuzlar
daha əvvəllərdə tamamilə Qafqaz
faktoruna çevrilən bulqarları, alpanları özlərindən ayırmadıqları halda, nə
səbəbə XI yüzillikdə M.Kaşqarlının
təsdiqində «türkmənlər» adının onlara verildiyini qəbul etmişdilər, sonrakı əsrlərdə isə Azərbaycanda yazıya alınan eposlarında türkmənlərə
«saymazyana» yanaşmışlar? Bu
sualların cavabı məhz irəli sürdüyümüz qənaətlərdə tapılır: onlar yerli Qafqaz türk tayfaları ilə birləşib
yeni etnosa – Azərbaycan türklərinə
çevrilmişdilər. Bu andan da Xəzərin
o biri sahilində qalan əski soydaşlarına soyuq münasibət bəsləmişlər.
Beləliklə, savromatların «düşmən
öldürmədən ərə getməmək» adəti ilə
Qanturalı və Bamsı Beyrəyin seçdiyi qızlardan «yağı başı gətirməyi»
evlənməyin şərti kimi irəli atmaları
faktı göstərir ki, ərbatlarla (amazonkaların)
sakların
törəmələri
haqqındakı təsəvvürlər çox dərin
qatlarda Azərbaycan türklərinin ulu
əcdadlarının da gen yaddaşına həkk
olunmuşdur. ■
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Rövşən Əlizadə

folklor İnstitutunun elmi işçisi

Alp Ər Tunqa adlı böyük türk
xaqanının kimliyini ətraflı bilməyimiz
üçün 3 min il əvvələ - miladdan öncə
7-ci yüzilliyə nəzər salmalıyıq.
Üç min il əvvəl Oğuzun, Qırğızın,
Özbəyin, Uyğurun, Qazağın, Tatarın
fövqəladə gücə sahib olan tək atası
vardı - Alp Ər Tunqa! Həmin zaman
kəsiyində saka türklərinin başında
dayanan Alp Ər Tunqa öz öndərliyi
ilə saka türklərini (iskitləri) ələ-ovuca
sığmaz etmişdi. Və Qafqazda gəzən
saka türkləri gecələrini Altayda keçirər,
gündüzlərini Anadolu yaylaqlarında
dolaşardılar. Beləliklə Asiyanı qüdrətli
məkan halına gətirən saka türkləri,
irəliki mərhələdə bütöv türk əzəmətini
ucaldacaq hunlara, əslində, əlverişli
zəmin hazırladılar. Alp Ər Tunqanın
atası Peşenq Xaqan İran hökmdarları ilə uzun müddət müharibələr aparmış və farsların törətdikləri əməllər
müqabilində
müəyyən
qənaətə
gələrək belə söyləmişdir: “Bu iranlıların bizə etmədiyi pislik yoxdur. İndi
Türkün öc almaq zamanı gəlmişdir!”
Peşenq Xaqan öldükdən sonra
Turan taxtına çıxan Alp Ər Tunqa “Aslanlarla belə çarpışacaq qədər gücüm
var və İrandan öc alacağam”, - deyə
savaşa başladı.
Farsların genişlənmək, yayılmaq
istəklərini önləməyi bacaran Alp Ər
Tunqanın yüksək zəkası, yenilməz
gücü farsları çıxılmaz duruma düşürdü.
Alp Ər Tunqanın ordusu İran üzərinə
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yürüyərək, Dehistan bölgəsində farslara ağır zərbə vurdu. Türk ordusundan Barman adlı bir igid atını önə
sürərək təkbaşına döyüşmək üçün
farslardan ər dilədi. Barmanın önünə
fars sərkərdəsinin qardaşı Qubad çıxdı və Barmanın dəmir qarğısı ilə atından aşırıldı... Barman Alp Ər Tunqanın
yanına zəfərlə döndü. Meydanda ölən
farsların cəsədləri ilə dolmuş durumda ikən farsların padşahı geri çəkilib
Dehistan qalasına sığındı. Ancaq Alp
Ər Tunqa qalanı mühasirəyə alıb İran
padşahını əsir etdi. Bundan sonra İrana bağlı Kabil ölkəsinin qəhrəmanlığı
ilə məşhur olan padşahı Zal farsların
köməyinə gəldi. Alp Ər Tunqa çox
qəzəbləndi və əsir İran padşahını öldürtdü.
Alp Ər Tunqa yenə qalibdir və Rey
şəhərinə gedərək İran tacını taxmışdır.
Farslar ölən padşahlarının yerinə Zevi
hakimiyyətə gətirdilər. İki ordu yenə
üz-üzə gəldi. Bu dəfəki müharibə
dönəmində hər iki ölkədə ərzaq qıtlığı
oldu. “Savaş və qıtlıq insanlığı məhv
etməsin” - deyə onlar barışdılar. İranın
şimal əyalətləri Turanın oldu. İran padşahı Zev ölüncə barış yenə pozuldu
və Alp Ər Tunqa təkrar hücuma keçdi.
Qanlı müharibədən sonra yenə barış
imzalandı. İran taxtına Keykavus keçdi.
Qeyd edək ki, yalnız “Şahnamə”də
deyil, türklərin milli şüur köklərinin
dərinlərdə olduğunu isbat edən iki
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möhtəşəm əsərdə - “Qutadqu biliq” və
“Divani-Lüğət-it Türk”də Alp Ər Tunqadan bəhs edilir. “Qutadqu biliq”də belə
deyilir: "Türk bəyləri içində adı tanınmış Alp Ər Tunqa böyük, çox savadlı və fəzilətli bir hökmdardır. İranlılar
ona Əfrasiyab deyərdilər...” Qaşqarlı Mahmud türklüyün və türk dilinin
qüruru və fəxri olan “Divani-Lüğət-it
Türk” adlı əsərinin bir çox yerində Alp
Ər Tunqadan və onun təsirindən söz
açmış, sakaların bu tanınmış Kağanının qızının adının “Qaz” olduğundan və Qazvin şəhərinə onun adının
verilməsindən bəhs etmişdir. Mahmud Qaşqarlı Tunqanı həm də “Dünya Xanı” adlandırmışdır. Saka türkləri
Alp Ər Tunqanın xanlığı dövründə ən
gözəl günlərini yaşamışdılar. Onun
rəhbərliyi dönəmində sakalar Asiyanın qərbində və şərqində ən böyük
güc halına gəlmişdilər. Tarixin atası
sayılan Herodot deyirdi ki, sakaların
əsgəri gücünün Zilə yaxınlığında hiylə
ilə yox edilməsinə qədər bütün Anadolu sakaların suverenliyi altında idi.
Son 200 il içində qərb və rus alimləri
araşdırmalar apararaq sakaları türkdilli xalq olaraq qəbul etmişdilər. Ancaq
XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəlində
çar Rusiyası Elmlər Akademiyasının
alimləri sakaları türk deyil, irandilli bir
xalq olaraq təyin etməyə çalışsalar da,
bunu isbat edə bilməmişdilər. Çünki
ortada Herodotun “Tarix” əsəri var idi.
Herodota görə, sakalar (iskitlər) yeddi
dildə danışmışlar. Bunlardan bir bölümünün iran dili ilə danışması mümkün idi. Ancaq sakalar həm də oğuz
türkləri olaraq status qazanmışdılar.
Saka imperatorluğunun mühüm tayfası olan oğuzlar öz mədəniyyətlərilə
digər tayfalardan qat-qat yüksəkdə
dayanırdılar.
Herodotun “Tarix” kitabında sadə
sakaların siyasi elitada təmsil olunan
iskitlərə üsyan etdikləri yazılmışdı.
Hakimiyyətdə olan iskitlər sadə iskitləri
(sakaları) öz atlarına xidmət etməyə
məcbur etmişdilər. Hətta onların
gözlərini oyub kor edərək, bu üsyançı
sakalara “korların oğulları” demişlər.
Bir çox tədqiqatçıların fikrincə, “Koroğlu” dastanındakı Xan baş qəhrəmanın
(yəni Koroğlunun) atlara baxan atasının gözlərini oydurmuşdur, həmin
kişi “Alı”dır, çünki türk sözlüklərində
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Türk ulusunun atası - Alp Ər Tunqa

toplumun aşağı təbəqəsinə mənsub
adama “alı” deyirlərsə, bu, yuxarıda
qeyd olunan detala paralel fakt kimi
nəzəri cəlb edir. Əgər Herodota görə,
“gözləri çıxarılmışlar” üsyan etmişlərsə
və “Koroğlu” dastanında üsyanın başında Koroğlu durursa, xalqın (türk
xalqının) ümumi xarakteri ortaya qoyulur...
Alp Ər Tunqa farslara heç bir
nəfəs aldırmırdı. Farslar bu böyük
türk xanından qurtarmağın yollarını düşünməyə başladılar. Bütün
müharibələrdə məğlub olmaları buna
gətirib çıxarmışdı. Beləliklə, türkün
bütün çağlarda fəlakətinə səbəb olan
fitnə, tələ və hiylə bu dəfə də farsların
əlində vasitəyə çevrildi. Onlar Alp Ər
Tunqanı miladdan öncə 624-cü ildə
hiylə ilə öldürdülər.
100 il sonra saka türklərinin
içərisində Tomris (Dəmir iz) Xatun bir
günəş kimi doğdu. Bu günəş Alp Ər
Tunqanın nəvəsi idi. Buyruğu altında
sakalarla türkün əbədi həyatında bir
fırtına kimi əsən Tomris Xatun babasının qanını yerdə qoymadı və farsların
şahı Keyxosrovu döyüş meydanında türkə yaraşan bir igidliklə öldürdü.
Türk xalqları Ajun (Dünya) kağanı Alp
Ər Tunqanın xatirəsini dastanlaşdırıb
ölümünün acısını unutmadılar. Yüz
illər boyu Asiyanın çöllərində ozanların
qopuzları, aşıqların sazlarında onun
adına dastanlar danışıldı. Türklərin

həmin zaman daxilində araya-ərsəyə
gətirdikləri monolit dastanın yalnız son
hissəsi olduğu bilinən saqu(ağı)dan
bəzi misralar “Divani-Lüğət-it Türk”də
verilmişdir.
Əlavə olaraq qeyd edək ki, digər
məlumatlara görə, Alp Ər Tunqa İran
(Med) hökmdarı Keyxosrov tərəfindən
bir ziyafətə çağırılaraq öldürülüb.
Farslar təsadüfi olaraq Alp Ər
Tunqanı Əfrasiyab adlandırmamışlar.
Qədim iranlılar şər, pislik ilahələrinə
belə müraciət edirdilər. Farslar Alp Ər
Tunqadan çox qorxduqları üçün onu
şər tanrısına bənzətmişdilər. Əslində
isə Alp Ər Tunqanın öyud-nəsihətli,
adil bir hökmdar olduğu “Qutadqu
bilik”dəki misralarla təsdiqlənir:
Tunqa Alp Ər xaqan nə deyir, eşit.
Bax, gör, o bu öyüdü bilib söyləmiş.
İnsan qəlbi ətdir, çürür,
		
məhv olub gedir.
Ey insan, sən onu yaxşı-yaxşı
		
qoruyub saxla.
İslamiyyətdən qabaq da, sonra da
türklər (göytürklər, uyğurlar, qarluqlar,
qaraxanlılar, səlcuqlar) Alp Ər Tunqanı Ata olaraq qəbul etmiş və onun soyundan olmaları ilə öyünmüşlər.
Alp Ər Tunqa öldümü?
Esiz ajun kaldımu?
Özlek öcin aldımi?
Emdi yürek yırtulur!.. ■
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«Koroğlu» Azərbaycan xalqının dünya mədəniyyəti xəzinəsinə
bəxş etdiyi ən möhtəşəm ədəbi
sənət nümunələrindən biridir. Eposun yurdumuzda yaranıb bir neçə
istiqamətdə sərhədlərimizi aşaraq
geniş yayılmasının əsas səbəbi odur
ki, məzmununda milli məhdudiyyət
və dini təəssübkeşlik yoxdur, daha
doğrusu, üst qatda əsas qayəsi
azadlıq və ictimai haqsızlığa qarşı
barışmazlıq ideyaları aşılamaqdır.
Ona görə də bir neçə əsr ərzində
Azərbaycan «Koroğlu»su ilk olaraq
Qafqazda - kumık, gürcü, abxaz
və ermənilər, Şərqdə, əsasən Orta
Asiyada - qazax, özbək, türkmən,
qaraqalpaq və taciklər, Sibirdə tobol tatarları, Yaxın Şərqdə - fars,
ərəb, kürd və osmanlı türkləri, Qərbə
doğru istiqamətlənəndə - qaqauz,
moldavan, macar, balkanlar, krım
tatarları arasında özünü epik vüsətli
qəhrəman tək təsdiqlətmişdir.
Yer kürəsinin böyük ərazilərində
məskunlaşan xalqların dil, din
və milli mədəniyyətlərə görə birbirindən fərqlənməsi, B.A.Karrıyevin
yazdığı kimi, «eposun geniş arealda yayılmasına heç bir maneçilik
törətməmişdir». «Koroğlu», «Goroğlu», «Kuroqlı», «Qurquli» adları ilə müxtəlif xalqlar tərəfindən
özününküləşdirilərkən əksər motivlər
və süjet xəttindəki hadisələr qorunub saxlansa da, variantların hər biri
spesifik çalarlarla zəngindir və orijinal əlamətlərə malikdir.

Faktlar göstərir ki, Azərbaycan
«Koroğlu»su Şərqi və Qərbi heyran
etmiş, variantlaşdıqca, versiyalaşdıqca hər bir yeni etnosun milli folklor
ənənlərinə xas poetik və üslubi fiqurlardan qurulmuş, hadisələri hər millət
öz adət-ənənəsinə, dünyagörüşünə
uyğunlaşdırmışdır.
Bir məsələni xüsusi vurğulamaq
lazımdır ki, epos yaradıcılığına görə,
Azərbaycan türkləri bütün xalqları üstələmişdir. Bunu dünyanın ən
məhşur tədqiqatçıları təsdiqləyiblər.
Orta Asiyanın görkəmli folklorşünası
B.A.Karrıyev yazır ki, «bir sıra dastanlar, o cümlədən «Əsli və Kərəm»,
«Şahsənəm»
(«Şahsənəm
və
Qərib»), «Sayat və Həmra» genetik
cəhətdən Cənubi Azərbaycanda doğulsa da, tamamilə türkmən folkloru
ilə eyniyyət təşkil edir. Təbiidir ki,
adı çəkilənlər və başqa dastanlar sıx
tarixi-mədəni əlaqələr nəticəsində
kürdlər, ermənilər, türklər (osmanlı
türkləri nəzərdə tutulur - R.Q.) arasında da çox populyardır»*. Xalqımızın
epik vüsətindən J.Sand, V.Bartold,
V.Jirmunski kimi böyük söz sərrafları
bəhs açmışlar, təkcə dastançılıq
ənənəsinə görə dünya xalqları arasında gördüyü iş kifayətdir ki, onun
qüdrətli, mübariz, haqqa tapınan
və istedadlı olduğunu təsdiqləsin
və düşmənlərimizin söylədikləri
böhtanları alt-üst etsin. Lakin etiraf
etməliyik ki, biz hələ folklorumuzu kifayət qədər dünyaya çatdıra
bilməmişik. Bu gün əgər dünyanın

26 ölkəsində öz lətifə qəhrəmanları
kimi tanıdıqları Molla Nəsrəddinin
Azərbaycanda meydana gəldiyini
çox yerlərdə təsdiqləyirlər. Biz isə
bununla kifayətlənirik. «Koroğlu»nu
ərsəyə gətirən ilk xalq olaraq
azərbaycanlıları göstərirlərsə, bu,
bizə haqq vermir ki, ulularımızın
çatdıqları zirvədən enib aşağıdan
var səsimizlə bağıraq: «dahi xalqıq».
Əksinə, çalışmalıyıq ki, həmişə
«Dədə Qorqud», «Koroğlu» tək ədəbi
sənət ucalığının fövqündə duraq.
Epos haqqında ilk mətbu
məlumata 1830-cu ildə «Tiflis
vərəqləri»nin 68-cı sayında təsadüf
edildiyi göstərilir. Burada qala
haqqında məlumat verilir və dastanın birinci qolundan kiçik epizod
nəql edilir. Lakin eposun ilk nəşri
milliyyətcə polyak İ.Şopenin adı ilə
bağlıdır. O, XIX əsrin 30-cu illərində
Zaqafqaziyada çar hökumətinin
məmuru vəzifəsində çalışarkən
Araz çayı sahillərində yerləşən yaşayış məskənlərindən folklor materialları toplamaq arzusuna düşmüş, Qafqazın ayrı-ayrı bölgələrini
gəzərkən Koroğlu qalasına rast
gələrək,
etnoqrafik
məlumatlar
əldə etmək məqsədi ilə yerli əhali
ilə görüşmüşdür. Azərbaycan dilini
bilmədiyindən tərcüməçi vasitəsi
ilə sakinlərlə əlaqə saxlamış, bu
zaman bir azərbaycanlı aşıq qonağa «Koroğlu» dastanını söyləmişdir.
İ.Şopen əldə etdikləri informasiyaya
guya dolğunlaşdırmaq məqsədilə öz

* Каррыев Б.А. Эпические сказания о Кер-оглы у тюркоязычных народов. – М., Наука, Главная редаксия восточной литературы,
1968, с. 13.
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əlavələrini edib 1840-ci ildə «Mayak
sovremennoqo prosveşeniya i obrazovaniya» məcmuəsində rus dilində
nəşr etdirmişdir. O, öz qeydlərində
aşıq sənətkara «bard» deyərək
adını Omir şəklində təqdim edir.
P.Əfəndiyevə görə, bu ya Ömər,
yaxud da Əmirdir. İ.Şopen yazır:
«Aşıq çunqurunu (sazını) kökləyib
çox uzun bir hekayə başladı.
Hekayənin müəyyən hissəsini nəql
edir, bir hissəsini də oxuyurdu. Mən
şair deyiləm, tərcüməçini də günahlandıra bilmərəm. Ancaq çalışmışam
ki, hadisələr arasında əlaqə saxlayım, aşığın əsas fikirlərini qoruyum».
Əvvəldə «Alı kişi», «Həmzənin
Qıratı aparması» və «Bəyazid
səfəri»ndən bir hissəni verir. Şopen
«Alı kişi» qolundan sonra göstərir ki,
Koroğlu ətrafına silahdaşlar toplayır,
Gürcüstanda, Tiflisin yaxınlığında,
Dərəçiçəkdə, İstanbul sultanının
torpaqlarında, hətta Prat (Fərat)
çayının sahilində özünə qalalar tikir. Nəhayət, şöhrəti Konkyara (yəni
xotkara) çatır. Ardınca «Həmzənin
Qıratı aparması» qolu qısaca nəql
edilir. Koroğlu Həmzənin satqınlığını
görüb əlində əsa, çiynində saz payipiyada osmanlıların mərkəzinə gəlir.
Üçüncü epizodda göstərilir ki,
Koroğlu Ağ qayada durub ətrafı
seyr edirmiş, Çənlibel düzənliyinə
uzaqdan bir karvan gəlir. Karvanbaşı onun qaraltısını görən kimi geri
qayıtmaq istəyir. Lakin Koroğlu karvanbaşını aldadır, əvvəl yapıncısını,
ardınca da bir sərnic qatığı qayadan
aşağı atır, guya qayadakı qaraltı
qaraquş imiş, uçub getdi. Karvan
Çənlibelə tərəf yan alır. Şopen uydurur ki, guya karvanda Rassudana
adlı bir gürcü qızı varmış. Koroğlu
görər-görməz ona hayıl-mayıl olur.
Qız Koroğluya ərə getməkdən imtina
edir, deyir ki, sən müsəlmansan, qaçaqçılıq, quldurluq edirsən. Koroğlu
silahdaşlarından xəbərsiz kilsəyə
ayaq basır, mübarizələrdən soyuyur.
Dəlilər məsələdən hali olandan sonra sarsılıb Rassudananı öldürürlər.
Buna dözə bilməyən Koroğlu Misri
qılıncı ilə silahdaşlarının bir neçəsini
öldürüb yoxa çıxır. Həmin illərdə rus

Yaddaş

mətbuatında çap olunan bəzi yazılar- Onun milli mentalitetimizlə bir arada, məsələn, «A.V.» inisiallı müəllifin ya sığmayan addımlar atması mü«Skazka o Karaoqlı» («Kavkaz» asir oxucuda rəğbətdən çox, nifrət
qəzeti, 1846, № 9), K.Qorbunovun oyadacaq. Düşmən hələ o zaman
«Zamok Keroqlı, iz qruzinskoy məkrli planlarını həyata keçirmək
leqendı» (Jivopisnaya Rosiya, 1903, məqsədilə dünyaya məxsus mənəvi
t. III, № 148) məqalələrində də Ko- sərvəti ləkələməyə çalışmışdır. Taroğlunun aqibəti eyni şəkildə faciə rix göstərir ki, bu gün ermənilərlə
ilə bitir **.
türklər arasında gedən mücadilənin
Azərbaycan
eposunun
ilk kökü çox dərinlərdən gəlir.
Belə qərara gəldik ki, əvvəl
nəşrində erməni tərcüməçi məqsədli
şəkildə İ.Şopenə aşığın danışdıqları- «Koroğlu»nun Şopen variantını olnı özü istədiyi şəkildə tərcümə etmiş- duğu kimi çap edək və sonra oradir. Xalq qəhrəmanı Koroğlu guya öz dakı şərhlər, yanlışlıqlar barədə fikir
adına yaraşmayan hərəkətlər edir. mübadiləsi aparaq.

TARİXƏ SƏFƏR

"Koroğlu" - ilk nəşri, olduğu kimi

** Əfəndiyev P. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı. - Bakı, Maarif, 1992, s. 348.
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Pindara görə, Olimp şəhərini yunan mifologiyasının əsas
qəhrəmanı Herakl yaratmışdı. Əfsanəyə görə, Herakl
bir düzənlik yaratmış, onun sərhədlərini çəkmiş və tanrı
Zevsin şərəfinə ilk oyunlar keçirmişdi.
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Qədim Olimpiya oyunları b. e. ə. 766-cı
ildə yunanlar tərəfindən başlamış və “antik olimpiya oyunları” arası kəsilmədən Appenin
yarımadasında yerləşən Yunanıstanın Olimpiya
şəhərində 1200 il davam etmişdi. O dövrdə Yunan Birliyində dörd oyun vardı. Olimpiya, Pythia,
Nemea və İsthmia.
Pythia oyunları tanrı Apollonun şərəfinə
əvvəllər 8 ildə bir, daha sonra isə 4 ildə bir
Delfi məbədi ətrafında, b. e. ə. 586-cı ildən
etibarən keçirilmişdi. Əvvəllər aparıcı xətti bu
oyunlarda mədəniyyət tutsa da, daha sonra,
b. e. ə. 498-ci ildən etibarən idman yarışları
üstünlük təşkil etməyə başladı. Bu oyunlarda
qaliblər dəfnə yarpağından hazırlanmış çələnglə
mükafatlandırılırdı.
Nemea oyunları b. e. ə. 571-ci ildə Heraklın
şərəfinə keçirilirdi və qaliblər sarmaşıq çələngi
ilə mükafatlandırılırdı.
İsthmia oyunları isə b. e. ə. 583-cü ildə Poseyqonun şərəfinə, Korent keçidindəki İsthmus
şəhərində təşkil edilmiş və qaliblərə şam
yarpağından hazırlanmış çələng təqdim olunurdu.
Yazılı mənbələrə görə, Antik Olimpiya
oyunlarının tarixi b. e. ə. 766-cı ildən hesablanır
və həmin tarixdən etibarən qalib gələnlər
haqqında tutulan qeydlər günümüzə qədər
gəlmişdi.
Qədim Yunanıstanda Olimpiya oyunları
hər dörd ildə bir tanrı Zevsin şərəfinə təşkil olunurdu. Olimpiya adı oyunların qəlbi olan Olimp
şəhərindən və bu dördillik zamandan gəlir. Çün-►
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Olimpiya şəhərciyi

OLİMPİN ARXEOLOJİ MƏKANI
(Olimpiada oyunları keçirilən qədim yunan şəhəri)
Olimp Alpheos və Cladeus
çayları arasında, sehirli peyzajla
əhatə olunan yerdə yerləşir. Olimp
məbədi mühüm dini mərkəz idi. Bu
torpaqda Olimpin baş allahı Zevsə
sitayiş edirdilər. Bütün Yunanıstandan minlərlə ziyarətçi qurban
mərasimində iştirak etməyə gəlirdi.
Dini mərkəz olmaqla yanaşı,
Olimp həm də qədim dünya idmanının beşiyi, ilk olimpiya oyunlarının vətəni idi. B. e. ə. 884-cü ildə
Olimp şəhəri Iphitou, Lykourgos
və Kleomeni arasında bağlanan
sazişə əsasən «alınmaz», «ilahi»
məkana çevrildi.
Hər dörd ildən bir, olimpiada
oyunları başlananda müqəddəs

www.caucasustour.az

«Sülh müqaviləsi» qüvvəyə minir və
bütün hərbi münaqişələrə son qoyulurdu. B. e. ə. 552 və 551-ci illərdə
baş vermiş zəlzələlər nəticəsində
xarabalığa çevrilməsinə baxmayaraq, II Teodor b. e. 426-cı ilində
əmr edir ki, Olimpin bütün abidələri
yandırılsın. Olimp məbədləri bir
də təxminən 1449 ildən sonra
(1875) fasiləsiz arxeoloji qazıntılar
nəticəsində tapılıb yenidən bərpa
edilir.
Olimpiadanın vətəninə qonaq
gələnlər Alteos vilayətinin bir sıra
qədim tikilisini canlı görə bilərlər.
Abidələrin əksəriyyəti: Zevs məbədi
və onun səcdəgahı, Theikoloeion,
Heraion, Leonidaion, Feidiasanın

Sevda Hüseynzadə
emalatxanası, Faedryntsın evi,
Vann, Vouleuterion, Hellenodicae,
Gimnaziya, İppodrom, Exo portiki
(binaya yaxın eyvan), Palestr, Metroon, Nymphaeon, Roma kazarması (yaşayış yeri), Zanes, Akveduklar (kanallar) və Postr (qədim
Roma tribunası, onun qoltuqaltısı
yadellilərdən ələ keçən gəmilərin
burnu ilə bəzədilirdi) Herod Attikus,
Prytaneion, Pelopeion, Filippeion
min illər keçsə də, yaxşı halda qalıb. Ən qiymətli abidələr sırasına
isə Zevs məbədi, xəzinəxana, Heraion və Stadion daxil edilir.
Zevsin Doriçdəki məbədi qədim
Olimpin ən möhtəşəm binasıdır.
B. e. ə. 468-458-ci illərdə me- ►
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mar Livon tərəfindən tikilmişdir. Məbədin heykəlli sütunları Parossk
mərmərindən idi. O zamanlar metoplar (daşdan heykəl yonan ustalar),
əsasən, Herkulesin (Heraklın) 12 şücaətini əks etdirməyə çalışırdılar.
Frontonlar isə Pelopın arabalarının Oenomaosla yürüşünə və mifik Lapithae senturionlarının döyüşlərinə həsr olunurdu.
Məbədin içəri hissəsi şəkillərdən, müxtəlif köhnəlmiş "votoes"lardan
ibarət idi. Burada keçid var ki, arxadan bürünc qapılarla örtülür.
İçəridə fil sümüyündən düzəldilmiş kiçik heykəlləri, eləcə də Zevsin
böyük qızıl abidəsini (qiymətsiz incəsənət əsəridir, təxminən b. e. ə.
430-cu ildə Pheidias tərəfindən hazırlandığı ehtimal olunur, 13 metr
hündürlüyündədir) saxlanılır.
Heykəldə Zevs öz taxtında əyləşmiş şəkildədir, sağ əli ilə skipetri
yuxarı qaldırıb, sol əlində isə qanadsız Pobed tutub. Pobedin Paeonius
heykəli məbədin yaxınlığından tapılıb. Bir zamanlar Messinias və Nafpaktos xalqı Zevsin şərəfinə hər il qurbanlar kəsərdilər.
Kiçik gözətçi məntəqəsi və xəzinəxana Kronion təpəsinin ətəyində
yerləşirdi. Məhz burada hər il Zevs üçün qurban mərasimləri təşkil olunurdu. Xəzinəxananın ancaq fondu zəmanəmizədək qorunub saxlanmışdır.
Heraion – ən qədim Doriç məbədlərindən biridir, onun kapiteli
– müxtəlif formalı sütun başlıqları xüsusi marağa səbəb olur. Burada
Romada formalaşan çələng kapitelindən tutmuş, daha geniş dəniz Ku-

Olimp şəhəri
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ki olimpiyalar bir zaman ölçüsü kimi
qəbul olunmuşdu.
Antik oyunlarda sadəcə kişilər
yarışırdı. Çılpaq yarışan idmançıları
qadınların
izləməsi
qadağan
edilmişdi. Sadəcə rahibələr oyunlarda tamaşaçı olaraq iştirak edə
bilirdi. Qadınlar da tanrı Zevsin
həyat yoldaşı Heranın şərəfinə öz
oyunlarını keçirirdilər və bu “Hera
oyunları” adlanırdı. Hera oyunları
romalıların Yunanıstanı işğal etməsi
ilə başa çatmışdı.
İlk yarış üçün bir stadion
hazırlanmış və qaçış həyata
keçirilmişdi. Zaman keçdikcə yeni
oyunlar təşkil olunmuş, stadionların
sayı da sürətlə artmışdır. B. e. ə.
724-cü ildə diaulus, b. e. ə. 720-ci
ildə doliçus, b. e. ə. 705-ci ildə güləş
və b. e. ə. 688-ci ildə isə pantrationpankres yarışları keçirilmişdir.
O vaxt ki, şəhər-dövlət
başçılarının birgə anlaşmasına görə, Olimpiya müqəddəs yer sayılırdı. Ora
silahla gəlmək qadağan idi. Əgər bunun əksi baş verirdisə, bu tanrıların
inkarı anlamına gəlirdi. Baş allah
Zevsin şərəfinə təşkil olunan oyunlar ilk zamanlar bir gün davam
edirdi. İşğallar və Avropadan Appenin yarımadasına köç edənlərin
Olimpiya oyunlarına böyük təsiri
oldu. Yarışlar bir gündən 6 günədək
uzadıldı, qaliblər zeytun yarpağından
hazırlanmış çələnglə təltif olundular.
Olimp şəhəri misilsiz bir sənət,
mədəniyyət və tarixin şahidi idi.
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Stadionun girəcəyi

Zevs, Herakl və Buğa (törədici) səcdəgahı
Tamaşaçılar sadəcə idmançıları deyil, zəmanənin tanınmış tarixçilərini, şairlərini,
heykəltəraşlarını da izləyirdilər. Məşhur heykəltəraş Fidias Olimpdə emalatxana
qurmuş və dünyanın yeddi möcüzəsindən biri sayılan Zevsin heykəlini (fil dişi və
qızıldan) burada canlandırmışdı. Pindar ən gözəl şeirlərini oyunun qəhrəmanları
üçün yazmışdı. Herodot “Tarixi”nin bir hissəsini burada oxumuşdu. Miletli Fales
oyunlara tamaşa etmək üçün Olimpə gəlmiş və burada vəfat etmişdi. Antik
dövrdə idmanın əsas məqsədi “fiziki və ruh gözəlliyi”nə sahib insanı yaratmaq idi. Bunun bariz nümunəsi kimi o dövrdə Herakl götürülürdü. Şair Pindara
görə, Olimp şəhərini yunan mifologiyasının əsas qəhrəmanı Herakl yaratmışdı.
Əfsanəyə görə, Herakl bir düzənlik salmış, onun sərhədlərini çəkmiş və tanrı
Zevsin şərəfinə ilk yarışlar keçirmişdi. İqtisadi çətinliklər, romalıların istilaları və
Papanın təsiri ilə Olimpiya oyunlarına son qoyuldu (393-cü il).
1766-cı ildə “Society of Dilletanti” qrumunun köməyi ilə Olimp şəhərinə gedən
ingilis teoloqu Riçard Kandler antik Olimpiya oyunlarının tarixini öyrənir və onun
bu addımı Olimpiya oyunlarının yenidən keçirilməsini sürətləndirir.
“Burada, Afinada ilk Olimpiya oyunlarının açıldığını elan edirəm”. Bu sözləri►
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pidonu (kirpi) kapitelinədək
bütün sütun başlıqlarına
rast gəlmək mümkündür.
Tanrıların Müqəddəs Sülh
Sazişi diski, Kypselosanın
sərdabəsi, eləcə də Koloti
skrijalı (lövhəsi) məbədin
əhatəsində gizlədilmişdi.
Sellanın
dərinliyində
Hera və Zevsin heykəlləri
qoyulmuşdu. Eləcə də buradan bünövrə və Hermes
Praxitelousqtin
məşhur
heykəli tapılmışdır. Hazırda Olimpin Arxeoloji
muzeyində nümayiş etdirilir. Olipiya oyunlarında
yandırılan məşəl isə Heranın məbədinin qarşısındakı
səsdəgahda yerləşirdi.
İndiyədək
qorunub
saxlanan stadion Olimpin
üçüncü böyük abidəsidir.
Stadion 20 min tamaşaçı
tuturdu. Atletlər və hakimlər
b. e. birinci yüzilliyində tikilmiş tağlı keçiddən içəri
daxil olurdular.
Start xəttinin quruluşu
elə idi ki, stadionun hər
yerindən aydın görünürdü.
Buradan 20 sprintçi eyni
zamanda qaçışa başlaya
bilirdi. O zamanlar start
xəttindən başlanan qaçış
məsafəsi 192.27 metrdə
finişə çatırdı. Alman arxeoloqları əsas hakimlər qrupunun əyləşdiyi taxta oturacaqları da üzə çıxarmışlar.
Onlar səcdəgahla üzbəüz
yerləşdirilirdi. Bu kürsülər
kahin Demeterə məxsus
idi. O, yeganə qadın idi
ki, Olimpiada oyunlarını
müşahidə etmək imkanına
malik idi.
Krypti (sərdabə) - stadionun məbədlə əlaqəli
girişi b. e. ə. III yüzillikdə
tikilmişdi. Bu dar, tağşəkilli
keçid qərb tərəfdən darvazaya doğru istiqamətlənirdi,
korinf üsullu sütunlardan
ibarət idi. ■
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Palaestra - (Gimnastika məktəbi)
Bina güləşçilər hazırlayan əsas gimnaziya məktəbinin bir bölməsi idi. O peristilin (açıq bir yerin, meydançanın, həyətin, bağçanın və s. dövrəsində düzəldilən
sütunlar - qalereya) daxili mərkəzi meydanında yerləşirdi, dörd sütunu özündə
birləşdirirdi. Daxili meydan ona görə lazım idi ki, güləş, boks, hündürlüyə tullanma üzrə məşqlər keçirilsin. Daxili meydanda geyinib-soyunmaq, elaiothesion
(atletlərin bədəninə yağ sürtmə otağı), konitstirion (atletlərin bədənlərinə qum
sürtmə yeri) kimi köməkçi məkanlar da vardı. Peristilin ümumi tağ altında stunlar sırası arakəsmələrlə bağlanıb xüsusi qapalı otaq, yaxud zal halına salınmışdı,
orada kürsülər də qoyulmuşdu.

Gymnasium - (Gimnastika məktəbi)
Gymnasium – Gimnaziya məktəbi. Qonaqlar Olimpin müqəddəs sahəsinə
girəndən sonra ellin çağının (b. e. ə. ikinci yüzillik) Gimnaziya məktəbinə məxsus
portikin – eyvansayağı, hərtərəfi açıq tağlı sütunlar sırasının qalıqlarını görürlər.
Portik iki sütun sırasından (Doriç sifarişli) ibarət idi, ümumi sahəsi geniş daxili
həyəti və Mars məkanını (Pedion tou Areos) özündə birləşdirirdi. Sütunlar sırasının
birləşdiyi yerdə propilon (monumental alaqapı, tağ) məşq yoluna istiqamətlənirdi.
Gimnastika məktəbində atletlər yarışlara (diskatma, oxatma, qaçış) hazırlaşırdılar,
onların məşqləri üçün geniş yollarla əhatə olunan məkan lazım idi.
Stadionun qərb hissəsi Cladues çayınadək tamam dağıdılıb. Zevs məbədinin
girişinin qarşısında yüngül atletlərin müxtəlif heykəllərinin sırasına olimpiya oyunları qaliblərinin – çempionların abidələri də əlavə edilirdi. Çempionların heykəlləri
Zevs məbədinin girişinin qarşısında qoyulurdu. Əlbəttə, məşhur olimpiya medalçılarının (Akousilaos, Demagetos, Doriaios, Diagora və b.) cəng arabaları da vardı.
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1896-cı il aprelin 6-da Panathenean
stadionuna toplaşmış izdihamın
qarşısında çıxış edən yunan kralı
I George söyləmişdi. Bu, müasir
Olimpiya oyunlarının başlanılması
demək idi.
Olimpiyadada yer alan idman
növlərinin çoxu antik və yeni oyunlar idi. İştirakçılar idmanın atletika, atıcılıq, tennis, velosipedsürmə,
üzgüçülük, gimnastika və güləş
növlərində yarışırdılar. Təşkilatçılar
yeni idman növü də “icad etdilər” Marafon.
İlk marafon təqribən yüz min
adam tərəfindən izlənildi və yunan
Spiridon Louis çempion oldu.
Müasir Olimpiya oyunları antik mərhələdə keçirilən yarışlardan
tamamilə fərqli idi. Afina yeni qaydalara üzülsə də, oyunların hər
dəfə fərqli bir ölkədə keçirilməsi
qərara alınır. Beləcə Olimpiya
məşəli bütün dünyanı gəzəcək və
qadınların da yarışlarda iştirakına
icazə veriləcəkdi. Lakin ilk müasir
Olimpiya oyununda ancaq kişilər
oyunlara cəlb olundular. Qadınlar
isə 4 ildən sonra Paris Olimpiya
oyunlarında (1900-ci il) yalnız tenis
və qolf yarışlarına qatıldılar. Növbəti
Olimpiya oyunlarında onların fəallığı
artmağa başladı.
Təsadüfi deyildir ki, 2000-ci
il Sidney Olimpiya oyunlarında
iştirakçıların 40 faizini qadınlar
təşkil edirdi və bu göstərici Olimpiya tarixində ən böyük rəqəm
idi. Hazırda olimpiadada qadınların
qatılmadığı iki idman növü var: boks
və beyzbol.
Olimpiya oyunlarında birinciliyi
qazanan idmançılar qızıl, ikinciliyi qazananlar gümüş və üçüncü
yeri tutanlar isə bürünc medalla
mükafatlandırılırlar. 1928-ci ildən
bəri 60 millimetr ölçüdə və 3 millimetr qalınlığındakı qızıl və gümüş
medalların bir üzündə əlində zəfər
çələngi tutan Nikenin qabardılmış
rəsmi (italyan sənətçisi Kossoidinin
çəkdiyi), arxasında isə olimpiyanı
təşkil edən ölkənin emblemi əks olunur.
Olimpiya
oyunlarının
açılışı
zamanı
andiçmə
mərasimi
keçirilir. Məşəl yandırılan kimi ►
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Hera səcdəgahı

Palaestra, güləş meydanı
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Yarış

yarışlarda iştirak edən ölkələrin
məşhur idmançısı irəli çıxıb bütün
həmkarlarının yerinə söyləyir ki:
“Olimpiya oyunlarında ölkəmin
və idmanın zəfəri üçün bütün
qaydalara riayət edib, dürüst
yarışacağımıza, həqiqi idmançı
ruhu ilə mücadilə edəcəyimizə
and içirik!”
Olimpiya andı Olimpiya bayrağı
ilə birlikdə 1920-ci ildən oyunlarda
yer almağa başladı. İlk andı belçikalı
Viktor Boin oxumuşdur.
Olimpiya bayrağı ağ kətan
üzərində iç-içə keçmiş beş müxtəlif
rəngli halqadan ibarətdir. Dünyanın
beş qitəsini təmsil edən bu
halqaların üçü üstdə, ikisi isə altda
yerləşir. Üstdəki üç halqa soldan
sağa doğru mavi, qara və qırmızıdır.
Altdakı halqalar isə soldan sağa
sarı və yaşıldır. Bu rənglər əvvəllər
qitələrə görə seçilmişdisə, sonralar Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi
onların üzv ölkələrin bayraqlarının
rəngi olduğunu söylədi. ■

Olimpiya oyunlarının tarixi

Pheidias emalatxanası
bayır görünüşü
Feidiasanın döyüş silahları və idman ləvazimatlarının hazırlanması, saxlanılması üçün b. e. ə. 426-cı ildə xüsusi emalatxana tikilmişdir. Düzbucaqlı, uzunsov,
iki daxili stunlar sırası ilə diqqəti cəlb edən bina da Zevsin abidələr kompleksinə
aid edilir. Feidiasanın gil şəkilli bir neçə aləti və şərab süzmək üçün istifadə etdiyi
kiçik qulplu vazası tapılıb. Vazanın üstündə Feidiasa öz adını həkk edib: “Pheıdıas eimi”. Ustanın vəsiyyətinə görə, emalatxana geyimləri, yağ vazaları, ətriyyat
qablarını saxlamaq üçün anbar olmaqla yanaşı, dindarların təyinat yerinə çevrilə
bilərdi. Lakin provaslav xaçpərəstlər b. e. V əsrində orada kilsə tikməklə abidə
kompleksinin strukturunu tamamilə pozdular.

Zevs məbədi və səcdəgahının qalıqları
Zevs məbədi və səcdəgahı konus şəkilli idi və daş divarlara malik idi. Hər gün buraya qurban üçün çoxsaylı heyvanlar
gətirilirdi, Helius tərəfindən onlar daş divara bağlanırdı. Səcdəgahın platforması od tanrısı Praytaneayonanın qurbanlarının
külündən hazırlanan örtüklə örtülmüşdü. İldə bir dəfə (19 Elafion) peyğəmbərlər həmin külü Alferus çayının suyu ilə qarışdırıb
palçıq düzəldir və səcdəgaha atırdılar. Chaeronea (b. e. ə. 338-ci ildə) döyüşü başa çatanda II Filipin göstərişi ilə Filippeionun
dairəvi binasının bünövrəsi qoyulmuş, Böyük İsgəndər tərəfindən isə inşası başa çatdırılmışdır.
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Latın hamamı
bayır görünüşü

Latın hamamı
içəridən görünüş
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Stadiyonun start xətti

Olympiya stadionu

Hakimlərin oturduqları yer
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Üçayaq - mükafat kimi
qaliblərə təqdim olunurdu
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Şahmat

Qumru Şəhriyar
Tarix səhnəsində bir çox şəxsiyyətlər yaşayıb-yaratmışlar. Lakin zaman-zaman onlar əfsanələşib dastana çevriliblər.
Bu əfsanələrdə yaşayan ömürlər keçmişimizə bələdçilik edir, mənəvi dəyərlərimizi qorumaqda bizə yardımçı olurlar.
Azərbaycanın şahmat və nərd mədəniyyəti sayəsində özünəməxsus yerlərdən birini tutan Əbülfərac Leylac da belə
şəxsiyyətlərdəndir. Qədim əlyazmalarda Əbülfərac cənublu kimi göstərilir. Ehtimal edilir ki, o, Cənubi Azərbaycanda
doğulub, bir müddət Bağdad və Şiraz şəhərlərində yaşayıb, təqribən 970-ci ildə vəfat edib. Əbülfərac uşaqlıqdan
pəltək olduğundan ona Ladlac (pəltək) deyilib və xalq arasında “pəltək” adı ilə tanınıb. Şahmat, nərd, domino və s.
oyunların mahir ustalarını xalq arasında bəzən «filankəs bu oyunun Leylacıdır» deyə tərifləyirlər. Bəs Leylac kimdir?

BU İŞİN LEYLACIYAM
Əbülfərac uşaqlıqdan çox zirək
olsa da, daim fıkirli gəzib-dolaşarmış.
Bir dəfə küçədə şahmat oynayanları görüb maraqlanır. Heç kəsdən
soruşmadan,
ancaq
kənardan
baxmaqla bu oyunun qaydalarını
öyrənir. Əbülfəracın şahmata maraq göstərməsini eşidən o dövrün
görkəmli şahmatçısı və şahmat
üzrə qeyri-rəsmi ilk dünya çempionu hesab edilən Əbubəkr Əl-Suli
onu şagirdliyə götürür, ona şahmatın sirlərini daha mükəmməl öyrədir.
Əbülfərac Ladlac fərasəti sayəsində
şahmat texnikasının incəliklərini
mənimsəyir, tezliklə mahir oyunçuya
çevrilir. Hətta şahmat oyunu haqqında ayrıca kitabça da yazır.
Ladlacın özünəməxsus oyun
üsulu var idi. O, fiqurları hərəkət
etdirərkən aşkar görünən gedişləri
düşündükdən sonra edərdi. Rəqibinin
qurduğu fənd və kələkləri məharətlə
tapar və özü də böyük ustalıqla əks
fənd işlədər, yeri gəldikdə qələbə
naminə bir neçə fıqur da qurban
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verərdi. Bu məharəti ilə Ladlac öz
dövrünün bütün şahmatçılarına çox
asanlıqla qalib gəlirdi.
Ölümündən sonra Ladlacın adı
əfsanəyə çevrildi. Hələ 1914-cü
ildə görkəmli ədəbiyyatşünas Mirzə
Abdulla Qafarov yazırdı ki, “Leylac”
sözü “Ladlac” sözündən yaranıb.
M.A.Qafarov daha sonra göstərirdi
ki, heç kəs Ladlacı bir oyun da uda
bilməzdi. İllər keçdikcə onun adı xalq
arasında Ladlac, Leclac, Ledlac və
nəhayət, Leylac şəklinə düşüb.
Ladlacın
adına
klassik
ədəbiyyatda da rast glinir. Qüdrətli
Azərbaycan şairi Xaqani Şirvani
özünü şer, sənət aləminin Leylacı
hesab edərək yazırdı:
Onun piyadası mədhində sənin,
Qürurlu şahları mat qoyar yəqin.
O, qəm taxtasında oynarkən
şahmat,
Qoyar yüz xəzinə sahibini mat.
Bu səkkiz mənzilli xanəsində bil,
Heç kəs dura bilməz

		
ona müqabil.
Haqqın köməyilə bir topu edər
Səkkiz piyadanı yerlə bərabər.
O, öz sənətilə büsat açarkən,
Fələk ustasını mat edər hər an.
Mahmud öz qəmini
dağıtsın deyə,
Fil ilə mat verdi o, Ünsüriyyə,
Bu köhnə taxtada indisə göz aç,
Zənn et Xaqanini birinci Leylac.
Burada
göstərilən
Mahmud
– Sultan Mahmud Qəznəvi (X əsrdə
Qəznəvilər dövlətinin
hökmdarı olub), Ünsüri isə saray
şairi Əbülqasim Ünsüridir.
XVII əsr görkəmli Azərbaycan
şairi Əssar Təbrizi də Leylacın güclü şahmatçı olduğunu öz əsərlərində
xatırladıb.
Bir sözlə, görkəmli şahmatçı
Əbülfərac Ladlacın adından yaranmış Leylac sözü nəinki şahmat, nərd
və s. oyunları, hətta öz işini, sənətini
yaxşı bilən mahir sənətkarları
şöhrətləndirən bir terminə çevrilib.
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«ZƏRLƏR ŞEŞ-QOŞA VERİB»
Hazırda xalq arasında işlədilən
“şahmatın və nərdin Leylacı” ifadəsi
həmin oyunların mahir ustadı
mənasını verir. Əbülfəracın adı
Azərbaycan şahmat mədəniyyəti
tarixində fəxri yerlərdən birini tutur.
Görkəmli şahmatçının Əbülfərəc
Leylacın adı ilə bağlı unudulmuş
bir rəvayəti diqqətinizə çatdırmağı
özümüzə borc bilirik.
Rəvayətə görə, keçmiş zamanda iki gənc iş-gücünü buraxıb
nərdlə, qumarbazlıqla məşğul olarmış. Vaxt gəlir ki, onlar var-yoxlarını uduzub dilənçi kökünə düşürlər.
Çox
gəzib-dolandıqdan
sonra
Gəncə şəhərində Leylacı tapıb ondan zər atmağın sirrini öyrənmək
istəyirlər. Leylac onlara bu işdən əl
götürməyi məsləhət görür, amma
onlar təkidlə xahiş edirlər. Leylac

zərləri barmaqlarının üstünə qoyub
bir çırtma vurur. Zərlər xaraba bir
evin divarlarını aşıb o tərəfə düşür.
Cavanlar pərt olurlar. Leylac deyir:
-Narahat
olmayın,
gedib
görəcəksiniz ki, zərlər şeş-qoşa
verib.
Onlar gedib görürlər ki, zərlər
doğrudan da şeş-qoşa verib. Qayıdıb Leylacdan soruşurlar:
-Ey Leylac əmi, sən zər atmaqda
bu qədər mahir olduğun halda nə
üçün bunları necə atmağın sirrini
bizə öyrətmirsən?
Leylac çuxasını qaldırıb paltarlarını gumarda uduzduğuna görə
tək bir köynəkdə qaldığını göstərib
deyir:
-Mən nərdin ustadı ola-ola bu
kökə qalmışam, indi lütəm, evim
də zərlərin düşdüyü o xarabalığa

çevrilib.
Gənclər Leylacın bu sözündən
sonra qumarbazlığa birdəfəlik
nifrət edib evlərinə qayıdırlar. Anaları soruşur ki, harada idiniz, nə
əcəb oynamırsınız? Cavanlar cavab verirlər ki, biz Leylacdan dərs
aldıq. İndi o vaxtlar deyil, biz bir
peşə ilə məşğul olmalıyıq.
Cəbrayıl ərazisindən topladığımız bu folklor nümunəsini olduğu
kimi nəzərinizə çatdırmağa çalışdıq. Etnoqrafık səciyyə daşıyan
bu rəvayət şahmatın və nərdin
tarixini öyrənməkdə çox mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. “O, bu oyunun Leylacıdır”, “Mən bunun Leylacını gəzirəm” kimi deyimlər məhz
xalqın dilində əfsanəvi şahmat və
nərd ustasının əbədi yaşamasına
dəlalət edir. ■

TARİXƏ SƏFƏR

Şahmat

Leylac

ŞAHMAT TARİXİNDƏN BİR SƏHİFƏ
Alimlər belə şərh edirlər ki,
«şahmat» sözü iran-ərəb mənşəlidir.
«Şah» fars dilində hökmdar, «mat»
ərəbcə «ölüm» deməkdir. Qədim
oyunun «şah öldü» ifadəsindən
götürülməsi
şübhə
doğurur.
Azərbaycan türklərinin dilində «mat»
təəccüb bildirir: «mat qaldı». Bizcə,
oyunun adı «hökmdar mat qaldı»
(yəni təccübləndi) qənaətindən yaranmışdır. VI əsrə aid bir şahmat
əfsanəsi «Çatranq-namaq»da (Şahmat haqqında kitab) məhşur nərd
oyununun atəşpərəstlər tərəfindən
icad edildiyi göstərilir. «Çatranqnamaq»da deyilir ki, şahmat və
nərd taxtalarının ağ-qara xanaları,
ağ-qara fiqurları (daşları), ağ-qara
zərləri xeyirlə şərin mübarizəsini
əks etdirir. Şahmatda yuxarıya doğru istiqamətlənən dörd ağ xana göyün, aşağıya doğru istiqamətlənən
dörd qara xana isə yeraltı dünyanın
– cəhənnəmin qatlarını bildirir, aşa-
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ğıdan yuxarıya və sağdan sola ardıcıllıqla düzülən 8 xana (4 ağ + 4
qara) əslində dünyanın tam strukturunu əks etdirir. Çünki «Avesta»nın
ilkin mətnlərində kosmosun (göyün)
dörtqatlı modeli təsvir olunur: birinci,
Ulduz orbiti – «xeyirxah düşüncə»
diyarıdır; ikinci, Ay orbitidir – «xeyirxah sözlər» məskənidir; üçüncü, Günəş orbitidir – «xerixah işlər,
əməllər» mənbəyidir və dördüncü
xüsusi işıqlı göydür - Xeyir tanrısı Ahur-Məzd və onun ətrafı orada
məskunlaşır. Cənnət dördücü qatda
yerləşir və «işıqlı», «gül-çiçək içində
üzən», «ətirli, rayihəli» «ən yaxşı» epitetləri ilə işlənir. Ahur-Məzd,
Ölümsüz müqəddəslər, Zaratuştr
və başqa sakrallaşan varlıqlar müqəddəslər orada məskunlaşırlar.
Ölkənin, əyalətlərin dini başçıları da
birbaşa «işıqlı cənnətə» vəsiqə alırlar.
Baş redaktordan
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ÇİNAR

TORPAQ

SƏHƏR

Qələm yoldaşım Məsud Əlioğluna

Biz torpaqdan göyəririk,
Bir ot kimi, ay insanlar!
Bu torpağın sinəsində
Göylərin də öz sirri var.

Günəş cida boyu qalxır üfüqdən,
Əvvəl zirvələri döyür şəfəqlər.
Hansı düyünləri açacaq, görən,
Üfüqdən dünyaya boylanan səhər?

Bir rəngi var bu torpağın,
Ancaq onun övladları
Hərəsi bir xislətdədir.
Torpağın öz canındakı
Min rəngli bu hikmət nədir?

Günəşin doğuşu!.. Üfüqdə ilkin,
Od tutub alışan şəfəqlər gözəl!
Gedəni ötürmək nə qədər çətin,
Gələni seyr etmək nə qədər gözəl!

Çayın kənarında cavan bir çinar
Torpaqdan güc alıb qalxdı, ucaldı.
Yazda yarpaq açan yaşıl budaqlar
Dibinə xəfifcə bir kölgə saldı.
İsti yay günləri yoldan ötənlər
Əyilib əvvəlcə su içdi çaydan,
Sonra kölgəlikdə yatdı bir qədər,
Bütün yorğunluğu çıxdı canından.
Yarpaqlar əl çaldı, dindi, nə dindi,
Oldu öz işinə özü də heyran.
Çinar qürrələndi, çinar sevindi,
İnsanın işinə yaradığından.
Ətraf çəmənliyi qoynuna aldı,
Günbəgün böyüdü o, fərəhindən.
Dedi öz-özünə: -Boyum ucaldı,
İnsana xidmətlə yaşadıqca mən.
İllər ötüb keçdi, çinar qocaldı,
Qurudu, yaz gəldi - açmadı yarpaq.
Kölgəsi olmadı, dərd onu aldı,
Oldu xiffətindən sinəsi dağ-dağ.
Bir gün külək qopdu, yellər ötüşdü,
Çinar bir həmlədə qopdu yerindən.
Birbaş enli çayın üstünə düşdü,
Sanki nəfəs aldı çinar dərindən.
İndi də adamlar onun üstündən
Yol salıb keçdilər o yan, bu yana.
Faydalı ömrü tək, faydalı oldu
Onun gövdəsi də yenə insana.

İKİ ÇİNAR
Durur yanaşı bir cüt xan çinar Bu iki yoldaş,
Bu iki həmyaş...
Yayın bürkülü ən isti çağı,
Birinin tamam solub yarpağı
Vaxtsız qocalan cavanlar kimi.
O birininsə... yarpağı dən-dən,
Rəngi yamyaşıl,
Hələ saçına bir dən düşməyən
Arsız, qayğısız insanlar kimi...
Boy-buxununa min sığal çəkər
O, bütün günü,
Həmyaşının da yaşar ömrünü.
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Bir rəngi var bu torpağın:
O qaradır, o qaradır.
Bu bir rəngli ana torpaq
Güllərdə min rəng yaradır.
Hər gün geniş sinəsini
Basdığımız torpaqdadır
Bu dünyanın fəlsəfəsi.
Həyatın ilk nəfəsidir
Bu torpağın öz nəfəsi.
Aya qalxdı,
göyə qalxdı
Bu torpaqdan yapışanlar.
Qanad onda, güc ondadır,
Ey insanlar, ey insanlar!
Hər ağrıya, hər acıya
Əsl çara torpaqdadır.
Göylərin də bütün sirri
Bizim qara torpaqdadır.

GECƏLƏR
Necə gözəl olur, necə şən olur
Ruhumla həmavaz olan gecələr.
Duyğumun, arzumun çıraqları tək
Göyləri ulduzla dolan gecələr.
Qəlbim qanadlanar, gözüm dincələr,
Fikrim genişlənər, ruhum incələr,
Uzana biləydi kaş ömrüm qədər
Hər dəmi xatirdə qalan gecələr.
Bir arzu... bir sükut, bir gecə,
bir mən Dördümüz baş-başa...
yox gəlib-gedən.
Özümü özümə qaytarır nədən Qəlbimi qəlbimdən alan gecələr?
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Günəşin doğuşu!.. Ölən zülmətin
Doğulan işıqla boğuşudur bu!
Yeni gözəlliyin, yeni heyrətin,
Yeni diləklərin doğuşudur bu!
İşıq bir hücumdur kədərə, qəmə,
Qoy dolsun işıqla günüm, gündüzüm.
Doğulan səhərlər öz zəmanəmə,
Əsrimə, dünyama yeni bir sözüm!
Baxaq bu dünyaya öz könlümüzlə,
Ürəkdə ulduzlar işım-işımdır.
Hər doğulan səhər - bir təzə gözlə
Dünyanı yenidən qavrayışımdır!

DAGLARIN
Üstündə ahı var neçə qəribin,
Çeşməli dağların, sulu dağların.
Dövləti, sərvəti başından aşdı,
Yaşıl yarpağıdır pulu dağların.
Hər qara daşının min bir sirri var,
Tarix də yaşını ondan borc alar.
Bilməz yaş yetirən ulu babalar
Yaşını, sirrini ulu dağların.
Göylər nərildəyib nərə təpəndə
Heyranam dağların
		
hüsnünə mən də.
Yağış çisələyər şəhərə, kəndə
Döyər zirvəsini dolu, dağların.
Dibini sel oyar, başını rüzgar
Sınmaz heç ondakı əzəmət, vüqar.
Əyilməz başını daim dik tutar,
Əyilər, burular yolu dağların.
Elə ki, çalması başdan sürüşdü,
Gördüm sağı qaya, solu örüşdü.
Aşıq Ələsgərin yoluna düşdü,
Oldu Bəxtiyar da qulu dağların.
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BAKI

YAY

Bakı, beşiyisən elmin, sənətin Qədimdən süzülən mədəniyyətin.
Haqqın öz yolunu göstərdin mənə,
Uçmağa qanadı sən verdin mənə.

Yaz qurtarır...
Yetişir
Yayın isti günləri.
Günəşin al saçları
Qızdırır artıq yeri.

Sən üzdün başını sisianovların,
Yolun yoxuş oldu, dərdin min oldu.
Sənin öz sərvətin,
		
sənin öz varın
Əsrlər boyunca düşmənin oldu.

Meyvələr də qızarır
Bağçalarda istidən.
Çiçəklərlə bəzəyir
Paltarını göy çəmən.

Qala bürcündəki daşlara bir bax;
Görürəm köksündə min yara izi;
Babalar oradan od yağdıraraq,
Qorumuş düşməndən şərəfimizi.

Çöllərdə, tarlalarda
Başlanır iş, hərəkət.
Bu gözəl məhsul ayı
Bərəkətdir, bərəkət!

Dişlərə bənzəyir o daşlar çin-çin
Əcdadın şərəfi bizə əzizdir.
Ağaran daş dişlər yadellilərin
Üstünə qıcanan dişlərimizdir.

Sarı buğda biçilir,
Tayalara vurulur.
Hər zəhmətkeş kəndlinin
Qəlbi fərəhlə dolur.

Səndən qanad aldım uçmaq
		
üçün mən;
Gözümə nur verdin, əlimə qələm;
Bakı, ömrüm boyu
		
desəm də səndən,
Mən yenə borcunu verə bilmərəm.

Yol uzunu səslənir
Arabalar, maşınlar,
Kolxoz həyətlərinə
Taxıl daşıyır onlar.

BAHAR HAVASIYLA
Qanadlı xəyallar göylərdən endi
Nə çırpıntı qaldı, nə istək, həvəs.
Qocaldım, könlümdən hər şey silindi
Sənin buraxdığın izlər silinməz.
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Dərs qurtarır...
Kəndlərə
Gəlir yeni qonaqlar Gedir göy yaylaqlara
Şəhərlərdən uşaqlar.

SU

ŞƏKİ
«Ozünüz şəkili olduğunuz halda, hələ Şəkiyə
bir şer həsr etməmisiniz». Bir məktubdan.

Bir nəğmə qoşmadım hələ mən sənə,
Dağlar bunu mənə kəsir sanmasın.
Mən dedim, vurğunam Azərbaycana,
Deyirəm, heç zaman xırdalanmasın.
Könlümdən ucalan bu avaz, bu səs
Böyükdür, ucadır, məsləkim mənim.
Bala anasına «sevirəm» deməz,
Mən də deməmişəm,
		
a Şəkim, mənim.
Sən öz keçmişini daim qorudun,
Babamın şöhrəti yaşayır səndə.
Bu eşqə eşq olsun!
Dünənlə bu gün
Çiyin-çiyinədir küçələrində...
Mən sənə borcluyam öz balan kimi,
Çox da ki şerimdə görünmür adın.
Mənim oxuduğum nəğmələrimi,
Mənim qulağıma sən pıçıldadın.
Şerimin mayası - bu qaynar nəfəs
Sənin öz çiçəyin, sənin öz barın.
Şerimdə dil açıb danışmırmı bəs,
Sənin bulaqların, göy çinarların?
Mən həm bakılıyam, həm lənkəranlı,
Gəncəli, qubalı, həm naxçıvanlı.
Şəkili, şirvanlı, qarabağlıyam,
Bütöv Vətənimə bütöv bağlıyam.
Mən sənin qoynunda gəldim cahana,
Məni bəxş elədin Azərbaycana.
Həmişə mən sənin həndəvərində
Üçan bir quşam.
Bir eldə doğulub xoşbəxtəm ki, mən
Böyük bir Vətənə oğul olmuşam.

Mənə qısqanardı bir vaxtlar hamı
Könlüm o günləri necə əzizlər.
Təzədən yaşadır mənə dünyamı
Ömrümün açdığı cığırı - izlər.

Bir mövsümdə yüz halı var,
Yağış da su, dolu da su.
Çuxurlarda gölə dönüb
Ayna tutar buluda su.

O izlər könlümə çəkilən dağım,
Fərəhim, kədərim, xeyrim, şərimdir.
O izlər - içimdə gizli sığnağım,
Könlümdən süzülən sətirlərimdir.

Göy üzünü səhər-axşam
Şəkil-şəkil naxışlayır.
Elə bil ki, yer xışlayır,
Ancaq yerə enən kimi

VƏTƏN EŞQİ HƏR
EŞQİDƏN ƏZƏLDİR

Ömür yollarımın bir qarışında
Ayrı düşməmişəm hisslərimdən.
Keçib bu izlərdən ömrün qışında
Bahar havasıyla yaşayıram mən.

Çiçək olub alqışlayır
Torpaq ilə vəslini su.
Ağ buludlar varaq-varaq,
Göy gurlayır şaraq-şaraq.

Vətən eşqi hər eşqidən əzəldir,
Mənim elim, mənim dilim gözəldir.
Öz canımdır, öz anamdır Vətənim,
Azərbaycan, mən səninəm,
			
sən mənim.

Hələ bu dünyada nə qədər sağam,
Mən bu hava ilə yaşayacağam.
Ölərsəm, o izlər yaşanmış ömrün
Ayaq izlərinə dönəcək bir gün.

Yağış yağır, daraq-daraq
Yer xışlayır, göy darayır,
Hey axtarır, hey arayır
Göydə, yerdə əslini su, əslini su.

Bu torpaqdan qüvvət alıb boy atdıq.
Vətən üçün biz yaşadıq, yaratdıq.
Bülbül ötməz gülüstansız, çəmənsiz,
Biz də köksüz budaqlarıq Vətənsiz.
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QARAGAC

PAYIZ LÖVHƏLƏRİ

Bu il neçə-neçə kənddən, şəhərdən
Atımı sürdüm.
Harda qarağaca rast gəldimsə mən
Quruyan gördüm...

Azaldır suyunu şır-şır bulaqlar,
Ömrünü-gününü verir yay sona.
Havada yellənən sarı yarpaqlar
Bənzəyir qırqovul qanadlarına...

Yaşıl ağacların içində tək-tək
Quruyar, meşənin sinə dağları...
Adamın gözünə batır iynətək
Çılpaq qarağacın dik budaqları.

Susur...

Alimlər düşündü: “Nədir bu bəla?”
Dünyada hər şeyə səbəb gərəkdir.
Dedilər, bu ildən bəlkə dünyada
Qarağacın nəsli kəsiləcəkdir.
Nəslin kəsilməyi!
Dərdə bax, könül!
Bu dərdin oduna gəl yanaq, könül!
Yaxşı bax quruyan bu ağaclara,
Onun min-min illik tarixi vardır.
Tarixdən danışma! Sən axtar, ara
Onu məhv eləyən hansı azardır!?
Bu günün eşqinə yan,
		
həm də yax sən!
Tarixə güvənmə, bu günə bax sən!
Dünənin eşqinə çox da yanma gəl.
Sən öz keçmişində daldalanma, gəl!

DAN YERİ AĞARIR
Dan yeri ağarır... pəncərələrdən,
Baxıb gülümsəyir şəfəqlər bizə.
Dan yeri ağarır...
Düşünürəm mən,
Nələr gətirəcək bu səhər bizə?
Dan yeri ağarır... ulduzlar sönür,
Ulduzlar alışır ürəyimizdə.
Gecə kölgə kimi yerdə sürünür,
İnsanı gözləyir dərə də, düz də.
Dan yeri ağarır... oyanır şəhər.
Üfüqdən köz kimi boylandıqca gün.
Dan yeri ağarır... ağarır göy, yer,
Bizim üzümüzü ağartmaq üçün.

Sükut edir yaxın-uzaqlar,
Elə ki, bağları quşlar tərk edir.
Ağacda titrəşən tək-tük yarpaqlar
Yarpaqmı?
Yoxsa ki, sərçələrmidir?
Yerin xəzəlini sovuran rüzgar
Ötür nəğməsini bir özgə dillə...
Suyu sısqalaşıb quruyan arxlar,
Çalalar, çuxurlar dolur xəzəllə.
Dağdan köç başlanır,
dərədən duman,
Elə bil üz tutur arana dağlar.
Dönüb arxasınca boylanır çoban,
Adamsız olurmuş virana dağlar.
Yaylağın çiçəyi, dağın buludu,
Aranda, qışlaqda yerlə süründü.
Dağların çiçəyi, dağların otu
Qoyunun, quzunun yununa döndü.
Bəzən qış ləngiyir... Bozaran döşlər
Təzədən göyərir bahar sayağı.
Otlağa çevrilir düzlər, örüşlər,
İtir ot içində qoyun dırnağı...

QARGA - BÜLBÜL
Qarğa var, iki yüz, üç yüz yaşında,
Qarıldar, quruldar ağac başında.
Bu eybəcər quşa kimsə toxunmaz,
“Səsindən, özündən həzz alaq” - 		
			
deyə.
Qorxusuz, ürküsüz, o uçar qış-yaz,
Qaydadır, od düşməz
		
murdar əskiyə.

PEYZAJ
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Bədbəxt bülbülünsə min bəlası var,
O, başqa sevdada, başqa həvəsdə.
Deyirəm, ay anam, belə dərd olar,
Qarğa dağ başında,
		
bülbül qəfəsdə?..
Eşitcək sözümü bülbül ağladı,
Səsi yolçuları yoldan saxladı.
Söylədi:
-Dolaşdım bütün dünyanı,
Bürüdü şöhrətim, şanım hər yanı.
Öz səsim özümə bir qənim oldu,
Mənim gözəlliyim düşmənim oldu.
Sözüm dilə düşdü, mən
		
səsə düşdüm,
Dilimin ucundan qəfəsə düşdüm.
İnsanın özünə kəsilir düşmən
Dövləti, sərvəti, pulu,
			
varı da.
Bəzən meyvəsinin ağırlığından
Sınır ağacların budaqları da.

Bəzən də, bəlkə də bir sınaq üçün
Yağış səpələyir göy narın-narın.
Quzular soyuqdan qorunmaq üçün
Çəkilir dibinə boz qayaların.
Döyür qapısını yellər qışın da,
Bəzən vaxtsız gələn qonaqlar kimi.
Yarpağı tökülən ağac başında
Yuvalar qaralır papaqlar kimi.
Azalır günəşin odu günbəgün,
Soyudur torpağı, daşı təbiət.
Şaxtanı, soyuğu hiss eləməkçün
Çılpaq qarşılayır qışı təbiət.

Dan yeri ağarır... gülür üfüqlər,
İnsanın eşqinə səhər yar olsun,
Bir arzu naminə bu səhər-səhər
Evdən çıxanlara uğurlar olsun!..

www.caucasustour.az
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R. Orucoğlu

Həyatımızı çiçəklərsiz, güllərsiz təsəvvür etmək mümkün deyil. Dünyaya gözümüzü açanda analarımız bizə «gül balışlı gül beşikdə» layla çalıb, bağçaya, məktəbə çiçək dəstələri ilə yola salıb,
orta təhsili başa vuranda, instituta daxil olanda, diplom alanda, ailə quranda, ad günlərində,
qonaq gedəndə
– demək olar ki, ömrümüzün bütün bayramlarında gülə, çiçəyə tutulmuşuq.
Güllər, çiçəklər həyatın və təbiətin gözəlliklərini duymaqda insanlara həmişə yardım etmişdir.

LALƏ - məhəbbət və
sədaqət rəmzidir
Lalə qədim bitkilərdən sayılır. Mifik təsəvvürlərə
görə, yer üzündə ilk insanlar meydana gələndə
Ana təbiət çalışır ki, onlar təkcə ovçuluqla məşğul
olub hazır qidanı əldə etməklə kifayətlənməsinlər,
torpağın sinəsində bitkilər yetişdirib əməyə alışsınlar və bundan sonra rahatca dincələ bilsinlər.
O, istirahət üçün insanlara gecəni bağışlayır. Çünki gecə bütün gözəlliklərin, ovların, meyvə ağaclarının üstünə qara pərdə çəkir ki, insanlar onları
görməsinlər və işdən əl çəkməyə məcbur qalsınlar.
Lakin yenə də insanlar ayaq üstə olurlar, gecənin
qoynuna sığınıb yatmırlar.
Gücsüzlüyünü görəndə gecənin başı dumanlanır. O, yerə qısılıb asta-asta ağlamağa başlayır.
Onun göz yaşlarından torpaq nəmlənir. Ana təbiət
bu halını görüb gecəyə yazığı gəlir və fikirləşir ki,
onu sakitləşdirməkdən ötrü nə yollasa, insanları
yatmağa məcbur etməlidir. Ona görə kişilərə yuxu
göndərir.
Gecə bir müddət insanlarla bacarır, lakin onların arasında sözə baxmayıb oyaq qalanlar da
tapılır və getdikcə onlar çoxalırlar. Ana təbiət
çarəsiz qalıb, gecənin övladlarını – röyaları dünyaya gətirir.
Röyalar insanları qoynuna alıb öz aləminə
aparır və yuxuda əyləndirir.
Bir müddətdən sonra məlum olur ki, nə gecə,
nə yuxu, nə də röya öz qayğıları ilə yaşayan
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insanların öhdəsindən bütövlükdə gələ bilmir.
Yer sakinləri ətirli çöldə uzansalar da, dan üzü
aydınlaşanadək ayıq qalırlar.
Qəzəblənən gecə öz hökmdarlıq əsasını yerə
taxıb insanlardan həmişəlik ayrılır, uçub gedir,
qara qanadları ilə bütün göy üzünü tutur. Röyalar
havada uçub-dolaşan xəyalları, arzuları içi oyuq
əsaya doldurur. Gecə isə o qədər rəng qatır ki,
xəyal və arzuların həyatla əlaqəsi qatı dumana
bürünür. Göy üzünü tamam zülmət bürüyəndə
yeri qazırlar, əsanı basdırırlar. Bir müddət keçir,
xəyallar və arzular kök atıb göyərir və günəşə
doğru uzanan zoğların hər birinin üstündə gözəl
bir lalə çiçəyi yetişir.
Antik yunan mifologiyasında lalə yuxu ilahəsi
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Gipnos və röya tanrısı Morfeylə
əlaqələndirilir. Demetrin şərəfinə
düzənlənən əkinçilik, məhsuldarlıq
kultu da bu çiçəklə bağlanır. Onun
heykəli qırmızı lalələrlə, yaxud sünbül və lalələrdən toxunan çələnglə
bəzənir. Təsvirlərdə Demetr çox
vaxt əlində lalə tutur. Əsgi romalıların mifoloji görüşlərində Demetri
Serera əvəz edir. O, özünə dinclik
və rahatlıq tapmadığından yer üzünü
gəzib dolaşır. Bundan təşvişə düşən
allahlar lalə çiçəyini yetişdirirlər. Bir
dəfə Serera bir dəstə lalə toplayıb
otların üstünə uzanır, onu yuxu aparır. Ayılanda ilahədə elə bir fərəh,
sevinc hissi yaranır ki, bütün bitkiləri
təzədən canlandırıb ayağa qaldırır,
meyvələri bollaşdırır. O vaxtdan lalə
məhsuldarlıqdan xəbər verən vasitə
kimi anılır.
Maraqlıdır ki, Sibirdə yaşayan türk
tayfalarının inancında lalə övladsızlı- çiçəyin də bağrı qan rəngindədir.
Deyirlər, Lalə öz sevgilisinə çatğın qarşısını alır. Onun tozunu təzə
mayınca,
qan rəngi çiçəyin bağrınevlənənlərinin başmaqlarının üstünə
dan
getməyəcək.
tökürlər ki, uşaqları olsun. Çinlilərdə
isə lalə şərin xidmətində duran çiçək
Lalə Müharibələrə qarşı
sayılır.
etiraz
səsini ucaldan gəlindir
Azərbaycan əfsanələrində lalə bir
neçə funksiyanı yerinə yetirir:
İnsanlar xoşbəxt yaşadığı halda
ölkənin
hökdarı qonşu ölkələri zəbt
Lalə saf eşqi, məhəbbəti yolunda
etmək
niyyətinə
düşür, bütün kişiləri
cəfalara qatlaşan gözəldir
orduya çağırır. Baharın qızları – al
Deyirlər ki, Lalə vaxtı ilə gözəl- yanaqlı lalələr ərlərini, sevgililərini
göyçək bir qız imiş. El-oba da həmişə vermək istəmirlər. Çünki müharibə
onun gözəlliyindən danışırmış. Bu ancaq fəlakət və səfalət gətirir, anaqızın sorağı uzaq ellərə gedib çıxır. ları oğulsuz, gəlinləri gözü yaşlı, bağHər yandan ona elçi gəlirlər. Lalə isə rı qanlı qoyur. Hökmdar xalqın səsini
onların heç birini bəyənmirmiş. Çün- eşitmir. Obalar kişilərsiz qalır.
“Lalə həsrətlə baharı gözləyir.
ki onun öz el-obasında sevdiyi sadə
Nəhayət,
güllü-çiçəkli bahar gəlir.
bir oğlan varmış.
Lalə
sevgilisini
düzənliklərdə, yolLalə və aşiq olduğu gənc öz
ların
kənarında
qarşılamaq üçün
istəklərini gizli saxlayar, açıb-ağartqıpqırmızı
donunu
geyinib həsrətlə
mazmışlar. Nə də oğlan ona elçi
gözlərini
uzaqlara
dikir.
göndərərmiş. Hər ikisi yaxşı bilirdi
Lalə çox gözləyir, göz yaşları axıki, elçi göndərməyin mənası yoxdur.
dır.
Lakin sevgilisini gördüm deyən olQızın varlı atası balasını kasıba ərə
mur.
Dərd əlindən Lalənin bağrı qapverməyəcək.
qara
qaralır. O, ayrılığa dözməyib
Lalə sevgilisini dərin məhəbbətlə
göylərə
yalvarır. Lalə qıpqırmızı dosevdiyindən onun həsrətinə dözə
nundaca
çiçəyə dönür.
bilmir, allahdan arzu edir ki, canını
Bir
bahar
Lalənin sevgilisi miskin
bu əzablardan qurtarsın. Onun arzuvə
yaralı
halda
geri qayıdır. Müharibə
su yerinə yetir. Qız dönüb gözəl bir
onu
ömürlük
şikəst
etmişdi. Oğlan
çiçək olur.
Laləni
nə
qədər
axtarırsa,
tapmır.
Lalə həmişə vurğunundan ötrü
Onun
kimi
başqaları
da
öz
lalələrini
göz yaşı töküb sinəsini dağıtdığından
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axtarırlar. Ərlər əlacsız qalıb çəmənə
üz tuturlar. Hamının dizləri bükülür, gözlərdən qanlı yaş axır. Bir də
görürlər ki, çəməndə minlərlə bağrı
qapqara yanmış lalə onlara baxır.
Qəribədir ki, hər bahar gələndə
lalələr düzənliklərdə, yol kənarında,
dağların döşündə bitərək sanki həsrətlə sevgililərinin yolunu
gözləyir.
Bu motivin başqa variantında
Lalə altı oğul anasıdır. Onun sevinci
yerə-göyə sığmır. Ancaq bu sevinc
də uzun sürmür.
Davalar başlayır. Ananın dörd
oğlu döyüşə gedir. Müharibə qurtarır. Oğulların heç biri geri qayıtmır. Buna baxmayaraq ana ümidini
kəsmir, hər bahar çağı dağlara, yollara çıxır, oğullarının yolunu gözləyir.
O, dərdini kimə desin. Çöldəki qırmızı çiçəklərdən başqa özünə pənah
yeri tapmır. Ana sızlayır, ağlayır
onun gözlərindən axan yaş əlindəki
çiçəyin üstünə düşüb qara xal əmələ
gətirir. Elə o vaxtdan lalə qara xallı
olur. Bu qara xal ananın ürəyindən
qopan ah-nalə, dərd-qəm idi.
Lalə totem – maralın haqqının
tapdalanmasının şahidi olan
çiçəkdir
Lalə köksünün qaralması barədə
danışır ki, “bir gün bir maral ətrafına ►
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Laləyəm lap başdan mən,
Yemərəm hər aşdan mən.
Nə atam var, nə anam,
Yaranmışam daşdan mən.

boylana-boylana mənə tərəf gəlirdi.
Nə üçünsə maral hürkmüşdü. Mən
ona heyranlıqla baxırdım. Bu vaxt bir
inilti eşitdim, zalım ovçu maralı yaralamışdı. Onun qanı mənim ləçəyimin
üzərinə töküldü. Ləçəklərim al qana
boyandı. Mən ləçəyimə tökülən
qanı silmək istədim. Lakin maralın
qəlbindən ürəkləri yandırıb-yaxan
bir ah qopdu. Dönüb baxanda
təəccübdən yerimdə donub qaldım.
Bayaqkı can verən, çöllər maralından əsər-əlamət yox idi, qarşımda
bir gözəl qız peyda olmuşdu. Onun
çəkdiyi ahdan köksüm yanıb qaraldı”.

İkinci
əfsanədə
çobanlarla
ünsiyyət yaratmaq istəyən Lalə
çiçəyindən bəhs olunur. O, taleyindən
narazıdır, insanlar onu qoynuna alıb
övlad kimi baxsalar da, soyuq daşdan olan qəlbini isidə bilmir. Daş komaların ağzında tək-tənha bitib ömür
sürməkdən bezir, nəhayət, insanlardan üz döndərməklə səhv etdiyini
anlayır. Son anda insan əlləri ilə torpağa basdırılması arzusunda olaraq
deyir:
“Mənim anamın uşağı olmurdu.
Bir gün atam səfərə gedirmiş. Anamı
çağırıb deyir:
-Qayıdıb görsəm ki, bu dəfə də
Yaxşı bir də baxır ki, ürgəncəkdə bir uşağımız yoxdur, səni boşayacauşağ ağlayır, sevinir, uşağı götürüb ğam.
Aylar keçir. Bir dəfə anam evdə
evə qayıdır.
Zaman və qardaşı beşikdə uşaq nehrə çalxayırmış. Birdən kəndə səs
görüb sevinirlər. Yaxşı bildirir ki, uşa- düşür ki, səfərə gedənlər qayıdırlar.
ğı onlara Lalə dağı verib. Bu dağa tək Anam əvvəlcə özünü itirir. Sonra
olduğu üçün “Lalə dağı” deyirmişlər. nehrənin altındakı qara daşı götüDağın adı ilə uşağın da adını Lalə rüb əskiyə bükür, beşiyə qoyur. Atam
beşiyi görəndə çox sevinir. Beşiyə
qoyurlar”.
Maraqlıdır ki, daşdan əmələ yaxınlaşanda birdən uşaq səsi gəlir.
gələn Lalə qız deyil, oğlandır. Onun Anam hövlənak qundağı alıb döşünə
insan ata-anası olsa da, özünü daşın salır. Amma atama bu haqda heç nə
demir. Mənə Cavanşir adını qoyurlar.
övladı sayır:

Lalə daşdan əmələ gələn uşaqdır
Bu motiv də bir neçə variantda
təqdim olunur. Qərbi Sibir türklərinin
“bəylə-gəlinin başmağına lalə tozu
sürtmələri” inancı ilə səsləşir. Lakin
daha qədim təsəvvürlərə söykənir.
Çünki hər iki variantda uşaq daşdan
əmələ gəlir.
Övladsız qadının qarşısında
səfərə çıxan ərin qardaşı şərt qoyur:
qayıdanadək onun uşağı olmasa,
evdən qovulacaq.
Yaxşı adlı bir qadın ağlaya-ağlaya
Lalə dağına çıxır. Şalını açıb nar kollarının üstündə ürgəncək qurur. Lalə
dağından tapdığı sığallı bir göy daşı
ürgəncəyin içərisinə qoyub bələyir.
Göz yaşlarını axıda-axıda layla çalır.
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qəbul edilir. Bu çiçək yaşıl yarpaqlarının arasından çıxıb boylandığı,
başanı saplağına doğru əydiyi üçün
folklorda və yazılı ədəbiyyatda poetik
obraza çevrilmişdir.
Dünya xalqlarının mifologiyasında bənövşəyə də xüsusi yer
ayrılır. Yunanlara görə, o, kədər
və ölüm çiçəyidir: onu dünyadan
vaxtsız köçən gənc qızların üstünə
səpərdilər. Eyni zamanda bu azömürlü, incə çiçək yazın rəmzi də
sayılırdı. Bənövşələrdən hazırlanan
BƏNÖVŞƏ - bahar çələngləri üçyaşlı uşaqların başına
qoyurdular. İstəyirdilər ki, onların da
müjdəçisidir
həyatı bənövşə kimi qayğısız keçsin,
həmişə onun tək təravətli, gözəl
Bənövşəni təbiətin qış yuxusungörünsünlər.
dan oyanıb canlanmasının və bahaQədim qallarda isə bənövşə gürın, emblemi hesab edirlər. Onun heç
nahsızlıq,
təvazökarlıq, ədəblilik və
nə ilə müqayisəyə gəlməyən xoş ətri
bakirəlik
mənasında
anılırdı. Onlar
var, ləçəklərinin xüsusi çaları xalq
təzə
ailə
quran
gənclərin
yataq otaarasında yeni rəng kimi (bənövşəyi)

On yaşıma çatanda anam bu sirri
atama açır. Onda mən qapının ağzında oynayırdım. Bu sirri eşidəndən
sonra evdən qaçdım. O gündən sonra, bax, burda tək-tənha yaşayıram.
Daşdan yaranmışam deyən aclıq,
soyuq mənə kar eləmir”.
Əfsanədə bildirilir ki, Lalənin
qəbri uca bir yerdə - Füzuli rayonu ilə
Cəbrayılın arasında, Kiçik Mərcanlı
kəndinin üst yanındakı dağın başındadır.
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ğını bənövşəyə qərq edərdilər.
Romalılar bənövşəni baş allah
Yupiterin sevimli çiçəyi hesab edirlər.
Əfsanəyə görə, işıq allahı Apollon Atlasın gözəl qızlarından birini izləməyə
başlayır. Qız Zevsin qarşısında diz
çöküb kömək diləyir.
Zevsin ona yazığı gəlir, qorumaq
üçün qızı işıqlı bənövşəyə çevirir.
Deyirlər ki, Zevslə Demetrin qızı
Persefon görəndə heyran qalmasaydı, bənövşə-qız əbədilik göy üzündə
asılı qalacaqdı.
Persefon bənövşənin gözəlliyi qarşısında diz çökür, onun hər ləçəyinə
maraqla baxır. Bu zaman yeraltı dünyanın sahibi Aid ona doğru sürünür.
Persefon bənövşəni sinəsinə sıxıb
qaçır, lakin Aid onu yaxalayır.
Ölüm dünyasının hökmdarının
əlindən qurtarmağa çalışan Persefon
bənövşəni yerə salıb itirir. Bundan ►
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sonra bənövşənin ayağı Aidin – ölümün, başı isə Persefonun – gəncliyin,
bakirəliyin əlində olur.
İnanclarda
bənövşənin
uğur
(həyat) və fəlakət (ölüm) gətirməsinin
səbəbi bununla izah olunur və bu
inam məşhur tarixi şəxsiyyətlərin
başına gələn gerçək hadisələrlə
təsdiqlənir. Belə ki, Napolyon Bonapartın arvadı Jozefin Boqarne
başına gələn bir hadisədən sonra
taleyini bütünlüklə bənövşəyə bağlayır. Onu dövlət çevrilişində günahlandırıb birinci əri general Boqarne ilə
həbsxanaya salırlar. Əri edam olunur.
Jojefini də ölüm gözləyir.
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cağına ümid bəsləyir. Lakin vəliəhd
bir aydan sonra dünyasını dəyişir.
Onu gecə ikən torpağa tapşırırlar.
Deyirlər ki, kiminsə xeyirxah əlləri
ilə vəliəhdin məzarında bənövşələr
əkilir. Beləcə Jozefin balaca XVII
Lüdovikin son mənzilinin üstünü
bənövşəyi xalça ilə örtdürür. Təsadüf
nəticəsində türmə gözətçisinin əli ilə
qadının həyatına daxil olan bənövşə
həyat və ölüm simvolu olduğunu
sübut etdi.
Dəfn mərasimindən bir neçə gün
keçir, Jozefin bala dəvət alır. Fransanın gələcək imperatoru gənc general Bonapart da orada iştirak edir.
Jozefin ciddi, qara geyimdə idi. Lakin
onun başında və sinəsindəki təzə-tər
bənövşə dəstələri alışıb yanırdı.
Napolyon Jozefinə yaxınlaşır və
balın sonunadək ondan ayrılmır. O,
qadını karetaya mindirib qapını bağlayanda Jozefinin sinəsindən qopub
yerə düşən bənövşə dəstəsini götürür, ehtirasla dodaqlarına yapışıdırır…
Maraqlıdır ki, Jozefin vəliəhdə
bənövşə səbətini bağışladığı gündən
düz bir il sonra, 1796-cı ilin 9 martında Napolyonla evlənir. Qadın
ərindən xahiş edir ki, ilin bu gününü
heç vaxt unutmasın və onu sevdiyini bənövşə dəstəsi bağışlamaqla
nümayiş etdirsin. Napolyon arvadının xahişini heç vaxt unutmur. Lakin
bir dəfə döyüşdən çox gec qayıtdığı
üçün Parisdə bənövşə tapmır. Kareta həbsxananın qarşısından keçəndə
bir qarının əlində bir səbət bənövşə
görür…
Jozefin ərinin hədiyyəsini görən
Bir gün o, həbsxana gözətçisinin kimi təşvişə düşür və soruşur ki,
qızından bir dəstə bənövşə hədiyyə bənövşələri hardan almısan. Napolalır. Çiçəyin xoş ətri Jozefinə həyatının yon Tapl həbsxanasının küncündə
ən gözəl çağlarını yada salır. Və and satıldığını deyəndə, Jozefinin ürəiçir ki, taleyində dəyişiklik baş versə yinə damır ki, onları bədbəxtlik göz- öldürülməyib həbsxanadan qurtarsa, ləyir. Çünki ona ərinin hədiyyə etqalan ömrünü bənövşə bəsləməyə diyi bənövşələr vəliəhdin qəbrinin
üstündən dərilmişdi.
həsr edəcək.
Tezliklə imperator istəkli arvadıBir gün sonra Jozefini azadlığa
buraxırlar. O, 1795-ci ilin 9 martında nı tərk edib Malmezon qalasında
bir səbət bənövşə ilə həbsxananın yaşayır. Axırıncı dəfə onlar Napolqapısı ağzına gəlir, gözətçidən xa- yon Müqəddəs Yelena adasına yola
hiş edir ki, bu çiçək topasını Fransa düşəndə görüşürlər və Jozefin ömtaxt-tacının orada saxlanan xəstə rünün qalan hissəsini bənövşə əkibvəliəhdinə versin. Qadın onun da özü becərməklə məşğul olur.
Bənövşə Azərbaycan əfsanələkimi bənövşələr vasitəsi ilə xilas ola-
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rində də bakirəlik, saflıq, fədakarlıq
rəmzidir, baharın müjdəçisidir.
Xalq uşaq oyunlarının birində
rastlaşdığımız bənövşəyə müraciətlə
oxunan şer parçası ən əsgi
təsəvvürlərdən xəbər verir:
-Bənövşə, bənədə düşə.
Sizdən bizə kim düşər?
-Adı gözəl, özü gözəl,
Fatma düşər.
«Bənövşə» adlanan oyun ov,
yaxud müharibə səhnəsinin təqlididir.
Çünki orada oyun iştirakçıları iki
dəstəyə bölünüb qarşı-qarşıya dayanırlar. Dəstələrin deyişməsində «qılıncı qıymaq» və əksinə «qılıncın qında saxlanılması» xahişindən, eləcə
də «ox atmaq», «oğru tutmaqdan»
(yəni əsir almaqdan) söz açılır. Bəs
nə üçün üzbəüz duran iki «ordu»nun
başçıları bənövşəyə müraciət edirlər?
Bizcə, bu, Azərbaycan türklərinin əsgi
inanclarında bənövşənin müjdəçiliyi
haqqındakı təsəvvürlə bağlıdır. Bənövşənin qarın altından pöhrələnib açması baharın gəlişindən xəbər verir.
Sonralar döyüş meydanlarından yurd
yerlərinə bənövşə göndərilirdi, bu,
zəfərin yaxınlaşdığına işarə idi.
Oyunda məhz qələbə müjdəçisi
bənövşəyə ona görə müraciət olunur ki, dəstələr öz uğurlarını təmin
etsinlər.
Azərbaycan xalq əfsanələrində
Bənövşə Baharın vurğunudur, onun
soyuq qış tərəfindən torpaqdan qovulmasına görə qəhərlənir, boynu
bükülür.
Gözəlliyi ilə mahalda tayı-bərabəri
olmayan bu qızı qardaşları (yəqin ki,
ən əsgi inanclarda yazqabağı çillələr
nəzərdə tutulurdu) «baxışında şaxta, gülüşündə sazaq oynayan» soyuqqanlı Qışa ərə verməyə çalışırlar.
Qış, yaxın dostları çillələrlə birləşib
havanı bir az da soyudur. Bahar nə
qədər həmlə etsə də, gecələr xəlvətə
salıb torpaqda sürünsə də Bənövşəni
tapmır.
Deyirlər ki, bir dəfə «Bənövşə
hamıdan gizlin öz sevgilisi Baharın
görüşünə gəlir. Bahar onu görən kimi
gözlərindən leysan yağışı axıdaraq
sevgilisini isladır. Bundan sonra zalım
Qış onların görüşünə nə qədər mane-
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çilik törətsə də, heç vaxt Bənövşəni
görə bilmir».
Bənövşə ilə bağlı əfsanələrdə
qəhrəmanların funksiyalarını dəyişməsi hadisəsinə də rast gəlirik. Bülbül folklorumuzda eşq, sədaqət
fədaisidir, kol isə əksinə iki aşiqin arasına girib ayrılıq törədən şər qüvvədir.
Lakin bir nümunədə «hər bir gözəl
varlığın ikrah doğuran cəhətləri olduğu kimi, eybəcərliyin də yaxşı tərəfləri
vardır» – qənaətini nəzərə çatdırmaq
məqsədi güdülür, bülbüllə kolun funksiyaları dəyişdirilir. Belə ki, bənövşəni
görən kimi gülü unudub təzə eşqə
düşən bülbül çətinliklə qarşılaşanda
– bərk külək əsəndə təzə sevgilisi
bənövşəni düzdə tək qoyub aradan
çıxır.
…Bənövşə əldən düşmüşdü. Külək
də getdikcə güclənirdi.. Bunu görən
Bülbül özünü çiçəklərin arasına verdi
və küləkdən qorundu. Bənövşə ucsuz-bucaqsız çəməndə təkləndi. Az
qalırdı ki, kökündən qopsun.
Külək onun zərif ləçəklərini yolurdu. Bənövşə kömək çağırır, ancaq
onun hayına heç kim gəlmirdi… Bunu
uzaqdan seyr edən Qara Kol özünü
Bənövşənin harayına yetirdi. Bənövşə

başını aşağı əyib onun köksünə sığındı. O vaxtdan o, xəcalətindən başını da qaldırmır, həmişə başıaşağı
kola söykənir. «Qızın öz namusunu
qoruması» motivli əfsanələrdə də
bənövşə obrazına müraciət olunur.
Zalım və əxlaqsız şah rastlaşdığı
bütün qızları tutub hərəmxanasına
aparır. Mahalda qoca qarı Bənövşə
adlı qızını xilas etməyə çalışsa da,
bacarmır. Dərddən onun beli bükülür,
saçları qar kimi ağarır. Bir gün şahın murdar nəzərləri Bənövşənin də
üstünə düşür. Qız özünü düşünmür,
anasını qorumağa çalışır və hər şeyi
ondan gizlədir. Nəhayət, şahın adamları Bənövşəni anasından zorla ayırıb aparırlar. Qadın dərdə dözməyib
ölür. Qız fürsət tapan kimi kənizlərin
gözündən yayınıb anasının qəbrinin
üstünə gəlir.
«Anasının qəbri bir kolun yanında
idi. Qız oturur kolun dibində, allaha
yalvarır ki, “məni ya daş elə, ya da bir
çiçəyə çevir, həmişə bu kolun yanında qalım, anama doyunca baxım”.
Qız çiçəyə çevrilir.
Boynu bükük bənövşə o gündən
həmişə kol dibində bitir. Yenə də anasına baxmaqdan doymur. ■
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Günay

QİSA ARAYIŞ: Könül Muxtarova 1989-cu
ilin may ayının 21-də Bakı şəhərində dünyaya göz açıb. 3 yaşından rəqs etməyə
başlayıb. Bir il “Cücələrim” uşaq rəqs ansamblında çalışıb. Sonra filarmoniyanın solisti Zeynal Cigərxanovdan rəqsin sirlərini
öyrənib. O, 4 yaşında Novruz bayramı
şənliyində ölkə prezidenti Heydər Əliyevin
qarşısında xalq rəqsi ifa etməsini ilk uğuru sayır. Könül 1999-cu ildə «Pöhrə» rəqs
müsabiqəsində birinci yerə layiq görülüb.
Dəfələrlə H.Əliyeva adına sarayda keçirilən
dövlət tədbirlərində iştirak edib. Eləcə
də uşaq bağçalarında, qocalar evində,
əsgərlər qarşısında məharətini göstərib.
O, 4 klipdə rol alıb, aktrisa və rəqqasə
kimi özünü sınayıb. Hazırda 107 saylı orta
məktəbin 11-ci sinif şagirdidir. Azərbaycan
Dövlət İncəsənət Universitetinin rejissorluq
fakültəsinə daxil olmaq arzusundadır.

KÖNÜLÜN
DEDİKLƏRİNDƏN:

«Turacı» rəqsini 5 rəqqasə ifa edib. Mən
bu rəqsə gözəl sənətkarımız Əminə xanımın ifasında baxmışam. Sonra özüm
də «Turacı» rəqsinə qol-qanad verdim.
Rəqsdə göstərirəm ki, turac quşu yaralanıb yıxılır, lakin güc tapıb uçuşunu davam
etdirir. İfa etdiyim rəqslər bir-birindən maraqlıdır. «Qaval» rəqsi çox çətindir. Orada
əllər deyil, qaval ön plandadır. «Qoçəli»ni
əsasən İçəri şəhərlilər oynayırlar. Onu hər
kəs ifa edə bilmir. Mənim ifamda, deyəsən,
pis alınmayıb. Hazırda «O olmasın, bu olsun» filmindəki «Uzundərə» rəqsi üzərində
çalışıram. Bu sənətə gəlişimə görə anam
Arzu xanıma və rəqs müəllimim Zeynal
Cigərxanova borcluyam».

«Turacı» rəqsi
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Rəqs

Dünya rəngləri, yaxud rəqslərin dünyası

Bizi əhatə edən dünyanı rənglərlə qavrayırıq.
Gözümüzün büllurunda sınan ağ işığı əks etdirən
müxtəliflik öz rənglərilə yaddaşımıza hopur. Hələ
qədim zamanlarda dörd rəng: - ağ, qara, sarı və qırmızı rənglərə üstünlük verilmişdir.
Rəqslərin də öz rəngləri var.

«Bahar» rəqsi

Mavi səmanın gün ərzində qara, qırmızı, sarı və ağ rənglərə düşməsi
insanlarda bu rənglərə qarşı xüsusi ehtiram və rəğbət hissi oyatmışdı. Bu, həm irqlərin, həm də rəng adı daşıyan dənizlərin rəgləridir.
Bundan savayı, hər bir səyyarəyə müvafiq rənglər də təyin edilmişdir.
Münəccimlər Günəşə - sarı, Aya - yaşıl, Müştəriyə (Yupiter) - açıq
qəhvəyi, Utaridə (Merkuri) - mavi, Mərrixə (Mars) - qırmızı, Zöhrəyə
(Venera) - ağ, Zühələ (Saturn) - qara ünvanları vermişlər.
Nişanlı qızlar hələ əlləri ağ rəngə yetişməliyi üçün qırmızı, sarı
və yaşıl rəngli geyimlərdə rəqs etməyi sevərlər. Ona görə ki, Günəşə
bənzəməklə işıqlı günlərə, Marsın boyasına bürünməklə Burla xatun,
Tomiris ruhuna, Ayın nurunu üzlərinə çiləməklə Oğuz anasının - Ay
xanın həyasına, ismətinə çatmaq istəyirlər.

Talış rəqsi
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Ağ işığın yeddi əsas rəngə və iki şüaya ayrılması insanlara sevinc
gətirmişdi. Qövsi-qüzeyin yağışdan sonra peyda olunması insanların
yaddaşında təmizlik, xoşbəxtlik, dünyanın əlvanlığına qovuşma hissləri
yaratmışdır. Bu təbiət hadisəsini şairlər şerə gətirmiş, fiziklər, psixoloqlar
təyin etmişlər. Ultrabənövşəyi və infraqırmızı şüalar arasında qalan qırmızı, narıncı, sarı, yaşıl, mavi, göy və bənövşəyi rənglərin ayrı-ayrılıqda
təsiredici qüvvəsi və rəmzi mənası var. Ağ bütün rəngləri eyni zamanda əks etdirdiyi üçün neytral, bütün tünd rənglərlə kantrakt mövqedədir.
Paklığı, bərəkəti, təmizliyi rəmzləşdirir.
Toyların son nidası "Vağzalı"nın rəngi ağdır. Gəlinlər ağ libasda
süzərək yeni ocağa qədəm basırlar.

Özbək rəqsi

Ağ rəngi sevənlər ən yüksək enerjiyə sahibdirlər. Əliaçıq, sadiq, etibarlı, dəyanətli və namusludurlar.
Qırmızı - ən təsiredici və aktiv rəngdir. Başqa rənglərlə onu sıxışdırıb çıxarmaq çətindir. İşıqlı çalarları insanları həyəcanlandırır. Tünd
çalarları ciddi və nəzəri çəkəndir. Həyat, qan, sevgi, ehtiras, azadlıq,
inqilab, od, bayram obrazlarını rəmzləşdirir.
Sarı rəng - istilik, işıq, günəş, canlılıq, şənlik, yüngül ovqatı yaradır.
Açıq sarı rəng bər-bəzək, nigah, ahıllara ehtiram, parlaq sarı rəngsə
həsəd, özbaşınalıq, nifrət, zalımlıq rəmzidir.
Rəqslər də belədir. Hər biri insan fəaliyyətinin bir cəhətini,
münasibətlərdən doğan xarakterik cizgilərini əks etdirir. Onlarda ovçuluq, məhsul yığımı, döyüş və s. təqlid olunur.
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«Qoçəli» rəqsi

Göy - Dünyanın və harmoniyanın rəngidir. Nisbətən ağır,
ciddi, soyuq olsa da, enerji ilə doludur. Sonsuzluğu, uzağı,
səadəti, nisgili, etibarı rəmzləşdirir.
Yaşıl - bağlılığı yaradan, sakitləşdirən, dava-dalaşdan
uzaq, passiv, rəngdir. Onun açıq çaları canlandırıcı, şən
tünd yaşıl isə soyuq, dözümlü ovqatı yaradır. Ümidin, islamın, sülhün, məhsuldarlığın, tarazlığın, mühakiməliyin, düzgünlüyün rəmzdir.
Bənövşəyi - işıqlı olsa da, hüzünlü, rəsmi - dəbdəbəli
rəngdir. Başqa çalarla əlaqə yaratmaq üçün istifadə olunur.
Böyüklük, ləyaqət, dəbdəbə, əzəmət, dostluq məqamlarını
rəmzləşdirir.
Qara bütün rəngləri udduğu üçün neytral, həcmi kiçildən,
fon üçün seçilən rəngdir.

Qədim türklərdə əzəmət, böyüklük məqamındadır. Bu türk sözü fars
dilinə də keçərək «xalq», «ordu», «böyüklük» anlamlarını ifadə edir.
Hüzn, kədər, ciddi, rəsmi mərasimləri rəmzləşdirir.
İgidlər döyüş zəfərlərini, qara rəngli arxalıq geyərək rəqslərdə
ifadə edirlər.
Rənglərin insan ovqatına müxtəlif təsirdə olması rəsmi psixologiya elmində XIX əsrdə ciddi öyrənilməyə başlamışdır. Təbiətdə olan
rənglərdən sintetik çalarlar da alınmışdır. Belə çalarlar əhatəsində
olan insanlar çox tezliklə ruhi narahatlığa düşür, əsəbləri korlanır,
stress keçirirlər.
Məhz rəqslərin əlvan rəngləri ilə onlar yenidən xoş əhval-ruhiyyəyə
qayıdırlar.
Rəqslərin rəngini gənc rəqqasə Könül təqdim edir. ■
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«Tərəkəmə» rəqsi
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Xalq mahnıları
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Mahnı üçün doğulan bacılar

«Mahnı xalqın qəlbidir. Mahnı xalqın mənəviyyatı, daxili
aləmi, fikri, hissi, düşüncələri, iztirabları, sevinc və kədəridir,
mahnı xalqın özüdür. Mahnılarına görə xalqın həyat tərzini,
toyunu, yasını, mübarizəsini müəyyənləşdirmək mümkündür.
Xalqımız sazı, söhbəti qədimdən bəri sevən, qiymətləndirən
şair xalqdır. Saz və söhbət, məhəbbət, qəlb, ürək çırpıntıları
dinclik, əmin-amanlıq dövründə cövlana gəlir, çağlayır. Şirin
mahnılar həyatdır, yaşayışdır». Görkəmli sənətkarımız Bülbülün oxuduğu «Qalada yatmış idim» mahnısında Azərbaycan
türklərinin sözə və musiqiyə necə qiymət verdiyi poetik dillə
gözəl ifadə edilmişdir:
Qalada yatmış idim,
Top atdılar, oyanmadım,
Saz ilə, söhbət ilə oyatdılar.
Mahnılar xalqın söz və musiqinin vəhdətindən hörüb
düzəltdiyi gözəl bir çələngdir (R.Qafarlı).
Müsahibimiz respublikanın əməkdar artisti, xalq mahnılarının mahir ifaçısı Gülyanaq Məmmədovadır.
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AİLƏ ANSAMBLI
Q Gülyanaq xanım, necə oldu oxumağa
başladınız?
G Çoxuşaqlı bir ocaqda boya-başa
çatmışam. Ata-anamın on övladı olub.
Valideynlərim sadə fəhlə ailəsindəndirlər.
Biz Şəkinin Böyük Dəhnə kəndində yaşamışıq. Deyərdim ki, bizə - bacılara
oxumaq istedadı məhz valideynlərimdən
miras qalıb. Atam Zakir kişi həm də musiqiçi olub. O, qarazurna və kös (musiqi
aləti) ifaçısıdır, hazırda bu sənəti peşəkar
olaraq davam etdirir. Şəki gözəl ustaları
ilə çox məşhurdur. Atam onlardan biri idi,
həmişə adı dildə-ağızda səslənib.
Tale elə gətirir ki, atam bir gün iş yerində
qəzayla üzləşir, onun barmaqları mişara
düşüb əzilir. Zurna elə bir alətdir ki, çalınanda əsas rolu çanaq barmaqlar görür.
Bu hadisədən sonra atam bir daha zurna ►
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uşaq yaşlarımızda bizim əlimizdən
tutub öz dəstəyini göstərirdi. Ailəmiz
bir ansambl idi. Dəqiq tarixi yadımda deyil, təxminən 85-ci il olardı,
müsabiqə keçirilirdi, ailə ansambılları
Bakıda, indiki H.Əliyev adına saraya
yığışmışdılar. O vaxt bizim ailənin də
uğurlu çıxışları olmuşdu. Uşaqlıqdan
sənət insanlarını tanımağa başlamışıq. Məsələn, Elçin Cəlilov da ailə ansamblı ilə birgə həmin müsabiqədə
iştirak edirdi. Onunla ilk tanışlığımız
elə o dövrdə baş verib. Bu sahəyə
vurğunluq bizdə körpəlikdən başlayıb. İlk dəfə 7 yaşımda əlifba bayramında məktəbin səhnəsində çıxış
etmişəm.
Oxuduğum
«Nargilə»
mahnısı sinif müəllimimiz Xuraman
xanımın diqqətini çəkib və o, məni
müğənniliyə
həvəsləndirib.
Ba-

alətində çala bilmir. Hazırda o, Həbibillah və Ələvsər
adına zurnaçı dəstəsinə rəhbərlik edir. Ansamblın el
şənliklərində, toylarda, bayramlarda çıxışları maraqla
qarşılanır.
Xatirimdədir ki, anam Şəhribanu xanımın da çox
gözəl səsi olub. Onun xalası oğlu Əlikram müəllim isə
gözəl saz çalıb, eləcə də muğam ifaçısı idi. Təəssüf
ki, o, sənətilə önə çıxa bilmədi. O vaxtlar rayonlardan, xüsusilə kəndlərdən gəlib tanınmaq çox çətin idi.
Əlikram müəllim musiqi məktəbində bizə dərs deyirdi.
Bunlarla yanaşı böyük bacım Rahimənin bu yolda bizə
çox böyük köməyi dəyib. Gülyaz və mən onun cığırı
ilə sənətə yiyələnmişik. Onun da məlahətli səsi var.
Qardaşım Ataş isə (Əsədullah) qarmon ifaçısıdır. O,
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cım Gülyazla birlikdə ilk dəfə eyni
səhnədə «Azərbaycan gəncləri»
mahnısını ifa etmişdik. O vaxtdan
qoşa duet oxumağa başladıq. Lakin
bununla yanaşı solo fəaliyyətlərimiz
də olub.

siz də gəlib mənim tələbəm olarsınız.
Qismət elə gətirdi ki, bir neçə ildən
sonra biz də Nəriman müəllimin
tələbələri
olduq.
Filarmoniyada
keçirilən müsabiqədə «9 yaşlı qalib»
seçilmişdim. Müsabiqənin ən kiçik
iştirakçısı idim. Orada çıxış edənlər
«pioner», mən isə «oktyabryat» idim.
DOQQUZ YAŞLI QALİB
Buna baxmayaraq qalib məni seçdilər.
Bu, ictimaiyyətin o qədər xoşuna
Q Festivallarda iştirak etmisinizmi?
gəldi
ki, hətta «Azərbaycan gəncləri»
G Bir vaxtlar zonalararası müsaqəzetində müsahibəmi dərc etdilər.
biqələr keçirilirdi. Bunlardan biri də
Təbii ki, müsabiqələr bizim üçün bir
«Baxış» müsabiqəsi idi ki, orada
təkan, sənət yolunda irəliləyişimiz
bizi məhz Şövkət xanım Ələkbərova,
idi. Qarşımda iki məqsəd var idi: akƏlibaba Məmmədov, indiki muğam
trisa və müğənni. Bunlardan birinə
ustadımız Nəriman Əliyev səsimizi
yiyələnmək arzusunda idim, lakin hər
dinləyərək
bəyəniblər.
Bacım
ikisinə yiyələndim. Deyim, sənətə
Rahimə Asəf Zeynallı adına Musiqi
gəlişimizlə bağlı ailəmizdə həm etiməktəbində artıq Nəriman Əliyevin
raz vardı, həm də yox idi. Yəni bir
tələbəsi idi. O, deyirdi ki, böyüyəndə
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tərəfdən anam-atam qorxurdu. İndiki
dövrə baxmayın. Hamının valideyni istəyir ki, övladı oxusun. Amma
o vaxt valideyinlər ehtiyat edirdilər.
Kənd yerində böyüdüyümüz üçün
qorxu daha çox idi. Baxmayaraq ki,
bacım Rahimə öz arzusu ilə Asəf
Zeynallı adına Musiqi məktəbini uğurla bitirdi, amma ailə qurandan sonra
əsil sənətə gəlməyə imkan tapmadı.
3 oğul dünyaya gətirdi. Başı onlara
qarışdı.

PEŞƏKAR AKTRİSA
MÜĞƏNNİLİYƏ ÜSTÜNLÜK
VERİR
Q
G
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Bakıya gəlişiniz necə oldu?
Gülyaz məndən öncə gəlib Bakı-►
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Bacınızla münasibətinizdə fikir ayrılığı olurmu?
G Bəzən səhnəyə bir çıxanda fərqli geyinmişik. Amma tamaşaçılar bizə deyiblər ki, “niyə bir-birinizdən seçilməyə
başladınız?” O qədər göz öyrəşib ki, artıq bizləri fərqli geyimlərdə görmək istəmirlər. Təbii ki, aramızda fikir ayrılığı
olur, qüsurlarımızı bir-birimizə deyirik. İstər geyimdə, istər qrimdə mənim, ya da Gülyazın istəyi üst-üstə düşmür.
Onda aramızda kiçik mübahisələr başlayır. Başqaları bəlkə yalandan tərif oxuyar, deyər ki, biz hər an anlaşırıq.
Tərəf-müqabilim barədə ancaq onu açıqlaya bilərəm. Hər halda mənə hər kəsdən yaxın Gülyazdır. O, həm də
sənətdə daha təcrübəlidir, səhvlərim səmimi şəkildə söyləyir. Bacı sözü heç vaxt acı olmaz.
Q

Haqqınızda gəzən ən maraqlı şayə hansıdır?
Söz yayılmışdı ki, bacılar maşın qəzasına uğrayıb,
vəziyyətləri ağırdır. Ailəmizə ölüm xəbəri belə gedib
çıxmışdı. Yaxşı ki, mən cəld tərpənib hamıdan
qabaq valideyinlərimlə əlaqə yaratdım, bildirdim ki,
sağ-salamatlıqdır, narahat olmağa dəyməz. Sənət
yoldaşlarımız zəng vurub əhvalımızla maraqlanmışdılar.
Q

G
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ya. O, 1988-ci ildə sənədlərini Asəf
Zeynallı adına Musiqi məktəbinin
muğam şöbəsinə verdi və daxil oldu.
Bacım Nəriman Əliyevdən dərs alırdı. Eyni zamanda Mahnı teatrında
solist kimi çalışırdı. 1992-ci ildə mən
də Bakıya gəldim. Niyə gizlədim ki?..
İki il sənədlərimi verdim, amma daxil
ola bilmədim. Nəhayət, test üsulu
ilə imtahana keçid köməyimə çatdı.
Mən də muğam şöbəsində Nəriman
müəllimdən dərs almağa başladım.
Bacım daha sonra Opera teatrına keçdi. İlk dəfə idi ki, yaşlı
sənətkarlardan sonra cavan, gənc bir
qıza - Gülyaza Leyli rolunu tapşırdılar. Onun operada işi çox olduğundan
Mahnı teatrındakı solist vəzifəsinə
məni məsləhət gördü. 1993- cü il

Bu gün o, R.Behbudovun miras
qoyduğu irsi bizlərə öyrədir. Kamil
müəllimin, eləcə də başqa ustadlarımın qarşısında baş əyirəm.
Mən 1996-cı ildə Azərbaycan
Dövlət
İncəsənət Universitetinə
daxil olub dörd ildən sonra aktyorluq
fakültəsini bitirmişəm. Ali məktəbdə
sənət müəllimim Faiq Zöhrabov olub.
Səhnə mədəniyyətini onun köməyi
ilə mənimsəmişəm. Oxuduğum
illərdə 4 tamaşada oynamışam. Televiziya tamaşalarında rol oynamaq,
kino-filmlərdə çəkilmək arzusundaydım. Aktrisalığa böyük həvəsim var.
Uşaqlıqdan bu ideya ilə yaşasam da,
sonradan müğənni olmaq qərarına
gəldim. Lakin çəkilən filmlər məni
qane etmədiyinə görə, aktyorluq
fəaliyyətimi davam etdirmədim.
Başa düşə bilmirəm, hər şeyin inkişaf etdiyi bir dövrdə niyə zəif filimlər
çəkilir? Halbuki hər şeyin zəif inkişaf etdiyi çağlarda, görün, nə qədər
gözəl filimlər yaradılıb.
Mən
aktyorluq
fakultəsini
bitirmişəm. Əsil sənətkarlardan
dərs almışam. Faiq müəllim həm
Musiqili Komediya Teatrının baş
rejissoru, həm də Tədris teatrının
rəhbəridir. İnanın ki, tamaşalarıma görkəmli aktyorlarımız, xalq artisti Şəfiqə Məmmədova, Cənnət
Səlimova, Əliabbas Qədirov və
universitet müəllimlərimiz tamaşa
edib. Onlar rollarımızı bəyənir və
deyirdilər: “Adamın inanmağı gəlmir
ki, incəsənət universitetində belə istedadlı tələbə oxuyur. Sən mütləq aktyor olmalısan”. İndi müğənniliyimdə
qazandığım biliklər köməyimə çatır.
Yaxşı səsə malik müğənnilər çox olsalar da, peşəkarlıqdan uzaqdırlar.
Bəzilərinin hətta diksiyasında qüsurlar var. İncəsənət universitetində
alınan təhsil sənətkar olmaq arzusuna düşənlərə çox şey öyrədir. Bu
gün uşaqlıqda təsəvvürümə gətirə
bilmədiyim ustad sənətkarlarla eyni
səhnəni paylaşıram. Bu uğurum və
xoşbəxtliyimdir. Onların dilindən hər
dəfə eşidəndə ki, “bacılar nə qədər
böyük-kiçik yeri bilən, hörmət saxlayan, sadədirlər” – ürəyim dağa dönür.
Və mən gənc ifaçılara üzümü tutub
deyirəm ki, “Ustad sənətkarlara
hörmətlə yanaşın”.
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idi. Teatrın rəhbərliyi səsimi bəyəndi
və məni solistliyə qəbul etdilər. O
gündən bu günə qədər Mahnı teatrında çalışıram. Özümü xoşbəxt
hesab edirəm ki, Azərbaycanın dahi
sənətkarı Rəşid Behbudovun adını
daşıyan teatrda ilk qədəmlərimi atmışam. Bu sənət məbədində işləmək
çətindir, ona görə ki, Rəşid Behbudovun yaratdığı teatrda onun davamçısı olmaq, hər çıxışında müğənnidən
böyük məsuliyyət tələb edir. Həm
də bu teatrda işləmək asandır, ona
görə ki, Rəşid müəllimlə 25 il birgə
çalışan ustad Kamil Vəzirovdan
sənətin sirlərini öyrənirəm. Kamil
müəllim dahi müğənni ilə bütün dünyanı gəzib. Onlar çiyin-çiyinə verib
Azərbaycan musiqisini təbliğ ediblər.
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SƏNƏT UĞURLARI,
SƏFƏRLƏR
Q Böyük səhnəyə çıxışınız baş tutubmu?
G Mahnı Teatrını böyük səhnə
hesab edirəm. Burada ilk çıxışımız
bacımla birgə olub. H.Əliyev adına
sarayda, Dövlət konsertlərində də
çıxışlarımız maraq doğurub. Eyni
zamanda Gülüstan sarayındakı
tədbirlərdə də oxumuşuq. Bizi tamaşaçılar Opera teatrının, Filarmoniyanın səhnələrində də dinləyiblər.
Daha çox doğma Mahnı teatrında fəaliyyət göstəririk. İstər solo,
istərsə də duet şəklində vaxtaşırı
konsertlər veririk. Məktəblərdə, orduda, ayrı-ayrı bölgələrdə şagirdlərin,
əsgərlərin, zəhmət adamlarının, zi-

Xalq mahnıları

yalıların da tez-tez qonağı oluruq. ilə səfərlərimiz gözlənilir. Əvvəllər
Dəfələrlə xarici ölkələrə səfər edib çox sevdiyimiz Polad Bülbüloğlukonsertlər vermişik. Azərbaycandan nun dəstəyi ilə Türkiyənin Ankara,
kənarda muğamlarımızı, xalq mah- İstanbul şəhərlərində, Almaniyada
nılarımızı təbliğ etmək o qədər də konsertlərimiz olub. Oxuduğumuz
asan deyil. Təbii ki, konsertlərdən muğamlar, xalq mahnıları daha çox
sonra təəssuratlar ürəkaçan olur. sevilib. Azərbaycanda musiqinin büXaricdə ilk konserti 1995-97-ci illərdə tün janrları yüksək səviyyədə inkiİsveçrənin Malinum və Stokholm şaf edib. Həm estrada, həm klassik,
şəhərlərində vermişik. 2001-ci ildə həm də xalq mahnılarımız. Amma
Starsburqda Avropa Şurasının bina- mən deyərdim ki, xarici ölkələrdə
sında çıxışlarımız olub. Avstriyada xalq musiqilərimiz, klassik mahnılaAzərbaycan mədəniyyəti günlərində rımız və muğamlarımızı sevə-sevə
tamaşaçılara xalq mahnılarımızı dinləyirlər.
təqdim etmişik. Paytaxt Viyanada
Q Gördüyünüz işlər barədə hesabaşlayan tədbirlər ölkənin daha beş
bat vermək lazım gəlsə, nələri sadaşəhərində uğurla davam edib. Böyük
layardınız?
bir tədbir idi. Hazırda digər ölkələrə
də yol açılıb. Yeni Mədəniyyət nazi- G Bu günə qədər beş diskimiz çıxıb.
rimiz Əbülfəs Qarayevin təşkilatçılığı Birlikdə yeganə klipimiz «Şahnaz»►
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mahnısına çəkilib. Ayrı-ayrılıqda isə
mənim kliplərim daha çoxdur, amma
əsil sənətçi sözünü kliplə demir. Müasir gənclərin yadında qalmaq üçün
ya qalmaqal yaradırlar, ya da klip
çəkdirirlər. Biz qalmaqaldan çox uzağıq. Sənətçinin reklamı səsi və ifaçılıq məharətidir. Bəlkə də bəzilərinki
qədər çox kliplərimiz yoxdur, amma
inanırıq ki, xalq bizi sevir. Özümüzə
məxsus tamaşaçı auditoriyamız,
sevənlərimiz var. Bir müğənnini
hamı sevə bilməz. Hər sənətkarın öz
pərəstişkar ordusu və istəməyənləri
mövcuddur.

Q Televiziya kanallarında keçirilən
Q Muğam sizin üçün nədir?
müsabiqələr barədə fikrinizi bilmək
G Muğam
damarımızda
axan
istərdik?
qanımızdır. Laylalarla gözümüzü
G O da bir seçimdir. Gənclər üçün
dünyaya açsaq da, hər an ürəyimiz
yol açılır. Amma istəməzdim ki, tele- muğamla döyünüb. Buna görə də
fon zəngləri ilə olsun, orda səsi olma- Azərbaycanda muğamı sevməyən
tapmazsan.
Bir
dəfə
yanlar da var, istər-istəməz qohum- adam
ları, tanışları telefonlarla belələrinə gənclərdən ibarət bir yığıncağa dəvət
səs qazandırırlar. Təcrübə artdıqca, almışdıq. Başqa ifaçıların hamısı esmüsabiqələrdə iştirak edənlər ara- trada müğənniləri idilər. Dedim: “Ay
Gülyaz, biz burada nə oxuyacağıq?”
sında ən yaxşı ifaçı qalib seçiləcək.
Amma, inanın ki, bir parça muğam
deyib, xalq mahnılarımızı ifa edəndə
MUĞAM DAMARIMIZDA
səhnədən nə qədər alqışlar gəlməyə
AXAN QANIMIZDIR
başladı. İndi estrada müğənniləri
belə xalq mahnılarını müasir şəkildə
Q Bəs nə səbəbə əməkdar arQ Başqa ölkələrdən iş təklifi gəlsə,
gənclərə
sevdirməyə çalışırlar.
tist adına layiq görüldüyünüzü qəbul edərsiniz?
“hesabat”ınıza daxil etmədiniz?
G Olduğum ölkələrdən təklif gəlib,
NİŞANLIM TÜRKİYƏLİ
G Əslində ad-sanı sənətçiyə xalq
amma qəbul etməmişəm və edə
verir. Dövlətimizin isə qayğısını bilmərəm. Özümüz hələ oxuya-oxu- DEYİL
həmişə hiss etmişik. Bəli, 1998-ci ildə ya öyrənirik. Muğam elə sənətdir
Q Eşitmişik, ailə həyatı qurmağa
çox gənc yaşlarımızda əməkdar ar- ki, öyrəndikcə yeni sirləri açılır və hazırlaşırsınız?
tist fəxri adı ilə mükafatlandırılmışıq. yenə qaranlıq məqamları qalır. MuG Açığı, evlənmək barədə həmişə
2002-ci ildə isə Prezident təqaüdünə ğam ifasını başqa ölkələrdə inkişaf
layiq görüldük. Ruhu şad olsun, etdirmək çətindir. Mən İncəsənət düşünürdüm. Deyirdim ki, insanın
Heydər Əliyevə çox minnətdarıq. Universitetində muğamdan dərs sənəti olsa da, ailə birinci yerdə olmalıdır. Ümumiyyətlə, hər bir qadın
Bizə “oxuyan bacılar” adını da o ver- deyirəm.
İstedadlı
tələbələrim
ana
olmalıdır. Mən çox düşünüb-damişdi. Prezidentimiz İlham Əliyev də var. Yavaş-yavaş artır onların sayı.
şındım,
sənətimlə bağlı müəyyən
sənətimizi çox istəyir, xanımı Meh- İstərdim ki, tələbələrim arasından
addımları
atmalı idim, bu səbəbdən
riban Əliyeva ilə birlikdə muğama yaxşı müğənnilər, xanəndələr yetişailə
həyatı
qurmağa tələsmirdim.
daim diqqət ayırır.
sin.
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Ziya və Gülyanaq səadət yolunun
başlanğıcında... Xoşbəxt olun!..
Məleykə Əsədovanın toyu idi. Mən
onda ailə qurmaq barəsində düşünmürdüm. Sənət yoldaşım Zöhra
Abdullayeva ilə bir masa arxasında
oturmuşduq. O, əlini açıb dedi ki, “ay
Allah, Gülyanağın da toyunu mənə
göstər”. Onda içimdə qəribə hislər
oyandı. Fikirləşdim ki, yaxşı şeydi toy.
Bəli, son aylarda yenə də ailə mənim
üçün birinci yerdə durur. Ona görə nişanlandım. Ziya məni səhnədə görüb,
sevib. 2001-ci ildə Türkiyədə birlikdə
səfərdə olmuşduq. Sonra get-gələ
salır, yubandırırdım. Çox düşündüm,
daşındım, nəhayət, qərara gəldim ki,
ailə qurmalıyam. Çoxları elə bilir ki,
Ziya türk vətəndaşıdır. İnanın, mən
xarici ölkələrdə olanda qarşıma çox
elçilər çıxırdı, düşünürdüm ki, yalnız
öz azərbaycanlımızla ailə həyatı qurmalıyam. Ziya zəngilanlıdır, baxmayaraq ki, Bakıda yaşayıb. Hazırda onun
valideynləri Türkiyədə məskunlaşıblar.
Qaynanam gözəl həkimdir. Bəlkə, toyumuzdan sonra onu gətirdik Bakıya
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May ayının 10-da - Gül bayramı günü bacılarımızdan çox gəlinlərimizin əli
anadan olduğum Böyük Dəhnədə çatır bizə. Hər ikisi dayaq olur. Ailədə
"Xınayaxma" keçirildi. İnşallah, iyun on uşağıq və biz iki bacı qardaşlarıayının 9-da Bakıda əsas toyumuz mıza əlimizdən gələn köməyi etmiolacaq. İnanmıram ki, sənətlə ailə şik. Bilirsiniz ki, hər ailədə ruzi birinin
arasında seçim qarşısında qalım. qismətinə düşür. Əgər ailəmizdə
Əksinə, Ziya mənə yaxın köməkçidir. ruzu bizə çatıbsa, borcumuzdur ki,
Görürəm ki, özüm qədər səsim də doğmalarımıza bacardığımız qədər
ona əzizdir. Məni sənətdən ayırmaz. kömək əli uzadaq. Həyatda ən
Bəlkə, ola bilər ki, bir müddət övlad qorxduğumuz şey valideyinlərimizi
- ailə işləri ilə bağlı səhnəyə çıxmayım. itirməkdir. Qoy Allah onlara bol-bol
Amma bu heç də müğənnilikdən ta- ömür versin, biz də onlara sığınaq. Və
mam uzaqlaşmaq deyil...
hər bir övladın borcudur ki, valideyninin
çörəyini itirməsin. Xoşbəxtliyimiz
Q Ev işlərinə vaxt ayırırsınız?
ondadır ki, onlar bu gün bizimlə fəxr
G Adətən, sənət adamlarının ev
edirlər. Sənət aləminin yolları daşişlərinə ayıracaq vaxtları olmur, bunu lı-kəsəklidir. Olmayan söz-söhbətlər
mən də boynuma alıram. Amma evdə yaranır el arasında. Hər zaman çalışolduğum ərəfədə yemək də bişirirəm, mışıq ki, söz-söhbətlərdən uzaq olaq,
ev işləri ilə də məşğul oluram. Ev öz adımızı-sanımızı qoruyaq. Qoy
işləri ilə məşğul olmağı özüm də xoş- deməsinlər ki, bu sənətə gəldi, belə
layıram. Gəlinlərimiz Dilarə xanım və oldu, elə oldu… Əslində ifaçılıqda əyri
Nigar xanım bizə hər işdə yaxından yol da var, düz yol da. Mən müğənni
kömək edirlər. Biz onlara gəlin yox, olmaq istəyənlərə ancaq düz yol arbacı münasibəti bəsləyirik. Deyim ki, zulayıram. ■
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Müğənni Alsunu tanımayan, yəqin,
ki, tapılmaz. Sənət karyerası təsadüf
nəticəsində yaranan 22 yaşlı ulduz
səsi ilə artıq çoxlarının qəlbinə hakim
kəsilib. Damarlarında müsəlman
qanı axan müğənninin yaradıcılıq
yolu isə çox maraqlı və uğurlu
faktlarla müşayiət olunub. Alsunu
pərəstişkarlarına yaxından
tanıtmaq məqsədilə gənc ulduzun
23 illik tale yoluna nəzər salmaq
niyyətindəyik.

Rəşad

Lakin ilk vaxtlar dili pis bildiyinə və
doğmaları üçün çox darıxdığına görə
UŞAQLIQ İLLƏRİ TÜMENDƏ KEÇİB…
bir az çətinlik çəkir. İradəli qız tez
bir zamanda bu maneəni dəf edərək
mühitə alışır və ingilis dilində sərbəst
Safina Alsu Rafilovna 1983-cü il uzun müddət yaşatmaq məqsədilə
danışmağa başlayır.
iyulun 27-də Tatarıstanın Buqulma onlardan az-az yediyini də unut1997-ci ildə yenidən Moskvaya qaşəhərində anadan olub. Milliyyətcə mayıb. 5 yaşında olarkən gələcək
yıdır, bir il orta məktəbdə oxuduqdan
tatar olan Alsu müsəlman dininə müğənni piano çalmaq həvəsinə düsonra yenidən Londona dönür.
riayət edir. Atası Ralif Rafiloviç Sa- şür və bu məqsədlə həmin aləti alfin Rusiya Federasiya Şurasında Al- mağı valideynlərindən xahiş edir.
tay Respublikasının senatoru, anası Öz istəyinə nail olan Alsu 5 il
Raziyə İshakovna isə ixtisasca me- şəhərin bu başından o biri
mardır. Alsunun iki qardaşı var. Bö- başına musiqi məktəbinə
yüyünün adı Marat (lakin o, tennisçi gedir.
1992-ci ildən Moskvaya
Marat Safin deyil), kiçiyi isə Renardır.
Alsu 9 yaşına kimi böyük qarda- köçən Alsu orta məktəb
şı və valideynləri ilə birgə Şimalda, və musiqi təhsilini paytaxtTümen vilayətinin Koqalm şəhərində da davam etdirir. 1993-cü
yaşayıb. Bu diyarda qışda hava- ildə isə o, ABŞ-ın Nyu-York
nın temperaturu mənfi 45 dərəcəyə şəhərinə yollanır. 6 ay orada
düşdüyündən, yayda isə 40 dərəcəyə yaşayandan sonra həyatının il
qalxdığına görə, Safinalar ailəsinin yarımını Kopenhagen və Dayaşayış şəraiti də çətin olub. «Orada niyada keçirir. 1995-ci ilin yahətta meyvə olmayıb», -deyə xatırla- zında isə o, Böyük Britaniyaya
yan Alsu uşaq bağçasında olarkən - Londona köçür və burada riyaYeni ilqabağı onlara hədiyyə edilən ziyyat, biznes və rəsm fənlərinə
portağal və şokoladların həzzini üstünlük verilən kollecə daxil olur.
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RƏFİQƏLƏRİ ALSUNU SƏHNƏYƏ
ÇIXMAĞA MƏCBUR EDİR
Alsunun səhnəyə ilk addımı 1993-cü ildə İsveçrədəki yay
düşərgəsindən başlayıb. Gələcək
müğənninin ən yaxın rəfiqəsi Olqa
güclə onu səhnəyə çıxıb oxumağa
vadar edərkən, Alsu öz məharətini
Uitni Hyustonun repertuarından ən
çox sevdiyi «I Will Always Love You»
mahnısını oxumaqla göstərir. Əslində,
oxumağı çox sevən, lakin həddən
ziyadə utancaq olan, səhnədən
qorxan Alsu o vaxtlar heç ağlına belə
gətirməzdi ki, müğənni olmaq arzusu
nə vaxtsa reallaşa bilər.
1998-ci ildə qardaşının toyunda
yenidən bu mahnını ifa edəndən
sonra, anasının rəfiqəsi Alsunu
«Meqapol» Prodüser Mərkəzinin
rəhbəri, prodüser Valeri Beloçerkovskinin yanına aparmağı təkid edir.
V.Beloçerkovski Alsudan nə isə ifa
etməsini xahiş edəndə qız yenidən
sevdiyi mahnını oxuyur. Onun büsbütün oxşarlığı ilə, lakin özünəməxsus
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tərzdə ifası prodüseri valeh edir. «Mahnının elə ilk
bəndinin ifasından sonra
onu dayandırdım, anladım ki,
bu, nadir tapıntıdır. Onun ifa
tərzi uşaq təsiri bağışlamırdı,
bu səs tembrində gələcəkdə
dəfələrlə Anna Germanın səsi
ilə müqayisə ediləcək ümidverici çox şeylər vardı», - deyə Beloçerkovski xatırlayır.
Lakin uğura hələ çox vardı.
Bunun üçün gərgin işləmək lazım
idi…
V.Beloçerkovski o dəqiqə
Alsunu Aleksandr Şevçenko
və Vadim Baykovla tanış edir. Məhz elə bu
şəxslərin mahnısı ilə
də müğənninin karyerasının təməli
qoyulur.
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«QIŞ YUXUSU» MAHNISI
ONUN VİZİT KARTI OLUB

Alsu

1999-cu ilin fevralında Alsunun «Qış
yuxusu» («Zimniy son») mahnısına
çəkdirdiyi ilk klipi televiziya ekranlarına
çıxır. Debüt üçün seçilmiş məxsusi mahnı isə əsl hitə və müğənninin vizit kartına
çevrilir. Mahnını eşidən V.Beloçerkovski
artıq uzun müddət axtarışında olduğu
müğənninin tapıldığını anlayır.
Az müddətdən sonra ekranlara «Bahar»
adlı ikinci klip çıxır. Həmin ilin yayında isə
Alsu öz pərəstişkarlarına «Hərdən» mahnısını bəxş edir. Onu da qeyd edək ki, hər iki
klipin rejissoru yenə də Yuri Qrımov olur.
1999-cu ilin sentyabrında müğənninin
yaradıcılığında «Alsu» adlı debüt albomu
işıq üzü görür.
İlin yekununda isə o, ilk qastrol
səfərlərinə başlayır. Qastrol marşrutunu
Zelenoqrad, Minsk, Xarkov, Dnepropetrovsk, Odessa, Kiyev şəhərlərindən başlayan müğənninin konsert proqramına
Aleksandr Şevçenko və Vadim Baykovun
(o həm də müğənnini müşayiət edən kollektivin bədii rəhbəridir) mahnıları salınır.
Qastrol proqramlarının elə ilk günündən
Alsunun canlı ifa edəcəyi qərara alınır. Bu
məqsədlə də onu müşayiət edə biləcək
müvafiq qüvvəni cəlb etmək üçün əsl
sənətçilərdən ibarət musiqiçilər komandası yığılır. O ki qaldı Alsuya … Qrupun bədii
rəhbəri Vadim Baykov bu barədə belə deyir: «Əslində, Alsunun idman sarayları kimi
möhtəşəm auditoriya müğənnisi olduğunu
ağlıma gətirmirdim. Onun ifa etdiyi musiqi
o qədər lirik və qiymətlidir ki, beləsi, adətən,
çox da böyük olmayan kamera zallarında səsləndirilir. Lakin Ukraynada bütün
konsertlər yalnız idman saraylarında keçdi
və Kiyevdə 11 min tamaşaçının toplanması
mənim səhv düşündüyümü sübut etdi».
Həmin il Alsunun yaradıcılığında
daha bir mühüm hadisə ilə yadda qaldı.
Belə ki, «Meqapol» Prodüser Mərkəzinin
himayəsində olan
Alsu Rusiya şoubiznesində «Universal» kimi rekord kompaniya ilə uzunmüddətli müqavilə bağlayan
ilk müğənni oldu. «Universal»ın rəhbərliyi
Alsunu elə ilk addımından rusiyalı ifaçılar
arasında qərb hit-paradının zirvəsinə yol
açan dəyərli namizəd hesab edir.
Onu da qeyd edək ki, «Universal»la
əməkdaşlıq çərçivəsində müğənni 7 ingilis dilli albom çıxarmağı planlaşdırır. Bu
albomların isə təkcə Rusiyada deyil, eyni
zamanda bu kampaniyanın nümayəndəliyi
yerləşən dünyanın 35 ölkəsində yayımlanacağı nəzərdə tutulur
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BEYNƏLXALQ MÜSABİQƏDƏ RUSİYANIN
ADINI UCALDAN İLK ULDUZ
2000-ci ilin mayında İsveçrənin iştirakçının olduğunu sübuta yetirən
Stokholm şəhərində keçirilən «Yev- yeganə hal idi. Bütün ölkənin ümid
rovideniye» mahnı müsabiqəsində bağladığı bu gənc və zərif qız «Solo»
Rusiyanı təmsil etmək şansı məhz mahnısı ilə Rusiyanı müsabiqədə
Alsuya nəsib olur. Bu müsabiqədə təmsil edərək, 155 bal toplamaqla
iştirakla, təbii ki, onun üzərinə bö- mümkün olmayan bir şücaət göstərir.
yük məsuliyyət düşürdü. Çünki belə İlk dəfə idi ki, belə bir mötəbər yabir möhtəşəm mahnı yarışmasında rışmada yalnız daniyalı «The Olsen
Rusiya müğənnilərindən heç birinə Brothers» duetini irəli buraxmaqla
indiyə kimi ilkin yerlərdən birini qa- 2-ci yeri tutur. Lakin Alsunun qazanzanmaq nəsib olmamışdı.
dığı bu 2-ci yer hamı üçün qələbəyə
Qeyd edək ki, müsabiqəyə qa- bərabər olur. Bu çıxışından sonra
tılan zaman Alsunun cəmi 16 yaşı bütün dünya Alsu haqqında danışvardı. Bu isə «Yevrovideniye» mağa başlayır və Qərbdə onun ilk
müsabiqəsinin tarixində belə gənc pərəstişkarları yaranır
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17 YAŞLI ƏMƏKDAR ARTİST
Kazanda verdiyi konsertin
2000-ci ilin iyun ayında Alsu ən üçün konsertə 86 min tamaşaçı topböyük qastrol səfərinə - Volqaətrafına laşır. (Qeyd edək ki, Buqulmada, sonunda da Alsuya «Tatarısyollanır. Bu turda o, Volqadan tut- ümumiyyətlə, 100 minə yaxın adam tanın əməkdar artisti» adı verimuş Rostovadək 11 ölkədə konsert yaşayır.) Konsertdə isə Alsunu xoş lir. Respublikanın baş naziri isə
proqramı ilə çıxış edir. Qastrol səfəri bir sürpriz gözləyir. Belə ki, şəhərin müğənniyə musiqi sənətindəki
müddətinə təsadüf edən ad gününü meri 17 yaşlı müğənnini «şəhərin fəxri uğurlarını təsdiqləyən fəxri fərmanı
isə (iyulun 27-si) müğənni doğulduğu vətəndaşı» elan edərək, ona xüsusi təqdim edir. Bu nailiyyətləri sadaBuqulma şəhərinin mərkəzi meyda- sifarişlə yığılmış «Alsu» nömrə nişan- layan bir çox qəzetlər isə Alsunun
nında pulsuz konsert verməklə qeyd lı, çəhrayı rəngli «Oka» avtomobilinin həmin qastrol səfərini «zəfər turu»
adlandırırdı.
edir. Öz həmyerlilərini təbrik etmək açarını təqdim edir.

MƏŞHUR ULDUZLA DUET
OXUYAN İLK RUSİYALI
MÜĞƏNNİ
«Universal» kompaniyası ilə əməkdaşlığı
sayəsində Alsu dünya şöhrətli ulduzla duet oxuyan ilk Rusiya mügənnisi kimi tanındı. Şübhəsiz,
söhbət Enriki İqlesiasdan və onun «You`re My
№ 1» mahnısından gedir. Bu mahnı Londonda,
lakin ayrı-ayrı studiyalarda lentə alınıb. Alsu ilə
Enriki isə ilk dəfə Moskvada, ispaniyalı ulduzun
Kreml Sarayında verəcəyi solo-konsertdən 1
gün əvvəl tanış olublar.
2000-ci il sentyabrın 28-də keçirilən həmin
konsertə gələnlər çoxdan gözlədikləri bir
sürprizlə qarşılaşırlar: Alsu ilə Enriki öz duetmahnılarını pərəstişkarları üçün, nəhayət ki,
canlı ifa edirlər. Mahnının son akkordları zalın
gurultulu alqışları ilə müşayiət olunur. Bunun ardınca televiziya ekranlarında həmin möhtəşəm
mahnıya çəkilmiş klip görüntülənir.
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RUSİYALI ULDUZUN DÜNYA
SƏHNƏLƏRİNDƏKİ NÖVBƏTİ UĞURLARI
2001-ci ildə Alsu Rusiyada ilin
diskləri çox satılan artisti kimi Monte-Karloda13-cü
«World
Musik
Awards» təqdimetmə mərasimində
iştirak edir. Hər il dünyanın ən
yaxşı müğənnilərini bir yerə yığan
Monte-Karlo mərasimində iştirakı
Alsu üçün təkcə şərəf deyildi, həm
də özünü bir daha bütün dünyaya
tanıtmaq şansı verir. İyun ayında
müğənni Parisdə YUNESKO-nun
mənzil qərargahındakı böyük zalda Fransada Tatarıstan Respublikası günləri çərçivəsində keçirilən
konsertdə iştirak edir. Tatarıstan
prezidentinin dəvətilə Parisə gələn
müğənni xoreoqraf Pol Smitin hazır-

ladığı xüsusi proqramla çıxış edir.
2001-ci ilin iyul-avqust ayları isə
Alsunun Qərbdə yeni albomunun
reklamına həsr olunur. Avqustda o,
Polşada Jonome festivalında çıxış
edir. Noyabrda isə Almaniyanın
Frankfurt şəhərində MTV-nin keçirdiyi növbəti 2001-ci ilin «EVROPE MUSIC AWARDS» təltiflərinin təqdimat
mərasimində Rusiya ilk dəfə olaraq
öz qalibini təqdim edir. Yenə də ilin
ən populyar rusiyalı ifaçısı adını
Alsu qazanır. Bu qələbə səsvermə
nəticəsində bəlli olur və həmin
səsvermədə Alsu Rusiya şou-biznesinin ulduzları olan Zemfira, «Tatu» ,
«Bi-2», «Mumiy Troll»u arxada qoyur.

PRODÜSERİ ALSUNU TƏRK EDİR
Məhz 2002-ci il Alsu üçün
bir qədər çətin keçir. Yanvarda
jurnalistlər üçün mətbuat konfransı keçirən müğənninin prodüseri
V.Beloçerkovski tutduğu
vəzifəsindən getməsi barədə açıqlama verir. Bundan sonra Alsunun
karyerası ilə Aleksandr Şevçenko
məşğul olmağa başlayır. Eyni zamanda müğənninin Qərbdə tanınması ilə məşğul olacaq menecer
seçimi ilə bağlı axtarışlara başlanır.
Kastinq dünya şou-biznesinin ən
yaxşı menecerləri arasında aparılır və nəticədə seçim «Travis»in
prodüseri Denis İqlsbinin üzərində
dayanır. Elə həmin il Alsu daha bir
addımını kinoda sınayır. İlk dəfə
olaraq, o, rejissoru Aleksandr Pavlovski, prodüseri Dmitri Xaratyan
olan «Atlantida» kinofilmi üçün Rusiyanın tanınmış bəstəkarı Maksim
Dunayevskinin «Buludlar üzərində
uçan» və «Orada» mahnılarını yazdırır. Hər iki mahnı Alsunun ifasında,
həqiqətən də, filmin bəzəyinə çevrilir.
2002-ci ildə Alsu eləcə də Moskvada verəcəyi ilk solo konsert proqramına hazırlaşır. Rusiyanın paytaxtındakı konsertin daha yaddaqalan
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olması üçün çox düşünüb-daşınan
müğənni 3 müxtəlif konsert salonunda 3 müxtəlif konsert proqramı ilə
çıxış etmək qərarını verir. Bununla
da o, pərəstişkarlarına nəyə qadir
olduğunu sübuta yetirmək istəyir.
Hər 3 konsert proqramını anşlaqla
yola verən Alsu öz pərəstişkarlarını
bir zalda kamera musiqisi, digərində
müasir musiqi, üçüncüsündə isə
elitar tamaşaçı kütləsinin zövqünü oxşamaqla istəyinə nail olur.
2005-ci ilin martında Moskvada
şou-biznes sahəsində ilk ümumrusiya mükafatı olan «Qızıl arı»nın
təqdimat mərasimi keçirildi. Həmin
mükafat idman, siyasət, kino,
musiqi, KİV və moda sahəsində
önəmli şəxslərə təqdim olundu. Bu ilk mükafatın namizədləri
isə Rusiyanın aparıcı KİV-nin il
ərzində apardığı monitorinq yolu
ilə müəyyənləşir. Təşkilatçıların
sözlərinə görə, il ərzində adları daha çox mətbuatda çəkilən və
daha çox diqqət mərkəzində olan
mötəbər şəxslər məhz bu mükafata layiq görüləcəklər. Alsu «Qızıl
arı»nın «Ən yaxşı ifaçı»sı mükafatına layiq görüldü.
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ALSU ƏRİNİN XƏTRİNƏ
SƏHNƏDƏN GEDƏCƏKMİ?
Bu ilin mart ayının 18-də Alsu
ilə Yanın nikah mərasimi baş tutdu.
Qəzetlər yazır ki, ilin ən məşhur toyunda gəlin tərəfin qonaqları narazı
qaldılar.
Alsu və Yan Abramovların
(Müğənni ərinin familiyasına keçmişdi)
axşam
düşəndə
atəşfəşanliqla
başlanan bayramsayağı toy şənliyi
iki gün davam etdi. Əvvəl dəvətlilər
«Rusiya» Dövlət Mərkəzi İstirahət
zonasında gəzintiyə çıxdılar. Sonra
ən elitar restoranda - «Safisa»da
nikahı qeydəalma mərasimi keçirildi. Deyilənlərə görə, bəzilərinin heç
toyun ilk axşamı məclisdə axıradək
əyləşməyə
hövsələləri
çatmadı.
Hətta «Lukoyl»un prezidenti Vahid
Ələkbərov və Tatarıstanın baş naziri Rustam Minnixanov hədiyələrini
təqdim edən kimi oranı tərk etdilər.
Jurnalistlər içəri girməyə nə qədər
təşəbbüs göstərsələr də, əli silahli
mühafizə dəstəsinin “səddi”ni aşa
bilmədilər. Bu səbəbdən də şənliyin
gedişi haqqında ancaq ara söhbətləri
qəzet səhifələrinə düşdü.
Gəlinin qohumları daha çox milli
koloritin olmamasına təəccübləndilər.
Nədənsə, məclisdə tatar xalq musiqisi səslənmədi və milli yeməklər
süfrəyə gətirilmədi. Eləcə də nəzərdə
tutulduğu kimi molla kəbin kəsmədə
iştirak etmədi. Ravin isə təbrik
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edənlər arasında idi. Toyun iştirakçısı
İosif Kobzon qələm sahiblərinə istehza ilə söyləyib: «Təəssüflər ki,
molla çağırılmamışdı. Yoxsa siz
yazardınız ki, məclisdəkilərin başı
xarab olub…»
Belə məlumat yayılıb ki, Alsunun sevimli baba və nənəsi də toy
şənliyində iştirak etməyib. Müğənni
şənlikdə rəfiqələrindən birinə etiraf edib ki, səhnədən uzaqlaşmağa
hazırlaşır. Ən azı il yarım özünü ancaq ailəsinə həsr etmək arzusundadır.
Gizlin deyil ki, o, uşaq dünyaya
gətirmək istəyir.
Təntənənin ikinci günü hər şey
adi qaydada təşkil olundu. Təmtərahlı geyimlər cinslərlə əvəzləndi.
Doğrudur, bu mərasimdə də öz saç
düzümü ilə diqqəti cəlb edənlər vardı.
Süfrələr isə boş idi, delekateslər yanyana düzülməmişdi. Qonaqlara adi
şeylər -perojkilər, salatlar, kolbasalar
verilirdi.
Alsu əyninə çiyələk rəngli uzun
ipək don geymişdi. Yan özünü əsl
ev sahibi – bəy kimi aparırdı, qonaqlara qayğı göstərir, şənliyin düzgün
təşkilinə göz qoyur və arvadına imkan vermirdi ki, hansısa məsələdə
ona yardımçı olsun. O, tez-tez dilinə
gətirirdi:
-Mənə elə gəlir ki, dünyanın ən
gözəl qadını ilə evlənmişəm. ■
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Beşik bəşər oğlunun yer üzündəki ilk mənzilidir. Onun quruluşu dünyanın ilkin təsəvvürlərdəki mifik modelinə uyğundur. Göy türk qamlarının görüşlərində
dünya yurd (çadır) şəklindədir. Kosmosdakı Ağ yol (Süd yolu, Kəhkəşan) çadrın tikişləri, ulduzlar isə işıq üçün açılan dəliklərdir. Tanrılar hərdən çadrı
açırlar ki, yerə tamaşa etsinlər. «Kitabi-Dədə Qorqud» eposunun
finalında oğuz-türk elinin iki qanadı bir-birinə asi düşüb vuruşur,

Əsrlər boyu beşik
azərbaycanlıların
məişətində əsas yatacaq
vasitələrindən biri kimi
işlənməsinə baxmayaraq,
nədənsə, son illərdə ona
maraq azalmışdır. Buna
görə də respublikamızın
şimal-qərb bölgəsini
gəzərkən beşik
ustasına rast gəlmədik.
Təkcə Şəki şəhərində
xarrat Akif Xəlilovun
emalatxanasında ona
hərdən beşik sifariş
verildiyini eşitdik.
nəticədə şər məğlub olur. Qələbədən sonra
elin başçısının gördüyü ilk iş bundan ibarətdir
ki, «Qazan gög alan çəmənə çadır dikdirdi».
Göründüyü kimi, burada qurulan çadır göylə
əlaqələndirilir. Məhz qam inamında göstərilir
ki, dünyanın bütövlüyünə qarşı yönələn
təhlükələr aradan qaldırılanda el Göy Tan-
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Usta böyük həvəslə beşik
düzəldir. Onun nəvələri də
babalarının yolunu davam etdirmək
istəyirlər. Görəsən, beşik düzəltməyin
sirlərini öyrənəcəklərmi?

rının şərəfinə göy altında mifik dünya
modelini simvollaşdıran göy rəngli, başı
göyə çatan çadır qurulmalıdır.
Azərbaycan
türklərinin
qam
görüşlərində isə bütöv kainat üç çadırdan ibarətdir: ağ, qırmızı və qara.
Birincidə Günəş tanrı, ikincidə insanlar
– oğuz tayfaları, üçüncüdə isə günaha
batanlar məskunlaşırlar. Abidədə həmin
təsəvvürlərə söykənən mifik dünya modelinin tam təsvirinə rast gəlirik. İlk boyda göstərilir ki, Bayındır xan «bir yerə ağ
otağ, bir yerə qızıl otağ, bir yerə qara
otağ qurdırmışdı. «Kimün ki, oqlı-qızı
yoq, qara otaqa qondurın, qara keçə
altına döşən, qara qoyun yəxnisindən
öginə gətirün. Yersə, yesün, yeməzsə,
tursun - getsün» – demişdi. «Oğlı olanı
ağ otağa, qızı olanı qızıl otağa qondurın.
Oğlı-qızı olmayanı allah-təala qarğıyıbdır, biz dəxi qarğarız, bəllü, bilsün» - demiş idi». Otaq burada «Dünya Çadırı»
mənasındadır. Diqqət yetirin, kişi başlanğıc - ağ rənglə, qadın başlanğıc isə
qırmızı rənglə əlaqələndirilir. Ağ - işıq,
aydınlıq, müdriklik demək idi və tanrının
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ən başlıca nişanəsi sayılırdı. Və bütün rənglərin
ağ rəngdən yarandığı ehtimal olunurdu. Ağ otaq
(çadır) işıqlı – Yuxarı dünyanın modeli idi. Qırmızı qanın dəyişməzliyini, bolluğu, bərəkəti və
torpağı mənalandırırdı. Bu, orta dünyanın -Yerin işarəsi idi. Qara isə ölümü, fəlakəti, şəri ifadə
edirdi. Qara çadır Yeraltı aləmin nişanəsiydi.
Üçqatlı dünyanı əks etdirən çadırlarda hər şey
konkretdir və hər dünya özünəməxsus əlamətləri
ilə nəzərə çatdırılır. Sonrakı boylarda üç deyil,
bir çadırla da kainatı simvollaşdıran təsvirlərə
rast gəlirik.
Beşik də bu mənada çadıra bənzədilərək
qurulub. Onun yuxarı hissəsi göylə, ortası - yatacağı yerlə, dairəvi ayaqları isə o biri aləmlə
əlaqələndirilib. Beşiyin yırğalamaq üçün nəzərdə
tutulan ayaqlarının yarımdairəvi quruluşunun
bir mənası da odur ki, beşiyin – körpənin ilk
məskəninin o biri dünya ilə bağlılığı qırılsın.
El adətincə, boş beşiyi yırğalamazlar. İnsanlarsız dünya boş qalır. Boş beşik yırğalansa, şər
qüvvələr onun içərisinə doluşar və o evdə uşaq
doğulmaz. «Koroğlu» dastanında Nigar xanımın
oxuduğu bir nəğmədə deyilir:
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Necə baxım ev-eşiyə,
Yaralı könlüm üşüyə.
Toz bürümüş boş beşiyə
Şirin layla çalan yoxdur.
Beşiyin boş qalması övladsızlığa işarədir.

139

SƏNƏT DÜNYASINA SƏYAHƏT

Xarrat

Biz usta Akifin bir el
mahnısını zümzümə
edərək beşik hazırlamasını
axıradək izlədik. Şəkillərə
baxın və düşünün: Nigar
xanımın dediyi kimi, niyə
beşikləri toz basmalıdır?

Beşik

əlamətdir. Ona görə ki, 40 gün ərzində
körpənin taleyi – alın yazısı yazılır.
Qələm onun gələcək həyatının başqa
şəklə düşməsinə yardım edər.
İnsan dünyadan köçəndə də onun
gerçək aləmlə rühi bağlılığının müddəti
qırx gündür.
Körpə 15 və 40 günündə çimizdirilir. Bu zaman suya daş və buğda atırlar. İstəyirlər ki, uşağın zərif sümükləri
daş, qaya kimi möhkəm, dağ tək
vüqarlı olsun, güzaranı isə buğdalar
qədər bərəkətli, bolluq içərisində keçsin. Sonra təmizlənmiş uşağı beşiyə
qoyub layla çalırlar, yatırırlar.
Maraqlıdır ki, dilimizdə işlənən “beşik” kəlməsi “ocaq” sözü ilə birlikdə
daha geniş məna tutumuna malikdir.
Başlanğıcda təkcə körpənin yatacağını bildirdiyi halda, hazırda mənəvi daşıyıcılara qoşularaq ali varlıqları diqqət
mərkəzinə çəkir: mədəniyyətin beşiyi,
şairlər beşiyi, musiqinin beşiyi, igidlərin
beşiyi və s. Xalq üçün “beşik” kəlməsi
müqəddəs sayıldığından onu heç vaxt
pis məfhumlarla yanaşı işlətməzlər.
Məsələn, “şərin beşiyi” deməzlər,
“şərin yatağı” şəklində işlədərlər.

Xalqın ağır qarğışlarından birində
məsələ çox kəskinliklə qoyulur:
“Beşiyin həmişə boş qalsın!”
El adətinə görə, körpə doğulandan sonra 40 gün evə yad adam
gələ bilməz. Niyə? Ona görə ki, bu
müddət ərzində onun bədəni olduqca zəif və ruhu hələ o biri aləmlə
əlaqəli olur. Düşdüyü məkanda
– yeni ailə ocağına alışanacan
kənardan evə qədəm basanlarla
birlikdə, xəlvəti içəri şər ruhlar da
soxular, uşağın gerçək dünyadan
əllərini üzər.
Uşağın yanına yaxınları gələndə
belə ciblərindəki acı və pis şeyləri
çıxarıb gözdən uzaq yerdə qoyurlar.
Onlar özləri ilə ancaq şirni, noğul
gətirə bilərlər. Xüsusilə tütün, istiot,
soğan və sarımsaqla birlikdə uşaq
yatan otağa daxil olmaq qəbahət
sayılır. Qələm də gətirmək pis
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Kino

Ramazan Qafarlı

LAYLA ANALARIN
MÖCÜZƏSİDİR
“QAFQAZ TURİZM” təqdim edir: “LAYLALAR” filmi
(“Azərbaycan telefilm” Yaradıcılıq Birliyinin istehsalı – 2006)

na, uşaq və nəğmə - layla! Film bu üçlüyün bağlılığına, vəhdətinə həsr olunub. Üçlük əslində
Filmin yaradıcı heyəti
dünyanın bütövlüyüdür: yaradıcı, gerçək aləm
və mənəvi-ruhi aləm. Filmdəki üçlükdə ana yaraSsenari müəllifı
Səidə Rzayeva
dıcı, uşaq gerçəklik, nəğmə isə mənəvi tərəfdir.
Qurluşçu rejissor
Vasif Məmmədzadə
Qurluşçu operator
Mahir Cahangirov
Yusif Vəzir ananı insaniyyətin məşəl aparanı
Ədəbi redaktor 		
Eldar İskəndərzadə
adlandırıb. O deyirdi ki, bu məşəl güclü olsa,
Səs rejissoru 		
Rəşad Mustafayev
insaniyyətin getdiyi yol da lazımınca işıqlanar.
Səs
operatoru
		
Elxan Rüstəmov
Və azərbaycanlı ananın gücünün mənbəyi yaAssistentlər 		
Fuad Xalxali,
ratdığı nəğmələr – laylalardır.
Elşən Bədəlov
Bir-iki yaşında uşağın güzaranı, demək olar ki,
Montajçı 		
Şahin Nəcəfov
beşikdə, ya da ana qucağında keçir. Körpələrə
Aparıcı və məsləhətçi Ramazan Qafarlı
aid xalq yaradıcılığı nümunələri də məhz beşik
Kompüter qrafikası
İlkin Əhmədov
başında, nənni yanında analar tərəfindən yaSürücü		
Tərlan Mehdiyev
Filmin direktoru		
Valeh Həsənli
radılıb ifa edilir. Təsadüfi deyil ki, bir sıra xalqlarda - rus, ukrayna, belarus, komi, mordva və
“Azərbaycan telefilm”
latışlarda körpələrin yatırılması zamanı oxunan
Yaradıcılıq Birliyinin
nəğmələr uşaqların yatacağına verilən adla üstdirektoru		
Vüqar Tapdıqlı
üstə düşür. Bizdə də bəzən laylalar nənni kimi
təqdim olunur. Deməli, uşaq beşikdə, nənnidə,
yürtməkdə olduğu anların bir hissəsini qadınla- addım da ata bilmir, iməkləyir. Ətrafdakı insanrın oxuduğu nəğmələrin müşayiəti ilə keçirir; lay- larla təzə-təzə isnişir. Və layla körpəni dünyanın
lalarla yuxuya gedib, oxşamalarla gözünü açır, dərkinə doğru gedən yola doğru aparır. Əslində
bəsləmələrlə, arzulamalarla, oyatmalarla əylənir, uşaq ana nəğmələrindəki sözlərin mənasını
gülüb-oynayır.
anlamır. Lakin həzin səslər yavaş-yavaş
...Ana layla çalır. Beşikdə körpə uyuyur. körpələrin ruhuna, qanına keçir. Onlara bir sıra
Gözlərini dünyaya qapayanda da, açanda da keyfiyyətlər aşılayır. Körpəliyində ana laylasını
onun qulaqlarına həzin nəğmə səsi gəlir. Hələ dinləməyəndən əsil vətəndaş və millətinə yararlı
onun şüuru oyanmayıb. Hələ dili açılmayıb. O, insan ola bilməz. Ana südü körpənin fiziki inki-
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Layla anaların möcüzəsidir

şafına yardım göstərən əsas qidadırsa,
layla onun mənəvi qidasıdır. Ana südünü əmməyən uşaq cılız, zəif, qorxaq,
dəymədüşər böyüyür. Laylalarsız isə
o, mənən yoxsul, adamayovuşmaz,
vətənə, torpağa laqeyd olur.
Laylanın möcüzəsini göstərən filmdə
istedadlı şair Eldar İskəndərzadənin
“Laylay” şerindən proloq kimi istifadə
olunur:
Ana ürəyinin alovu, közü,
Laylay - nəğmələrin ilk nidasıdır.
Nəğmələr layladan doğulub, düzü,
Layla nəğmələrin əlifbasıdır.
Analar sübhədək min bir xəyalla
Körpəni laylayla yatırar ancaq,
Axı, hansı dildə çalınsa layla,
O dildə danışar, dil açar uşaq.
Naşı nə anlar ki, naşı çalmasın,
Ruhun nəğməsini
ruhdan salmasın.
Analar uşağa, uşaq beşiyə,
Körpələr laylaya
həsrət qalmasın...

www.caucasustour.az
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Ləman

Gözəl görünmək hər bir kəsin arzusudur. Bəs,
əsil gözəlliyi əldə etməyin sirri necə, hər birinizə
bəllidirmi? Şübhəsiz, bu barədə bilgisi yetərincə
olanlar tapılsa da, düşünürük ki, "Gözəlliyin sirri" adlı rubrikamızdan öyrənəcəkləriniz də az
olmayacaq. Elə isə, gözəllik sorağında olanlar
(həm də olmayanlar), jurnalımızın sizlərə həsr
etdiyi səhifələri nəzərdən qaçırmayın. Təqdim
etdiklərimizə iradınız, təklif və əlavələriniz olsa,
onları xüsusi məmnunluqla qəbul etməyə hazırıq.

lığınıza, həm də gözəlliyinizə xələl gətirə bilər.
Əgər orqanizminizdə A və B vitaminləri çatışmırsa, üzünüzə nə qədər qulluq edirsiniz, edin, heç
bir müsbət nəticə əldə etməyəcəksiniz. Dəriniz onsuz da quru qalacaq, qabıq verəcək və saçlarınız
kövrəkləşəcəkdir.
Vitaminlərlə bağlı ümumi vəziyyətiniz pisdirsə,
bu, mütləq üzünüzün rənginə, qırışların artmasına, dərinizin parlaqlığına və həssaslığına təsir
göstərəcəkdir.
Adətən, vitaminlər A, B, B1, B2, B12, C, D,
E, F, H, K üzrə təyin olunur. Əsasən, tərəvəz
və meyvələrdən alınan vitaminlər gündəlik qida
Vitaminlərin gözəlliyə təsiri
qəbulu zamanı yemək məhsullarında çatışmırsa,
Orqanizm üçün həyati əhəmiyyətə malik olan gözəlliyinizdən söhbət gedə bilməz. Beləcə vitaminvitaminlərin gözəllik yaradıcısı kimi xüsusi rolu sizliyinizi aradan qaldırmaq istəyirsinizsə, tərtib edilvardır. Unutmayın ki, vitaminsizlik nəinki sağlam- miş «vitamin cədvəli»ndən faydalanın.

- vitamini çatışmadıqda insan toranlıqda pis görür, onun yaraları gec sağalır, dərisində quruluq
müşahidə olunur, saçlarının rəngi tutqunlaşır, dibi qabıq verir, tükləri tez qırılır, dırnaqlarında yumşalma müşahidə olunur. «A» vitamini yerkökü, pomidor, paxla-lobya, yaşıl noxud, ispanaq, kahı, narıncı,
süd, yağ və pendirin tərkibində vardır.
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- vitamininin yoxluğu
zamanı ruh düşgünlüyü və piylənmə baş verir. Əsəb sistemi pozulur. «B» vitamini mayada, çovdar
çörəyində, kələm, yerkökü, qovun,
balıq və donuz ətində çox olur.

- vitamini çatışmırsa,
insanda yaddaş pozulur, bel ağrıları, iştahsızlıq özünü göstərir.
Bu vitamin qarabaşaq, lobya,
noxud və qoyun ətinin tərkibində
boldur.

- vitamini çadışmadığı
zaman, animiya (qan
azlığı), əzginlik, gözün
selikli qişasının iltihabı
baş verir. Bu vitamin süddə, ayranda, şorda və yumurtada var.

- vitamininin azlığı
arıqlıq və zəifliyə
səbəb olur. Tez-tez
ürək bulanır, baş
gicəllənir, göz qaralır. Bu vitamin
ağartı məhsullarında - süd, qatiq,
pendir, xama, yoqurt, süzmə, şor,
ayran və yağda daha çoxdur.

- vitamini çatışmırsa, yaralar gec sağalır, bərk yorğunluq
və süstlük müşahidə
olunur. «C» vitamini kartof, təzə
və turşuya qoyulmuş kələm,
bibər, cəfəri, itburnu və sitrus
meyvələrinin tərkibində daha
çoxdur.

- vitamininin çatışmamazlığı
nəticəsində
sümüklər kövrəlir, diş
emalı dağılır, saçlar və
dişlər tökülməyə başlayır. Bu vitamin, əsasən, balıq və balıq yağında, süd, yağ, şor, qatıq və yumurta
sarısında olur.
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- vitamini çatışmadıqda, çoxlu çiban
çıxması, ekzema, dırnaqların və saçların
kövrəkliyi, tökülməsi
müşahidə edilir. «F» vitamini qoz,
günəbaxan və kətan yağlarının
tərkibində olur.
- vitamini çatışmadıqda
orqanizmdə
yağ mübadiləsi pozulur, piy vəziləri
həddindən artıq fəaliyyətə başlayır, saçlar vaxtsız seyrəlir və
tökülür. Bu vitamin maya, buğda
unu, düyü, qarğıdalı, süd və yumurta ağında var.
- vitaminin olmaması bağırsaq yolu,
qara ciyər, öd kisəsi
xəstəliklərinin əmələ
gəlməsinə və qanın sıyıqlaşmasına səbəb olur. Qeyd edək
ki, «K» vitamini kələm, yerkökü, kəvər, qovun, pomidor, yaşıl
noxud, kahı, ispanaq, cəfəri, süd,
yumurta və çiyələyin tərkibində
daha bol olur.

www.caucasustour.az

Yadda saxlayın!
Orqanizmin C - vitamininə də hər zaman ehtiyacı var. Bu vitamin bir
dəfəyə toplanmır, ona görə də «C» vitaminini vaxtaşırı qəbul edib, demək
olar ki, hər gün toplamaq lazımdır. Stress hallarında, həyəcanlananda
orqanizmin bu vitaminə daha çox ehtiyacı olur.
E - vitamini seksual həyata əlverişli təsir göstərməklə yanaşı, adamların əhvalını yaxşılaşdırır. Bir şərtlə ki, o, cavanlıqdan insanın orqanizmində
bol olsun və yaşa dolduqca azalmasına imkan yaradılmasın.
Əgər siz heç cür arıqlaya bilmirsinizsə, bu, «B1» vitaminin çatışmaması ilə bağlıdır.
Orqanizmdə «B1» vitamini çatışmırsa ac qalmaq mənasızdır. Bu vitamin daha çox qəhvə həvəskarlarının orqanizmində çatışmır. Çünki qəhvə
bu vitamini orqanizmdən, demək olar ki, tamamilə yox edir.

MARAQ DAİRƏSİ

- vitamini olmadıqda insan vaxtından tez qocalmağa başlayır. Bu
vitamin çovdar və buğda çörəyi, kələm, bibər, yerfındığı,
bitki yağları, qarğıdalı, süd və yumurta sarısının tərkibində var.

Gözəl dəri - edər sizi gözəl pəri
Əziz xanımlar, gün ərzində heç olmasa, özünüzə 15-20 dəqiqə vaxt
ayırın. Xüsusiyyətlərinə görə üz dərisi normal, quru, yağlı və qarışıq olur.
Düzgün qulluq edildikdə, onu uzun müddət yaxşı vəziyyətdə saxlamaq və
vaxtından əvvəl yaranan qüsurlardan qorumaq mümkündür.
Normal dəriyə sahib olanlar həftədə bir və ya iki dəfə maskadan
istifadə edə bilərlər: 1 x. q. qatıqla 1 x. q. unu qarışdırın, alınan məhlulu
üzünüzə çəkib sakitcə uzanın. 15-20 dəqiqədən sonra maskanı isti suya
batırılmış tamponla silin.
Dəriniz qurudursa, narahat olmayın: gecə üzünüzə vitaminli kremlər
çəkin. Düzdür, quru dəriyə çox qulluq lazımdır. Bunun üçün xüsusi qidalandırıcılardan istifadə etmək məsləhətdir. Bir çiy yumurta sarısının yarısını 1 ç. q. zeytun yağı ilə qarışdırın. Alınan məhlulu üzünüzə çəkin. 15-20
dəqiqədən sonra maskanı isti suya batırılmış tamponla silin.
Dərisi yağlı olan xanımlar qırış problemi ilə üzləşməsələr də, bəziləri
sifətlərinin çox parıltılı olmasından şikayətlənirlər. Qeyd edək ki, yağlı dəri
atmosfer amillərinin təsirinə, sabun və suya daha yaxşı davam gətirir.
Yağlı dəri üçün maskanın hazırlanma qaydası: 20 q. çörək mayasını
hidrogen – peroksid məhlulunda, yaxud limon şirəsində həll edib xamaya
oxşar vəziyyətə düşənə qədər qarışdırın və üzünüzə çəkin. 20 dəqiqədən
sonra maskanı ilıq su ilə yuyun.
Qarışıq dərisi olanlarda sifətin orta hissəsi, yəni çənə, burun və alın
yağlı, yanaqlar isə quru, ya da normal olur. Qarışıq dəri tiplərində fərq nə
qədər çox olsa, ona qulluq da bir o qədər çətindir.
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Aysel

lovlar hazırlanma üsuluna hazırlanır.
görə iki qrupa ayrılır: süzmə
Plovun dadlı və ləzzətli olması
və dəmyə plovlar. Düyüdən üçün birinci növbədə bişiriləcək dübaşqa göyərti, tərəvəz, paxla- yünün xüsusiyyətlərini bilmək lazımlı dənlər əlavə olunduqda süzmə dır. Çünki plov üçün müxtəlif düyü
plovlara çilov da deyilir. Dəmyə növlərindən istifadə edilir. Düyünün
plovlar isə el arasında çəkmə və növündən asılı olaraq onların bişmə
daşma plov adlanır. Bəzi plovlar xüsusiyyəti, qaynama müddəti,
mürəkkəb üsulla hazırlanır, yəni dü- düyü nişastasının islanması, yayünü dəmə qoyduqda xuruşu onun pışqanlaşması prosesləri, uzanmaaltında yerləşdirilir. Məsələn, qırqo- sı və şişməsi, dəmalma qabiliyyəti
vulplov, döymə - döşəməplov, çiy eyni deyildir. Ona görə də evdar
döşəməplov, döşəməplov, şüyüd və gənc qadınların əksəriyyəti plov
- paxlaplov və b. mürəkkəb üsulla hazırlanmasında müəyyən səhvlərə

P

yol verirlər, nəticədə isə plov diri
və ya yumşaq, əzilmiş, dadsız,
keyfiyyətsiz alınır.
Plovlar ət, ev və ov quşu, balıq,
meyvə, paxlalı dənlə birlikdə digər
xuruşlarla hazırlanır. Azərbaycanlılar
plovu xüsusi texnoloji üsulla - düyünü yarımhazır olana qədər bişirib dəmə qoymaqla hazırlayırlar və
bu üsul yalnız onlara məxsusdur.
Azərbaycan mətbəxinin şah xörəyi
olan plovun 100-dən çox çeşidi
məlumdur. Onlar qalaylanmış mis
qazanlarda bişirilir.

Qovurmaplov
Ərzaqların miqdarı:
Qoyun əti 			
Düyü 			
Kərə yağı 			
Baş soğan 			
Alça və ya gavalı qurusu
Un 				
Yumurta 			
Zəfəran 			
Darçın 			
İstiot və duz.

- 600 q.,
- 600 q.,
- 160 q.,
- 160 q.,
- 60 q.,
- 40 q.,
- 1 əd.,
- 0,4 q.,
- 0,4 q.,

Hazırlanması:
Yumşaq ətdən - 35 - 40 q. - lıq tikələr kəsilir,
duz və istiot vurulub öz suyunda pörtülür. Sonra
bunun üzərinə kərə yağında qızardılmış baş
soğan və yuyulmuş alça qurusu və ya gavalı (turş)
əlavə edilərək tam bişirilir.
Düyü ayrıca qazanda bişirilir. Süfrəyə verilən
zaman plov təpəcik şəklində boşqaba çəkilir. Bir
yanına hazır qovurma, o biri yanına isə qazmaq
qoyulur.
Üstünə kərə yağı tökülür.
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Südlü –
noxudluplov
Ərzaqların miqdarı:
Hisə verilmiş kütüm 		
Düyü 			
Kərə yağı 			
Süd 				
Buğda unu 			
Kişmiş 			
Kişmişli noğul 		
Ərik qurusu 			
Xurma 			
Şəkər 			
Yumurta 			
Zəfəran 			
Duz.

- 600 q.,
- 400q,
- 160 q.,
- 1 lt.,
- 80 q.,
- 200 q.,
- 600 q.,
- 200 q.,
- 100 q.,
- 80 q.,
- 1 əd.,
- 0,4 q.,

MARAQ DAİRƏSİ

Ləziz

Plovlar

Hazırlanması:
1 stəkan düyüyə 2 sətəkan süd - su qarışığı
götürülür. Düyü süddə yarımhazır olana qədər
bişirilir, şəkər, kərə yağı və zəfəran vurulub 1 saat
saxlanır. Qazanın dibinə un, yumurta və sudan
hazırlanmış nazik lavaş salınır və həmin düyü
onun üstünə tökülüb 30 - 40 dəqiqə dəmə qoyulur. Kişmiş, ərik qurusu və xurma yağda pörtülür.
Süfrəyə verdikdə boşqaba düyü çəkilir, yanına
qazmaq və xuruş qoyulur. Buğda bişirilmiş kütüm
balığı ayrıca verilir.

Lobyaçilov
Ərzaqların miqdarı:
Qoyun əti 			
Kərə yağı 			
Ağ lobya 			
Düyü 			
Kişmiş 			
Baş soğan 			
Zəfəran 			
Darçın 			
İstiot 			
Duz.

- 800 q.,
- 200 q.,
- 200 q.,
- 400 q.,
- 160 q.,
- 160 q.,
- 0,4 q.,
- 0,8 q.,
- 0,4 q.,

Hazırlanması:
Hər paya 2 - 3 tikə ət götürülür, duz, istiot vurulub soğanla kərə yağında qızardılır, zəfəran şirəsi
və bulyon əlavə edilib bişirilir. Lobya və düyü
ayrıca bişirilir və süzülür, qarışdırılıb dəmə qoyulur. Kişmiş yağda bişirilir.
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Ləziz

Plovlar

Ov quşu ilə plov
Ərzaqların miqdarı:
Ov quşu (qırqovul,
kəklik və ya turac) 		
Düyü 			
Kərə yağı 			
Kişmiş 			
Zoğal axtası 			
Qaysı 			
Şabalıd 			
Baş soğan 			
Zəfəran 			
Duz.

- 1200 q.,
- 500 q.,
- 160 q.,
- 120 q.,
- 80 q.,
- 100 q.,
- 200 q.,
- 100 q.,
- 0,4 q.,

Hazırlanması:
Ov quşu yarımhazır olana qədər bişirilir.
Soğan kərə yağında qızardılır, ona kişmiş, xırda
doğranmış meyvə qurusu və şabalıd əlavə edilir.
Sonra bunlar quşun içərisinə doldurulur. Düyüdən
adi qaydada plov bişirilir, içi doldurulmuş quş
təmiz tənzifə bükülür və qazanda düyünün altına
yerləşdirilib dəmə qoyulur.

Şüyüd –
paxlaplov
Ərzaqların miqdarı:
Düyü 			
Yaşıl paxla 			
Şüyüd 			
Kərə yağı 			
Kişmiş 			
Zəfəran 			
Qazmaq üçün yumurta
Qatıq. 			
Əzmə üçün qoyunun
quyruq piyi 			
Qaraciyər 			

- 500 q.,
- 500 q.,
- 2 - 3 dəstə,
- 160 q.,
- 120 q.,
- 0,4 q.,
- 1 əd.,
- 2 x.q.,
- 100 q.,
- 200 q.

Hazırlanması:
Düyü arıtlanıb, yuyulur və 4 - 6 saat duzlu suda isladılır. Paxla dənələri qabığından
(ikinci qabıq) təmizlənməklə iki ləpəyə ayrılır.
Düyü duzlu suda bir burum qaynadılır. Sonra
üzərinə təmizlənmiş paxla əlavə edilib 5 - 8 dəq.
qaynadıqdan sonra xırda doğranmış şüyüd əlavə
edilir və dərhal aşsüzəndən süzülür. Bəzən şüyüd
aş süzüldükdən sonra ona qatılır. Qazanın dibində
qazmaq düzəldilir. Bunun üçün süzülmüş düyüyə
ayrıca qabda qatıq, yumurta, kərə yağı, zəfəran
qatılıb qarışdırılır və qazanın dibinə azacıq yağ
tökülüb oraya yayılır.
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Qaşqaldaqplov
Ərzaqların miqdarı:
Qaşqaldaq 			
Düyü 			
Kərə yağı 			
Kişmiş 			
Zoğal axtası 			
Qaysı 			
Şabalıd 			
Baş soğan 			
Zəfəran 			
Duz.

- 1200 q.,
- 500 q.,
- 160 q.,
- 120 q.,
- 80 q.,
- 100 q.,
- 200 q.,
- 100 q.,
- 0,4 q.,

MARAQ DAİRƏSİ

Ləziz

Plovlar

Hazırlanması:
Qaşqaldaq yarımhazır olana qədər bişirilir.
Soğan kərə yağında qızardılır, ona kişmiş, xırda
doğranmış meyvə qurusu və şabalıd əlavə edilir. Sonra bunlar qaşqaldağın içərisinə doldurulur.
Düyüdən adi qaydada plov bişirilir, içi doldurulmuş
quş təmiz tənzifə bükülür və qazanda düyünün
altına yerləşdirilib dəmə qoyulur.

Əriştəplov
Ərzaqların miqdarı:
Qoyun əti 			
və ya toyuq əti 		
Düyü 			
Buğda unu 			
Baş soğan 			
Kərə yağı 			
Yumurta 			
Duz və istiot.

- 800 q.
- 800 q.,
- 400 q.,
- 320 q.,
- 120 q.,
- 160 q.,
- 1 əd.,

Hazırlanması:
Qoyun əti 35 - 40 q.-lıq tikələrə doğranır, duz,
istiot vurulub tavada yağa düşənə qədər qovrulur.
Üzərinə kərə yağında qızardılmış soğan, azacıq
bulyon tökülüb öz buğunda bişirilir. Una su, yumurta və duz qatılıb bərk xəmir yoğrulur. Xəmiri
20 dəq.-dən sonra kündələyib I mm. qalınlığında
yayırlar. Yayılmış yuxadan uzunluğu 3-4 sm, eni
2 mm. olan əriştə doğranır, əriştələr qurudulur və
tavada azacıq yağsız qovrulur. Düyü yarımhazır
olana qədər suda bişirilir, sonra hazırlanmış əriştə
əlavə edilib 5-6 dəq. əlavə qaynadılır və süzülür.
Çalışmaq lazımdır ki, düyü və əriştə əzilməsin.
Qazanın dibinə yağ töküb lavaşdan qazmaq salır,
düyü ilə əriştəni tökür, üstünə qaynar kərə yağı
çiləyir, 45 - 50 dəq. dəmə qoyurlar.
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Ləziz

Ləman
Fransızlar qənaətlə yeməyə alışıblar. Onlar rəhriz saxla- istəyirsinizsə, sevdiyiniz yağlı, ətli yeməklərdən imtina edin.
yanda dəqiq qrafik tutur və şərtlərə əməl edirlər. O səbəbdən Eləcə də spirtli içkiyə, çörək və başqa unlu məmulatları
də 14 gün ərzində orqanizmdə əsaslı şəkildə dəyişiklik baş unudun.
verdiyini hiss edirlər.
Fransızların təklif etdiyi menyunu 14 gün ərzində
Əgər siz də fransızlar kimi incə, zərif, gümrah görünmək dəyişmək olmaz. Yoxsa rəhriziniz heç bir nəticə verməz.

I

gün

II

gün

Səhər – tünd kofe;
Nahar – 2 yumurta, göyərti salatı, pomidor;
Şam – 1 tikə suda bişmiş yağsız ət, göyərti salatı.
Səhər – tünd kofe, suxari;
Nahar – 1 tikə suda pişmiş ət;
Şam – vetçina (qaxac edilmiş donuz əti) və ya
bişmiş yağsız kolbasa, göyərti salatı.

III

Səhər – tünd kofe, suxari;
Nahar – bitki yağında qızardılmış kök, pomidor,
mandalin və ya portağal;
Şam – 2 yumurta, yağsız kolbasa, göyərti salatı.

IV

Səhər – tünd kofe, suxari;
Nahar – 1 yumurta, təzə kök, pendir;
Şam – meyvə salatı, kefir.

gün
gün

V

gün

Səhər – limon şirəsi ilə sürtkəcdən keçirilmiş
kök;
Nahar – bişmiş balıq, pomidor;
Şam – 1 tikə bişmiş ət.

VI

Səhər – tünd kofe;
Nahar – bişmiş toyuq, göyərti salatı;
Şam – 1 tikə suda bişmiş ət.

VII

Səhər – çay;
Nahar – suda bişmiş ət, meyvələr;
Şam – yağsız vetçina və ya kolbasa.

gün

gün

VIII

gün

IX

gün

Səhər – tünd kofe;
Nahar – 2 yumurta, göyərti salatı, pomidor;
Şam – 1 tikə suda bişmiş ət, göyərti salatı.
Səhər – tünd kofe, suxari;
Nahar – 1 tikə suda bişmiş ət.
Şam - vetçina və ya yağsız qızardılmış kolbasa,
göyərti salatı.

X

Səhər – tünd kofe, suxari;
Nahar – bitki yağında qızardılmış kök, pomidor,
mandarin və ya portağal;
Şam – 2 yumurta, yağsız kolbasa, göyərti salatı.

XI

Səhər – tünd kofe, suxari;
Nahar – 1 yumurta, təmiz kök, pendir;
Şam – meyvə salatı, kefir.

gün
gün

XII

gün

XIII

gün

XIV

gün

Səhər – limon şirəsi ilə sürtkəcdən keçirilmiş
kök;
Nahar – parda bişmiş balıq, pomidor;
Şam – 1 tikə suda bişmiş ət.
Səhər – tünd kofe;
Nahar – suda bişmiş toyuq, göyərti salatı;
Şam – 1 tikə bişmiş ət.
Səhər – çay;
Nahar – suda pişmiş ət, meyvələr;
Şam – yağsız vetçina (qaxac edilmiş donuz əti)
və ya kolbasa.

Bu pəhrizi qəbul etdiyiniz zaman qaynamış və ya mineral su içə bilərsiniz. Pəhrizi yarım il təkrarlaya bilərsiniz. Sizə uğurlar!
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Məsləhət

Həyatınızdan razısınız, deyilmi? Özünüzə güvənirsiniz ki, sizin cazibədar görünüşünüz var.
Elə isə hansı yaşda olduğunuz o qədər də vacib deyil.
Həyatdan zövq almağda davam edin.

Birinci səbəb:

gün nənəsinin həmin yaşındakı görünüşündən gənc görünür.
Məhəbbət yaşa baxmır
Dövrümüz dəyişib və geyimə
Kişilərin sadəcə gənc xanımlamünasibət də başqalaşıb. Siz nənə
rı sevdyini düşünürsünüzsə, yanıolsanız da, gəncliyinizdə istifadə
lırsınız. Onlar xoşbəxtliyin yaşla
etdiyiniz libasları yenə geyinə
heç bir əlaqəsi olmadığını yaxşı
bilərsiniz.
anlayırlar.

İkinci səbəb:

Başqalarını aldatmaq olduqca
yorucudur

Dördüncü səbəb:

Həyatın yazılmamış
qanunlarını dərk edirsiniz

Yolla gedərkən qarşınıza
Nə səbəbə hər kəsi aldatmağa gənc və təravətli bir qadın çıxançalışırsınız. Zahiri görünüşünü- da, qəlbinizdə hər hansı rəqabət,
zü yaşınızdan gənc göstərmək öz paxıllıq hissləri baş qaldırmırsa,
əlinizdədir. Onu da bilin ki, qızı- bu, yaxşı əlamətdir. Siz həyatın
nızın yaşını bilən bir nəfərə yalan yazılmamış qanunlarını dərk edirdanışsanız, təəccüblənər: «Nə! siniz və olduqca təcrübəlisiniz.
Məyər Sizin 39 yaşınız var? Bəs
qızınız 25 yaşında deyil?» Belə
Beşinci səbəb:
hallarda pərt olmamaq üçün yalan
Ağıllı və cazibədarsınız
danışmayın.
Rəqəm insan haqqında çox az şey
deyə bilər. Zahiri görünüşünüz və
Üçüncü səbəb:
ağıllı davranışınız isə haqqınızda
Tərəf-müqabilinizə yalnız
çox şey deməyə imkan yaradar.
hiss etiklərinizi yaşadın
30-35 yaşınızda həyat yoldaşıSağlam qidalanmaqla və nızı təəccübləndirmək üçün nə
tibb elminin son nailiyyətləri edəcəyinizi bilmirsiniz. Bu hal sizi
sayəsində 30 yaşlı bir qadın bu daim düşündürməlidir. Yadınıza
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salın, görək, hansı görkəminiz
bir vaxtlar həyat yoldaşınızın ağlını oğurlamışdı. Ondan da gözəl
görünməyin yollarını aramaqla
ərinizin qəlbini yenidən alovlandıra bilərsiniz. Və bunu heç kəs
sizdən yaxşı etməyi bacarmaz.

Altıncı səbəb:

Məşhurlar belə yaşını gizlətmir

Bir müddət öncə 45 yaşına
qədəm qoyan Madonna iki uşaq
anasıdır, üçüncüsünə də sahib olmaq arzusundadır. Vacib olan yaşınız deyil, yaşadığınız həyatdan
vaz keçməmək və razı qalmaqdır.

Yeddinci səbəb:

Təcrübənin son istifadə
müddəti yoxdur
Hər hansı bir ərzağın son
istifadə müddəti ola bilər, amma
cazibədar qadının, əsla...
Nə olsun ki, 35 yaşı adlayırsınız? Həyatdakı yerinizi, hara aid
olduğunuzu bilirsiniz.
Bundan daha gözəl bir duyğu
ola bilərmi?
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Şəki Böyük Qafqaz dağlarının mənzərəli cənub yamaclarında
yerləşir. Şəkinin həndəvərində erkən orta əsrlər memarlığının
çoxsaylı abidələri - qalalar, müşahidə qüllələri, kilsələr, Qafqaz
Albaniyası dövrünə aid məbədlərin xarabalıqları (Bideyiz, Baş
Küncüt, Daş Bulaq, Orta Zəyzit və Kiş kəndlərində) qalmışdır.

Aleksandr Düma, Kempfer və
Rayevski Şəkidə olmuşlar.

N.Rayevski məktublarının birində yazırdı: “Bizim
düşərgəmiz yulğun, nar, çinar və başqa ağaclar
bitən meşədə yerləşir... Nuxa çox gözəl yerdir”.

