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Bakıda sentyabrın 11-də, “Gü-
lüstan” sarayında İslam Konfransı 
Təşkilatının üzvü olan ölkələrin turizm 
nazirlərinin V Konfransı işə başladı. 
İştirakçıları Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyevi hərarətlə qarşıladılar. 
Əvvəlcə Azərbaycanın turizm imkan-
larını, təbiətini, zəngin mədəniyyətini 
əks etdirən film göstərildi. İslam 
Konfransı Təşkilatının üzvü olan 
ölkələrin turizm nazirlərinin IV Konf-
ransının sədri, Seneqalın turizm və 
hava nəqliyyatı naziri Usman Mas-
sek Ndiay V Konfransı açıq elan etdi. 
Müqəddəs “Qurani-Kərim”dən ayələr 
oxundu. 

Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyev konfransda nitq söyləyərək 
vurğuladı ki, “İslam dünyasının turizm 
nazirlərinin Azərbaycana gəlməsi 
Azərbaycanın bir növ təqdimatı 
deməkdir. Çünki, Azərbaycan gənc 

müstəqil dövlətdir. Biz müstəqil dövlət 
kimi cəmi 15 ildir yaşayırıq və hələ 
ki, özümüzü tanıtmağımıza böyük 
ehtiyac var. Mən bilirəm ki, nazirlərin 
böyük əksəriyyəti Azərbaycana 
ilk dəfədir səfər edirlər və hesab 
edirəm ki, ölkəmizlə tanışlıq gələcək 
əlaqələrin möhkəmlənməsinə gözəl 
şərait yaradacaqdır”. 

Sonra Usman Massek Ndiay konf-
ransda iştirakına və dərin məzmunlu 
nitqinə görə Prezident İlham Əliyevə 
dərin minnətdarlıq edərək dedi ki, 
Azərbaycan xalqı və hökuməti İKT-
nin bütün çağırışlarına qoşulurlar. 
O, IV Konfransda qəbul olunmuş 
sənədlərin müvəffəqiyyətlə həyata 
keçirildiyini, səmərəli fəaliyyət üçün 
davamlı işlərin görüldüyünü söylədi.

İslam Konfransı Təşkilatının baş 
katibi Ekmələddin İhsanoğlu ge-
niş məruzəsində qədim tarixə ma-

lik ölkəmizin paytaxtı ilə yaxından 
tanış olmağın bütün iştirakçılarda 
xoş təəssürat yaratdığını bildirdi, 
İKT-yə üzv olan ölkələrin xarici işlər 
nazirlərinin Bakıda keçirilmiş gö-
rüşünü məmnunluqla xatırlatdı, bu 
cür mühüm tədbirlərin təşkilinə 
və göstərilən qonaqpərvərliyə 
görə Azərbaycan Prezidentinə və 
hökumətinə təşəkkür etdi. Baş katib 
dedi ki, Azərbaycan İslam ölkələri 
arasında birliyin və əməkdaşlığın 
gücləndirilməsinə öz töhfəsini verir. 
2005-ci ildə İslam ölkələrinin ticarət 
dövriyyəsinin həcminin 14 faizi İKT-
nin üzvü olan ölkələrlə ticarətin payı-
na düşür və 2015-ci ilə qədər bunun 
20 faizə çatdırılması qərara alınmış-
dır. Bu işdə turizm çox böyük rol oy-
namışdır. Bu sahədə əməkdaşlığın 
genişləndirilməsinin vacibliyi baxı-
mından konfrans bütün iştirakçılar 

“Bizim çox zəngin birgə tariximiz var, bizi birləşdirən İslam dini var, bizim mədəniyyətimiz var. İn-
sanlarımız bir-biri ilə nə qədər çox təmasda olsalar, bizim üçün bir o qədər də yaxşı olacaq, İslam 
dünyası bir o qədər möhkəmlənəcək, İslam Konfransı Təşkilatı daha da böyük nailiyyətlərə malik 
olacaq və bütövlükdə, dünya daha da dolğun şəkildə inkişaf edəcəkdir”.

İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

İSLAM ÖLKƏLƏRİNİN TURİZM SAHƏSİNDƏ ƏMƏKDAŞLIĞININ GENİŞLƏNMƏSİ AZƏRBAYCANIN 
DÜNYAYA DAHA YAXINDAN TANIDILMASI ÜÇÜN DƏ YENİ İMKANLAR AÇACAQDIR

Rəsmi xəbərİslam ölkələrinin turizm sahəsində əməkdaşliği
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üçün faydalı olacaqdır. Hazırda tu-
rizm sektorunda yeni böyük imkanlar 
açılır. 2004-cü illə müqayisədə 2005-
ci ildə turizm sahəsində gəlirlər 5,5 
faiz artmışdır. Ən yüksək göstərici 
(10 faizdən çox) Afrika ölkələrində 
qeydə alınmışdır. Şərqi Asiyada və 
Yaxın Şərq ölkələrində artım 7 faiz 
olmuşdur. Ümumilikdə, İKT-yə üzv 
ölkələrin turizmdən əldə etdikləri 
gəlir 35 milyard dollara, bu ölkələrə 
gələn turistlərin sayı isə 40 milyo-
na nəfərə çatmışdır. Ən çox turist 
Türkiyə və Malayziyaya gəlmişdir. 
Hazırda bu ölkələr turizm sahəsində 
Avropa ölkələri ilə çox ciddi rəqabət 
aparmaq iqtidarındadır. Baş katib bil-
dirdi ki, 2006-cı il noyabrın 7-14-də 
turizm və əl işləri üzrə ilk beynəlxalq 
sərgi-konfrans keçiriləcəkdir. 2007-ci 
il iyunun 1-3-də isə Livanın paytaxtı 
Beyrut şəhərində ikinci sərgi-konf-
ransın keçirilməsi planlaşdırılmışdır. 

Bakı konfransı ölkələrarası iq-
tisadi, ticari və mədəni əlaqələrin 
gücləndirilməsinə çox mühüm 
töhfədir. Zəngin təbii sərvətlərlə 
yanaşı, göz oxşayan təbiətə malik 
Azərbaycanın qədim tarixi abidələri, 
mədəni irsi, folkloru, qeyri-adi flora 
və faunası vardır. Bu, doğrudan da, 
İslam dünyasının nə qədər zəngin 
olmasına dəlalət edir. 

Ümumdünya Turizm Təşkilatının 
baş katibi Françesko Franjial-
li Azərbaycanda olmaqdan, İKT 
ölkələri turizm nazirlərinin bütün 
tədbirlərində iştirak etməkdən 
məmnunluq duyduğunu söylədi. 
2005-ci ildə 800 milyondan çox turist 
müxtəlif ölkələrə getmişdir ki, bu da 
2004-cü illə müqayisədə 5,5 faiz ar-
tım deməkdir. Turistlərin 109 milyonu 
bilavasitə İKT-yə üzv olan ölkələrin 
payına düşmüşdür. Bu ölkələrdən 
6-nın hər biri 5 milyondan çox xarici 
turist qəbul etmişdir. Bu sahənin inki-
şafına ciddi təhlükə yaradan amillərin, 
münaqişələrin aradan qaldırılması-
nın vacibliyini xüsusi vurğulayan ÜTT-
nin baş katibi son tədqiqatlardan da-
nışdı, turizm sənayesinin tərəqqisi, 
qarşılaşdığı problemlərlə bağlı ötən 
il Çində keçirilmiş iclas barədə 
məlumat verdi. Eyni zamanda bildirdi 
ki, bu ilin sonunadək təşkilatın regio-
nal komissiyasının Yaxın Şərqdə xü-
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susi görüşü təşkil olunacaqdır. Fran-
çesko Franjialli islamın mütərəqqi, 
məhəbbət və dözümlülük aşılayan 
din olduğunu xüsusi vurğuladı.

İslam Konfransı Təşkilatına üzv 
olan ölkələrin turizm nazirlərinin V 
Konfransına sədrlik Azərbaycan 
tərəfinə - mədəniyyət və turizm na-
ziri Əbülfəs Qarayevə keçdi. O, çıxış 
edərək dedi ki, konfrans zamanı apa-
rılan müzakirələr və qəbul olunacaq 
qərarlar İslam Konfransı Təşkilatı 
çərçivəsində turizm əməkdaşlığının 
genişləndirilməsinə, o cümlədən 
dünya turizminin inkişafına xidmət 
edəcəkdir. 

Dövlətimizin başçısı konfrans işti-
rakçıları ilə xatirə şəkli çəkdirdi. 

Fasilədən sonra turizm nazirləri 
qapalı iclaslarda müzakirələri davam 
etdirdilər.

İslam Konfransı Təşkilatının üzvü 
olan ölkələrin turizm nazirlərinin Ba-
kıda keçirilən V Konfransının iştirak-
çıları sentyabrın 12-də Fəxri xiyaba-
na gələrək, ümummilli lider Heydər 
Əliyevin məzarı önünə əklil qoydu, 
ruhuna dua oxudu, əziz xatirəsinə 
ehtiramlarını ifadə etdilər. Qonaqlar 
tanınmış oftalmoloq alim, akademik 
Zərifə xanım Əliyevanın da məzarı 
üstünə gül-çiçək düzdü, ruhuna dua 
oxudular. Mədəniyyət və turizm nazi-
ri Əbülfəs Qarayev qonaqlara Fəxri 
xiyabanın tarixi barədə məlumat ver-
di. 

İslam Konfransı Təşkilatının üzvü 
olan ölkələrin turizm nazirlərinin 
Bakıda keçirilən V Konfransının iş-
tirakçıları sentyabrın 12-də Heydər 
Əliyev Fondunda da oldular. Fon-
dun icraçı direktoru Anar Ələkbərov 
qonaqları səmimiyyətlə salamladı, 
mehribanlıqla qarşıladı. Fondun eks-
pozisiyaları ilə tanış olan qonaqlara 
Azərbaycan xalqının ümummilli lide-
rinin xatirəsinə ehtiram əlaməti ola-
raq yaradılmış Fondun məqsədləri 
barədə məlumat verildi. 

İslam Konfransı Təşkilatının üzvü 
olan ölkələrin turizm nazirlərinin V 
Konfransı sentyabrın 12-də Bakı 
bəyannaməsi və qətnamə qəbul 
edilməsi ilə başa çatdı. Mədəniyyət 
və turizm naziri Əbülfəs Qara-
yev jurnalistlərə bildirmişdir ki, 
bəyannamənin mətninə ermənilərin 
Azərbaycanın işğal olunmuş tor-
paqlarında təbii ehtiyatları talaması, 
mədəniyyət və tarix abidələrini da-
ğıtması, yanğınlar törətməsi, habelə 
Ermənistan ərazisindəki islam 
mədəniyyət və tarix abidələrini məhv 
etməsi kimi əməllərini qətiyyətlə 
pisləyən bənd salınmışdır. Nazir 
bu sənədin belə redaksiyada qəbul 
edilməsini dünya turizm sənayesinin 
erməni faşizminin əsil niyyətlərini 
açıb göstərən ciddi çağırışı kimi 
qiymətləndirmişdir. 

Forumda İslam Konfransı 
Təşkilatının üzvü olan ölkələrin tu-

rizm nazirlərinin VI Konfransını 2008-
ci ildə Suriyada keçirmək qərara alın-
mışdır. 

Pakistanın Turizm naziri Nilufər 
Bəxtiyar, Tirkiyənin Turizm vı 
Mədəniyyət naziri Atilla Taş və fo-
rumun digər iştirakçıları yekun icla-
sında çıxış edərək, qonaqpərvərliyə, 
konfransın işinin yaxşı təşkilinə görə 
Azərbaycan tərəfinə təşəkkürlərini 
bildirmişlər. 

Konfrans başa çatdıqdan sonra 
Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm 
Nazirliyi adından forum iştirakçıla-
rının şərəfinə Yaxta-klubda qəbul 
təşkil edilmişdir.

Rəsmi xəbərİslam ölkələrinin turizm sahəsində əməkdaşliği
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ÇİNGİZXAN ÖVLADLARININ 
GÖYÇƏYƏ DÖNÜŞÜ YAXINLAŞIR 

Böyük Türk sərkərdəsi Çingizxan (“dəniz”deməkdir, gənc yaşlarında Timirçin – “dəmir 
kimi möhkəm” anlamında) yaşca qardaşlarından  böyük idi. O, qaydaya görə atasından 
sonra öz tayfasının başçısı olur. Hökmdarlığın mövqeyini möhkəmləndirmək üçün qonşu 
tayfalarla birləşmək lazım idi. Bu səbəbdən də Çingizxan başqa bir böyük moğol tayfa 
başçısının qızı gözəl Burta ilə evlənməyə razılıq verir. O çağadək görülməmiş toy məclisi 
qurulur. Timurçinin atasını qətlə yetirən düşmən merket tayfası moğolların başının mağa-
ra qarışmasından istifadə edib qəflətən saysız-hesabsız qoşunla oraya hücum çəkir. Silah 
ələ keçirənlər mərdliklə vuruşsalar da, moğollar yağıların müqavimətini qıra bilmirlər. Bir 
çox qüdrətli imperiyaları diz çökdürüb dünyaya ağalıq edəcək Çingizxan “yalnız AXMAQ 
adam UDUZACAĞINI bildiyi DÖYÜŞƏ girər” – deyə atlanıb meydandan qaçır. Torpağı 
tapdağa çevrilir və namusu - nişanlısı gözəllər gözəli Burta əsir düşür. Çingizxanın can 
götürüb aradan çıxması bir tərəfdən xəyanətə oxşayır. Lakin tarix bu hadisəni  tamam əks 
mənada qiymətləndirir. Çingizxanın o döyüşdə üstünlük əldə etməsi mümkünsüz idi, ya 
vuruşda, ya da ələ keçdiyi halda öldürüləcəkdi. Ulu əcdadımız bütün dünyaya sübut etdi 
ki, özünün və elinin namusu yolunda ölməkdənsə, birinciləri yaradıcının ixtiyarına buraxıb 
qaçmalısan. Qaçmalısan ona görə ki, sonralar düşmənin nəfəsini kəsməyə imkanın olsun. 
Çingizxan belə də etdi, ayağa qalxdı, tayfasının sağ qalanlarını ətrafında birləşdirdi. Açıq 
döyüşə girdi, atasının qatillərinə, nişanlısını qaçırıb zorlayanlara, torpağında yurd-yuvaları 
dağıdanların kökünü kəsdi, milyondan artıq başı bədənindən ayırdı, ürəyi soyumadı, viran 
qalmış torpağının və namusunun haqqını bütün bəşəriyyətdən aldı. Bəli, tarixçilər yazırlar 
ki, Timurçin qan qardaşı Camuqla birləşərək böyük qoşunla merket tayfasına hücum edir, 
merketleri məğlub edib, obalarını yandırır, ailələrini öldürür və atasının qisasını  alır, sev-
gilisi Burtanı əsirdən xilas edir.

Bu gün Avropa alimləri belə hesab edirlər ki, müasir dünya əhalisinin 10000 nəfərindən 
birinin damarlarından Çingizxanın qanı axır. Və moğollar bizim ulu əcdadlarımızdır.  Yüz 
illər keçdikcə tarix təkrarlanır. Azərbaycan türklərinin ata-baba  yurdlarında - İrəvanda, 
Göyçədə, Qarabağda təpədən-dırnağa silahlanmış ermənilər dinc soydaşlarımız yaşayan 
kəndlərdə, qəsəbələrdə qırğınlar törətdilər. Əhali ulu babaları Çingizxan kimi hərəkət etdi. 
Başlarını götürüb evlərini tərk etdilər. Ermənilər harınlaşıb heyflərini boş obalarda yiyəsiz 
qalan tarixi abidələrimizdən, dədə-baba qəbirlərimizdən aldılar. Bəzilərini həyasızcasına 
özününküləşdirdilər. Onlar bir şeyi unudurlar ki, türkün məcburi “qaçış”ından sonra qayı-
dışı da olur.  Hal-hazırda Azərbaycanımız qüdrətlənib, güclənib. Çingizxan tək bizim də 
namusumuzu geri qaytarmağın vaxtı yaxınlaşır!

Hələ ki, Göyçə gölünə həsrətlə kosmosdan baxırıq...
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Müsahibimiz Şəki şəhər İcra hakimiyyətinin başçısı Nazim İbrahimovdur

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev son gəlişində 
Şəkini “muzey şəhər” adlandırmış və buranın dünya 
turistlərinin ən çox xoşladığı diyara çevriləcəyinə ümid 
bəslədiyini bildirmişdi. Bölgədə ulu öndərin arzularının 
gerçəkləşdirilməsi istiqamətində xeyli işlər görülüb. Şəki 
şəhər İcra hakimiyyətinin başçısı Nazim  İbrahimovla 
söhbətimizin mövzusu bu barədədir.

Nazim müəllim, şəkililərin 
qonaqpərvərliyi hamıya bəllidir. 
Bəs şəhər xarici turistləri qarşıla-
mağa hazırdırmı?

Şəki şəhərində 8 uyğunlaşdırıl-
mış mehmanxana var. Hər birində 
turistlərə normal kommunal xidmət 
göstərilir. Buradakı yerlərin ümu-
mi sayı 392-dir. Əlavə olaraq şəhər 
sakinlərinin mülkiyyətində olan 46 
xüsusi ev ayrılıb. Orada198 nəfərin 
rahat dincəlməsi üçün hər cür şərait 
yaradılıb. Ümumiyyətlə, il ərzində 

Şəkiyə orta hesabla 16850 nəfər tu-
rist gəlir. Rayonda əhalinin ümumi 
sayı 165500 nəfərdir. Onların yalnız 
64700 nəfəri şəhərdə məskunlaşıb. 
Hazırda təxminən hər 10 şəkiliyə 
1 turist düşür. Bu, turizmin inkişafı 
bölgədə yeni iş yerlərinin açılmısı 
deməkdir. 

Şəkidə qonaqların diqqətini 
çəkən əsas cəhətlər hansılardır?

Onu vurğulayım ki, Şəki orijinal 
spesifik xüsusiyyətləri ilə fərqlənən 
nadir bir bölgədir. Şəhər özünün dün-

ya və ölkə əhəmiyyətli zəngin tarix və 
memarlıq abidələri, əlverişli coğrafi 
mövqeyi, füsunkar təbiəti ilə seçilir. 
Qafqazın ən iri muzey şəhərlərindən 
biri olan Şəkidə Azərbaycan milli 
memarlığının incisi Xan sarayı dün-
ya standartları səviyyəsində bərpa 
olunmuşdur. Burada Kiş Tarixi-Me-
marlıq Qoruq-Muzeyi, tarix-diyar-
şünaslıq muzeyi, xalq tətbiqi sənət 
muzeyi, M.F.Axundov, R.Əfəndiyev 
və S.Rəhmanın ev-muzeyləri, dövlət 
rəsm qalereyası, habelə çoxlu say-
da tarixi və arxeoloji mədəniyyət 

Muzey şəhər
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abidələri vardır. Şəkidə xalq tətbiqi 
sənətinin şəbəkə, dulusçuluq, 
təkalduz, dabbaqlıq, misgərlik, bədii 
tikmə, sərraclıq, zərgərlik, papaq-
çılıq və s. növləri geniş yayılmışdır. 
Şəki həm də şərq ipəkçiliyinin, şir-
niyyatının və yumorun vətəni  hesab 
olunur.

Şimal bölgələri, xüsusilə Şəki 
ölkə Prezidentinin daim diqqət 
mərkəzindədir. Son iki ili Şəkinin 
çiçəklənmə dövrü hesab etmək 
olarmı? 

Şəkidə «Regionların sosial-iqtisa-
di inkişafı Dövlət Proqramı»na uyğun 
olaraq tədbirlər həyata keçirilir. Belə 
ki, xarici investisiya qoyuluşu hesa-
bına süd emalı ilə məşğul olan 6 mil-
yon avro dəyərində sənaye komplek-
sinin, 87 min vt gücündə istilik elektrik 
stansiyasının inşası başa çatdırılıb. 
Eləcə də bağlanmış müqavilələrə 
uyğun olaraq camışçılıq, quşçuluq, 
donuzçuluq komplekslərinın yaradıl-
ması nəzərdə tutulub. Üzümçülüyün 
inkişafı istiqamətində Fransa və İtali-
ya şirkətləri ilə birgə layihələr həyata 
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keçirməyə başlamışıq. Region üçün 
əhəmiyyətə malik, gündəlik emal 
gücü 250 ton olan şəkər çuğunduru 
zavodunun, 3500 yerlik şəhər stadi-
onunun, yeni məktəblərin və səhiyyə 
obyektlərinin tikintisi davam edir. 
Bölgədə turizmin inkişafı məqsədilə 
Yuxarı Karvansaray kompleksi tam 
bərpa edilib, şəhərin su-kanaliza-
siya sistemi yenidən qurulub, təmir, 
abadlıq və quruculuq işləri davamlı 
şəkildə aparılır. Beləcə sosial-iq-
tisadi inkişafın sürətləndirilməsi, 
sahibkarlıq fəaliyyətinin daha da 
genişləndirilməsi üçün Şəkidə yaran-
mış münbit şərait ölkəmizdə, eləcə 
də Rusiyanın Moskva, Sankt-Pe-
terburq, Vladivostok, İrkutsk və Ya-
kutsk şəhərlərində yaşayan şəkili iş 
adamlarının müxtəlif sahələrə inves-
tisiya qoymaq maraqları artmışdır ki, 
bu da rayonda investisiya mühitinin 
sağlamlığından xəbər verir.  

Doğrudur, iqtisadi inkişafı ol-
mayan yerlərdə turizm sənayesinin 
yüksəlişindən danışmaq olmaz. 
Bu istiqamətdə hansı işlər görü-
lür? 

Son illərdə Şəkidə «Şəki-İpək» 
ASC və «Şərq şirniyyatı» ASC bərpa 
olunaraq işə salınmışdır. Hazırda 
Şəkidə modul tipli istilik elektrik stan-
siyasının tikintisi davam etdirilir. Bu 

yaxınlarda şəhərimizdə 16 milyon 
şərti banka istehsal gücü olan 1700,0 
min manat dəyərində konserv zavo-
du və 300,3 min manat dəyərində 
«Şəki Şirələri İstehsal Kommersiya» 
MMC və milyon ədəd istehsal gücü 
olan 3,5 milyon ABŞ dolları dəyərində 
kərpic zavodu işə salınmışdır. Meh-
manxana və biznes mərkəzi komp-
leksinin tikintisində son tamamlama 
işləri görülür. Şəkinin və onun nadir 
tarixi abidələrini və ümumilikdə təbii 
gözəlliklərini, təbiətini təbliğ etmək bi-
zim üçün də bir vətəndaşlıq borcudur. 
Buna görə də fikrimiz «Şəkinin tarixi 
abidələri» adlı tammetrajlı sənədli 
videofilmin çəkilməsidir. Bu filmin 
axırıncı məhsul kimi DVD formatında 
olması və 3 dildə (Azərbaycan, rus 
və ingilis) səsləndirilməsi nəzərdə tu-
tulmuşdur. Biz inanırıq ki, film Şəkiyə 
gələcək qonaqların tarixi abidələr və 
təbiətimizlə yaxından tanış olmasına 
əyani vəsait olacaq və ondan mad-
di mədəniyyət abidələrimizin təbliği 
yönümündə mühüm vasitə kimi 
istifadə ediləcəkdir. 

Şəkinin muzey-şəhər siması-
nın qorunub saxlanılması üçün 
tədbirlər həyata keçirilirmi?

Biz bilirik ki, Şəkidə tarixi və mil-
li dəyərlərimizin qorunması, habelə 
şəhərimizdə turizmin gələcək inki-

şaf perspektivləri ilə bağlı bir sıra 
məsələlərin təxirəsalınmaz həlli va-
cibdir. İlk növbədə, ölkə əhəmiyyətli ta-
rix-memarlıq  abidələrinin  bərpasına 
başlamışıq. Buraya Aşağı Karvansa-
ray (XVIII-XIX əsrə aid edilən tarixi-
memarlıq abidəsi kimi rəsmi qeydiy-
yatdadır), Şəkixanovların evi (XVIII 
əsrdə tikilmişdir. Əvvəlcə konserva-
siya, sonra isə bərpa olunmalıdır), 
M.F.Axundovun ev-muzeyi  (təqribən 
1800-cü ildə inşa edilmişdir.  Burada 
və muzeyin yardımçı ekspozisiya za-
lında bərpa və yenidənqurma işləri 
aparılmalıdır), Narınqala («Yuxarı 
baş» Qala divarları. Şəki şəhər Dövlət 
Tarix-Memarlıq Qoruğu kompleksinə 
daxil olan və sonuncu dəfə 1958-
1963-cü illərdə bərpa edilmiş Qala 
divarlarının mövcud vəziyyəti 
qənaətləndirici deyildir. Həmin divar-
ların bəzi hissələri uçulub-dağıldığın-
dan hazırda  orada bərpa işləri aparı-
lır), «Gələrsən, görərsən» qalası  (XV 
əsrdə inşa edilmişdir. Kiş kəndindəki 
Qaratəpə dağının zirvəsində strateji 
məqsədlə tikilmişdir. Əvvəlcə kon-
servasiya, sonra isə bərpa olunmalı-
dır), Xan sarayı daxildir. Dövlət baş-
çısının Şəki səfərindən sonra Aşağı 
Karvansaray, Şəkixanovların evi 
və «Gələrsən, görərsən» qalasının 
bərpası məqsədilə maliyyə vəsaiti 
ayrılması barədə artıq göstəriş veri-
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lib. Şəkidəki digər tarix və memarlıq 
abidələri barəsində kitablar, kita-
bçalar, bukletlər və açıqcalar çap 
etdirəcəyik. 

Keçmişin izlərini qorumaq 
yaxşıdır. Bəs müasir turizm 
obyektlərinin yaradılmasına çalı-
şırsınızmı?

Bizim fəaliyyətimizin ikinci 
istiqamətini məhz yeni mədəniyyət 
müəssisələrinin inşası və yaradıl-
ması təşkil edir. Şəkidə böyük və 
yaraşıqlı mədəniyyət sarayının, mü-
asir tələblərə cavab verən mərkəzi 
kitabxana binasının tikilməsini plan-
laşdırmışıq. Fazıl kəndində aparılmış 
arxeoloji qazıntılar zamanı aşkar edil-
miş Təpəbaşı nekropolu ərazisində 
muzey yaratmaq istəyirik. Bu ilin 
may ayında Şəki Turizm və İnforma-
siya Mərkəzində Şəkidə turizmin in-
kişaf perspektivlərinə həsr olunmuş  
dəyirmi masa keçirilmişdir. Burada 
turizmin inkişafı ilə bağlı maraqlı təklif, 
rəy və mülahizələr söylənilmişdir. İlk 
növbədə, şəhərin turizm xəritəsi 
hazırlanmalıdır. Xəritədə tarix və 
mədəniyyət abidələri göstərilməli, 
turizm marşrutları dəqiqləşdirilməli, 
Şəkiyə gələn turistlərin yerli turizm 
informasiya mərkəzi ilə əlaqəsi 
və onların marşrut planı ilə təchiz 
edilməsi təmin edilməlidir. Sonra 
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otelçilər, turistçilər birliyi yaradı-
lacaq, qiymətlərlə bağlı standart 
paketlər hazırlanacaq, turistlər üçün 
ən zəruri xidmətlər - tibbi, nəqliyyat 
xidməti, ictimai asayiş xidməti təşkil 
ediləcək. Turistlərin hərəkət marşru-
tuna daxil olan magistral, şəhərdaxili 
və kəndlərarası yollar təmir edilib 
standartlara cavab verən şəklə salı-
nacaq.  Marşrut boyu yolayrıclarında 
müvafiq göstərici lövhələrin vurulma-
sı da  zəruridir. Bütün nəqliyyat qov-
şaqlarında – hava limanı, aftovağ-
zalda, dəmiryolu vağzalında tarixi 
abidələr haqqında iri formatlı şəkillər, 
məlumatlar hazırlanacaq. Şəhərin su 
kanalizasiya sistemi yenidən qurul-
malıdır. Bu işlərin icrasına başlamaq-
la yanaşı Təhsil Nazirliyi qarşısında 
ümumtəhsil məktəblərində turizmə 
dair ibtidai biliklərin verilməsi ilə bağlı 

vəsadət qaldırmışıq. İnternetdə mü-
vafiq sayt açılmasına da nail olaca-
ğıq. 

Təbliğat tədbirlərini mərkəz-
ləşmiş şəkildə aparmaq daha çox 
fayda verərdi. Çünki Şəki Qafqazın  
unikal ərazilərdən biri sayılır.

Əlbəttə, Şəkinin tarix və me-
marlıq abidələri haqqında mate-
riallar (açıqcalar, bukletlər, kita-
bçalar, məcmuələr, kitablar) çap 
olunmasında vahid mexanizm olma-
lıdır. Əslində ölkə Prezidenti bütün 
bunları nəzərə alaraq yeni dövlət 
qurumu - Azərbaycan Respublikası 
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyini-
ni yaratdı. Biz turizm sahəsindəki 
işlərimizi bu dövlət qurumunun koor-
dinatorluğu ilə yerinə yetiririk.  Res-
publikanın digər bölgələrindən fərqli 
olaraq, Şəkidə çoxlu sayda muzey 

müəssisələri mövcuddur. Təbiidir ki, 
turistlərin baş çəkdikləri obyektlər 
sırasında muzeylər ön sırada du-
rur. Bunu nəzərə alaraq Şəki şəhər 
mədəniyyət və turizm şöbəsi onla-
rın maddi-texniki bazasının daim 
yüksək səviyyədə olmasını təmin 
etmək üçün müvafiq təşkilati və 
əməli tədbirlər görür. Əminliklə deyə 
bilərəm ki, şəkililər şəhərimizə gələn 
turistlərin Şəkinin qədim tarix və 
mədəniyyət abidələri ilə daha yaxın-
dan tanış olmaları, şəhərimizdəki xalq 
tətbiqi sənət ustalarının əl işlərinin 
təbliği və bütövlükdə bölgəmizin 
perspektivdə respublikamızın turizm 
mərkəzlərindən biri kimi formalaşma-
sında maksimum səy göstərəcəklər.

Sizə işlərinizdə böyük uğurlar 
arzulayırıq.

Muzey şəhər 
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Şəki planetimizin şimal 
yarımkürəsində, subtropik qurşa-
ğın sərhədində, möhtəşəm Bö-
yük Qafqaz dağ silsiləsinin cənub 
ətəklərinin Qanıx - Əyriçay dərəsi ilə 
birləşdiyi yerdə, güclü selləri ilə bü-
tün dünyada tanınan Kiş çayının sol 
sahilində yerləşir. Bu ərazilərin relye-
finin, landşafının yaranma tarixi çox 
qədimdir. Belə ki, şəhəri əhatə edən 
dağlar 11 milyon il bundan qabaq, 
yəni üçüncü geoloji dövrün axırları, 
dördüncü dövrün əvvəllərində əmələ 
gəlmişdir. Azərbaycan MEA-nın müx-
bir üzvü, tarix elmləri doktoru, pro-
fessor Mahmud İsmayılov yazırdı ki, 

“Etnoqrafik mənbələrə görə, yaşayış 
məntəqəsi olaraq Şəkinin 2600-dən 
çox yaşı var və şəhər kimi inkişafa 
eramızdan xeyli əvvəl başlamışdır. 
Orta əsrlərə dair mənbələrdə Şəki 
şəhərinin adı Şəkə, Şaki, Şaka, Şak-
ki, Şakke, Şekən, Şakkan, Şəkkan 
kimi müxtəlif şəkillərdə işlənmişdir. 
Bu adın meydana çıxması və eyni 
adla yaşayış məntəqəsinin (ola bil-
sin, şəhərin) salınması haqda tarix 
ədəbiyyatlarında, əsasən, bir fikir 
var ki, antik dövrün böyük tarixçiləri 
Herodot və Strabondan başlayaraq, 
sonrakı çağların bir sıra qaynaqla-
rında dayanır. Herodota görə, Şi-
mali Qafqazda yaşayan skiflər e. ə. 
VII əsrdə cənuba yeganə asan yolla 
(sonralar Dərbənd keçidi) Zaqafqazi-
yaya, 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 adlan-
dırdılar”. Tədqiqatçıların fikrincə, Skif 
çarlığının əsas ərazisi Azərbaycan, 
xüsusilə şimali Azərbaycan olmuş-
dur”. 

X əsr ərəb səyyahı əl-
Müqəddəsinin məlumatında de-
yilir ki, Şəki dağətəyində deyil, 
düzənlikdə salınıb. Əvvəllər dağ-
lararası düzənlikdə yerləşən şəhər 
18-ci yüzilliyədək mövcudluğunu qo-
ruyub saxlaya bilmişdir. Lakin 1772-
ci ildə güclü sel şəhərin qərbindəki 
Kiş çayını məcrasından çıxarmış, 
daşqın qədim yaşayış məskənlərini 
dağıtmış, sular evlərin divarlarını 

Şəkinin tarixinə qısa 
ekskursiya

Muzey şəhər
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yuyub aparmış, şəhəri xarabalığa çevirmişdi. XVIII 
əsrin axırlarınadək indiki Şəkinin tutduğu ərazinin bir 
hissəsində Nuxa kəndi yerləşirdi. Təbii fəlakətdən 
sonra Nuxa kəndi inkişaf etdirilərək şəhərə qatılır və 
bu səbəbdən sakların əski yurdu 200 il Nuxa adını da-
şıyır.

500 - 850 m düz xətlə şəhərdən cəmisi 10 - 15 
km aralı olan Baş Qafqaz silsiləsinin qarlı zirvələrinin 
yüksəkliyi bəzi yerlərdə dünya okeanı səviyyəsindən 
3000 – 3500 m-ə çatır.

Şəki qapılarından əsrarəngiz, heyranedici 
mənzərələr açıq havada, axşamçağı daha yaxşı gö-
rünür. Nəhəng bir qala divarını xatırladan Baş Qafqa-
zın meşəli dağ qolları, sürətlə axan çaylar, yaşıl lent 
kimi uzanan yol kənarı qoz ağacları şəhərətrafını 
daha baxımlı edir. Aleksandr Düma (ata) yazırdı ki, 

“Biz Nuxadan uzaqlaşdıqca, onun görünüşü bir az da 
gözəlləşir və bütün füsunkarlığı ilə gözümüzün qaba-
ğında canlanırdı.” Əsrlər boyu Şərq libasını qoruyub 
saxlayan Yuxarı Baş, Çaqqal dərəsi, Giləhli, Sarı tor-
paq, Gəncəli məhəlləsi, çoxmərtəbəli, üctü kirəmidli 
binalar, Marxal, Soyuqbulaq... hansını deyəsən?.. 

Şəkinin mənzərələrini şair B.Vahabzadə “Şəki” şerində 
daha dolğun ifadə edib: 

Elə bil yenicə sığal vurmusan, 
Sanki gül bağısan, çiçəksən Şəki.

Təbii şəraitinə və əsas iqlim əlamətlərinə görə 
Şəkini dünyanın tacı sayılan yaşayış məskənləri ilə 
müqayisə etmək olar. Sanki Şəki Bolqarıstanın güllər 
diyarı Kazanlık, İtaliyanın cənubunda geniş üzüm və 
zeytun plantasiyaları olan Potensa, Himalay dağları-
nın cənub ətəklərində yerləşən Srinaqar şəhərləri ilə 
əkizdir.

Qızmar günəşin təsiri nəticəsində Yevlax - Şəki yo-
lunun rayon sərhədi yaxınlığında yaranan mənzərələr, 
ön dağ silsiləsi boyunca uzanan əsrarəngiz haşiyələr, 
Əyriçay sahillərində qırqovullu düzən meşələri, Kiş 
çayının nəhəng qıfı xatırladan daşlı-çınqıllı yatağı 

– bütün bunlar subtropik iqlimin şimal sərhədi kimi 
Şəkini iki yerə bölür. Və maraqlıdır ki, şəhərin dəniz 
səviyyəsindən 650 - 700 m-dən aşağıda yerləşən 
hissəsi subtropik, yuxarı hissəsi isə mülayim qurşağa 
düşür. 

Muzey şəhər 
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Respublikanın şimal-qərbində yerləşən Qax rayo-
nu Gürcüstanla həmsərhəddir. Rayonun cənubu quru, 
mərkəzi mülayim isti və subtropik rütübətli iqlim, dağları 
soyuq, yağıntıların müntəzəm paylanması ilə səciyyəvi 
olan iqlim şəraitinə malikdir. Burada nisbətən kiçik bir 
ərazidə dörd iqlim zonası vardır. Qaxda temperaturun 
dəyişmə həddi çox böyükdür, dağların zirvəsində mənfi 
40 dərəcədən Acınohur gölünün yaxınlığında müsbət 40 
dərəcəyə qədər temperatur müşahidə olunur. 

Rayonun ərazisində “İlisu” Dövlət Qoruğu yerləşir 
(sahəsi 9,2 min hektardır). Burada mühafizə olunan 
əsas obyektlər orta dağlıq qurşaqdakı meşələrdir (qo-

ruğun ərazisinin 90%). Burada təqribən 300 növ bitki, o 
cümlədən 90 növ oduncaq və kol bitkisi, bir sıra ende-
mik və məhv olmaq həddində olan bitki növlərinə rast 
gəlmək mümkündür. Dağ meşələrində . cüyür, maral, 
ayı, dağ keçisi, canavar, qaban, vəhşi pişik və çaqqal 
yaşayır. Qanıq-Əyriçay vadisi bölgəsində heyvan və ba-
lıq ovu üçün münasib yerlər vardır. 

Qax rayonunun ərazisində tarixi abidələr çoxdur. 
Arxeoloqların burada aşkar etdiyi kurqanlar hələ tunc 
dövründə bu regionda insanların məskunlaşmış oldu-
ğunu sübut edir. XVIII əsrdə tikilmiş Ulu körpü, Sumuq 
Qalası və onun mərkəzində yerləşən məscid əvvəllər 
İlisu sultanlığının paytaxtı olmuşdur. Sumuq xalqın 
yaddaşında Şeyx Şamilin məsləkdaşı, yerli sultanların 
sonuncusu olmuş Daniyar bəyin arxasında dayanan 
qüvvələrdən biri kimi qalmışdır. Bu yerlərdə insanlar çox 
qədim dövrlərdən məskünlaşmışdır. Arxeoloqlar burada 
bizim eradan əvvəl I əsrə aid küp qəbirləri aşkar etmişlər. 
İlisuda hündürlüyü 10 metrə bərabər olan kvadrat şəkilli 
Keşikçi qülləsi də salamat qalmışdır (XV əsr). Bu kəndin 
ətrafında çoxsaylı kükürdlü termal bulaqlar vardır. 

Tərməçi kəndinin yaxınlığında, qocaman palıd ağac-
ları bitən meşədə Şeyx Şamilin naibi (sərkərdəsi) Hacı 
Muradın qəbri var. Onun məzarı üzərində qoyulmuş baş 
daşında ərəb dilində bu sözlər yazılmışdır: “Burada bö-

yük cəfakeş, milliyətcə avar olan Hacı Murad Xunzaxski 
dəfn edilmişdir”. 

Qum kəndinin yaxınlığında Qafqaz Albaniyası 
dövrünə aid abidələr – Sırtqala istehkamı (XVIII əsr), 
Qum  Bazilikasının xarabaları (V əsr), Dəyirmi məbəd 
(VII əsr), Ləkit kəndində isə Məbəd kompleksi (XII əsr) 
salamat qalmışdır. 

Sarıbaş və Cəlair kəndlərində yerli sənətkar qadınlar 
orijinal naxışlı xalçalar və yun corablar toxuyurlar. Qax-
baş kəndində isə yerli sakinlər ev şəraitində şərab isteh-
sal edirlər. 

Qax rayonunun inzibati mərkəzi – Qax şəhəri dəniz 

səviyyəsindən 500 metr yüksəklikdə yerləşir. Qurmux-
çay adlı dağ çayının sahilində, Böyük Qafqaz dağlarının 
ətəklərində yerləşən bu şəhərin adının mənası “Qala” 
deməkdir.

“İlham” firmasının istehsal etdiyi “Qax” mədən suyu 
bütün Azərbaycanda məşhurdur. Müxtəlif minerallarla 
zəngin olan bu sudan içən bir çox xəstəliklərə əlac etmiş 
olur.

Süskən kənd yaxınlığında yerləşən “Səfa” pansiona-
tında isə böyrək, sidik yolları, mədə-bağırsaq, revmotizm 
xəstəlikləri müalicə olunur. Buradakı hovuz da müalicəvi 
əhəmiyyətə malikdir.

Buraya gələnlər “İlisu”, “Yaşıltaxt” və “Uludağ”  pan-
sionatlarında qala bilərlər. Hərçənd pansionat şəhərin 
mərkəzində deyil, Kumrukçay adlı dağ çayının sahilində, 
rayon mərkəzindən 10 km məsafədə yerləşir. Pansio-
natların rahat kottecləri, saunaları, hovuzları, yüksək 
səviyyədə servis xidmətləri təklif edilən mehmanxana 
kompleksi var.

Sizin arzunuzla, tarixi abidələrə ekskursiyalar təşkil 
etmək olar. 

Qaxın özündə iki mərtəbəli, kifayət qədər rahatlığı 
olan mehmanxanada qala bilərsiniz. Nahar etmək üçün 

“Mərkəz” və “Minbir dad” restoranlarının xidmətlərindən 
istifadə etmək olar. 

Dedim, ölmərəm daha!.. 
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B u yazı Odlar yurdu Azərbaycanın dilbər 
guşələrindən sayılan Qax rayonunun ta-
rixi abidələri һaqqındadır. Biz bu məqaləni 

əsrlərin daş yaddaşına çevrilmiş abidələrimizi bircə-
bircə tanıtmaq məqsədi ilə qələmə almışıq. Bu 
məqsədlə təkrar-təkrar abidələrə baş çəkdik, onların 
bu günkü vəziyyətini öyrəndik, bizdən əvvəl һəmin 
mövzuda yazmış müəlliflərin əsərlərini vərəqlədik. 
Gördük ki, təkcə Qax rayonunda tarix dərsliklərinə 
daxil edilib şakird və tələbələrə öyrədiləsi, һaqqında 
müxtəlif dillərdə yazılıb dünya ictimaiyyətinin 
nəzərinə çatdırılası nə qədər obyekt var! Bunları 
etmək bir yana, һeç o abidələri düz-əməlli qorumu-
ruq da! Yaxşı һalda üstünə “dövlət tərəfindən qo-
runur” sözləri yazılmış lövһələri vursaq da zamanın 
gərdişi, özümüzün laqeyidliyi, unutqanlığı ucbatın-
dan dağılan, sökülən, uçurulan, ilkin təyinatı yaddan 
çıxarılan abidələrə övlad nəzəri ilə baxmırıq. Başqa-
larının һeç bir əsası olmadan doğmaca abidələrimizi 
özününküləşdirməsinə biganəliklə dözürük.

Gürcü alimi İlya Vladimiroviç Adamianın 1979-cu 
ildə Tbilisinin “Xelovneba” nəşriyyatında çapdan çıx-
mış “Gürcüstanın xalq memarlığı (Sainqilo)” kitabın-
da (kitab gürcü dilində çap edilib, axırda rus və ingilis 
dillərində xulasə verilib) Qum məbədi gürcu monu-

mental memarlığının ən görkəmli abidələrindən biri 
kimi təqdim olunur. Güllük kəndi yaxınlığındakı Pəri 
qalası — Armatay məbədinin Kaxetiyadakı qalalar-
la eyni olması göstərilir. Ləkit məbədi, Ulu körpü, 
Kürmük məbədi və digər memarlıq abidələrimizin 
mənsubiyyəti һaqqında da buna bənzər yalançı 
fikirlər söylənilir.

1989-cu ildə gürcü və rus dillərində һazırlanmış 
“Gürcü memarlığı abidələri” kitabında (kitabın redak-
toru L.Minasyandır) Pəri qalası, Kürmük məbədi, 
Torpaqqala, Ləkitdəki Yeddi kilsə sövmənişini (mo-
nastrı), Qum məbədi, Sumu qala Gürcü memarlığı-
nın nümunələri kimi qələmə verilir... Təəssüf edirik 
ki, Azərbaycan alimləri belə əllaməlik nümunələrini 
əsaslı dəlillərlə təkzib etmək istiqamətində һələlik 
olduqca az iş görmüşlər.

Lakin bu o demək deyildir ki, Qaxın tarixi abidələri-
nin tədqiqi saһəsində һeç bir iş görülməmişdir. Һələ 
keçən əsrdə yaşamış rus tədqiqatçıları A.İ.Fon-
Plotto, A.Poserbski, A.A.Xaxanov, sovet dövrünün 
alimlərindən D.Şərifov, Y.Paxomov, R. Vaһidov, 
D.Axundov, A. Qaraəһmədova, Ş.Fətullayev, 
V.Muradov, Ş.Rzayev və elmi fəaliyyətinin xeyli 
һissəsini Qum və Ləkit abidələrinin öyrənilməsinə 
һəsr etmiş P.A.Baranovskinin tarixi abidələrimizin 

QAXIN
TARİXİ VƏ ABİDƏLƏRİ

Hikmət Əzimov,
Şahmərdan Əhmədov

Dedim, ölmərəm daha!..
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öyrənilməsi saһəsindəki əməyini 
qeyd etməmək ədalətsizlik olardı. 
Tarix elmləri doktoru, epiqrafçı alim 
Məşədixanım Nemətovanın gərkin 
əməyi sayəsində unudulmaqda olan 
bir sıra tarixi-memarlıq abidələrimizin 
kitabələrində nələrin yazıldığını 
öyrənmişik.

Qaxın tarixi-memarlıq abidələrinin 
öyrənilməsində yerli ziyalıların da 
əməyi az olmamışdır. Bu cəһətdən 
İlisu kəndində yerləşən abidələrin 
öyrənilməsi və bərpası saһəsində 
kənd sakini, gənc və istedadlı me-
mar Afər Müridovun fəaliyyəti təqdir 
olunmalıdır.

Biz bu fikirdəyik ki, Azərbaycanın 
ta r i x -e tnoqra f i ya -a rxeo log iya 
ədəbiyyatında Qax abidələri barədə 
son dərəcə ötəri yazılıb.

Tarix elmləri doktoru 
M.Ə.Qazıyevin redaktorluğu ilə 1958-
ci ildə indiki “Elm” nəşriyyatında 
buraxılmış “Azərbaycanın tarixi 
abidələri” kitabında üç abidəmizin fo-
tosu və qısa məlumat çap edilmişdir. 
Kitabda oxuyuruq: “Azərbaycanın 
şimal-qərb һisəsində, Qaxdan 12 

kilometr aralı, Ləkit kəndi yaxınlığın-
da, dağlar döşündə dairəvi formalı 
qədim bir məbədin xarabaları qal-
maqdadır. Ləkit məbədinin memarlıq 
xüsusiyyətləri və onun Qafqazın eyni 
tipli başqa abidələri ilə müqayisə 
edilməsi һəmin tikintinin VI-VII əsrlərə 
aid olduğunu söyləməyə imkan verir. 
Qaxdan səkkiz kilometr məsafədə, 
dağ ətəklərində yerləşən Qum 
kəndində, Qum çayının saһilində 
başqa bir məbədin qalıqları meyda-
na çıxarılmışdır. Məbədin memarlıq 
quruluşu (nefli bazilika) Qafqazın VI 
əsrə aid bu tipli abidələri ilə oxşarlıq 
təşkil edir”. (səһ 33-35).

Oxuyursan, təəccüblənirsən, tə-
əssüflənirsən. Təəccüblənirsən ki, 
müəllif Qaxda, һəmin abidələrin, һeç 
olmazsa yaxınlığında olubsa, Qum 
kəndinin ümumi ansamblının daimi 
ünsürünə çevrilmiş məbədin “qalıq-
larını meydana çıxarmaq” barədə 
necə yaza bilər?

Axı, bu abidə, memarlıq nümunəsi 
bu gün də əzəmətlə dayanmaqdadır. 
Azərbaycanın Ensiklopediyasında 
Qum məbədinə 4-5 cümlə (III cild, 

səһ. 271) һəsr olunmuşdur. Halbuki, 
Azərbaycanda VI əsrə aid belə tikililər 
barmaqla sayılacaq qədər azdır. 
Ləkit məbədinə, nisbətən, geniş yer 
ayrılmışdır (VI cild, səһ. 211). Oxu-
cular ensiklopediyada Torpaqqalaya 
dair də yığcam material tapa bilərlər 
(IX cild, səһ. 324). Һəmin nəşrin 
müəllifləri Torpaqqala qismindən 
olan Ağyazı arxeoloji qazıntılarına 
da (I cild, səһ. 110) müəyyən yer 
ayırmışlar.

Tarixi saxtalaşdırmaq laqeyidli-
yimizlə eyni sırada gedən prosesdir. 
Biz abidələrimizə lazımınca saһiblik 
etmədiyimizdən başqaları onun üzə-
rinə öz adlarını yapışdıra bilirlər. 
Məsələn, Ləkitdəki Yeddi Kilsə mo-
nastr kompleksinə daxil olan şərq 
istiqamətindəki bazilikanın şimal-
qərb fasadı üzərindəki pəncərə yeri 
kimlərinsə əli ilə dağıdılmışdır.

Bədnam qonşularımız olan 
ermənilər xalqımızın tarixini, yer 
üzündəki izlərimizi silmək, övladla-
rımızı manqurtlaşdırmaq üçün işğal 
etdikləri torpaqlarımızda, ilk növbədə, 
tarixi-memarlıq abidələrimizi dağıdıb 

Dedim, ölmərəm daha!.. 
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sıradan çıxarır, qəbiristanlarımızı 
buldozerlə sıyırırlar. Ümummilli li-
derimiz Heydər Əliyev bu faktı Şərq 
ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akade-
miyasının birinci sessiyasının iştirak-
çılarına göndərdiyi 25 oktyabr 1994-
cü il tarixli məktubunda ürək ağrısı ilə 
qeyd etmişdir.

Belə bir şəraitdə bizim öz 
abidələrimizə laqeyidlik göstər-
məyimiz nankorluq, özümüzün 
özümüzə qənim kəsilməyimiz olardı. 
Axı, biz min illər bundan əvvəl doğma 
torpaqlarını yadellilərdən qorumaq 
üçün qalalar, bürclər, ibadətlərinin 
icrası üçün məbədlər, məscidlər, 
uşaqlarını oxutmaq üçün mədrəsələr, 
zaviyələr, məişət əşyaları, iş alətləri, 
silaһ isteһsal etmək üçün emalatxa-
nalar, kurələr... tikmiş əcdadlarımızın 
bu günkü nəsliyik. Nəzərə almalıyıq 
ki, һəmin abidələr daş yaddaşla-
rında qalanları müasirlərimizə da-
nışır, qədim Odlar yurdu torpaq-
larının başqalarına yox, min illər 
bundan əvvəl dünyaya göz açmış 
Azərbaycan xalqının əcdadlarına 
məxsusdur. Bu abidələr sübut edir ki, 

Azərbaycan xalqı nə Xəzər dənizinin 
dibindən çıxıb, nə də göydən düşüb. 
Əksinə, bir sıra başqa torpaqlara 
һəyat nəfəsi buradan gedib.

Xalqımızın yer üzündəki daş 
izləri çox olsa da, dünya һələ on-
dan bixəbərdir, desək, şişirtmə 
olmaz. Bakı, Naxçıvan, Gəncə, 
Şəki abidələri (һələ biz Cənubi 
Azərbaycan ərazisindəki abidələri 
demirik) barədə xaricdə çox az 
bilirlər. Tək onu demək kifayətdir ki, 
YUNESKO-nun siyaһısına indiyədək 
bir abidəmiz belə daxil edilməmişdir. 
Һalbuki, һəmin siyaһıya Azərbaycan 
torpağındakı qədim, möһtəşəm 
və orijinal abidələrdən bir neçəsi 
düşməyə layiqdir. 

Əlbəttə, һəmin siyaһıya düşmək 
böyük şərəfdir. Eyni zamanda, YU-
NESKO-nun möһürü olan siyaһıya 
kimlərsə “düzəliş” vermək, orada 
göstərilən obyekti öz adına keçirmək 
fikrinə düşə bilməz. Digər tərəfdən, bu 
nüfuzlu beynəlxalq təşkilat siyaһıya 
daxil edilmiş abidənin qorunmasını, 
təmirini, bərpasını öһdəsinə götürür, 
bu işləri maliyələşdirir. Bu sahədə 

YUNESKO-nun xoşməramlı səfiri 
Mehriban xanım Əliyevanın gördüyü 
işlər bizdə böyük ümidlər yaradır.

Bizim məramımız isə 
Azərbaycanımızın bir parçası olan 
Qax rayonunun tarixi-memarlıq 
abidələri һaqqında, imkan daxilində, 
geniş oxucu kütləsinə məlumat 
verməkdir. Müxtəlif dövrlərdə 
ayrı-ayrı məqsədlərlə tikilmiş 
abidələrimizin bəziləri yer üzündən 
itməkdədir, bəzilərinin yerində һeç 
daş qalıqları da gözə dəymir. Bir vaxt-
lar itirdiklərimizi xalqımıza qaytar-
maq müstəqil Azərbaycanın çağdaş 
rəһbərliyinin məramlarındandır. Bö-
yük öndərimiz Һ.Ə.Əliyev 1998-ci ilin 
Novruz bayramı günlərində Bakıda, 
İçəri şəһərdə tarixi-memarlıq komp-
leksi ilə tanış olanda görülmuş işləri 
yüksək qiymətləndirərək bərpaçılara 
üz tutub demişdir: “Siz böyük işlər 
görürsünuz. Mən sizin işlərinizi 
yüksək qiymətləndirirəm. Gələcək 
nəsillər də qiymətləndirəcək. Bunla-
rın һamısını biz bərpa edib, əvvəlki 
vəziyyətə gətirib çıxarsaq gələcək 
nəsillər üçün böyük iş görmüş olaca-
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ğıq. Bu kəlmələri Azərbaycanın digər 
dəyərli abidələrinə də aid edə bilərik. 
Bununla yanaşı, Һeydər Əliyevin 10 
aprel 1998-ci il tarixdə təsdiq etdiyi 

“Tarixi və mədəniyyət abidələrinin qo-
runması һaqqında” Azərbaycan Res-
publikası Qanunu və bu qanunun 
tətbiq edilməsi üçün 13 iyun 1998-ci 
il tarixli Fərmanı abidələrimizə olan 
dövlət qayğısı və diqqətin bariz 
təzaһürüdür.

QAXIN TARİXİNƏ KİÇİK BİR 
SƏYAҺƏT. 

İnsan əməyinin bəһrəsi olan һər 
bir maddi-mədəniyyət nümunəsi 
onun aşkar edildiyi ərazinin tarixi-

nin bir һissəsidir. Yaşayış məskəni 
barədə yazılı mənbə olmadıqda 
belə orada yerləşən abidələr һəmin 
ərazinin keçmişi һaqqında söz 
deməyə imkan yaradır. Tarixi abidə 
memarlıq və incəsənət əsəri olmaq-
la yanaşı, һəm də yarandığı dövrün 
ictimai-siyasi һəyatının öyrənilməsi 
üçün geniş tədqiqat obyektidir.

Tarixəqədərki insanın küləkdən 
qorunmaq üçün düzəltdiyi daş һasarı 
ən sadə memarlıq nümunəsi kimi 
qəbul etmək olarsa, onda tarixi-me-
marlıq abidələrinin yaranma tarixi və 
inkişaf dövru çox-çox qədimlərdən 
gəlir. Lakin məlumdur ki, tarixi-me-
marlıq abidələrinin ən mükəmməl 

nümunələri bəşər tarixində möv-
cud olmuş ilk dövlətlərin meydana 
gəlməsi ilə bir vaxtda yaranmışdır.

Əsrlərin daş yaddaşına çevril-
miş abidələrin öyrənilməsi bütün 
dövrlərdə elmi ictimaiyyətin diqqətini 
cəlb etmişdir. Qərbin görkəmli 
tədqiqatçıları Һenrix Raulinson, 
Fransua Şampolyon, Robert Kolde-
vey, Leonard Vulli, Һenri Layyard və 
başqalarının gərkin əməyi sayəsində 
bu gün bizim Yaxın Şərqdə mövcud 
olmuş ən qədim dövlətlər һaqqında 
geniş məlumatımız var.

Yaxın Şərqin ən qədim mad-
di-mədəniyyət abidələri üzərində 
aparılmış tədqiqatların nəticəsində 
tarixçilər bəşəriyyəti əsrlərdən bəri 
maraqlandıran “Tarix һaradan başla-
nır?” sualına cavab tapmışlar. Һəmin 
araşdırmaların nəticələrinə görə ən 
qədim sivilizasiyanın şumerlərlə bağ-
lılığı sübuta yetirilmişdir. İlk dövlətin 
yaradıcıları sayılan şumerlərin 
Qədim İkiçayarasına-Mesopota-
miyaya һaradan köçüb gəlmələri 
һaqqında dünya tarixşünaslığında 
bir çox fərziyyələr mövcuddur. Bu 
eһtimallardan biri də Qafqaz ərazisi 
ilə, xüsusən də Azərbaycanla bağ-
lıdır. Təsadüfi deyildir ki, XIX əsrin 
ortalarında Azərbaycana və qonşu 
bölgələrə gəlmiş məşһur fransız ya-
zıçısı Aleksandr Düma diyarın əһalisi, 
mədəniyyəti və məişəti ilə yaxından 
tanış olduqdan sonra bu qədim torpa-
ğı bəşəriyyətin beşiyi adlandırmışdır. 
Qafqaz ərazisində ən qədim yaşayış 
məskənlərinin aşkara çıxarılması 
yazıçının һədsiz dərəcədə һaqlı ol-
masını bir daһa təsdiqləyir. Belə ya-
şayış məskənlərinin daһa qədimləri 
Azərbaycan ərazisində tapılmışdır. 
Təkcə Azıx mağarasında və Qobus-
tan ərazisində aşkar edilmiş maddi-
mədəniyyət nümunələri Azərbaycan 
torpağının nə qədər qədim tarixə 
malik olduğunu göstərir. Azərbaycan 
torpağında bəşər tarixinin bütün 
dövrlərinə aid tarixi abidələrə rast 
gəlmək mümkündür. Bu qədim tor-
nağın һər qarışında һələ neçə-neçə 
açılmamış sirrlər yatır.

Azərbaycanın maraqlı keçmişə 
malik bölgələrindən biri də Qax ra-
yonunun ərazisidir. Azərbaycanın 
şimal-qərbində yerləşən rayonun 
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ərazisi tarixi-memarlıq abidələri ilə 
zəngindir. Burada yaşı 5000 ilə yaxın 
olan nadir abidələr qalmaqdadır. 
Strateji əһəmiyyətli yolların üstündə, 
dağ zirvələrində və qayalıqlarda 
inşa olunmuş qalaların çoxluğu һələ 
keçən əsrdə rus tədqiqatçılarının 
marağına səbəb olmuşdur. Һər 
һansı bir yerin tarixi һaqqında ümu-
mi təsəvvürə malik olmadan orada-
kı abidələr barədə konkret fikir və 
mülaһizələr söyləmək qeyri-müm-
kündür. Ona görə də Qaxın qədim 
tarixi-memarlıq abidələri һaqqında 
danışmazdan əvvəl onun tarixinə ki-
çik bir səyaһətə çıxaq.

Tədqiqatçılar Şimali Azərbaycan 
ərazisində eramızdan əvvəl III 
minillikdə sinifli cəmiyyətin iqti-
sadi, sosial və siyasi ünsürlərinin 
meydana gəlməsini qeyd etmişlər. 
Həmin dövrdə indiki Qax rayo-
nunun ərazisində də erkən tayfa 
birləşmələrinin mövcudluğu istis-
na deyildir. Son dövrlərdə rayonun 
ərazisində, Ağyazı düzundə, aparılan 
arxeoloji qazıntılar zamanı müəyyən 
edilən maddi mədəniyyət nümunələri 

bu fikri bir daһa təsdiq etmişdir.
Bizə məlum olan tarixi mənbələrə 

əsasən eһtimal edilir ki, Qax 
ərazisi eramızdan əvvəl VII əsrin 
əvvəllərində Skif çarlığının tərkibinə 
daxil olmuşdur. Əsası skif, kimmer 
və sak tayfaları tərəfindən qoyulan 
bu dövlətin sərһədləri cənubdan 
Urmiya gölündən şimala - Qafqaz 
dağlarınadək uzanırdı. Bəzən ta-
rix səһifələrində Kimmer Skif Sak 
padşaһlığı kimi göstərilən bu dövlətin 
mövcud olduğu dövrdən 2600 ildən 
çox keçməsinə baxmayaraq, onun 
əsasını qoyan tayfaların izlərinə 
Azərbaycanda, eləcə də Şəki-Zaqa-
tala bölgəsində, xüsusən də Qax ra-
yonunda rast gəlinir.

Skif çarlığında, dövlətin adından 
goründüyü kimi, əsas mövğeyi skiflər 
tutmuşlar. Bir çox mülaһizələrə 
görə, skiflər müxtəlif etnik tayfala-
rın birliyidir. Yunan tarixçisi Hero-
dotun yazdığına görə, özlərini sko-
lot adlandıran, yunanların isə skif 
kimi tanıdıqları bu tayfanı qədim 
Oğuz türklərinin əcdadı kimi qələmə 
vermək cəһdləri də vardır. Belə ki, 

Assuriya kitabələrində işquzay adı 
ilə yad edilən skiflərin işğuzlar, yəni 
iç oğuzlar olduğunu və bu ad altında 

“Kitabi-Dədə Qorqud” eposundakı “iç 
oğuz” adlanan qədim oğuz-türk tor-
paqlarının formalaşması һaqqında 
bəzi tarixçilərin mülaһizələri xüsu-
si maraq doğurur. Qax rayonunun 
ərazisində yerli əһalinin oğuz sözü 
ilə adlandırdığı çox qədim yaşayış 
məskənlərinin qalıqlarının olması 
tarixçilərin yuxarıdakı mülaһizələrinə 
bizi ciddi yanaşmağa çağırır.

Skif çarlığının tərkibinə daxil olan 
kimmer tayfası ilə bağlı rayonun 
ərazisində Qımırlı adlanan yaşayış 
məskəni mövcuddur. Tədqiqatçılar 
Zəyəm kəndinin və Zəyəm dərəsinin 
adında sak tayfasının əks olunma-
sına dair fikirlər də irəli sürmüşlər. 
Nəzərə almalıyıq ki, kəndin sakinləri 
yaşadıqları yeri Zəyəm yox, Saqam 
adlandırırlar. Qax rayonu ilə qonşu 
Zaqatala (Saka-tala) və Şəki (Saki) 
rayonlarının adlarının formalaşma-
sında da sak tayfasının izləri aşkarca 
görünməkdədir.

Skif çarlığının süqutundan son-
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Sürfüllü qaxlıların ən çox xoşladığı xəmir xörəyidir. Ərişdə şəklində hazırlanıb 
bişirilən xəmirin üstünə əksər hallarda qaxac qoyurlar.  

Dedim, ölmərəm daha!.. 
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ra, Şimali Azərbaycan ərazisində e. 
ə. IV əsrdə Alban dövləti meydana 
gəlmişdir. Əһalisinin alban, saka-
sen, mük, uti, qarqar, qel, leq, çilb, ut, 
sovde və kaspi tayfalarından ibarət 
olmasına baxmayaraq bu dövlət tarix 
səһifələrində ümumi bir adla — Al-
ban dövləti adı ilə yad edilir.

Yuxarıda adları çəkilən tayfalar 
ilk dövrlərdə Əһəmənilər imperiya-
sına vergi ödəmələrinə baxmayaraq, 
müstəqil idarə olunurdular. Alban 
dövlətinin һəmin dövr tarixinə dair 
məlumatlar çox cüzidir. Antik dövr 
yunan tarixçisi Arrian eramızdan 
əvvəl 331-ci ildə Cancal (Qavqamel) 
döyüşündə Makedoniyalı İskəndərin 
ordusuna qarşı vuruşan Əһəməni 
һökmdarı III Daranın qoşununda al-
banlardan və sakasenlərdən ibarət 
dəstələrin də olmasını qeyd etmişdir.

Eramızdan əvvəl I əsrin ilk illərində 
alban dövlətinə Roma imperiyasının 
һücumları başlamışdır. Bizim üçün 
һəmin dövrə aid daһa maraqlı һadisə 
Roma sərkərdəsi Qney Maqn Pom-
peyin regionları ilə alban һökmdarı 
Oroysun (Uruz) ordusunun döyüşü-
dür. Eramızdan əvvəl 66-cı ildə baş 
vermiş bu döyüşün Qax rayonunun 
Zərnə və Güllük kəndlərinin arasın-
dakı ərazidə olması güman edilir.

Qafqaz Albaniyası dövlətinin 
sonrakı dövrlərinə dair ən geniş 
məlumatları antik yunan coğrafiya-
şünası və tarixçisi Strabon (eramız-

dan əvval 64-cü il, eramızın 24-cü ili) 
vermişdir. Strabon albanların һəyat 
tərzini təsvir etməklə yanaşı, onla-
rın dini etiqadlarından da söһbət aç-
mışdır. O, albanların Һelios (günəş), 
Zevs (göy) allaһlarına və Selena 
(ay) ilaһəsinə sitayiş etdiklərini 
göstərmişdir. Əlimizdə olan faktlara 
istinad edərək deyə bilərik ki, Qax 
rayonunun Güllük kəndi yaxınlığın-
da Armatay dağındakı məbəd Ay 
ilaһəsinin şərəfinə inşa olunmuş 
һəmin obyektdir.

Yuxarıda adlarını çəkdiyimiz 
müxtəlif tanrılara tapınmaları ilə ya-
naşı albanların arasında zərdüştlük 
(atəşpərəstlik) də geniş yayılmış-
dır. Bu ərazidə atəşpərəstliklə bağlı 
bir sıra toponimlər indiyədək qal-
maqdadır. Atəşpərəstlik dinini qəbul 
edənlərin mağ və ya muq adlanması 
məlumdur.

Orta əsr ərəb və gürcü 
salnaməçiləri Azərbaycanın şi-
mal-qərb ərazisini muqlar, yəni 
atəşpərəstlər yaşayan ərazi mənasını 
verən Muqkan və Movakan adları ilə 
öz əsərlərinə daxil etmişlər. Ərazidəki 
xristian məbədlərində atəşpərəstlik 
simvolikasından geniş istifadə olun-
ması bunu bir daһa sübut edir.

Eramızın əvvəllərində Qafqaz Al-
baniyasının ərazisində xristianlığın 
yayılması prosesi başlanmışdır. I 
əsrdə yayılmağa başlayan xristian-
lıq yalnız IV əsrdə alban çarı Urnayr 

tərəfindən rəsmi dövlət dini kimi qəbul 
edilmişdir. Digər Alban çarı, Mömin 
təxəllüslü III Vaçaqanın һakimiyyəti 
(487-510-çu illər) illərində Albaniya 
ərazisində, xüsusən də indiki Qax ra-
yonunun əһatə etdiyi ərazidə bir sıra 
xristian məbədləri inşa olunmuşdur.

Qafqaz Albaniyası erkən orta 
əsrlərdə qərbdən Bizans imperiya-
sının, şimaldan һunların, sonralar 
xəzərlərin һücumlarına məruz qal-
mışdır. Müһaribələr itkilərə, böyük da-
ğıntılara səbəb olsa da, Alban dövləti 
öz müstəqilliyini ərəb istilasınadək 
qoruyub saxlamışdır.

Alban dövləti ərəb işğalı ilə 
tənəzzülə uğramışdır. Һaqqında 
söһbət açılan ərazinin əһalisinin 
bir һissəsi işğalçıların təzyiqi 
nəticəsində dağlıq ərazilərə çəkilmək 
məcburiyyətində qalmışdır. Əһalinin 
digər һissəsi isə Bizans kilsəsinin 
təsiri altına düşərək öz etnik 
xüsusiyyətlərini get-gedə itirmişdir.

Bəzi elmi mülaһizələrə görə al-
banların bir һissəsi irandilli qel tay-
falarından ibarət olmuşdur. Qax 
rayonu ərazisində yaşayan inkiloy-
ların һəmin irandilli qel tayfalarının 
xələfləri olduğu eһtimal edilir.

Bu məsələyə aydınlıq gətirmək 
üçün onu qeyd etmək lazımdır ki, 
erkən orta əsr müəllifləri Favstos Bu-
zand (V əsr) və Gevondun (VIII əsr) 
məlumatlarına görə, yaşadığımız 
ərazi Qafqaz Albaniyasının Er və ya 
Her vilayətinin tərkibinə daxil olmuş-
dur. Orta əsr gürcü salnamələrində 
isə vilayətin adı Ereti, yəni erlər ölkəsi 
kimi qeydə alınmışdır. Erlərin etnik 
mənşəyinin bu günədək açılmamış 
qalması ilə yanaşı tarixçilər onların 
gürcüdilli xalqlardan tamamilə fərqli 
mənşəyə malik olmaları һaqda yek-
dil fikirdədirlər. Lakin bununla belə, 
bir sıra gürcü alimləri bu ərazinin 
əvvəllər Ereti, sonralar isə Saingilo 
adı ilə tarixi Gürcüstan torpaqlarının 
bir һissəsi olduğunu sübut etməyə ça-
lışmışlar. Saingilo adı tarixçilərə gür-
cü dilində inkiloylar ölkəsi mənasını 
verməklə yanaşı yalnız XYII-XVI-
II əsrlərdən bu yana məlumdur. 
Əsasən toponomika ilə məşğul 
olan tarixçi alim Q.Qeybullayevin 
һəmin adın yaranmasına dair verdi-
yi eһtimala görə alban tayfalarından 
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olan xristianlaşmış qel tayfasının 
İran şaһı I Abbasın yürüşləri zamanı 
islam dinini qəbul etməsi nəticəsində 
qonşu türkdilli əһali onları yeniqeloy, 
yəni yenidən din qəbul etmiş qellər 
adlandırmışdır. Bu adın gürcü dilində 
inkilo kimi səslənməsi də һəmin di-
lin xüsusiyyətlərindən irəli gəlir. Onu 
da qeyd edək ki, inkiloylar artıq etnik 
xüsusiyyətlərini itirmələrinə baxma-
yaraq, bütün gürcülər kimi özlərini 
kartueli yox, inkiloy adlandırırlar.

XI əsrdən başlayaraq Qax 
ərazisinə bir çox tayfaların axını da 
baş vermişdir. Əvvəlcə oğuz-salcuq 
türkləri, sonra isə qıpçaq türkləri bu 
ərazilərdə məskunlaşmışdır. Həmin 
tarixi dövrdə bu ərazi Azərbaycan 
Atabəyləri və Şirvanşaһlar 
dövlətlərinin nüfuz dairələrinə daxil 
olmuşdur. Bu dövrə aid edilən və 
Qax torpağı ilə əlaqələndirilən ən 
maraqlı һadisə böyük mütəfəkkir və 
şair Nizami Gəncəvinin burada—ra-
yonun Qum kəndində anadan olma-
sı һaqqında fikirlərlə bağlıdır. “Mən 
mirvari kimi Gəncə dənizində qərq 
olsam da, dağda yerləşən Qum 
şəһərindənəm” -deyən daһi şair və 
Gəncə şəһərinin sakini Camal (Ni-
zam) əd-Din Əbu Məһəmməd İlyas 
ibn Yusif ibn Zəki Müəyyəd Nizami 
(1140-1203) һaqqında bir çox əsərlər 
yazılmışdır. Tədqiqatçıların bəziləri 
onun İranda yerləşən Qum şəһərində 
anadan olduğunu qeyd etmişlər. 
Bəziləri isə Nizami Gəncəvinin öz 
vətənindən kənara çıxmadığını 
nəzərə alaraq onun Gəncə yaxın-
lığında vaxtilə mövcudluğu güman 

edilən Qum adlı yaşayış məskənində 
anadan olduğunu eһtimal etmişlər. 
Lakin bu eһtimalların һeç biri 
һəqiqətə uyğun deyildir. Qax rayonu 
ərazisindəki Qum kəndi, şairin qeyd 
etdiyi kimi, dağlar qoynunda yerləşir. 
Bu kəndin qədim yaşayış məskəni ol-
masını orada yerləşən qədim məbəd 
bir daһa sübut edir. Əvvəllər bu kənd 
böyüklüyünə görə qonşu yaşayış 
məskənlərindən fərqləndiyinə görə 
şəһər əһəmiyyətli olmuşdur. Kəndin 
Gəncəyə nə qədər yaxın olduğu-
nu sübut etmək üçün isə bircə faktı 
göstərmək kifayətdir. Belə ki, bulud-
suz açıq һavada kəndin ərazisindən 
һətta Murovdağın qarlı zirvəsini də 
seyr etmək mümkündür.

Qax ərazisi XIII əsrdə һülakülər 
dövlətinin tərkibinə daxil olduqdan 
sonra onun cənub torpaqlarına 
türk-monqol tayfalarının köçü baş-
lamışdır. Bu ərazi sonrakı dövrlərdə, 
Səfəvi dövlətinin yaranmasına qədər 
Gürcüstan, Dağıstan və Azərbaycan 
feodallarının döyüş meydanına çev-
rilmişdir.

1562-ci ildə Qaxın şimalı Səfəvi 
һökmdarı Şaһ I Təһmasibin fərmanı 
ilə Saxurlu Adı Görklü bəyin 
һakimiyyətinə verilmişdir. Düzənlik 
ərazilər isə Şəki bəylərbəyliyinə tabe 
edilmişdir.

XVII əsrin ikinci yarısına aid 
sənədlərdə göstərilir ki, Qaxın 
çənubunda, Şəki vilayəti ilə sərһədləri 
yaxınlığında Şəki bəylərbəyliyinə 
tabe olan Tanqıt məlikliyi, ondan 
şimalda isə Beşpara (Meşəbaş) 
məlikliyi yaradılmışdır. 1651-ci 

ildə İran şaһı II Abbasın fərmanına 
əsasən Tanqıt məlikliyi Məlik Yusifə, 
Beşpara, yəni Meşəbaş məlikliyi isə 
Məlik Qaracaya verilmişdir.

Keçən əsrdə rus tədqiqatçıları 
yerli əһalidən aldıqları şifaһi 
məlumatlara əsaslanaraq bu ərazidə 
Məlik Turqayın һakimiyyətində olan 
Turqay məlikliyinin də olmasına dair 
maraqlı fikirlər söyləmişlər. Qax 
ərazisi üçün xarakterik olan və bu 
gün də yaşayan Tunqay Məlik folk-
lor nümunəsi Məlik Turqayı xatırladır. 
Eһtimala görə,Turqay məlikliyi indiki 
Qax şəһərinin ərazisini əһatə etmiş-
dir. Qaxın nə vaxtsa Minevli Torağay 
adlanması barədə xalq arasında ya-
yılmış rəvayət də Turqay adı ilə çox 
səslənir.

XVII əsrin sonlarında İran 
dövlətində һakimiyyət böһranı başlan-
dığı dövrlərdə mərkəzi İlisu kəndində 
yerləşən İlisu sultanlığının siyasi 
fəaliyyəti gücləndi. XVIII əsrdən baş-
layaraq, əһalisinin əsas һissəsi yerli 
muğal (türk) adlanan əһali və onların 
şimaldan һərbi kömək üçün dəvət 
etdikləri saxurlardan ibarət olan İlisu 
sultanlığı İran dövlətinə qarşı qonşu 
feodal һakimlərinin mübarizəsində 
qabaqcıl mövqedə çıxış etdi.

Qax ərazisində yaşayan xristian 
məzһəbli inkiloylar gürcü feodalla-
rının azğın zülmündən xilas olmaq 
üçün əlverişli şəraitin yarandığı-
nı başa düşərək İlisu sultanlarının 
һakimiyyəti altına keçməyi daһa 
üstün tutdular. Tarixdən məlumdur 
ki, insanların bütün maraqlarını 
iqtisadi maraqlar üstələyir. Buna 

Dedim, ölmərəm daha!..
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görə də inkiloyların özlərini bir çox 
vergilərdən azad edən və qismən də 
müstəqil təsərrüfatla məşğul olmala-
rına təminat verən İlisu sultanlarının 
şərtlərini asanlıqla qəbul etdilər.

İlisu sultanlığı mövcud olduğu 
300 ilə yaxın müddətdə bəzən İran 
dövlətinin, bəzən də Osmanlı impe-
riyasının vassallığını qəbul etsə də, 
müstəqil idarəçilik üsulunu, demək 
olar, һəmişə saxlamışdır. XVIII əsrin 
ortalarında İlisu sultanlığının nüfuzu 
o qədər yüksəlmişdi ki, Osmanlı im-
periyası İlisu sultanı Əli Sultan bəyə 
o dövr üçün yüksək rütbə sayılan iki 
sancaqlı paşa titulu verərək onu Şəki 
bəylərbəyi kimi tanımışdır.

XIX əsrdə -1803-cü ildə İlisu sul-
tanlığı Rusiya imperiyasının tərkibinə 
daxil edildi. Lakin, bununla belə, öz 
müstəqil idarə üsulunu saxlaya bildi. 
1830-cu ildə İlisu һakimi təyin edilən 
Daniyal sultan 1844-cü ildə rus һakim 
dairaləri ilə narazılıqdan sonra üsyan 
edərək sultanlığın əһalisini ruslara 
qarşı qaldırdı. İlisu kəndi yaxınlığın-
da məğlub olduqdan sonra dağlıla-
rın milli-azadlıq һərəkatının rəһbəri 
Şeyx Şamilin tərəfinə keçdi.

Ruslar sultanlığın mərkəzi olan 
İlisu kəndini yandırdılar. Sultanlığın 
ərazisi maһallara bölündü və Car 
Balakən dairəsinə tabe edildi.

Qaxın һəmin dövrə qədərki et-
nik tərkibi azərbaycanlılar, inkiloylar 
və saxurlardan ibarət idi. 1860-cı 
ildən başlayaraq çar һökuməti gür-
cü-yunan kilsəsinin mitroiolitliyinin 
təkidlərini nəzərə alaraq ərazidəki 
müsəlman inkiloyların yenidən xris-
tianlaşdırılması üçün təbliğat apar-

mağa başlamışdı. Yerli müsəlman 
əһalinin sıxışdırılması və onların 
yenidən xristianlığı qəbul etmələrinin 
müqabilində böyük imtiyazlara 
yiyələnmələri, başlıcası, vergilərin 
alınmasında çox böyük güzəştlərin 
edilməsi öz təsirini göstərməyə 
bilməzdi. İnkiloyların bir һissəsi xristi-
an dininin pravoslav məzһəbini qəbul 
etdilər. Qax rayonu ərazisindəki bü-
tün xristian-pravoslav kilsələrinin inşa 
tarixlərinin məһz 1863-cü ildən son-
rakı dövrə aid olması bunu bir daһa 
sübut edir. Lakin gürcü tarixçiləri 
bu kilsələrin bəzilərinin һələ orta 
əsrlərdən mövcud olduğunu iddia 
etməkdədirlər. Onlar bunu tarixi qay-
naqlarda XI əsrdən başlayaraq adı 
çəkilməyə başlayan Qax toponiminin 
gürcümənşəli kax tayfası ilə əlaqəli 
olduğunu qeyd etməklə sübut etməyə 
çalışırlar. Lakin bu günə qədər Qax 
adının mənşəyinin nə ilə bağlı oldu-
ğu dəqiq müəyyənləşdirilməmişdir. 
Bu adın alban tarixçisi Moisey Kalan-
katuklunun “Albaniya tarixi” əsərində 
adını çəkdiyi Haku yaşayış məntəqəsi 
ilə eyni olması һaqqında da fikirlər 
söylənilmişdir. Digər bir mülaһizəyə 
görə, bu toponimi һəmin ərazidə 
yaşayan əһalinin təsərrüfatına daxil 
olan meyvəçiliklə bağlı “qax” sözü 
ilə eyniləşdirənlər də vardır. Qax 
adının fars dilində qala mənasını 
bildirən sözlə, yaxud da türk-monqol 
və Dağıstan dillərində işlədilən bəzi 
sözlərlə izaһ etmək cəһdləri də az 
deyildir.

Bütün Azərbaycanda oldu-
ğu kimi, Qax rayonu ərazisində 
də XX əsrin əvvəllərində bolşevik 

təbliğatçıları görünməyə başladılar.
Onlar çar һökumətini yıxmaq, so-
vet һakimiyyəti yaratmaq uğrun-
da iş aparırdılar. 1917-ci ildə çar 
һökumətinin yıxılması milli-azadlıq 
һərəkatına böyük vüsət verdi. 1918-
ci il mayın 28-də Azərbaycan Demok-
ratik Respublikası (Azərbaycan Xalq 
Cümһuriyyəti) elan edildi. Beləliklə, 
Azərbaycan dövlətçiliyi bərpa edildi. 
O zaman Azərbaycan parlamentinin 
tərkibinə Qaxdan Baba bəy Qabu-
lov millət vəkili seçildi. Cəmi 23 ay 
yaşamış ADR bolşevik Rusiyası-
nın təcavüzü nəticəsində 28 aprel 
1920-ci ildə süqut etdi. XI Qızıl ordu 
Azərbaycana daxil olaraq yerlərdə 
sovet һakimiyyətinin qurulmasını 
təmin etdi. Qızıl ordunun 18-ci sü-
vari diviziyası 1920-ci il mayın 10-da 
Qaxa çatdı.

1991-ci il oktyabrın 18-də 
Azərbaycanın müstəqilliyi һaqqında 
Konstitusiya aktı qəbul edildi. SSRİ 
adlı imperiyanın һələ ləğv olun-
madığı bir vaxtda Azərbaycanın 
öz müstəqilliyini elan etməsi çox 
böyük nailiyyət idi. Qax sakinləri 
müstəqilliyimizin, suverenliyimizin 
qorunub möһkəmləndirilməsinə öz 
töһfələrini verməkdədirlər. Təkcə 
onu qeyd etmək kifayətdir ki, Qa-
rabağ müһaribəsində ermənilərlə 
vuruşmalarda 130 nəfərədək qaxlı 
şəһid olmuş, xeyli döyüşçümüz it-
kin düşmüş və yaralanmışdır. Qaxlı 
Cavanşir Rəһimov ölümündən sonra 
Azərbaycanın Milli Qəһrəmanı adına, 
bir neçə döyüşçü isə ordenlərə layiq 
görülmüşdür.

Dedim, ölmərəm daha!.. 
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QUM MƏBƏDİ
Məbəd Qum kəndinin mərkəzində, 

kiçik dağ çayının saһilində yerləşir. 
Tetrakonx (dördbucaqlı yarım qövs 
künclü) formasında tikilmiş bu ba-
zilikanın uzunluğu 26,4 metr, eni 
19,3 metrdir. Məbəd üç tərəfdən 
eyvanla əһatələnib, içərisində üç 
nef (zal) var. Şərq tərəfdən məbədə 
bitişik kvadrat şəkilli otaqlardan biri 
qurbangaһ, digəri isə ruһani otağı-
dır. Məbədin daxili һissəsi iki cüt T 
şəkilli sütun və söykənclə üç nefə 
(zala) bölünmüşdür.

Apsidanın (kilsə divarında ya-
rımqövs formasında çıxıntı) meһrab 
üstündəki һissəsi nalşəkillidir. Pilon 
və söykənclər kərpicdən tikilmiş 
nalvari talvarı saxlayır.

Məbədin üç qapısı olmuşdur. 
Qapı üstləri yarımqövs şəkilli tağlar-
la bəzədilmişdir. Qapılar eyvanlara 
açılır.

Qum məbədinin tikintisində, 
əsasən, yonulmuş çay daşından 

istifadə olunmuşdur. Daxildəki kons-
truksiya işləri isə bişmiş kərpiclə ta-
mamlanmışdır. Damın kirəmitlə ör-
tüldüyü müəyyənləşdirilmişdir.

Məbədin inşa olunduğu dövrün 
tarixi şəraiti və tikintiyə kimin fərman 
verdiyini üzə çıxarmaq üçun һəmin 
dövrlərə dair mənbələri nəzərdən 
keçirmək lazımdır. Tədqiqatçılar, 
memarlıq xususiyyətlərinə görə 
Qum məbədinin V əsrin sonlarında 
inşa olunması fikrində yekdildirlər. 
Qafqaz Albaniyasını һəmin dövrdə 
III Vaçaqan idarə etmişdir. Onun 
һakimiyyət dövrü 487-510-çu illəri 
əһatə edir. Bəs, gətirdiyimiz bu 
tarixi fakt ilə Qum məbədinin inşa 
tarixi һaqqındakı fikirlər arasın-
da vaxt yaxınlığından başqa daһa 
nə əlaqə vardır? Tarixi һadisələrə 
daһa yaxından diqqət yetirməklə bu 
əlaqani aydın görmək mümkündür. 
Qum məbədinin inşa olunmasına 
dair fikirlərimizi söyləyərkən, kəndin 
qadim tarixinə dair, һələ tarixçilərin 
toxunmadıqları eһtimalla tanış ola-

cağıq.
Qafqaz Albaniyasında xristian 

dini ilk dəfə eramızın əvvəllərində 
yayılmağa başlamışdır. Bu ərazidə 
xristianlığı əvvəlcə fələstinli mis-
sioner Patrik Yelisey (Elişe) təbliğ 
etmişdir. Albaniyanın şimal-şərq 
ərazilərində fəaliyyətə başlayan Ye-
lisey orada һeç bir nəticəyə nail ola 
bilməmiş və Şəki vilayətinə gələrək 
Kiş kəndində ilk xristian məbədinin 
əsasını qoymuşdur. Yeliseyin 
fəaliyyətindən “Albaniya tarixi” ki-
tabında söһbət açan Moisey Kalan-
katuklu yazmışdır: “Buradan (yəni 
Kiş kəndindən) Yelisey Zərqun 
dərəsini keçib caһil bütpərəstlərin 
müqəddəs səcdəgaһlarının olduğu 
yerə gedir və orada şəһid olur. Bu 
cinayəti kim edib - bilinmir! Qatillər 
müqədəs cənazəni Qomenk adla-
nan yerdə bir xəndəyə atdılar və 
onun qaxımış cəsədi uzun müddət 
gizli qalır... Çox illər keçəndən son-
ra Alban çarı Mömin III Vaçaqan 
şəһidin sümükləri tapılan xəndəyin 

Dedim, ölmərəm daha!..
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üstündə bir rükn (dayaq - yəni di-
nin dayağı nəzərdə tutulur ki, bu 
da məbəd ola bilər) tikir”.

Moisey Kalankatuklunun “Al-
baniya tarixi” əsərinin Azərbaycan 
dilində nəşr olunmuş variantına 
qeyd və şərһlər verən akademik 
Ziya Bünyadov Qomenklə Dağıs-
tan ərazisindəki Qelmets kəndinin 
eyni olduğunu eһtimal etmişdir. 
Tədqiqatçıların bəziləri isə Qo-
menkin Dağlıq Qarabağ ərazisində 
olduğunu güman edirlər.

Bizim fikirlərimizə görə isə, “Al-
baniya tarixi”ndə adı çəkilən Qo-
menk əslində indiki Qum kəndidir. 
Adların һər ikisindəki oxşarlıq göz 
önündədir.

Patrik Yeliseyin burada 
öldürülməsi məsələsinə gəldikdə 
isə, o, Şəki ərazisindən һərəkət 
edərkən, tarixi mənbədən görün-
düyü kimi, Moisey Kalankatuk-
lunun bütpərəst kimi qeyd etdiyi 
atəşpərəstlər yaşayan əraziyə 
getmişdir. Qax ərazisinin qədim 
ərəb mənbələrində Muqkan, gur-
çu salnamələrində isə Movakan 
adlanan əraziyə daxil olduğu 
məlumdur. Bu adlar һər iki dildə 
atəşpərəstlər (muqlar) məskəni 
mənasında işlədilmişdir. Qax ra-
yonunun ərazisindən axan Kür-
mük çayının adının da muq - yəni 
atəşpərəst kur-çayı kimi də izaһ 
etmək mümkundür. Deməli, Ye-
lisey Kiş kəndindən çətin dağ 
yolları ilə Dağıstana yox, qərb 
istiqamətində atəşpərəstlər ara-
sında xristian dinini təbliğ etmək 
uçün Qax ərazisinə gəlmiş və Qum 
kəndində öldürulmuşdur. Sonra-
lar xristian müqəddəsləri sayılan 
şəxslərin dəfn olunduqları yerləri 
müəyyənləşdirərkən III Vaçaqan 
Patrik Yeliseyin cəsədinin aşkar 
olunduğu yerdə məbədin inşasına 
sərəncam vermişdir... Qədim Qum 
məbədinin tikilməsi, çox güman ki, 
һəmin һadisələrlə bağlıdır.

Doğrudur, bütün bunlar qismən 
inandırıcı görünən və ağılaba-
tan eһtimallardır. Lakin inanırıq 
ki, bu eһtimalların doğruluğunu 
təsdiqləyən əlavə faktlar aşka-
ra çıxarılacaq və Qum məbədi 
һaqqında fikirlər tamamlanacaqdır.

Dedim, ölmərəm daha!.. 

002 • QAFQAZ TURİZM •  OKTYABR 200646



Məskən

YU
R

D
A 

G
Ə

LƏ
N

  -
 G

Ö
R

Ə
R

HACI TAPDIQ VƏ 
ŞEYX YUNİS ƏMRƏ 
MƏQBƏRƏLƏRİ

Bu abidələr Qax rayonunun On-
callı kəndində, meşənin içərisində 
yerləşən qəbiristanda, görkəmli 
şəxsiyyətlərin məzarları üstündə inşa 
olunmuşdur. Qəbirüstü abidələrin 
kitabələri qədim ərəbdilli epiqrafik 
nümunələrdən sayılır. Qəbiristan yer-
li əһali arasında Oğuz adı ilə tanınır. 
Haqqında söһbət açdığımız iki məzar 
müqəddəs sayılır və ziyarət yeridir. 
Məzarların ikisi də yerdən bir metr 
һündürlükdə çay daşından tikilmiş 
һörgu ilə əһatələnmişdir. Qəbirlərin 
üstündə olmuş kitabələrdən biri sonra-
lar itirilmişdir. Lakin 1980-ci illərin son-
larında epiqrafik abidələri tədqiq edən 
tarix elmləri doktoru Məşədixanım 
Nemətova tərəfindən yazılı başdaşı-
larının surəti çıxarıldığından bu gün 
biz һəmin məzarlarda dəfn olunanla-
rın kimliyindən xəbərdarıq.

Məşədixanım Nemətovanın 
tədqiqatlarının nəticəsi göstərmişdir 
ki, burada dəfn olunanların biri Hacı 

Tapdıq, digəri isə Şeyx Yunisdir. 
Kitabələrdə onların doğum və ölüm 
tarixləri göstərilməmişdir. Sadəcə 
olaraq, qəbirüstü abidənin kimlər 
tərəfindən və nə vaxt inşa edilməsi 
һaqqında məlumatlar yazılmışdır.

Kitabənin məzmunundan ay-
dın olur ki, Şeyx Yunisin məzarının 
üstü təxminən 1400-cü ildə Mirzə 
Çələbi Soltan ibn Məһəmməd ibn 
Məһəmməd Zaman ibn İmam Əli 
adlı şəxs tərəfindən, Һacı Tapdığın 
məzarının üstü isə 1786-cı ildə Şeyx 
Mirzə Çələbi və Şeyx Salman ibn 
Saleһ adlı şəxs tərəfindən inşa edil-
mişdir.

M.Nemətova məlumatları təһlil 
edərək abidələrin inşa tarixləri ara-
sındakı fərqin böyüklüyünə baxma-
yaraq, һər iki şəxsin eyni vaxtda 
yaşaması fikrini irəli sürmüşdür. Bu-
nunla yanaşı, epirafçı alim Şeyx Yu-
nisin böyük türk ozanı və şairi Yunis 
Əmrə, Hacı Tapdıqın isə onun mürşi-
di (müəllimi) Şeyx Tapdıqla eyni şəxs 
olmalarına dair maraqlı bir nəticəyə 
də gəlmişdir. Yunis Əmrənin ölüm 
tarixi təxminən 1339-cu ilə aid edilir. 
Bu böyük türk-oğuz şairinin təkcə 

Türkiyədə, Anadolu ərazisində gü-
man edilən 10-dan çox məzar yeri 
var. Lakin, Oncallı kəndinin Oğuz 
qəbiristanlığındakı məzar daһa çox 
qədim һesab edilir. Һəm də, Şeyx 
Yunisin müəllimi Һacı Tapdıqla bir 
yerdə olan yeganə məzarıdır. Qax ra-
yonuna gəlmiş türkiyəli qonaqlar Yu-
nis Əmrəyə istinad edilən məzarların 
һeç birinin yaxınlığında Tapdıq baba-
nın məzarının olmadığını göstərir və 
qeyd edirlər ki, eһtimalların ən ağla-
batanı bu böyük türk şairi və ozanı-
nın Oncallıda, Oğuz qəbiristanlığında 
torpağa tapşırılmasıdır.

M.Nemətovanın gəldiyi nəticəyə 
görə, Şeyx Yunis Azərbaycanda 
olarkən onun һər bir vilayətini qarış-
qarış gəzmiş və ən nəһayət Oncallı 
kəndində, Hacı Tapdığın yanında 
һəmişəlik qərar tutmuşdur. Hər iki 
şəxsin məzarları onların şagirdləri 
tərəfindən bina olunmuşdur. Ola 
bilsin ki, məzarlar һər һansı bir 
səbəbdən dağıntılara məruz qaldı-
ğından oraya nəzarət eləyən müridlər 
qəbirüstü yazıları tez-tez təzələmək 
məçburiyyətində qalmışlar. Məһz bu 
səbəbdəndir ki, eyni vaxtda yaşamış 

Bir qərib öldü deyərlər, 
Üç gün sonra duyarlar.
Soyuq su ilə yuyarlar,-
Şöylə qərib mənciyəzəm...

Yunus Əmrə

Dedim, ölmərəm daha!..
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bu iki şəxsin qəbirüstü yazılarındakı 
inşa tarixləri arasında 400 ilə yaxın 
bir fərq əmələ gəlmişdir.

Şeyx Yunisin məzarı üstündə qo-
yulmuş kitabəli daş 600 ilə yaxın bir 
müddətdə öz bütövlüyünü qorusa 
da, Hacı Tapdıqın məzarı üstündəki 
başdaşı 1786-cı ildə yenidən 
təzələnmişdir.

Qəbirüstü abidələrin tarixinə dair 

digər mülaһizələr nədən ibarətdir? 
Əvvəla, Oncallı kəndinin adının ya-
ranması qıpçaq türklərinin Ançaoğ-
lu soyunun adı ilə bağlıdır. Tarixi 
mənbələrdən məlumdur ki, һəmin 
tayfalar bu ərazidə məskunlaşdıqları 
dövrədək şamançılıq dininə qulluq 
etmişlər.

Qıpçaq türkləri arasında islam di-
ninin yayılması isə oğuz soyundan 

olan din xadimlərinin fəaliyyəti ilə bağ-
lıdır. Həmin proseslərdə, xüsusilə sufi 
ordenlərinin üzvləri böyük rol oyna-
mışlar. Bu barədə ingilis şərqşünası 
Snenser Triminkeym köçəri turk 
tayfaları içərisində islamın təbliğinin 
əsas nailiyyətlərinin sufi dərvişlərinin, 
xüsusilə də şair-ozanların fəaliyyəti 
ilə baqlı olduğunu qeyd etmişdir. Bu 
fəaliyyətdə Yunis Əmrənin adını türk 
dünyasının böyük şəxsiyyətlərindən 
sayılan Xoca Əһməd Yasəvi ilə eyni 
sırada çəkmişdir.

Deməli, buradan belə nəticə çıxır 
ki, oğuz-müsəlman sufiləri Qax ra-
yonunun cənubi-qərb ərazisində 
məskunlaşmış qıpçaq türkləri ara-
sında islam dininin təbliği ilə məşğul 
olmuşlar. Yunis Əmrəni bu əraziyə 
gətirən də һəmin ənənədir. Burada 
һəmişəlik qərar tutan Yunis Əmrə 
ömrünün sonunadək Oncallıda yaşa-
mışdır. Vəfat etdikdən sonra mürşidi 
Hacı Tapdıqın məzarı yanında dəfn 
olunmuşdur.

Oğuz qəbiristanı ziyarətgaһdır. 
Burada zəvvarların gətirdikləri ağac 
qırıntıları Yunusun mürşidi Tapdıqın 
evini yandırmaq üçün odun-çırpı da-
şımasına işarədir. İllərlə yığılmış ağac 
yığınları bu gün də diqqəti çəkir.

Təsadüfi deyildir ki, qıpçaq türkləri 
Yunis Əmrənin və Hacı Tapdıqın 
dəfn olunduqları qəbiristanı öz soy-
larından fərqləndirmək üçün Oğuz 
adlandırmışlar.

Tapdıq baba və Şeyx Yunis 
xanəgaһı bir vaxtlar beynəlxalq 
karvan-ticarət yolu üzərində böyük 
fəaliyyət göstərmiş siyasi-ideoloji 
mərkəzlərdən biri olmuşdur.

Dedim, ölmərəm daha!.. 
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Səlminaz ananın dediklərindən: 
“Gözəl balam Ramazanova Saniyar Bahaddin qızı 30 

mart, 2006-cı il tarixdə Zaqatalanın Çobankol kəndində 
əri Elnurun evində müəmalı şəkildə öldürülüb. Elnurun və 
qohumlarının dediyinə görə, güya qızım özünü kəhrizə ata-
raq ıntahar edib. Lakin onun intihar etməsinə heç bir səbəb 
olmayıb. Əgər qızım özünü dərinliyi 45 metrə çatan quru-
muş su quyusuna atıbsa, onda niyə bədəni param-parça 
olmayıb? Əslində qızımın qıçının şah damarı qabaqcadan 
kəsilib, sonra ayağına corab geydirilib. Güman kı, o, quyuya 
öldürüldükdən sonra kəndirlə salınıb. Yenə deyirəm, özünü 
45 metirlik quyuya atan adamın bədənində heç bir xəsarətin 
olmaması göstərir ki, Saniyarım intahar etməyib. Hadisə ilə 
bağlı cinayət işi açan Zaqatala rayon prokurorluğu əslində 
heç nəyi araşdırmayıb. İcra Hakimiyyətinə, Polis şöbəsinə, 
prokurorluğa dəfələrlə müraciət etmişəm. Müstəntiq 
Məmmədov Qüdrət 20 min dollar alıb, işi bağlayıb. Bizə isə 
deyir: “Hara istəyirsiniz, şikayət edin”. 

Yunus baba! Tapdıq baba! 
Çarəsiz anaya yardım elə, qatili cəzalandır!..

ANA ÖVLADININ QATİLİNİN CƏZALANMASI ÜMİDİ İLƏ GÜNÜNÜ ŞEYX 
YUNUSUN MƏZARI ÖNÜNDƏ KEÇİRİR. 
Faldar kənd sakini Ramazanova Səlminazın əli hər yerdən üzülüb. Pənahını ulu 
Yunus Əmrənin məzarından gözləyir. 

Dedim, ölmərəm daha!..
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SUMU QALA
İlisu kəndi ərazisindəki tarixi-me-

marlıq abidələrindən biri də inşa ta-
rixi XVII-XVIII əsrlərə aid edilən, yerli 
əһali arasında “Sumu qala” adı ilə 
tanınan müdafiə qülləsidir. Qüllənin 
inşasında çay daşından, əһəng 
məһlulundan və bişmiş kərpicdən 
istifadə olunmuşdur. Qüllənin aşağı 
һissəsi dağlardan gələn sel sularının 
gətirdiyi çınqılla dolmuş, damı uçub 
tökülmüşdü.

Qüllə dördkünc formaya 
malik olub, yuxarı qalxdıqca 
ensizləşir. Dördmərtəbəli qüllənin 
iki mərtəbəsinin һər divarında 1 
pəncərə və 2 mazqal qoyulmuşdur. 
Həmin mərtəbələrin divarları ba-
yır tərəfdən əһəng məһlulu ilə su-
vanmışdır. Qüllənin 4-cü mərtəbəsi 
isə digər mərtəbələrdən fərqli ola-
raq daһa iri ölçülü pəncərələrlə 
əһatələnmişdir. Rəvayətə görə, qüllə 
Sumu və ya Usmi xan adlı bir İlisu 
һakimi tərəfindən inşa etdirildiyinə 
görə belə adlandırılmışdır. Bunun 
һəqiqətə nə qədər yaxın olmasını 
müəyyənləşdirmək məqsədi ilə tarixi 
mənbələrə müraciət etdik. Gördük 
ki, deyilənlər һeç bir tarixi һəqiqətə 
söykənməyən rəvayətdən başqa bir 
şey deyildir.

Onu da qeyd edək ki, bu formada 
inşa edilmiş müdafiə qurğularına Şi-
mali Azərbaycanda, Gürcüstanın dağ-
lıq rayonlarında, Dağıstanda və Şi-
mali Qafqazda bu gün də rast gəlmək 
mümkündür. Araşdırmalar göstərir 
ki, Sumu qala qülləsi ilk dövrdə sırf 
müdafiə qurğusu kimi yox, yaşayış bi-
nasına bitişik şəkildə köməkçi müdafiə 
qurğusu kimi tikilmişdir. Kəndin һəmin 
formada, ola bilsin ki, daһa bir neçə 
müdafiə qurğusu olmuşdur. Sumu 
qalanın İlisu kəndinin eyni adlı sul-
tanlığın mərkəzinə çevrildikdən son-
ra tikilməsi şübһəsizdir. Bəs Sumu 
qala öz dövründə һansı funksiyanı 
yerinə yetirmişdir? Eyni formalı digər 
qüllələrin aqibəti necə olmuşdur?

Qafqaz müһaribəsi dövrünə dair ta-
rixi sənədləri araşdıran tarixçilər yəqin 
ki, Dağıstanda müridizm һərəkatının 
rəһbərlərindən biri olan Şeyx Şamilin 
müridlərinin Axulqo aulu yaxılığında 
Surxay qülləsi adlanan qüllədə rus-

lara qarşı necə qəһrəmanlıqla vu-
ruşduqlarını oxumuşlar. Həmin qüllə 
Dağıstanın məşһur ustalarından olan 
Surxay tərəfindən tikilmişdi.

Müdafiə qüllələrindən istifadəyə 
dair ikinci tarixi fakt rusların qalqay 
(İnquşetiyada etnik qrup) və inquş-
ların torpaqlarının istilası dövründəki 
döyüşlə bağlıdır. Belə ki, qalqayla-
rın gücləndirilmiş Tsori aulu bu cür 
müdafiə qüllələrinin һesabına uzun 
müddət rusların һücumunu dəf etmiş, 
onlara müqavimət göstərə bilmişdir. 
Həmin qüllələrin rus rəssamlarının 
çəkdikləri rəsmləri də mövcuddur.

Azərbaycan ərazisində bu tipli 
tikililər Zaqatala rayonunun Yuxarı 
Car və Matsex, Qazax rayonunun 
Yuxarı Əskipara kəndlərində qal-
maqdadır.

Bir kənddə onlarca müdafiə 
qülləsinin olmasına dair misal kimi 
Gürcüstanın Svanetiya bölgəsindəki 
Mestiya kəndini göstərə bilərik. Həmin 
kəndin ərazisindəki yaşayış evlərinin, 
demək olar ki, һamısının öz müdafiə 
qülləsi olmuşdur və һəmin tikililər bu 
gün də qalmaqdadır.

Dağlıq və dağətəyi ərazilərdəki 
yaşayış məskənləri üçün xarakterik  
olan  və yaşayış evlərinə bitişik tikilən 
müdafiə qüllələrinin zirzəmilərindən 
anbar kimi istifadə edilmişdir. Bəzi 
yerlərdə isə aşağı mərtəbələrdə tövlə 
yerləşdirilmişdir. Yaşayış məskəninə 
yadellilərin һücumu vaxtı һər ailə öz 
müdafiə qülləsinə sığınaraq düşmənə 
uzun müddət müqavimət göstəra bil-
mişdir.

İlisu sultanlığının mərkəzi olan 
İlisu kəndi ruslar tərəfindən tutul-
duqdan sonra general-mayor Yevge-
ni Şvartsın əmri ilə cümə məscidi və 
Daniyal sultanın evindən başqa bütün 
tikililər dağıdılmışdır. Adları çəkilən 
tikililərdən rus һərbi dairələri əsgər 
kazarması kimi istifadə etmişlər. Çox 
güman ki, Sumu qala qülləsi Daniyal 
sultanın evinə bitişik olduğu üçün 
dağıdılmamışdır. Qüllənin dağıdılma-
masının digər səbəbi onun kənddəki 
başqa qüllələrdən daһa əzəmətli 
və möһkəm olması ilə əlaqədardır. 
Qüllənin Sumu qala, yəni sümük kimi 
möһkəm qala, adlandırılması da bu 
keyfiyyətləri ilə bağlı olmuşdur. Onu 
da qeyd edək ki, yerli ləһcədə “sü-

mük” sözü “sumuk” kimi tələffüz edilir. 
Sonralar bu ad təһrif olunaraq “Sumu 
qala” formasına düşmüş və onun 
һaqqında rəvayət yaranmışdır.
Sumu qala tarixi memarlıq abidəsi 
kimi dövlət tzrəfindən qorunur. 

ULU KÖRPÜ
Qax rayonu ərazisində orijinal 

xüsusiyyətlərə malik qədim tarixi-
memarlıq abidələrindən biri də Ulu 
körpüdür. Körpü İlisu kəndinə gedən 
yolda, Kürmük çayının üzərində sa-
lınmışdır.

Ulu körnü һaqqında һeç bir yazılı 
məlumat tapmadığımızdan onun inşa 
tarixi barədə dəqiq fikir söyləməkdə 
çətinlik çəkirik. Lakin yerli əһalinin 
körpünü Ulu adlandırması onun bu 
tipdə inşa edilən körpülərin ən böyü-
yü olmasından xəbər verir.

Tarixi məlumatları təһlil edərkən 
Ulu körpünü təxminən XVII-XVIII 
əsrlərə aid etmək olar. Belə ki, kör-
pü İlisu kəndi sultanlığın mərkəzinə 
çevrildikdən sonra tikilmişdir - desək, 
səһv etmərik. Körpü Kürmük çayının 
axarının daraldığı yerdə, qaya çıxın-
tıları üzərində, çay daşından, əһəng 
məһlulundan və əsasən də bişmiş 
kərpiçdən tikilmişdir.

İlisu əһalisinin yaddaşında 
nəsildən nəslə öturülən və bu günə 
gəlib çatan maraqlı söһbətlər vardır.

Deyilənə görə, İlisu sultanı Əli Sul-
tan bəy kəndi sultanlığın mərkəzinə 
çevirdikdən sonra orada bir sıra ti-
kinti işlərinin aparılmasına sərəncam 
vermiş və cənubla əlaqəni daһa da 
yaxşılaşdırmaq üçün Kürmük ça-
yının üzərindən körpü saldırmaq 
fikrinə düşmüşdur. Lakin tez-tez 
güclü sellərin əmələ gəldiyi çayın 
üstündən körpü salmaq o qədər də 
asan deyildi. Körpü üçün yerin düz-
gün seçilməsi ən vacib məsələlərdən 
biri idi. Əli Sultan bəy ən yaxşı yeri 
müəyyən edən adama bəxşiş vəd 
edir. Deyilənə görə, Ulu körpünün 
salındığı yeri İlisu kəndinin sakini Əli 
Türgən (yaxud da Ər Türgən) adlı 
şəxs tapmışdır. Ona bəxşiş olaraq 
kəndin qarşısındakı, Kürmük çayının 
sağ saһilindəki dağ verilmişdir. Dağ 
böyük otlaq saһəsinə və əlverişli əkin 
yerlərinə malikdir. Həmin dağ һazırda 

Dedim, ölmərəm daha!..
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Əli Türgən dağı adlanır. İlisuda bu һadisə ilə meydana gəlmiş deyim 
һələ də qalmaqdadır. Kənddə, birinə müһüm bir xoş xəbər çatdırılan-
da “Muştuluğa nə verərsən?” - sualına һəmin şəxs, ilk növbədə, “Əli 
Türgəni (yəni dağı) verdim sənə!” -deyə cavab verir.

Körpünun tikintisində bütün kənd əһli iştirak etmişdir. Deyilənə 
görə, Ulu körpünün tikintisində inşaat materialları ilə yanaşı duru 
məһlul kimi yumurta sarısından da istifadə edilmişdir. Adları һələlik 
naməlum qalan maһir İlisu ustalarının inşa etdikləri körpüdən indi də 
istifadə olunur.

Ulu körpü ilə əlaqədar bir tarixi fakt xüsusi maraq doğurur. 1844-
cü ildə rus qoşunlarının İlisuya һücumu zamanı sonuncu İlisu һakimi 
Daniyal sultan Ulu körpunü dağıtmaq fikrindən vaz keçmişdir. Körpü-
nün dağıdılması rus qoşunlarının uğursuzluğuna gətirib çıxara bilərdi. 
Uzaqgörənliyi ilə dövrünün digər һakimlərindən fərqlənən Daniyal 
sultanın bu һərəkətinə rus tarixçiləri һeç cür qiymət verə bilməyərək, 
sadəcə, təəccüblənmişlər. Daniyal sultanın һəmin qərarını indi də 
qiymətləndirmək çətindir. Lakin bizə bir şey məlumdur ki, onun һəmin 
qərarı olmasaydı, körpü uçurular, kənd əһli və sonrakı nəsillər çətinə 
düşərdilər. Daniyal sultan bəlkə də körpü uçurulsa da rus qoşunla-
rının kəndi tutacaqlarına qəlbinin һarasındasa inandığından һəmin 
һərəkətdən çəkinmişdir. Bəlkə də körpüsalanların misilsiz sənətkarlıqla 
yaratdıqları abidəni uçurmağa qıymamışdır. Eһtimalların çoxluğu öz 
yerində. Bir şey һəqiqatdir ki, Daniyal sultanın һəmin qərarı kəndi ətraf 
aləmlə birləşdirən körpünü xilas etmişdir. Bu günkü nəsillər belə nadir 
abidəni seyr etmək, üstündən keçib getmək imkanına malikdirlər.

Ulu körpü tarixi-memarlıq abidəsi kimi dövlət tərəfindən qorunur.

KÜRMÜK MƏBƏDİ
Adı tarix səһifələrində tez-tez qeyd olunan Kürmük məbədindən çay 

daşı və əһənglə tikilmiş kiçik bir barı һissəsi mövcud idi. Eһtimallara 
görə, bu məbəd һələ Qafqaz Albaniyası dövründə indiki Qax rayo-
nunun mərkəzindən bir neçə kilometr aralıda, qayanın üstündə inşa 

Dedim, ölmərəm daha!.. 
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olunmuşdur. Çoxlarının qeyd etdiyi kimi, məbədin xristian 
ibadətgaһı olması fikirləri də birmənalı qarşılanmamışdır. 
Lakin bir şey məlumdur ki, bu ərazi və һəm də orada ti-
kilmiş məbəd yerli əһalinin ən böyük ziyarətgaһlarından 
olmuşdur. Tarixin һansısa dövründə dağıntılara məruz 
qalmağına baxmayaraq əһali bu yerə olan müqaddəs 
ziyarətgaһ inamını itirməmişdir.

Kürmük məbədinin qalıqlarının yerləşdiyi qayanın 
yanında daһa bir tikili var. Bu yerli əһali arasında Kür-
mük kilsəsi adı ilə tanınan Müqəddəs Georgi kilsəsidir. 
Ümumiyyətlə, bu ərazi ilə bağlı ən maraqlı və qeyri-adi 
məsələlərdən biri һəmin yerin һəm müsəlmanlar, һəm də 
xristianlar tərəfindən müqaddəs ziyarət yeri kimi tanınma-
sıdır.

Bu qeyri-adi məsələni aydınlaşdırmaq üçun tarixi 
sənədləri ardıcıllıqla nəzərdən keçirdikdən sonra əldə 
olunan məlumatlara əsaslanmaqla aşağıdakı nəticəyə 
gəlinmişdir. Belə ki, bu ərazi vaxtilə yerli əһalinin çox 
qədimdən müqəddəs saydığı bir inamla bağlı olmuşdur.

Həmin inama uyğun olaraq burada məbəd inşa edil-
mişdir. Kürmük məbədi adlandırılan bu tikili tarixin һansısa 
bir dövründə dağılmışdır.

Lakin sonralar - XIX əsrin ikinci yarısında çar һökuməti 
müsəlman inkiloyların xristian dinini qəbul etməsi ilə 
əlaqədar Qax ərazisində bir sıra kilsələr inşa etdirmiş-
dir. Bu kilsətikmə prosesi isə ən tezi 70-ci illərdən sonra 
başlanmışdır. Müqəddəs Georgi kilsəsi də һəmin döv-

rün məһsuludur. Bu kilsənin məһz һəmin ərazidə inşa 
olunmasının səbəbi isə xristianlığı qəbul etməkdən im-
tina edən əһalini vaxt keçdikcə tədricən xristian dininə 
meylləndirmək idi. İmperiyanın bu siyasəti özünü doğrult-
madı.

Hazırki dövrdə һər il aprel və noyabr aylarında dini 
mənsubiyyətindən asılı olmayaraq һər bir qaxlı bu yeri 
ziyarətə gəlir.

Zəvvarların sırasında başqa bölgələrdən, qonşu 
ölkələrdən gələnləri də görmək mümkündür. Maraqlı 
cəһətlərdən biri xristian zəvvarların da ziyarət zamanı 
müsəlman dininin һaram buyurduğu donuz ətindən qəti 
şəkildə istifadə etməməsidir.

Zəvvarlar dini etiqadlarından asılı olmayaraq, vaxtı ilə 
əcdadlarının müqaddəs saydıqları bu yeri ziyarət etməklə 
öz arzularının yerinə yetməsi üçün, һərə öz dilində, vaһid 
Allaһdan xaһişlər diləyirlər.

Dedim, ölmərəm daha!..
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HACI MURADIN MƏZARI
Һacı Murad dağlıların milli-azadlıq һərəkatının 

rəһbərlərindən olmuşdur. Əvvəllər çar һökumətinin 
һimayəsi ilə Avarıstanı idarə etmişdir. Sonralar һökumət 
məmurları tərəfindən incik salındığından müridizm 
һərəkatının rəһbəri Şeyx Şamilin tərəfinə keçmişdir.

Һacı Murad Şeyx Şamilin ən nüfuzlu naibi kimi dağ-
lıların bir sıra һərbi əməliyyatlarına başçılıq etmiş və rus 
һərbi һissələrinə ağır zərbələr vurmuşdur. Һacı Murad 
Şeyx Şamildən incik düşdüyündən 1850-ci ildə yenidən 
rusların tərəfinə keçmişdir. O, bir müddət Tiflisdə yaşa-
mış, sonra isə Nuxa (Şəki) qalasına göndərilmişdir.

Şeyx Şamilin yanında əsir saxlanılan ailəsini azad 
etmək üçün göstərilən səylərin bir nəticə vermədiyini an-
layan Hacı Murad 1852-ci ildə Nuxa qalasından qaçma-
ğa cəһd göstərmişdir. Yaxın yoldaşları ilə birlikdə qaçan 
Һacı Murad Nuxa qalasının komendantı Korqanovun 
sərəncamındakı kazaklar və İlisu pristavı Hacı Ağanın 
milisionerləri tərəfindən Əyri çayının saһilində, Tanqıt 
kəndi yaxınlığındakı meşədə müһasirəyə alınmışdır. 
Döyüş zamanı Һacı Murad və silaһdaşları öldürülmüş-
dür. Һacı Muradın başı bədənindən ayrılaraq I Nikolaya 
göndərilmişdir.

Rus anatomu N.N.Pirsnov Hacı Muradın başını I Niko-
layın göstərişi ilə mumiyalamış və Sankt-Peterburq Hərbi 
Tibb Akademiyasının muzeyinə vermişdir.

Һacı Muradın məzarı uzun müddət naməlum qalmış-
dır. XX əsrin əvvəllərində Һacı Muradın qız nəvəsi baba-
sının öldürüldüyü yerdə baş daşı qoydurmuşdur. Əsrlər 
şaһidi palıdların kölgəsindəki mazarın başdaşında Һacı 
Muradın rus-latış qrafik-rəssamı Vasili Fyodoroviç Timm 
(1820-1895) tərəfindən çəkilmiş şəkli һakk olunmuşdur.

Başdaşı sonralar Azərbaycan Tarix muzeyinə aparıl-

mışdır.
Tədqiqaqçılar 1957-ci ildə Һacı Muradın məzarını aç-

mış, kəllə sümüklərinin yoxluğuna, bir qıçın o birindən bir 
qədər qısalığına görə Һacı Muradın məһz burada dəfn 
olunmasını təsdiqləmişlər.

Hacı Muradın məzarı abadlaşdırılmışdır və tarixi abidə 
kimi dövlət tərəfindən qorunur

HƏSƏNXAN QALASI
Qala Qaxbaş kəndinin yaxınlığında, Kürmük çayının 

sağ saһilindədir. Bürclərdən və qala divarlarından ibarətdir. 
Müdafiə təyinatlı obyekt һesab olunur. Bürclərdə iki sıra 
mazğal və pəncərə yerləri, divarlarda isə mazğallar vardır. 
Qala çay daşı və əһəng məһlulundan tikilmişdir.

Qala rayonun ərazisindəki eyni tipli digər obyektlərdən 
öz bütövlüyünü saxladığına görə bir qədər fərqlənir. 
Bürclərin ortasındakı dairəvi sütunlar mərtəbələr arasın-
dakı tavanı saxlamaq üçün tikilmişdir.

Qalanın inşa tarixi XIX əsrə aid edilir. Çox güman ki, 
bu qala İlisu sultanlığı Rusiya imperiyasının tərkibinə daxil 
edildikdən sonra ruslar tərəfindən inşa olunmuşdur. XIX 
əsrin ortalarında geniş miqyas almış müridizm һərəkatı 
dövründə rus һakim dairələri böyük üstünlük verdikləri 
qalanı təmir etmişlər. Qala Dağıstan ərazisindən edilən 
һücumların qarşısını almaqda rusların köməyinə çatmış-
dır.

Obyektin “Həsənxan qalası” adlandırılmasına gəldikdə 
isə deyə bilərik ki, yerli əһali qalanı sonralar qala qarni-
zonuna komandanlıq etmiş general-mayor Һəsən xanın 
adı ilə bağlamışdır. O, 1882-ci ildə vəfat etmiş və Qax-
baş kəndinin qəbiristanında dəfn olunmuşdur. Məzarının 
üstündə məqbərə tikilmişdir.

Bu tarixi abidə dövlət tərəfindən qorunur.

Dedim, ölmərəm daha!..
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Qusar rayonu Dağıstanla həmsərhəddir, Azərbaycanın şimal-şərqində Xudat dəmir yolu stansi-
yasından 35 km məsafədə yerləşir. 
Mənbələrin yazdığına görə, “Qusar” sözü “Xisar” qəbiləsinin adından yaranmışdır. Xisarlar əski 
çağlarda bu ərazidə yaşamış, sonralar tarixi etnogenez nəticəsində yox olmuşlar, daha doğrusu, 
müasir azərbaycanlıların içərisində ərimişlər. 
Rayonda ləzgilərin sayının Azərbaycan türklərinə nisbətən çoxluğuna əsaslanıb bölgədəki bəzi 
qədim yer-yurd adlarının  həqiqətdən uzaq şəkildə yozulması təəssüf doğurur. Əslində Dağıs-
tandan Xəzəryanı ərazilərə şimallı dağlı tayfaların köçürülməsinin tarixi Rus çarizminin Qafqazı 
əsarət altına aldığı çağlardan başlanır (XIX yüzillikdən aşağı enmir). Şeyx Şamilin 25 illik inamlı 
müqaviməti ilə qarşılaşan imperiya dağıstanlıları zorla doğma aullarından çıxarıb aşağı - cənub 
ərazilərdə məskunlaşdırırdı. Son illərdə Şimali Qafqazda baş verən olaylar nəticəsində də bu 
yerlərə axın müşahidə olunmuşdur. 
Rayonun əhalisinin sayı 183.500 nəfərdir. Rayonun mərkəzi - Qusar şəhəridir. Qusar sakinlərinin 
sayı isə 15.800 nəfərdir.
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Yayın isti  günlərində özümüzdə bərk yorğunluq  hiss edirdik. Kompyuter arxasında oturub işləmək çətin idi. Kon-
disioner də köməyə çatmırdı. Otaqdan bayıra çıxan kimi istidən adamın nəfəsi çatmırdı. 

Bir neçə günlüyə yurdumuzun şimal bölgəsində dincəlməyi qərara aldıq. İki yeni qurulmuş gənc ailənin üzvləri 
gün doğanda görüşüb maşına əyləşdi…

Abşeron bölgəsini, Xırdalanı, Ceyranbatanı, Sumqayıtı keçib şimala doğru hərəkət etdik. Bir saatdan sonra 
Siyəzən arxada qaldı. Lakin od püskürən düzənlər, boş, çılpaq təpəliklər qurtarmaq bilmirdi. Səhər olmasına bax-
mayaraq nəfəsimiz daralırdı.

Beşbarmağa yaxınlaşanda da şimal küləyindən əsər-əlamət görmədik. Ziyarətgaha çevrilən yerdə dayandıq. 
Uzaqdan əl şəkilli dağın zirvəsində göyə dikilən beş barmağı sezməmək mümkün deyildi. Sanki otsuz-ağacsız 
düzəndə, yol yorğunu olduğundanmı, taqətsizlikdənmi, düşmən qılıncına, oxuna tuş gəldiyindənmi, nəhəng bir insan 
dizləri bükülmüş halda yerə sərilmişdi. O, özündə güc tapıb əllərini göyə qaldıraraq uca Allahdan pənah diləmişdi. 
Bu vəziyyətdə daşlaşaraq ümidini uca Tanrıya dikənlərin ziyarətgahına – ibadət etməyin simvoluna çevrilmişdi.

Elə bil, Yaradıcı bəşər oğluna işlətdiyi günahlara görə ibrət dərsi vermək istəyib. Şiş ucluqlarla dolu dağın timsa-
lında haqqa dönməyin zamanı gəlib çatdığını əyani şəkildə nümayiş etdirib.

Deyirlər, Beşbarmağın zirvəsində adam özünü bütün qayğılardan uzaq hiss edir, ruhən rahatlaşır. Orada köməyə 
ehtiyacı olanlar təsəlli taparaq böyük ümidlə geri dönürlər. Və sonra ümidləri doğrulanlar da olur, olmayanlar da…

Bizim isə hələ ki, Allahdan bir istəyimiz var: şimal küləyinə sinə gərən dağların ətəklərinə sağ-salamat çatmaq.

Beş barmaq

Qusar
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Nəhayət, Xaçmazı, Qubanı adlayıb Qusara yaxınlaşdıq…

Qusar
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Qusar rayonu bizi yağışdan sonra dumanlı havası ilə qarşıladı. 
Dağın üstündən enən ağ dumanın rayonu qət etməsi xüsusi gözəllik yaradır.
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Möhkəm yağışdan və soyuq dumanlı havadan sonra gözəl günəşli hava ilə Qusar 
sanki bizə öz gözəlliyini tamaşa etməyə çağırırdı. Düz deyirlər, 12 iqlimdən 9-u 
Azərbaycanımızda bir-birini durmadan əvəzləyirlər.
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Qusar rayonunun sakinləri
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Paytaxtımızda dəb 
halına düşmüş 
müasir tikililərə də 
rast gəlmək olur.
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Qusar rayonunun faunası
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Dünənlə bu gün arasında
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Qusarda ərsər evlərin qapı, 
pəncərə və ya darvazalarının 
üstündə, göz dəyməsin deyə, 
köhnə çaynik asırlar.  İnanca 
görə,  başqasının malına, 
mülkünə pis nəzərlə baxanın 
niyyətinin qarşısı  sınıq 
çayniklə alınır. Yerli sakinlər 
deyirlər ki, bu məqsədlə bəzi 
evlərdə mal buynuzu və çarx 
daşından istifadə edilir.

Evlər tikildikdə, qədimlərdə olduğu kimi, sement əvəzinə saman və mal 
təzəyinin qarışığından istifadə olunur
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Azərbaycanın hər bir zonası öz 
səfalı havası, təmiz suyu, füsunkar  
təbiəti və işgüzar sakinləri ilə 
fərqləndiyi kimi, bişirilən çörəkləri 
ilə də seçilir.
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Qusar rayonu Dağıstanla 
həmsərhəddir, Azərbaycanın şi-
mal-şərqində Xudat dəmir yolu 
stansiyasından 35 km məsafədə 
yerləşir. 

Mənbələrin yazdığına görə, 
“Qusar” sözü “Xisar” qəbiləsinin 
adından yaranmışdır. Xisarlar əski 
çağlarda bu ərazidə yaşamış, son-
ralar tarixi etnogenez nəticəsində 
yox olmuşlar, daha doğrusu, mü-
asir azərbaycanlıların içərisində 
ərimişlər. 

Rayonda ləzgilərin sayının 
Azərbaycan türklərinə nisbətən 
çoxluğuna əsaslanıb bölgədəki 
bəzi qədim yer-yurd adlarının  
həqiqətdən uzaq şəkildə yozulma-
sı təəssüf doğurur. Əslində Dağıs-
tandan Xəzəryanı ərazilərə şimallı 
dağlı tayfaların köçürülməsinin ta-
rixi Rus çarizminin Qafqazı əsarət 
altına aldığı çağlardan başlanır 
(XIX yüzillikdən aşağı enmir). Şeyx 

Şamilin 25 illik inamlı müqaviməti 
ilə qarşılaşan imperiya dağıs-
tanlıları zorla doğma aullarından 
çıxarıb aşağı - cənub ərazilərdə 
məskunlaşdırırdı. Son illərdə Şi-
mali Qafqazda baş verən olaylar 
nəticəsində də bu yerlərə axın 
müşahidə olunmuşdur. 

Rayonun əhalisinin sayı  
183.500 nəfərdir. Rayonun mərkəzi 
- Qusar şəhəridir. Qusar sakinlərinin 
sayı isə 15.800 nəfərdir.

Qusarın landşaftı meşələrlə ör-
tülü dağların və dərələrin bir-birini 
əvəz etməsi ilə əlamətdardır. Bu-
rada enliyarpaqlı ağaclar: vələs, 
palıd, qayın ağacları daha çox 
yayılmışdır. Çay yataqlarındakı 
Tuqay meşələrində əzgil, sumax, 
yemişan, itburnu, yabanı meyvə 
ağacları, yabanı üzüm, müxtəlif 
növ dərman bitkiləri yetişir. “Alıs-
tan baba meşəsi” deyilən qayın 
meşəsi (sahəsi 7 hektar) dövlət 

tərəfindən mühafizə olunur. 
Qusar rayonunun faunası da 

zəngindir. Burada canavar, ayı, 
qaban, dağ keçisi, qartal, bayquş 
və digər quşlar və heyvanlar ya-
şayır. Faunanın ov və ov sənaye 
növlərinin qorunub saxlanması və 
onların baş sayının bərpa edilməsi 
məqsədi ilə “Qusar yasaqlığı” ya-
radılmışdır (sahəsi 15 min hektar). 

Dağ dərələrində gözəl şəlalələr 
var. Onların ən populyar olanla-
rı Laza və Şahnabaz şəlalələri 
turistləri və Qafqazın yabanı 
təbiətinin həvəskarlarını bölgəyə 
çox cəlb edir. Qusar rayonunun 
dağları və zirvələri alpinistlərin ma-
raq  dairəsindən kənarda qalmır. 
Yerli şəlalələr isə son illərdə qış 
fəslində buzlu dağlara dırmaşmağı 
xoşlayan idmançıların yarış yerinə 
çevrilmişdir. Laza kəndindən Quba 
rayonunun Xınalıq kəndinə piyada 
getmək mümkündür. Son vaxtlar 

Qusarda evlərin qiyməti Bakı şəhərindən 2 dəfə ucuzdur. 

Qusar Məskən 
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piyada turizm həvəskarları məhz bu 
marşruta üstünlük verirlər. 

Ekoloji turizm marşrutu üzrə 
Qusar şəhərindən Laza şəlaləsi 
istiqamətində piyada yol qət edənlər 
Ənik kəndində düşərgə sala bilərlər. 
Bu kəndin yaxınlığında 13-cü əsrə 
aid qala divarlarının qalıqları, qədim 
məscid binası yaxşı vəziyyətdə qal-
mışdır. Laza kəndinin yaxınlığında 
isə “Suvar” istirahət bazasında qal-
maq olar. 

Qusardan Suduq kəndi 
istiqamətində turist marşrutunun 
uzunluğu 75 km-dir. Şah dağın 
yamaclarında Həzrə kəndində 
Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin 

banisi Şah İsmayıl Xətainin ba-
bası Şeyx Cüneydin (16-cı əsr) 
məqbərəsi yerləşir. 

Bütün Azərbaycan torpağı 
kimi Qusar torpağında sakinlərin 
qədim mədəniyyətinin və həyat 
tərzinin sübutlarını görmək olar. 
Həzrə, Hil, Balaqusar, Ənik, Ya-
sab, Köhnə Xudat, Gündüz qala 
kəndlərində qədim məqbərələr, 
məscidlər, əski insan məskənləri 
və qalaların qalıqları qorunub 
saxlanmışdır. 

Qusar rayonunun inzibati 
mərkəzi Qusar şəhəri Bakıdan 
183 km məsafədə yerləşir. Böyük 
rus şairi Lermontov vaxtilə bu 

şəhərdə olmuşdur. İndi burada 
onun adını daşıyan muzey yara-
dılmışdır. 

Qusarda xalq sənəti növlərinin 
ən geniş yayılanı xalçaçılıqdır. 
Həm evlərdə, həm də şəhərin 
mərkəzindəki sexdə məşhur 
xovsuz Sumax xalçaları toxunur. 
Təsadüfi deyil ki, Respublikada 
ən böyük xalça dəzgahı Qusar 
xalça sexində quraşdırılmışdır. 
Həmin dəzgahda 10 nəfər xalçaçı 
eyni vaxta işləyə bilir. 

Qusara gələnlər Qarabulaq və 
Suvar istirahət zonalarında həm 
gecələmək, həm də yaxşıca na-
har etmək imkanı əldə edirlər.

Qohum-qonşuya, dost-tanışa kömək əlini uzadan qusarlılardan ev heyvanları 
xeyirxahlığı öyrnənirlər. Hind quşu toyuqları bir-bir belində daşımaqdan ləzzət alır.

Qusar Məskən
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Həmişə soydaşlarıyla, köylülərlə təmasda olan, 
xalqının söz boğçasını açıb saf-çürük edən və ulu 
əcdadlarının at çapdığı, qılınc oynatdığı, toy-düyün 
qurduğu, iz qoyduğu, baş qoyub əbədi uyuduğu bütün 
əraziləri - gündoğandan günbatana qədər qarış-qarış 
gəzib-dolaşan, maddi və yazılı abidələri aşkarlayıb ta-
rixin gizli sirlərinin açarını əldə edən adamları Fədakar, 
Elsevər, Aqil adlandırırlar. Onlar bu missiyaları yerinə 
yetirməyi öz üzərilərinə götürəndə şan-şöhrət, var-dövlət, 
qazanc barədə düşünmür, həyata müqəddəs öhdəliklərlə 
qədəm basdıqlarını duyduqları üçün kamilləşməyin yo-
lunu kitablardan axtarsalar da, sadə elat camaatı ara-
sında tapırlar. 

Bəli, ulu Türkün söz xəzinəsini dünyaya çatdıran 
bir aqil və cəfakeş insandan danışacağam. O, dünya-
nın iki min illik son dövründə ən mühüm hadisələrin 
önündə irəliləyən, əvəzsiz imperiyalar yaradan, tarixə 
adını qızıl hərflərlə yazdıran soydaşlarının Dədə Qorqud, 
Manas, Alpamış, Koroğlu, Kərəm, Qərib, Tahir, Xoca 
Nəsrəddin ucalıqlarını göstərmək üçün araşdırıcılar 
məktəbi formalaşdırıb və yetirmələrinə öyrədir ki, elin 
söz yadigarlarını unutdurmaq, yaddaşlarda dondurub 

ağsaqqallarla birlikdə torpağa tapşırmaq faciələrimizə 
yol açır. Əsrlərin sınağından çıxaraq nəsillərdən 
nəsillərə ötürülən əvəzsiz sərvət toplanıb araşdırıldıqca 
xalqın dünəni ilə bu günü arasında körpülər qurulur. 
Yaddaş vasitəsi ilə keçmişdən miras qalanlar zama-
nın dərinliklərinə baş vurmağa imkan yaradır, haqqın, 
ədalətin, xeyrin, şərin, sevginin, qəribçiliyin, xəyanətin 
mənbəyini, əsil insan kimi ömür sürməyin şərtlərini üzə 
çıxardır. 

Ulu babalarımızın söz ərməğanlarını gələcək 
nəsillərə ötürmək çətin olduğu qədər şərəfli işdir...

Türk xalqlarının bələdçisi Fikrət Türkmən 60 yaşa 
çatdı. Onun ömrünün ötən illərinə nəzər salanda keçdiyi 
yolda öyrənmək, bilik, təcrübə qazanmaq, böyük zəhmətə 
qatlaşmaq, vətən və millət sevgisi, ailə, övlad qayğısı, ya-
ratmaq, öyrətmək – hər şey bir amala köklənir: parça-
lanıb bir-birindən ayrı düşmüş qardaş türk xalqlarının 
birliyinə təmin etməyə. Türk bütövləşməklə varlığını 
dünyaya göstərəcək.

Ustadın həyat tarixçəsini vərəqlədikcə onun xələfləri 
kimi çox məqamları özümüzə örnək edirik... 

Azərbaycanın dostlarıDeməyə hələ çox sözüm var...
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Həyat tarixçəsi. Böyük türk alim və ictimai 
xadim Fikrət Türkmən 1945-ci ildə Boğazlıyanda 
(Yozgat) doğulub. Orta məktəbi Boğazlıyanda, li-
seyi isə Bursada (Bursa İşıqlar Əsgəri Liseyini) 
bitirib. 1963-cü ildə Ərzurum Atatürk Universite-
tinin Ədəbiyyat fakültəsində təhsil alıb. 1967-ci 
ildə məzun olduqdan sonra Konya Kişi liseyində 
ədəbiyyat müəllimi vəzifəsində çalışıb. 1968-ci 
ildə sınaq yolu ilə Atatürk Universitetinin elan et-
diyi Türk dili və ədəbiyyatı bölümündəki assistent 
yerini qazanıb.

1969-cu ildə elmlər doktoru alimlik dərəcəsi al-
maq üçün İstanbula, prof. dr. Məhmət Qaplanın 
yanına göndərilib. 1972-ci ildə “Aşıq Qərib” das-
tanı üzərində müqayisəli araşdırma” mövzusunda 
doktorluq dissertasiyasını tamamlayıb.

Fikrət bəy 1974-cü ildə Fransaya göndərilib. 
Parisdə prof. dr. Pertev Naili Boratavın yanında 
Sorbonna Universitetindəki folklor metodologi-
yası və xalq ədəbiyyatı dərslərinə, seminar və 
mühazirələrə qatılıb.

1976-cı ildə Türkiyəyə dönüb. 1978-ci ilə 
qədər Atatürk Universitetində işləyib. 1978-ci ildə 
Egey Universitetində yeni açılan Sosial elmlər 
fakültəsinə (indiki Ədəbiyyat fakültəsi) keçib.

1980-ci ildə “Tahir və Zöhrə” adlı əsərinə görə 
dosent, 1986-cı ildə isə “Nəsrəddin Xoca lətifələri” 
tədqiqatına görə professor adına layiq görülüb.

1992-ci ildə Egey Universiteti nəzdində Türk 
Dünyası Araşdırmaları İnstitutunu yaradanlar sı-
rasında öncüllərdən biri olub və “qurucu müdir” 
görəvini alıb.

Türk dastanları və xalq hekayələri üzərində öz 
dəyərli çalışmaları ilə yanaşı yüksək elmi kadrlar 
və doktorlar da yetişdirib. O, Türkiyədə “Elm və 
Ədəbiyyat Əsərləri Sahibləri Məslək Birliyinin (İle-
sam), həmçinin Türk Kulturunu Araşdırma İnstitu-
tu və Türk Dil Qurumu Elm Qurulunun heyətinə 
salınıb.

Prof. dr. Fikrət Türkmən Türkiyənin 
sərhədlərindən uzaqlarda da tanınır. ABŞ-da 
PIAC (Permanent International Altaistic Confe-
rance), ABŞ və Kanadada “Turkish Studies Asso-
ciation”, Fransada ESCAS-ın (European Seminar 
on Central Asian Studies) daimi üzvüdür.

Alim Türkiyə və xarici ölkələrdə çoxsaylı elmi 
simpoziumlara, konfranslara qatılıb, yabançı 
dillərdə (fransızca, rusca) onun məqalələri yayımla-
nıb. 1974-cü ildə İtaliyada Venedik Universitetində 
əvvəllər Türkiyədə basılan “Aşıq Qərib” kitabı qı-

Azərbaycanın dostları Deməyə hələ çox sözüm var... 
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saldılaraq italyanca çap olunub. O, hazırda TDK 
tərəfindən nəşri müntəzəm davam etdirilən “Türk 
Dünyası Dil və Ədəbiyyat” dərgisinin Yayın Qu-
rulu başqanıdır. Eləcə də Egey Universiteti Türk 
Dünyası Araşdırmaları İnstitutunda “Türk Dünyası 
İncələmələri” dərgisinə rəhbərlik edir.

Prof. dr. Fikrət Türkmən 1992-ci ildə 
Azərbaycanda Bakı Dövlət Universitetinin fəxri 
doktoru seçilib.

1995-ci ildə “Manas” dastanı üzərindəki çalış-
maları və yayımladığı əsərlərə görə Qırğızıstan 
Cümhuriyyətinin prezidenti tərəfindən “Manas 

- 1000” nişanı ilə mükafatlandırılıb.
1996-cı ilin 18 mayında Aşqabadda keçirilən 

dövlət törənində isə Türkmənistanın ən böyük 
ödülünü - “Uluslararası Mahdumqulu” mükafatı-
nı Cümhurbaşqanı Səfərmurad Türkmənbaşının 
əlindən qəbul edib.

O, 1997-ci ildə Qırğızıstan Elmlər Akademiya-

sının akademiki, 1998-ci ildə Qırğızıstanın Çüy 
Universitetinin “Fəxri professor”u seçilib.

1999-cu ilin noyabrında Qazaxıstan Elmlər 
Akademiyasının akademiki olub.

Prof. dr. Fikrət Türkmən, YUNESKO-nun 
təşəbbüsü ilə 1999-cu ilin noyabr ayında quru-
lan və mərkəzi Qırğızıstanın paytaxtı Bişkekdə 
yerləşən “Dünya Millətləri dastanları - Millətlərarası 
qurumu”nun təşkilatçısı və icraçı üzvüdür.

Alim Türk dünyası qarşısında əvəzsiz 
fəaliyyətinə və uğurlu elmi çalışmalarına görə 
1999-cu ildə TÜRKSAV tərəfindən “Türk Dünya-
sına Xidmət” ödülünə layıq görülüb.

Hazırda prof. dr. Fikrət Türkmən Egey Univer-
siteti Türk Dünyası Araşdırmaları İnstitutu müdiri 
və Xalq Bilimi Anabilim Dalı başqanı vəzifəsini 
yerinə yetirir, türk dillərindən başqa fransızca da 
bilir. Evlidir, iki övlad atasıdır.

Fikrət Türkmən alim ömrünün ən çiçəklənən və müdrik çağlarını yaşayır.

Azərbaycanın dostlarıDeməyə hələ çox sözüm var...
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Erməni xisləti, xəyanəti, 
vəhşiliyi barədə dünyanın 
bir sıra görkəmli adamları, 
sərkərdələri, dövlət, elm 
və incəsənət xadimləri 
inkaredilməz fikirlər 
söyləmişlər. Qərbi 
Azərbaycan torpaqlarının 
azərbaycanlılardan etnik 
təmizlənməsi, tarixi 
ərazilərimizin işğalı, 
yüz minlərlə insanın 
məşəqqətli qaçqınlıq və 
məcburi köçkünlük həyatı, 
terrorçuluq və separatizmlə 
bağlı xalqımızın keçirdiyi 
yaşantılar bu fikirlərin böyük 
həqiqətlərə söykəndiyini 
bir daha sübut edir. Bizə 
isə həm bu fikirlərin 
müəlliflərinə, həm də 
erməni vəhşiliyinə qarşı 
mübarizə aparmış xalqımızın 
qəhrəman oğullarına rəhmət 
oxumaq və bir də... bir 
də nəticə çıxarmaq üçün 
yaşadığımız tarixi dönə-dönə 
vərəqləmək qalır.

Bu tarix məşəqqətlərlə 
yanaşı, həm də şanlı 
mübarizə səhifələri ilə 
zəngindir...

...1918-ci ilin erkən yazında ha-
vadarları tərəfindən təpədən-dır-
nağa qədər silahlanmış, döyüşlərə 
əvvəlcədən lazımı tədarük görmüş 
daşnaklar Göyçə mahalının cənub-
şərq istiqamətində azərbaycanlıları 
qırmağa, kəndləri yandırmağa başla-
yırlar. Kəvər və Qaranlıq (Kamo və 
Martuni) ərazisində canlarını qurtar-
mağa çalışan əhali Ağmağan yay-
laqlarına doğru yön çevirir. Erməni 
cəlladlarının əlindən birtəhər xilas 
olub qaçanları isə gözlənilmədən 
başlayan qar-boran yollarda məhv 
edir. 

Məşhur Aşiq Əsəd bu hadisəni 
belə təsvir edir: 

Ey ilahi, harada qaldı, 
Səmti, sorağı Göyçənin. 
Haq nəzərin bizdən əydi, 
Döndü varağı Göyçənin. 
Zülm ilə talan oldu, 
Qalmadı sağı Göyçənin.
Çəkilifdi sinəm üstə, 
Dağ üstə dağı Göyçənin. 
İngilisdən qoşun gəldi, 
Top vurdu, tufan elədi 
Hərə düşdü bir diyara, 
Kim-kimə güman elədi. 
İlahidən əmr olundu, 
Dağları boran elədi. 
Südəmər körpələri, 
Oy Allah, aman elədi. 
Görməmişdi belə dağı, 
Söndü çırağı Göyçənin.

Daşnaklar Göyçə mahalının 
cənub-şərqini viran qoyduqdan son-
ra payıza yaxın Basarkeçərə doğru 
hərəkət etməyə başlayırlar.

Abutalıb oğlu Cavadın başçılığı ilə 
Cil, Ardanış, Ağbulaq, Toxluca, Ba-
bacan, Pəmbək, Hacı Qərib və başqa 
kəndlərin əli silah tutan adamları 
Basarkeçər ətrafındakı kəndlərin ca-
maatına kömək etmək məqsədilə bu 
istiqamətdə irəliləyirlər. 200 nəfərlik 
dəstəni Böyük Məzrə kəndində 
Məşədi İsa qarşılayır. Bura toplaşan 
əhali doğma kəndlərinin müdafiəsi 
üçün böyük mütəşəkkillik nümayiş 
etdirir. Abutalıb oğlu Cavad bildirir 
ki, biz bu gecə Daşkənddə olmalıyıq. 
Razılaşmaya görə, səhər Məşədi İsa-
nın başçılığı ilə ətraf kəndlərin cama-
atı da köməyə gəlir. Daşkənd, Qoşa 
Bulaq, Məzrə istiqamətində döyüş 
xətti seçilir. Səhər tezdən Basarkeçər 
istiqamətində daşnaklara qarşı hü-
cum başlayır. Döyüş çox ciddi şəkil 
alır. Daşnaklar təsəvvür etməzdilər 
ki, belə bir qüvvətli dəstə ilə qarşı-
laşmalı olacaqlar. Ona görə də bu 
döyüşdə tab gətirə bilməyib Qaran-
lıq-Kəvər istiqamətində mövqelərini 
itirərək geri çəkilirlər. Çaxırlı, Qı-
zıl Vəng, Yarpızlı, Zaqalı, Alçalı və 
başqa bir neçə azərbaycanlı kəndləri 
quldurlardan azad edilir. Daşnaklar 
xeyli itki verərək qaçmağa üz qo-
yurlar. Çoxlu hərbi sursat və vəsait 
qənimət götürülür.

Abbas Vəfadağlı

Göyçə qətl iamıMəskən 
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TÜRK-OĞUZ YURDU QƏRBİ 
AZƏRBAYCANDA QALAN İZLƏRİMİZ

Çuxur-Sakat bəylərbəyi təyin olunan Rəvanqulu 
xan 1519-cu ildə Şah İsmayıla yazdığı məktubunda 
xəbərdarlıq edirdi: 

“Son illər, müşahidələrimə görə, əhalinin bir qismi, 
yəni Beynənnəhreyndən (İkiçayarasından) Van gölü 
sahillərinə, oradan da beş-beş, on-on Qafa, bizim tor-
paqlara gələn ermənilər, sazişdəkilər kimi, kəsbkarlıqla, 
xırda ticarətlə, bənna və dülgərliklə güzəran sürüb 
farağat oturmaqdansa, tabeliyindəki torpaqlarda 
yerdəyişmə vurnuxmalarına başlamış, geniş oturaq 
həyat iddialarına qapılmışlar. İndi Üçkilsə kəndində 
əyləşən dünya ermənilərinin katolikosu II Qriqori zünna-
rına xas olmayan fəaliyyəti ilə və təxribatçılıq əməlləri 
ilə idarəmizi müşküllərə məruz qoyub. Katolikos erməni 
dini mərkəzinin vəqf sərmayəsi hesabına öz soydaşla-
rının türk kəndləri kənarında iki-üç ailə olmaqla oturaq 
məskunlaşmasını maliyyələşdirir, onlara ufacıq kilsələr 
tikdirir, beləliklə, bu tayfanın Qafda qədim mövcudiyyəti 
təsəvvürünü yaradır ki, bunlar istiqbalda nəsillərimizə 
başağrısı verə biləcək fəsadlar törənməsinə zəmin 
yarada bilər. İndi zikr olunan ərazidə elə bir kəndimiz, 
obamız qalmayıb ki, orada üç yad ailə işığı yanmasın. 
İsmətsizlik əxlaqına qurşanmış hayk qız-gəlinləri türk 
dəliqanlı cavanlarına sırınmağa can atır, könüllər ovsun-
durur, oğuzlara ərə getməyə, başqa sözlə, mülkümüzə, 
malımıza şərik çıxmağa çalışırlar.”  

“Qarışıq nikahların vüsəti məni qorxudur, şahim!” - 
deyən Rəvanqulu xan “cəmi on beş min gəlməni” möv-
sümi işçilər kimi qisim-qisim vətənin dişarına çıxarmaq 
üçün şahdan səlahiyyət istəyirdi.

Göründüyü kimi, məktubda bölgəyə gəlmiş 15 min 
yadellidən - hay-ermənidən və onların İrəvan Çuxu-
rundakı türk torpaqlarında murdar əməllərindən bəhs 
olunur. Lakin XIX yüzildə Qərbi Azərbaycan ərazisi Ru-
siya imperiyası tərəfindən işğal olunduqdan sonra 1829-
1832-ci illərdə orada aparılan ilk siyahıyaalma Şah İs-
mayıl dövründə ermənilərin torpaqlarımızdakı murdar 
əməllərinin qarşısının qismən alındığını söyləməyə əsas 
verir. Belə ki, 1829-1832-ci illər siyahıyaalınmasını apa-
ran rus məmuru İ.Şopen erməniləri “yerli” (rus işğalına 
qədər) və “gəlmə” (rus işğalından sonra) deyə iki qrupa 
ayırır, “yerli” ermənilərin Asuriyadan köçürülüb gətirilmə 
olduqlarını yazır və həmin “yerli” ermənilərin dəqiq sta-
tistikasını verir: İrəvan əyalətində 3.498 ailədə 20.073 
nəfər, Naxçıvan əyalətində 530 ailədə 2.690 nəfər, Or-
dubad dairəsində 400 ailədə 2.388 nəfər. Cəmi 4.428 
ailədə 25.151 nəfər.

Beləliklə, bölgənin ümumi əhalisinin (həmin sta-
tistikada əhalinin ümumi sayı 31.201 ailədə 164.450 
nəfərdir) cüzi bir hissəsini, həm də gündəlik qara işlərdə 
çalışan, qismən də ticarətlə məşğul olan hissəsini təşkil 
edən ermənilərin həmin tarixə qədərki dövrdə Qərbi 

Azərbaycan ərazisində hər hansı etnik mövqeyindən 
danışmaq qətiyyən mümkün deyil.

Buna görə də XV-XVI yüzillərə qədər Qərbi 
Azərbaycan ərazisində mövcud olan maddi mədəniyyət 
nümunələrinin bu gün dünya ictimaiyyətinə erməni-hay 
abidələri kimi təqdim olunmasının heç bir elmi əsası 
yoxdur, hətta adi məntiqdən belə kənardır.

İrəvan və Naxçıvan xanlıqlarının ruslar tərəfındən 
işğalından və 1828-ci il Türkmənçay bağlaşmasından 
sonra isə vəziyyət kökündən dəyişir. Bu ərazilərdə İran 
və Türkiyəyə qarşı erməni-xristian bufer dövləti yarat-
maq məqsədilə Rusiya bu torpaqlara 1828-1829-cu 
illərdə İrandan, 1830-cu ildə Türkiyədən çoxlu erməni 
köçürüb gətirir. Həmin köçürmələr sonrakı onilliklərdə 
daha intensiv şəkil alır. Ermənilərin bölgəyə gətirilməsi 
ilə bərabər yerli türk-azərbaycanlı əhali də sıxışdırılıb 
çıxarılır, çox vaxt da bu, dövlət səviyyəsində həyata ke-
çirilir.

Ermənilərin Cənubi Qafqazda yerləşdirilməsini 
onilliklər üzrə qruplaşdıran N.Şavarov 1911-ci ildə 
nəşr etdirdiyi “Cənubi Qafqazda rus işinə yeni təhlükə” 
əsərində öz hesablamalarına belə yekun vurur: “XX yüzi-
lin başlanğıcında Cənubi Qafqazda yaşayan 1.300.000 
erməninin bir milyondan artığı bu rayonun yerli əhalisi 
deyildir, onlar buraya bizim (ruslar -Ə.Ə.) tərəfımizdən 
köçürülmüşlər.”

Ermənilərin Cənubi Qafqazda, o cümlədən Qərbi 
Azərbaycan ərazisindəki tarixi türk-xristian abidələrinə 
sahib çıxması da məhz XIX yüzildə geniş vüsət alır. 
Bununla kifayətlənməyən ermənilər özlərininkiləşdirə 
bilmədikləri türk abidələrini yerlə-yeksan edir, izini 
itirməyə çalışırlar. Buna görə də bütün orta yüzillər tarixi 
mənbələrində “məscid və minarələr şəhəri” kimi qeydə 
alınan İrəvan şəhərində bu gün yalnız bir məscid qal-
maqdadır ki, onu da ermənilər dünya ictimaiyyətinə fars 
məscidi kimi təqdim edirlər. Neçə-neçə rus generalının 
başını aşağı endirən, rusların 25 illik fasiləsiz hücumla-
rına mətanətlə sinə gərən məşhur İrəvan qalasının bu 
gün izi-tozu yoxdur. Bütün Avropa səyyahlarını heyrət 
içində qoyan möhtəşəm Sərdar sarayı, onun Güzgülü 
salonu artıq bir nağıldır.

Əziz Ələkbərli
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Həmin döyüşlərin iştirakçıların-
dan olan Xələf Əli o günləri belə xa-
tırlayırdı: Dəstədə möhkəm nizam-in-
tizam yaradılmışdı. Döyüşlərin qızğın 
çağında bir gün səhərə yaxın Möylə 
oğlu Şəmilgilə getdim. Böyük oğlu 
Xalıqverdi evdə idi. Bildirdi ki, Əli əmi, 
evimizdə iki təhnə təzə bişmiş çörək 
var. Ailəmiz dağ damındadır. Dədəm 
erməninin qabağındadır.

Mən bu çörəklərdən götürüb tez 
döyüş xəttinə qayıtdım. Hələ işıqlaş-
mamışdı. Yolüstü at tövləsinə, atımı-
za baş çəkməyə döndüm. Cavad, Mi-

rismayıl ağa, Məşədi Seyid Əli ağa, 
Qaraqoyunludan Seyid Cəfər döyüş 
haqda söhbət edir və bir parça köhnə, 
qurumuş çörək yeyirdilər. Mən zara-
fatyana dedim: «Nə olub, köhnə çörək 
yeyirsiniz. Patron verin, sizə çörək 
verim». Cavad gülümsünüb dedi ki, 
kimdir sizdən patron əsirgəyən. Təki 
siz patron işlədin. Çörəklərdən ver-
dim onlara. Tez döyüş xəttinə çat-
dım. Başçının əmrini gözləyirdik. Bu 
zaman Möylə oğlu Şəmil məni adam-
ların içindən kənara çəkdi və bildirdi 
ki, gecə Cavad səngəri yoxlayan-

da əmim oğlu Bayramı yatmış gö-
rüb, onun güllələnməsinə əmr verib. 
Düzü, həm cəsarət etmirdim, həm də 
vaxt az idi. Cavada yaxınlaşıb, gedib 
birtəhər xahiş etdim ki, bu dəfə Bay-
ramı bağışlasın. Onun sifəti dəyişdi 
və mənə çox pis nəzərlə baxdı. Geri 
çəkilmək istəyəndə məni irəli çağır-
dı və soruşdu: «Kimdir bu adam?» 
Dedim: «Bayaqkı çörəyi bunların 
evindən gətirmişdim». 

Daşnakların bu istiqamətdəki 
məğlubiyyəti, qışın düşməsi 
bizimkilərdə arxayınlıq yaratdı. Ar-

El ağsaqqalı, tanınmış ziyalı, şair Abbas Vəfadağlı 
1929-cu ildə Göyçənin Gil kəndində doğulub. Qazax 

Pedaqoji Texnikumunu, Ali Partiya məktəbini, 
Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunu bitirib. 1962-

75-ci illərdə Gil kəndində Kolxoz İdarə heyətinin 
sədri, 1975-83-cü illərdə Krasnoselo RİK-nin sədri, 

1983-cü ildən 1988-ci ilin sonuna kimi öz doğma 
kəndində sovxoz direktoru vəzifələrində çalışıb. 

Hazırda Bakı şəhərində məskunlaşıb. Onun 
"Goyçə kimi intizarda elim var" kitabı işıq üzü 

görüb. O, respublika mətbuatında seir və 
məqalələri ilə tez-tez çıxış edir.

Əsir düşmüş Göyçə gölünün bu günü. Toxluca kəndinin aşağı hissəsinin görünüşü.
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AĞARÇİN MƏBƏDİ

Karvansaray (09.09.1930-cu 
ildən - İcevan) rayonunda, 
Dilican şəhərindən 18 km şimalda 
dağlar qoynunda alban-türk 
xristian məbədi.

Ağarçin çayının meşəli 
sahillərində günbəzli zal 
formasında inşa edilmiş məbədin 
ən qədim tikilisi X yüzilə aiddir. 
Məbəd kompleksinin baş məbədi 
isə 1281-ci ildə inşa edilmiş, 
sonrakı yüzillərdə ona yeni tikililər 
əlavə olunmuşdur.

Ağarçin məbədinin ətrafmda 
yerləşən yaşayış məntəqələri 
qədimdən Türk-Oğuz boylarının 
anayurdu olmuşdur. Məbədin 
türklüyü onun adından da aydm 
görünür. Bura ermənilərin ilk 
gəlişi XIX yüzilin əvvəllərinə 
təsadüf edir.

MÜQƏDDƏS RİPSİME 
MƏBƏDİ

Üçkilsə (12.03.1945-ci ildən 
- Eçmiədzin) rayonu ərazisində, 
Üçkilsə məbədindən təxminən 
1 km şərqdə arman-türk xristian 
məbədi.

III yüzilin sonlarında öz rəfiqələri 
ilə Romadan Armaniyaya 
qaçıb, Vağarşabad şəhərində 
sığınacaq tapan, sonra isə 
burada çar Turadatın (ermənicə 
Tiridat//Trdat) qəzəbinə gələn 
bakirə Ripsimenin şəhid olduğu 
yerdə IV yüzilin əvvəllərində 
Maarifçi Qriqori tərəfmdən 
sovməə ucaldılmış, 618-ci ildə 
isə katolikos Qamata (ermənicə 

“Komitas” - Ə.Ə.) (612-621) həmin 
sovməənin yerində əzəmətli 
məbəd tikdirmişdir.

Sonrakı yüzillərdə məbəd 
kompleksinə yeni tikililər artırılmış, 
1653-cü ildə isə köklü şəkildə 
bərpa edilərək ona bir çox erməni 
elementləri əlavə olunmuşdur.
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tıq işi bitmiş hesab edib hamı öz kəndlərinə qayıtdı. Ancaq 
Məşədi İsa, Cavad, digər nüfuzlu adamlar məsləhətləşdilər 
ki, gələcəyə hazırlıq üçün qonşu Kəlbəcər, Şəmkir, Gəncə, 
Tovuz və s. rayonlardan silah və sursat tədarük görülməlidir. 
Çünki Quzey Göyçədəki faciələr bizə dərs olmalı idi.

Daşnaklar 1919-cu ilin qışında yaranmış sakitlikdən istifadə 
edərək Basarkeçərdə cəmləşməyə başlayırlar. Hətta özlərini 
hökumət nümayəndəsi kimi qələmə verərək azərbaycanlı 
kəndlilərdən vergi adı altında ərzaq toplamağa başlayırlar. 
1919-cu ilin fevralında Sulikovun başçılığı ilə Zod kəndinə 
gələn daşnak dəstəsi Məşədi İsa, Hacı Rəhim, Məşədi Qasım 
və başqalarının təşkilatçılığı ilə məhv edilir. Bu döyüşlərdə 
Zodlu Kor Hümmət Çavoy, Molla Həşim, Pullu Abbas, Mehralı 
oğlu Məhəmməd, Əkbər oğlu Həsən, Qaraqoyunludan Kalva-
yı Cəfər, Aşıq Ələsgərin oğlu Bəşir, Dəli Bayram və başqaları 
xüsusilə fərqlənirlər.

Sursat və s. tədarükü üçün qışda Azərbaycana getmiş 
Səməd ağa ilə Aşıq Nəcəf 1919-cu ilin aprelində Göyçəyə qa-
yıdırlar. Ermənilərin sülh təklifini müzakirə etmək üçün Şişqa-
yaya Kor Tanrıverdinin evinə toplaşırlar. Abutalıb oğlu Cavad 
öz dəstəsinin üzvlərindən Tağı oğlu Əli, Dərzi Murad, Kor 
Qara, Xələf Əlisi, Dəli Yəhya, Topal Qulu ilə birlikdə həmin 
danışıqda iştirak edir. Barışığa getməyə razı olmur. Səməd 
ağa isə qışı başa vurmaq üçün müvəqqəti də olsa barışıq əldə 
etməyə üstünlük verir. Həm də bildirir ki, o tay Göyçəni gö-

Göyçə qətl iamı

Şəkildə 1938-ci ilin iyulunda  Çəmbərəkdə (Krasnoselo) rayonun təşkili ilə əlaqədar 
keçirilən olimpiadanın iştirakçıları: Aşıq Əsəd (ayaq üstə), Aşıq Yunus (oturmuş),  Aşıq 
Məhəmməd (oturmuş) və b. Göyçə saz-söz ustaları.

Məşədi Seyid Əli Ağanın oğlu Seyid 
Nuh ağa Cil kəndindəndir. O, 1914-
1945-ci il müharibəsinin iştirakçısı-
dır.  2002-ci ildə vəfat edib, qəbri 
Gədəbəydədir.

Məskən 
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AGBAT MƏBƏDİ

Allahverdi (19.09.1969-cu ildən - Tumanyan) rayonu ərazisində, rayon mərkəzi olan Manas (sovet dövründə - Al-
lahverdi) şəhərindən 17 km şərqdə yerləşən Ağbat kəndində qədim arman-türk xristian məbədi.

976-cı ildə məşhur arman arxitektoru Tiridat tərəfındən inşa edilmiş, sonralar dəfələrlə təmir və bərpa olunmuş-
dur. Məbəd kompleksinə Müqəddəs Nişan, Müqəddəs Qriqor kilsələri, bir sovməə, kitabxana və s. daxildir. Orta 
yüzillərdə böyük dini və mədəni mərkəz kimi fəaliyyət göstərmişdir.

Arxeoloji tədqiqatlar məbədin yerində qədimdən bütpərəstlik məbədinin mövcudluğunu təsdiq edir.

Məbədin yerləşdiyi Ağbat kəndi qədimdən Türk-Oğuz boylarının anayurdu olmuş, kəndə ilk ermənilər XIX yüzilin 
əvvəllərində İrandan və Türkiyədən köçürülüb gətirilmişlər.

1950-ci ildə məbəd ermənilər tərəfindən bərpa edilmiş və ona bir çox erməni elementləri əlavə edilmişdir.

Sənduqə.
Məhəmmədqulunun oğlu Vəli bəyin oğlu İbrahiməli. 
Daşı yazdı Vəli. 989-cü taun ili. (Miladi 1581-ci il).

Yurdda qalan izlərimiz Məskən
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zünüzün qabağına gətirin. Daşnak qırğınından qaçıb canını qurtaran 
əhalini Ağmağan dağlarında yazın qar-boranı qırıb.

Şişqayaya toplaşmış adamlardan Cavad öz dəstəsi ilə Cilə yola 
düşür, Səməd ağa isə 11 nəfərlik dəstəsi ilə (Nəcəf, Kor Tanrıverdi, 
Səməd ağanın 2 qohumu, Şişqayadan Allahverənin oğlu Məhərrəm, 
Bala Məzrədən Mustafa oğlu Saleh (qardaşı Mustafa oğlu Vəzir imti-
na edir, getmir) Basarkeçərə gedirlər. Basarkeçərə çatan kimi Səməd 
ağanın dəstəsini qırırlar.

Aşıq Nəcəfə bir həftə işgəncə verdikdən sonra kürəyinə qaynar 
samovar bağlayıb məşəqqətlə qətlə yetirirlər. Aşıq Nəcəfın basdırıl-
dığı yer bəlli olsa da, sovet hakimiyyəti illərində onun qəbrinin üstünü 
götürmək, xatirəsini əbədiləşdirmək mümkün olmadı. İkili mövqe tutan 
imperiya nökərləri uydurma erməni qırğınına aid yüzlərlə abidə ucalt-
mağa, onu dünyaya təbliğ etmək kimi saxta əməllərə vasitəçilik etdikləri 
halda, təkcə Qərbi Azərbaycan mahallarında iki minə yaxın dağıdılmış 
kənd və şəhərlərin və onların sakinlərinin aqibəti haqda bir kəlmə də 
olsun, yazılmağa imkan verməmişdilər. Bu vəhşiliyi dilinə gətirə biləcək 
adamlar isə xalq düşməni kimi ən ağır cəzaya məhkum olunurdular.

Aşıq Nəcəf ermənilərin əlində olanda yazdığı bir neçə şeirini 

Bəyazidli əsir Kalvayı Rəhimin (onun ar-
vad-uşaqları da əsirlikdə imiş) vasitəsilə 
dostlarına çatdıra bilmişdi. Həmin şeirin 
birini təqdim edirəm:

Kalvayı Rəhim, Aşıq Əsədə deginən, 
Qoy mənim qayğıma qalsın, ağlasın. 
Ağır məclislərdə, dost yığnağında 
Həmişə yadına salsın, ağlasın.

Özüm yaxındayam, qəlbim uzaqda, 
Fələk mənə sitəm etdi bu vaxtda. 
Gəncədə, Şəmkirdə, Tovuz, Qazaxda 
Yaralı “Dilqəmi” çalsın, ağlasın.

Daşnak qış eylədi bahar-yazımı, 
Eşidən ağlayır xoş avazımı, 
Sinəsi sədəfli telli sazımı, 
Ələsə deyin ki, çalsın, ağlasın.

Pəncərədən görünür Daşkənd yaylağı, 
Dik pilləkən, Nər keçən, Keytinin dağı. 
Meçidli Taxtayurd, Tərsə bulağı, 
İllərinən viran qalsın, ağlasın.

İsmayılı, Gülüstanı görmədim,
Şəmsəddini, Şəmistanı görmədim, 
Mikayılı, həm Aslanı görmədim, 
Abuzər boş yurduma gəlsin, ağlasın.

Daşqın selə düşüb, daşıb gedirəm, 
Gün kimi dağlardan aşıb gedirəm, 
Göyçə ilə vidalaşıb gedirəm, 
İstəyən dost vida qılsın, ağlasın.

Köhlən at belində gəzdiyim dağlar,
Çəninə, çiskininə dözdüyüm dağlar, 
Nəcəfəm, əlimi üzdüyüm dağlar - 
Lalə, tər çiçəyi solsun, ağlasın.

Daşnaklar 1919-cu ilin aprelində 
Səməd ağanı və adamlarını güllələdikdən 
sonra həmin gün azərbaycanlı kəndlərində 
yardım paylamaq adı ilə quldur dəstələri 
göndərərək, silahsiz adamları bir yerə 
toplayıb vəhşiliklə qətlə yetirirlər. Şişqaya, 
Bala Məzrə və digər kəndlərin hər birində 
500-ə qədər adamı iri damlara yığıb, diri-
diri od vurur, yaxud da quyulara doldurub 
üstündən daş tökürlər.

Daşnak komandiri mayor Vahran ya-
zırdı: “Mən türk əhalisinə Basarkeçərdə 
heç nəyə fərq qoymadan olmazın divan 
tutdum. Axı bu itləri qırmaq üçün ən yax-
şı vasitə odur ki, hər bir döyüşdən sonra 
sağ qalanları yığışdırıb, diri-diri quyulara 
doldurub, üstündən də ağır daşlar qo-

Göyçə qətl iamı

Şəkildə:  Yaqublu Mustafa ağa (solda)

Məskən 
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TATEV MƏBƏDİ
Zəngəzur mahalının Gorus rayonunun Tatev kəndi yaxınlığında alban-türk xristian məbədi.
Rəvayətə görə, burada ilk kilsə Apostol Faddeyin şagirdi Yevstafey tərəfındən tikilmiş, VIII-IX yüzillərdə Siyuni 
arxiyepiskopunun kafedrası olmuş, 1837-ci ildə Eçmiədzin sinodunun qərarı ilə İrəvan yepiskopuna tabe edilmiş-
dir.
Məbəd əvvəl qara daşdan tikilmiş, 889-911-ci illərdə sökülüb yerində yonulmuş daşdan iri gümbəzli, beş qurbangahı 
olan gözəl məbəd ucaldılmışdır. Məbədin girəcəyində müsəlman Sasunun qızı, Siyuni hakimi Darsaicanm’arvadı 
Aruz xatunun məzarı yerləşir.
Məbəd 1931 -ci il zəlzələsi zamanı böyük dağıntılara məruz qalmışdır.
Məbədin adı türkcə olmaqla “Tat” və “ev” sözlərindən yaranmışdır. Tat sözü Qərbi Azərbaycanda qədimdən otu-
raq həyat keçirən türklərə aid edilməklə yanaşı, həm də el arasında “tat ev” ifadəsi “böyük ev” anlamında da 
işlədilmişdir.

Sənduqə.
İmamqulunun oğlu Bəhmən. 986-cı il. (Miladi 1578/79-cu il).

Yurdda qalan izlərimiz Məskən
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yasan. Mən eləcə də etdim. Bütün 
kişiləri, qadınları və uşaqları diri-diri 
quyulayaraq onlarla birdəfəlik qurtar-
dım” ("Revolyusion" jurnalı, sayı 2-3, 
1936-cı il). 

Daşnakların Basarkeçərin 
kəndlərində törətdiyi vəhşiliklər 
barədə xəbər ildırım sürəti ilə Gü-
ney Göyçəyə yayılır. Abutalıb oğlu 
Cavad kəndlərin əli silah tutanları ilə 
birlikdə əvvəlcə Şişqaya və Hacıqərib 
kəndləri arasında döyüş istehkamları 
qurur. Lakin sonra ərazinin müdafiə 
üçün əlverişsiz olduğunu nəzərə ala-

raq istehkamları Hacıqərib və Dərə 
kəndləri arasındakı dağ silsiləsinə 
dəyişir.

Yaxşı silahlanmış ermənilər isə 
toplardan daha çox istifadə edərək 
əhali arasında vahimə yaradır-
lar. Cavad daşnakların qüvvəsini 
və mövcud vəziyyəti düzgün 
qiymətləndirərək əhalini qırğından 
xilas etmək üçün müvəqqəti olaraq 
Gədəbəyə köçürülməsini əmr edir. 
1919-cu ilin aprel-may aylarında 
əhalinin əksəriyyəti Qaraqoyunlu 
dərəsi də daxil olmaqla dağ yolu ilə 

Gədəbəyə, daha təhlükəsiz yerlərə 
köçürülür.

Əhali kəndləri tərk etdikdən son-
ra daşnaklar ordunun qərargahını 
Cil kəndində yerləşdirirlər. Bu kənd 
çox əlverişli strateji mövqeyə malik 
idi. Daşnaklara qarşı həlledici hərbi 
əməliyyat aparmaq üçün ciddi hazır-
lıq görmək lazım gəlirdi.

Gədəbəydən Yaqublu Mustafa 
ağa, Seyid Abuzər, Məşədi Ələsgər, 
Qurd İsmayıl, Kalvayı Mansır kimi 
bir çox cəsurlar ermənilərə qarşı hər 
yerdə müqavimət göstərirdilər.

Daşnakların Cildə yerləşdirilmiş 
hərbi düşərgəsini məhv etmək 
üçün Cavad və Mustafa ağa dəqiq 
kəşfiyyat işi görürdülər. Düşmənin 
Çəlvərli yüksəkliyindəki müşahidə 
məntəqəsi Gədəbəylə Göyçə ara-
sındakı Qatar qayadan müntəzəm 
müşahidə edilirdi.

Dəli Söyün və Mahsırov 
Məhərrəmin dəqiq kəşfıyyatlarından 
məlum olurdu ki, ermənilər gecələr 
səngərdə qalmır, kəndə enirlər. Gecə 
ikən Çəlvərli, Danauçan, Suludərə, 
Yemşənli və Təpə istiqamətində qövs-
lü xətt üzrə enişə doğru hər birində 
iki tüfəngli olan üç atəş nöqtəsi, biri 
pulemyot və hərəsində 4 tüfənglidən 
ibarət doqquz atəş nöqtəsi yaradılır. 
Pulemyotun arxasında isə Yaqublu 
Mustafa ağa özü dayanır.

Səhər tezdən 4 nəfər erməni 
səngərə tərəf qalxır. Sərrast açılan 
güllə ilə onlardan ikisi öldürülür, ikisi 
isə təslim olur və bildirirlər ki, biz bir 
güllə ilə təhlükə olduğunu, ikinci güllə 
ilə isə təhlükənin daha ciddi olduğu-
nu bildirməli idik. Daşnaklar ikinci 
güllə səsini eşidib Çəlvəliyə tərəf 
qalxmağa başlayırlar. Dəstənin qa-
bağı birinci atəş nöqtəsinə (səngərə) 
çatdıqda ermənilər birinci nöqtədən 
atəşə tutulurlar və itki verərək aşa-
ğıya doğru çəkilməyə başlayırlar. Bu 
zaman növbəti atəş nöqtələrindən bir-
birinin ardınca atəş açılmağa başla-
yır. Nəhayət, dəstənin əsas gücü pu-
lemyotun tuşuna çatdıqda pulemyot 
işə salınır. Vahiməyə düşən daşnak 
ordusu “Bu türk əsgərlərinin işidir,” -
deyərək qaçmağa başlayırlar. Bu 
qaçış sağa mümkün deyildi, çünki 
sağ tərəf açıqlıq idi. Odur ki, həmin 
qövs xətt istiqamətində qaçmağa 

Göyçə qətl iamı

Şəkildə  Daşkəndli Aşıq Nəcəf
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AMAĞU//ANABAT MƏBƏDİ

Dərələyəz mahalının Keşişkənd (06.12.1957-ci ildən 
- Yeğeqnadzor) rayonunun Amağu kəndindən 2 km 
aralıda, Arpa çayı ilə Amağu çayı arasında qədim 
alban-türk xristian məbədi.

Məbədin ilkin adı Anabat olmuş, sonralar ermənilər 
onu Noravəng, yerli camaat isə Amağu məbədi 
adlandırmışlar.

Buradakı epiqrafık yazılardan anlaşılır ki, məbədin 
əsası 1221-ci ildə Siyuni hakimi Libarit Orbelian 
tərəfindən qoyulmuş, sonra knyaz Darsaiç 1275-ci ildə 
burada qardaşı Sembat üçün sərdabə, daha sonralar 
Darsaiçin oğlu Burtel ikimərtəbəli məbəd ucaltmışdır. 
Bura türksoylu Orbelianların nəsil sərdabəsi olmuşdır.

Elxanilər dövründə Arpa xan (1335-1336) abidəni 
bərpa etmiş, Satibəy xatun (1339-1340) ikinci 
mərtəbəni yenidən qurmuş, qadınlarla kişilərin bir 
qapıdan daxil olmaması üçün ikinci mərtəbəyə ayrıca 
pilləkənlər əlavə etmişdir.

1840-cı il zəlzələsi zamanı məbəd xeyli zərər 
çəkmişdir.

Amağu kəndi qədimdən Türk-Oğuz boylarının 
anayurdu olmuş, 1988-ci ilə qədər kənddə ancaq 
Azərbaycan türkləri yaşamışlar. Kəndə ilk ermənilər 
Qərbi Azərbayan türklərinin 1988-ci il soyqırımından 
sonra köçürülmüşlər.

TEGƏR MƏBƏDİ

Əştərək rayonunun Teğər kəndində, Alagöz dağının 
ətəyində arman-türk xristian məbədi.

1220-1232-ci illərdə inşa edilmiş, XV yüzildə ətrafı qala 
divarları ilə əhatə olunmuşdur.

Məbəd 1950-ci ildə ermənilər tərəfindən bərpa edilərək 
ona bir çox erməni elementləri əlavə edilmişdir.

Qədimdən Türk-Oğuz boylarının anayurdu olan, 
mənbələrdə Teğər, Diğir, Dığır adları ilə qeydə alınan 
kənddə XIX yüzilin ortalarına qədər ancaq Azərbaycan 
türkləri yaşamışlar. Kəndə ilk ermənilər XIX yüzilin 
ortalarında köçürülüb gətirilmişlər.

Sənduqə.
Nurunun oğlu Kədaxur (XVI əsr).

Yurdda qalan izlərimiz Məskən

91www.caucasustour.az



YU
R

D
A 

G
Ə

LƏ
N

  -
 G

Ö
R

Ə
R

 

başlayırlar. Daşnak döyüşçülərinin 
əksəriyyəti məhv edilir. 

Mustafa ağa Gədəbəyin Şəkər 
bəy kəndindən, Yaqublu tayfasından 
idi. Arvadı Güllü xanım isə Göyçə 
mahalının Qaraiman kəndindən olan 
adlı-sanlı məşhur Məşədi İsanın qızı 
idi. Mustafa ağanın aqibəti belə ol-
muşdu: 1930-cu ildə Sovet imperi-
ya xəfıyyəsinin nümayəndəsi olan 
erməni zabiti tərəfındən Gədəbəydə 
həbs edilərək, atın üstündə əl-qolu 
sarınıb Dəllərə, oradan da gedər-
gəlməzə göndərildi.

...Daşnakların ikinci qərargahı 
Ardanış kəndi ərazisində Topaşan 
keçidindəki at ağılında yerləşirdi. To-
paşan olduqca əhəmiyyətli bir nöqtə 
idi və bu daşnak yuvası Məşədi 
Hümmətin Hacı Zallavdı oğlu İsma-
yılovun başçılığı ilə dağıdılır. 

Topaşan aşırımının tarixi, siyasi 
və strateji əhəmiyyətini böyük ustad 
Aşıq Ələsgərin bir qoşmasından mi-

sal gətirirəm:

Bir tərəfin Çəmbərəkdi, 
Görənin həvəsi gəlir. 
Topaşandan qəflən işlər, 
Gəncənin meyvəsi gəlir. 
İstanbulun al qumaşı, 
Bağdadın xurması gəlir. 
Oxuyur türfə gözəllər, 
Kəklik kimi səsi gəlir. 
Arxan dənizə söykənib 
Kürdü ayağın Şahdağı.

Məşədi Hümmət Ardanış 
kəndində çox cəsur kişi olub. 30-cu 
illərin ərəfəsində daşnak sovet mi-
lis rəisi onu həbs etmək üçün Arda-
nışa gəlir və özü öldürülür. Məşədi 
Hümmət isə qaçaq düşür. O, qaçaqlıq 
illərində Xınna dərəsində ermənilərin 
ələ aldıqları bir xəyanətkar vasitəsi 
ilə qətlə yetirilmişdir.

Ardanış kəndindən olan Hacı Qulu 
kişi gedib onun meşədə qəbrini tapır 

və istəyir ki, doğma Ardanış kəndinə 
gətirib dəfn etsin. Bunu duyan daş-
naklar Hacı Qulunu bəhanə ilə həbs 
edib Kəvərin türməsinə atırlar. Sonra 
bir erməni dostu onu azad etdirir.

Cil və Ardanış kəndləri azad 
edildikdən sonra daşnakların Şişqa-
ya və Hacıqərib arasında yerləşən 
üçüncü qərargahı üzərinə hücu-
ma keçilir. Abutalıb oğlu Cavad və 
əvvəllər çar ordusunun zabiti olan 
Seyid Abuzərin başçılıq etdiyi dəstə 
daşnakların 80 nəfərlik iki zavodunu 
məhv edir. 

Beləliklə, Göyçənin güney tərəfı 
daşnaklardan tamamilə təmizlənir və 
doğma yerlərini tərk etmiş əhalinin 
bir qismi (Cildən, Ardanışdan və s.) 
1919-cu ilin sentyabırından sonra öz 
doğma ocaqlarına qayıtmağa başla-
yırlar. Əlbəttə, bu qələbə Göyçə ca-
maatının əlbir qeyrəti sayəsində əldə 
edilmişdir. 

Göyçə qətl iamı 

Cil kəndi

Məskən 

002 • QAFQAZ TURİZM •  OKTYABR 200692

►



YU
R

D
A 

G
Ə

LƏ
N

  -
 G

Ö
R

Ə
R

AMBERD QALA-QƏSRİ
VƏ MƏBƏDİ

Əştərək rayonu ərazisində, Alagöz 
dağının cənub ətəyində, Arxaşan 
çayı kənarında qala-qəsr və məbəd. 
Pəhləvuni knyazlarının nəsil mülkü 
olan məbəd Ərməniyənin günümüzə 
qədər gəlib çıxmış tək-tək feodal 
qəsrlərindən biridir. Əslində bu qala 
VII yüzildən mövcud olmuş, XI yüzildə 
yenidən inşa edilmiş, XIII yüzildə isə 
qəsrdə güclü yanğın olmuşdur. Am-
berd məbədi isə 1026-cı ilin yadigarı-
dır. Qalanın adı türkcədir və “ana qala”, 

“baş qala” anlamına gəlir. Qala-qəsrin 
özü kimi, ətrafında yerləşən yaşayış 
məntəqələri də qədimdən Türk-Oğuz 
boylarının anayurdu olmuşdur.

ŞAH ABBAS/
SƏLİM KARVANSARASI
Əştərək rayonu ərazisində, Alagöz da-
ğının cənub ətəyində, Arxaşan çayı 
kənarında qala-qəsr və məbəd.
Pəhləvuni knyazlarının nəsil mülkü olan 
məbəd Ərməniyənin günümüzə qədər 
gəlib çıxmış tək-tək feodal qəsrlərindən 
biridir. 
Amberd məbədi isə 1026-cı ilin yadiga-
rıdır.
Qalanın adı türkcədir və “ana qala”, “baş 
qala” anlamına gəlir.

SİVƏNG QALASI VƏ MƏBƏDİ

Göyçə gölündəki adada qədim türk qa-
lası və məbədi. 

Hələ e. ə. 782-ci ildə Urartu çarı I Ar-
giştinin Cənubi Qafqaza yürüşü ilə 
bağlı mənbələrdə Sivəng qalasından 
və məbədindən bəhs olunur. IV yüzildə 
Maarifçi Qriqori qədim bütpərəstlik 
məbədi yerində yenisini tikdirmiş, sonra 
o dağılmış və 874-cü ildə onun yerində 

Siyuni hakimi Vasakın arvadı Qabur 
tərəfmdən təzə məbəd ucaldılmışdır. 
Məbəd 1664-cü ildə Xoca Sultan və Zal 
adlı şəxslər tərəfındən bərpa edilmiş-
dir. Məbəd sonuncu dəfə 1740-cı ildə 

“bərpa edilmiş”dir.

Yurdda qalan izlərimiz Məskən
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Zoddan: xeyli sayda yuxarıda göstərdiyim şəxslər.
Daşkənddən: Məşədi Qasım, Hacı Rəhim, Qara İdris, 
Qocamanoğlu Mədət, Seyid Bayram ağa.
Şorcadan: Hasanoğlu Çərkəz, qardaşı Firudun.
Qaraqoyunludan: Kalvayı Cəfər, Haxoy, Məşədi 
Mürsəl.
Ağkilsədən: Aşiq Ələsgəroğlu Bəşir, Məhəmmədəli, 
Əlif.
Qaraimandan: 1918-ci ilin payız və qış döyüşlərində 
xüsusilə şücaət göstərən Məşədi İsa və xeyli sayda 
adamlar.
Bala Məzrədən: Mustafa uşaqları Vəzir, Saleh, Allahver-
di.
Böyük Məzrədən: Hacılar Əlisi, Veyisoğlu, Mədətoğlu 
Vəli.
Şişqayadan: Kor Tanrıverdi, Allahverən oğlu Məhərrəm.
Qoşabulaqdan: Zeynalabdin, Meyboğlu Şəmil.
Hacı Qəribdən: Yekə Vəli, Qarabağır uşağı, İrvahamoğ-
lu Sayad, Qəşəm.
Pəmbəkdən: Yekə Vəli, Qara Əhməd, Abdulla.

Babacandan: Tahar, Məşədi Əli, Talıb, Qasımoğlu Əli.
Cildən: Tağıoğlu Əli, Dərzi Murad, Dəli Yəhya, Xələf Əli, 
Kor Qara, Ələkbəroğlu Avaz, Rəhimoğlu Kərim, Məşədi 
Seyidəli ağa, Mərdan Əli.
Ardanışdan: Məşədi Hümmət, Kalvayı Zemavdaoğlu 
İsmayıl, Hacı Qulu, Məsimoğlu Söyün, Həsənov Kərim, 
Kərəm, Məşədi İrvahamoğlu Məhəmməd, Abdulla.
Ağbulaqdan: Kalvayı İrvaham, Kalvayı Söyün, 
Mürsəloğlu Kalvayı Rza, Məşədi Yolçu, Camal oğlu İrva-
ham, Əhmədoğlu İsmayıl.
Toxlucadan: Hacı Abbasoğlu İsmayıl, Məmmədoğlu 
Tamaşa, Mir İsmayıl ağa, Məmmədoğlu Ağaəli, Cığal 
Həsən, Nadiroğlu Kərəm, Məşədi Məhəmməd, Hacı 
Ocaqverdioğlu Həmid, Novruzoğlu Əli.
Qaraqoyunlu dərəsindən: Salahdan Hasança Paşa, 
Koyəçindən Rüstəm, Dəmirli, Qaraqayadan Alaxan 
İsgəndər, Nalbənd Kərəm, Çaykənddən Əbdül Kərimoğlu 
Kor Muxtar, Hasanxanoğlu Mehralı Gülməmməd, 
Kolkənddən Avdıoğlu Ağamməd, Ənirxeyirdən Abı 
oğlu Abbas, Usuf, Mikayıl, Namazalı oğlu Mustafa, 
Bərzebaddan Ocaqqulu, Şahqulu və b.

Döyüşlərdə daha çox cəsarət göstərən mərdlərin bir 
qismini təqdim edirəm.

Miskin Abdal ocağının divar daşı

Göyçə qətl iamıMəskən 
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AGUDİ ABİDƏSİ

Zəngəzur mahalının Qarakilsə (02.03.1940-cı 
ildən - Sisian) rayonunun Ağudi (19.04.1991-ci 
ildən - Aqitu) kəndində qəbirüstü abidə.

VII yüzildə tikilmiş bu abidənin hündürlüyü 9 m-
dir.

Ağudi kəndi qədimdən Türk-Oğuz boylarının 
anayurdu olmuş, 1988-ci ilə qədər kənddə an-
caq Azərbaycan türkləri yaşamışlar. Kəndə ilk 
ermənilər Qərbi Azərbaycan türklərinin 1988-ci 
il soyqırımından sonra köçmüşlər.

ÜÇKİLSƏ//EÇMİƏDZİN MƏBƏDİ

Üçkilsə (12.03.1945-ci ildən - Eçmiədzin) rayonu ərazisində, 
rayon mərkəzi olan Üçkilsə (qədim Vağarşabad) şəhərində ar-
man-türk xristian məbədi.

IV yüzilin əvvəlində Armaniyada xristianlığın yayılmasına daha 
öncəki məbədlərin dağıdılması ilə başlayan Maarifçi Qriqori 
əvvəlcə ölkənin ən böyük və nüfuzlu ibadətgahı olan Vağarşa-
baddakı məşhur atəşpərəstlik məbədini daş hasara aldırmış və 
az sonra (303-cü ildə) burada xristian məbədi ucaltmışdır.

V yüzildən başlayaraq bu məbəd dəfələrlə bərpa olunmuş, onun 
ilkin görkəmi tanınmaz dərəcədə dəyişdirilmiş, ona yeni-yenı 
tikililər əlavə edilmiş, xüsusilə XVII yüzildə böyük dəyişikliklərə 
məruz qalmışdır.

Məbədin adının (Üçkilsə, Üçmüədzin) türkcə olması, arman-
türk hökrndarı Tiridat tərəfmdən tikilməsi və yüzillər boyu xris-
tian arman-türk xalqına xidmət etməsi onun türk mədəniyyət 
nümunəsi olduğunu təsdiq edir.

VII yüzildən etibarən bölgədə müsəlmanlığın qəbulu ilə bağ-
lı məbəd xristianlığını qoruyub saxlayan arman-türk xristian 
azlığınm dini icma mərkəzi kimi fəaliyyətini davam etdirmiş, 
1443-cü ildən etibarən İrandan və Türkiyədən bu yerlərə köçüb 
gəlməyə başlayan ermənilərin dini mərkəzinə çevrilmişdir.

SƏRDAR SARAYI//XAN SARAYI

İrəvan qalası tikilən vaxtdan (1510) mövcud 
olan Saray İrəvan Sərdarı Əmirqunə xan Qa-
car (1605-1625) tərəfındən yenidən ucaldılmış, 
1760-1770-ci illərdə İrəvan hakimi Hüseynəli 
xan (1762-1783) tərəfındən təkmilləşdirilmişdir. 
1791-ci ildə Hüseynəli xanın oğlu Məhəmməd 
xan (1784-1805) Sarayın Şüşəbənd adı ilə ta-
nınan Güzgülü salonunu inşa etdirmişdir.

Yurdda qalan izlərimiz Məskən
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İstərdim ki, indiki cavanlarımız və gələcək nəsillər 
XX əsrin əvvəllərində Göyçədə, eləcə də Qərbi 
Azərbaycanın bütün mahallarında erməni daşnakları-
na qarşı mərdliklə vuruşmuş, öz ata-baba yurdlarını 
qoruyub saxlaya bilmiş cəsur igidlərimizi unutmasmlar, 
onların yenilməz qeyrətlərini özlərinə örnək kimi qəbul 
etsinbr.

Çox təəssüflər olsun ki, həmin ölüm-dirim günlərində 
xalqımızm daşnak qaniçənlərinə qarşı apardığı azad-
lıq mübarizəsində cəsarət göstərən ayrı-ayrı mahallar-
da həmin mübarizəyə başçılıq edən cəsur, igidlərimizə 

qarşı sovet imperiyası yaradıldıqdan sonra daha 
eybəcər tədbirbr həyata keçirilmişdir və demək olar 
ki, onların əksəriyyəti ya birbaşa dövlətin əli ilə və ya 
muzdlu nökərlərin əli ilə qətlə yetirilmişdir.

Bütün Qərbi Azərbaycanlılara yaxşı məlum olan 
Abbasqulu bəy Şadlinskinin, Məşədi İsanın, Abutalı-
boğlu Cavadın, Ardanışdan Məşədi Hümmətin, Qur-
banın, Qəhrəmanın və s. öldürülmələri və ya 1937-
ci illərdə Qərbi Azərbaycandan minlərlə gunahsız 
adamların Sibirə -gedər-gəlməzə göndərilmələri aşkar 
cinayətlər idi.

Bu daş parçası bir zamanlar 
Qərbi Azırbaycan kəndlərinin 
birində yerləşən iri təbiət abidəsinə 
məxsusdur. Əcdadlarımız onu müqəddəs 
saydığından ermənilər partlatmışdılar. Yerli 
sakinlər  bu daşın ətrafa səpələnən qırıqlarını 
yerdən yığıb vətənin nişanəsi kimi özləri ilə köç etdikləri 
müvəqqəti yaşayış məskənlərinə aparmışlar, ən əziz əşya kimi 
saxlayırlar.

Göyçə qətl iamı

Göyçə mahalı Vedibasar, Dərələyəz, Cavanşir, 
Şəmsəddin, Kiçik Qafqazın Şahdağ silsiləsi, Qaraqoyun-
lu, Soyuq Bulaq yaylaqları, Şəhruz aşırımı, Dərəçiçəklə 
həmsərhəddir və Göyçə gölü ətrafındakı  beş rayonun 
5800 kv. km-lik ərazisini əhatə edir.  Bu diyar ta qədimdən 
haqqa tapınan ozan, aşıq yaradıcılığı ocaqlarıdır. 
Bölgənin şəfalı təbiəti, füsunkar mənzərələri, bol sərvəti, 
göyçəlilərin firavan həyatı, qonaqpərvərliyi həmişə yadla-
rın ürəyinə xal salıb. Və gəlmələrin nankorluğu üzündən 
son 200 ildə Qərbi Azərbaycanın taleyində qara günlərin 

sayı çoxalıb, sakinlərin işləri bəd gətirib, şeytan xislətli 
gəlmə ermənilərin havadarları artdıqca, toy-büsat yasla 
əvəzlənib, Azərbaycanın torpaqlarının 80%-i işğal olu-
nub, əsilsizlərə paylaşdırılıb. 200-ə yaxın türk kənd və 
şəhərləri boşaldılıb, yerində Ermənistan respublikası qu-
rulub. O cümlədən Göyçə mahalının 180 kəndi yad əllərə 
keçib. 

XX əsrin 90-cı illərində Azərbaycanın torpaqlarının 
20% yenidən işğala məruz qaldı. Qərbi Azərbaycanın 
yerli sakinlərinin deportasiyası ilə kifayətlənməyən 

SON SÖZ ƏVƏZİ

Məskən 
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SƏNAİN KÖRPÜSÜ

Allahverdi (19.09.1969-cu 
ildən - Tumanyan) rayonunun 
Sənain kəndi kənarında, Tona 
(sovet dövründə - Debed) çayı 
üstündə birtağlı daş körpü.

1234-cü ildə yonulmuş daş 
plitələrdən hörülmüş körpünün 
sol qurtaracağı iri qaya, sağ 
qurtaracağı isə sahil üzərində 
dayanmışdır. Sağ tərəfdən 
körpünün ortasına qədər yol 
pillələrlə qalxır, sonra isə düz 
şəkildə davam edir.

Körpü 1940-cı ildə yenidən 
qurulmuşdur.

Qədimdən Türk-Oğuz 
boylarının anayurdu olan 
Sənain kəndinə ermənilərin ilk 
gəlişi XIX yüzilin əvvəllərinə 
təsadüf edir.

İRƏVAN KARVANSARALARI

İrəvan şəhəri Qafqazın mühüm ticarət mərkəzlərindən olduğu üçün burada çoxlu karvansaralar var idi.

Şəhərin ruslar tərəfindən işğalından sonra İ.Şopen 1829-1832-ci illərdə şəhərdə hələ mövcud olan belə karvansa-
ralardan 7-i qeydə almışdır: Gürcü, Culfa, Zöhrab xan, Tahir, Sulu, Susuz, Hacı Əli.

Bişmiş kərpicdən tikilmiş və əsasən şəhərin mərkəzində, Bazar meydanının ətrafmda yerləşən bu karvansaralar 
XVI-XVIII yüzillərin yadigarı olmaqla Azərbaycan-türk mədəniyyətinin parlaq nümunələri kimi öyrənilməlidir.

Yurdda qalan izlərimiz Məskən
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Göyçə qətl iamı

düşmən Azərbaycan respublikasının bir milyona qədər 
öz əhalisini doğma torpaqlarından məhrum edib. Son 
100 ildə Azərbaycan türklərinə qarşı aparılan soyqırımı 
heç bir xalqın başına gətirilməyib. 

Soyqırımı hələ də davam edir. Respublikanın əsas 
içməli su məbədləri işğal altındadır. Kəlbəcərin İsti su-
yunu ermənilər xaricdə satırlar, havadarları ilə bizim 
sərvətlərlə ödəşirlər. Azərbaycan xalqı isə açıqdan-açı-
ğa zülmə, səfalətə, qırğına düçar edilir.

İnandığımız böyük dövlətlər Azərbaycan dövlətindən 
azğınlara kompromisə getməyi tələb edirlər. Heydər 
Əliyev kimi böyük dünya siyasətçisini dəfələrlə terror-
çu, quldurbaşı Koçaryanla görüşüb danışıq aparmağa 
məcbur etdilər. Bu, qafqazlılar üçün şərəfə sığmayan hal 
idi. İndi təzə kompromislər irəli sürürlər. Anlaşılmır, hansı 
kompromisdən söhbət gedir. Nəyə görə yağılara, körpə, 
qadın qatillərinə güzəştlər edilməlidir? 

Cənablar güzəştlər tələb edə-edə 20-ci illərdə 
Azərbaycan ərazisində erməni dövləti yaratdı-
lar, kifayətlənmədilər. Bu az imiş. Amansızcasına 
azərbaycanlıları silah gücünə yurd-yuvasından çıxardıb 
didərgin saldılar. Ulu bir xalqın 2000-ə qədər kəndi, şəhəri 
əlindən alındı, qəbiristanlıqları ayaqlar altında məhv edil-
di. İndi də zorla alınmış 20% ərazimizdə hər cür alçaqlı-
ğa əl atırlar, məhsuldar qüvvələr, maddi-mədəni abidələr, 
təbii sərvətlər dağıdılır, meşələr göz görə-görə yandırı-
lır. Erməni himayədarlarına bir sual vermək istəyirəm: 
görəsən, onların törətdiyi terrorun, cinayətin yüzdə bi-
rini azərbaycanlılar etsəydi, nə deyərdilər? Daşnaq tör-
töküntüləri Sumqayıtda  talan törədib azərbaycanlıların 
üstünə atmadılarmı?

İkili siyasət kimə gərəkdir? Axı, bizi də Allah yaradıb. 
Dünyanın gözü önündə baş verən erməni biabırçılığına 
nə vaxt son qoyulacaq?

Minlərlə qadın, qoca, uşaqlar daşnak tör-töküntülərinin 
əlində əsirdir. Çox zaman bunu ermənilər inkar etməyə 
can atırlar. Bu əsirlərin aqibəti ilə nə üçün maraqlanmır-
lar? Əməllərinə görə cəza almadıqlarından xain qonşular 
günü-gündən yeni-yeni cinayətlər törədirlər. 

Maraqlı bir sual doğur: necə olur ki, Qafqazda 200 illik 
tarixə belə malik olmayan ermənilər Dağlıq Qarabağda 
muxtariyyət tələb edirlər, amma 2000 ildən  çox tarixə 
malik Qərbi Azərbaycan türklərinə öz doğma mahalların-
da, o cümlədən Göyçə mahalında muxtariyyət verilmir. 
Hamı insandır. Bu oyunlardan əl çəkilməlidir. 

I Dünya müharibəsindən başlayaraq böyük genosidə 
məruz qalan Azərbaycan türkləri dünyanın diqqətindən 
kənarda qalmaqdadır, bəzi dövlətlərin parlamentləri əks 

tələblər irəli sürürlər, guya yazıq ermənilərə qarşı qır-
ğın törədilib. Qafqazdan bixəbər senatorlar daşnakların 
pullarını alıb vicdanlarını satır və bu saxta uydurmanı 
əllərində bayrağa çevirirlər.

Ermənilərin Türkiyə və Azərbaycanın başına 
gətirdikləri fəlakətləri tarix heç vaxt gizlətməməlidir.

GÖYÇƏ 

Elimin, günümün yadigarısan, 
Sənsən vəfadarım, vəfalı Göyçə. 
Qüdrətin kərəmi bəxş edib sənə, 
Hüsnü, gözəlliyi, kamalı Göyçə.

Bəzən bəndə salır niyə qar səni, 
Aramsız gözləyir hər bahar səni, 
Alıb qucağına Araz, Kür səni, 
Ananın ərköyün balası Göyçə.

Dosta vəfalısan, etibara düz, 
Öpər yanağını hər gecə, gündüz. 
Müxənnəs yanında olsan da ucuz,
Sərraflar yanında bahalı Göyçə.

Abi-gövsər kimi bulaqların var, 
Tarixdən silinməz sənətkarın var, 
Qoynunda peyğəmbər yadigarın var, 
Xəstələr loğmanı, şəfalı Göyçə.

Mənim də, sənin tək vardır məlalın, 
Misgin, Məhərrəmin, Nəcəfin, Alın, 
Yunis, Əsəd kimi cahın-cəlalın, 
Aşıq Ələsgərin mahalı Göyçə.

Sənsən elim-günüm, evim-eşiyim, 
Dağların qoynunda çəkdin keşiyim. 
Sən anamsan, Göyçə gölü beşiyim, 
Nəğməli, dastanlı, laylalı Göyçə.

Çox olur mehmanın, heç gəlməz sana, 
Hüsnü-gözəlliyin sığmır dastana, 
Nə küskün baxırsan Azərbaycana, 
Gözləri həsrətli, naləli Göyçə.

Mən bir pərvanəyəm, sən bir çıraqsan, 
Qəlbimlə əbədi bir yanacaqsan, 
Məzar daşıma da yazılacaqsan, 
Abbasın fikiri, xəyalı Göyçə.

Əziz oxucular, bir şeyi də qeyd etməliyəm ki, ermənilərin içində ədaləti sevən, daşnak quldur-
larına nifrət edən şəxslər də az olmamışdır.

Gənclərimiz bilməlidirlər ki, 1918-1919-cu illərdə Güney Göyçəni daşnaklardan təmizləmiş 
kişilərin ruhları bizi yenidən qədim yurdlarımıza səsləyir. Qədim türk elləri Vedibasar, Zəngibasar, 
Dərələyəz, Ağbaba, Dərəçiçək, Loru Pəmbək, Cəlaloğlu, Qaraqoyunlu dərəsi, Zəngəzur, Göyçə 
bizi yenə də sahibsiz ocaqlarmızı çatmağa, sazlı-sözlü məclislər qurmağa çağırır.

Məskən 
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QIRMIZI KÖRPÜ

İrəvan şəhərində ikitağlı körpü.

Zəngi çayı üstündəki bu körpü 1679-cu ildə 
tikilmişdir. Qırmızı daşdan hörüldüyündən 
Qırmızı körpü, Zəngi çayı üstündə salmdı-
ğından Zəngi körpüsü də adlanmışdır.

Ümumi uzunluğu 80 m, hündürlüyü 11 m, 
eni 4,8 m olan bu ikitağlı körpünün hər iki 
tərəfdə əlavə su axını üçün bir kiçik keçidi 
(köməkçi tağı) da vardır.

QAYANA MƏBƏDİ

Üçkilsə (12.03.1945-ci ildən - Eçmiədzin) 
rayonu ərazisində, Üçkilsə məbədindən 
təxminən 0,5 km cənubda arman-türk xris-
tian məbədi.

III yüzilin sonlarında öz rəfiqələri ilə Roma-
dan Armaniyaya qaçan bakirə Ripsemenin 
dayəsi Qayananın (bəlkə də “Dayə ana”) çar 
Turadatın qəzəbinə gələrək qətlə yetirilidiyi 
yerdə IV yüzilin əvvəllərində Maarifçi Qriqo-
ri tərəfındən sovməə tikilmiş, 630-cu ildə 
Əzrənin patriarxlığı dövründə (628-640) isə 
bu sovməənin yerində məbəd ucaldılmışdır. 
1652-ci ildə məbəd yenidən bərpa edilmiş, 
bu vaxt ona bir çox erməni elementləri əlavə 
olunmuşdur,

Məbədin ətrafmda yerləşən kəndlərdə ta-
rix boyu Türk-Oğuz boyları yaşamışlar. Bu 
yerlərə ermənilərin ilk gəlişi XV yüzilin orta-
larına təsadüf edir.

PİRƏGƏN MƏBƏDİ

Əştərək rayonunun Pirəgən kəndi ərazisində 
qədim arman-türk məbədi.

Pirəgən kəndi yaxmlığında, kiçik bir talada 
yerləşən bu məbəd VII yüzildə inşa edilmiş, 
sonralar ona yeni tikililər əlavə olunmuş, XIII 
yüzildə məbəd yenidən qurulmuşdur.

Adından da göründüyü kimi, Pirəgən 
(Pirəkan - pir yeri) kəndi qədimdən Türk-
Oğuz boylarmın anayurdu olmuşdur. Kəndə 
ilk ermənilər XVIII yüzildə kö`çüb gəlmişlər.

Ermənilər son zamanlar kəndin Pirəgən 
adını dəyişib, Byurakan şəklinə salmışlar.

Yurdda qalan izlərimiz Məskən
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Müsahibimiz Koreya Respublikasının Azərbaycandakı fövqalədə və səlahiyyətli səfiri, müvəqqəti 
işlər vəkili cənab Lyu Kvang-çuldur.

Lyu Kvanq-çul 1954-cü ilin iyun ayının 10-da doğulub. 1978-ci ilin fevralında Seul Milli Universitetinin 
Alman dili və ədəbiyyatı departamentini, 1987-ci ilin mayında isə İndiana Universitetini (ABŞ, 
İndiana, Bluminqton) bitirib. 1981-ci ilin mayında uğurla Ali Diplomatik Xidmət imtahanlarından keçib 
və Xarici İşlər nazirliyində fəaliyyətə başlayıb. 1987-ci ilin dekabrında Genuya Respublikasında 
Koreya səfirliyinin ikinci katibi təyin edilib. 1990-cı ilin iyununda Avstriya Respublikasındakı 
Koreya səfirliyində birinci katib və BMT-nin Vyanada daimi nümayəndəsi vəzifələrini yerinə yetirib. 
1995-ci ilin dekabrında Almaniya Federativ Respublikasında, 1999-cu ilin iyulunda İran İslam 
Respublikasında Koreya səfirliyinin vəkili vəzifələrinə keçirilib. 2001-ci ilin yanvarında  Xarici İşlər və 
Ticarət nazirliyində Siyasi Planlaşdırma və Beynəlxalq Təşkilatlar ofisinin, Atom enerjisi və Tərksilah 
şöbəsinin direktoru vəzifəsinə təyin edilib. 2002-ci ilin dekabrında Nazirliyin müşaviri və BMT-də 
(ABŞ, Nyu-York) Koreyanın vəkili olub. 2006-cı ilin martından isə Koreyanın Azərbaycandakı səfiri 
və müvəqqəti işlər vəkili təyin edilib. Ailəlidir, bir oğul və bir qız atasıdır.
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Cənab səfir, Azərbaycana xoş gəldiniz.
Çox sağ olun.
İlk öncə, sizin haqqınızda ətraflı məlumat əldə 

etmək istərdik. 
Özüm haqqında danışmazdan əvvəl, jurnalınız barədə 

təəssüratlarımı sizinlə bölüşmək istərdim. “Qafqaz Tu-
rizm” jurnalı ilə ilk dəfə Cənab Kim vasitəsi ilə tanış ol-
muşam. (Kim He Yonq Bakıda çalışan iş adamıdır, iki 
il əvvəl Seuldan gəlib, jurnalın 1-ci buraxılışında ondan 

müsahibə almışdıq – red.). Jurnal haqqında mənə o, 
məlumat vermişdi. Eyni zamanda mən sizin televiziya 
kanallarında reklamlarınızı görmüşdüm və çox xoşuma 
gəlmişdi. Özüm barədə onu deyə bilərəm ki, mən Cənubi 
Koreyanın diplomatıyam. 25 ildən çoxdur ki, bu sahədə 
çalışıram. Yəni diplomat kimi həm öz ölkəmizdə, həm 
də bir neçə xarici ölkələrdə işləmişəm... Avropa və Orta 
Asiya ölkələrində fəaliyyət göstərdikdən sonra bu ilin 
martında Qafqaza – Azərbaycana gəldim. Bura mənim 
üçün yeni regiondur. Qafqaz çox xoşuma gəlir. Bölgədə 

QonaqAzərbaycanı Qafqazın İsveçrəsinə çevirmək olar
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maraqlı məqamlar var. Buradakı xalqlar arasındakı 
münasibətlər mənim üçün maraqlıdır. Var qüvvəmlə bu 
münasibətləri öyrənməyə çalışacağam. Onu  da əlavə 
edim ki, diplomat olmazdan qabaq mən başqa sahələrdə 
də çalışmışam.

Cənab səfir, Sizin Qafqaza ilk səfəriniz 
Azərbaycandan başladı. Yurdumuzda aldığınız ilk 
təəssürat necədir?

Onu deyə bilərəm ki, Azərbaycan xalqı ilk təsirdə 
mənə dinamik xalq təsiri bağışlayıb. Bəli, sizlərdə çox 
dinamiklik gördüm. Doğrudur, dövlətiniz gəncdir. Ölkədə 
dövlətçiliyin formalaşması davam edir. Dövlət struktu-
ru hələ də qurulmaqdadır. Çalışırsınız ki, dövlət struk-
turunu daha mükəmməl, daha müasir şəkildə forma-
laşdırasınız. Ümumiyyətlə, gəldiyim qısa vaxt ərzində 
Azərbaycan xalqında da, onun rəhbərliyində də, hər bir 
sadə vətəndaşda da nəzakətlilik gördüm. Mehribançılıq 
gördüm. İnsanlarınızda həddindən artıq bacarıq, istedad, 
yeni işlər görməyə həvəs var. Münasibətlərimizə gəldikdə, 
hər iki ölkədə səfirliklər qurulur, tərəfdaşlığın amilləri, 
şərtləri öyrənilir. Belə bir qənaətə gəlmişəm ki, xalqlarımız 
arasında fərqli nüansların olmasına baxmayaraq, oxşar 
cəhətlər daha çoxdur. Bu oxşarlıqlar həm mədəniyyətdə, 
həm də insanların düşüncə tərzində, tarixində, hətta 
dillərində belə özünü büruzə verir. Bu da hər iki xalqın 
tarixi köklərinin bir olmasından irəli gəlir. Buna görə də 
Azərbaycan Cənubi Koreya üçün maraqlı dövlət oldu-
ğundan Bakıda öz səfirliyimizi açmışıq. Yaxın vaxtlarda 
səfirliyimizin imkanları daha da genişlənəcək. Koreyalıla-
ra və azərbaycanlılara imkanlar yaradılacaq ki, ikitərəfli 
səmərəli əməkdaşlıq üçün fikir mübadiləsi aparılsın. 

Təkcə bir sahədə yox, ticarət, iqtisadiyyat, mədəniyyət və 
digər konstruktiv sayılan sahələrdə əməkdaşlıq aparmaq 
mümkün olacaq. Çoxlu təkliflər alırıq və onlar Koreya-
ya maraqlı təsir bağışlayır. Azərbaycan hazırda Koreya 
üçün əhəmiyyətli ölkədir. Əlbəttə ki, həm iqtisadi tərəfdən, 
həm də siyasi cəhətdən.

Bizi dost Koreya xalqı və Koreya dövlətinin uğur-
ları çox maraqlandırır. İstərdik ki, xalqınız haqqında 
məlumat verəsiniz. Axı Koreya Şərqdə Yaponiya 
səviyyəsində inkişaf etmiş ölkədir. Bu sürətli inki-
şafın sirri nədədir? Cənubi Koreya nailiyyətləri necə 
əldə etmişdir?

Cənubi Koreya uzun müddət təcavüzlərə məruz qa-
lıb. Bütün bunlara baxmayaraq, inkişaf edərək müasir 
səviyyəyə çatmışdır. Təbii, bunları Koreya xalqı birdən-
birə əldə etməyib, uzun bir tarixi yol keçmişdir. Koreya 
dövlətinin uğurlarını, inkişaf yollarını qısa vaxt ərzində 
izah etmək mümkün deyil. Ancaq inkişafımızın bir neçə 
şərtini açıqlayacağam. Mənə elə gəlir ki, yüksəlişin il-
kin şərti təhsilin keyfiyyətini artırmaq və etik qaydalara 
riayət etməkdir. Cənubi Koreya bir neçə dəfə bölünüb 
və əhali müharibələr şəraitində yaşayıb. Çox acına-
caqlı vəziyyətlərə düşüb. 1950-53-cü il müharibəsində 
yaranmış böhran  insanlarımızın gələcəyə olan inamını 
tamam itirmişdi. Sadə insanlar özləri belə bilmirdilər ki, 
nəyə inansınlar, kimə bel bağlasınlar. Ancaq yenə də bir 
millət kimi Koreya xalqı özündə bir qüvvə tapıb irəliyə 
doğru getmək istədi və ilk növbədə uşaqlarının təhsili ilə 
məşğul oldu. Təhsil hər bir Koreya ailəsinin qarşısında 
duran əsas vəzifəyə çevrildi. Hər bir uşaq, hər bir Ko-
reya vətəndaşı yaxşı təhsil almalıdır. Mənə elə gəlir ki, 
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uğurun bir hissəsi də təhsildən başlayır. Məhz təhsilin 
keyfiyyətinin yüksək olması bizə inkişaf yolumuzda bö-
yük köməklik göstərdi. İkinci şərt millətin biliyidir. Kore-
yalılar çox dinamik millət olaraq tanınırlar. Buna görə də 
bütün qüvvələrini ölkənin inkişafına yönəldiblər, beləcə 
birlikdə inkişafa nail ola bilmişik. 3-cü şərt görüləcək 
işlərin düzgün planlaşdırılmasıdır. Həm millət, həm də 
dövlət yaxşı təşkil olunmuş planlaşdırma ilə irəliyə gedə 
bilər. Bu səbəbdən də xalq beş illik bir inkişaf planı ha-
zırladı. Hər dəfə bu plan dəyişilirdi. Düşünürəm ki, biz 
hər dəfə bir hədəf seçir, onu əldə etməklə daha irəli ge-
dirdik. 4-cü şərt ölkədə yaxşı rəhbərliyin olmasıdır. Bura 
həm prezident, həm parlament, həm də nazirlər daxildir. 
Rəhbərlik irəliyə doğru getmək üçün keçmişini unutmur 
və gələcəyi təkmilləşmiş formada millətə çatdırır. Cənubi 
Koreyada Millətin rəhbərliyə olan hörməti ilə bərabər, 
rəhbərliyin də millətə qayğısı yaranmışdır. Bu balansın 
qorunması Cənubi Koreyanın sürətli inkişafında əsas 
amillərdən birinə çevrilmişdir. 5-ci şərt dövlət və qeyri 
dövlət təşkilatları arasında yaradılmış balansdır. Belə 
ki, Cənubi Koreyanın dövlətçilik tarixində ilk illər təkcə 
dövlət təşkilatları yaransa da, getdikcə qeyri-dövlət 
təşkilatlarının sayı çoxalmağa başladı. Eyni zamanda on-
lar arasındakı münasibətlərdə balans qorunub saxlanıldı. 
Bu da dövlətin inkişafına müsbət təsir göstərdi. 6-cı şərt  

S
əf

iri
n 

N
ax

çı
va

n 
sə

fə
rin

i ə
ks

 e
td

irə
n 

fo
to

 ş
ək

ill
ər

i K
or

ey
a 

sə
fir

liy
i t

ər
əf

in
də

n 
tə

qd
im

 e
di

lm
iş

di
r

Azərbaycanı Qafqazın İsveçrəsinə çevirmək olar. Qonaq

103www.caucasustour.az

►



D
Ü

N
YA

N
I G

Ə
ZƏ

N
 - 

Bİ
LƏ

R

demokratikləşmə və müasirləşmədir. Əlbəttə ki, biz ilk 
illər ölkədə demokratikləşmə və müasirləşmə balansının 
qorunub saxlanılmasına çox cəhdlər göstərdik. Söhbət 
norma və prinsiplərin formalaşması və düzgün şəkildə 
istiqamətləndirilməsindən gedir. Sizin dövlətlə müqayisə 
etdikdə, aydın olur ki, iqtisadi inkişafa müəyyən mənada 
nail olsanız da, balansın qorunub saxlanılmasına hələlik 
tam nail olmamışsınız. Bu mənada sizin bəlkə də qarşıda 
görüləsi çox işləriniz var. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan 
gələcəkdə iqtisadi inkişafa nail olmaqla bərabər, eyni 
zamanda xaricə verilən informasiyanı özünunküləşdirib, 
təkmilləşdirilmiş formaya salıb tətbiq etməlidir. İnkişafa 
gedən yolun bir tərəfi də müasir infrastrukturun yaradıl-
masıdır. Misal üçün, hal-hazırda Koreya öz infrastruk-
turunu modernləşdirilmiş şəkildə qurmaqdadır. Söhbət 
müəssisələrin və təşkilatların daha müasir şəkildə qurul-
masından gedir. Biz hazırda bütün sahələrdə, həm tele-
kommunikasiya, həm də şəhərlərin su təchizatı sahəsində 
yeniləşmə aparırıq. Əvvəlcə Fransadan gətirdiyimiz 
surətli qatarlardan istifadə edirdik. Lakin Cənubi Koreya 
o qədər inkişaf etdi ki, özümüz daha yaxşısını hazırlama-
ğa başladıq. Bir sözlə, infrastrukturun müasirləşdirilməsi 
inkişafa doğru gedən yolun bir hissəsidir. Təbii ki, Cənubi 
Koreyanın inkişaf amillərindən danışanda daha çox fakt-
ları göstərmək olar. Düşünürəm ki, qısaca bunları qeyd 
etmək kifayətdir. 

Hazırda Koreya ilə Azərbaycan arasında hansı iq-

tisadi əlaqələr mövcuddur?
Cənubi Koreyanın Azərbaycanda səfirliyi yenicə təşkil 

olunduğundan bu gün iqtisadi əlaqələr yüksək səviyyədə 
deyil. Baxmayaraq ki, indiyə qədər ölkələrimiz arasın-
da iqtisadi sahədə müəyyən qədər uğurlar əldə etmişik. 
Bütün bunlarla yanaşı səfirliyimiz vasitəsilə yeni iqtisadi 
planları müzakirə edirik. Qeyd etmək istərdim ki, hər iki 
ölkə arasında perspektivli iqtisadi əlaqələri qurmaq üçün 
kifayət qədər imkanlar mövcuddur. İlk növbədə, biz enerji 
sektoruna üstünlük veririk. Məlum olduğu kimi, Koreyanın 
enerji ehtiyatları bir qədər məhduddur. Azərbaycan isə 
təbii ehtiyatlar cəhətdən çox zəngin ölkədir. Buna görə 
də Cənubi Koreya bu sahədə Azərbaycanla daha sıx iq-
tisadi əlaqələr qura bilər. Təkcə enerji sektorunda deyil, 
digər sahələrdə də əməkdaşlıq etməyi düşünürük. Kənd 
təsərrüfatı, turizm və digər sahələrdə də əməkdaşlığa 
hazırıq. Bütün bu iqtisadi-siyasi planlar haqqında ümumi 
xarakterli müzakirələr getməkdədir və inanıram ki, qısa 
bir müddət ərzində danışıqlar səmərə verəcək, yeni iqti-
sadi layihə gerçəkləşəcəkdir.

Təhsilə yer ayrılıbmı?
Əlbəttə, düşünürəm ki, ölkələrimiz arasında təkcə 

ticarət və iqtisadi sahələrdə deyil, digər daha böyük 
sahələrdə də - mədəniyyətdə, təhsildə sıx əməkdaşlıq 
edilməlidir. İlk addım olaraq biz Azərbaycanın bir neçə 
Ali təhsil müəssisələrində Cənubi Koreya akademik 
mərkəzlərinin açılması üçün rektorlara məktub ün-
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vanlamışıq və danışıqlar aparmışıq. Eyni zamanda Azərbaycan Universitetlərində fakültələrin 
genişləndirilməsi, azərbaycanlı müəllim və tələbələrin Cənubi Koreyaya, ölkəmizdən Azərbaycana 
qarşılıqlı olaraq müəllim və tələbələrin göndərilməsini təşkil etməyə çalışırıq. Bunlardan başqa 
öz tərəfimizdən daha böyük bir layihənin həyata keçirilməsinə çalışırıq ki, bu da Cənubi Koreya 
ilə Azərbaycan arasındakı gediş-gəlişi asanlaşdırmaqdan ibarətdir. Hazırda ölkələrimiz arasında 
təyyarə reysləri yoxdur. Bunun üçün artıq Azərbaycan Hava yollarına (Azal) müraciət etmişik. 
Ümid edirəm ki, apardığımız danışıqlar nəticəsində Bakı – Seul - Bakı birbaşa təyyarə reyslərinin 
açılışına nail olacağıq.

Koreya Şərqin ən yaxşı ölkələrindən biridir? Bilirik ki, Seul səhərində dünyanın ən 
bahalı otelləri yerləşir. Bu onu göstərir ki, xarici dövlətlərin ölkənizə böyük marağı var. 
Deməli, Cənubi Koreyada turizm sənayesi də inkişaf edib. Azərbaycan bu sahədə Cənubi 
Koreyadan nəyi öyrənə bilər?

Düzgün qeyd edirsiniz. Mən bu sahə barədə çox fikirləşmişəm. Hətta avtomobillə 
gəzərkən, paytaxtı seyr etmişəm. Səfir təyin olunduğum qısa zamanda vaxt tapıb səfər et-
diyim bölgələrdə - Şamaxı, Lənkəran, Naxçıvan və digər rayonlarınızda turizmin inkişafı 
üçün çox əlverişli şəraitin olduğunu görmüşəm. Turizmin inkişaf etdirilməsi Azərbaycana 
daha çox gəlir gətirə  bilər. Hətta mübadiləsiz qeyd edə bilərəm ki, turizm sahəsini inki-
şaf etdirməklə Azərbaycanı Qafqazın İsveçrəsinə çevirmək olar. Azərbaycan həm təbiəti, 
həm kənd təsərrüfatı məhsulları ilə tanınır. Burada tərəvəz məhsulları, meyvə və digər 
məhsullar çox keyfiyyətlidir. Əsasən də ət məhsulları, xüsusilə quzu əti həddindən artıq 
dadlıdır. Mən Orta Asiyanın müxtəlif şəhərlərində olmuşam və bilirəm ki, quzu ətinin dadı 
necə olmalıdır. Ancaq Azərbaycandakı quzu əti çox gözəl dada malikdir.

Mədəniyyətlər xalqları birləşdirən amillərdən birincisidir. Cənab səfir, yəqin 
qısa müddətdə vaxt tapıb Azərbaycan mədəniyyəti ilə, teatrlarla, muzeylərlə tanış 
ola bilmisiniz? Ümumiyyətlə, hansı opera və yaxud dram tamaşasına baxmısı-
nız?

Ölkənizə səfir təyin olunduğum kiçik müddət ərzində mən bir neçə dəfə mədəniyyət 
abidələrinizi, teatrlarınızı, muzeyinizi gəzmişəm. Filarmoniyada, Musiqili Komediya 
teatrında olmuşam və bir çox konsertlərdə iştirak etmişəm. Azərbaycanın həm milli 
musiqisini, həm də milli rəqslərini çox bəyənirəm. Xüsusilə muğamlarınız heyrət edi-
cidir. 

Cənab səfir, Şərqdə həm kişi, həm qadın ilk opera bəstəkarları 
azərbaycanlılardır.  Siz muğam əsasında yaradılan operalarımıza tamaşa et-
misinizmi?

Çox təəssüf edirəm ki, kiçik vaxt ərzində mən Azərbaycan mədəniyyəti ilə tam 
tanış ola bilməmişəm. Opera çox böyük bir məfhumdur. Hələlik mən Azərbaycan 
opera teatrını ziyarət edə bilməmişəm. Ancaq yay mövsümü bitir. Yeni teatr möv-
sümü başlayır. Keçən mövsüm vaxt ayırıb gedə bilmədiyim mədəniyyət ocaqları-
nı yeni mövsümdə ziyarət edəcəyəm.

Müsahibəmizin yekunu olaraq, cənab səfir Azərbaycan xalqına nə ar-
zulayır?

Arzuya gəldikdə, mənim arzularım çox sadə olacaq. Birincisi, ikitərəfli səmərəli 
əməkdaşlıq. Əlbəttə ki, hər iki dövlət üçün bunları arzulamaq lazımdır. İkinci, 
prezident cənab İlham Əliyevin Cənubi Koreyaya səfərinin tezləşdirilməsini. 
Təbii ki, ona münasib olan vaxtda bunu gerçəkləşdirmək istəklərimdən biridir. 
Bu səfər hər iki dövlət arasında qarşılıqlı əlaqələrin qurulmasına çox müsbət 
təsir göstərəcəkdir. Üçüncü, hər iki dövlətin demokratik inkişaf istiqamətində 
uğurla addımlamasını arzu edirəm. Çünki ölkələrimizdə demokratik inkişaf 
üçün kifayət qədər potensial vardır. Ümid edirəm ki, xalq öz prezidentinin 
ətrafında sıx birləşərək Azərbaycanı demokratik və bölünməz bir dövlətə 
çevirəcəklər.

Cənab səfir, dolğun, ətraflı, səmimi müsahibə üçün «Qafqaz Tu-
rizm» jurnalının redaksiya heyəti adından, şəxsən öz adımdan Sizə 
təşəkkür edirəm, ölkəmizdə səfir kimi çalışdığınız zaman işinizdə bö-
yük müvəffəqiyyətlər arzulayıram. 

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

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

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

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

- kapitalist ölkəsində özümüzü necə 
aparmağın yollarını bizə öyrətməyə 

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

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

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

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

- Mən öz həyatımı yaşayıram. 

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

Daş heykəllər yurdu Qaziantəp Qonşu

107www.caucasustour.az

►



D
Ü

N
YA

N
I G

Ə
ZƏ

N
 - 

Bİ
LƏ

R

Davranışlarımın başqaları tərəfindən 
müzakirəsinin əhəmiyyəti yoxdur.

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

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

mədəniyyətimiz ruslara yaxındır, siz 
isə kobud şərqli olaraq qalırsınız.

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

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

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

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

Gülya həmin axşam diskotekada 

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

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

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

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

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

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

Bu yay Azərbaycanın müxtəlif 
elm və tədris müəssisələrində çalı-

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

Daş heykəllər yurdu QaziantəpQonşu
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Qaziantəp cənub-şərqi Anadolu 
bölgəsinin ən böyük və Türkiyənin 
6-cı iri şəhəridir. Tarixən bu yerlər 

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

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

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

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

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

içib yetişir.
İl boyu böyük şəhərlərin gurultu-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Amma xəyallar da adamın evini 
yıxır. Onlardan əl çəkib səyahətimizi 
davam etdirək...

Daş heykəllər yurdu QaziantəpQonşu 
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Qaziantəpdə Arxeoloji muzey, 
Zeugma Mozayka muzeyi və Xrono-
loji muzey fəaliyyət göstərir. 2000-ci 
ildə aparılan arxeoloji qazıntılar za-
manı Zeugmada Poseydonla Euph-
ratesin evlərinin sütunları, yemək 
otağı, yeri mozaykalarla işlənmiş 
rəsmlər, freskaları aşkarlanmışdır. 
Zeugmanın möhtəşəm mozaykaları-
nı, divar rəsmlərini əks etdirən mu-
zey dünya mədəniyyəti xəzinəsinin 
şah əsərlərindən sayılır.

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

Yesemek Açıq Hava Muzeyi və 

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

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

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

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

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

Qaladan aşağı baxanda Fırat 
nəhri gümüşü xalı kimi ayaqlar al-
tında uzanır, çay sularının axdığı 
bilinmir. Birəcik barajını su bas-
masıyla Rumqalanın yerə yaxın 

Daş heykəllər yurdu QaziantəpQonşu 
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hissələri görünməz hala gəlib və 
qala bütövlükdə yarımada şəklinə 
düşmüşdür. 

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

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

Monastır isə qala içində və qala-

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

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

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

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

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

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

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

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

Beləcə müqəddəs şeylərə toxunan yad 
əllərin kəsilməsi labüdlüyü meydana gəlir. 

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

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

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

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

Sizinlə nəyi paylaşdımsa, halalınız 
olsun... 

Daş heykəllər yurdu Qaziantəp Qonşu
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Sərhədlərdə yerləşən keçid 
məntəqələri hər bir ölkənin vizit kar-
tıdır. İlkin təəssüratlar orada alınır 
və sonralar nadir hallarda özünü 
doğrultmur. 

Türkiyədən Suriyaya yollanan 
avtobusun pəncərəsindən baxanda 
qəribə mənzərə ilə rastlaşdıq. Qara 
geyimli və çadra - çarşablı qadınlar 
gündən qorunmaq üçün qara boğ-
çalarını başlarının üstündə tutub 
bir-birinin ardınca düzülmüşdülər. 
Uzaqdan onlar tozlu yollara dəstə 
ilə qonan ac-yalavac qarğalara ox-
şayırdılar. İsti yerlərə qışlamaq üçün 
uçan quşlar boz çöllərin üstündə 
uzun zaman qanad çaldıqlarından 
yorulub harada gəldi aşağı enmək 
məcburiyyətində qalırlar. Toz-tor-
paqda yemək tapmadıqda qatar-
lanıb bir qıraqda dururlar, sanki 
nəfəslərini dərirlər ki, uçuşlarını da-
vam etdirmək üçün güc toplasınlar. 
Bizə elə gəldi ki, Şərqin müsəlman 
qadınları da doğma ocaqlardan qo-

pub Hələbdə isti yuva axtarmağa 
can atırlar. Görəsən, bu zavallılar 
kimlərdir? 40-43 dərəcə istidə bütün 
bədənlərini qara rəngə bürüyüb ha-
raya gedirlər? Onların bircə gözləri 
işıq üzü görürdü. 

Suriya tərəfə keçirik. Pasport-
larımızı toplayıb qeydiyyat üçün 
özləri ilə aparırlar və gömrük işçiləri 
avtobusu yoxlamaq adı ilə bizi 
maşından düşürürlər. Yol üstə ki-
çik məscid tikilmişdi. Hasara alın-
mış həyətdəki bulağın və hovuzun 
ətraflında adam əlindən tərpənmək 
mümkün deyildi. Geniş meydan da 
ölkəyə gələn qonaqlarla dolu idi. 
Qara geyimli yaşlı qadınlar isə tək-
tük gözə dəyirdi. Adama elə gəlirdi 
ki, onların əksəriyyəti su başına 
çatmağa özündə  güc tapmayıb. La-
kin düşündüyümüz kimi acınacaqlı 
hadisələr baş verməmişdi. Çün-
ki  Suriya ərazisi sayılan bu yerdə 
gənc və cavan əcnəbi qadınlar çar-
şab - çadralarını başlarından açıb 

boğçalarına dürtmüşdülər. Onların 
yerlə sürünən donlarının beldən 
yuxarı hissəsi açıq-saçıq idi. Sanki 
bu qadınlar burayadək öz hədsiz 
gözəlliklərini kimlərdənsə gizlətmək 
məqsədilə qaraya bürünmüşdülər. 
Danışıqlarından anladıq ki, biçarələr 
bizim İrandakı soydaşlarımızdır. Ba-
zarlıq üçün Hələb bazarına gedirlər. 
Aralarında özünə cehiz almaq 
arzusunda olanlar da var. Onlar, 
nədənsə, Türkiyə ərazisini keçəndə 
də gözəlliklərini çadra altında saxla-
yırlar, yalnız ayaqları Suriya torpaq-
larına dəyəndə adət-ənənə də, dini 
baxışlar da yaddan çıxır. Maraqlı-
dır ki, onları müşayiət edən kişilər 
belə Hələbə çatanda ana-bacıları-
nın cildlərini dəyişməsinə göz yu-
murlar. Tarix boyu HələbSuriyanın 
mühüm ticarət, mədəniyyət və elm 
mərkəzlərindən biri olmuşdur.

Yol boyu bələdçilərdən səyahət 
edəcəyimiz yerlər barədə maraqlı 
məlumatlar alırıq. 

Hələb türk folklorunda hadisələrin əsas məkanlarından biri kimi təsvirə gətirilir. 
Eşq dastanlarında aşıq Əmrah butasını – sevgilisini Hələbdə axtarır, Kərəmlə 
Əsli isə Qara Keşişin fitvası ilə Hələbdə od tutub yanırlar. Hələb türk deyimlərinə 
də düşmüş və türk yazılı ədəbiyyatında özünə xüsusi yer almışdır. İmadəddin 
Nəsiminin dərisi bu şəhərdə soyulmuşdur... 

Yolun düşsə Hələbə, Kərəmin odunda yanma! Yaxın Şərq
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Suriyə Ərəb Cümhuriyyəti (Əl Cumhuriya əl Arabiya as Suriya) 1946-cı ilin 17 aprelində (Milli 
bayram günüdür) müstəqillik əldə etmişdir.
Türkiyənin cənub-şərqində yerləşir. İki ölkəni bir-birindən 822 km. uzunluğunda sərhəd zolağı 
ayırır. 
Ümumi sahəsi 285.180 km²–dir. 
Əhalisi 16,728,808 nəfərdir (2001-ci ilin iyul ayının məlumatı), müsəlman (sünnü və şiə) ərəb 
(90.3 %), türk və kürdlərdən, musəvi yəhudilərdən, xristian (qriqoryan) ermənilərdən ibarətdir. 
Artım  2.54 %-dir. Suriyalıların orta yaş həddi 69-dur.
Paytaxtı Dəməşq (Şam) şəhəridir. 
Əsas şəhərləri: Hələb, Humuş, Hama, Latakia, Palmira, Maluladır.
Vilayətləri (14): Əl Hasaka, Əl Latakiya, Əl Qunaytira, Ər Raqqa, Əs Suvayda, Dara, Dayr az 
Zavr, Dəməşq, Hələb, Hama, Hims, Idlib, Rif Dəməşq, Tartus.
Limanları Baniyas, Jabla, Latakia, Tartusdadur.
Ərazisi çöllük, ovalıqdır, qərbində dağlar da yer alır. Əkinə yararlı torpaqları 28 %-dir, o cümlədən 
daimi otlaqları - 4 %, otlaqlar - 43 %, ormanlıq – 3 %, digər yerlər - 22 % -dir. Ölkədə tez-tez toz 
və qum fırtınaları baş verir. Yay aylarında havanın istiliyi 45 dərəcəyə çatır.  Ərazinin yalnız 9,060 
km² sulana bilir (1993-cü ilin məlumatı). 
Dəniz səviyəsinə görə ən alçaq nöqtəsi (200 m.) Tiberias gölüdür, ən yüksək nöqtəsi (2,814 
m.) isə Hermon dağıdır. 
Təbii sərvətləri neft, fosfat, xrom, maqnezium, asfalt, dəmir, qaya duzu, mərmər, alçıdaşı, hidro 
enerjidir.
Suriyanın telefon kodu: 963, radio yayın gösrəciləri: AM 14, FM 2, qısa dalğa 1-dir (1998-ci ilin 
məlumatı).
Pul vahidi: Suriyə poundudur (SYP).

Yolun düşsə Hələbə, Kərəmin odunda yanma! Yaxın Şərq
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Hələb / Aleppo (Haləb-əs-Şabba, ərəb və başqa sami dillərdə 
"təzə süd" deməkdir) — Suriyanın böyük şəhərlərindən biri 
və eyni adlı əyalətin mərkəzidir. Ölkənin şimalında, Oront, 
Fərat və səhra çayı Koikin sahillərində yerləşir. Şəhər şimal-
qərbdən çılpaq təpələrin ətəklərinədək uzanır. Hündürlüyü 
380 m. olan yüksəkliklərin dairəsi əhəngləşmiş qala divar-
larına oxşayır. Hələbi Suriyanın paytaxtı Dəməşq şəhəri ilə 
şimal-şərqdən 200 km. məsafə ayırır. Şəhər hər tərəfdən 
bol sulu, axar çaylarla əhatə olunduğundan yaşıl bağlar 
diyarına çevrilmişdir.

İlkin meydanagəlmə tarixi b. e. ə. 3000-ci illərə qədər 
uzanan məşhur Hələb qalasında çeşidli Mesopotamiya 
dövlətləri, Roma imperatorluğu, Bizans imperatorluğu, 
ərəb hakimiyyəti, Böyük Səlcuq dövləti və osmanlı impera-
torluğu dövrləri yaşanmışdır. 

Hələb Roma çağlarında selevkilərin verdiyi adla - Bo-
rea (Şərq küləyi deməkdir) kimi bəzi mənbələrə düşsə də, 
ərəb istilasından sonra əvvəlki mifik adına qaytarılmışdır 
(Davudun insanlara süd payladığı diyar). Şəhər qalası 
1260-cı ildə monqollar, 1400-cü ildə Əmir Teymurun ordu-
su tərəfindən alınmışdır. Sonra Misir məmlüklərinin əlinə 
keçmişdir. 1516-cı ildə isə Sultan I Səlim Hələbi Osmanlı 
imperiyasının tərkibinə qatmışdır. XIX yüzillikdə şəhərin 
xristian əhalisi qərbdən missionerlərin gətirdiyi fitvalara 
uyub üsyan qaldırır. 1850-ci ilin baharında xristian gene-
rallar Bem və Qyuyon hələbliləri türklərə qarşı itaətsizliyə 
çağırır. Kərim paşa onları bir həmlədə məğlubiyyətə uğ-
radır və digər radikal üsyançılarla birlikdə edam edir. Os-
manlı imperiyası 500 il Hələbi öz himayəsində saxlamağı 
bacarır.

Şərqin bu qədim mədəni və siyasi mərkəzi Osmanlı im-

Yolun düşsə Hələbə, Kərəmin odunda yanma! Yaxın Şərq 
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peratorluğunun da ən önəmli şəhərləri arasında 
yer alaraq, Bursa və İstanbuldan sonra mühüm 
toxuculuq mərkəzinə çevrilmişdir. Ərəb hərifləriylə 
ilk mətbəə İstanbuldan öncə Hələbdə yaradılmış-
dır. 

Osmanlı şəhərsalma mədəniyyətinin klassik 
örnəyi və bir özəlliyi də odur ki, memarlar, ustalar 
inşada, əsasən, qayşani daş növündən istifadə 
edirlər. Maraqlıdır ki, Hələb qalası, imarətlər, ha-
mamlar, çarşılar, camilər, mədrəsələr bu daş-
lardan tikilmişdir. Hələblilər günümüzdə belə 
evlərini həmin yonma daşlardan yapmaqda da-
vam edirlər. Beləcə səlcuklu, Əyyubi, Məmlük və 
Osmanlı izlərini sinəsində daşıyan Hələb - Bursa, 
Konya, İstanbulun ortancıl qardaşıdır. Hələbin 
türk mədəniyyəti və tarixi ilə ilişgili xronikasından 
bəzi məqamlara nəzər salsaq, əcdadlarımızın 
həyatında oynadığı böyük əhəmiyyəti təsəvvürə 
gətirə bilərik:

۞ Memar Sinanın ucaltdığı ilk cami - Nüsrəv 
Paşa məscidi Hələbdə yerləşir.

۞ Osmanlı şairi Nəbi bu şəhərdə dünyaya 
göz açmış, sonradan İstanbuldan qaçmış lazım 
gələndə yenə Hələbə qayıtmışdır. O, ömrünün 
qalan iyirmi beş ilini də bu şəhərdə keçirmişdir. 

۞ Mövlana Cəlaləddin Rumi Hələbdəki 
mədrəsələrdə tələbələrə dərs öyrətmidir.

۞ Tarixçi Naima da Hələbdə dünyaya göz 
açıb yetişmişdir.

Yolun düşsə Hələbə, Kərəmin odunda yanma! Yaxın Şərq 
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۞ Osmanlı çağlarının ilk Qanun toplusu 
sayılan “Mültəka”nın müəllifi İbrahim Hələbi, 

“Siret-ül Haləbiyyə” yazarı Şafii alim Ali bin 
Burhan-ı Hələbi Hələblidir.

۞ “Halveti tarikati” valilərindən Əhməd 
Hammaminin məzarı Hələbdədir.

۞ Azərbaycan türklərinin hurufi şairi 
Seyyid Nəsimi 1447-ci ildə Hələb qalasın-
da edam edilmişdir.

۞ Sədrəzəm Öküz Qara Mehmet Paşa-
nın, Nurullah Atacın babası, əski maliyyə 
naziri Mehmet Ata Əfəndinin, Suriya Baş 
bakanı olmuş türkmənşəli Naci Itrinin 
məzarları Hələbdədir. 

۞ Əhməd Cevdət Paşanın qızı Fatma 
Aliyə xanım “Udi” adlı romanını Hələbdə 
qələmə almışdır.

Bir çox tarixçilər təsadüfi olaraq Hələbi 
“Şərqin kraliçası” adlandırmırlar. Yumşaq 
iqlimi, mədəniyyət və sənət çevrəsi, tarixi 
abidələri, əyləncə xəyallar, zəngin mətbəxi 
ilə insanları maqnit kimi həmişə özünə 
çəkmişdir. Hələbin bir özəlliyi də odur ki, hər 
məzhəbdən, irqdən olan insanları qoynuna 
alıb, milli və dini münaqişələrdən, sosial 
qarşıdurmalardan uzaq durub. Burada fa-
natçılıq çağlarında əqidələr toqquşanda da 

Yolun düşsə Hələbə, Kərəmin odunda yanma! Yaxın Şərq 
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məsələləri məhkəmələrin qərarları 
ilə çözməyə çalışmış, kütlələrin 
rəyini aldıqdan sonra edamlara və 
başqa ağır cəzalandırılmalara yol 
vermişlər. Daha çox rəqabət apar-
ma və yarış xarakterli mübarizə 
formalarından istifadə edilmişdir. 
Bu gün də Hələb kabab bişirməyə 
görə, Şərqin bir çox şəhərlərini 
arxada buraxaraq Adana və Urfa 
ilə dartışır.

Hələb səhralıqda salınan 
şəhərlərdən birincisidir ki, gö-
zoxşayan yaşıllıqları ilə ha-
mını heyrətləndirir. Göydələn  
minarələri, məscidləri, dar 
küçələri (İçəri şəhərin döngələrinə 
oxşayan), qədim, daş binaları, 35 
mindən çox tuneli birləşdirən ba-
zarı, qalası, digər əski və müasir 
memarlıq abidələri ilə bu yaşayış 
məskəni Şərqin və müsəlman dün-
yasının ən gözəl şəhərlərindən 
biri sayılır.

Suriyanın ən böyük ikinci 
şəhəri sayılan Hələbin 1999-cu 
ildə əhalisinin sayı 1.7 milyon 
olub, günümüzdə bu rəqəmin 
3 milyona yaxınlaşdığı ehtimal 
edilir. Bələdçilər söyləyirdilər ki, 
XIX əsrin əvvəllərində Hələbin 
əhalisinin sayı 200 min idi. Yer-
li sakinlərin əksəriyyəti sənaye 
müəssisələrində çalışırdılar. 
Şəhərdə geniş ticarət şəbəkəsi 
yaradılmışdı, fabriklər bütün Şərqi 
ipək, kətan, yun parçalar və kağızla 
təmin edirdi. 1822-ci ildə qəflətən 
güclü zəlzələ baş verir. Əhali 
hələ təbii fəlakətin dəhşətlərinin 
təsirindən tam yaxa qurtarmamış 
1827-ci ildə taun, 5 il sonra isə 
vəba (1832) xəstəliklərinə tutulur. 
Əsrlər boyu bolluğu, bərəkəti qoru-
yub saxlamağı bacaran hələblilər 
bu hadisələrdən sarsılırlar...

Şəhər sakinlərinin əksəriyyəti 
müsəlman ərəblərdir. Rusiyada 
çap olunan kitablarda qeyd olunur 
ki, ərəblərlə yanaşı Hələbdə yu-
nanlar, ermənilər, maronitlər, cu-
hudlar, hətta amerikan protestant-
ları, katoliklər də məskunlaşıblar. 
Maraqlıdır ki, bu qədim yaşayış 
məskəninin ərəblərdən sonra say-
ca üstünlük təşkil edən sakinləri 
türklər və türkmənlərdir. Səhərdə 

Yolun düşsə Hələbə, Kərəmin odunda yanma! Yaxın Şərq
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elə bir dükan, restoran, bazar, ictimai yer yoxdur ki, ora-
da türk dilində danışılmasın. Nədənsə, rus müəllifləri 
beş-on ailədən ibarət moronitləri belə fərqləndirməyi 
bacarsalar da, 300 mindən çox türkmənşəli nəsilləri 
görməməzliyə vururlar. Qəribədir ki, Hələbdə ermənilər 
də türkcə danışırlar. Kamil müəllimlə birlikdə Nəsimi 
döngəsinin yaxınlığındakı bəzək əşyaları dükanına 
girmişdim. Gümüş təsbehlərlə maraqlandıq. Yaşı əllini 
keçmiş satıcı kişi dedi ki, qiyməti 15 ABŞ dollarıdır. 
Biz öz aramızda bir-birimizlə söhbətləşdik ki, sahibkar 
təsbehlərin qiymətini 10 dollara endirsə, hərəmiz ikisi-
ni alarıq. Satıcı Osmanlı ləhcəsində bizdən soruşdu ki, 
efendim, İstanbuldansınızmı? Təəccübləndiyimizdən 
ona cavab verməyi unutduq. Elə-belə başımızı tərpətdik. 
Kişi tez kalkulyatoru əlinə götürüb nəyisə hesabladı, 
sonra hərəmizə iki təsbeh uzatdı. Kamil müəllim mənə 
dedi:

- Qoy, birini də alım, Bakıda dostlara bağışlayaram.
Bu zaman elə bil satıcını ilan çaldı, təkrar türkcə 

xəbər aldı:
- Siz Azərbaycandansınız?
Bu dəfə hər ikimiz eyni vaxta cavab verdik ki, bəli.
Satıcı həmin andaca təsbehləri əlimizdən aldı. Dedi:

- Yox, təsbehləri on dollara satmıram.
Onun fikrini birdən-birə dəyişməsi bizə qəribə gəlsə 

də, hərəmiz 15 dollardan bir təsbeh almağı qərara aldıq. 

Lakin satıcı bildirdi ki, onun bizə satası şeyi yoxdur.
Baş verənlərdən bir az pərt olsaq da, dinməz-

söyləməz dükandan çıxdıq. Dar döngəni burulanda 
özümdən asılı olmayaraq çönüb həmin dükana tərəf 
baxdım. Gözüm qapının üstündəki yazıya sataşdı: iri 
ərəb hərflərinin altında latın əlifbası ilə “Karen Simon-
yan” sözləri həkk olunmuşdu. Məsələ aydın oldu. Dü-
kanda əyləşən adam erməni idi. O, nədənsə, osmanlının 

“genosidini” unutmuşdu, amma görmədiyi Azərbaycan 
torpaqlarının hesabına soydaşlarının qurduğu dövlətin 
mənafeyi naminə dədə-baba yurdunda (axı, haylar Su-
riyadan çıxıblar) bir az “xoruzlanmışdı. Lakin rastlaş-
dığımız ermənilərin içərisində - xüsusilə türk bələdçi 
qadının “qızım”-deyə əzizlədiyi dolubədən Vera türk-
azərbaycanlıların hər birindən ötrü əldən-ayaqdan ge-
dirdi... O, tam səmimilik təsiri bağışlasa da, adamın 
erməni xislətinə heç inanmağı gəlmirdi. Düşmən - hər 
yerdə düşməndir. 

Burada müsəlman əhalinin əksəriyyəti özlərini 
“şərif”, yəni Məhəmməd peyğəmbərin törəmələri sayır. 
Onlar ürəyi yumşaqlıqlarına və dözümlülüklərinə görə 
bölgənin başqa sakinlərindən fərqlənirlər.

Hələbdə hər etnik kökəndən topluluqlar dostluq və 
qardaşlıq içində yaşamaqdadır və çarşıda, bazarda 
türkcə danışan çoxsaylı insanlara rast gəlmək mümkün-
dür. Şəhərdə önəmli sayılacaq bir türk nüfusu (rayonu), 
iki türk məhəlləsi – Qürd və Nusayri, bir neçə xaçpərəst 
məhəllələri vardır. Ermənilər də Hələbdə bir nüfusa və 

Yolun düşsə Hələbə, Kərəmin odunda yanma! Yaxın Şərq
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ekonomik üstünlüyə malikdirlər.
Şəhərin ərazisi qədim tarixi abidələrlə zəngindir. 

Ən əski arxeoloji tapıntı su kanalı sayılır. Romalılar 
tərəfindən 11 km uzunluğunda salınan kanalın divar-
larının hündürlüyü 10, qalınlığı 6.5 m-dir. Yeddi ke-
çidli bu tikili bir zamanlar şəhərin qonşu əyalətlərlə 
əlaqəsini tamamilə kəsməyə qadir idi. 

Hələbin qanadlı qonaq evinin (bazar) bir neçə 
küçəyə çıxışı var. Burada çoxsaylı qübbəşəkilli ye-
rüstü tunellər bir-biri ilə kəsişir. Alış-verişin gur oldu-
ğu həmin ticarət mərkəzi əski çağlarda tağların üst 
tərəfində açılan pəncərələr vasitəsi ilə işıqlandırılırdı. 
Deyirlər ki, 50-100 m. uzunluqdakı dolanbac tunellərin 
sayı 35 mindən çoxdur. Burada azan yadellilər bir neçə 
gün dolansalar da, tunellərin labirintindən şəhərin 

küçələrinə çıxışı tapa bilməzlər. Bura qədimlərdə 
Şərqin qul bazarı imiş. İndi saysız-hesabsız dükanlar-
da yun, kətan parçalardan, şəkərdən, undan, misgərlik 
məmulatlarından tutmuş xırda bəzək əşyalarınadək 

- hər şey satılır. 
Səhərdə çoxsaylı məscidlər, 7 böyük kilsə (üçü 

monastırla birlikdədir) tikilmişdir. Ən möhtəşəm dini 
məbəd isə El-İalave məscididir, qədim Roma üsulun-
da inşa edilib. Əvvəllər İmperatorun qadını gözəl Yele-
nanın ibadət etməsi üçün nəzərdə tutulubmuş.

Hələbin xaricə ixrac edilən əsas malları (eləcə də 
bütün ölkənin) – yun, pambıq, ipək, mum, püstə, sa-
bun, tütün, buğdadır. Bu məhsullar türk limanlarından 
ən çox Fransaya daşınır. Şəhər sənayesində ipək 
məhsullarının hazırlanması üstünlük təşkil edir.

Yolun düşsə Hələbə, Kərəmin odunda yanma! Yaxın Şərq
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Yay aylarında şəhərdə istidən nəfəs almaq mümkün olmur. Bu səbəbdən də ictimai-iaşə müəssisələri 
saat 22-dən sonra işə başlayır. Dəstəmiz Türkiyəyə bir qədər erkən dönmək istəyirdi. Bələdçidən xahiş 
etdik ki, şam yeməyinin vaxtını 2 saat əvvələ salsınlar. Əslində hələblilər bizi məşhur kabablarına qonaq 
etmək istəyirdilər. Bələdçi ərəb idi, ingilis, alman, türk və rus dillərində təmiz danışırdı. O, restoran işçiləri 
ilə əlaqə yaradır, telefonla danışır, çox çək-çevirdən sonra bizə bildirir ki, zor olsa da, razılaşdılar. 

Axşam saat 19-da səhərin mərkəzi meydanlarının birinə toplaşdıq. Bizi avtobusla ziyafətə apardılar. 
Dolanmadığımız küçə, prospekt qalmadı. Bələdçi danışırdı: 

-Bura xristian məhəlləsidir... Sağda məscidin binasını görürsünüz... Hələb bələdiyyəsi 
qarşınızdadır...

Saat 21-i keçəndə dəstəmizin xaqanı – MEA-nın Folklor İnstitutunun direktoru Hüseyn İsmayılov 
hövsələdən çıxdı:

Eyni yeri üçüncü dəfədir bizə nişan verirsən. Axı sizdən adam balası kimi xahiş etdik ki, Türkiyədə 
işimiz var. Tez qayıtmaq istəyirik...

-Səbr edin, restorana yaxınlaşırıq...
Bu “yaxınlaşmaq” vədi ilə sürücü avtobusla bizi düz saat 22-dək şəhərin eyni hissəsində dolandırdı. 

Suyumuz süzülə-süzülə dilxor halda yemək salonuna daxil olanda anladıq ki, axşamın bu çağınadək 
evlərdə, dörd divar arasında elə isti olur ki, nəinki insan iştahadan kəsilir, eləcə də huşunu itirib yıxılır. 

Bəlkə də bu sıcaqlıq Qara keşişin Kərəmlə Əslini Hələbdə yandırdığı anlardan daş binaların içərisinə 
hopub...

Ərəblər bizi Kərəmin odunda yanmağa qoymadılar...

Yolun düşsə Hələbə, Kərəmin odunda yanma! Yaxın Şərq

Cəlaləddin Ruminin dərs dedyi mədrəsə və Ələvi məzarlığı
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Nəsimini dabanından soydular...
Bir şaqqasın ağ kəfənə qoydular...

Qaziantəp Böyükşəhər Bələdiyyəsinin başqanı Asun 
Gözəlbəy mədəniyyətə, ədəbiyyata, xalq yaradıcılığına bağ-
lı adamdır. Atası Türkiyənin məşhur folklorşünaslarından biri 
olub. 

Qaziantəp şəhəri Suriyanın Hələb şəhəri ilə qardaşlaşıb. 
Şərqin qədim iki şəhərinin bələdiyyələri arasında dostluq və 
əməkdaşlıq əlaqələri qurulub. Öyrəndik ki, sovet dönəmində 
(1974), 600 illiyi keçirilən ərəfədə böyük Azərbaycan şairi 
Nəsiminin Hələbdəki unudulmuş qəbrini məhz Türkiyə dövləti 

– Qaziantəp bələdiyyəsi düzəltdirmişdi.
Asun bəy Hələbə – Nəsiminin məzarına ziyarət etmək ar-

zumuzu nəzərə alıb 15 nəfərlik qrupun Suriyaya birgünlük 
səyahətini təşkil etdi. Yol, gəzinti və gömrük xərclərimizi 
ödədi. Suriyanın sərhədinədək bizə qaziantəpli xanım 
bələdçilik etdi. Doğrudur, onun Nəsimi haqqında bilgisi 
çox deyildi. Lakin Türkiyədə ölməz şairimizin yaradıcılığı 
geniş öyrənilir. Hətta ötən il Ankarada beynəlxalq Nəsimi 
simpoziumu da keçirilib. 

Nəsimi ocağına çatanadək onun həyatı barədə 

Azərbaycan və bütövlükdə Şərq dünyasının dahi 
mütəfəkkir şairi Seyid Əli İmadəddin Nəsimi 1370-ci 
ildə Şirvanda dünyaya gəlib. Bəzi tədqiqatçılar onun 
Bakıdan olduğunu iddia edirlər, bəziləri isə Nəsiminin 
doğum yeri kimi Şirvanşahların əski paytaxtı Şamaxını 
göstərirlər. 

Şairin atası Seyid Məhəmməd Şirvanda yaxşı tanınan 
şəxsiyyətlərdən idi. Nəsiminin bir qardaşı da vardı. Onun 
Şamaxıda yaşadığı, Şah Xəndan təxəllüsü ilə şerlər yaz-
dığı və hazırda bu adla tanınan qədim qəbristanlıqda bas-
dırıldığı məlumdur. 

Nəsimi Azərbaycan tarixinin ən ağır dövrlərində ya-
şayıb-yaratmışdır. Şairin vətəni cənubdan Əmir 
Teymurun, şimaldan isə monqol, Qızıl Orda xanı 
Toxtamışın qoşunları tərəfindən təcavüzə məruz 
qalmışdı. Məhz bu şəraitdə XIV əsrin səksəninci 
illərində Azərbaycanda yeni dini-fəlsəfi təlim 
olan hürufilik yaranıb intişar tapmağa başlayır. 
İmadəddin Nəsimi həmin təlimin ən parlaq və 
görkəmli təbliğatçılarından birinə çevrilir. 

Hürufilik ərəb dilindəki “hüruf” (hərflər) 
sözündəndir. Bu təlimin ardıcılları ərəb və 
fars əlifbalarındakı 28 və 32 hərfi ilahiləşdirir 
və təsdiq edirdilər ki, bunlar olmadan nə Al-
lahı, nə insanı, nə də əşyaları dərk etmək 
mümkün deyil. Əslində isə hürufizmin 
fəlsəfi və sosial məzmunu olduqca geniş 
və əhəmiyyətlidir. 

Yolun düşsə Hələbə, Kərəmin odunda yanma! Yaxın Şərq

N
əs

im
in

in
 h

ey
kə

li 
(B

ak
ı ş

əh
ər

in
də

)

002 • QAFQAZ TURİZM •  OKTYABR 2006154



D
Ü

N
YA

N
I G

Ə
ZƏ

N
 - 

Bİ
LƏ

R

Hürufiliyin banisi böyük 
Azərbaycan şairi və filosofu 
Fəzlüllah (Fəzl) Nəimi Təbrizi idi. 
Orta əsr müəlliflərinin əksər qis-
mi belə bir yekdil fikir söyləyirlər 
ki, Fəzl özünün bu təliminin 
əsasını təqribən 1386-cı ildə 
Azərbaycanın paytaxtı Təbrizdə 
qoyub. Nəiminin həyatında hüru-
fi hərəkatının mərkəzinə çevirdi-
yi Bakı şəhəri mühüm yer tutur. 
Onun əsas əsərləri, o cümlədən 

“Cavidannamə” (“Əbədiyyət haqda 
kitab”), “Cavidan-e Kəbir” (“Bö-
yük əbədiyyət”), “Vəsiyyətnamə” 
kitabları Azərbaycanda, Bakı-
da yazılmışdı. Nəimi burada öz 
təlimini sürətlə təbliğ edir və 
çox keçmədən bu cərəyan bü-
tün Azərbaycana, buradan da 
Yaxın Şərqin və Orta Asiyanın 
bölgələrinə yayılır. Nəimi hətta 
Teymuru da öz tərəfinə çəkmək 
istəyir, lakin tezliklə Teymur onu 
həbs edir və 1394-cü ildə Naxçı-
van yaxınlığındakı Əlincə qalasın-
da edam edirlər. Onun qəbri də 
oradadır. Lakin Fəzlüllah ömrünün 
sonunu irəlicədən görə bilmişdi 
və onun edam ərəfəsində yazdığı 

“Vəsiyyətnamə” əsəri həmfikirləri 
tərəfindən gələcək mübarizənin 
proqramı kimi qəbul edilir. 

Nəiminin göstərişlərinə əməl 
edən hürufilər doğma yerləri tərk 
edərək, bütün Şərq ölkələrinə 
səpələnir və böyük mürşidin 
təlimini yayırdılar. Nəsimi də 
Türkiyə, Suriya, Misir və başqa 
ərəb ölkələrində olub hürufi 
ideyalarını təbliğ edirdi. Onun 
əsərlərindən məlum olur ki, 
şair Bakı, Bağdad, Bursa, Şa-
maxı, Hələb və başqa şəhərlərə 
səyahət etmişdir. Türkiyənin 
Bursa şəhərində o, Nizaminin 

“Xosrov və Şirin” poemasının ilk 
tərcüməçisi, Şeyxi təxəllüsü ilə 
tanınan şairlə, məşhur Bəktaşiyyə 
dərviş təriqətinin yaradıcısı və 
rəhbəri Hacı Bəktaş Vəli ilə yaxın-
laşır. Nəsimi Anadolu əhalisi ara-
sında böyük rəğbət və sevgi qa-
zanır. 

Yaxın şərq ölkələrinə səfərləri 
zamanı şair təqiblərə, təzyiqlərə 
və hətta “aylarla qaranlıq zindan-

larda əl-qolu qandallanmış halda” 
saxlanmaqla həbslərə də məruz 
qalır. Ancaq bütün bunlar onu öz 
yolundan döndərmir. Filosof şairin 
alovlu şerləri geniş yayılır, bunların 
üzünü köçürərək əzbərləyir, bazar 
meydanlarında avazla oxuyurdu-
lar. Geniş yayılmış rəvayətə görə, 
şairin Suriyanın Hələb şəhərində 
edam olunmasına da elə məhz 
belə şeylər səbəb olmuşdur. 

Deyirlər ki, şairin tələbələrindən 
olan bir gənc hürufi ustadın 

şerlərini başına yığılmış cama-
ata oxuyurmuş. Onu tuturlar və 
Nəsimini xilas etmək naminə 
gənc şerləri özünün yazdığı-
nı bildirir. Onu dar ağacından 
asılmaqla edam cəzasına layiq 
görürlər. Bu zaman Nəsimi bazar-
da, yaxınlıqdakı pinəçi dükanında 
başmağını tikdirirmiş. Xəbər ona 
çatanda şair edam yerinə tələsir 
və özünü ələ verir. Onu əziyyətlə 
edam edirlər. 

“Künüz-üz-zəhəb” adlı ərəb 

Yolun düşsə Hələbə, Kərəmin odunda yanma! Yaxın Şərq
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mənbəyində Nəsiminin 1447-ci ilə təsadüf edən 
edamı barədə aşağıdakılar bildirilir: “Kafir Əli 
Nəsimi Yaşbəyin zamanında edam olundu. O 
vaxt bizim şeyx ibn xətib ən-Nasiri və ali qazi şeyx 
İzəddin Şəmsəddin ibn Əmin-üd-Dövlənin, ali 
qazi Fəthəddin əl-Maliki və ali qazi Şihabəddin əl-
Hənbəlinin iştirakı ilə Əli əl-Nəsiminin işinə “Darül-
ədl”də (“Ədliyyə sarayı”nda) baxıldı. O, bəzi ağıl-
sızları həqiqət yolundan sapdırmış və onlar da 
allahsızlıq və küfrdə onun təsirinə düşmüşdülər. 
Bu barədə şəhərin qazi və ilahiyyat xadimlərinə 
ibn əl-Şanqaş Əlxanədan adlı birisi məlumat ver-
mişdi. 

Hakim ona dedi: 
-Əgər sən Nəsimi haqda söylədiklərini təsdiq 

eləyə bilsən, mən səni öldürmərəm.
Nəsimi kəlmeyi-şəhadətini söyləyib (bu, həm 

də yalnız həqiqəti söyləyəcəyinə and içmək 
mənasına gəlir), özü haqqında deyilənləri təkzib 
etdi. Bu vaxt şeyx Şihabəddin ibn Hilal içəri gir-
di. O, məclisdə özünün fəxri yerini tutandan sonra 
sözə başladı: 

-Nəsimi allahsızdır və hətta tövbə etsə belə edam 
olunmalıdır. Niyə edam etmirsiniz?

Əl-Maliki ondan soruşdu:
-Sən fitvanı öz dəst-xəttinlə yazarsanmı?
Şeyx: “Yazaram”, - dedi və fitvanı imzaladı. 
Ancaq o biri hakimlər onunla razılaşmadılar. 

Əl-Maliki dedi:

Yolun düşsə Hələbə, Kərəmin odunda yanma! Yaxın Şərq 
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Yolun düşsə Hələbə, Kərəmin odunda yanma! Yaxın Şərq
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-Qazi və ruhanilər səninlə razılaşmırlar. Mən sənin 
fitvan əsasında bu insanı necə edam edə bilərəm?

Yaşbəy dedi:
-Mən onu tanımıram. Sultan mənə göstəriş verib 

ki, onun işi ilə maraqlanım. Gözləyək görək sultan bu 
barədə nə qərar çıxardır.

Bununla da məclis dağılır. Nəsimi zindanda qalır. 
Onun işi barədə sultan Müəyyədə xəbər çatır. O əmr 
verir ki, Nəsiminin dərisini soyub, başqalarına ibrət 
dərsi olmaqdan ötrü cəsədini yeddi gün Hələbdə 
göz dağı eləsinlər, sonra qollarını və qıçlarını vu-
rub Nəsiminin yoldan çıxardığı Əlibəy ibn Zülqədərə, 
onun qardaşı Nəsrəddinə və Osman Qarayoluğa 
göndərsinlər. Belə də edirlər. Bu adam kafir və ga-
vur idi. Allah günahımdan keçsin, deyirlər, o həm də 
zərif şerlər yazırmış.”

Dəhşətli edam vaxtı Nəsiminin göstərdiyi dözüm 
və mərdlik xalq arasında bir çox rəvayətlər doğur-
muşdur. Deyilənlərə görə, son nəfəsinə qədər öz 
sözündən dönməmiş və “Ənəlhəq” (“Mənəm həqq, 
Mənəm Allah”) deməkdən çəkinməmişdir. Hətta bu 
vəziyyətində belə özündə kütbeyin cəlladları sanc-
maqdan ötrü güc tapmışdı. Edamda iştirak eləyən 
müsəlman ruhanilərindən biri deyib: 

-Bu adam iblisdən də pisdir, onun qanından hara 
bir damla düşsə, odda yandırılmalı, qılıncla kəsilib atıl-

malıdır... 
Və elə həmin an allahdan olan kimi şairin isti 

qanından bir damcı onun barmağına düşür. Bunu 
görən kütlə müftinin barmağının kəsilməsini tələb 
edir. O isə işi belə görəndə canını qurtarmaqdan 
ötrü Qurana istinad edir: 

-Mən bu sözü yandığımdan dedim, Quranda belə 
şey yoxdur.

Bu sözü eşidən Nəsimi sonralar zərb-məsələ 
çevrilmiş məşhur beytini söyləyir:

Zahidin bir barmağın kəssən, dönüb həqdən qaçar. 
Gör bu miskin aşiqi sərpa soyarlar,  ağrımaz. 
Başqa bir rəvayətə görə, Nəsiminin növbəti 

“Ənəlhəq” nidasından sonra ondan soruşurlar:
-Sən necə Allahsan ki, saralırsan?
Şair bu sözün də altında qalmır:

-Qafil, -deyir,- sənin ağlın kəsmir ki, mən əbədiyyət 
səmasında doğan günəşəm. Günəş isə qürub edəndə 
rəngi saralır...

Nəsimini Təbrizi nisbəsində təqdim edən İbn 
əl-İmad Hənbəli yazırdı: “O, hürufilərin şeyxidir, 
Hələbdə sakin idi, tərəfdarları çoxaldı, bidəti artdı, iş 
o yerə çatdı ki, Sultan onun öldürülməsini əmr etdi, 
boynu vuruldu, dərisi soyuldu, çarmıxa çəkildi...”

Yolun düşsə Hələbə, Kərəmin odunda yanma!Yaxın Şərq 
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...Bura qədər oxuduqlarınız araşdırıcıların böyük hürufi filosofunun faciəli ölümü haqqında qənaətləri 
idi. Olduğu kimi diqqətinizə çatdırmaqda məqsədimiz həmin hadisələri canlı şəkillərin fonunda və bu 
günün işığında saf-çürük etməyə imkan yaratmaqdır.

Doğrudur, tarix həm özünün hakimi, həm də vəkilidir. Onu ittiham etməyə, çıxardığı hökmü 
dəyişməyə heç kəsin gücü çatmaz. Bu günümüzün yeni tarix səhifələrini yaradanlar isə çönüb arxaya 
baxmalıdırlar. Nəsiminin mübarizəsi onlar üçün ibrət dərsinə çevrilməlidir.

Nəsimi Hələbdə ailə qəbristanlığında  dəfn olunub. Camaat orani “Nəsimi ocağı” adlandırır. Sairin 
məzarı indiyə qədər müqəddəs sayılır. Buraya ziyarətə gələnlərə fəxri “Nəsimi” adı verilir. 

Nəsimi ocağı Hələbin mərkəzində, Bakının İçəri şəhərini xatırladan hissədə yerləşir. Dar küçələrdən 
biri mütəfəkkir şairin adını daşıyır. Burada hər kəs özünü Nəsiminin soyundan sayır. Məzarı ziyarətə 
gələnlərin ardı-arası kəsilmir. Kiçik həyətdə ondan çox türk-ələvi qəbri var. Bir-birindən aralı iki alçaq 
binanın birində şairin mürid və mürşidinin (ikinci odada) sərdabələri qoyulub. Digər bina baxıcının 
(dediyinə görə, Nəsimi nəslinin nümayəndəsinin) yaşayış yeridir. Alçaq daxmanın bayır qapıya 
baxan divarında, daşlar üzərində bu ocağın Nəsimiyə və onun nəslinin davamçılarına məxsusluğu 
qeyd olunub. Nəsiminin sərdabəsi olan otaqda bir məzar da var. Deyirlər ki, burada onun fədakar 
müridlərindən biri uyuyur. O, şairin bədəni dörd hissəyə şaqqalanıb hər parçası görk olmaq üçün 
Hələb qalasının bir darvazasından asılandan sonra həyatını təhlükəyə ataraq ustadının bir şaqqasını 
qaçırda bilib. Mürid onu indiki Nəsimi ocağı yerləsən yerdə basdırıb və əqidədaşlarına vəsiyyət edib 
ki, öləndə onu ustadının ayaqları altında dəfn etsinlər. Bura hələ orta əsrlərdə müqəddəsləşdirilib.

Mənəvi aləmində iki dünyanı yerləşdirə bilsə də, bu cahanda öz cismi üçün bir qarış torpaq 
tapmayan Nəsimi Allah və əqidəsi uğrunda şəhid oldu. Onun ideyaları çox ürəklərə yol tapdı, qoca 
Şərqi silkələyib yuxudan oyatdı. Amma əsrlərin axarında şərqlilər yenə şeytana uyub məst oldular. 
Bilmədilər ki, dünya Allaha sığınanların hamısının məskənidir, həmişə dolub boşalmağındadır. Oradan 
həmişəlik köçüb gedənlər yaxşı-pis ad qoya biliblər, apardıqları isə heç kəsə bəlli deyil. İnsanın əsas 
əbədi məkanı isə tanrıya yaxın yerlərdir. O yerlərin yolunu İsa peyğəmbər, Mənsur Həllac, Nəsimi 
kimilər nişan verməyə qadir idilər. İsa peyğəmbəri çarmıxa çəkdilər, Mənsur Həllacı dar ağacından 
asdılar, Nəsiminin dərisini soyub şaqqaladılar. Dünya bələdçilərsiz qaldı.

Bəlkə də Nəsiminin ruhu uğrunda vuruşduğu məqama çatıb. Yenə dərd elə dünyada 
qalanlarındı....

Yolun düşsə Hələbə, Kərəmin odunda yanma! Yaxın Şərq
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Dünyada elə sərhədlər var ki, o sərhədləri ki-
min nə üçün qoyduğu bilinmir.

Elə sərhədlər var ki, orada faciə ilə komediyanı, 
fəlakətlə günün adiliyini ayırmaq çətindir.

Tarix də belədir. Tarixin də sərhədləri kifayət 
qədər qeyri-müəyyən və mücərrəddir.

Tarixi mənalandıran, onda fəlsəfə, məntiq, 
mahiyyət axtaran insandır.

İnsan tarixə qayıtmaqla özünü, əslini, qayəsini 
axtarır, öz davamını təsdiq edir.

...Mən bu yazımı ürəyimin hökmü ilə yazdım. 
Nə sünni, nə də şiə kimi yazdım, müsəlman türk 
kimi qələmə aldım. Məqsədim məhkəmə məclisi 
qurmaq da deyil. Doğrudur, tarixi mühakimə etmək 

- soruşdurmaq mənim də haqqımdır. Ancaq mən 
bu məqsəddən uzağam. Yavuz Sultan da, Şah 
İsmayıl da mənim babalarımdır. Mənim qanım-

(Düşüncələr)

Çaldıran savaşından 492 il keçdi...

Bir vəqt Şah İsmayilü Sultan Səlim, 
Məftun olaraq eylədik islami dinimə 
Qoyduq iki tazə adı bir dini-qədim 
Saldı bu təşəyya, bu təsənnun bizi bimə... 
Qaldıqca bu halətə səzayi-əsəsiz biz! 
Öz dinimizin başına əngəlkələfız biz!

                              (M.Ə.Sabir)

Şah İsmayıl - Sultan Səlim savaşı Yaddaş
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da onların da qanı var, şah, sultan olmayan onlarca, 
yüzlərcə insanın da ... Mən öz qanımı özüm sorğuya 
çəkirəm. Özüm öz tarixi taleyimə baxıram və içimdəki 
şəxsiyyətlərə baxıram, onların taleyindəki (yəni mənim 
öz taleyimdəki) nə üçünlərə cavab vermək istəyirəm. 
Hadisələr mənim üçün o qədər də əhəmiyyətli de-
yil. Minlərlə tarix kitabını elədən belə, belədən elə 
çevirmişəm. Mənim üçün Yavuz Sultan adlı babamla 
Şah İsmayıl adlı babamın tariz fəlsəfəsi, dövlətçilik 
dünyagörüşü, onların olduqca diqqətçəkən tale oyun-
ları maraqlıdır.

İç Oğuz və Dış Oğuz, Teymur və İldırım Bəyazid, 
Ağqoyunlu və Qaraqoyunlu toqquşmaları, savaşları-
nın fitvasını kim verdi? Nədən qardaş qardaşa qənim 
kəsildi? İkiləşən dünyada özünə cihad Allahın hökmü-
dür, ya şeytanın? 

Sual çox, cavab az... Dünya dərin, insan mürəkkəb. 
Olaylar çözümlü, olaylar çözümsüz.

Şübhəsiz ki, tarixi yaradan, imperatorluqları, 
dövlətləri quran böyük xalqlardan biri də türk xalqı, 
türk millətidir.

Tarix, dövlət, mədəniyyət yaradan türk millətinin 
taleyi, genetik kodu hər bir türkdə yaşayır. Hər bir 
türkün yaddaş tarixi bu Böyük tarixdən yoğurulub. Və 
mənim də bir türk kimi öz yaddaşıma enmək, öz yad-
daşıma dolanacaq, öz tarixi fəaliyyətimin şüarında və 
şüurüstündəki varlığı üzərində düşünmək haqqım var.

Mən bu yazını haqqım üçün yazdım.
...Tarixi yazmaq zərurətdəmi? Onu yazmaq kimin 

haqqıdır? Əsl tarix nədir? Tarixə baxış bucaqları ta-
rixin gerçək üzünü göstərirmi? Tarixin idrakı nə vaxt 
başlayır?

Bu suallara tam, dəqiq cavab vermək çətindir. 
Çox güman ki, tarixi yazmaq ilk növbədə tarixi yara-
danların doğal haqqıdır. Əgər türkləri tarix yaradan 
xalq kimi qəbul ediriksə, o, tarixi yazan xalq kimi də 
gerçəkləşdirməlidir. Tarixi yazmaq, əlbəttə ki, yalnız 
qaliblərin haqqı deyil. Məğlubların da tarix yazmaq 
haqqı danılmazdır. 

Tarixi yalnız tarixçilər yazmır. Və ümumən tarix yal-
nız tarix dilində olmur.

Türkün tarixi xalçada da yazılıb, qaya üstündə də, 
memarlıqda da, musiqi dilində də, rəng dilində də. Tür-
kün bir tarixi də oğuznamələr - Dədə Qorqudnamələrdir. 
Başqa bir tarixi - Mövlana, Yunus Əmrə, Nəsimi, Xətai 
və Füzuli qələmə alıb. Fərabi, Kaşğarlı, Balasaqunlu, 
İbn Sina, Marağalı, Urməvi, Sinan... da tarix yazıb.

Əslində, hər bir fənd - türkün öz türk, ümumi türk ta-
rixi var və gerçək türk tarixi bütün türklərin həyatından, 
beynindən, ürəyindən keçib gedən tarixdir... Baxış 
bucaqları tarixin də insanın görünən və görünməyən 
üzləridir.

Türk tarixi bəşər tarixinin ayrılmaz bir parçasıdır, 
insan da bəşəriyyətin. Bu da bir baxışdır.

Yavuz Sultan da, Şah İsmayıl da doğulmamış on-
ların taleyi dünyaya gəlmişdir. İnsan öz taleyinin ar-
dınca gedir. Ortaq tarix Səlcuqlarından sonra bir daha 

Şah İsmayl Xətai

Şah İsmayıl - Sultan Səlim savaşı Yaddaş
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haçalandı (İlahi, neçənci dəfə).
Mənim babalarım Osmanlı dövləti yaratdı. Osman 

Qazinin türk dövləti dünyanın ən böyük dövlətlərindən 
biri, əbədi tarix, böyük dərs olacaqdır. Azərbaycan 
ərazisində də milli-etnik zəmində dövlətlər yarana-
caq.

Elxanilərdən sonra dünya dəyişəcək. Zaman çalxa-
lanacaq. Yeni dünyanın yeni günəşi doğacaq.

Və Şah İsmayıl Sultan Səlimə deyil, Zamana təslim 
olacaq. Bir Zaman gələcək başqa bir Zaman Osmanlı 
dövlətini təslim edəcək.

Dövlət - dəyişən, dövr edən deməkdir. Hər dövrün 
öz dövləti var. Hər dövlətin öz Zamanı var. Və hər 
Zamanın da öz dövləti.

İnsan doğulduğu zamana oxşayır. 
İnsan doğulduğu, yaşadığı təbiətə də çox oxşardır. 

İnsan həm də içində doğulduğu Dövlətə bənzəyir. Bu 
dövlətin xarakteri insanlara köçür.

Qabilin Habili öldürdüyündən uzun illər keçmişdi. 
Keçən bu neçə minilliklərdə çox qardaş qardaşı, ata 
oğulu, oğul atanı qətlə yetirmişdi.

Və dünyada böyük Allahdan - Yaradandan başqa, 
bir də üsyançı şeytan var idi. Onu da Allah yaratmışdı. 
İnsanı torpaqdan, şeytanı atəşdən yaratmışdı.

Atəşdən yaranan şeytan asi idi. O, Allaha üsyan 
etmişdi. O, böyük Yaradan kimi Allahı qəbul edirdi. 
Onun qəbul etmədiyi və aşağılatdığı varlıq insan idi.

0, Allaha sübut etmək istəyirdi ki, insan sənin 
zərrən deyil, o naqisdir və heç vaxt kamil olmayacaq. 
Bu sübut üçün Allah Şeytana sonsuz imkanlar ver-

mişdi. Allah onu sevməsə də, lənətləsə də Allahın 
qoruduğu bu sonsuz dünyada şeytana da ehtiyac var 
idi. Bu dünya teatrını yaradan Tanrı şeytan obrazı ilə 
yaratdığı dünyanı bitkin görürdü.

Allah baxır, idarə edir. Dünya yaşayır. İnsan ömür 
sürür. Şeytan onu imtahana çəkirdi. Bu sonsuz oyun-
da gah şeytan udur, gah insan.

Allahın səbri böyükdür. Bu böyük səbrin içində Al-
lahın altında, torpağın üstündə bir dünya yaşayırdı.

İnsan sevir, əkir, biçir, qurur, dünya içində dünya 
yaradır - şeytan dişini dişinə qıcayır, cin atına minir-
di.

Savaşlar başlayır, kin-küdurət, nifrət dünyanı ba-
şına götürür.

Qardaş qardaşı öldürür. Şeytan gülümsəyir və bic-
bic: “Budurmu sən tərif etdiyin varlıq? Budurmu in-
sanlıq?” - deyir.

Allah dinmir. Allahın səbri böyükdür. Allah yarat-
dıqlarından fərqli olaraq hər şeyi biləndir. ‘

Və hər şeyin yaratdıqları tərəfindən anlaşılacağı-
na, dərk ediləcəyinə inanandır.

Allahın bu inamı sonsuzdur. Hər şeyi bilən, hər 
şeydən xəbərdar Allah özüdür. Onun şəriki yoxdur.

Qabil Habili öldürdü. Qardaş qanı torpağa töküldü. 
Bu torpaqda qıpqırmızı qan rəngində qızılgül bitdi.

Ay ötdü, il dolandı. Dünya gəlib XVI yüzilliyə çatdı.
Dünyanın bir tərəfində bir qardaşın taxt-tacı, o biri 

başqasında digər qardaşın zəfər tacı.
Ortada şeytan.
Və ağır addımlarıyla dünyaya XVI yüzillik gəlirdi. 

Səfəvi imperiyasının banisi I Şah İsmayılın 
orta əsrlərdə Avropada, naməlum venesiyalı 
rəssam tərəfindən çəkilmiş rəsm

Osmanlı imperatoru I Sultan Səlimin türk 
minyatur üslubunda çəkilmiş şəkli

Şah İsmayıl - Sultan Səlim savaşıYaddaş 
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Göydə Allah, yerdə iki qardaş, ortada şeytan.
...Orta Asiya - Türküstan ilə Kiçik Asiya - Qafqaz 

arasındakı daha çox uzaq keçmişlərə gedir. Bu dava-
mın din, millət, etnik, təriqət... əsası yoxdur. Sayılan-
lar bu dava və ziddiyyətlərin zahiri pərdəsidir.

Türklərə türklərin, müsəlmanlara müsəlmanların 
tarixi savaşlarının kökündə, mayasında etnos və ya 
din deyil, geopolitik savaş dayanır. Hər Zamanın ge-
ostrateji iddiaları bu davaların gerçəkləşməsinin baş-
lıca səbəbidir.

Kiçik Asiya - Aralıq dənizi, Orta Asiya - Hind Oke-
anı Asiyaya, Avropaya, Afrikaya - yəni dünyaya ağa-
lığı açan məkandır. İstər Soqdia, Baktriya, Bizans, 
Samanilər olsun, istərsə də Mavərənnəhr, Osmanlı, 
Səlcuqlu... olsun.

Qafqaz bu iki geostrateji mərkəzin keçid 
sahəsidir.

Doğrudan da hələ XVI əsr düşüncəsində “dünya 
iki hökmdar arasında bölüşəcək qədər böyük deyil” 
(S.Səlim).

...XV-XVI əsrlərdə Avropa renessans mərhələsi 
yaşadı. Mədəniyyətin bütün sahələrinə nüfuz edən 
bu dirçəliş, yenidən oyanma (antik dövrdən sonrakı 
oyanma) Avropanı yenidən doğdu. Dəniz hökmranlığı, 
Amerikanın kəşfi, Hindistana yeni yol tapılması geos-
trateji anlayışları dəyişdiyi kimi, bu ortamda Avropa-
nın (özəlliklə İngiltərənin, Almaniyanın, Fransanın, 
Portuqaliyanın, İspaniyanın) rolunu, yerini, önəmini 
də dəyişdi. Elm və texnologiya tamamilə yeni inkişaf 
yoluna girdi. Praqmatizm və utilatarçılıqla idealist və 

Osmanlı otağı. Berlin Perqamon müzeyi.

Səfəvi döyüşçüsünün zirehli geyimi.
Berlin Perqamon müzeyi.

Şah İsmayıl - Sultan Səlim savaşı Yaddaş
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materialist baxışın sintezi yeni dəyər qazandı.
Bu texnologiya silahları, nəqliyyatı, sənayeni, 

kənd təsərrüfatını yenidən dəyişdiyi kimi, 
mədəniyyəti, idarəçiliyi, mənəvi sistemləri də 
dəyişməyə başladı.

Din - inkvizisiya mərhələsi keçmiş Avropa üçün 
buxova çevrilmədi. Bütün fəsadları ilə bitdi.

Dövlətin dünyəvi yönü dünyaya verə 
bilməyəcəyini verdi və din bu yolda əngəl olmadı.

Avropanın yüksəlişi Şərqin, Asiyanın tənəzzülü 
ilə bərabər getdi.

Şərq geriyə, Qərb irəliyə...
Osmanlı dövləti, zamanı haqlaya bilmədi. Za-

man onu haqladı. İrəliləyən Zamanın içində Avropa 
var idi. Geriyə qalan zaman Şərqin zamanı idi.

Mədəniyyətdən, fəlsəfədən başlayan yeniləşmə 
öz yerini texnika və texnologiyaya verdi. Bir im-
periyanın bitdiyi yerdə başqa imperiyanın gələcək 
həyatı başladı.

Qəribədir ki, tarixin böyük fatehlərinin, inqilabçı-
larının mayasında intiqam, qisas hissi olub, atası-
nın, anasının, qardaş-bacısının, övladının intiqamı-
nı alan fatehlərin mayasındakı bu qisas kompleksi 
bəlkə bu böyük savaşların, devrimlərin ilk qığılcı-
mıdır?

Bəlkə o maya, cövhər dediyimiz, şüurun ayrıl-
maz bir parçasıdır?

Öz əli ilə öldürdükləri atalarının və əlləri ilə 
boğduqları övladlarının intiqamını dünyadan alan 
hökmdarlar azmıdır? Dövlət naminə edilən bu ad-
dımların mahiyyətindəki intiqamın, qisasın bir adı 
da özündənqisasalma, özündənintiqamalma idi.

Və Şah İsmayıl atasının, babasının, ulu babası-
nın intiqamını alırdı.

Əlbəttə ki, bu intiqamın böyük dövlət qurucu-
luğuna gələn yollarını görmək və dəyərləndirmək 
şərti ilə bu amil də yersiz deyil.

Hökmdarlar da şair idi. Şairlərin yanında bö-
yük şairlər də var idi. Bir ucu Çin səddi, səddi-
Dərbənddən səddi-Çinə uzanan İpək yolu həm də 
şer, sənət, mədəniyyət yolu idi. Bu yollarda muğam-
lar oxunur, şer məclisləri qurulur, könül duyğuları 
xalı-xalça üstündə dünyanı gəzirdi.

Dünyanın yorğun şəhərləri yollar yorğunu kar-
vanların, tacirlərin, əsgərlərin, səyyahların alın 
təriylə islanmış, ayaq tozu ilə tozlanmışdı.

Yol boyundakı şəhərlərdəki, kəndlərdəki, kar-
vansaralardakı, çadırlardakı insanlar yollar yorğunu 
insanlara baxa-baxa yorğun düşmüş, yorula-yorula 
qocalmışdı.

Yollar, mədəniyyət, ticarət yaşadığı kimi, 
döyüşlər, savaşlar da yaşayırdı.

Yollardan bərəkət də, qan-qada da axıb-azıb ge-
dirdi...

Şah İsmayılın sufiliyi, şairliyi qılınc çalan Şah 
İsmayılın qan tökən, baş kəsən fiziki gücündən ay-
rılmazdır.
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Allaha ona görə sitayiş edirlər ki, dünyanı və varlıqları xəlq eləyib. İnsan da yaratdıqları ilə tanına, yadda qala, 
qəlblərdə əbədi yaşaya bilər. 

Kamil Vəli Nərimanoğlu ömrünün 60 ilini haqladı. O, bir pedaqoq, alim, ictimai xadim kimi başqalarının ona 
qiymət verməsini gözləmədi. İstəkli tələbələrindən, yetirmələrindən də öncə özü ötənlərə nəzər saldı. Uzun yolun 
dayanacaqlarında kimləri və nələri görmədi... Gənclik illərində soy kökündən, ulu əcdadlarından, Azərbaycan 
torpaqlarının bütövlüyündən danışanlara vətən xaini damğası vurub zindan-
lara atır, ya da cəmiyyətdən təcrid edib ev dustağına çevirirdilər. Lakin 
müəllimləri Əbülfəz Elçibəyi, Bəxtiyar Vahabzadəni həbslər belə sus-
dura bilmədi. Yurdun sinəsinə “Gülüstan” dağını çəkənlərin varisləri 
ilk dəfə həqiqət qarşısında aciz qaldılar. Kamil bəy olaylara baxıb bir 
şeyi dərk etdi: vəzifə sahibi olmadan da xalqa yaxşı xidmət göstərmək 
mümkündür. 

Cəbrayıldan Bakıya gələndə onun bir qələmi vardı, bir də Azərbaycanı 
sevən ürəyi. Xalqının düşdüyü vəziyyət elə acınacaqlı və qəribə idi ki, 
baş çıxarmaq üçün dünyanın özünə qarşı üsyan etmək lazım gəlirdi. 
Çünki Azərbaycan türklərinin tarixinə kölgə salınmış, ən müqəddəs şeyləri 

– dili, torpağı, keçmişi, məsləki, əcdadlarının xatirələri əlindən alınmışdı. 
Bütün millət unutqanlıq xəstəliyinə düçar edilmiş, harada, nə zaman 
və hansı anadan doğulduğunu bilmirdi. Onu ancaq sözlə özünə 
qaytarmaq mümkün idi. Kamil Vəli “elin yaddaşını dilin yaddaşı” 
ilə oyatmağa çalışdı.

Orta əsrlərdə “mənəm Allah” deyən Nəsiminin dərisini 
soymuşdular. Sovet çağlarında isə “mən türkəm” kəlmələrini 
dilə gətirmək təhlükəli idi. Kamil müəllim dərisinin soyulma-
sından, ətinin şişə çəkilməsindən qorxmadı, “Mən türkəm” – 
dedi, - “Dədə Qorqud, Alp-ər-Tonqa, Mətə, Atilla, İbn Sina, 
Əhməd Yasəvi, Yunis Əmrə, Nəsimi, Nəvahi, Rumi, Füzu-
li... kimi öyünməli, əməllərindən ibrət almalı, yaratdıqların-
dan öyrənməli babalarım var”. O, aydın fikirli gəncləri ba-
şına topladı, kökünü tanıyanların yoluna işıq saldı. “Mən 
türkəm” – deyən bir idisə, dönüb min oldu...

Zaman azarından qalmadı və Kamil Vəli Nərimanoğlu 
da 60-ı haqladı. Ətrafına baxanda gördü ki, arxasınca 
gələnlər ad-sana çatıblar, sayılıb axtarıldılar. Onun isə 
yenə əlində bir qələmi var, bir də həmişə gənc qəlbində 
Vətən sevgisi. Bir anlığa elə zənn etdi ki, unudulub. 

İnsan təltifləri, ordenləri  və medalları ilə deyil, yaratdıqları 
ilə iz qoyur. Bəzən dağ da yaddan çıxır, dəniz də xatirələrdən 
silinir. Bəşər oğlunun yolları tozlu çöllərə, qumlu səhralara 
düşəndə dağın vüqarı, dənizin vüsəti də üzə çıxır. 

Ustad, bizim nəsil sizdən elə şeylər öyrənib ki, onları dünya-
nın ən nüfuzlu universitetləri verə bilməzdi. Kitablarınızla  millərlə 
insanın auditoriyasız müəllimisiniz. Müdriklik, kamillik zirvəsindən 
boylanan insana bundan böyük qazanc yoxdur. Siz dünənindən 
xəbərsiz bir millətin üstünə qaynar su səpib oyatmışınız. Hələ yu-
xulu olanlar da bir vaxt tam ayılacaqlar, “özümüzdən, sözümüzdən” 
danışacaqlar. Onları özünə, sözünə qaytaranlar, bax, onda 
dəyərləndiriləcək. 

Millətin ustadlara və qəhrəmanlara böyük ehtiyacı var. Ona 
görə də həmişə belə gümrah və sevən olun. Sizin eşqiniz çoxal-
dıqca, sevənlərinizin də çevrəsi genişlənir (baş redaktordan).

ELİN YADDAŞINI DİLİN YADDAŞI İLƏ 
O Y A D A N  İ N S A N
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Bu, şəxsiyyətin ikiləşməsi kimi anlaşıla bilər. Va-
hid şəxsiyyətin bir-birini görməyən iki üzü təbiətin özü 
kimidir: qışı da var, yazı da, gözəli də var, çirkini də. 
Bu ikilik yaranışın əsasıdır.

Hökmdar Şah İsmayıl şair Şah İsmayıla təslim ol-
mur, şair Şah İsmayıl da hökmdara.

Bu iki üz bir şəxsiyyətin tamamlanmış rəsmidir.
Tarixdə tarixin rəsmləri qalır.
Bu rəsmləri Allah özü çəkir: ağaca, daşa, qayaya, 

yarpağa.
...Babası Şeyx Səbahəddin gecələri Şah İsmayıla 

pıçıldayırdı: 
- Cavanım, niyə bu dünyanın hərbə-zorbasına get-

din? Bizim savaşımız könül savaşıydı... Sən nədən 
könül savaşından uzaq düşüb dünya savaşına çıx-
dın? Bu dünyanın yalanını bilmədinmi? Dərviş ruhu-
nu unudub padşahlığı seçdin. Yoxluq kimi görünən 
varlığı sən də görmədinmi?

0 dünyanı sənin Sözün tuturdu. İnsanlar Sözünə 
gəlirdi. Dünya Sözündə əriyirdi.

Nədən Sözü unutdun?
Sultanım fars sözü Sənin türk sözünə təslim olmuş-

du. Təslim olanla niyə üz-üzə gəldin? Nədən farsa? 
Heç bunu düşündünmü? Bu, farscanın duyğu, şer dili 
olmağındandırmı? Ərəb dilinin, Quran dilinin xofundan 
qaçıb o cazibədən qurtarmaq cəhdimi? Allah bilir... 
Sözünə top-tüfənglə gəldilər. Səni bu dünyaya qay-
tardılar. İlahi olanı gerçək gördülər. Gerçəyi məğlub 
etməyə nə var ki? İlahi tarixdən enməməliydin. En-
din və yendin. Çəkəcəyini çək. Sənə ən çox çəkdirən 
səndən törənənlər olacaqdır. Dünyanı itirmisən. İtmiş 
dünyanın intiqamı yaman olur, övladım. Mənim şah 
övladım...

...Dünyada ən zavallı çiçəklər özü-özünü tozlayan 
çiçəklərdir. 0 çiçəklər həm erkəkdir, həm dişi.

İnsanın içindəki hüdudlarda da bəzən hüdudsuz-
luq yaranır.

İnsan öz içində cins sərhədlərini itirir.
Əli qılınclı, pələng biləkli Şah İsmayıl erkəkdir, ki-

şidir, erkək şirdir.
Əli qələmli Şah İsmayıl özü-özünü tozlayan çiçək 

kimidir. Ruhun ilahi davranışı cins bölgüsü tanımır. 
Eşqin qadın-kişi hüdudu yoxdur.

Və Şah İsmayıl şah olmazdan neçə yüz il öncə şah 
olmuşdu. Doğularkən üç dəfə söylənən Şah kəlməsi 
ona əcdaddan gələn şahlıq vermişdi.

Həzrəti Əlinin şahlığı bütün şahlıqlardan ucadır.
Şah İsmayıl əlinə qələm alıb sözləri yan-yana 

düzəndə, öz yaratdığı könül dünyasının şahı olurdu.
Sözlərin, duyğuların, düşüncələrin şahı - Şah İs-

mayıl.
...Türk tarixi türk düşüncəsinin, tarix fəlsəfəsinin 

özüdür. Türk tarixi türk coğrafiyasının, türk iqtisadiy-
yatının tarixidir. Türk tarixi - türk ailəsinin, türk zövqü-
nün, türk gözəlliyinin, türk qəhrəmanlığının... tarixidir.

Və nəhayət, Türk tarixi - türk Dili tarixidir.
Bu baxış bucaqları dəyişdikcə tarixin görünməyən 

üzləri görünür, gerçək tarixin boyutları, rənglər 
cilvələri olduğu kimi öz mənzərəsini alır.

Rejimlər bu tarixi yazmağa yasaq qoymuşdur. İş-
ğalçı rejimlərin ən böyük qorxusu gerçək tarix olmuş-
dur.

Doğrudan da: “Görəsən, Azərbaycan tarixini 
gerçək yazmaq üçün “idealsevərlik və millətsevərlik” 
nəyə gərəkdir? Əsl bəla elə burasındadır. Axı, Brok-
kelman, Mess, Kinross, Bartold, Çibb... ərəb və 
türklərin tarixini yazarkən ona idealsevərlik, ərəb ya 
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da türk millətpərvərliyi lazım olma-
yıb, özü də gerçək yazıb, ona alim-
liyi kifayət edib. Bəs nə üçün biz öz 
tariximizi gerçək yazmaq istəyəndə 
bizdən alimlikdən əlavə fədakarlıq, 
milli qeyrət, daha nə bilim nə tələb 
olunur? Çox acınacaqlı olsa da, 
bu belədir. Biz öz gerçək tariximizi 
yazmaq istəyəndə (yazandan son-
ra yox, belə olsaydı dərd yarıydı) 
ömür boyu bu tarixi saxtalaşdıran, 
arxasını hansısa siyasətə dirəyən 
yeddi qollu (baş yox) “əjdahalarla” 
üz-üzə gəlirik.

“Ümumi qədim türk tarixi 
öyrənilməyincə Azərbaycan ta-
rixi düzgün araşdırıla bilməz” 
(Ə.Elçibəy). Və elmi metodolo-
ji olmayınca türk tarixi nağıldan, 
cəhalətdən xilas ola bilməz.

Bu, məsələnin bir tərəfidir. 
Təəssüf ki, milli tarixinə və ya yal-
nız Osmanlı tarixinə indeksləşən 
müstəqil Türkiyə tarixçilik elmi də 
türk tarixinin böyük problemlərini 
metod və sistem baxımından 
obyektiv və dərin təhlil apara 
bilməmişdir.

Dövlət sözü ərəb kəlməsidir. 
Beş-altı mənada işlənən sözün 
dövretmə, tədavü, zənginlik, ağıl-
idrak anlamları indiki mənaların 
əsasında dayanır. Dövlətin türkcə 
qarşılığı il (el)dir. Kəlmənin anlamı 
dövlət olsa da, millət mənasını da-
şıyır.

Əgər millət və dövlət anlayışla-
rı bir kəlmədə toplana bilirsə, bu 
çoxanlamlılıq tarixi gerçəkliyi ifadə 
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edir. İlteris xaqanın adına diqqət edək: il - dövlət, 
millət, teris - nizamlayan, ahəngdar vəziyyətə sa-
lan deməkdir. Dövlətin başçısı elin, dövlətin nizam-
layıcısıdır. İndi ingiliscə national kəlməsi həm millət, 
həm də dövlət anlamını ifadə edirsə, təsadüfi deyil. 
Bu bir tipoloji bənzərlik deyil, dövlət mexanizminin 
mahiyyətindəki potensialın tamam başqa bir tarixi 
məqamda gerçəkləşməsidir!

Türklər dünyanın dövlət quran xalqı kimi dünyada 
məşhurdur. 2500 illik dövlətçilik tarixinə malik türklərin 
cahan dövləti qurmaq ideyasının əsasında türk tarixi, 
türk mənəviyyatı, türk fəlsəfəsi dayanır.

İskit, Hun, Uyğur, Xəzər, Göytürk, Qarahan-
lı, Səlcuq, Osmanlı, Elxani, Eldəgiz, Atabəy, Ağqo-
yunlu, Qaraqoyunlu, Səfəvi, Teymur, Qızıl Orda... 
dövlətlərinin tarixi türk dövlətçilik tarixidir. Dövlət 
qurmaq, dövləti qorumaq, dünyanın özü qədər 
genişləndirmək Tanrının türklərə verdiyi missiyadır.

Hun hökmdarı Mode və Atilla Tanrı buyruğu-
nu yerinə yetirir. Təsadüfi deyil ki, Mode - göylərin 
təyin etdiyi hökmdar (çinlilərdə olduğu kimi), Atilla isə 

“Tanrı qırmancı”dır, Çingizin Göyoğlu adlanması da 
bu sistemin sonucudur. Orxon-Yenisey abidələrində 
Qut (ruh, xeyir, bərəkət, xoşbəxtlik), Güc (qüdrət) və 
Ülüq (törəyiş) dövlətin əsasıdır.

“Qutadqu bilik”də Qarahanlı dövlətinin əsasındakı 
siyasi, iqtisadi, mənəvi azadlığın əsasında Gün doğ-
du obrazında simvollaşan ədalət, hüquq, toxluq, dinc-
lik dövlətdəki Qutun vəsfidir. Bu qutu toy Tanrı verir. 
Sağ əlində qılınc, sol əlində bərəkət tutan hökmdar 
türk dövlət başçısının rəmzidir.

Oğuz Kağan dastanı da el idarəetmə sistemini 
və cahan dövləti ideyasını əks etdirən bədii-tarixi 
abidədir. 24 Oğuz boyunun (altı, on iki, iyirmi dörd) 
sağ-sol (bozok-üçok) sistemi sosial-iyerarxik sistemi 
və demokratik tabeçiliyi əks etdirir. Burada qəbilə-tay-
fa təşkilat quruluşu ilə hərbi-inzibati sistem üst-üstə 
düşür.

Qanuni Sultan Süleymanın aşağıdakı beytini xatır-
lamadan fikrimi davam edə bilmirəm:

Xalq içində mötəbər bir nəsnə yox dövlət kimi,
Olmaya dövlət cahanda bir nəfəs səhhət kimi...

Yavuz Sultanla Şah İsmayılın tarixi faciə olan sa-
vaşının dövlət amilini nəzərə almadan açmaq müm-
kün deyil.

Türklərin bir millət olaraq daşıdığı sosial-etnik 
dəyərlər içində dövlətçilik və fütuhatçılıq önəmli bir 
yer tutur. 

Türk dövlətinin başlıca tarixi özəlliyi onun hamının 
mənafeyini təmsil etməsidir. El (il) idarəetmə siste-
minin əsasında hərbi-demokratik prinsip dayanırdı. 
Dövlətin zirvəsi Kağan, ordunun başında təkin (tiqin), 
inzibati (hərbi) bölünmələrin başında şad dayanırdı.

Şad, təxminən marşal rütbəsi idi. 
Tayfa bəyləri də bu funksiyanı yerinə yetirirdi.
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Atlı-köçəri sistem üçün tipik olan bu sosial mo-
del-dövlət tipində bozqır-çöl həyat tərzinin qara-
çı köçəriliyindən fərqini əsaslı şəkildə vurğulamaq 
gərəkdir.

Türk köçəriliyi qanunçuluq təsərrüfat tərzi ilə qırıl-
maz şəkildə bağlı idi və şəhərlərin ətrafında hərəkətli 
şəkildə yaşam sürdürürdü (yaylaq, qışlaq yaşam tərzi, 
yayvari şəkildə gündoğandan günbatana və əksinə 
hərəkət tərzi...).

Oğuzlarda ali idarəedici orqan toy və onun məhdud 
forması kənqəş idi (gənəşmək, məsləhətləşmək, 
kökündən kənqəş, yeni məsləhət yeri, məşvərət 
məclisi). Toy bütün eli, kənqəş isə ağsaqqalları əhatə 
edir. Monqollardan sonra Oğuz dastanlarında işlənən 
bu termini qurultay termini əvəz edir.

Yeri gəlmişkən, qeyd edim ki, ayrı-ayrı problemləri 
Z.V.Toğan, İ.Qəfəsoğlu, B.Ögəl, L.Qumilyov, İ.Miziyev, 
M.Seyidov, F.Bayat... tərəfindən araşdırılan, açıqlığa 
qovuşdurulan türk dövlətinin mahiyyətini bilmədən 
türk tarixinin çox böyük problemlərini açmaq qeyri-
mümkündür.

Oğuz dastanında ali dövlət məclisi - kənqəş (toy) 
ilk dəfə çağırılır, iki dəfə Oğuz dünyanı fəth etmək 
üçün hazırlaşanda, ikinci dəfə binar şad-sel bölgülü 
ərazi idarəetmə, hərbi strukturunu müəyyənləşdirmək 

üçün. Toyun başında Ulu Türk, Kənqəş bəylərinin 
başında İrkil (Arkıl) Qoca dururdu. “Dədə Qorqud” 
oğuznamələrində (hərbi-demokratik idarə sisteminin 
son pilləsi) Bayandır xan xanlar xanıdır. Qazan xan 
hərbi rəhbərdir (bir növ Genel Kurmay Başkanı və 
ya Ali Baş Ştab rəisi), Aruz Qoca altı qocanın - tayfa 
başçısının (Aruz Qoca, Qazılıq Qoca, Kanqlı Qoca, 
Duxa Qoca, Uzun Qoca, Ənsə Qoca) iştirak etdiyi ağ-
saqqallar sırasına rəhbərlik edir. Hökmdarın mütləqlik 
sürəsinin müxtəlif səviyyələri türk dövlətlərində (eləcə 
də abidələrində) öz əksini tapıb. Hökmdarın Tanrı oğlu 
olması hökmdarın toplumda (və əlbəttə ki, dövlətdə) 
qultlaşması ilə bağlıdır. Yeri gəlmişkən, Şah İsma-
yıl Xətainin soy kökünün Həzrət Əli ilə bağlanması 
və Sahib-əz-zaman İmam Mehdi ilə eyniləşdirilməsi 
həmin o mütləqləşdirmənin inikasıdır. 

Səlcuqlar və sonralar Osmanlılar ikta torpaqla-
rı hesabına köçəri həyat tərzindən oturaq həyata 
keçməyə başladı.

Oturaq həyat daimi nizami ordu demək idi. Və 
nəhayət, bu ictimai-siyasi tendensiya hərbi-demokra-
tik dövlətdən feodal dövlət tipinə keçid idi. Şübhəsiz 
ki, idarəetmə sistemində tayfa başçısının rolu azalır, 
hökmdarın rolu artmış olur.

Törə sistemi yalnız anayasa, qanunvericilik sis-
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temi deyil, həm də adət-ənənə, hüquqlu idarəetmə, 
etnik psixologiya demək idi. İslamın qəbulundan son-
ra şəriətlə əvəzlənsə də, dövlət fəlsəfəsində mühüm 
yer tutan törə türk dövlətlərinin biri olmuşdur. Törə 
və hökmdar münasibətləri çox maraqlıdır, tarixən 
dəyişən ictimai-siyasi kateqoriyadır. Fütuhat ideolo-
giyası türk etnosunun passionar (Y.Qumilyov) sosial-
bioloji gücü ilə bağlı olmuşdur. Oğuzçuluq və fütuhat 
ideologiyası bir medalın iki üzü kimidir. Bu ideologiya 
özündə həm hücum, həm də özünümüdafiə sistemi-
ni birləşdirir. Türkün mövcudluğunu dövlətdən ayrı 
düşünməmək mümkün olmadığı üçün, xüsusilə, Batı 
oğuzlarında fütuhat ideyası açıq-aydın bir şəkildədir.

Bu ictimai-siyasi kontekstdə Səfəvilər dövlətinə 
(eləcə də Qaraman bəyliyinin, Ağqoyunlu və Qaraqo-
yunlu dövlətlərinin) atlı-köçəri sistemlə, yəni köçəri 
həyat tərzi ilə bağlı açıq-aydın şəkildə ortaya çıxır.

Bütövlükdə ordu olan türklər ortaq olduqdan 
sonra yeniçər tipli daimi ordu yarandı. Köçəri türklər 
oturaq həyatı qəbul edə bilirdi. Neçə minillik ənənəni 
dəyişmək etnik-psixoloji baxımdan çox çətin idi. Əkin-
biçin, oturaq həyat köçəri türk üçün ölüm sayılırdı 
(“Yata-yata yanımız ağrıdı, dura-dura belimiz qurudu. 
Yürüyəlim, a bəylər!”) (“Kitabi-Dədə Qorqud”).

Şah İsmayıl fenomeni məhz bu ictimai qorxunun, 
təhlükənin nəticəsi kimi meydana çıxmışdır. Sünni-
şiyə qarşıdurması, əslində, zahiri-şərti xarakter daşı-
yırdı. Çünki babaları sünni olan Şah İsmayılın belə bir 

müxalif məfkurə mövqeyi seçməsi Şeyx Səfiəddindən 
sonra yaranmağa başlayan şeyxlik hərəkatının və 
ana-babası, güclü dini-siyasi məfkurə mərkəzləşməsi 
passionar bir dinamika qazanmışdı. Qızıl başlıq kolo-
nizator dərvişlərin ən fəal və o dövr üçün müasir şəkli 
idi. Oğuzçuluq şiə pərdəsi yeni vüsət tapmışdı.

Ana dili türkcə yazıb-yaradan qəhrəman, gənc, 
gözəl Şah İsmayılın dalbadal qələbələri, xüsusilə, 
Şeybanixan üzərində böyük qələbəsi ona dünya 
şöhrəti qazandırmışdır.

Ana dilinin odlu kəlmələri könüllərə od salır, qı-
lıncların görmədiyi işi görürdü. Anadolu mənən fəth 
edilirdi. Sufi-şiə dərvişlər Anadoluda meydan sulayır, 
gənc Xətainin şerləri dalğa-dalğa yayılırdı.

Dədə-baba törəsini bərpa etmək çox cazib ideya-
dır.

Ana dilində yazmaq və türkcəni dövlət dili kimi 
rəsmiləşdirmək də böyük tarixi hünər idi.

Xalq şerinin ana qaynaqlarından, Yunis Əmrədən, 
Nəsimidən, Qurbanidən gələn sadəlik, doğmalıq, 
aydan arı, sudan duru təmizlik Xətaidən 14 yaş ki-
çik olan böyük söz hökmdarı Füzuliyə açdığı yol idi. 
Mənsur Həllacdan gələn sufilik ideyası V-VIII əsrin 
yadigarıdır. Əhməd Yəsəvi türk müsəlmanlıq ideya-
sını və mütəsəvviq türk şerini yeni səviyyəyə qaldırdı. 
Sonra Yunis fəlsəfəsi və aydınlığı, Bəktaşi fikir və söz 
sərvəti, Nəsimi fəlsəfəsi və söz gücü Xətaidən keçib 
Füzuliyə gedəcək böyük yol idi. Bu yolun ən parlaq 
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Xəritələr bəzi Avropa ölkələrinin tədrisə aid kitablarında özünə yer alır. Qəribədir ki, XVI-XVII 
əsrlərdə dünyada Ermənistan adında heç bir qurum olmadığı halda, guya Osmanlı və Səfəvi impe-
riyaları dövründə Qərbi Azərbaycan torpaqlarında mövcud imiş. Ermənilərin saxtakarlığı o qədər 
genişlənib ki, sərhədləri aşaraq Qərb ölkələrinə yayılmışdır. Görəsən, Osmanlı və Səfəvi hökm-
darları bunlardan xəbərsiz olduqları üçünmü erməniləri taxt-taclarının yan-yörəsində əyləşdirmişdi? 
(redaksiyadan)
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ulduzlarından biri hökmdar-şeyx-şair Şah İsmayıl 
Xətai idi.

Şaman-qam və İslam kodunda Mehdi xilaskarlığı, 
sünni məzhəbi ilə qarşı-qarşıya dayanan qızılbaş ide-
alogiyası Şah İsmayılın başlıca kredosu idi. Qaziliyin 
tərənnümü alplığın yeni biçimdə təsdiqi idi.

Fəqət tarixin öz qanunauyğunluğu, öz axarı, öz 
paradoksları var.

Osmanlı dövləti Səlcuqlardan sonra yeni tipli dövlət 
kimi formalaşmağa başladı. Teymura məğlub olub 
əsir düşsə də, İbrahim Bəyazid üzərində qələbə çal-
dığı Avropa xaç yürüşlərindən az şey öyrənməmişdi.

Çingizdən, Teymurdan, Orxan Qazidən gələn Qərb-
Şərq dövlət, ordu təcrübəsinin klassik şəxsiyyəti Ya-
vuz Sultanın babası Mehmet Fateh idi. Mehmet Fateh 
İstanbulu fəth edən qüdrətli hökmdar idi. II Bəyazidin 
yumşaq siyasəti 44 yaşlı Yavuzu cin atına mindirdi. 
Və onun ilk qələbəsi atasının başından tacı almaq, 
qardaşlarını kənara itələyib, hökmdar taxtına çıxmaq 
oldu.

Avropa tipli dövlət olan feodal Osmanlı dövləti 
dünyanın tarix boyunca gördüyü çox böyük dövlət idi.

Bu dövlətə imperatorluq demək insafsızlıq və 
ədalətsizlikdir. Ən başlıcası elmi həqiqətə ziddir.

“Dünya bir padşaha girən kimi girdim”, - dedi Şah 
İsmayıl.

Sultan Səlim, əsasən, farsca yazdı, ümmət dedi, 
böyük Türk dövləti qurdu. Şah İsmayıl türkcə yazdı, 
türk dilini dövlət dili səviyyəsinə qaldırdı. Millət, elat 
dəyərlərini ucaltdı.

Üz-üzə gələn iki hökmdar dünyanın taleyini həll 
etdi. Türk dünyası nələrisə qazandı.

Türk dünyası çox şey itirdi.
...Çaldıran Azərbaycanın Güneyində Makunun 

cənubunda, Xoy və Çors şəhərləri arasında böyük bir 
ovalığın adıdır.

İki qardaşın qanına boyanmış Çaldıran nə Vaterlo-
odur, nə də Poltava, Kulikovo...

Düz 492 il bundan öncə - 23 avqust 1514-cü ildə 
Avropadan gətirilmiş yeniçələr Osmanlı ordusu, ov-
dan və əyləncədən məst olmuş, başı uğurlardan 
gicəllənmiş Şah İsmayılın Səfəvi ordusuna qarşı 
çıxır.

Sözlə Anadolunu fəth edən Qızılbaş dərvişlər 
könülləri fəth etməklə yeni inanc yolunun yeni uğurla-
rını qazanmışdılar.

Osmanlı hökmdarı Bəyazidin səbri və toleransı 
Anadoluda şiə mənəvi fütuhatına yol açmadı.

Fəqət ataların yolu həmişə oğulların yolu olmur. 
Oğul Sultan Səlim hakimiyyətinin ikinci ilində Anado-
luda 40.000 qızılbaşı qılıncdan keçirdi, həbslərin sayı 
həddini keçdi.

Bu göz dağı, könül dağı Çaldıranda üz-üzə da-
yanmış iki qardaş ordunu əks etdirən miniatürdə öz 
əksini tapıb. Eyni doğma dildə danışan bu iki ordu 
bir az sonra səfər yorğunluğunu çıxarmamış Osmanlı 
ordusu və özündən əmin cəngavər Səfəvi ordusu bir-
birini qanına qəltan etmək üçün savaşa başlayacaq.

Mən həmişə bu miniatürə baxanda sünni-şiə qar-
şıdurmasını, Osmanlı -Səfəvi düşmənliyini deyil, eyni 
müqəddəs kitabı oxuyub, eyni dildə danışan, eyni 
musiqidən, xalçadan, yeməklərdən, içkilərdən zövq 
alan vahid milləti -Türk millətinin böyüklüyünü xatır-
layıram.

Xırda hesablarla üz-üzə gətirilən bir millətin iki 
dövləti cahan hökmranlığını bir yana qoyub bir-birinə 
girdi.

Avropa rahat nəfəs aldı.
Türk və İslam düşmənlərinin şadlığı yerə-göyə sığ-

maz oldu.
...Əvvəla top atəşi başladı. Yeniçərlərin önündə 

arabalar və dəvələr sipər çəkib dayanmışdı. Bir-birinə 
zəncirlə bağlanmış 500 top Şah İsmayılın süvari or-
dusunun başına od ələməyə başladı. Qılınc, şeşpər, 
nizə, qalxan məsafəsi bir anın içində yox olub getdi. 
Gözlənilməz yaylım və top atəşindən sarsılıb səfi da-
ğılan Səfəvi ordusu qanlı savaşa girdi. Sultan Səlim 
Osmanlı ordusunun mərkəzində idi. Vəzirləri ilə dö-
yüşü seyr edirdi. Qısa və sərt nitqi ilə sözünü demiş 
hökmdar zor dilində dediyini sübut etməli idi.

Osmanlının sağ qanadındakı Xadim Sinan paşa-
nın rəhbərlik etdiyi Anadolu və Qaraman əsgərləri, 
sol qanadında isə Hasan paşanın rəhbərlik etdiyi 
Rumeli əsgərləri düzülmüşdülər. Yeniçərlər əllərində 
füfruq sipər çəkmişdilər.

Zəncirlərlə bir-birinə bağlı toplar arxada idi, 
türkmənlərin sərkərdəsi Əli bəy Dulqadiri öncü, Sədi 
paşa isə ehtiyat qoşununa başçılıq edirdi.

Bu ordu nizamı alışılmış mutad-nizam idi.
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2500-3000 illik Osmanlı ordusu artıq Avropaya 
meydan oxuyaraq ordu quruculuğunu sınaqdan ke-
çirirdi.

Əksəriyyəti Ustaclı, Varsaq, Rumlu, Qacar və Qa-
ramanlı türkmənləri olan Şah ordusu sağ və sol qa-
naddan ibarət idi. Sağ qola Şah İsmayıl özü, sol qola 
Ustaclı Məhəmməd xan sərkərdəlik edirdi. Baş vəzir 
Nemətulla və Seyid Əsgər mərkəzdə qərar tapmışdı.

Şah İsmayılın məqsədi Osmanlı ordusunda hər 
iki qanaddan ildırım sürətli zərbə vurmaq və rəqibin 
arxasına keçərək mühasirəyə salmaq idi. Osmanlı or-
dusu içində qızılbaşlar var idi və Şah İsmayıl onların 
rolunu da nəzərə almışdı.

Əksəriyyəti süvarilərdən ibarət olan şah Ordusu-
na top atəşi pərxaşlıq salmışdı. 40.000 seçkin süvari 
taktiki və strateji həcmlə imkanlarını itirmişdi.

Ümid fərdi qəhrəmanlığa və fövqəladə döyüş 
fədakarlığına qalmışdı.

Bu fədakarlığı Şah İsmayıl və onun sərkərdələri 
göstərirdi.

Döyüş meydanında Şah İsmayıl görünməmiş dö-
yüş qəhrəmanlığı göstərirdi.

Sultan Süleymanla üzbəüz savaş eşqi ilə yanıb-
yaxılan Şah İsmayıl yanılmışdı.

Cəngavərlik bitmişdi. Odlu silahlarla yeni zaman, 
yeni müharibə çağı başlamışdı.

Və Sultan Səlim hündürdən bu mənzərəni seyr 
edib artıq Şah İsmayıla yox, uzaq Vyanaya, Avropa 
yollarına, müqəddəs İslam torpaqlarına baxırdı.

Axşama doğru döyüş bitmək üzrə idi və bitdi.
Çaldıran üzü “Şah mənəm” deyib Şah İsmayılı 

meydandan qaçıran əsgərlərin igidliyi sayəsində xi-
las oldu.

Sultan Səlim qələbə çaldı. Türk dünyası uduzdu. 
Şah İsmayıl bir şəxsiyyət kimi yaşasa da, tarixə qo-
vuşdu.

Təbrizə ruh bədənə girən kimi daxil olan Şah İsma-
yıl Təbrizdən ruh bədəndən çıxan kimi çıxdı...

Bu acı döyüş haqqında çox şey yazmaq istədim. 
Ancaq qələm yazmadı.

Çaldıran nə marafondur, nə Vaterloudur, nə də 
Borodino, nə də ki Qrünvald, Port-Artur...

Dünyanın düz məşhur döyüşündə də Çaldıranın 
adı keçmir.

Çaldıran ibrət döyüşüdür, iki qardaşın qanı tökül-
düyü Habil-Qabil savaşının davamıdır.

Belə döyüşlərə Allahın da qəzəbi tutur.
Bu gün ana dilinin rəsmiyyəti olmayan Təbriz tor-

pağının beşdə biri, düşmən ayaqları altında olan Şi-
mali Azərbaycan müqəddəs torpaqlardan Vyana qa-
pılarına uzanan cahan dövləti əvəzinə Anadoluda bir 
ovuc kürdlə boğuşan Osmanlı dövləti varisləri, yanış 
Kərkük, qərib Dərbənd, Borçalı, Göyçə... Çaldıran-
dan başlayan fəlakəti yaşamaqdadır.

Çaldıranın yarasından süzülən qan qurumayıb. 
Tanrı lənəti Çaldıranda qırmızı lalələr kimi bitib. Hər 
lalə bir qardaşın tər damla qanıdır. Çaldıran hər ilin 

yazında bu lalə gölündəki qıpqırmızı qan ilə çimir.
Heyhat!
...Çaldıran döyüşünün bir mənzərəsi də “Koroğlu” 

dastanıdır. Koroğlunun qocalığı yeni zamanla köhnə 
zamanın final səhnəsidir:

Axır əcəl gəldi yatdı hay-haray! 
Çəkdiyim qovğalar bitdi hay-haray! 
Tüfəng çıxdı, mərdlik getdi hay-haray! 
Mənmi qocalmışam, ya zamanamı?

Koroğlu Misri qılıncı belindən açıb atdı yerə.
Dedi: “İndi bic əyyamdı. Bundan sonra igidlik bir 

qara pula dəyməz. Mən bu gündən Koroğluluğu yerə 
qoyuram”.

“Koroğlu”nu başqa dastanlardan ayıran da elə bu 
Zaman hüdudlanmasıdır: mifdən odlu silahın çıxma-
sına qədər uzanan zaman yolu bitir. Çaldıran döyüşü 
və ümumtürk faciəsinin bir dövrünün dastan dilindəki 
ifadəsi “Koroğlu”dur. Bəşəriyyətin inkişafı yalnız 
mədəniyyət dəyəri ilə ölçülmür, həm də gərgin silahın 
gücü və miqyası ilə ölçülür...

...Yavuz Sultan yorulmuşdu. Özününkülər üzərində 
qələbə ona zövq vermirdi. Öz qanından olan insanla-
ra odlu silah qabağında kişi kimi ölüm seçməsi onun 
içindəki bilmədiyi yerə od salıb yandırırdı.

Yavuz atın başını çevirdi günbatana.
Nə qıtlıq, nə aclıq, nə yorğunluq, nə Avropa şövqü, 

nə yeniçər düşkünlüyü... Yox. Qardaş qanı onu vur-
du.

O qandan gözlə görünməyən bir zərrənin mində biri 
onun bədənində qaldı. İllər keçdi, fütuhat gərdişində 
o zərrə qan bir tabaq oldu və fatehi öldürdü.

Qardaş qanı dünya cahangirinə möhlət vermədi.
...Qardaş yarası sağalmır. Zaman keçdikcə sağal-

mış kimi görünür, ancaq o yaraların yaratdığı çatlar, 
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şikəstliklər sağalmır ki, sağalmır. Yalnız Şərqdə deyil, 
bütün Avrasiyada, yəni o zamanın bütün mədəni dün-
yasında yeni dünya düzəni türklərin əlində olmuşdu. 
Fəqət qan qardaşlarının dövlət qardaşı olmaması bö-
yük strategiyalarını məhv etdi. Osmanlı imperatorlu-
ğunun XIV yüzillikdən başlayıb XX əsrin əvvəllərində 
sona çatan böyük böhranının və süqutunun səbəbi 
bu qardaş savaşı idi.

Azərbaycanda Səfəvilərdən sonra beli bükülən, 
hətta Nadir şah, Qacar dövründə belə düzəlməyən 
və süquta, bölünməyə, parçalanmaya aparan yolun 
əsas toxumları XVI əsrdə əkilmişdi.

Türk tarixinin faciəsi budur. Bu faciənin fəlsəfəsi 
də yox deyildir. Bu barədə bir az sonra.

Düz 10 il Şah tənha yaşadı.
Düz 10 il Şah Xətai oldu.
Şah İsmayıl Çaldıran döyüşündə həlak olmuşdu. 

Bir qələm qalmışdı, bir söz, bir ürək. Qələm yazdı, 
söz qubarlandı, ürək ağladı.

“Günahkarın günahından keçərlər”.
Şah Xətai Şah İsmayılın günahından keçmədi. 

Çünki o, günahın nə olduğunu bilmədi.
İllər keçdikcə o, tənhalığını da hiss etmirdi. 

Məğlubiyyət yarasının gündən-günə artan ağrısı, sı-
zım-sızım sızlayan eşq yarasının ağrısına qovuşur, 
onu bu dünyanın dərdindən, sevgisindən, həsrətindən 
alıb uzaqlara aparırdı.

Həzrəti peyğəmbərin ali qənşərinə, Həzrəti Əlinin, 
Əhməd Yasəvinin, Mənsur Həllacın hüzuruna aparır-
dı.

Onlarla xəyali söhbətlər gecələr olur, gündüzlər 
uzanır, gündüzlər olub, gecələr davam edirdi. Şah 

bu dünyanı unutmuşdu. Bu dünya Şah üçün bir uşaq 
oyuncağı qədər anlam daşımırdı.

Hərdən atının qarşısında yay kimi dartılıb şahə 
qalxan dağ ceyranı, kol dibindəki boynubükük qan 
bənövşə onun yadına kimlərisə salırdı. Gözəllik onun 
beynində ildırım kimi çaxırdı. Ancaq bir an. Və bircə 
andan sonra Şah yenidən öz dünyasına dönür, bu 
dünyanın gözəlliyini görməz olurdu.

Üz-üzə gəldiyi vəhşilərlə canlı savaş ona yaxınla-
şan illərin savaşını xatırladır, böyük zəfərlərin yovşan 
ətrinə bənzəyən qoxusu burnuna gəldikcə diksinirdi 
Şah. Amma o da tez keçirdi. Şah iç dünyasından daha 
böyük döyüşlərə, daha qanlı savaşlara dönürdü.

Şah tənha idi. Şah bu böyük sarayda yüzlərlə in-
sanın içində sabahın açılmasını gözləyən yalqız ul-
duz kimi tənha idi. Dünya Şahı unutmuşdu, Şah da 
dünyanı...

Sonra düz on il səfər etmədi, savaş yapmadı.
Öcünü ovdan aldı. Öldürdüyü şir, pələng onu ovut-

du. Ürəyində Taclıbəyim yarası, Çaldıran ağrısı.
At belində irəli cumdu, o biləklə o qılıncı çaldı.
Öldürdüyü pələng oldu, şir oldu, ceyran oldu, cü-

yür oldu.
Düz on Cahanı tutmaq istəyən şah dərdini Sözə 

dedi. Sözlə ovutdu könlünü.
...Yavuz Səlimlə Şah İsmayılı birləşdirən bir bö-

yük şəxsiyyət Füzulidir. Tarixçilər, siyasətçilər “bö-
yük” təyinini iki hökmdara, iki şairə işlətmədiyim və 
Füzuliyə müncər etdiyim üçün məndən inciyə bilərlər. 
Qılınc, dövlət, hakimiyyət anlamında Yavuz Səlim də, 
Şah İsmayıl da ondan qüdrətlidir.

Və Füzulinin Yavuz Sultan və Şah İsmayıla şerlər, 

Şah İsmayıl - Sultan Səlim savaşı Yaddaş
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qəsidələr yazması tamamilə təbiidir. Füzulinin türk 
kimliyi və dövlət kimliyini qarşı-qarşıya dayanmış iki 
türk hökmdarına, iki türk şairinə bağlamağından doğ-
ma nə ola bilər?

Şah Xətainin yazdığı:

Yetdikcə tükənir ərəbin kuhu məskəni,
Bağdad içində hər neçə kim türkmanqopar...

- misraları Türk torpağının hüquqlarını genişləndirən, 
türk dilinin ucalığını rəsmən təsdiq edən hökmdar-şa-
irin idealoji konsepsiyasıdır. Belə bir hökmdar-şairə 
necə şer yazmayasan?!

Və Füzuli yazırdı.
Onun yazdıqlarının çox az hissəsi öz zamanının 

içində, çox böyük hissəsi bu zamanın dışında idi.
Füzuli öz zamanına sığmırdı.

Həm zərurət, həm istehza. Çaldıran döyüşü.
Tarixin axışını heç kəs dayandırmaq gücündə 

deyil. Tarix həmişə bədbəxtlikdən xoşbəxtliyə, 
gücsüzlükdən gücə, qüdrətə, yüksəlişə də de-
yil. Bəşəriyyətin inkişafı ilə tarixi dəyişim düz 
mütənasib deyil. XX əsrin əvvəllərində dünyaya 
sözdə ədalətli dövlət kimi gələn sovet imperiya-
sı, əsrin ortalarına doğru faşist rejiminin örnəyi 
oldu, sovetlər dağılandan sonra yalan adı de-
mokratik, əslində avtoritar postsovet dövlətləri 
zamanın irəliyə doğru inkişafını deyil, çöküşü, 
geriləməni əks etdirir. Bu tarixi inkişaf deyil, ta-
rixi ziddiyyətdir. Ziddiyyətlərin həll olunmaması 
fikri də doğru sayıla bilməz. Ziddiyyətləri zamanın 
axışı, dəyişimi içində milli və bəşəri, mədəniyyət, 
tolarans-səbr həll edir.

Tarixi zərurət Sultan Səlimlə Şah İsmayılı üz-
üzə gətirdi. Məğlub Türk-İslam Dünyası oldu. 
Elə qələbələr var ki, onları formal göstəricilərdə 
dəyərləndirmək yanlışdır.

Sultan Səlimin formal qələbəsi dəyişən zama-
nın və həll olunmayan ziddiyyətlərin qələbəsi idi.

Bu mənada tarixin kinayəsini görməmək, duy-
mamaq, dərk etməmək də imkan xaricindədir... 
Ancaq...

Tarix heç vaxt köhnəlmir. Tarixin dərsləri 
həmişə diri və canlıdır.

Bir müdrikin dediyi kimi «Tarix ölülərlə dirilərin 
və hələ doğulmamışların birliyi, vəhdətidir”.

Və böyük M.Hadi demişkən:

Bəşər tarixi matəmdir,
bu şer tarixi möhnətdir,
Yazılmış qissələr
Başdan ayağa həp misibətdir.

Bəzən gözəl sözlər gözəl olmayan həqiqətləri 
gizlətmək üçün yaranır.

Allah bizi tarixin müsibətlərindən qorusun! 
Allah bizi bizdən qorusun!

SON SÖZ ƏVƏZİ

Şah İsmayıl - Sultan Səlim savaşı Yaddaş
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“Koroğlu” eposunun Paris nüsxəsi 1832-ci 
ildə Cənubi Azərbaycanda xalq aşıqlarının 
dilindən qələmə alınmış, 1842-ci ildə 
İngiltərədə, Londonda ingiliscə, 1843-cü 
ildə Almaniyada, Sürixdə almanca, 50-ci 
illərin əvvəllərində Fransada, Parisdə 
fransızca, 1857-ci ildə Çar Rusiyasında, 
Tiflisdə rusca... və nəhayət, 1997-ci ildə öz 
vətəni Azərbaycanda, Bakıda ana dilində 
nəşr olunmuşdur. XIX yüzillikdə “Koroğlu” 
digər Avropa ölkələrində də geniş 
yayılmışdı. 

Eposu dünyaya tanıtmaq missiyasını hamıdan 
öncə rus diplomatı Aleksandr Xodzko öhdəsinə gö-
türmüşdür. O, mənşəcə polyak idi. Dövrünün tanınmış 
şərqşünası, şairi və mütərcimi olmasına baxmayaraq, 
Xodzko tamamilə başqa xidməti ilə mədəniyyət tarixinə 
düşmüşdür. Belə ki, o, İranın şimalında yerli ziyalılar-
dan «Koroğlu» eposunun əlyazmasını əldə edib ingilis 
dilinə çevirmiş və 1842-ci ildə Londonda nəşr etdirmiş-
dir. A.Xodzko XIX yüzilliyin 30-cu illərindən etibarən Ru-
siyanın İrandakı Missionerlər Cəmiyyətində mütərcim 
kimi də fəaliyyət göstərmiş, sonralar Rəşt və Cilanda rus 
səfiri vəzifəsində çalışmışdır. Onun nəşr etdirdiyi epos 
bir il sonra Volfun tərcüməsi ilə alman oxucularına, qısa 
müddət ərzində isə bütün Avropaya və Rusiyaya yayıl-
mışdır. «Koroğlunun sərgüzəşt və improvizasiyaları»nı 
məşhur romançı Jorj Sand Adolf Brelyenlə birlikdə 
fransız dilinə çevirmişdir. A.Haksthauzen və b. eposun 
qəhrəmanı haqqında maraqlı fikirlər irəli sürmüşlər. Ko-
roğlu “Şahnamə” qəhrəmanlarından üstün sayılmış, He-
raklla əlaqələndirmiş, nəğməkarlığına və qəhrəmanlığı 
vəsf etməsinə görə onun Şərqdə məşhurluğu Hömerin  
Avropadakı şöhrətinə bərabər tutulmuşdur. 

«Koroğlu»nun A.Xodzko variantı son dəfə ilk nəşrinə 
uyğun şəkildə 1971-ci ildə Nyu-Yorkda çap olmuşdur. 
«Müqəddimə»də A.Xodzko yazır ki, əsəri Şimali İran və 
Xəzərətrafı torpaqlarda yaşayan əhalinin dilindən özü 
yazıya almışdır. Faktlar onun eposla bir sırada Avropa-

da öz adını da şöhrətləndirmək istədiyini, bu məqsədlə 
heç kəsin tanımadığı toplayıcının adının üstündən xətt 
çəkməyi aydınlaşır. Ötən əsrin sonlarında Parisin Milli 
Kitabxanasından eposun orijinal əlyazması aşkarlan-
mışdır. Bu mətndən məlum olur ki, A.Xodzko Londonda 
çapa verdiyi eposu hazır əlyazmadan tərcümə etmiş-
dir. Əslində epos  Hacı Mirzə İsgəndərin təşəbbüsü ilə 
yazı yaddaşına köçürülmüşdür. Mətndə əlyazmanın 
qələmə alınma tarixi də dəqiq göstərilir: çərşənbə günü, 
rəbiüləvvəl ayının 15-i, hicri-qəməri 1250. Miladi tarixinə 
çevirəndə 1832-ci il edir. Eposun söyləyicisi və yazıya 
alanı barədəki qeyddə göstərilir ki, “Koroğlu” nağılını Aşıq 
Sadıq danışmışdır. O, mətndə «Sadıq bəy» adı ilə verilir.  
Eposu Mirzə Əbdülvahab qələmə almış, Mirzə İsgəndərin 
nökər və qulluqçuları – Mirzə Mehdi Gilani, Həzrətqulu 
bəy və Yaqub bəy isə onaşahidlik etmişlər. Əlyazmanın 
sonunda belə bir qeyd də var: «Bu nüsxəni əvvəldən-axı-
ra qədər Mahmud xan Dünbüli Dircuy toplamışdır. Mətn 
düzgündür, lakin türki rəsmül-xəttində bir neçə səhv 
getmişdir. Ulu Mirzə İsgəndər bunu qeyd etsə də, onları 
düzəltməyə fürsət olmadı». Paris nüsxəsində epos qol-
lara deyil, şərti olaraq məclislərə ayrılır. Məclislərin sayı 
13-dür, lakin bir-iki yerdə hadisələr yarımçıq kəsilir, ardı 
növbəti məclisdə davam etdirilir.

Eposun serləri Azərbaycan türkcəsindədir və tür-
kü adıyla verilir. Nəsr hissəsi farsca çevrilərək qələmə 
alınmışdır. Maraqlıdır ki, o zamanın ənənəsinə əsasən 
epos dastan adlandırılmır, əlyazmanın sonunda deyilir 
ki, Koroğlu nağılı başa çatdı. Eposda Koroğlunun əvvəlki 
yeniyetməlik adı Rövşəndir. Atası isə Mirzə Sərraf kimi 
göstərilir. Mirzə Sərraf Sultan Muradın baş ilxıçısıdır. Son 
məlumat (Koroğlunun Sultan Muradın dövründə yaşa-
ması) barədə “Koroğlu”nun London nəşrindən təxminən 
yüz 110 il əvvəl qələmə alınmış “Nəğmələr” (1721) kita-
bında da (yazıya alanı tacir Eliyas Muşeqdir) irəli sürü-
lür. Eposun Xodzko variantında variantda Mirzə Sərraf 
ilxıçı olmaqla yanaşı, bilici və münəccimdir. Rövşən isə 
təhsillidir, yazıb-oxumağı bacarır.

Eposda dəlilərin sayı 777 göstərilir. Bu, aşıqların epo-
su real tarixi hadisələrə uyğunlaşdırmaq meylindən irəli 
gəlir. Ola bilsin ki, digər variantlarda rastlaşdığımız 7777 
rəqəmi daha dərin qatlarla bağlıdır. Mifik anlamda bu 

“Koroğlu” eposu – olduğu kimi Abidə
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saya gəlməz çoxluq mənasında işlənir.
Birinci məclisdə Ceyhun çayından bir at çıxıb iki 

madyanı basır. Məlum hadisəyə görə onun gözləri çıxa-
rılır. Rövşən atasının sağalmaq imkanını əldən buraxır. 
Mirzə Sərraf oğlunu qarğayır və vəsiyyət edir ki, İran şahı 
səni tələb edəcək, onun qulluğuna get. İkinci məclisdə 
Rövşən Dəli Həsənlə qarşılaşır, sonra İrəvan hakimi 
Hüseynəli xanın qoşunu ilə vuruşur. Maraqlı epizodların 
birində göstərilir ki, Koroğlunun siğə tacir qardaşı Xacə 
Yaqub Urfa şəhərində Mir İbrahim adlı bir qəssabın 13-
14 yaşlı oğlu Eyvazla rastlaşır. Bu məqamda tacir folk-
lor ənənəsinə tamamilə yad məzmunda (oğlan qız kimi 
təriflənir), əruz vəznində, xalq təfəkkürü ilə əlaqəsi olma-
yan bir qəzəl söyləyir:

Sevdi könlüm yenə bir qaşı kaman oğlanı,
Beli incə, ləbi qönçə, bir güli-xəndanı….
Adı Eyvazxan ola, həşt behiştin çəməni,
Sənəti qəssab ola, özü ki, gövhər kanı…

Yazılı ədəbiyyata xas bu şer mətni təsdiqləyir ki, 
eposdakı saxta “gədalıq” motivləri qələmə alanlar 
tərəfindən qondarılmışdır. Çünki sonrakı epizodlarda 
Eyvaz olduqca ziddiyyətli təsvir edilir. Bir tərəfdən qız 
kimi gözəldir, məclisdə saqilik edir, kişiləri “eşqə çağı-
rır”, digər tərəfdən Koroğlunun oğulluğudur, yeri gələndə 
atalığını Çənlibeldə igidliklə əvəz edir, döyüşlərdə şücaət 
göstərir. Hətta bir epizodda Tərcəm elindən Nəzər Cəlali 
adlı birisi Eyvaza gəda kimi baxır, onun şərab paylama-
sını tələb edir. Eyvaz bunu şərəfinə sığışdırmır, acıq edib 
Bolu bəyə qoşulur.

Naxçıvan vilayətindən Dəmirçioğlu özü Çənlibelə gəlir. 
Bəlli Əhməd isə İstambulda Məkkə ziyarətinə getmiş Sul-
tan Muradın qızı Nigar xanımla görüşür. Bu əhvalata iki 
məclis (4-5) həsr olunur.

Məclislərdə təsvir edilir ki, Xunis elindən Keçəl Həmzə 
Qıratı qaçırır. Giziroğlu Mustafabəy 12 minlik qoşunu ilə 
Koroğluya bir neçə dəfə qonaq olur. O, konfiliktlərdə, 
qarşıdurmalarda ön planda göstərilir. Qarslı Əhməd Pa-
şanın qızı Pərizad xanım almasatanla Koroğluya xəbər 
göndərir ki, gəl məni apar. Giziroğlu Mustafabəy Toqat 
paşasının bağından durna əti gətirməsini istəyir. Eposda 
sonralar yaziya alınan variantlardan fərqli  olaraq Koroğ-
lu və dəlilər arasında kəskin qarşıdurma halları da verilir. 
Məsələn, Eyvaz Dəmirçioğlunun başını yarır. Koroğlu 
Eyvaza dinmir. Dəmirçioğlu Koroğludan küsüb Giziroğlu 
Mustafabəyin yanına yollanır.

Koroğlunun əsir düşməsi hadisəsi «Dədə Qorqud»la 
səsləşir. O, Bolu bəyə qoşulub əli-qolu bağlı İstanbula 
gəlir. Dona xanımın bağında quyuya  salınır. Misir padşa-
hının oğlu İsabalı Koroğlunun ardınca yollanıb macəralar 
göstərir, Koroğlunu xilas edib Dona xanımı qaçırır.

Əsərdə II Şah Abbas Koroğlunu yanına çağırır. Bu 
epizod da digər variantlarda yoxdur. Nəhayət, Koroğlu 
Misri qılıncı mıxladıb Məkkəni ziyarət etmək və atasının 
vəsiyyətini yerinə yetirmək istəyir. Şah Abbasın iki nökəri 
Almas xanla Bəhram xan İsfahan-Kaşan yolunda ov 
edərkən saç-saqqalı ağarmış Koroğlu ilə rastlaşır. Onu 

aldadıb evə aparırlar. Xainlər yuxuya verib əvvəl Qıratın 
başını kəsir, sonra da 24 nəfərlə bircə Koroğlunun üstünə 
cumurlar. Beləcə vəfalı at və xalq qəhrəmanı xəyanətin 
qurbanına çevrilir.

S.S.Pennin 1856-cı ildə Tiflisdə «Keroqlı, vostoçnıy 
poet-nayezdnik» (polnoe sobranie eqo improvizasii s 
prisovokupleniem eqo bioqrafii, perevod s anqliyskoqo) 
adı ilə nəşr etdirdiyi mətn elmi diskussiyalara səbəb ol-
muşdur. «Sovremennik» jurnalında (1856, 10-cu sayı) 
A.N.Pıpinin (əvvələlər N.Q.Çernışevskiyə ünvanlanan) 
məqaləsi və A.N.Samoyloviçin «Dədə Qorqud və Koroğ-
lu haqqında əfsanə» elmi yazısı meydana gəlmişdir. 

S.S.Penn isə kitabdakı “Tərcüməçidən” başlıqlı yazı-
sında gördüyü işin məqsədindən söz açaraq bildirir: “Bu, 
Tiflisdəki “Kavkaz” qəzetinin kitab şəklində oxuculara 
təqdim olunan ilk nəşridir. Mən Qafqazın yerli saz usta-
larının dilindən Koroğlunun nəğmələrini tez-tez eşidir və 
təəssüflənirdim ki, rus dilində eposun ancaq ayrı-ayrı ki-
çik parçaları işıq üzü görüb”. S.S.Penn həmin parçalarda 
Şərq orijinallığı, xalq ruhu və canlı danışıq dilinin tamam 
itdiyini, Aleksandr Xodzkonun nəşrində isə ənənələrin qo-
runub saxlandığını vurğulayır. Tərcüməçi Zaqafqaziyada-
kı koroğluxanlardan eposu bir neçə dəfə böyük həvəslə 
dinlədiyini və eşitdiyi əhvalatların Xodzkonun mətni ilə 
üst-üstə düşdüyünü söyləyir. Təkcə Azərbaycanda de-
yil, bütün Asiya və Avropada məşhurlaşan Koroğlunun 
mənşəyinin hələ araşdırılmadığını qeyd etsə də, onun 

“Tyurkman Tuk” (əslində təkə-turkmən elindən) soyundan 
olduğunu bildirir. O, Koroğluya epos qəhrəmanından çox 
tarixi şəxsiyyət kimi yanaşaraq yazır ki, məşhurlaşdığı çağ-
larda Koroğlu Azərbaycan əyalətinin Salmass vadisində 

“Şamli-bil” qalasını (Çənlibel), yəni “dağ qalası”nı tikdir-
mişdir. Tərcüməçi onu da xüsusi qeyd edir ki, bu qala-
lar barədə el arasında ziddiyyətli fikirlər dolaşır. Belə ki, 
Tiflisdən bir neçə verst aralıda, Kodjorda (Qacarda) qala 
uçuqları var. Guya bura Koroğlunun yay iqamətgahı imiş. 
S.S.Penn Yerevan yaxınlığında da Çənlibel qalasının 
qalıqlarını nişan verildiyini bildirir. Ona qəribə gələn odur 
ki, yerli sakinlər Koroğlunun məskunlaşdığı yeri gah Xoy, 
gah Ərzurum, gah Qaradağda, gah Qaflantan dağların-
da, gah da Türkiyənin müxtəlif bölgələrində göstərirlər. 
Ümumiyyətlə, rus müəlliflərinin Azərbaycan xalq 
qəhrəmanından danışanda çox hallarda “bandıt”, “şay-
ka” ifadələrini işlətməsi son dövrlərin hadisələrini yada 
salır. Tərcüməçi eposu yaradan xalq sənətkarlarını da 
əvvəl pus dilində qəribə adlandırır: “eşek”. Sonra səhvini 
düzəltməyə çalışaraq yazır ki, “ilk məclislərdə bəzi sözləri 
düzgün verə bilməmişəm, əslində Kurat – Kerat, çunqu-
ri-çonquri, eşek-aşik şəklində oxunmalıdır”. Göründüyü 
kimi, tərcüməçi ingılis dilini yaxşı bilsə də, türk dilindən 
tamam xəbərsiz idi. 

Bir məsələ də maraqlıdır ki, kitabda iki saz havası nota 
alınaraq təqdim edilmişdir. Bu, Azərbaycan xalq musiqisi-
nin nota köçürülmüş ilk nümunələridir. Musiqiçilər jurnalı-
mız vasitəsi ilə XIX əsrin ortalarında Koroğlu nəğmələrinin 
hansı ritmlərlə oxunduğunu müəyyənləşdirmək imkanı 
əldə edirlər.

“Koroğlu” eposu – olduğu kimiAbidə
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DAĞLAR

Utanmasam, uşaq kimi ağlaram,
Yamanca düşübdü yadıma dağlar.
İstəyirəm bir ah çəkim ürəkdən,
Qorxuram alışa oduma dağlar.

Qoynunda olanda çəkməmişəm qəm,
Ayrılanda gəlib gözlərimə nəm.
Bəxtimə yar olub, könlümə həmdəm,
Dar gündə yetişib dadıma dağlar.

Şirin laylam olub bulağı, çayı,
Unuda bilmirəm bu haqqı-sayı.
Mənim sevgim yoxdur ondan savayı,
Bəhmənəm, yazılıb adıma dağlar.

DÜNYANIN

Ariflər, alimlər mat qaldı getdi,
İşi müəmmadı, sirdi dünyanın.
Yaşatmaz heç kəsi öz yaşı qədər,
Kişi kimi sözü birdi dünyanın.

Olsa bu dünyada hara yaxşıdı,
Dəyməsin köksünə yara, yaxşıdı.
Demə, bura pisdi, ora yaxşıdı,
Hər qarış torpağı pirdi dünyanın.

Qüdrətdən hopubdu sirr zərrəsinə,
Yüz yol qurban olum bir zərrəsinə,
Qiymət qoymaq olmaz hər zərrəsinə,
Adi daşları da dürdü dünyanın.

A Bəhmən, ömrünün bil qiymətini,
Dost eylə özünə mərdi, mətini.
Bir dəfə gəlibsən gör ləzzətini,
Sənəmi qalıbdı dərdi dünyanın.

 DAĞLAR MƏNİ QUCAĞINDA 

Körpəsiyəm, Ana Vətən
Saxlar məni qucağında.
Çiçəklərlə bir böyüdüb
Dağlar məni qucağında.

Layla deyib gur bulaqlar,
Ondan şirin laylamı var?!
Oxşuyubdu verdikcə bar
Bağlar məni qucağında.

Könül sevib bir maralı,
Duymamışam dərd-məlalı.
Böyüdübdür xoş, səfalı
Çağlar məni qucağında.

Bəhmənəm, düşsəm təlaşa,
Arzularım dəysə daşa,
Görsə ömrüm çatır başa,
Ağlar məni qucağında 

KƏLBƏCƏRDƏ QALIBDI

Daha gözüm yoxdu dünya varında,
Xanimanım Kəlbəcərdə qalıbdı.
O yerlərdən elim-günüm köçəndə
Din-imanım Kəlbəcərdə qalıbdı.

Dünya məndən ötrü zülmətlərə tay,
Həyatım qapısı bağlı bir saray.
Görünmür gözümə nə günəş, nə ay,
Asimanım Kəlbəcərdə qalıbdı.

Durmuşam ölümlə pəncə-pəncədə,
Əriyir varlığım bu işgəncədə.
Quruca cismimdi gəzən Gəncədə,
Bütöv canım Kəlbəcərdə qalıbdı.

TORPAĞI

İlahi, bir qüdrət əzizdən əziz,
Müqəddəs yaradıb 
                        - dedim - torpağı.
Açdım qollarımı, basdım bağrıma,
O qədər sevdim ki, yedim torpağı.

Torpağı qoruyar, bizi qoruyar,
Dərəni-təpəni, düzü qoruyar.
Allah özü sevər, özü qoruyar
Atadan-anadan yetim torpağı.

Dönürəm könüllü qula, nökərə,
Dözürəm cəfaya, batıram tərə.
Sənə baş əyirəm gündə yüz kərə,
Azəri yurdumun qədim torpağı.

NƏ DEDİNİZ,  
A QARTALLI 
QAYALAR?..

Yüz il keçə, min il keçə solmuya,
O çiçəyi məzarıma qoyalar.
Bu torpağın vüsalından ötəri
«Of» - demərəm 
                  bağrım başın oyalar.

Bu dağların başına bax, başına,
Kəklikləri xına qoyub daşına.
Hardan düşüb sinələrin döşünə,
Bu çalarlar, bu rənglər, bu boyalar.

Dərdlərimə sizdən dəva istədim,
Ciyərimə təmiz hava istədim.
Zirvənizdən mən də yuva istədim,
Nə dediniz, a qartallı qayalar?!

Nə dediniz,  a qartallı qayalar?.. Təbiət vurğunları
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KÜLƏYƏ TƏRƏF

Gedirəm üstüncə ana torpağın,
Tutmuşam üzümü küləyə tərəf.
Məkansız, məqsədsiz bir yolçuyam ki,
Baxmıram arzuya, diləyə tərəf.

Acıyır halıma pərvanələr də,
Baxıb, gülür mənə divanələr də.
Əriyir varlığım əfsanələrdə,
Bəzən meyl edirəm mələyə tərəf.

Gah silah verirəm məni atana,
Gah qoşuram qarışqanı kotana,
Gah da zülm edirəm gücüm çatana,
Özüm də çıxıram fələyə tərəf.

MÜQƏDDƏS YARANIB

Müqəddəs yaranıb yaranışından,
Nə böhtandı dünya, nə şərdi dünya.
Neməti şirindi, özü gözəldi,
Əbədi bir mülki, bəşərdi dünya.

İstər əlli yaşa, istər yüz əlli,
Qoynunda yaşamaq bizə təsəlli.
Nə ilki bəllidi, nə sonu bəlli,
Hey oxu... tükənməz əsərdi dünya.

Söküldü saraylar, dağıldı damlar,
A Bəhmən, işləri korladı xamlar.
Olmasa üstündə yaxşı adamlar
Allahın gözündən düşərdi dünya.

DÜZƏLƏ DÜNYA

Bəzən əl eyləyir, bəzən göz vurur,
Bənzəyir bir nazlı gözələ dünya.
Gah görürsən çiçək kimi açılıb,
Gah görürsən dönüb xəzələ dünya.

Qaynamır kiminin asdığı tava,
Dağılır kiminin qurduğu yuva.
Gedir çala-çala hərə bir hava,
Gündə düdük verir yüz ələ dünya.

Yaxşını yaxşıya yar eyləmədi,
Bircə yol utanıb ar eyləmədi.
Fatehlər qılıncı kar eyləmədi,
İnanma şerlə düzələ dünya.

BU DÜNYA

Mərddən əsirgəyir öz sərvətini,
Namərdə, xəsisə mərddi bu dünya.
Zalıma məzlumdur, məzluma zalım,
Yaman amansızdı, sərtdi bu dünya.

Hər ayın, hər ilin durub qəsdində,
Həm şərbət, həm zəhər tutub dəsdində,
Milyonlar zər atır onun üstündə,
Sonu görünməyən nərddi bu dünya.

Eyş ilə işrətdi, ay Vətənoğlu,
Dərd ilə möhnətdi, ay Vətənoğlu,
Çəkməsən ləzzətdi, ay Vətənoğlu,
Çəksən özü boyda dərddi bu dünya.

DÜNYA DEYİL BU

Görür ki, varını talan edirik,
Bizə bel bağlayan dünya deyil bu.
Hər vaxt özü gülür, bizi ağladır,
Heç zamana ağlayan 
                         dünya deyil bu.

Demə ki, qocalıb, qəddi bükülüb,
Divarı dağılıb, daşı sökülüb,
Özülü özündən əzəl tökülüb,
Himindən laxlayan dünya deyil bu.

Verər günahkara öz cəzasını,
Ağıl cəzasını, göz cəzasını,
Hərə bir gün alar öz cəzasını.
Haqsızı haqlayan dünya deyil bu.

Bədəsil anaya söyməmiş olmaz,
Ərköyün oğulu döyməmiş olmaz,
Gülləsi hədəfə dəyməmiş olmaz,
Boş yeri oxlayan dünya deyil bu.

Çoxu Bəhmən kimi yorular gedər,
Çalxanar, bulanar, durular gedər,
Hər gələn hüsnünə vurular gedər,
Heç kimi saxlayan dünya deyil bu.

DÜNYA

Atamı, anamı aldın əlimdən,
Axırda qoydunmu tək məni dünya.
Yerdən yerə vura-vura sınadın,
Çəkdin imtahana, çək məni dünya.

Elə körpəlikdən qəsdimə girdin,
Əziyyət camında əzab içirdin,
Xəlbirin gözündən yaxşı keçirdin,
Xəlbirdən ələyə tök məni dünya.

Şeş verib, beş verib 
                     mənim də nərdim,
Vaxt olub qarşımda diz çöküb 
dərdim, 
Sənin tufanına çox sinə gərdim,
İndi əssə yıxar meh məni dünya.

Hər saat söz olub düzülmək olmur,
Bal tək ürəklərə süzülmək olmur,
Elə şirinsən ki, üzülmək olmur,
Bəlkə bir də bitdim, ək məni dünya.

Səbrin tükənəndə səbri itirdin,
Verdiyin qərarı, əmri itirdin,
Günü günə satdın ömrü itirdin,
Nə yaman aldatdın Bəhməni dünya.

Nə dediniz,  a qartallı qayalar?.. Təbiət vurğunları
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Narın şirəli, turş, şirin və turşaşirin 
gənələrinın sayı 400-700 sayda olur. 

Yaxın Şərqdə nar һələ e. ə. V 
minillikdə məlum idi. 

Qədim һind mənbələrində nar 
şirəsinin müaliçə məqsədi ilə işlədilməsi 
һaqqında məlumat var. Misir papirusların-
da nar şirəsi yer üzünün möçüzələrindən 
biri һesab edilirdi. Roma tarixçisi Böyük 
Plini nardan uniiersal müaliçə vasitəsi 
kimi istifadə edilməsi, yunan Dioskorit 
isə onun şirəsindən şərab һazırlanması 
һaqqıida məlumat vermişlər. Nar Yaxın 
Şərq və Aralıq dənizi ölkələrinə finikiya-
lılar tərəfindən yayılmışdı. Eһtimal olunur 
ki, nar Karfagendən Romaya keçmiş, 
sonralar dünyanın bir çox ölkəsinə apa-
rılmışdır. 

Azərbaycanda nar һələ Tunç 
dövründən məlumdur. Arxeoloji qazıntı-

lar zamanı Xanlar rayonunda kurqandan 
nar ağacının qalıqları, Mingəçevirdən isə 
nar qabığı aşkar edilmişdir. 

Nar aqaçı Asiya və Aralıq dənizi 
ölkələrində, Zaqafqaziyada, o çümlədən 
Azərbaycanda müqəddəs idi və Şərq 
xalqlarında məһsuldarlıq rəmzi sayılırdı. 

Qədim xalqların bir çoxunun mifologi-
yasında nar xüsusi yer tutur, bölünməzliyi, 
bütövlüyü mənalandırır. Nar yabanı 
һalda Orta Asiya, Zaqafqaziya, İran, 
Əfqanıstan və Kiçik Asiyanın dağlıq ra-
yonlarında yayılmışdır. Krım, Daqıstan, 
Orta Asiya və Zaqafqaziya respublika-
larındalarının, o cülədən Azərbaycanın 
əksər bölgələrində becərilir. 

Nar şirəsində 8-19% şəkər, 0,3-9%-
dək limon turşusu, tanin, S vitamini var. 
Cır narın meyvəsindən limon turşusu 
alınır. Nar şirəsindən içki, narşərab 

һazırlanır, bir sıra xörəklərdə istifadə edi-
lir. Tərkibində alkaloid olan gövdə, budaq 
və kökünün qurudulmuş qabığından qur-
dqovucu dərman kimi, meyvəsinin qabı-
ğından isə bəzən kolit və s. xəstəliklərin 
müaliçəsində istifadə olunur. Yarpaq-
larında, kök, gövdə və meyvəsinin qa-
bığında çoxlu miqdarda (32% -dək) aşı 
maddəsi var; zərif dərilərin aşılanmasın-
da və rəng һazırlanmasında işlədilir. 

Göyçay, Ucar nə Beləsuvar rayonla-
rında saһəsi 4 mindən artıq olan 5 nar 
bağı salınmışdır. 1980 ildən başlayaraq 
Azərbaycanda 30 min tondan artıq nar 
isteһsal edilmişdir. 

Azərbaycanda narın Gülöyşə, 
Balamürsəl, Vələs, Qırmızıqabıq, Na-
zikqabıq, Şaһ nar, Qırmızı məla və s. 
növəri əkilir.

Üz cildi

Nar ağaclarının hündürlüyü. 5 m-dək olur. Yarpaqları tamkənarlı və dərivarıdır. Budaqları tikan-
lıdır. Qırmızı, iri çiçəkləri ikicinsiyyətlidir. Qırmızı, yaxud sarımtıl qabıqlı meyvəsi giləmeyvəyə 
oxşayır və kürəvarıdır; çəkisi 300—600 q və daһa çoxdur. 

NAR kimi bölünüb ətrafa səpələnməyək
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