O

MULTİKULTURALİZM

Şahdağın övladları
Qədim tarix, unikal dillər, zəngin mədəniyyət
Dünya dünya olalı bu dağın sehrinə düşüb də onun yaxınlığında qalmağı-yaşamağı istəyənlər az olmayıb. Şahdağ çox şahları,

sərkərdələri öz dolaytarından ötürüb: buralardan Şah ismayıl Xətai də, Nadir şah Əfşar da kimisi ov edərək, kimisi bu yerlərin

gözəlliklərinə heyran qalaraq keçib gediblər. Dünyaca məşhur Aleksandr Düma-ata isə haqqında çoxlu əfsanələr dinlədiyi, knyaz
Baqrationun öydüyü Şahdağı Quba şəhərindən seyr edib, onu ehtiramla “qarlı azman" adlandırıb.

Gələnlər gəlib və gedib, qalanlar isə yalnız onlar olub - bu dağa övlad qədər sədaqətli şahdağlılar...

ox qədim zamanlardan dəniz səviyyəsindən 4243 metr hündürlükdə olan

Şahdağın şərq ətəklərində məskən salmış yeddi azsaylı xalqın nümayəndələri

Ç

- Buduq, Qrız və Xınalıq kəndlərinin, eləcə də həmin civarda bir-birinə yaxın
yerləşən Haput, Cek, Əlik və Yergücün əhalisi etnoqrafik ədəbiyyatda “Şahdağ

qrupu xalqları” və ya "Şahdağ milli-etnik qrupu” adlandırılır, bəzən də onlara
“kiçik yeddilər” deyirlər. Belə ümumiləşdirici təqdimat həmin xalqların eyni

ərazidə yerləşməsi, etnomədəni baxımdan bir-birinə çox yaxın olmaları ilə izah
edilir. Onlar Azərbaycanın ən ucqar yaşayıŞ məntəqələrində məskunlaşaraq,

özlərinə xas olan etnokultural xüsusiyyətlərini, adət-ənənələrini indiyədək

qoruyub saxlayıblar.

Şahdağ xalqları islam dininin sünni təriqətinə mənsubdurlar. Bu xalqların dünyagörüşündə

ibtidai inamlar, inanclar hələ də qalmaqdadır. Onların məişətlərində dinə qədərki təbiətlə bağlı

inamlara təsadüf olunur. Dilləri Şimali Qafqaz dilləri ailəsinin Nax-Dağıstan qrupuna aiddir. Buduq

və qrız dilləri yaxın olsalar da, fərqli dillər sayılırlar. Xınalıq dili isə Şimali Qafqaz dilləri ailəsinə

mənsubdur və spesifik xüsusiyyətlərinə görə bu dillər arasında ayrıca yer tutur. Şahdağlıların in-
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YERLƏŞDİKLƏRİ BÖLGƏNİN
TARİXİ SİYASİ-MƏDƏNİ
HƏYATINDA ÖNƏMLİ ROL
OYNAMIŞ ŞAHDAĞLILARIN
ADLARINA HƏLƏ ANTİK
YUNAN MÜƏLLİFİ STRABONUN
ƏSƏRLƏRİNDƏ RAST GƏLİNİR

teqrasiya prosesləri nəticəsində getdikcə daha sürətlə itib getməkdə
olan dillərinin qorunması zərurəti barəsində danışarkən hazırda yalnız

Xınalıqdakı orta məktəbin ibtidai siniflərində bu qrupun dilinin tədris
olunmasını söyləmək olar. Digər şahdağlıların dillərində isə ibtidai
tədris yoxdur. Xınalıq və Buduq dillərinin həvəskar səviyyədə latın əsaslı

əlifbalarının yaradılması təcrübəsinin mövcudluğunu nəzərə alaraq eyni
dil qrupuna aid şahdağlılar üçün ümumi əlifbanın tərtib edilməsi və bu
dillərin həm şahdağlıların ana kəndlərində və həm də yaşadıqları düzən
kəndlərdə ibtidai səviyyədə tədrisi ümumdünya mədəni irsinin unikal
hadisələrindən olan həmin dillərin yox olmasını önləyərdi.

Yerləşdikləri bölgənin tarixi siyasi-mədəni həyatında önəmli rol
oynamış şahdağlıların adlarına hələ antik yunan müəllifi Strabonun
əsərlərində rast gəlinir. Klassik Azərbaycan ərazisində tarixən mövcud

olmuş dövlət quruluşları içərisində mühüm rola malik Qafqaz Albani

Şahdağ xalqları haqqında tarixi məlumatlar azdır. Onlar haqqında

yası dövlətinin yaradılmasında və yaşamasında fəal iştirak etmiş Qaf

qısa bilgilər XIX əsr rus müəlliflərinin Azərbaycanla bağlı qeydlərində

qaz Albaniyası tayfalarının birbaşa varisləri sayılan bu etnik qruplar öz

də yer alıb. Etnoqrafik tədqiqatlara gəldikdə, Şahdağ xalqları haqqında

ilkinliklərini əsas etibarilə gününmüzədək qoruyub saxlaya bilmişlər.

nisbətən geniş məlumatlar "Dünya xalqları” silsiləsinə daxil olan “Qaf

Elə həmin Strabonun qeyd etdiyi Qafqaz Albaniyası dövlətini təşkil etmiş
Alban Tayfa ittifaqına daxil 26 qrup arasında şahdağlıların da adlarına

qaz xalqları” əsərinin II cildində verilib. Şahdağ xalqlarına həsr olunan

rast gəlirik. Say etibarilə az olsalar da bu kəndlərin hərəsinin əhalisi

geniş etnoqrafik tədqiqat kimi rus sovet etnoqrafı Nataliya Volkovanın
“Xınalıq” adlı məqaləsini və imammirzə Şahbazovun “XIX əsr - XX əsrin

ayrı-ayrılıqda bir etnik qrupdur. Yeddiliyin hər birinin özünə xas adət-

əvvəllərində Şahdağ qrupu xalqlarının maddi mədəniyyəti (tarixi-etnoq-

ənənəsi, etnomədəniyyəti var.

rafik tədqiqat)" mövzusunda yazdığı namizədlik dissertasiyasını qeyd

1886-cı ilə aid statistik məlumatlara görə Bakı quberniyasının Göy

etmək lazımdır. Şahdağ xalqlarının etnoqrafiyasına Qəmərşah Cavado

çay qəzasının Lahıc sahəsində və Quba qəzasının Qusar, Quba, Dəvəçi

vun "Azərbaycanın azsaylı xalqları və milli azlıqları” əsərində də geniş

və Müşkür sahələrində ümumilikdə 45700 nəfər şahdağlı yaşayırdı ki,

yer ayrılıb. Şahdağ xalqları tədqiqat obyekti kimi etnoqraflardan daha

bunlardan 3420 nəfəri buduqlular, 7767 nəfəri qrızlılar, 2315 nəfəri xı-

çox dilçilərin diqqət mərkəzində olub.

nalıqlılar idi. Bu isə bütövlükdə Quba qəzasının əhalisinin 12 faizindən

Uzun dövrlər gediş-gəlişin çətin olduğu məkanlarda - dağlarda

çoxu demək idi. 1926-cı il siyahıyaalınmasında buduqlular 2 min, qrız-

yaşayıb dağlar kimi bəzən sərt, çox vaxtsa xoşgörülü, qonaqcıl olan

lılar 2600, xınalıqlılar isə yalnız 100 nəfər olaraq göstərilib. 1959-cu

dürüst-mərd şahdağlıların müasir dövrümüzə qədər öz varlıqlarını

il siyahıyaalınmasında şahdağlılar ayrıca xalqlar kimi göstərilməyib.

qoruyub saxlamalarının əsas səbəbi, məhz başqa xalqlarla inteqra

2009-cu il siyahıyaalınmasında isə Azərbaycanda yalnız təqribən 4400

siya olmamalarıdır. Lakin buna baxmayaraq Şahdağ xalqları heç vaxt

qrızlının və 2200 nəfər xınalıqlının yaşadığı qeyd edilib.

Azərbaycanda və dünyada cərəyan edən başlıca hadisələrdən kənarda

Şahdağ qrupuna aid insanlar təqribən son 150 il ərzində ətrafdakı
Xaçmaz, Şabran, Qusar, Zərdab, Qəbələ, ismayıllı, Ağsu və digər düzən

qalmamışlar.

rayonlarda 300-dən artıq yeni kənd yaradaraq orada yaşamaqdadırlar.

olublar. Qışlaqlarını Yaşma düzündə, Xızı, Hacıqabul, Şirvan və Salyan

Bundan başqa qonşu Dağıstan ərazisindəki bir sıra kəndlərdə, eləcə də
Azərbaycanın və keçmiş SSRİ-nin bəzi şəhərlərində şahdağlı ailələri

yaydan başlayardı. Yol üstündə olarkən ərzaq tədarükü görürmüşlər.

vardır.

Pendir, yağ, qovrulmuş buğda yarıbişmiş ərzağın əsasını təşkil edir

Şahdağ xalqları ənənəvi şəkildə köçmə qoyunçuluqla məşğul

ərazilərində qurublar. Köçə bütün ailə ilə yollanardılar və buna hazırlıq
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di. Köçdən əvvəl kəndlərin əsas meydanında toplaşan ağsaqqallar

Şahdağlıların yaşadığı qədim kəndlər oxşar quruluşa məlikdirlər.

məsləhətləşərdilər. Bu məsləhətləşmənin məqsədi köçə hazırlıq idi.

Əksər kəndlərin dağlıq ərazilərdə yerləşməsi, geniş torpaq sahələrinin

Köç qruplarla reallaşırdı. Bu qrupa adətən qohumlar, yaxın adamlar da

olmaması ilə əlaqədar bu xalqların yaşayış evləri terrasvaridir. Bu

xil olurdu. Qrupların formalaşdırılması könüllü surətdə, sərbəst şəkildə

xüsusiyyət Cek, Hapıt və Xınalıq kəndlərində özünü qabarıq göstərir.

baş tuturdu. Hər qrup ayrı-ayrı ailələrdən təşkil edilirdi. Köç zamanı hər

Evlər sanki bir-birinin davamıdır. Bir evin damı, sanki digər evin ey

ailə öz alaçığını qururdu. Qoyunçuluqla yanaşı, bu ərazilərin sakinləri,

vanıdır. Hər bir Şahdağ kəndi məhəllələrdən ibarətdir. Bu məhəllələrin

qismən də olsa, əkinçiliklə də məşğul olublar. Başlıca olaraq arpa,

öz meydanları var ki, boş vaxtlarında yaşlı kişilər bu meydanda əsasən

buğda, çovdar, mərci kimi bitkilər becərilərdi. Lakin əhali özünü taxıl

axşam vaxtlarında toplaşaraq söhbət edirlər. Nisbətən cavan nəslin

məhsulları ilə təmin edə bilmirdi.

Şahdağ xalqlarını təmsil edən hər bir ailə xeyli miqdarda yun ehti

nümayəndələri meydanda olarkən ağsaqqalların söhbətlərinə qulaq

asırlar. Burada müxtəlif hekayətlər, rəvayətlər, lətifələr dinləmək olardı.

yatı saxlayardı. Bu fakt əhalinin toxuculuq, xalçaçılıq sənəti ilə məşğul

Bundan əlavə, ağsaqqallar müxtəlif məsələləri müzakirəyə çıxararaq,

olmağa sövq edib. Onların yaşadıqları əksər kəndlərdə, demək olar ki,

problemləri anındaca həll edirlər. Bu məsələlər ev tikintisi, təsərrüfat

bütün ailələr xalçaçılıqla, kilim, palaz, xurcun, habelə corab və başqa

işləri, insanlar arasındakı mübahisələrlə əlaqəli olurdu.

məişət əşyalarının toxunması ilə məşğul olublar. Azərbaycan xalçaçılıq

Şahdağlılar birinci və ikinci dünya müharibələrində, həmçinin Qara

sənətində öz yeri olan Qrız, Buduq, Xınalıq, Cek xalça növləri məhz bu

bağ cəbhələrində iştirak etmiş, ağır itkilərə məruz qalmışlar. Xüsusilə,

kəndlərin qadınları tərəfindən yaradılıb. Xalça toxumaq üçün şahdağ-

1941-1945-ci illər savaşı Şahdağ xalqlarının demoqrafik inkişafına

lılar yerli otlardan boyaq kimi istifadə edib, hər bir bitkinin hansı rəng

ciddi təsir göstərmişdir. Belə ki, əsasən Quba-Qusar-Şabran zonasın

verdiyini asanlıqla müəyyənləşdiriblər. Məhz buna görə də onların xal

da 1941-ci ilin dekabrında təşkil edilmiş 223-cü diviziyanın tərkibində

çaları, palazları təbiiliyi ilə seçilir.

müharibəyə yollanmış yüzlərlə şahdağlının çox böyük əksəriyyəti

Hər bir ailənin qızları kiçik yaşlarından ana və nənələrindən toxucu

cəbhədən qayıtmamışdır.

luq sənətinin sirlərini öyrənirlər. Buna görə də Şahdağ xalqları arasında

Şahdağlıların demoqrafik inkişafına ən ciddi zərbə isə 1918-ci ildə

elə bir ailə tapmaq olmaz ki, orada hər hansı qız və ya gəlin xalça, palaz,

ermənilər tərəfindən vurulmuşdur. Həmin ilin yazında ermənilərin Quba

xurcun, corab və bu kimi məişət əşyalarını toxuya bitməsin. Şahdağlılar

qəzasında keçirdikləri soyqırım zamanı Şahdağ xalqları da çox ciddi

arasında yun şal toxuma sənəti də mühüm yer tutub. Həmin sənət xalq

zərər çəkmişlər.

arasında çulfaçılıq adlanmış, toxuculara isə culfaçı deyilmişdir. Culfa-

Azərbaycanın əzəli torpağı olan Dağlıq Qarabağın qorunmasında da

çılar əsasən kişilərdən ibarət olardı. Onlar əhalidən sifariş götürərək,

şahdağlılar fəal iştirak etmişlər. Bir çox şahdağlı Qarabağ cəbhələrində

onlar üçün yundan çuxa, şalvar və başqa paltarlar tikərdilər.

igidliklə vuruşaraq şəhid olmuş, neçə-neçə şahdağlı isə hərbi sahədə

UZUN DÖVRLƏR GEDİŞ-GƏLİŞİN ÇƏTİN OLDUĞU MƏKANLARDA - DAĞLARDA
YAŞAYIB DAĞLAR KİMİ BƏZƏN SƏRT, ÇOX VAXTSA XOŞGÖRÜLÜ, QONAQCIL
OLAN MƏRD ŞAHDAĞLILARIN MÜASİR DÖVRÜMÜZƏ QƏDƏR ÖZ VARLIQLARINI
QORUYUB SAXLAMALARININ ƏSAS SƏBƏBİ, MƏHZ BAŞQA XALQLARLA İNTEQRASİYA
OLMAMALARIDIR
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nümayiş etdirdiyi şücaətlərə görə yüksək dövlət təltflərinə layiq gö

rülmüşdür.

Buduqluların ümumi sayı təqribən 6000 nəfərdir. Onlarla bağ

lı hələlik ilk rəsmi sənəd 1607-ci ildə Səfəvi hökmdarı I Şah Abbas

Qədim tarixi, unikal dilləri və zəngin mədəniyyəti ilə Azərbaycanın

tərəfindən verilmiş fərman hesab olunur. Buduq və buduqlular barədə

mədəni irs xəzinəsinə öz dolğun töhfələrini vermiş şahdağlıların ana

XVII və XIX əsrin əvvəllərində verilmiş Quba xanlarının fərmanları xü

kəndləri bu gün də özünəməxsus yaşam tərzi ilə bənzərsizliyini qoru

susi əhəmiyyət kəsb edir. Hələ XIX əsrin 40-cı illərində Buduqların bir

ma mücadiləsi aparmaqdadır. Amma təəssüf ki, bu proses getdikcə

hissəsi Azərbaycanın bir sıra düzən rayonuna köçərək oba tipli yaşa

çətinləşir. Düzən ərazilər, ölkənin digər bölgələri, qlobal anlamda

yış məskənləri salmışlar. A.A.Bakıxanovun “Gülüstani-İrəm” əsərində

isə bütün dünya ilə sürətlənən inteqrasiya prosesləri istər-istəməz

Buduq və buduqlulara müəyyən yer ayrılıb. XVIII əsrdə Buduq eyni adlı

bu kəndlərin də “bozarmasına”, yersiz-yad sivilizasiya elementləri

mahalın mərkəzi olub. Tarixi sənədlərdə əslən Buduqdan olan 70-dək

ilə “yüklənməsinə" və nəticə etibarilə də həmin unikal yaşayış

bəy adına rast gəlinir.

məntəqələrinin özünəməxsusluğunun ciddi şəkildə zədələnməsinə

Buduq sakinlərinin əsas məşğuliyyəti maldarlıq, əsas etibarilə

gətirib çıxarır. Bu mənada ən çox zərər çəkən həmin azsaylı etnik

də qoyunçuluqdur. Buduqların inkişaf etmiş xalq sənətləri də bu

qrupların hər birinə məxsus dilləridir. Lakin müstəqil Azərbaycan

məşğuliyyətlə bağlıdır. Tarixən əkinçilik və toxuculuqla da məşğul olan

dövləti və onun rəhbərliyi ölkəmizdə yaşayan bütün digər xalqlar kimi

bu kənddə eyni zamanda taxılçılıq, quşçuluq, kustar sənətkarlıq da in

şahdağlıların da mədəni irsinin qorunması, eləcə də tətbiqi sahəsində

kişaf edib. XIX əsrdə Buduqda cib qiblənüması, xəncər tiyəsi və qını

uğurlara nail olmuşdur və bu proses davam etməkdədir. “Kiçik

düzəldildiyi, tüfəng qundağı bağlandığı, tikinti üçün material hazırlayan

yeddilər”in hər birinin dünəni və indisi ilə yaxından tanışlıq bu fikirləri

emalatxananın, at zavodunun olduğu haqqında məlumatlara rast gəlinir.

bir daha təsdiqləyir.

Buduqluların istehsal mədəniyyətindən danışarkən burada qalıqları

indiyədək də mövcud olan və zamanında Buduq bəylərinin çəkdirdiyi

Gedək üzü Buduğa...

söylənilən saxsı borulu süd kəməri haqqında məlumat vermək yerinə

Budadların ana vətəni olan qədim Buduq kəndi Qaraçayın sol

düşər. Belə ki, çoxlu sayda iribuynuzlu və xırdabuynuzlu heyvanların

sahilindən 2 km. aralı, Yan silsiləsinin yamacında, Çərəkə dağının

bəsləndiyi Qabqazma və Dağüstü kimi yaşayış məntəqələrindən sağı

cənub-şərq yamacında, dəniz səviyyəsindən 1760 metr hündürlükdə

lan tonlarla südü mərkəzə, yəni Buduq kəndinə ötürərdilər. Ölkəmizdə

yerləşir. Şimaldan - Karlac, Suxtəkələ, Tülər, Əlik və Xəngah; şərqdən

az tanınan, lakin gözəlliyi, səfalı havası ilə Azərbaycanın ən əsrarəngiz

- Söhüb; cənubdan - Rük, qərbdən - Zeyid və Yergüc kəndləri ilə
həmsərhəddir. Özlərini budad, dillərini budado-mezo adlandıran bu

yaylağı - Buduq cafı ge

guşələrindən

olan

Caf

duqlular (budlar və ya buduqlar) bu kənddə, eləcə də Azərbaycanın

niş, sanki əngin, bol otlu,

Quba və Xaçmaz rayonlarının bütövlükdə 30-dan çox kəndində, Siyəzən,
Şabran, ismayıllıda, Bakı və Sumqayıtda yaşayırlar. Buduqlular Dağıs

güllü-çiçəkli

otlarqları

ca təmin edir.

olmayaraq, öz ata-baba yurdlarının əvvəlki adını və ya həmin kənddə

Buduqdan zaman-za

ki nəsli yeni saldıqları yaşayış məskəninin adında yaşadıblar. Lakin

man din, ədəbiyyat, bir

Azərbaycan kəndlərinin əhatəsində yerləşən bu kəndlər zamanla

sıra digər elm sahələri

tədricən əzəli etnik özünəməxsusluqlarını xeyli itirmişlər.

üzrə alimlər yetişərək öz

*

kəndləri qışlıq otla bollu

salmışlar. Doğma kəndlərini tərk edən əhali hara köçməsindən asılı

i

ilə Buduğu və digər ətraf

tanda, əsas etibarilə Axtı rayonunun Qarakürə kəndində də məskən
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Cek kəndinin ümumi görünüşü

zamanında geniş tanınmışlar. Onları əsasən

mal edilir ki, “Cek" sözü cek

"Buduqi” təxəllüsündən tanımaq olur. Müa

dilindəki “ciqa” sözündən ya

sir Buduq kəndinin sakinləri keçmişin zəngin

ranıb və Azərbaycan dilində

tarixi-mədəni irsini yaşatmağı ümdə vəzifə

“ərazi”,

hesab edirlər. Ənənəvi xalq memarlığının

“yer” deməkdir. 1926-cı ildə

nümunəsi olan Buduq evləri, qorunub saxla

Quba qəzası üzrə özünü cek-

nan xalq tətbiqi sənətləri, şifahi xalq ədəbiyyatı

li hesab edən cəmi 9 nəfər

babalardan gələn qan yaddaşının hələ də canlı

qeydə alınmışdır. Lakin ma

olduğunun göstəricisidir.

raqlıdır ki, bu qəzada cek dilini ana dili hesab

tarixən köçmə həyat tərzi keçirən ceklilərin də

2000-ci illərin əvvəllərində Quba rayonu

edənlərin sayı 3176 nəfər idi. Onlardan 76A

əsas məşğuliyyəti heyvandarlıq, əkinçilik və

Nərimanabad kənd tam orta məktəbinin əslən

nəfəri Quba qəzasının Anıx dairəsində, 1267

toxuculuq olub. Kişilər əsasən qoyunçuluqla,

buduqlu olan dil-ədəbiyyat müəllimi Adıgözəl

nəfər Qonaqkənd dairəsində, 1 nəfər Qusar

qadınlar yundan müxtəlif məmulatlar - xal

Hacıyevin buduqluların dilinə uyğunlaşdırılmış

dairəsində, A92 nəfər Xaçmaz dairəsində və

ça, palaz, kilim, corab, şal toxumaqla məşğul

"məkan”,

"torpaq”,

Quba Dağısatanının əksər sakinləri kimi

Buduq əlifbasının layihəsini hazırlaması bu-

652 nəfər isə Xudat dairəsində yaşayırdı. Bun

olublar.

duqluların mədəni həyatında mühüm hadisəyə

dan başqa Nuxa qəzasında da 590 nəfər cek

xalçalarının Quba-Şirvan tipinin Quba qru

çevrildi. Başlıca olaraq latın qrafikası əsasında

Cek kəndinin xalıları Azərbaycan

qeydə alınmışdı. Hazırda isə ceklər Quba ra

puna aiddir. Parlaq kompozisiyalı bu toxular

müzakirəsinə

yonundan savayı ətraf rayonlarda, Qəbələdə,

ceklilərin doğma kəndinin adı ilə “Cek” xalça

verilən əlifbada A3 hərf və 1 işarə var. Müəllif

ları adlanır.

belə hesab edir ki, bu əlifba Buduq dilinin

eləcə də Bakı və Sumqayıtda yaşayırlar.
Ümumilikdə ceklilərin nümayəndələri ətraf

təbliği sahəsində mühüm irəliləyişə səbəb

düzən ərazilərdə 20-dən çox yeni kənd salmış

olan yeganə məktəb Cek kəndində yerləşir.

olacaqdır.

lar. 2009-cu ilin siyahıyaalınmasına əsasən

Kənddəki köhnə məktəb 1928-ci ildə tikilmiş

kəndə 200 nəfər əhali yaşayır.

və yararsız vəziyyətə düşmüşdü. 2006-cı ilin

tərtib

edilərək

ictimaiyyətin

Yaxın-uzaq Cek
Şahdağ

qrupu

xalqlarından

Ceklilər və Cek kəndi özünəməxsusluğu
biri

də

ilə

diqqəti

cəlb

edir.

Ceklilərin

bir sıra

Bütün

kollektivi

və

ceklilər

şagirdləri

əvvəllərində UNESCO-nun xoşməramlı səfiri

Mehriban Əliyevanın rəhbərliyi

ilə Heydər

ceklilərdir. Onların mərkəzi igamətgahı Qud-

nümayəndələri Şahdağ xalqlarının, xüsusən

Əliyev Fondunun həyata keçirdiyi "Yeniləşən

yalçayın qolu olan Ağçayın sol sahilində, Cek

də ceklilərin tarix və mədəniyyətinin, adət-

Azərbaycana yeni məktəb” proqramına əsasən

qayaları kimi tanınan yüksəkliklərin üzərindəki

ənənələrinin təbliği sahəsində fəallıqları ilə

Cek kəndində yeni məktəb binası təhvil verilib.

Cek kəndidir. Quba şəhərinin 35 kilometr

fərqlənirlər. Xınalıq Tarix-Memarlıq və Etnoq

1643

rafiya Qoruğunun Cek kəndinə aid ərazisində

metr hündürlükdə, Baş Qafqaz silsiləsinin ya

2011 -ci ilin avqust ayında aparılan tədqiqatlar

macında qərara tutmuş Cek kəndi Şimaldan

nəticəsində qədim yaşayış məntəqəsi və 1

cənub-şərqində dəniz səviyyəsindən

Qrız, cənubdan Əlik, şərqdən Yergüc, qərbdən

kurqan - Kukaş və ya Cek kurqanı aşkarla

isə Qalayxudat kəndləri ilə əhatə olunub. Xına-

nıb. Həmin tapıntıların tunc dövrünə - e.ə. Ill-ll

tığa doğru uzanan dağ yolunda sonuncu olan

minilliklərə aid olması ehtimal edilir. Kurqanın

kənd əhalisinin yaşayış sahəsi təqribən 7 kilo

yerləşdiyi ərazidə 15-ə qədər mağara möv

metrlik radiusu əhatə edir.

cuddur. Mağaraların qədim insanların yaşayış

“Cek" toponiminin etimologiyasını hələlik
tam

açıqlamaq

mümkün

olmayıb.

Ehti

məskəni olması ehtimal edilir. Eyni zamanda
Cek kəndinin Zanqar ərazisində də qədim ya
şayış məntəqəsi aşkarlanıb.
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Çökəkdə yüksələn Əlik
Kənd

dəniz

səviyyəsində

16,79

metr

yüksəklikdə yerləşir. Əliklilər Azərbaycanın

qafqazdilli milli etnik qruplarından biridir.
ƏLiklilərin ana dili əlik dilidir. Tədqiqatçıların
fikrincə, oykonim xakas, tuvin, Şor və Si
bir

türklərinin

mənalarında

“kənd,

dilində

işlənən

al

aul,

sözünə

ulus"

kiçiltmə

bildirən -ik şəkilçisini əlavə etməklə, yaxud
“hündürlük,

yüksəklik,

zirvə”

mənasında

işlənən alik sözündən yaranmışdır. Digərlərinə

kimi, bir neçə təbəqədən ibarət qəbirlər aşkar

Maraqlıdır ki, müasir dünya tarixşünas-

görə, Əlik kənd adı türk dillərində "dağlarda

edilib. 2011-ci ilin aprel ayında Azərbaycanın

lığında şahdağlılara olan diqqət azalmayıb.

çuxur, çökək" mənalarında işlənən alik sözü ilə

Şimal bölgəsinə yağan güclü yağışlardan

Belə ki, 2004-cü ildə Fransa qafqazşünası Jil

bağlıdır. Bu fikir kəndin coğrafi mövqeyinə uy

sonra Qubanın Əlik kəndində yenidən tor

Otye VII Paris Universitetində qrız dilinin təsviri

ğundur. Hazırda burada 50 evdə 300 nəfərdən

paq sürüşməsi baş verib. Torpaq sürüşməsi

üzrə namizədlik işi müdafiə edib. 2009-cu ildə

çox insan yaşayır.

kəndin böyük ərazisini əhatə edib. Sürüşmə

Parisdə onun qrız dilinin Əlik dialekti barəsində

fəaliyyət

nəticəsində kənddə olan 58 evdən 5-i tamamilə

qrammatika əsəri fransız dilində dərc olunub.*

istiqaməti olduğu kənddə bununla bağlı is

uçub, 10-dan çox evdə qəzalı vəziyyət yaranıb.

tehsal sahələri də inkişaf etmişdi. Belə ki, XIX

Həmçinin, Quba Rayon Mərkəzi Kitabxana Sis-

Tarixən

heyvandarlığın

əsas

yüzillikdə Əlikdə yun şal istehsalı çox geniş

teminin Əlik kənd kitabxana filialının binası da

yayılmışdı. Kənddə məskunlaşmış əhalinin

yararsız hala düşüb. Hazırda kitabxana binası

çox böyük əksəriyyəti keçmişdə olduğu kimi

təmir edilib.

hazırda da qışlaq və yaylaq şəraitindən istifadə

(Ardı növbəti sayımızda)

Şövkət Səlimov
jurnalist

Fotolar müəllifindir

etməklə heyvandarlıqla məşğul olur. Onlar ilin
bir yarısını qışlaqda, digər yarısını isə yaylaq
da keçirməyə adət edib. Hər il oktyabrın 1 -dən

15-dək qoyun sürülərini qışlağa endirir, may

ayının 1-15-i arası isə yaylağa çıxarırlar.
Buradakı məzarlıqda aparılan tədqiqatlar

zamanı Xınalıq və Qırız kəndlərində olduğu
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