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Azerbaycan’ı  
                 Tanımanın 
           Önemli  İpuçları

Faig  GÜRBETOV 

Bakü
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Bakü havaalanına ulaştıktan 
sonra ilk olarak, şehir mer-
kezine değil, ülkenin içlerine 

doğru gidebilirsiniz. Örneğin tarihte 
büyük bir Hanlığın başkenti olan 
tarihi Şeki şehrine gidin. Şeki’ye gi-
derken yol boyunca Azerbaycan’ın 
doğal zenginliklerini görme şansınız 

Gezi
AZERBAYCAN ÇOK HIZLI GELİŞEN BİR ÜLKE OLDUĞU İÇİN HER GELİŞİNİZDE 
BURADA YENİ SÜRPRİZLERLE KARŞILAŞMA İHTİMALİNİZ YÜKSEKTİR. BU 
GÜZEL ÜLKEYİ DAHA İYİ TANIMAK İÇİN BAŞKENT BAKÜ’DEN DEĞİL, DAHA İÇ 
BÖLGELERDEN BAŞLAMAK EN İYİSİ. 

İçerişehir (Eski Bakü Mahalleleri)
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olacaktır. Şeki yolculuğunuz Abşe-
ron Çölü`nün ovalarıyla başlar, sonra 
kestane, fındık ve meşelerle zengin 
olan dağ ormanlarıyla devam eder. 

Tarihi Şeki şehri Zagatala bölge-
sinde, Bakü’den Kuzeybatıya doğru 
300 km uzaklıkta ve Büyük Kafkas’ın 
güney kısımlarında yer almaktadır. 
Şeki kervan ticaretinin yapıldığı Bü-

yük İpek Yolu güzergahındadır. Asır-
lar boyunca seyyah ve tüccarlar bu 
bölgeden eşsiz ipek kumaşlar ve al-
tın işlemeli gömlekler taşırlardı. Ünlü 
Şeki İpeği hafi f, uzun ömürlü, parlak 
olup, Çin ipeği kadar değerlidir.

Şeki ve çevre ilçelerinde çok sayı-
da tarihi büyük mimari yapıtlar mev-
cuttur, onlardan birisi de milattan 

sonra 1. yüzyılda inşa edilmiş olan 
dünyanın en eski Alban kilisesidir. 
Ancak tarihi yapıtlardan en önemlisi 
ve ünlüsü Şeki Hanlarının 15. yüzyıl-
da yaptırdığı Han Sarayı`dır.  

Taşlarla döşeli dolambaçlı sokak-
lar sizi kale surlarına ve saray önüne 
götürür. Bu saray iki yüzyıl önce şair, 
sanat ustası ve zanaatçı Hüseyin Han 

Bakü'nün Hazar'dan görüntüsü

Halı fabrikası
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için inşa edilmişti. Mimar ve inşaat 
ustalarının gayretleriyle bu değerli, 
ince mimarisi olan bu sanat eserinin 
bütün duvarlarında hat yazısı mev-
cuttur, her cephedeki vitraylar gör-
kemli bir manzara oluşturmakta ve 
saray içine güzel renkler yansıtmak-

tadır. Bu tür vitrayları yapma sanatı 
yerli ustalar tarafından günümüzde 
de devam ettirilmektedir.

Ortaçağ kervansarayı görünü-
mündeki Şeki restoranlarında  unu-
tulmaz öğle yemekleri yiyebilirsiniz. 
Bölgenin köklü yerel lezzetlerini, 

özellikle kısık ateşte pişirilmiş ve bol 
baharatlı Piti`yi denemenizi öneririz.

Sonrasında  mutlaka pastacılar 
bölgesini ziyaret etmelisiniz. Sadece 
burada Şeki’ye has olan  ballı bakla-
va, yumuşak helva ve ağzınızda eri-
yen unlu lokumun tadına bakar ve 
satın alabilirsiniz. Bu tatlı çeşitlerinin 
geleneksel tarifl eri kuşaktan kuşağa 
geçmiş ve  ceviz, fındık, badem ve 
dağ otlarından aldığı renklerle eşsiz 
bir lezzete ulaşmıştır. Maharetli tatlı 
ustaları (bölgede bu meslekte ge-
nelde erkekler çalışır) büyük bıçakla-
rın  keskin tığlarından taze lezzetler 
yaratırlar. Eğer tatlı reyonunda tadı-
na bakmanız için size bir parça helva 
veya baklava ikram edilirse reddet-
meyin  ve sonuna kadar yiyin, yoksa 
dükkan sahibi size darılır.

Şarap Turu
Şirvan bölgesi, ihtişamlı dağla-

rıyla, yeşil vadileriyle ve Azerbaycan 
mimarisinin eşsiz örnekleriyle her 

Gobustan Kaya Resimleri
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zaman turistleri kendine çekmiştir. 
Ünlü yazar Aleksandr Dumas da Gü-
ney Kafkas gezisi sırasında Şamahı 
bölgesinde dinlenmişti. O, en az “Üç 
Silahşör“ romanı kadar iftihar ettiği 
“Aşçılık Kitabı“ adlı ünlü eserindeki 
Doğu lezzetlerinin birçok tarifi ni bu 
bölgeden almıştı.

Ünlü Fransız romancı Aleksandr 
Dumas gerçekten haklıydı, çünkü 
Şamahı mutfağı, 46 çeşit pilav, 14 
çeşit dolma, 16 çeşit kebap ve di-
ğer zengin yemek çeşitleriyle kayda 
değer biçimde zengin bir mutfaktı. 
Tüm bu yemekleri komşu il  İsma-
yıllı’da hazırlanan kırmızı veya beyaz 
şarapsız tüketmek bir eksiklik olur.

İsmayıllı bölgesi, deniz seviyesin-
den 1400 metre yükseklikte olan iri 
bir şarap üretimi bölgesidir. Bölgede 
hakim olan yumuşak iklim sayesinde 
burada çeşitli şarapların üretildiği 
nadir üzüm türleri yetişmektedir.

İki binli yılların başlarında İsma-
yıllı şarap fabrikası harabe şeklinde 
kullanılamaz haldeydi. Fabrikayı  sa-
tın alan “İsmayıllı Şarap“ şirketi Gür-
cistan’dan Saperavi ve Kaberne So-
vinon üzüm türünü getirdi ve Azer-
baycan’ın eski Matras şarap türünü 
de üretmeye başladı. Günümüzde 
İsmayıllı şarap fabrikası, BDT ülkele-
ri arasında en modern makinelerle 
donatılmış fabrika özelliğini taşı-
maktadır. Fabrikanın üretim sistemi 
tamamen modernize edildi, İtalya 
ve Fransa’da kullanılan makinelerle 
donatıldı. Üzümler, kesinlikle hiç-
bir kimyasal madde karıştırılmadan 
yetiştirilmekte ve ürünler de tek tek 
elle toplanmaktadır.

Her sene bu fabrikada yüz binler-
ce şarap üretilmekte ve neredeyse 
tüm Azerbaycan`da satılmaktadır. 
Şarap fabrikasına son zamanlarda 
dinlenme tesisleri de eklenmeye 

başlanmıştır. Fabrika karşısında iki 
katlı yazlık evler boyanmakta, havuz, 
tenis kortu, restoran ve büyük salon-
ların inşası devam etmektedir. 

Şarabın üretildiği yerde şarap 
içmek, şarap turizminin prensibidir. 
Azerbaycan’da bu prensiple birlikte 
saf dağ havası ve görkemli manzara 
da size eşlik etmektedir.

Bu yüksek dağların arasında İva-
novka köyü vardır. Burada eski sütçü 

Rus göçmenlerin yeni nesilleri ya-
şamaktadır. Bunun dışında bölgede 
ustalarıyla ünlü Legija kasabası da 
yer almaktadır. Zanaatçıların festi-
vallerinde ve bayram günlerinde 
bu bölgeye Büyük İpek Yolu güzer-
gahında yer alan ve ünü Kafkasların 
dışına yayılmış olan değerli ürünleri 
satın almak ve izlemek için yüzlerce 
turist akın etmektedir. 

Legija’nın pazar sokağı sıkı bir 

Ateşgah Mabedi
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şekilde bakır ustalarının, dericilerin, 
demir, çömlek, dikiş, kakma, taş ve 
ahşap kesme, silah ustalarının tez-
gahlarıyla dolup taşmaktadır. Bu se-
rin iklimli bölgeden hoş bir hediyelik 
eşyayı ya da gerçek sanat ürününü 
uygun bir fi yata satın alabilirsiniz.

Petrolden Gelen Şifa
Şeki kentinin yüz kilometre gü-

neyinde Azerbaycan’ın tam mer-
kezinde kesinlikle ziyaret etmeniz 
gereken küçük bir Naftalan şehri 
bulunmaktadır. Burası şifalı petrolün 
bulunduğu dünyadaki tek bölgedir. 
Buradaki petrol yanmıyor  ve yakıt 
olarak kullanılması yasaktır. Ancak 
buradaki petrol birçok hastalığa şifa 
olmaktadır.

Bu şifalı bölgenin keşfi  bir hayli 
ilginç olmuştur. Alman mühendis 
Yeger, 1890 yılında Naftalan bölge-
sinde petrol araması yapar. Büyük 
bir araziyi  kiralar, işçiler tutar ve 
kısa süre sonra elde edeceği karı 
düşünerek ilk kuyuyu kazar. Ancak 
bu kuyudan alınan örnekler yatırım 
yapan mühendisin moralini bozar. 
Çünkü elde edilen petrolün içeriğin-
de benzin maddesi yoktu ve petrol 

yanmıyordu. İfl asın eşiğine gelen 
Yeger, yaz mevsiminde yerli halkın 
petrol dolusu kuyulara şifa niyetiyle 
daldığını görür ve bu durum onun 
dikkatini çeker.

Bundan esinlenen Alman mü-
hendis, petrol kremi üreten bir fabri-

ka açmaya karar verir. Krem yaraları, 
yanıkları etkili bir şekilde iyileştirebil-
me gücüne sahiptir. Azerbaycan’ın 
bu yeni ilacını mühendis Avrupa’da 
pazarlamaya başlar. Mühendis Ye-
ger’in doktorlarca tavsiye edilen 
şifalı kremi, neredeyse bütün hasta-
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lıkların ilacı olarak satılmaktadır, fakat 
ilacın içeriği son derece gizlidir.

Naftalan bölgesine iki saatliğine 
gelen ziyaretçilerin tüm şifalardan 
kısa süre içinde faydalanması do-
ğal olarak mümkün değildir. Ancak  
insan vücudunun hastalıklarına iyi 

Lerik Bölgesi
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gelen ve içeriğinde Naftalan petrol 
maddelerinin bulunduğu kremle-
ri, yağları ve karışımları satın almak 
mümkündür. 

Günümüzde Naftalan bölgesin-
deki tedavi merkezlerinde petrol 
karışımlı ilaçların yardımıyla deri has-
talıkları, omurga hastaları vs. gibi çok 
sayıda hastalıklar başarıyla iyileştiril-
mektedir. Hatta buradaki sanator-
yumların birinde Koltuk Değnek -
leri Müz esi bile vardır. Bu değnek-
leri daha önce umudunu kaybeden 
ancak sonra Naftalan’daki tesislerde 
şifa bulan hastalar, hatta engelliler 
bırakıp gitmiştir. 

Kimya mühendisleri, Naftalan 
bölgesindeki sıradan gibi görünen 
petrolün içeriğini incelediklerinde 
petrol sıvısının terkibinde zengin 
hidrokarbonun mevcut olduğunu 
belirlediler. Sıvının içinde bulunan  
D vitamini, sterin, safra asidi gibi bi-

yolojik maddeler vücut  fonksiyonla-
rının çalışmasına etki etmektedir.

Azerbaycan’ın 90’lı yıllardaki du-
rağan döneminden sonra petrolle 
tedavi alanında üstünlüğü Avrupa 
ülkeleri Azerbaycan’ın elinden almış-
tır. Ancak Azerbaycan’da bu tür şifa 

yöntemi yüz yıldan fazla var olmakla 
birlikte ülkedeki şifalı petrolün olum-
lu etkisi her zaman takdire şayandır. 
Günümüzde bu bölgeye şifa için ge-
len hasta sayısını Naftalan sanator-
yumları kaldıramadığından bölgede 
dört özel tedavi merkezi açıldı ve üç 

Şahdağ

Hızı dağları

Gezi
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merkezin de inşasına devam edil-
mektedir. 

Batı ile Doğu`nun Buluşması
Bölge turunun ardından akşam 

üstü Bakü’ye geldiğinizde şehri sa-
yısız fenerlerle aydınlatılmış ve gör-
kemli vitrinlerle donatılmış halde 
göreceksiniz. Şehrin aydınlatılması 
ve şehrin görkemini teşkil eden sa-
rayların manzarası gerçekten izle-
meye değer. 20. yüzyılın başlarında 
petrol geliriyle zenginleşen Bakü 
şehrine Avrupa’nın çeşitli merkezle-
rinden ünlü mimarlar gelip çalışmış 
ve binaları Avrupa başkentlerine 
benzer şekilde tasarlamışlardı. Batı 
tarzındaki binalarda dinlenirken bur-
nunuza Doğudan gelen hafi f ve hoş 
çiçek kokusu, size Hazar denizi kıyı-
sında olduğunuzu hatırlatır.

Şehri izlemenin en iyi yolu yük-
sekten bakmaktır, örneğin Radisson 
otelinin teras katından bakmak. Bu-
radaki restoranlarda şehir manzara-
sını izleyerek akşam yemeği yiyebilir-
siniz. Gutab’ın lezzetine bakın, Balık 
Bozbaş (alabalık çorbası) yiyin, ancak 
mutlaka Azerbaycan mutfağının 
esas yemeği olan Plov`a (özel pilav) 
da midenizde yer bırakın. 

Ülkenin başkenti Bakü, çeşitli mil-
letlerin, din ve kültürlerin bir arada 
yaşayabildiği hoşgörü şehridir. Ba-
kü’nün merkezi, İçeri Şehir “Şehrin 
İçidir“. İçeri Şehir 12. yüzyılda iki sıralı 
kale surlarıyla ve hendeklerle çev-
rilmiştir. Şehrin müdafaa yapıları ise 
Şirvanşah II. Manuçehr zamanında 
inşa edilmişdir.

O zamanlar şehre ancak birkaç 
kapıdan giriliyordu. Ana kapı Şama-
hı kapısı olup heybetiyle bugün de 
görkemini göstermektedir. Birbirine 
bitişik kurulan evler küçük, dar ve ka-
palı sokaklarıyla aynı labirent gibidir. 
Evlerin boyu küçük olup, verandaları 

derin ve avluları dışarıdan görünme-
yecek şekilde kapalıdır.

O zamanlar için bu çeşit mahalle 
türlerinin yapılanması bir anlamda 
doğruydu, çünkü mahalleye gelen 
yabancılar yollarını şaşırırlar, ayrıca 
grup halinde saldırmalarına da dar 
sokaklar izin vermezdi. Kış mevsi-
minde ise dar sokaklar soğuk rüzga-
rın girmesine engel teşkil ediyordu.

Eski Bakü’nün en ünlü tarihi ya-
pıtlarından birisi  Kız Kalesi`dir. Şehrin 
sembolü olan bu kalenin başka bir 

benzeri Yakın ve Orta Doğu bölgesin-
de yoktur. Kaleden Bakü’nün muhte-
şem manzarası görünüyordu, kalenin 
zemini ise Hazar deniziyle kesişen bir 
kayalık üzerine inşa edilmişti. 

Bilim adamları bu kalenin yaşı ko-
nusunda tartışmaktadırlar. Bir görü-
şe göre kale 10. yüzyıldan önce inşa 
edilmiş, daha sonra birkaç etap inşa-
sı yapılmış ve böylece kalenin inşası 
birkaç yüzyılı kapsamıştır.

Kalenin altyapısı 5-6. yüzyılda 
inşa edilmiş, üst kısmı ise 12. yüzyıl-
da tamamlanmıştır. Kız Kalesi adını 
alması konusunda da bir hayli tartış-

malı görüşler mevcuttur. Bazı bilim 
adamlarına göre kale ilk önce ateş 
tapınağı olarak inşa edilmiş, kalenin 
yüksekliği de ateşperestlerin (ateşe 
tapınanlar) egzotik cenaze töreni-
ne uygun olarak yapılmıştır. Çünkü 
ateşperestler cenazeyi yere göm-
müyor, yabani kuşlara yem olması 
için yüksek çatılara koyuyorlardı.

12. yüzyılda Kız Kalesi Şirvanşah-
lar devletinin en sağlam kalelerin-
den birisi olmuştur. 18. ve 19. yüz-
yıllarda ise kale deniz feneri görevini 
yapmıştır. Kalenin yakınında yapılan 
kazılarda yaşı 1700-1800 yıl olan eski 
Hıristiyan kalıntıları bulunmuştur. 
Tahminlere göre bu bölge, Hz. İsa`-
nın 12 havarisinden birisi olan ve mi-
lattan önce 1. yüzyılda yerel kabile 
dillerinde Hıristiyanlığı tebliğ eden 
Varfolemey’in idam edildiği yerdir. 

Eski Şehrin Kalbi
Kalenin büyük bir kısmını Şir-

vanşahlar devletinin hükümdarları-
nın sarayı olan “Şirvanşahlar Sarayı“ 
oluşturmaktadır. Divan hanesini, Şir-
vanşah hükümdarının uyku odasını, 
minareli mescidi ve saray hamamını 
içine alan bu mimari kompleks, de-
nizin birkaç kilometresinden görü-
necek boyuttadır.

Bu kalenin inşaatı, Şirvanşahlar 
Devleti`nin başkentinin Şamahı’dan 
Bakü’ye taşındıktan sonra başlamış-
tır. Anlatılanlara göre kalenin inşa 
edileceği yer özenle seçilmiştir. Şeh-
rin birkaç bölgesine et parçası atıl-
mış ve et parçasının en son bozuldu-
ğu noktada bu saray inşa edilmiştir.

Kale kompleksinin en eski yapı-
sı, tepede yer alan saraydır. Saray iki 
katlı olup her katta 25 yapı mevcut-
tur. Birinci katta hizmetçiler yaşardı 
ve gıda stokları burada korunuyor-
du, ikinci katta ise Şeyh ve ailesi y a-
şıyordu.
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O zamanlar idare odası olarak 
tahsis edilen Divanhane’ye yatak 
odası komşuydu. Yatak odasının di-
zaynı, enfes süslemeli boyaları orta-
çağ Azerbaycan mimarisinin en ba-
riz örneğidir. 

Arkeologlar, defi n odasının taba-
nı altında, Şirvanşah sülalesinden 14 
kişinin tabutunu bulmuşlar. 

Mimari ve tarihi açıdan ilginç 
olan yapıtlardan birisi de Şah Cami-
si`dir. Cami 15. yüzyılda inşa edilmiş 
olup mimari incelikleri, özenle yapıl-
mış orantıları, abartılı olmayan sade 
görünümüyle ve orijinal kornişli 22 
metreli minaresiyle ayrı bir yere sa-
hiptir. 

Elbette ki, doğudaki yapıları gele-
neksel hamamsız düşünmek doğru 
olmaz. Saray kompleksi içinde sade 
bir hamam mevcuttur. Hamamın 
içinde havuzu olan sabun odası ve 
çeşitli amaçlı odalar bulunuyor, te-
miz su ise hamamın yakınındaki su 
kuyusundan geliyordu. Yer altındaki 
büyük su barajına havalandırma tü-
neli yapılmıştı. Sıcak suların gönde-

rildiği dönüşümlü kanalların saye-
sinde duvarlar ve ahşaplar doğal bir 
şekilde ısınıyordu.

Safevi askerleri 1500 yılında Ba-
kü’yü ele geçirdiklerinde Saraydaki 
kıymetli eşyalar ganimet olarak Teb-
riz’e götürüldü. Günümüzde bu de-
ğerli eşyalar Rusya, Fransa, Türkiye, 
İran, İngiltere ve ABD müzelerinde 
sergilenmektedir. Saray kütüphane-
sine ait olan tarihi eserler ise Vati-
kan, Tahran, Moskova ve St. Peters-
burg’daki kütüphane müzelerinde 
sergilenmektedir.

19. yüzyılın sonlarındaki petrol 
ticaretinin ivme kazanması sonu-
cunda  12. yüzyıla ait olan bu sara-
yın dışına yeni bir şehir kuruldu. O 
dönemde Azerbaycan, dünyadaki 
petrol ihtiyacının yarısını karşıla-
maktaydı ve yerli petrol zenginleri 

Gezi
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Avrupa’dan en iyi mimarları Bakü’ye 
davet ediyordu.

Petrol ticaretinden sonra kültür 
hayatında da gelişmeler yaşandı, ti-
yatrolar kuruldu, Avrupa’dan müzik 
ustaları ve sanatçılar ülkeye davet 
edildi. Hatta söylentilere göre ope-
ra tiyatrosu bahse giren bir zengin 
tarafından inşa edilmişti. İtalya’dan 
Bakü’ye ünlü bir bayan şarkıcı gelir 
ve şehirde tiyatro olmadığına çok 
şaşırır. Sanatçı, konseri vermesine 
vermiş ama bir dahaki gelişinde ti-
yatro yoksa konser vermeyeceğini 
bildirmişti. Buna cevap olarak kendi-
ne güvenen bir işadamı bir yıl sonra 
Bakü’nün de bir opera tiyatrosu ola-
cağı sözünü vermişti. O, sözünü tut-
muş ve belirtilen tarihte tiyatro inşa 
edilmişti.

Azerbaycan’ın tarihi ile ilgilenen-
ler için Bakü’de birçok müze komp-
leksi mevcuttur ve oraya giren insan 
eski tarihi tam anlamıyla yaşar. Ba-
kü’de tarih, edebiyat, müzik kültürü, 
halı müzeleri ile birlikte, Azerbaycan 
tiyatrosu müzesi ve muhteşem min-
yatür eserler müzesi de izleyicilere 
açıktır.

Tarih boyunca Azerbaycan hal-
kının karakterinde var olan misafi r-
perverlik, saygı, yardımseverlik, ba-
rışcı ve sabırlı olmak gibi geleneksel 
özellikleri Bakü’nün güzel caddele-
rini gezdiğinizde ve yoldaki sıradan 
insanlarla konuştuğunuzda kendi 
gözlerinizle göreceksiniz. Genel ka-
nıya göre, Bakü’ye bir kere gelen 
insan mutlaka bir daha geliyor. Bu 
yüzden Bakü’ye gitmeli mi, sorusu 
akla gelirse mutlaka olumlu karar 
verilmeli çünkü oradan enfes hatıra 
ve izlenimlerle döneceksiniz. 

Tarihle Buluşma
Geleneksel Azerbaycan kilimleri-

ne değer veren her  insan halı fab-

rikalarını ziyaret ederek haz alabilir, 
elle dokunmuş ve dünyada benzeri 
olmayan  yüksek kaliteli kilimleri gö-
rüp “halı dünyasına“ girebilir. Azer-
baycan’daki maharetli halı ustaları-

nın elde dokudukları halı ve kilimler 
Ermitaj, Louvre, Topkapı, Viktoria ve 
Albert müzelerininin yanısıra Was-
hington’daki tekstil müzelerini de 
süslemektedir.

Azerbaycanlılar neden kilim sa-
natına bu kadar hassas yaklaşmakta-
dırlar? Bunu anlamak için Bakü çev-

resindeki Gala kasabasında bulunan 
açık hava müzesini ziyaret etmek ge-
rekir. Arkeologlar bu bölgede eskiça-
ğa ait kale ve köy kalıntıları buldular. 
Sonra burada çeşitli çağlara ait olan 
ilkçağ taş aletlerinden 19. yüzyılın 
sonlarına ait yüzlerce tarihi eşyanın 
sergilendiği tarihi etnograf park mü-
zesi açıldı.

Bu müzede tabiri caizse insanlı-
ğın tarihine elle dokunmak müm-
kün. Çünkü burada gelen ziyaretçi-
lere tarihi zanaat yerlerinde deneme 
yapmaya ya da tarihi bayram ve tö-
renlere katılıma olanağı sağlayıp ta-
rihi hissettiriyorlar. Bakü sakinleri için 
Gala kasabası, ailece gidip eğlenebil-
dikleri eğlence merkezlerindendir. 

Bir zanaatçının restore edilmiş 
evinde iki kilim tabana döşenmiş, iki 
kilim ise soba karşısındaki sofranın 
yerine döşenmiştir. Aynı zamanda 
burada eskiçağa ait dokuma maki-
nesi bulunmaktadır (ki “Azer-İlme“ 
dokuma biriminde hala buna benzer 
tipteki makineler kullanılmaktadır.) 
Bu tarihi evin içinde hiçbir şekilde 
mobilya bulunmazdı ve kilimler in-
sanlara hem yatak, hem masa, hem 
çalışma yeri olarak hizmet etmiştir. 

Geçmişte insanlar için masanın 

Balçık Volkanı
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bir anlamı yoktu. Çünkü eski Azer-
baycan Türkleri, uçsuz bucaksız kır-
ları kendi evleri gibi gördükleri için 
çevrelerini duvar ve çatılarla sınırla-
mamışlardı. Kafkas ve Hazar arasın-
daki bölgeye yerleştikten sonra ise 
hayvancılığın yanısıra, zanaatta ve 
ticarette de gelişme gösterdiler. 

Yokuş rölyefl i müzenin pencere-
sinden günümüzdeki Gala kasaba-
sının iki katlı sağlam evleri görünür. 
Bu evlerin yarısının müzede sergi-
lenen yoğun taşlardan inşa edilmiş 
olması mümkündür. Kasabanın dar 
sokaklarında uzun tüylü koyunla-
rın koştuğunu, avlularda ineklerin 
böğürdüğünü ve köpeklerin havla-
ma seslerini duyarsınız. Burada siz 
kendinizi 200 sene öncesinde gibi 
hissedersiniz. Ancak evlerin hemen 
ardından başlanan ve kale tepesi ci-
varına kadar uzanan petrol kuleleri, 
ziyaretçileri  sanki yirmi birinci yüzyı-

la geri götürür. 
Ateşperestlik Mabedi
Bakü çevresinde bulunan Sura-

hanı kasabasında Ateşgah adlandı-
rılan  ateşe tapanlara ait mabed yer 
almaktadır. Eski çağlarda bu bölge-
de yanan doğal gaz kaynakları vardı. 
“Yanan Yer“ olarak bilinen bu bölge, 
Hint ateşperestleri için “hac-ibadet 
merkezi“ne dönüştü. Ateşperestler 
burada kendi ibadethanelerini, iba-
det hücrelerini kurdular. Buradaki 
kompleksin tümü günümüze kadar 
sağlam ulaşmıştır. İbadethane hüc-
relerinin çoğunda dünyadan el ete-
ğini çekenler için çile odaları vardır 
ve ibadethane kulesinin, hücreleri-
nin üstünde zaman zaman ateş ya-
kılmaktadır. 

Damak Zevkine Düşkünler İçin
Azerbaycan, damak zevkine düş-

kün, ayrıca Kafkas ve Doğu mutfa-
ğından zevk alanlar için bir cennet-

dir. Tike kebap, lüle kebap, gutab, 
tatlı ve salata çeşitleri turistlerin her 
restoranda veya kafede bulabilece-
ği yemek türleridir. Bunların dışında 
Azerbaycan`ın çeşitli  bölgelerine ait 
özgün yemekler de konuklara sunu-
lur.

Örneğin Şeki’de  mantı  şeklinde 
olan ve içinde kuzu eti olan “Düşbe-
re“ sulu yemeği ve ballı  omlet böl-
geye has bir yemek iken, Zagatala’da 
tavuklu pilav, Gence’de şerbet ve 
sütlü kaymak sunulmaktadır. Azer-
baycan’da çok sayıda leziz yemek 
türleri vardır, bu türler ihraç edilmi-
yor çünkü sadece bu bölgede tüke-
tilir. Kuzu eti kıymasıyla birlikte ezil-
miş patates ve elmalar, domatesli ve 
“Abşeron“ yağıyla hazırlanmış soslu 
osetrin, etli patatesli dolma ve haş 
gibi lezzetler tadına bakacağınız ye-
mek türlerindendir. 

Bu yerel yemeklerin hoş görüntü-

Batabat Yaylası, Nahçıvan

Gezi
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sü ve lezizliğine rağmen Azerbaycan 
mutfağı, bu kadar çok kuzu etine 
alışık olmayan turistin midesine ağır 
gelebilir. Öğle veya akşam yemeği-
ne davet edilirken, kendi bünyenizin 
kaldırma gücünü iyi hesaplayın.

Vejeteryanlar da kendileri için 
özel lezzetler bulabilirler. Meyve 
cenneti olan ülkenin Batısından ve 
Doğusundan temin edilen kırmızı 
nar ve Frenk üzümü, kehribar hur-
ması, kiraz, şeftali, sedef gibi erik, fi -
ruze gibi incir, feijoa (kaymak ağacı), 
Yunan cevizi, zeytin, bal gibi kavun 
ve şeker gibi karpuz, elma ve üzü-
mün birçok çeşidi bulunmaktadır. 

Ülke ile İlgili Genel Veriler
- Azerbaycan`da dünyaca önemli 

olan 65 anıt (Gobustan adındaki 
Bakü’nün eski merkezi UNESCO 

tarafından dünya mirası listesine 
alındı), 15 adet doğal ve tarihi sit 
alanı,  20 kadar taahhütlü av sa-
hası vardır;

- Ülkenin toplam yüzölçümünün 
(86,6 bin km.kare) yarısından 
fazlasında 47 bin kilometre ka-
relik bölgede petrol, doğalgaz 
kaynağı mevcuttur. Uzmanlara 
göre Azerbaycan’ın yer altı pet-
rol kaynağının kapasitesi 3 mil-
yar tondur.

- Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 
sıradan olmayan ve görülmeye 
değer birçok mekan vardır, ör-
neğin alanında eşi olmayan mü-
zeler vardır

- Dünya çapında kilim koleksiyo-
nu olan Kilim Ve Dokuma Sanatı 
Müzesi;

- Devlet Müzik Kültürü Müze-
si: burada 35 binden fazla eser 
sergilenmektedir ve eserlerin 
arasında dünyadaki en eski çalgı 
aleti taşlı zilli tef “Gavaldaş“ yer 
almaktadır;

- Minyatür Eserleri Müzesi: bu 
müze konusu itibarıyla dünya-
da tek olup bünyesinde çeşitli 
dillerde yazılan beş binden fazla 
küçük kitap şeklindeki minyatür 
yer almaktadır, bu eserlerden 
bazıları ancak mikroskop yardı-
mıyla okunabilmektedir. 

- Bakü Petrol Müzesi: uluslarara-
sı petrol şirketlerinin uzmanları 
arasında müzenin önemli bir 
yeri vardır. 
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