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Yüz illərdir bizimlə yol gəlir. Nə ya
şını bilirik, nə də rənglərinin sehrin
dən, cazibəsindən xəbərimiz var. Xoş 
günümüzdə də boynumuzda gəzdir
mişik, kədərli anlarda da başımızda 
olub. Amma heç vaxt onun harada ya
randığını və nədən bizə bu qədər xoş, 
məhrəm gəldiyini düşünməmişik... 
Sevəsevə gəzdirib nənələrimiz kəlağa
yını. Nəfəsləri hopub bu gözəl, zərif baş 
örtüyünə. Bu zərifliyin, gözəlliyin özün
də, mahiyyətində, fəlsəfəsində çox sirlər 
gizlənib. Beləcə, kəlağayı Azərbaycanın 
milli qadın geyimlərinin təkrarsız ele
mentlərindən birinə çevrilib. 
Kəlağayı Azərbaycan qadınına məx
sus, ipək sapdan toxunmuş, dördkünc 
formalı baş örtüyüdür. O, bu gün 
də özündə Odlar Yurdu Azərbayca
nın qədim tarixini, mədəniyyətini, 
adətənənələrini yaşadır. Kəlağayı yal
nız Azərbaycanda hazırlandığı üçün 
unikaldır. Artıq üç əsrdən çoxdur ki, 
o, Azərbaycanın ənənəvi qadın geyim
lərində istifadə olunur. 
Bakı Dövlət Universitetinin kafedra 
müdiri, “İnkişaf” Elmi Mərkəzinin 
üzvü Rəna İbrahimbəyova deyir: “Adi
dənadi baxdığımız kəlağayı rəngi, ha
zırlanma texnologiyası, daşıdığı məna 
və məzmununa görə düşündüyümüz 
qədər də adi bir sənət nümunəsi de
yilmiş. Kəlağayı əsrlər boyu Azərbay
canda geniş yayılmış qadın geyiminin 
ayrılmaz hissəsi olan baş örtüyünün 
adıdır ki, bu da ən müxtəlif şəraitlərdə 
 xeyirdə, şərdə, təntənəli və adi gün
lərdə istifadə edilib”. Onun sözlərinə 
görə, kəlağayının üzərindəki naxışlar 
kainatın və dünyanın quruluşunu təs
vir edir. Örpəyin kənarındakı haşiyə 
dağ anlamındadır, bu, insanları qoru
yur. Ortadakı haşiyə isə o biri dünyanı 
təsvir edir və naxışlardan göründüyü 
kimi, o dünya indikindən daha rəngli 
və mürəkkəbdir.
Azərbaycanda kəlağayı yalnız qadın 
gözəlliyini tərənnüm etmirdi. Bunu 
həm də qurulacaq ailənin təməl daşı 
hesab etmək olardı. Belə ki, kəlağayı
sını oğlana bağışlayan qız öz eşqinə 
sadiq qalacağına and içərmiş. Yaxud 

elçilik mərasimində oğlan tərəfdən bir 
qadın qırmızı kəlağayıya bükülmüş 
nişan üzüyünü təqdim edərdi. Xına
yaxdı mərasimində gəlin gedən qızın 
başına qırmızı kəlağayı atıb, əlaya
ğına xına yaxardılar. Hətta bəyin sa
ğında və solunda dayanan dostlarının 
boynuna, gəlin maşınının güzgüsünə 
də kəlağayılar bağlanardı. Bu ənənə 
indi də Azərbaycanın bəzi bölgələrin
də qorunub saxlanmaqdadır.
Eyni zamanda, kəlağayı sosial fərqləri 
aradan qaldırırdı, belə ki, varlı qadın
ların kəlağayısı yoxsul qadınların kə
lağayısından heç nə ilə seçilməzdi.
Kəlağayı həm də sülhsevər missiyanı 
özündə yaşadır. Belə ki, müxtəlif sə
bəblərdən yaranmış münaqişə zamanı 
qadın başındakı kəlağayını yerə atar
sa, dava edən şəxslər dərhal savaşı da
yandırarlar.

Kəlağayının tarixindən:
Arxeoloji və etnoqrafik tədqiqatlara 
görə, Azərbaycanda ipəyin 2000 ildən 
çox tarixi var və Böyük İpək Yolunun 
yaranması ilə sıx bağlıdır. Əsrlər bo
yunca Odlar Yurdu Azərbaycan dün
yanın ipəkçilik mərkəzlərindən biri 
hesab olunurdu. Burada milli geyim
lərin hazırlanmasında ipək parçalar
dan geniş istifadə edilirdi. Mütəxəs
sislərin fikrincə, hələ VVI əsrlərdə 
Mingəçevirdə qızılı işləmələrlə ipək 
baş örtükləri – kəlağayının sələfi olan 
ipək yaylıqlar dəbdə olub. 
Azərbaycanda ipək parça emalı, par
çanın rənglənməsi texnologiyalarının 
ən azı 300 yaşı var. Amma hələ bun
dan çoxçox əvvəl, XIII əsrdə italiyalı 
səyyah Marko Polo Şamaxı və Bərdə
də toxunan ipək yaylıqların gözəlliyi
ni təsvir edirdi. XVII əsrdə Azərbay
cana gəlmiş holland səyyahı Y.Streys 
yazırdı ki, Şamaxı bazarında “xəz, 
gümüş və qızıl işləməli ipək yaylıqlar 
satılır…”. 
Arxeoloq A.P.Fituni “Şirvanın son 
paytaxtının tarixi” məqaləsində yazır
dı: “1795ci ildə İran şahı Ağaməhəm
mədin Gürcüstana, Muğana, Talış və 
Şirvana hücumu zamanı Şirvan xanı 
Mustafa öz yaxın qohumları ilə yaxın

lıqda yerləşən Fit dağındakı qalaya çə
kilir. Onlar qaladan çox da uzaq olma
yan Basqal şəhərciyində baramaaçan 
və ipəyirən fabrik açırlar”. 
Müxtəlif illərdə Azərbaycanda səfərdə 
olmuş A.Oleari,  Şiptberger, Kontari
ni, Afanasi Nikitin, E.Çələbi, A.Düma, 
F.Kotov, R.Conson, T.Olkok, C.Renni 
və R.Çini kimi səyahətçi və diplomat
lar  öz qeydlərində kəlağayı haqqında 
maraqlı məlumatlar vermişlər. 
XVII əsrdə I Pyotr Xəzər boyu əyalətlərə 
yürüşə hazırlaşarkən, əsasən, ipəkçilik 
rayonlarını ələ keçirməyi nəzərdə tut
muşdu. O, bu torpaqları ələ keçirdikdən 
sonra topladığı xam ipəyi Qərbi Avro
pa ölkələrinə, o cümlədən İngiltərəyə, 
Hollandiyaya, Fransaya, Polşaya ixrac 
etmək niyyətində idi. O dövrün arxiv 
sənədlərində 1724cü ildə rus tacirləri
nin Təbrizdən və Şamaxıdan Həştərxa
na mal aparmaları haqqında məlumat
lara rast gəlmək olur. 
İpək parça üzərində gözəl rəsmlərin 
çəkilməsinə dahi Nizaminin “İsgən
dərnamə” poemasında da rast gəlirik. 
Dünyanı fəth etmək arzusunda olan 
Makedoniyalı İsgəndər Bərdə hökm
darı Nüşabə ilə görüşür. Nüşabə ona 
saray rəssamları tərəfindən İsgəndə
rin ipək parça üzərində çox məharətlə 
çəkilmiş portretini təqdim edir. Make
doniyalı İsgəndər nəinki Nüşabənin 
ağlına, həm də saraydakı qadın rəs
samların məharətinə heyran qalır və 
müharibə fikrindən daşınır. 
“Kəlağayını ərsəyə gətirmək evə təzə 
gələn gəlinin nazını çəkməkdən ağırdır”
Kəlağayı zərifliyinə, rəngarəngliyinə 
və gözəlliyinə görə tarixən sənət nü
munəsi hesab olunub. Ona eloba ara
sında rəğbət bəslənməsinin səbəblə
rindən biri də ağır və çətin zəhmətlə 
hasil edilməsidir. Ustadların dediklə
rinə görə, “kəlağayını ərsəyə gətirmək 
evə təzə gələn gəlinin nazını çəkmək
dən ağırdır”. Belə ki, kəlağayının ha
zırlanması bir neçə mərhələdən keç
məklə çoxlu vaxt tələb edir. 
Çəkisi 125 qram olan, bir üzükdən 
keçə bilən bu unikal örtüyün boyanıb, 
naxışlanması kişilər tərəfindən həyata 
keçirilir. Belə ki, qaynayan rənglərlə, 
qəliblə işləmək kimi çətin işin öhdə
sindən yalnız kişilər gələ bilər. Bu işdə 
aparıcı qüvvə boyaqçıdır. Çünki hazır 
kəlağayıları küpxanada qaynar şəkildə 
boyamaq böyük zəhmət, virtuoz ba
carıq və incə duyma qabiliyyəti tələb 
edir. Əsasən, ağ, qara, soğanı və yaşıl 
rənglərdə kəlağayının boyanmasında 
sumaq, zirinc, narınc, cır alma, zəfəran, 
qarağat və s. bitkilərdən istifadə edilir.
Hər bölgənin kəlağayısı digərindən ha
şiyəsindəki ornamentlərə görə fərqlənir. 
Şəki və Basqal kəlağayıları içərisində 
“Şah buta”, “Saya buta” və “Xırda buta” 
çeşnilərindən daha çox istifadə olunur. 
“Heyratı”, “Soğanı”, “İstiotu”, “Albuxa

rı”, “Abi”, “Yeləni” adlı əlvan kəlağayılar 
da vaxtı ilə Yaxın Şərq və Qafqaz xalqları 
arasında böyük şöhrət qazanmışdı.
Hazırda ölkəmizdə kəlağayı toxucu
luğu işini davam etdirən sülalələr çox
dur. Şəki şəhərində Şamilovlar nəsli 
bu sənətin mahir ustası sayılır. Mər
hum Şövkətziya Şamilovun törəmələri 
indi bu sənəti uğurla davam etdirirlər. 
Müxtəlif illərdə Basqal və Şəkidən çıx
mış sənətkarlar yalnız Azərbaycanın 
digər bölgələrində deyil, eləcə də Gür
cüstanda, Türkmənistanda, İranda, 
Rusiyada və Özbəkistanda da kəlağa
yı istehsalının təməlini qoymuşlar.
Hazırda Basqalda “İnkişaf” Elmi Təşki
latın təşəbbüsü ilə “Kəlağayı” Mərkəzi 
fəaliyyət göstərir. Həmçinin, Basqalda 
unikal interaktiv “Kəlağayı” muzeyi 
yaradılmışdır. Bura gələn ziyarətçilər 
nəinki kəlağayının tarixi və ənənələri 
ilə tanış olurlar, eləcə də sənətin yaran
ma prosesini canlı görüb, məhsulun 
hazırlanmasında da iştirak edirlər.
İpək tellərin birləşdirdiyi ünvanlar

Kəlağayının daha çox Şəkidə və Bas
qalda toxunmasının və yüksək key
fiyyətinin səbəbi, heç şübhəsiz, Şəki 
ipəyidir. Tədqiqatlar göstərir ki, Şəki
də ipəkçiliyin tarixi miladdan əvvəlki 
dövrlərə təsadüf edir. Şəki uzun illər 
Azərbaycanda, eləcə də Qafqazda 
ipəkçiliyin mərkəzi olub. XIX əsrdə 
dünyada ən böyük ipəksarıma fabriki 
məhz Şəkidə fəaliyyət göstərib. Şəki 
ipəyi nəinki Azərbaycanda, həmçinin 
Şərq ölkələrində, Avropada, Rusiyada 
da tanınır və yüksək qiymətləndirilir
di. Hətta II Nikolayın çarlığı dövrün
də rus imperiyasında tədavülə buraxı
lan beşyüzlük əsginazların tərkibinə 
əzilməməsi, qırışmaması üçün məhz 
Şəki ipəyi qatılırdı. Maraqlı bir fakt 
da ondan ibarətdir ki, rus çarı İvan 
Qroznıya ipək saplardan toxunmuş 
və mirvari ilə bəzədilmiş əlcək hədiy
yə etmişdilər. Azərbaycanda istehsal 
edilən bu ipək saplar və parçalar Rusi
yada da yayılmışdı. Adına “şemaxey
ka” deyilən bu parça çox bahalı olub, 
hər kəsin arzu etdiyi hədiyyə hesab 
edilirdi. İpək parçalar Avropada da 
yüksək qiymətləndirilirdi.
Fransanın Lion şəhərinin SentEtyen 
şirkəti Şəki ipəyinin daimi alıcıların
dan idi. XIX əsrin əvvəllərində Şəkini 
ipəkçilikdə qazandığı uğurlarına görə 
“Qafqazın Lionu” adlandırırdılar.
Kəlağayı istehsalı ilə məşğul olan yerli 
əhali ipəyi daha çox Şəkidə hazırlayıb, 
kəlağayını Basqalda yaradırdılar. Belə
liklə, hər iki bölgə arasında müəyyən 
qədər məsafə olsa da, onların yollarını, 
elə məhz “ipək telləri” bağlayırdı.
Təsadüfi deyil ki, 1862ci ildə London
da keçirilən beynəlxalq sərgidə Şəki 
ipəyi nümayiş etdirilib, basqallı toxu
cu Nəsir Abduləziz oğlu təqdim etdiyi 
nəfis kəlağayıya görə gümüş medal və 

diplomla mükafatlandırılmışdı. 
XIX əsrdə Basqala gəlmiş jurnalist M.N.
LebedevKostromsev kəlağayı toxu
nan karxanaları gəzib, toxucuların ağır 
vəziyyətdə çalışmalarına baxmayaraq, 
öz sənətlərinə sadiqliyini qeyd edirdi 
(“Kavkaz” qəzeti, 1882ci il, N310).
Onu da qeyd edək ki, Azərbaycanda 
ilk kəlağayı sərgisi 2005ci ildə açılıb. 
Növbəti illərdə Azərbaycan kəlağayı
ları Türkiyədə, Gürcüstanda, Maca
rıstanda, Avstriyada, İtaliyada, ABŞ
da, Belçikada, Malayziyada və digər 
ölkələrdə keçirilən sərgilərdə təqdim 
olunub. 

Qədim yaylığın yeni həyatı
Kəlağayı xarici ölkələrdən gələn qo
naqları daim özünə cəlb edib. Rusiyalı 
məşhur teleaparıcı Yana Çurikova eti
raf edir ki, Azərbaycanın milli yaylığı 
– kəlağayı çox xoşuna gəlir. O, kəlağa
yını Moskvada da həvəslə örtür, belə 
ki, kəlağayı müxtəlif geyimlərlə gözəl 
görünür və obraza etnik ton verir. 
Hazırda «Azerbaijan Kelagayi» milli 
brendi bu gözəl baş örtüyünü bütün 
dünyada tanıdır və artıq bir sıra xarici 
dizaynerlərlə əməkdaşlıq etməyə baş
layıb. Brendin təsisçisi Əminə Məliko
vanın sözlərinə görə, “kəlağayı Azər
baycan mədəniyyətinin bir hissəsidir, 
atalarımızın yaratdığı və bizə bəxş et
diyi gözəl bir sənətdir”. 
 Bu gün kəlağayıya yeni nəfəs verilir. 
Kəlağayı müasir və dəblə geyinən qa
dınların qarderobuna elə uyğunlaşıb 
ki, bütün modelyerlərimiz kolleksiya
larında ondan istifadə edirlər. 
Milli dəyərlərimizin qorunmasına yük
sək diqqət və qayğı göstərilən ölkəmiz
də kəlağayı sənətinin inkişafı da diqqət 
mərkəzindədir. Heydər Əliyev Fondu
nun çoxşaxəli fəaliyyəti nəticəsində kə
lağayı sənətinin Azərbaycan xalqının 
millimənəvi dəyərlər sistemində ən 
mühüm mədəniyyət nümunəsi oldu
ğu beynəlxalq səviyyədə öz təsdiqini 
tapmışdır. Belə ki, UNESCOnun Qey
riMaddi Mədəni İrs üzrə Hökumətlə
rarası Komitəsinin 2014cü il noyabrın 
26da keçirilən iclasında Azərbaycan 
kəlağayı sənəti “Kəlağayı simvolizmi 
və ənənəvi sənəti” adı ilə UNESCOnun 
QeyriMaddi Mədəni İrs üzrə Repre
zentativ Siyahısına daxil edilmişdir.
Kəlağayı sənəti, onun mahiyyəti, dün
ya miqyasında tanıdılması üçün döv
lətimiz tərəfindən atılan addımlara 
yalnız sevinmək olar. Nə xoş ki, unu
dulmaqda olan bu millimənəvi sər
vətimizi qoruyub saxlamağa çalışan 
insanlar var. Əminik ki, Azərbaycan 
yaşadıqca, kəlağayımız da yaşayacaq. 
Çünki onda nənələrimizin nəfəsi, doğ
malıq hərarəti var. Məhz buna görə də 
kəlağayımız var olduqca bu nəfəs də 
duyulacaq, ruhumuz bu hərarətdən 
xoş olacaq... 
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin 

İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun keçirdiyi müsabiqəyə təqdim etmək üçün 

Yanvaroktyabr aylarında Azər
baycan Respublikasının hüquqi 
və fiziki şəxsləri dünyanın 178 
ölkəsindəki tərəfdaşları ilə ticarət 
əməliyyatları həyata keçirib, 104 
ölkəyə məhsul ixrac olunub, 171 
ölkədən idxal edilib.
Dövlət Statistika Komitəsindən  
bildiriblər ki, gömrük orqanla
rında qeydiyyatı aparılmış, lakin 
gömrük rəsmiləşdirilməsi tam 
başa çatdırılmamış ixrac olunan 
xam neft və təbii qazın statistik 
qiymətləndirilmiş dəyəri nəzərə 

alınmaqla 2018ci ilin yanvarok
tyabr aylarında ölkənin xarici 
ticarət dövriyyəsi 26534,3 mil
yon ABŞ dolları, o cümlədən 
ixracın dəyəri 17281,7 milyon 
dollar, idxalın dəyəri 9252,6 mil
yon dollar təşkil edib, nəticədə 
8029,1 milyon dollarlıq müsbət 
ticarət saldosu yaranıb. 2017
ci ilin yanvaroktyabr ayları ilə 
müqayisədə xarici ticarət döv
riyyəsi faktiki qiymətlərlə 36,4 
faiz, o cümlədən ixrac 38,3 faiz, 
idxal 33,0 faiz artıb. Real ifadədə 

isə dövriyyə 1,3 faiz, o cümlədən 
ixrac 1,0 faiz, idxal 1,9 faiz artıb.
Dövlət Gömrük Komitəsinin 
məlumatlarına əsasən, ixracın 
27,7 faizini İtaliyaya, 9,3 faizini 
Türkiyəyə, 6,3 faizini İsrailə, 4,7 
faizini Hindistana, hər biri 4,5 
faiz olmaqla Çexiya və Tayvana 
(Çinin əyaləti), 4,3 faizini Alma
niyaya, 3,5 faizini Kanadaya, 3,4 
faizini İndoneziyaya, 3,2 faizini 
Rusiyaya, 3,0 faizini Portuqaliya
ya, 2,8 faizini Fransaya, 2,7 faizi
ni Gürcüstana, qalan 20,1 faizini 

isə digər ölkələrə göndərilmiş 
məhsulların dəyəri təşkil edib.
Ölkəmizə idxal olunmuş məh
sulların ümumi dəyərinin 16,0 
faizi Rusiya, 14,2 faizi Türkiyə, 
10,3 faizi Çin, 5,7 faizi Almaniya, 
4,9 faizi ABŞ, 4,4 faizi İsveçrə, 3,9 
faizi Ukrayna, 3,7 faizi Yaponiya, 
3,3 faizi İran, 3,0 faizi İtaliya, 2,1 
faizi Birləşmiş Krallıq, 1,8 faizi 
Cənubi Afrika Respublikası, 26,7 
faizi isə digər ölkələr ilə aparıl
mış idxal əməliyyatlarının payı
na düşüb.


