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ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN!

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin sədri, 
akademik Ziyad Səmədzadə Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahova

MAHİR PƏNAHOVUN
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin sədri, 
akademik Ziyad Səmədzadə daxili işlər  naziri, general-polkovnik Ramil Usubova anası 

RƏNA XANIMIN
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.

Geofizika və Geologiya İdarəsi
Günəşin öz isti şüaları ilə torpağı 
oyatdığı, buzların əriyərək çay-
ların suyuna qarışdığı, kol dibin-
dən bənövşələrin baş qaldırdığı, 
quşların səsinin ətrafa yayıldığı 
bir zamanda təbiətdəki bahar əh-
val-ruhiyyəsini, bahar nəfəsini 
duymamaq qeyri-mümkündür. 
Bu canlılıq və oyanış yaddaşlar-
dan süzülüb bu günümüzə çatmış 
Novruzun gəlişindən xəbər verir. 
Günəş təqvim ilinin, adətən, mart 
ayının 20-22-dən başlanmasının və 
Novruz bayramının bu ta-
rixə düşməsinin də öz elmi 
əsası vardır. Bu, dəqiq ast-
ronomik hadisə olan Günə-
şin dünyanın yarımkürəsin-
dən Şimal yarımkürəsinə 
keçməsinə, gecə-gündüzün 
bərabərləşməsinə və yerin 
Şimal yarımkürəsində ast-
ronomik baharın girməsinə 
uyğun gəlir.  
Novruz bayramına gedən 
yol öz başlanğıcını qışın çil-
lələrindən götürür. Dekabr 
ayının 22-də qışın gəlməsi 
ilə başlayan 40 günlük Bö-
yük çillədə baharın simvolu 
sayılan səməni göyərtmək 
və ondan halva bişirməklə yazın 
tez gəlməsi, bununla torpağın 
oyanması, əkilmiş məhsulun cü-
cərib böyüməsi arzusu ifadə olun-
muşdur. 
Fevral ayının əvvəlindən başlaya-
raq iyirmi gün davam edən Kiçik 
çillə «qışın oğlan çağı» sayılır. Bu 
çillənin «Xıdır nəbi» adlanan bi-
rinci ongünlüyü isə, ümumiyyət-
lə, ilin ən sərt, çovğunlu, dondu-
rucu dövrü sayılır və buna görə 
ona «yalquzaq zamanı» da deyilir. 
«Xıdır Nəbi» mərasimi Kiçik çillə-

nin onuncu günü icra olunur. Buğ-
da qovrulub əl daşında üyüdülür. 
Qaynadılmış yumurtalar daha 
çox günəşin və yazın simvolu sa-
yılan sarı, qırmızı, yaşıl rənglərə 
boyanır. Kiçik çillənin qurtardığı 
vaxtdan yazın ilk gününə, yəni 
Novruz bayramına qədər olan çağ 
«Alaçalpo», «Ağlargülər», «Boz 
ay» və s. adlanır. Boz ay hər biri 
yeddi gündən ibarət cəmlələr ad-
lanan dörd həftəyə - çilləbeçəyə 
bölünür. Etiqada görə, bu həftələ-

rin dördündə, eləcə də Kiçik çillə-
nin üç çərşənbəsində təbiətdə və 
cəmiyyətdə canlanma, oyanma, 
dirilmə prosesi gedir. Dediyimiz 
yeddi çərşənbədən üçü «oğru çər-
şənbə», «oğru buğ», «oğru üskü», 
dördü isə «doğru çərşənbə», «doğ-
ru buğ», «doğru üskü», «cəmlələr» 
adlanır. Novruz bayramına qədər, 
adətən,  dörd çərşənbə qeyd edilir:
- su çərşənbəsi; 
 od çərşənbəsi;
- yel çərşənbəsi; 
- torpaq çərşənbəsi.

Su çərşənbəsi
Məlumdur ki, istər qədim türk, 
istərsə də islami yaradılış haqqın-
da görüşlərdə su ən dominant 
komponentdir. Hətta yaradılışdan 
əvvəl bütün varlığın yalnız sudan 
ibarət olması haqqında qədim türk 
mifi də mövcuddur. Ümumiyyət-
lə, dünyanın əksər xalqlarında su 
ilə bağlı miflərdə suyun od, tor-
paq, hava ilə bərabər yaradılışın 
əsas komponentlərindən olması 
daha qabarıqdır. Əslində, Nov-

ruz bayramının ilk çər-
şənbəsinin su adı ilə qeyd 
olunması insanın yaradılış 
prosesinin ilkin mərhələ-
sinin qeyd olunmasıdır. 
Su çərşənbəsində xalq ara-
sında bu gün də yaşadılan 
mərasimlər bu fikri təsdiq 
etməkdədir. 

Od çərşənbəsi
Novruz bayramı ərəfəsin-
də keçirilən ikinci çərşən-
bə od çərşənbəsidir. Lakin 
bu, heç də atəşpərəstliklə 
bağlı deyil.  Qədim türk 
mifologiyasının özündə 
odla bağlı müxtəlif motiv-
lər mövcud olmuşdur və 

Novruzdakı odla bağlı rituallar bu 
görüşlərlə bağlıdır. Əski türk ina-
mına görə, odu insanlar ilk olaraq 
ağac koğuşunun dibindən əldə 
etmişdilər.  Atəş türk xalqlarında 
müqəddəsliyi qoruyan varlıqlar-
dan biridir. Əski düşüncəyə görə, 
atəş ocağı, ocaq da evi, soyun da-
vamını təmsil edir. Atəş tanrısı 
atəşi və ocağı qoruyur. Atəşə su 
tökülməz, ona pis söz deyilməz. 
Həmçinin, od çərşənbəsində od-o-
caq Günəşi təmsil edir. 

Martın 2-də Bakıda 1-ci Azərbaycan Beynəlxalq 
Françayzinq Forumu öz işinə başlayıb.
Azərbaycanda ilk dəfə olaraq keçirilən “Caspi-
an Franchise Forum 2018” “Caspian Event Or-
ganizers” (“CEO”) şirkətinin təqvimində yeni 
tədbirdir və bu forumun keçirilməsində məqsəd 
kiçik və orta biznes müəssisələrinə yeni fəaliy-
yət sahələrinin genişləndirilməsi və təşkilində 
köməklik göstərmək, eləcə də Azərbaycanda fran-
çayzinqin inkişaf imkanlarını müzakirə etməkdir.
“Caspian Franchise Forum 2018” bir sıra xarici 
brendləri, eləcə də franşiza əldə etmək istəyən və 
işgüzar tərəfdaş axtarışında olan yerli sahibkar-
ları, investisiya şirkətlərinin rəhbərlərini bir ara-
ya gətirib. 

Forum iştirakçıları françayzinq biznesinin yara-
dılması və ya inkişafı üçün konsepsiya və təkliflə-
rini nümayiş etdirməklə yanaşı, “fast food” (“No-
on-o-Kabab” şirkəti, BƏƏ), uşaqlar üçün mal və 
xidmətlər (“Gulliver”, “Button Blue” şirkətləri, 
Rusiya), IT texnologiyaları (“REISSWOLF” şirkə-
ti, Almaniya), geyim istehsalı (“Kanzler” şirkəti, 
Almaniya) və restoran biznesi (“KillFish” şirkəti, 
Rusiya) kimi işgüzar istiqamətlər üzrə öz brend  
franşizalarını təqdim ediblər.
Forum Azərbaycanda İxracın və İnvestisiyaların 
Təşviqi Fondu (AZPROMO) və Azərbaycan Res-
publikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları 
Milli Konfederasiyası (ASK) tərəfindən dəstək-
lənmişdir.


