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Qidalanma yalnız sosial yönümlü bir hadisədir və hər bir 

xalqın qidalanması onun tarixi, iqlimi, yaşayış yeri ilə ayrıl-

maz surətdə bağlıdır. Dünya xalqlarının qida ənənələri yalnız 

qlobal mədəniyyətin bir hissəsi kimi deyil, həm də turizm re-

sursları kimi qəbul ediməlidir. 

Hal - hazırda dünya xalqlarının qida ənənələri və mədəniy-

yətlərindən, tarixi və mədəni abidələrindən, gündəlik həyatın 

rituallarından alınan mədəni təəssüratların məcmusu şəklində 

təqdim olunan və istehlak olunan mədəni qastronomik turizm 

geniş inkişaf etmişdir. Planetdə mövcud olan etnosların prinsi-

pial fərqlərinə baxmayaraq, bütün xalqlar eyni məhsullardan 

istifadə edir. Məhz bu məhsullar və onların emalı hər bir xalqın 

qida mədəniyyətinin əsasıdır. 

Bu dərslik təkcə dünya xalqlarının qida mədəniyyəti və 

ənənələrini öyrənmir, həm də onu ümumdünya mədəniyyəti və 

turizm qaynaqlarının bir hissəsi kimi araşdırır. Milli, dini tarixi 

və təbii coğrafi şərait nəzərə alınmaqla dünya xalqlarının adət- 

ənənələrinin və qida mədəniyyətinin formalaşmasının ümumi 

prinsiplərini öyrənir. 

Dərslik bizi Avropa, Amerika, Türkiyə,Yaxın Şərq, Asiya 

xalqlarının milli mətbəx mədəniyyəti və qidalanma xüsusiy-

yətləri ilə tanış edir. 
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GİRİŞ 
 

Son illər ölkəmizin vətəndaşlarının turist kimi xarici ölkə-

lərlə aktiv əlaqələri, müəssisələr arasında işgüzar münasibətlə-

rin genişlənməsi, Azərbaycan turistlərinin xarici ölkələrə axın 

etməsi və eyni zamanda ölkəmizə gələn xarici turistlərin çox-

luq təşkil etməsi müxtəlif xalqların adət- ənənələrini, məişətini, 

qidalanma mədəniyyətini öyrənməyə imkan verir. 

Elmdə baş verən qloballaşma, yeni innovativ texnologiya-

lar, bank mühiti yəqinki bu kimi həssas olan sahələrə, məsələn, 

dil, mədəni varislik və əlbəttə ki, adətlərə və qidalanma mədə-

niyyətinə toxunmayacaq. 

Dünya xalqlarının qonaqpərvərliklə, qidalanma adətləri ilə 

bağlı qanunlarını bilmək bu sahədə çalışan mütəxəssislər üçün 

vacibdir. Dərslikdə kulinariya sənətində tanınmış dünya lider-

lərinin qidalanma mədəniyyəti və yemək vərdişləri haqqında 

kifayət qədər dəqiq məlumat var. Bundan əlavə, Azərbaycan, 

Avropa xalqlarının İtaliya, Fransa, Almaniya, İngiltərə və digər 

ölkələrin mətbəxləri yer alır. Xüsusilə Yaponiya, Hindistan, 

Koreya, Skandinaviya ölkələri, Aralıq dənizi, Slavyan xalqları-

nın qidalanma ənənələrinin xüsusiyyətlərinə əhəmiyyətli dərə-

cədə diqqət ayrılıb. 

Gələcək mütəxəssislər bu dərslikdən dünya xalqlarının qi-

dalanma mədəniyyətinin tarixi ilə bağlı kifayət qədər bilik əldə 

edəcəklər. Bu onlara qonaq qəbulunu təşkil edərkən özlərini 

düzgün istiqamətləndirməyə kömək edəcəkdir. Bu bilikləri əldə 

edən mütəxəssislər qonaqları qəbul edərkən səhvə yol vermi-

yəcəklər. 

Müasir mehmanxana kompleksi biznes mərkəz kimi meh-

manxana daxil olmaqla, restoranlar, barlar, kafe, konfrans zal-

ları, bank filialları beynəlxalq konfransları, simpoziumları, fes-

tivalları təşkil etməyə imkan verir. Bu, şübhəsiz, tədbir iştirak-

çıları üçün müxtəlif növ xidmətlər təşkil etmək üçün əlveriş-

lidir. Bu zaman restoran xidməti hər bir mütəxəssis tərəfindən, 

məsələn: aşpaz, ofisiant, menecer və digər işçilərə öz bacarığını 
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və qabiliyyətini göstərmək üçün ən yaxşı yerdir. Təcrübəli res-

toran işçisi xarici qonaqlar üçün gündəlik qida rasionunu şüur-

lu şəkildə onların milli və dini adətlərini nəzərə alaraq təşkil 

edəcək. 

Dünya xalqlarının qida mədəniyyəti və ənənələrinin xüsu-

siyyətlərini bilmək mütəxəssisə restoran və mehmanxana xid-

mətində xarici qonaqların düzgün yerləşməsi və qidalanması-

nın təşkil edilməsinə, səhvlərdən qaçmaq, qonaqların başqa öl-

kədə özünü komfortlu hiss etməyə imkan vermək üçün düzgün 

qərarlar qəbul etməsinə kömək edəcəkdir. 

Qonaqların yerli mətbəxlə ilk tanışlığı onların ölkəyə son-

rakı münasibətlərini müəyyənləşdirir. Özgə mədəniyyətlə ün-

siyyət, onun dilini öyrənmək, siyasi-iqtisadi vəziyyətini, dinlə 

bağlı adətləri, ənənələri bilmək az vaxt tələb etmir. 

Hər bir turist səyahət etdiyi ölkəyə gedərkən çalışır ki, o 

ölkənin mədəniyyəti, adət-ənənələrini öyrənsin.O, ölkədən özü 

ilə suvenirlər, çəkdirdiyi şəkillər və maddi mədəniyyətin əsas 

hissəsi olan milli mətbəx haqqında xatirələr gətirsin. 

Bu gün Azərbaycanda turizm sahəsində çox böyük canlan-

ma var. Ölkəmizə il boyu müxtəlif ölkələrdən turistlər gəlir. 

Turistlərin maraq dairəsində olan mətbəximiz çox zəngin və 

rəngarəngdir. Bu rəngarənglik regionlardan asılı olaraq özünü 

göstərir. Bu bizə imkan verir ki, öz mədəniyyətimizi, musi-

qimizi, mətbəx mədəniyyətimizi təbliğ edək. 

Bu dərslikdən istifadə edən tələbələr qidanın insan həya-

tında rolu, müxtəlif xalqların kulinariya mədəniyyəti, dinin 

mətbəx mədəniyyətinə təsiri haqqında mövzularla tanış olacaq. 

Bu dərslik “Sosial mədəni xidmət və Turizm”, ”Turizm”, “Tu-

rizm və Otelçilik”,”Mehmanxana-turist və sanatoriya komp-

lekslərində iaşə və serviz” ixtisası üzrə orta, ali təhsil alan 

tələbələr üçün nəzərdə tutulmuşdur. 
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MÖVZU 1. QİDALANMA. QİDA İNSANIN SAĞLAMLIĞI, 

HƏYAT TƏRZİ VƏ YAŞAMASI ÜÇÜN ƏSAS ŞƏRTDİR 
 

İnsan həyatının keyfiyyətini müəyyən edən amillər arasın-

da qidalanma aparıcı rol oynayır. Qida insanın təməl ehtiyacı-

dır, varlığın əsas şərtlərindəndir. Əsası təbiət tərəfindən qoyul-

muşdur. Qidalanma insanın sağlamlığına, iş qabiliyyətinə, fizi-

ki və zehni inkişafına, əhval-ruhiyyəsinə davamlı olaraq əhə-

miyyətli dərəcədə təsir göstərmişdir. İnsan orqanizmi, onun 

həyat fəaliyyəti bu qidalardan aldığı vitaminlərin, mikroele-

mentlərin miqdarından asılıdır. 

Qidalanma insan mövcudluğunun ən mühüm faktorudur. 

İnsan özünü iqlimdən, havadan qoruya bilər, yaşayış yerini, iş 

yerini dəyişə bilər, lakin qidaya olan gündəlik ehtiyacından 

uzaqlaşa bilməz.  

Biz öz bədənimizi yediyimiz qidalarla qururuq. Bu qidalar 

bizim bədənimiz üçün tikinti materialıdır, bizim bu və ya digər 

şəkildə həyatımızı müəyyənləşdirir. İnsanın xarici görünüşü, 

ruhi vəziyyəti, ağlı, uğurları, uğursuzluqları geniş mənada qida-

lanmadan asılıdır. Ona görə də hər bir insan mütləq qəbul etdi-

yi qidanın təzə, təmiz, keyfiyyətli olmasına diqqət etməlidir ki, 

bu qida bədənin bütün hüceyrələrinə düzgün paylansın və asan 

həzm olunsun. 

Aydındır ki, hər bir sivilizasiyanın inkişaf tarixində insan-

ların həyat tərzi dəyişdikcə onların qidalanmaya olan tələbatları 

da dəyişmişdir. Yemək bişirmə sənəti və qidalanma tarixi xalq-

ların maddi mədəniyyətinin və onların həyat tərzinin ən qədim 

və maraqlı tərkib hissəsidir. Maddi mədəniyyət anlayışı özündə 

təkcə kulinariya adətlərini ehtiva etmir, eyni zamanda geyim 

tərzini, ayaqqabı, silah, əşyalar, yaşayış yerləri, məişət əşyaları-

nı da əks etdirir. 

Hər bir xalqın qidalanma ilə bağlı olaraq öz adətləri, ənənə-

ləri var ki, bu, millətlərin tarixi inkişaf şərtləri, coğrafiyası, 

iqlim şərtləri, sosial və iqtisadi quruluşu, dini ilə bağlıdır. 
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QİDA 
 

Qida - insan bədənində maddələr mübadiləsi reaksiyaları-

nın normal gedişatı, enerji ehtiyatlarını artırmaq üçün uyğun 

olan hər hansı maddə: zülallar, yağlar, karbohidratlar, vitamin-

lər, minerallar, mikroelementlərdir. 

Qidalar insanda enerjini yaratmaq və saxlamaq, həyatı 

funksiyaları təmin etmək üçün canlı orqanizmə daxil olur və 

hüceyrələr tərəfindən sorulur. Qida mövcudluğumuzun əsas 

təməllərindən biridir, onun tərkibinin keyfiyyəti isə ölkənin və 

insanlarının rifahının göstəricisidir. 

Bundan başqa, kulinariya sənəti həm də çiy ərzağı yüksək 

keyfiyyətli qida məhsullarına çevirmək imkanı, xalqların mad-

di mədəniyyətinin ən böyük tərkib hissəsi, istedadlı bir xalqın 

mədəniyyətinin ümumi səviyyəsinin göstəricisi, milli düşüncə, 

ixtiraçılıq səviyyəsi, yaşayış yerinin təbii mühitinə uyğunlaşma 

səviyyəsinin göstəricisidir. Eyni zamanda hər bir xalqın qida 

mədəniyyəti onun milli xüsusiyyətlərini, psixologiyasını, xarak-

terini əks etdirir. Qida və qidalanma bütün tarixi dövrlərdə 

insanların həyat səviyyəsinin keyfiyyəti haqqında məlumat ve-

rir. Qidanın tərkibi, xüsusiyyətləri, onun emalı texnologiyası 

cəmiyyətin tarixi inkişafını başa düşməyə kömək edir. Kulina-

riya sənətinin intellekt sferasına, iqtisadi sferaya aidiyyatı yox-

dur. Bu məsələni etnoqrafiya, sosiologiya elmi araşdırır. Eyni 

zamanda qida cəmiyyətin tarixi inkişaf prosesində, konkret ola-

raq insanların həyatında əsas rol oynayır, həm də maddi mədə-

niyyətə aid edilir. Biz bəzi məqamların vacibliyini o qədər də 

hiss etmirik. Əslində, qidanın hazırlanması, onun emal edilmə-

si, illər ərzində onun tərkibinin dəyişdirilməsi, qida sənayesin-

dəki texnoloji emal, bunların hər biri müxtəlif xalqların mət-

bəxində kifayət qədər vəsait, vaxt tələb edir, onların mövcudlu-

ğunu, əhval-ruhiyyəsini formalaşdırır, cəmiyyətə təsir edir. Qi-

dalanma heç də ədəbdən, əxlaqdan, dindən az əhəmiyyətli de-

yil. Qidasız, yeməksiz heç bir ünsiyyət, düşüncə, təxəyyül, hə-

yat ola bilməz. Sosial yüksəliş dövründə bütün cəmiyyətlər, 
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əhalinin bütün təbəqələri qida çatışmazlığını yaşayır və onların 

əsas problemi hər hansı bir şəkildə nəyin bahasına olursa olsun, 

ərzaq əldə etməkdir. Bu dövrdə qida keyfiyyəti ilə bağlı prob-

lemlər arxa plana keçir və ya tamamilə dövlət orqanlarının nə-

zərindən kənarlaşdırılırdı. Əlbəttə, insanların müasir lüğətində 

qida, qidalanma, kulinariya, ənənə kimi anlayışlar müxtəlif cür 

başa düşülə bilər. Lakin bu anlayışlar bir-biri ilə sıx bağlıdır. 

Onların hər biri yalnız fəlsəfi yük daşımır, həm də otel, turizm, 

restoran kimi xidmət sahələrində onun dəyərindən düzgün 

istifadə etməyə imkan verir. 
 

MƏDƏNİYYƏT 
 

Aydındır ki, qidalanma mədəniyyətin bir tərkib hissəsidir. 

İnsan dünyaya gəldiyi gündən öz mövcudluğunu, varlığını 

qorumaq üçün, yaşam tərzini təmin etmək üçün mübarizə 

aparmışdır. Bəs, mədəniyyət nədir? Mədəniyyət latıncada 

ehtiram, becərmə, tərbiyə, təhsil deməkdir. Cəmiyyətin və 

insanın tarixi inkişaf səviyyəsini əks etdirir. Eyni zamanda 

maddi və mənəvi dəyərlərin insanlar tərəfindən yaradılmasıdır. 

Böyük Roma natiqi Mark Tuli Siserona görə mədəniyyət “İn-

san zəkasının reallaşmasının özünəməxsus təzahürüdür.” Kənd-

lilər torpağı becərib, ona qulluq edib məhsul yığdıqları kimi in-

sanlar da beyinlərini hərəkətə gətirərək, ruhunu təkmilləşdirə-

rək əsil mədəniyyət yaradırlar. Mənəvi mədəniyyət isə mənəvi 

istehsal sahəsinə aid edilir. Bu, özünü yaşayış yerlərində, me-

beldə, ayaqqabıda, geyimdə, məişət əşyalarında, qida məhsulla-

rında, yeməkdə və s. öz əksini tapır. Mədəniyyət bir qayda 

olaraq öz məzmununu bütün tarixi dövrlərdə mövcud olan əx-

laq normalarında, dəyərlərdə, dini təsəvvürlərdə, elmdə ortaya 

qoyur. Hər bir sivilizasiyada cəmiyyət qarşısında əsas məqsəd 

və vəzifə insanların rifahını və mədəniyyətin inkişafını təmin 

etməkdir. İnsanların qidalanma mədəniyyəti min illər boyu 

yaranmışdır. Tarixin süzgəcindən keçərək dövrümüzə qədər 

gəlib çıxan qidalanma ilə bağlı adət-ənənələrdə insanlar onlar 
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üçün nəyin xeyirli, nəyin zərərli olduğunu özləri üçün müəyyən 

etmişdilər. XIX əsrdən başlayaraq Avropada texniki inqilab baş 

verir. Təbii ki, bu mədəniyyətin bütün sahələrində olduğu kimi, 

qida sahəsinə də öz təsirini göstərməyə bilməzdi. Texnikanın 

inkişafı, qida məhsullarının texniki yolla emal edilməsi təkcə 

insanın və bütünlüklə cəmiyyətin tələblərinin təmin edilməsi 

deyil, burada eyni zamanda insan mənəviyyatı, yaradıcılıq fəa-

liyyəti də əks olunur. Eyni zamanda mədəniyyət həmişə tarixlə 

bağlıdır. İnsan cəmiyyətinin mənəvi, intellektual və maddi 

həyatının davamlılığını nəzərdə tutur. Mədəniyyət təkcə bilik 

və davranış deyil, eyni zamanda hər bir insanın mənəvi bir 

başlanğıcıdır. Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, insan təkcə təbiətin 

tərkib hissəsi olmamış, o həm də mədəniyyət vasitəsilə özünü 

formalaşdırmış və kamilləşdirmişdir. Ona görə də mədəniy-

yətdən söhbət gedəndə əlbəttə ki, qida mədəniyyəti də bura aid 

edilir. Bu mənada qida xammalının növləri, onların emalı, ye-

məklərin hazırlanması qaydaları, masanın bəzədilməsi, onların 

estetik qavranılması qidalanma mədəniyyətinə aid edilir. Hər 

bir xalqın qida mədəniyyəti müxtəlifdir. Bu müxtəlifliyin, rən-

garəngliyin yaradıcısı kimi iqlimi, təbii resursları və s. göstər-

mək olar. Bunu eyni zamanda müxtəlif yeməklərin bişirilmə-

sində, onların milli üslubda servis edilməsində görmək olar. Bir 

sıra xalqlar var ki, onların milli mətbəxinə aid olan yeməklər 

artıq demək olar ki, bütün dünya xalqlarının mətbəxinə daxil 

olub. Slavyan xalqlarının borş yeməyi, İtalyanların spaqetti və 

pittsaları, yaponların suşi kimi balıq yeməkləri, Asiya xalqla-

rının düyü yeməklərini buna misal göstərmək olar. Tarixin bü-

tün inkişaf mərhələlərində qida mədəniyyətinə böyük əhəmiy-

yət verilirdi. Onun hazırlanması, hansı məişət qablarında bişi-

rilməsi, süfrəyə təqdim edərkən həzmə kömək edən qidalandı-

rıcılardan istifadə edilməsi, adi günlərdə və təntənəli günlərdə 

necə qidalanmalı olduğu kimi vacib məsələlər diqqət mərkə-

zində olurdu. Dünya elmi inkişaf etdikcə qidalanma mədəniy-

yəti ilə bağlı elmi nəzəriyyələr yaranmağa başladı. Bu elmi nə-
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zəriyyələr bu gün də insanların sağlam, gümrah olması, xəstə-

liklərdən qorunması üçün çox önəmlidir.  

Мədəniyyətin tərkib hissəsi olan məişət adətləri, ənənələr, 

mərasimlər, ayinlər də xalqın milli mənəvi sərvəti, eyni zamanda 

şüuraltı xəritəsi və yaddaşı hesab olunur, qədim insanların ilk tə-

fəkkürü kimi nəzərdən keçirilir. Təbii ki, onlar bizə bir çox xalq-

ların qidalanması ilə bağlı böyük informasiya mənbəyidir. 
 

MƏİŞƏT 
 

Məişət - bizim vərdişimiz, bizi əhatə edən əşyalar dün-

yasıdır. Məişət hər bir xalqın maddi mədəniyyətinin tərkib 

hissəsidir. Məişət təkcə əşya dünyası deyil, eyni zamanda gün-

dəlik ayinlər, rituallar, davranışdır. Bunlar həm də insanların 

həyat tərzini, fəaliyyətini, əməyin xarakterini, qida qəbulunu 

müəyyənləşdirir. Qədim dövrlərdə qəbilə və tayfalarda ictimai 

münasibətləri tənzimləyən tabu qadağalar mədəniyyəti mövcud 

idi. Tabu qadağalar mədəniyyəti ibtidai dövr mədəniyyətinin 

xüsusiyyətlərindəndir. Bu mədəniyyət ibtidai dövrdə yeməyin 

xarakterini müəyyən edərək, onun kimə məxsus olmasını 

(uşaqlara, qadınlara, rəhbərə) tənzimləyirdi. Bu isə onu deməyə 

imkan verir ki, qidalanmayla bağlı məsələlər qədim dövrdən 

insanların məişətində, həyat tərzində ən əhəmiyyətli yer tutur-

du. Hər bir xalqın məişəti, adətləri, ənənələri, onların yaşam 

tərzi, qida qəbulu bizə xalqların milli keyfiyyətlərini öyrənmə-

yə imkan verir. Məhz bu məişətlə əlaqədar olaraq, adətlərdən, 

əməyin xarakterindən asılı olaraq biz asiyalını, avropalını və 

digər millətləri öyrənə bilirik. 
 

ADƏT VƏ ƏNƏNƏLƏR 
 

Adətlər - keçmişdə yaranaraq bir nəsildən digər nəslə ötürü-

lərək indiki dövrümüzə qədər gəlib çıxmışdır. Adətlərdə hər bir xal-

qın keçmişi, tarixi, psixologiyası, milli-mənəvi dəyərləri öz əksini 

tapır. Adətlər bizim üçün keçmişlə bağlı böyük bir informasiya 

mənbəyidir. Burada insanların baxışlarını, zövqünü, həyat tərzini, 

əxlaqını, düşüncə tərzini, yaradıcılıq qabiliyyətini və. s görmək olar. 



10 

Ənənə - özünəməxsus xalq yaddaşıdır. Hər bir xalqın qida 

mədəniyyəti onun ənənələri ilə birbaşa bağlıdır. Bu ənənələr 

min illər boyu yaranmışdır. Bu gün kulinariya təkcə qida səna-

yesində çalışan mütəxəssislərin maraq obyekti deyil, eyni za-

manda tarixçilərin, etnoqrafların, sosioloqların və həkimlərin, 

arxeoloqların da tədqiqat obyektinə çevrilib. Bu mütəxəssislə-

rin əməyi nəticəsində keçmişdə bizim əjdadlarımızın necə ya- 

hansı ocaqda bişirməsi, bu zaman hansı qablardan istifadə 

etməsi haqqında məlumat alırıq. Hal-hazırda bütün dünyada ən 

qlobal məsələ qida təhlükəsizliyi məsələsidir. Bu səbəbdən 

insanların sağlamlığını qorumaq üçün mətbəx sənətinə xüsusi 

baxışlar, maraqlar meydana gəlib. Bununla əlaqədar olaraq in-

sanların yeməyin hazırlanması ilə bağlı onun tarixinə, nəzəriy-

yəsinə, təcrübəsinə maraq daha da artıb. 

Ənənə - bir cəmiyyət və qrup içərisində müəyyən keçmişə 

sahib olan, nəsildən-nəslə ötürülərək vərdiş, məlumat, davranış 

və inanc toplusudur. Ənənələr insan varlığını idarə etmək və 

onun davranışını tənzimləmək yollarından biridir. Bizim bütün 

həyatımız müəyyən qaydalar, nümunələr əsasında qurulur. Bu 

həmin adət-ənənələrdir ki, uşaqlıqdan bəri onu özümüz üçün 

aydınlaşdırmağa çalışırıq. Təbii ki, bu mənada hər bir ölkənin, 

hər bir xalqın ənənələrindən nümunə göstərmək olar. Ənənə 

məişətin idarə edilməsi və tənzimlənməsi yollarından biridir. 

Ənənə eyni hərəkətin və ya fəaliyyətin təkrarlanmasıdır. Adət 

və ənənənin nə olduğunu başa düşmək üçün onun əsas xüsu-

siyyətlərinə nəzər salmaq lazımdır: 

- mənəvi-əxlaqi dəyərlərdən fərqli olaraq, adət-ənənə 

ictimai şüurda avtomatik olaraq daha dərin kök salır; 

- kortəbii şəkildə ortaya çıxır; 

- çoxsaylı təkrarlanmalar nəticəsində inkişaf edir; 

- münasibətlərin konkret modelini təqdim edir; 

- cəmiyyətin vərdişləri və rəyi ilə təmin olunur; 

- geniş təsir dairəsinə malikdir (əraziyə görə). 
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Çox zaman adət-ənənələr başqa sosial qaydaların bir for-

ması kimi çıxış edir. Məsələn, mənəvi-əxlaqi normalar, siyasi, 

hüquqi, gigiyenik və s. Sosial normalar bir ənənə halına gəlir 

və fərdi mexanizmini itirir. 
 

Ənənənin növləri: 

Ənənə - insanın həyat fəaliyyətinin bütün sahələrini əhatə 

edir. Bununla bağlı olaraq, onları bir neçə tipə bölür: 

- davranış - bu əxlaqa əsaslanan ənənədir; 

- adətlər - şüurlu şəkildə nəsildən-nəslə ötürülən dəyərlər 

və fikirlərdir; 

- işgüzar ənənələr - dövlət, iqtisadi, ticarət fəaliyyəti nəti-

cəsində yaranmış stereotiplərdir; 

- hüquq-qanunvericilik səviyyəsində möhkəmləndirilmişdir. 

Hüquq və ənənələr bir-biri ilə sıx bağlıdır. Birincisi, ənənəylə 

bağlı zərərli əməlləri aradan qaldırır, ikincisi isə cəmiyyət üçün 

həddən artıq qiymətləndirilənlərə hüquqi sanksiyalar verir; 

- ayin və mərasimlər - bu əsasən, ailə, məişət, dini mühitdə 

olan mürəkkəb mərhələdir; 

- mərasimlər - təntənəli və rəsmi ayinlərdir. Ənənələrin ya-

ranması və yox olmasıdır. 

Əvvəlcə onlar sağ qalmaq üçün kortəbii şəkildə meydana 

gəldilər. Məsələn, ovçuluq etmək üçün kişilər həftədə iki dəfə 

ov etməyi bir qayda halına gətirdilər. Qadınlar isə soyuq möv-

sümdə donmamaq üçün heyvan dərisindən paltar tikdirdilər. 

Müasir insan isə başqa qanunlarla yaşayır. Məişətinin daha 

dolğun, həyat tərzinin daha rahat olmasını düşünür. Belə bir 

fikir formalaşır. Bizə vəhşi təbiət arasında yaşamaq lazım de-

yil. Buna görə də adət-ənənələrimiz bioloji ehtiyaclarımızı de-

yil, həyat səviyyəsinin keyfiyyətini və rahatlığını artırmağa yö-

nəlmişdir. Təbii ki, zaman axır, şüur dəyişir, mədəniyyət inki-

şaf edir, tərəqqi sürətlə irəliləyir. Zərərli ənənələr, adətlər sıra-

dan çıxır, insan mənəviyyatına, əxlaqına müsbət mənada təsir 

göstərən ənənələr insanlıq var olduqca yaşayır və yaşayacaq. 

Onlar bizə nəyə görə lazımdır? Hər bir ölkənin, xalqın ictimai 
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şüurunu əks etdirən öz milli ənənələri var. Təbii ki, fərqli qal-

maq öz tariximizi, mədəniyyətimizi qorumaq üçün, biz də bir 

xalq olaraq öz köklərimizlə, əcdadlarımızın bizə qoyub getdik-

ləri ənənələrlə, mənəvi-əxlaqi dəyərlərlə fəxr edirik. 

Ayinlər - dini sifarişlərin icrası ilə bağlı və ya gündəlik 

məişətlə əlaqəli olan adətlər məcmusudur. Ayinlər simvolik 

mənaya xas olan sosial münasibətlərin bir ifadəsidir. Etimaloji 

nöqteyi-nəzərindən ayinlər əsasən, nəyinsə qaydaya salınması-

dır. Ayin və ritual anlayışları oxşardır. Hətta onlar sinonim he-

sab edilirlər. Ayinlər doğum günü ilə bağlı (məs: ad günü), ni-

gaha girməklə (toy), ölüm (dəfn mərasimi) və s. ailəvi hesab 

edilir. Lakin bununla yanaşı eyni zamanda kənd təsərrüfatı və 

ya təqvimlə bağlı ayinlər də mövcuddur. Bu simvolik mərasim-

lər müəyyən ciddi qaydalar əsasında keçirilir. 

Ritual - ayinin növüdür, tarixən yaranmış davranış forma-

sıdır. Ritual təkcə simvolik xarakter daşıyan davranışlar deyil, 

eyni zamanda özündə heç bir praktiki məna kəsb etməyən ayin 

növüdür. Vaxtilə uzaq keçmişdə yeməklə bağlı reqlamentləşdi-

rilmiş ciddi ritual mövcud idi. Məsələn, Böyük Karlın dövrün-

də (742-814) imperator birinci masaya otururdu və ona krallar 

və vassallar xidmət göstərirdi. Krallar yeməyə oturanda isə on-

lara hersoqlar və şahzadələr qulluq edirdi. Hersoqlara və şahza-

dələrə isə yeməyi markizlər verirdi. Markizlərə isə qraflar, qraf-

lara baronlar, baronlara isə sadə cəngavərlər. Bəzi praktiki olaraq 

məqsədəuyğun rituallar da var. Məsələn, gənc qız və oğlanların 

16 yaşının qeyd edilməsi. Bu zaman şəxsiyyət vəsiqəsi, vətəndaş-

lıqla bağlı digər vəsiqələr, inaqurasiya – hakimiyyətə gəlmək və s. 

sənədlər verilir. Məlumdur ki, adətlərə bir qayda olaraq bütün 

rituallar deyil, ənənələr aid edilir. Protokolda qeyd olunan 

rituallardan bəziləri yalnız xüsusi hallarda təkrar edilə bilər. 

Mərasim - bu və ya digər ayinin, təntənəli, dövlət tərəfin-

dən müəyyən edilmiş qaydada keçirilməsidir. Dünyanın bir çox 

ölkələrində mərasimlə bağlı müxtəlif fikirlər var. Bəziləri 

təntənəli bayramlarla bağlı, digəri müqqədəs ayinlərlə bağlıdır. 
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Onlar bizim gündəlik həyatımızın ayrılmaz bir hissəsinə çevril-

mişdir. Mərasim simvolik xarakter daşıyır, tədbirləri xüsusi ar-

dıcıllıqla edir. Mərasim ilk növbədə insanların müəyyən bir 

qrup və hətta bütün cəmiyyət üçün tədbirlərin xüsusi dəyərini 

əks etdirir. Nəticədə bu və ya digər hadisəylə bağlı keçirilən 

mərasim insanlara bu hadisənin əzəmətini göstərir. Mərasimlər 

öz xarakterinə görə fərqlənir. Məsələn, qədimdə tacqoyma mə-

rasimi daha geniş yayılmışdır. Nikah mərasimi, dini mərasimlər, 

diplomların təntənəli təqdimatı, restoran və ya hər hansı yeni 

binanın açılışı ilə bağlı qırmızı lentin kəsilməsi bir ritual hesab 

edilir. Mədəni əlaqələrin genişlənməsi, diplomatik münasibət-

lərin qurulması etiket məsələlərinə diqqəti kəskin şəkildə artırdı. 

Etiket - harada olmasından asılı olmayaraq (diplomatik 

dairələrdə, dövlət başçıları ilə, hakimiyyət, şirkət rəhbərləri, iş-

güzar qəbullar və s.) görüşdə təyin edilmiş davranış qaydaları-

dır. Bu müxtəlif hüquqi, sosial və intellektual statuslu insanlar 

arasındakı qarşılıqlı münasibətləri əks etdirən normalardır. Eti-

ket insanın daxili dünyası ilə xarici aləmini birləşdirir. Etiket 

insanlar arasında cəmiyyətdə nəyin məqbul, nəyin qeyri-məq-

bul olmasını göstərir. O, nəzakət, mədəniyyət, alicənablıq anla-

yışları ilə bağlıdır. Etiketin əsasında insana hörmət durur. ”Eti-

ket” termini XVIII əsrdə yaranmağına baxmayaraq, onun qay-

daları Qədim Misirdə yaranmışdır. Detallı şəkildə bir sistem 

kimi etiket orta əsrlərdə feodallar arsında meydana gəlmişdir. 

İlk dəfə etiket Fransa kralı XIV Lüdovikin saray mərasimlə-

rində ortaya çıxıb. XIV Lüdovikin sarayında qonaqların qəbu-

lunda davranış qaydaları haqqında kart verilirdi. 

Burjua münasibətlərinin inkişafı ilə bağlı olaraq, etiketin 

rolu da tədricən dəyişməyə başladı. Rasionalist mütəfəkkirlər 

etiketi cəmiyyətdəki arzuolunmaz güclü həyəcan təzahürlərinin 

qarşısını almaq üçün bir vasitə hesab edirdilər. Praqmatik bur-

juaziya vaxtaşırı işgüzar və ticari münasibətlərə uyğun olma-

yan orta əsr etiketinə aid olan elementləri ortaya atırdı. 
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Tədricən barışmaz sinfi mübarizə azaldıqca, insanlarımızın 

maddi vəziyyəti yüksəldikcə klassik etiket normaları yenidən 

həyata qayıdırdı. 

Son illər bazar münasibətlərinin formalaşması ilə bağlı 

olaraq, dünyəvi davranışlar, xidmətin incəlikləri, nahar masa-

sının düzgün yerləşdirilməsi və s. bu kimi məsələlər aktuallıq 

kəsb etməyə başlayır. Turizm biznesində etiket çox böyük əhə-

miyyət kəsb edir. Etiketin təqdim etdiyi davranış normaları 

işgüzar mühitdə müsbət psixoloji mühitin yaranmasına səbəb 

olur, biznesi yaxşı və uğurlu edir. Bu normaları gözləmədən 

heç bir siyasi, iqtisadi, mədəni əlaqələr qurula bilməz. Bir-

birinə hörmət etmədən, özünə hansısa məhdudiyyət qoymadan 

mövcud olmaq, fəaliyyət göstərmək olmaz. 

Etiketi bilməmək həssaslıq, özünəinamın olmamasına, söh-

bətin doğru olmayan istiqamətdə inkişafına və bu vəziyyətdə 

təşəbbüskarlığın məhdudlaşmasına gətirib çıxarır. Bunun gələ-

cəkdə gətirə biləcəyi faydaları bilərək Yaponiya şirkətləri hər il 

işçilərinə yaxşı davranış qaydaları, ünsiyyət üsulları öyrədir, bu 

məsələ ilə bağlı öz işçilərinə məsləhət verir. Onlar etiketin 

öyrənilməsinə yüz milyonlarla dollar xərcləyir. Onlar haqlı ola-

raq inanırlar ki, bu gün bu məqsədlə daha çox pul sərf etmək 

lazımdır, çünki sabah öz potensial müştərilərini və satış bazar-

larını itirə bilərlər. İşçilərin səliqəsiz geyinməsi, bir-biri ilə, 

eyni zamanda müştərilərlə düzgün davranmaması, telefonla kü-

barca, təmkinlə ünsiyyət qura bilməməsi, işçi heyətin düzgün 

seçilməməsi bəzən karyeranı çökdürür. Bu səbədən hər il nə 

qədər pul itirilir. XIX əsrin ingilis yazıçısı Dj. Lebbok bu mü-

nasibətlə deyirdi: “Həyatda uğur qazanmaq üçün ünsiyyət iste-

daddan daha vacibdir”. İşgüzar etiket qaydaları iş adamlarının 

iqtisadi, maliyyə maraqlarının yaxşılaşmasına kömək edir, xa-

rici tərəfdaşlarla işgüzar əlaqələrin qurulmasını təmin edir. Biz-

nes və ya işgüzar etiketi bilmək sahibkarlıq uğurunun tələbidir. 

Deyl Karneqinin sözlərinə görə “Bir insanın maliyyə işində mü-

vəffəqiyyətinin 15 faizi onun peşəkar biliklərindən və 85 faizi isə 
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ünsiyyət qurma qabiliyyətindən asılıdır. Etiket bir şəxsin necə 

davranması lazım olduğunu göstərir. 

Müasir etiket bütün xalqların keçmişindən süzülüb gələn 

adət-ənənələrin, əxlaq normalarının bir varisi kimi çıxış edir. 

Hər bir xalq etiket qaydalarına öz tarixi, mədəniyyəti, milli 

adət-ənənələri ilə bağlı olaraq düzəlişlər, əlavələr edir. 

Etiketin bir neçə növü var ki, onlar bir-birindən fərqlənir. 

Gəlin, onlara nəzər salaq: 

- saray etiketi - Monarxların saraylarında müəyyən edilmiş 

ciddi şəkildə mövcud olan qaydalar; 

- diplomatik etiket - Müxtəlif diplomatik qəbullarda, gö-

rüşlərdə, danışıqlarda diplomatların davranış qaydaları;  

- hərbi etiket - Hərbçilərin bütün fəaliyyət sferasını əhatə 

edən orduda ümumilikdə qəbul edilmiş davranış qaydaları; 

- ümumvətəndaş etiketi - Bu vətəndaşların ünsiyyət zama-

nı riayət etməli olduqları qaydalar, adətlər toplusudur. 

- süfrə etiketi - Süfrə arxasında gigiyena, oturuş qaydaları, 

masa dəstlərindən istifadə qaydalarını özündə ehtiva edir. 

Masa ətrafında etiketin ümumi prinsipləri: ev sahibinə və 

sahibəsinə, şam yeməyinə, eləcə də masa ətrafında oturanların 

estetik hissinə dözümlü münasibət və hörmət. 

Ümumilikdə götürdükdə diplomatik, hərbi, ümumvətəndaş 

etiketi bir-biri ilə üst-üstə düşür. Bunları bilmək, onlara əməl 

etmək, təbii ki, xoşagəlməz hadisələrin meydana gəlməsinə 

mane olur. İnsanın həyat tərzi dəyişdikcə, təhsili və mədəniy-

yəti inkişaf etdikcə davranış qaydaları da dəyişir. Əvvəllər 

düzgün olmayan davranış bu gün əksinə olaraq qəbul edilir. 

Hər bir insan üçün etiketi bilmək şərt deyil. Əsas məsələ 

ona əməl etməkdir. Buna əməl etmək hər bir insanın dünya-

görüşü, təhsili, tərbiyəsi ilə bağlıdır. Buna əməl edən insanlar 

milliyyətindən, irqindən, təhsilindən asılı olmayaraq bütün cə-

miyyətlərdə müsbət qəbul edilir. Təsadüfi deyil ki, Avropada 

belə kişiləri centlmen adlandırırlar. 

Müasir etiket insanların məişətdə, əmək fəaliyyətində, ic-

timai yerlərdə, küçədə, qonaqlıqda, müxtəlif tədbirlərdə, qəbul-
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larda, mərasimlərdə, danışıqlarda davranışını tənzimləyir. Belə-

liklə, etiket ümuminsan mədəniyyətinin, əxlaqının ən böyük, ən 

vacib hissəsidir. Bu min illər boyu bütün xalqların məişət, xe-

yirxahlıq, ədalət, insanlıq, gözəllik haqqında təəssüratlarını əks 

etdirir. 

Beləliklə, etiket öz qürurunu qoruyub saxlamağa, mürəkkəb 

konfliktlərdə belə öz ətrafındakılara hörmət etməyə sövq edir. 

 
QİDALANMA 

 

Qidalanma - onun bizim həyatımızda rolu və əhəmiyyəti 

nədən ibarətdir? Belə bir söz var: insan qəbul etdiyi qidadan 

yaranır. Qidalanma prosesi təkcə tibbi-bioloji xarakter daşımır, 

eyni zamanda müxtəlif xalqların adətləri, ənənələri və inancları 

ilə bağlıdır. Qidalanma mədəniyyəti eyni zamanda insan cəmiy-

yətinin təkamülü ilə sıx əlaqədədir. İnsanların qidalanması təkcə 

onların yaşından, cinsindən, əməyin xarakterindən, iqlim şəraitin-

dən və sağlamlığın vəziyyətindən asılı deyildir. Başqa sözlə, adət-

ənənələr, mədəni inkişaf səviyyəsi, ərzaq məhsullarının əldə edil-

məsinin mümkünlüyü və s. xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

Normal həyat fəaliyyəti o zaman mümkün ola bilər ki, or-

qanizm lazımi miqdarda enerji ilə təmin olunsun. Odur ki, in-

san orqanizminin həyat fəaliyyətini təmin edən maddələr orqaniz-

mə qida məhsulları ilə daxil olur. 

Sadə bitki mənşəli qidalardan hazırkı elmi cəhətdən əsas-

landırılmış müxtəlif qida rejimlərinə qədər insanlar minilliklər-

lə yol keçmişdir. Qida ilə bağlı ən qədim nəzəriyyə Aristotel-

Qalinin qədim və orta əsrlərdən mövcud olan “Qida-qan” nəzə-

riyyəsidir. Bu nəzəriyyənin ən müsbət xüsusiyyəti odur ki, qan-

damar sisteminin, qanın tərkibinin və qidanın həzm prosesində 

qanın rolunun öyrənilməsində böyük əhəmiyyəti olmuşdur. 

İnsan ətraf mühitlə sıx əlaqədə olmaqla daim informasiya 

mübadiləsi edir. Bu mübadilə əsasən, qida vasitəsilə həyata ke-

çirilir. Əgər insan daima ətraf mühitlə qarşılıqlı informasiya 

mübadiləsində olursa, onda belə nəticəyə gəlmək olar ki, insan 
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ətraf mühitə uyğunlaşır. Həqiqətdə bu belədir. Müxtəlif iqlim 

və coğrafi zonalarda bir-birindən xarakter və cizgilərə görə 

fərqlənən müxtəlif etnoslar var. Onların hər birinin yaşadıqları 

coğrafi məkandan asılı olaraq qidalanmayla bağlı öz həyat 

tərzləri var. Bu onu sübut edir ki, qidalanarkən gündəlik həyat-

da insanların onlara lazım olan və ya arzu olunmayan qida 

seçimi daha çox instinkdən deyil, əksinə zövqdən, adət-ənənə-

lərdən, iqtisadi imkanlardan və s. səbəblərdən asılıdır. Qida və 

qidalanma hər bir insanın həyatında mühüm yer tutmaqla yana-

şı, həm də onların sağlamlığı üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

Eyni zamanda qidalanmada pəhriz ömrün uzunluğuna təsir 

edən ən vacib amildir. Keçmişdən qalma belə bir məsəl var: 

”Xəstəliyin atası məlum olmasa da, anası həmişə qidalanma 

olur”. Sağlam yaşamağın sirri ilk növbədə bizim nə dərəcədə 

sağlam qidalanmağımızla bağlıdır. Bizim yediyimiz qidalar 

gün ərzində vitaminlərə, zülallara, minerallara olan tələbatımızı 

ödəməlidir. Əlbəttə ki, qəbul edilən hər bir qida normadan artıq 

olmamalıdır. Təsadüfi deyildir ki, bizim böyük klassikimiz 

Nizami Gəncəvi də çox gözəl demişdir:  

“Bir inci saflığı varsa da suda 

Artıq içiləndə dərd verir o da” 

Yəni hər bir qidanın normadan artıq qəbul edilməsi, təbii 

ki, xoşagəlməz halların yaranmasına gətirib çıxarır. İngiltərə-

dəki Lids Universiteti qidalanma ilə insan ömrü arasında əla-

qəni tədqiq edib. Tədqiqat nəticəsində məlum olub ki, insanın 

gündəlik qidası ilə onun ömrü arasında çox sıx əlaqə var. Belə 

ki, təbii və sağlam qidalanma insanı bu gün dünyada ən çox ya-

yılmış və hətta cavanlaşmış xəstəliklərdən (şəkər, infarkt, xər-

çəng, təzyiq və s.) qoruya bilər. 

Odur ki, sağlam qidalanmayla bağlı bir neçə qızıl qaydaya 

əməl etmək lazımdır. Məsələn, qəbul etdiyimiz qidalar çoxçe-

şidli olmalıdır. Hər gün eyni qidanı yemək məqsədəuyğun de-

yil. Bu insanda iştahı pozur və qidalanma vərdişinə mənfi təsir 

göstərir. Çoxçeşidli meyvə və tərəvəzlər, ət məhsulları, süd və 

ağartı məhsullarından istifadə edilməlidir. Təbii ki, meyvə və 
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tərəvəzləri öz mövsümündə yemək məqsədəuyğundur. Bu gün 

bazarlarda, marketlərdə mövsümə aid olmayan meyvə-tərə-

vəzlərə rast gəlinir. Lakin yadda saxlamaq lazımdır ki, Allah 

hər şeyi nizamla tənzimləyib. Ona görə bizim qidalanmayla 

bağlı maariflənməyimiz əsas şərtdir. Daha çox təbii məhsul-

lardan istifadə etmək lazımdır. Süni şəkildə yetişdirilən, kim-

yəvi maddələr, qatqılar əlavə olunan qidalara üstünlük vermək 

məsləhət deyil. Çünki onlarda vitamin və minerallar az olur. 

Hər bir insanın qida rasionunda meyvə-tərəvəz olmalıdır. Çün-

ki tərəvəzin kalorisi azdır, asan həzm olunur. Əlbəttə mədə-

bağırsaq problemi olan insanlar meyvə-tərəvəzdən istifadə 

edərkən diqqətli olmalıdır. Qəbul edilən qidanın kalorisinə də 

nəzarət edilməlidir. Həddən artıq kalori istehlak edilməsi bə-

dəndə artıq piyin yaranmasına gətirib çıxarır. Bu isə gələcəkdə 

bir çox xəstəliklərin, o cümlədən ürək- damar, qan dövranı, təz-

yiq və s. xəstəliklərin əsasını qoyur. Hər bir insan öz həyat tər-

zinə, iş rejiminə görə qidalanmalıdır. Bütün günü aktiv həyat 

tərzi sürənlər, daha çox hərəkətdə olan insanlar çox kalori itirir-

lər. Bunun əksinə olaraq oturaq həyat tərzi rejimi olan insanlar 

isə kalori almamaq üçün düzgün qidalanmalıdırlar. Orqanizmin 

lazım olan zülallarla təmin edilməsi, bol maye qəbulu, təmiz 

havada gəzmək, günəş vannası qəbul etmək, pis vərdişlərdən 

uzaqlaşmaq və s. bütün bunlar insan sağlamlığı üçün ən vacib 

faktorlardır. Bununla bağlı çox danışmaq olar. Lakin bir şeyi 

unutmamaq lazımdır ki: hər şey qədərində istifadə olunmalıdır. 

Beləliklə, qida və qidalanma insanın cəmiyyətdəki maddi 

varlığının ən vacib şərtlərindən biridir. 

Qida və ya qida məhsulları - orqanizmin ətraf mühitdən 

əldə etdiyi üzvi və qeyri-üzvi maddələr yığımıdır.  

İnsanın hər gün yeyib-içdiyi qidalar çox müxtəlifdir. Onlar 

orqanizmi lazımi qədər zülallar, yağlar, karbohidratlar, mineral 

maddələr, vitaminlər və adi su ilə təmin etməlidir. Üzvi mad-

dələrə zülallar, yağlar, karbohidratlar, vitaminlər aiddir. Qeyri-

üzvi maddələrə isə mineral maddələr və su daxildir. 
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Üzvi maddələr 

Zülallar 

Ən çox zülal toyuq yumurtasının ağındadır. Lakin pendir 

və kəsmik də xalis zülaldan ibarətdir. Zülal ətdə və balıqda da 

çoxdur. Alimlər zülalı protein adlandırmışlar. Bu da «birinci 

yeri tutan» deməkdir. Zülallar orqanizmdə aşağıdakı fəaliyyət-

ləri tənzimləyir: 
 

 
▪ Böyümə və yenilənmə 

▪ Orqanizm hissələrinin yaradılması 

▪ Enerji istehsalı 

https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Protein&action=edit&redlink=1
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▪ Hormon istehsalı 

▪ Oksigenin qanda daşınması 
 

Yağlar 

Yağlar müxtəlif olur: kərə yağı, mal piyi və s. Maye halın-

da olan bitki yağları da var, məsələn, zeytun yağı, pambıq yağı, 

günəbaxan yağı, badam yağı. Yağlar orqanizm üçün həm əsas, 

həm də ehtiyat enerji mənbəyidir. Karbon, oksigen və 

hidrogendən əmələ gəlib karbohidratlar ilə oxşardır, lakin 

karbohidratlardan daha az oksigen molekuluna sahibdir. Suda 

həll olunmur. 

 
 

Karbohidratlar 

Qidanın digər tərkib hissəsi də karbohidratlardır. Bu 

tanıdığınız nişasta və şəkərdir.  

Sıyıqda, çörəkdə, kartofda, meyvə və giləmeyvələrdə, 

tərəvəzdə xeyli karbohidrat orqanizmdə parçalanaraq karbon 

qazına və suya çevrilir. Onlar parçalanarkən insanın orqan və 

əzələləri üçün lazım olan enerji alınır. 
 

 

Vitaminlər 

Vitaminlər tərəvəz, meyvə, süd və digər məhsullarda olur. 

Onlar orqanizm hüceyrələrinin normal işini təmin edir. 
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Vitaminin 

adı 
Vəzifəsi Mənbəyi 

Vitamin A 

Gözlərin normal görməsi 

və sağlam dəri üçün va-

cibdir. 

Yumurta, süd, ərik, 

kök, ispanaq və yer-

alması. 

Vitaminlər 

B1-B12 

Orqanizmin normal funksi-

yası və enerji istehsalı üçün 

vacibdir. Qırmızı qan hü-

ceyrələrinin yaradılmasın-

da da aktiv iştirak edir. 

Bütün dənli bitkilər, 

paxlalı bitkilər, ba-

lıq və dəniz yosun-

ları, yaşıl yarpaqlı 

tərəvəzlər, süd və 

qatıq. 

Vitamin C 
Əzələlər və diş ətləri üçün 

faydalıdır. 

Sitrus bitkiləri, po-

midor, gül kələm, 

kələm və çiyələk 

Vitamin D 
Dişlər və sümüklər üçün 

vacibdir. 

Balıq, yumurta sarı-

sı, süd və digər gün-

dəlik məhsullar. 
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Vitamin E 

Ağciyərləri qoruyur və 

qırmızı qan hüceyrələri-

nin yaranmasına kömək 

edir. 

Bütün dənli bitkilər, 

yaşıl yarpaqlı tərə-

vəzlər, yumurta sa-

rısı, ləpəli bitkilər. 

Vitamin K 

K vitamini qanın laxtalan-

masına səbəb olan protein-

lərin normal səviyyədə 

qalmasını tənzimləyir. 

Yaşıl yarpaqlı tərə-

vəzlər, süd və süd 

məhsulları. 

 

Qeyri-üzvi maddələr 

Minerallar və duzlar 

Mineral maddələr bədəndəki bütün orqanlarda, toxumalar-

da, mayelərdə var. Bədənin hər hansı bir orqanı, natrium, kal-

sium, fosfor və başqa mineral olmadan yaşaya bilməz. Adətən, 

onlar duzların, zülalların və həmçinin başqa mürəkkəb birləş-

mələrin tərkibinə daxildir. 
 

 
 

Su 

İnsan orqanizmi üçün gündə azı 2 litr su lazımdır. Axı, bə-

dənimizin 3/2 hissəsini su təşkil edir. Su orqanizmin əsas fəa-

liyyəti üçün lazımdır. Əgər insan 3-4 gün ərzində su içmə-

sə, bədəndəki su ehtiyatı azalar və o məhv olar.  
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KULİNARİYA VƏ İNCƏSƏNƏT 

 

Kulinariya və incəsənət - kulinariya insan fəaliyyətinin bir 

sahəsidir və birbaşa olaraq müxtəlif bitki və heyvan mənşəli qi-

da məhsullarının hazırlanması ilə bağlıdır. Deyilənə görə, kuli-

nar incəsənət tarixin müəyyən məqamında alovlanır və tez bir 

zamanda iz qoymadan yox olur. Birinci mərhələdə özünün ku-

linar fəaliyyəti ilə insan qida resurslarını,onun imkanlarını ar-

tırmağa cəhd etmişdir. Hər bir xalqın özünün həyat tərzi, adət-

ləri, özünün təkrarolunmaz mahnıları, rəqsləri, nağılları vardır. 

Hər bir ölkədə sevimli yeməklər, masa bəzəyi və yeməyin ha-

zırlanması ilə bağlı xüsusi ənənələr var. Onlar tarixən məqsə-

dəuyğun şəkildə, milli zövqə, həyat tərzinə, iqlimə uyğun gəlir. 

Bu vərdişlər min illər boyu inkişaf etmişdir. Bunlarda bizim əc-

dadların kollektiv təcrübəsi toplanmışdır. Xalqlar tərəfindən 

yaradılmış kulinar reseptlər təsadüfi və məcburi meydana gəl-

məmişdir. Onlar çoxəsrlik təkamül nəticəsində formalaşmışdır. 

Yemək bişirmək sənəti bu sivilizasiyanın inkişafı ilə bağlı 

olaraq insan cəmiyyətinin müəyyən inkişaf mərhələsində mey-

dana gəlmişdir. Kulinariyanın yaranmasının səbəblərindən biri 

də təbii ki, sinifli cəmiyyətin yaranması idi. Cəmiyyətin təbəqə-

ləşməsi ilə bağlı olaraq imkanlı insanlar öz masalarında dadlı, 

gözəl tərtibat, bahalı yeməklər görmək istəyirdilər. Bundan baş-
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qa, məlum olmayan yeni qida məhsullarının yaranması, eyni 

zamanda ona yaradıcı və tətbiqi yanaşmanı tələb edirdi. Yazı 

kəşf olunandan sonra insanlar bildiklərini, inandıqlarını, yedik-

ləri və içdiklərini yazıya köçürüblər ki, gələcək nəsillərə çatsın. 

Bəşəriyyətin bütün yazılı mədəniyyəti içərisində yəqin ki, mət-

bəx ədəbiyyatı hamı tərəfindən qəbul olunur.Yemək haqqında 

kitablar xalqların ortaq tarixinə çevrilib. Vaxtilə mətbəx sirlə-

rinin çoxu yazıya köçürüldüyü üçün günümüzə qədər gəlib ça-

tıb. Gəlin, qədim dövrlərdə yaranmış olan kulinariya kitabları 

ilə tanış olaq. 

Dövrümüzə qədər gəlib çıxmış ən qədim kulinariya kitabı 

babillərə məxsus olub. Bu kitab Hammurapi dövründən günü-

müzə qalan (e.ə. 4644-cü il) dünya tarixindəki ən qədim ku-

linariya kitabı hesab olunur. O dövrdə kağız hələ kəşf olunma-

dığına görə bütün yazılar gil lövhələr üzərində yazılırdı. İki gil 

lövhədən ibarət olan bu kitabə 21 ət və 4 tərəvəz yeməyinin 

hazırlanması qaydasını təsvir edir. Bu kitabələrdən məlum olur 

ki, babillər ən çox qoyun, keçi, donuz, maral ətindən istifadə edir-

mişlər. Meyvələrdən isə xurma, alma, nar, əncir və üzümdən. 

Təbii ki, bu məlumatlar təkcə kulinarlar üçün deyil, eyni za-

manda tarixçilər üçün böyük informasiya mənbəyidir. 

Kulinar incəsənət antik dövrdə inkişaf etmişdir. Lakin o, 

antik sivilizasiya ilə bir yerdə yoxa çıxdı və ona görə avropa-

lıların biliyinə və zövqünə praktiki təsir göstərə bilmədi. Tarix-

çilər hesab edirlər ki, Qərbi Avropada kulinariya sənəti XIII-

XIV əsrlərdə yaranmışdır. Bu dövrdə artıq Qərbi Avropada Səlib 

yürüşləri başa çatmış, dövlətlərin sərhədləri, iqtisadiyyatı dəyiş-

mişdi. Yaxın Şərqlə dinc ticarət imkanları yaranırdı. Bu dövrdə 

Avropaya yeni məhsullar: şəkər, meyvə, qənnadı məmulatları və 

ədviyyatlar gətirilildi. Bunlar nəinki yeməyin dadının formalaş-

ması ilə bağlı olan ənənələri dəyişdi, eyni zamanda ərzaqların sax-

lanması və konservləşdirilməsinə şərait yaratdı. 

Qədim Romada kulinariya ilə bağlı Markus Gavius Api-

kiusun xalq dilində yazdığı əsər bu günümüzə qədər gəlib çat-
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mışdır. Bu qərb mətbəxinin təməli sayıla bilər və indiki italyan 

mətbəxinin ilk yazılı qaynağıdır. Onun əsərlərinin ən qədim əl-

yazmaları e.ə. IV və ya V əsrlərə aiddir. Burada yazılan re-

septlər bugünkü müasir mətbəxdə istifadə edilir. Burada müx-

təlif yemək reseptləri, tutmalar, yeməklərin saxlanması haqqın-

da məlumatlar yer alıb. “De re coquinaria” adlı kitab Aralıq də-

nizi mətbəxinin günümüzə gəlib çıxan ən qədim yazılı qaynağı-

dır. Fransız mətbəxinin ən qədim kitabı “Le Viandier”dir. Güil-

laume Tire adlı fransız aşpaz tərəfindən yazıya alınan bu kitab 

indiki fransız mətbəxinin qaynağı hesab olunur. Cəmi 4 nüsxə-

si günümüzə gəlib çıxmışdır. Əlyazmanın ən qədimi İsveçrənin 

Sion şəhərində, biri Vatikanda, digər ikisi Parisdədir. Bu kitab 

XIV əsrdə fransızlara məxsus olsa da, içərisində italyan mətbə-

xinin reseptlərinə rast gəlinir. Bu orta əsrlərdə həm Fransa, 

həm də indiki İtaliya ərazisində olan dövlətlərin mədəni inki-

şafı, qarşılıqlı əlaqələri ilə izah edilir. 

Fransada 1375-ci ildə yemək adətləri ilə bağlı ilk kitabın 

meydana gəlməsi kulinariya sənətinin inkişafında ən vacib 

mərhələ oldu. 

Kulinariya kitabları əslində milli mətbəxin yüksək səviy-

yədə inkişafına bir işarədir. Kulinariya kitabları öyrənmək üçün, 

inkişaf etmək üçün, eyni zamanda dünya xalqlarının qida adət-

ləri ilə bağlı yeni tədqiqatlar ortaya qoymaq üçün ən mühüm 

vasitədir. 

Yüz ildən sonra İtaliyada yemək adətləri ilə bağlı kitab 

meydana çıxdı. Vatikanda isə onu 150 il inkvizisiya qadağan 

edərək günaha yol açan kimi qələmə verirdi. İlk yemək kitabı-

nın yaranmasından 250 il keçir. İlk nəşr olunan ingilis yemək 

kitabıdır ki, (1508) bu kitab nüfuzlu lordlar, vassallar, cənga-

vərlər, zadəganlar üçün nəzərdə tutulmuşdur. İngilis mətbə-

xinin öz istiqaməti var idi. Adətlərə ciddi şəkildə riayət olunur-

du. Öküz ətinə, yağlı donuz ətinə, yağlı pudinq, yumurta, 

pendirə üstünlük verilirdi. ABŞ-da ilk kulinariya kitabı 1772-ci 

ildə meydana gəldi. Lakin bu ingilis kitabının yenidən çap 
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olunması idi. Amerikada yalnız əsrin sonunda 1798-ci ildə 

“Amerika mətbəxi” kitabı nəşr olundu. 

Təbii ki, Azərbaycanın da kulinariya mətbəxi zəngin və 

rəngarəngdir. Bu ölkəmizin təbii resursları, coğrafi mövqeyi ilə 

əlaqədardır. Azərbaycan mətbəx mədəniyyətinə məxsus olan 

yeməklərin hazırlanması texnologiyası, süfrə mədəniyyəti bö-

yük bir inkişaf yolu keçmişdir. Qədim ticarət karvanlarının 

Azərbaycandan keçməsi onun mətbəxinə müəyyən təsir göstər-

mişdir. Uzaq keçmişdən bu günümüzə xeyli sayda yemək re-

septləri gəlib çatmışdır. Ənənəvi xörəklərin ətlə, tərəvəzlə, ba-

lıqla hazırlanma qaydaları buna misal ola bilər. Bununla bağlı 

ölkəmizdə Azərbaycan milli kulinariya mərkəzi fəaliyyət gös-

tərir. Son illər ölkəmizdə və xaricdə milli kulinariya ilə bağlı 

xeyli sayda kitab nəşr olunmuşdur. Bu kitablar xalqımızı ölkə-

mizin milli mətbəx mədəniyyətinin ənənələri ilə yaxından tanış 

edir. Milli kulinariya hər bir xalqın milli kimliyi və maddi 

mədəniyyətinin tərkib hissəsidir. Heç bir nüans milli mətbəx 

qədər xalqların maddi mədəniyyəti ilə təmasda ola bilməz. 

Onun xüsusiyyətlərini ayırd etmək, xalqların bəlkə də qarşılıqlı 

anlaşmasının ən yaxşı və ən qısa yoludur. 

 
MƏTBƏX 

 

Mətbəx - Mətbəxin bizim həyatımızda rolu nədən ibarətdir? 

Əvvəlcə onu demək lazımdır ki, mətbəx ailə və qonaqlar 

üçün bu və ya digər qidanın hazırlanması, bişirilməsi ilə bağlı 

olan, xüsusi avadanlıqla təchiz olunmuş bir yerdir. Lakin mətbəx 

təkcə yeməklə bağlı deyil, onun əhəmiyyəti daha böyükdür. Bu 

əhəmiyyət ailə dəyərlərinin, milli ənənələrin qorunmasında özü-

nü göstərir. Çünki mətbəxdə həmişə masa arxasında ailə üzvləri 

yığışır və ünsiyyət qururlar.Yemək masası arxasında bir çox mə-

sələlər - sosial, iqtisadi, məişət, ailə problemləri həll olunur. Uşaq-

lar öz valideynləri ilə ünsiyyət qurmaq imkanı əldə edirlər. 

Beləliklə, müasir mətbəxdə insanlar yemək hazırlayır, ün-

siyyət qurur, əgər orada paltaryuyan maşın varsa, paltar da yu-
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yulur. Təbii ki, mətbəx çox rahat olmalıdır ki, orada iş görmək 

insana mənəvi zövq versin. Bu rahatlığı isə insan özü yaradır. 

Mətbəxin rahatlığı, maliyyə imkanları ilə bağlıdır və sizin 

üstünlük verdiyiniz avadanlıqlarla, zövqünüzlə müəyyən olu-

nur. Mətbəx rahat məişət əşyaları - qaz sobası, şirəçəkən, ətçə-

kən, soyuducu və s. ilə təmin olunmalıdır. Eyni zamanda müəy-

yən sayda masa dəstləri də bura aiddir. Çalışmaq lazımdır ki, 

mətbəxdə artıq əşyalar deyil, zəruri əşyalar olsun. 

Təbii ki, hər bir mətbəx öz xalqının təfəkkürünü, onun hə-

yat tərzini, tarixini, psixologiyasını, xarici görünüşünü əks et-

dirir. Bura ölkələrin landşaftını da aid etmək olar. Ölkənin iq-

limi, təbii resursları da buraya aid edilir. İqlim, landşaft insan-

ları millət kimi formalaşdırır. Belə ki, hansı ölkənin yeməklə-

rinin 70%-i düyüdən ibarətdirsə, həmin ölkənin əhalisi qısa 

boylu və daha çox nəsil artırmaq xüsusiyyətlərinə malikdir. 

Dəniz məhsullarından daha çox istifadə edən xalqlar isə bəyaz 

dərili, gur saçlı olurlar. Coğrafi iqlimlə etnos arasında əsas 

zəncir qida zənciridir. Hər bir mətbəx milli, dini, coğrafi 

əlamətlərinə görə fərqlənir. Məsələn, ərəb, türk, fransız, italyan 

mətbəxi. Hər bir mətbəx yeməklərin hazırlanması deyil, onun 

necə hazırlanmasını və süfrənin estetik formada bəzədilməsini 

əks etdirir. 

Hər bir milli mətbəxin qida xammalı həmin mətbəxi xarici 

turistlərin gözündə daha dəyərli edir. Onu da qeyd etmək la-

zımdır ki, milli qidalar hansısa ekzotik yeməklər deyil, məsə-

lən, ilan əti, siçovul əti, fil ayağı, hansı ki, bir çox ölkələr üçün 

xarakterikdir. Söhbət geniş yayılmış qidalardan gedir. Dünya-

nın bir çox qitələri üçün istehlak olunan heyvan və bitki mənşə-

li qidalardan elələri var ki, hansısa milli mətbəxdə çox sevilir 

və istifadə olunur. Hər kəsə məlumdur ki, italyanlar makaronu, 

Asiya xalqları düyünü, ruslar qarabaşağı, kələmi, balığı daha 

çox istifadə edirlər. 

Mətbəx milli mədəniyyətin tərkib hissəsi olmaqla yanaşı 

dil, incəsənət, adət-ənənə qədər vacibdir. Milli mətbəxlər inki-
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şaf edərək bütün xalqların kulinar mədəniyyətinə təsir göstər-

mişdir. Bu təsir heç də həmişə kulinar xarakter daşımırdı, daha 

çox bir dövlətin digər dövlətə sosial-siyasi və ya sosial-iqtisadi 

təsirinin nəticəsi kimi, bu və ya digər dünya ticarətinin inki-

şafının nəticəsi kimi də baxılırdı. 

Məsələn, Fransız mətbəxi rus zadəgan mətbəxinə çox güc-

lü təsir göstərmişdir. Bunun səbəbi isə XVII əsrin sonu XIX əs-

rin əvvəllərində baş verən fransız inqilabları, Napoleon döyüş-

lərində Rusiyaya mühacirət edən fransız monarxistləri və eyni 

zamanda onlara xidmət göstərən işçi heyət, aşpazlar, saç usta-

larının gəlməsi idi. 

Bunu Azərbaycan mətbəxi haqqında da demək olar. Azər-

baycan ərazisində də böyük mətbəx mədəniyyəti formalaş-

mışdır. Buna səbəb ölkəmizin coğrafi xüsusiyyətləri və iqlim 

şəraitidir. Çünki bütün bunlar mətbəx üçün baza verəcək flora 

və faunanın inkişafından asılıdır. Azərbaycanda 9 iqlim qurşağı 

var. Bunlar təbii ki, Azərbaycan mətbəxini zənginləşdirən və 

rəngarəng edən amillərdir. Ölkəmizdə hazırlanan ərzaq məhsul-

larının çeşidi çoxdur. Bu ərzaqlar bizi zülallarla, minerallarla, 

karbohidratlarla təmin edir. Yetişdirilən ərzaq məhsullarının 

bolluğu və dadı Azərbaycan mətbəxinin özəlliyini əks etdirir. 

Azərbaycan mətbəxinin maraqlı və dadlı olması haqqında 

vaxtilə Orta əsrlərdə ölkəmizdə olan səyyahların əlyazmaların-

da da rast gəlinir. XVIII əsrdə ölkəmizdə olan məşhur fransız 

səyyahı Aleksandr Düma özünün məşhur “Qafqaz səfəri” əsə-

rində Azərbaycan yeməklərinə toxunmuşdur. Azərbaycan çayı, 

zoğal çubuğunda çəkilən kabab yeməyi onda çox böyük təəs-

sürat yaratmışdır. 

Mətbəxə təsir edən faktorlardan biri də başqa xalqlarla qar-

şılıqlı əlaqədir. Azərbaycan coğrafi məkan olaraq ticarət körpü-

sü yolları üzərində yerləşdiyi üçün onun mətbəxinə istər Şərq, 

istərsə də Avropa xalqlarının mətbəxi təsir göstərib. Azərbay-

cana Çindən çay, Ərəbistandan qəhvə gətirildi, Rusiyadan, 

Ukraynadan borş yeməyi, paytaxt salatı, Kiyev kotleti, türk 
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mətbəxinə aid olan lahmacun, dönər, pide, gürcü mətbəxinə aid 

olan gürcü xəngəli, xarço və s. bu kimi yeməklər bizim milli 

yeməklərimiz olmasa da mətbəximizdə bişirilir. Bu təbiidir, 

çünki mədəniyyətlər təcrid olunmuş şəkildə inkişaf etmir. Dil, 

incəsənət başqa dillərə inteqrasiya etdiyi kimi, mətbəx də mə-

dəniyyətin tərkib hissəsi olduğu kimi qarşılıqlı əlaqədə inkişaf 

edir. Buna misal olaraq fransız mətbəxi Avropada Türk və 

İtalyan mətbəxindən formalaşıb, eyni zamanda bütün Avropa 

mətbəxlərinə təsir göstərib. Cənub-Şərqi Asiya xalqlarının mət-

bəxi isə Çin mətbəxinin təsiri altındadır. Etiraf etməliyik ki, 

Şimali və Cənubi Qafqazda yaşayan xalqların mətbəxinə Azər-

baycan mətbəxi güclü təsir göstərmişdir. Bu isə onu göstərir ki, 

Azərbaycan mətbəxi o qədər gözəl, zəngin formalaşıb ki, ətraf 

xalqlara da təsir edib. 

Bu gün hər bir xalqın qidalanma ilə bağlı iqlimi, tarixi, hə-

yat tərzi ilə səsləşən öz ənənələri vardır. Təbii ki, son illər sə-

nayeləşmə, sürətli həyat tempi, qida sənayesinin inkişafı, səmə-

rəli qidalanma prinsipləri, beynəlxalq əlaqələr, sürətli nəqliy-

yat, bütün bunlar qidalanma ilə bağlı adi həyat vəziyyətlərini 

məhv edir, yeməyin hazırlanması ilə bağlı yeni vərdişlər və for-

malar meydana gətirir, köhnə vərdişləri sıradan çıxarır. 

Bu gün müasir dünya qida sənayesi geniş yayılmış beynəl-

xalq ticarət müəssisələri şəbəkəsi ilə tədricən inkişaf etmiş 

xalqların mətbəxləri arasındakı sərhədlərin silinməsinə səbəb 

olur. Eyni zamanda müxtəlif millətlərin xörəklərinin böyük bir 

çeşidi beynəlxalq mətbəxin mülkiyyətinə çevrilmişdir. Bunun 

nəticəsi olaraq milli qida mədəniyyətinə maraq artır. Xalqlar 

arasında mədəniyyət mübadiləsinə kulinariya sənəti də aid 

edilir. 
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MÖVZU 2. QİDA ƏNƏNƏLƏRİNİN FORMALAŞMASINA 

COĞRAFİ İQLİMİN TƏSİRİ 
 

İnsan cəmiyyətinin təşəkkülü, onun inkişafı təbiətlə həmi-

şə ayrılmaz surətdə bağlı olub. İnsanın tələbatları, öz tələbatını 

ödəmək cəhdləri onun ətraf mühitlə əlaqəsini təyin edir. Orqa-

nizmin normal həyat fəaliyyətini təmin etmək üçün insan bi-

rinci özünün maddi tələbatlarını təmin edir. Tələbat nədir? İn-

sanın həyat şəraitindən asılılığını təzahür etdirən aktivlik mən-

bəyidir. Bu tələbatlar insanın bir bioloji varlıq kimi həyat təmi-

natı ilə bağlıdır (oksigen, su, qida, istilik, yuxu, təhlükəsizlik, 

doğumun davamı və s.). İnsanların mühitə fəal uyğunlaşması 

və öz növbəsində ona təsir etməsi həmişə zərərsiz olmur. 

İnsanın sağlamlığı və iş qabiliyyəti ətraf mühitlə qarşılıqlı 

əlaqəsindən asılıdır. İnsanda digər canlı orqanizmlər kimi ətraf 

mühitlə maddələr mübadiləsi və enerji axını ilə əlaqədardır. 

Ona həm də mühitin ekoloji faktorları təsir göstərir. Lakin in-

san müəyyən dərəcədə mühitin əlverişsiz faktorlarının təsirin-

dən qorunmağı öyrənmişdir. Bununla yanaşı, insan onu əhatə 

edən mühitə böyük təsir göstərir. İngilis filosofu Bekonun 

sözlərinə görə “Təbiət üzərində onu öyrənməklə və ona tabe 

olmaqla hökmranlıq etmək olar”. Burada, həmçinin insanların 

qidalanma xüsusiyyətləri, yaşadıqları iqlim və s. ilə əlaqədar 

olan xəstəliklərin də öyrənilməsi ortaya çıxır. İqlimin qida 

ənənələrinin formalaşmasına təsiri ilə bağlı fikirlər XX əsrin 

70-ci illərindən ortaya çıxsa da, Antik dövrün mütəfəkkiri olan 

Hippokrat, orta əsrlər tibb elminin görkəmli nümayəndəsi olan 

İbn Sina və başqaları ətraf mühitin insan orqanizminə təsiri 

məsələsinə ciddi fikir vermişdilər. 

Hippokrat küləyin surəti, suyun keyfiyyəti, yer relyefi, tor-

pağın vəziyyəti, suvarılması və coğrafi meteoroloji faktorların, 

ərzaq məhsullarının tərkibinin və keyfiyyətinin insan orqaniz-

minə təsirinə xüsusi diqqət yetirməyi tövsiyə etmişdir. Gör-

kəmli filosof və həkim İbn Sina insanların sağlamlığını yaşayış 

yerindən, ilin mövsümündən, ətraf mühitdən, qidalanmadan 
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asılılığını, xəstəliklərin əmələ gəlməsi və müalicəsində, həmin 

faktorların rolunu həmişə diqqət mərkəzində saxlamış və özü-

nün əlyazmalarında buna xüsusi yer vermişdir. 

Belə ki, torpaq və suyun tərkibinin xüsusiyyətləri təbii ki, 

bitki və heyvan mənşəli qida məhsullarında öz əksini tapır. Or-

qanizmdə bu və ya digər elementin çatışmaması müxtəlif xəstə-

liklərin yaranmasına səbəb olur. Məsələn, içməli suda yodun 

çatışmazlığı və tərkibindəki yodun az olduğu torpaqda qida 

məhsulu zob xəstəliyinin inkişafına səbəb ola bilər. İnsanların 

həyatının maddi səviyyəsi qida əldə etmənin üsul və səmərə-

liliyindən asılıdır. Əlbəttə, bu zaman digər faktorlar, o cümlə-

dən region üçün tipik olan xəstəliklər nəzərdən qaçırılmama-

lıdır. 

Müasir tədqiqatçılara görə qida və qida məhsullarının ha-

zırlanması su, od, təzyiq, atmosfer, bitki və heyvan aləminin 

müxtəlif növləri, duz və digər mineral maddələr il ərzində vax-

tın dəyişməsi, iqlim dəyişiklikləri, göy cisimləri, astronomik 

dövrlər və s. daxil olmaqla bizi əhatə edən aləmlə sıx bağlıdır. 

Son zamanlar insanların sağlamlığının qidadan, qidanın 

tərkibi və ekoloji faktorlardan asılılığını qabarıq ifadə və təbliğ 

edən daha bir yeni sahə “Makrobatika” meydana gəlmişdir. İn-

sanların qidalanması ilə mühit arasındakı əlaqəni aydınlaşdır-

maq üçün hazırda insanların məskunlaşdığı ərazi tiplərinin elm 

tərəfindən qəbul edilmiş nəzəriyyəni gözdən keçirmək lazım-

dır. Hazırkı dövrdə ən çox əhali bir-birindən fərqlənən coğrafi 

regionlarda yaşayırlar. 

İnsanların məskunlaşdığı regiondan və qidalanma xarakte-

rindən asılı olaraq təsərrüfatlar 3 əsas hissəyə bölünür: ovçu-

luq, maldarlıq, əkinçilk və ya qarışıq. 

Birinci tipin əhalisi əsasən, zülallarla, ikinci tipin əhalisi 

isə karbohidratlarla qidalanır. 

Bütün bunlara baxmayaraq, ekoloji faktorlardan asılı ola-

raq qida məhsullarına tələbat dəyişir ki, bu da müəyyən region-

da yaşayan insanların qidalanmasında özünü göstərir. 



32 

İnsanların məskunlaşdığı ərazi tiplərinin elm tərəfindən 

qəbul olunmuş təsnifatını nəzərdən keçirmək lazımdır. Hazırkı 

dövrdə dünya əhalisi müxtəlif regionlarda, tropik, meşə kol-bit-

ki zonaları, mülayim iqlim qurşağında, qarışıq meşələrlə örtül-

müş zonalarda, Aralıq dənizi, dağlıq zonada yaşayır. Region-

dan, iqlimdən asılı olaraq insanların qidalanma tərzi dəyişir. 

Məsələn, tropik iqlimdə yaşayan insanlara nisbətdə, soyuq iq-

limdə yaşayanlar daha çox enerji mənbəyi kimi yağlar və 

zülallar istehlak edirlər. Cənub-Şərqi Asiya ölkələrinin xalqları 

üçün düyü həyat mənbəyi hesab olunur. 

Beləliklə, insanın qidalanmasının xarakteri insanın yaşayış 

yerindən asılıdır. Müxtəlif coğrafi regionlardan idxal olunan 

qida məhsullarına çox diqqətlə yanaşılmalıdır. Çünki həmin 

məhsullarda bu və ya digər mikroelementlər, vitaminlər, tok-

siki maddələr ya heç olmur, ya da həddindən artıq olur. 

 
MÖVZU 3. QİDALANMA MƏDƏNİYYƏTİNİN TARİXİ 

VƏ İNKİŞAF MƏRHƏLƏLƏRİ 
 

“ Sənin doğumundan əvvəl nə baş verdiyini bilməmək həmi-

şə uşaq olmaq deməkdir. Əslində qədim hadisələrin yaddaşı, onu 

əcdadlarımızın həyatı ilə əlaqələndirməsə insan həyatı nədir ki?”  

 Mark Tulli Siseron. 
 

Tarixi inkişaf dövründə qida vərdişləri və yemək bişirmə 

üsullarının necə dəyişdiyini nəzərdən keçirək. 
 

Yemək tarixinin başlanğıcı (qədim dünya) 

Bildiyimiz kimi yemək insanın əsas ehtiyacı, onun möv-

cudluğunun, həyat fəaliyyətinin əsas şərtidir. Onun əsası təbiət 

tərəfindən qoyulmuşdur. Qidalanma nəinki sağlamlığa, onun 

davamlı olmasına, həm də insanın keyfiyyətli həyatına, iş qabi-

liyyətinə, fiziki və əqli inkişafına, rifah və əhval-ruhiyyəsinə 

təsir edir. Məhz insan orqanizminin həyat fəaliyyəti qəbul edi-

lən qidalardakı maddələrin, vitaminlərin, mikroelementlərin 

çox olması ilə bağlıdır.  
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Dünya tarixi bizim dövrümüzə qədər əcdadlarımızın nə ilə 

qidalanması ilə bağlı bir çox sübutları qoruyub saxlamışdır. 

İbtidai dövr həmişə insanlar üçün maraqlı olub. İnsanları hə-

mişə belə bir sual maraqlandırmışdır: ”Görəsən, əcdadlarımız 

qədim dövrdə nə ilə qidalanıblar?” 

Təbii ki, ibtidai dövrü öyrənmək çox çətindir. O dövrü 

bizdən minilliklər ayırır. Həmin dövrü tarixçilər, arxeoloqlar, 

etnoqraflar arxeoloji qazıntılar nəticəsində aşkar olunmuş mad-

di mədəniyyət nümunələri əsasında öyrənirlər. Lakin bu dəlillərin 

də nə dərəcədə həqiqət olması mübahisə mövzusu ola bilər. 

Dövrümüzə qədər gəlib çıxan məlumatlardan bəlli olur ki, 

insanlığın erkən inkişaf mərhələsində (2500000 il əvvəl) qida 

rasionu elə də rəngarəng deyildi. Bitki qidalarının istifadəsi (gi-

ləmeyvə, ot, qoz, müxtəlif bitkilərin kökləri və s.) məhdud idi. 

Bura ət də aid edilirdi. Məlumdur ki, ibtidai dövrün ilkin mər-

hələsində qədim insan ovçuluqla, yığıcılıqla məşğul olmuş, tə-

biətin verdiyi nemətlərdən istifadə etmişdir. Daş dövrü bədii 

yaradıcılığının əsas obyekti heyvan təsvirləri olmuşdur. Bunu 

sübut edən dünya ölkələrindəki, eləcə də ölkəmizdəki qayaüstü 

təsvirlərdir. İnsanlar ibtidai dövrdə daşdan ovçuluq üçün pri-

mitiv alətlər düzəltməyə başladı. Bununla da kollektiv şəkildə 

nəhəng heyvanları ovlamaq imkanı əldə etdi. 

Ovçuluq: İbtidai dövrdə insanların əsas məşğuliyyəti olan 

ov yalnız insanın maddi tələbatını ödəməklə məhdudlaşmaya-

raq, həm də insani münasibətlərin formalaşmasına və möhkəm-

lənməsinə gətirib çıxarırdı. Belə ki, ov edən zaman insanlar 

arasında müəyyən ünsiyyət yaranırdı ki, bu da insani münasi-

bətlərin formalaşmasına və möhkəmlənməsinə kömək edirdi. 

Bu dövrdə insanın əsas qidası ovçuluq nəticəsində əldə olunan 

vəhşi heyvanların əti idi.  

Mənbələr göstərir ki, 1500000 il əvvəl insanlar od əldə 

etdilər. Odun əldə edilməsi ibtidai dövrdə böyük inqilabi hadi-

sə idi. İbtidai insanların od əldə etməsi onlara imkan verdi ki, 

vurulmuş heyvanların ətini çiy yox, bişmiş halda yesinlər. 
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Odda bişirilmiş ət tez həzm olunurdu, özündə zərərli mikrob-

ları saxlamırdı və insan üçün əsas zülal mənbəyi hesab olunur-

du. 40 il sonra insanın qida rasionuna balıq da əlavə olundu. 

Qidalanmanın inkişafında ən mühüm mərhələ 10000 il əv-

vəl əkinçiliyin meydana gəlməsi oldu. Birinci olaraq insan vəh-

şi heyvanlardan iti, donuzu, inəyi əhilləşdirdi və bitki toxum-

ları, tərəvəz, taxıl və paxlalı bitkilər yetişdirməyə başladı. He-

sab olunur ki, məhz bu mərhələdə insanın qida rasionunda ma-

yasız çörək və pivə meydana gəldi. 

Bitki toxumlarının yetişdirilməsi ilə bağlı islatma və maya-

lanma kimi yeni üsulların ortaya çıxması sayəsində insanlar zü-

lallarla və enerji ilə zəngin olan qidalar qəbul etdilər. İnsan kö-

çəri həyat tərzindən oturaq həyat tərzinə keçdi və onun üçün 

əsas fəaliyyət əkinçilik və maldarlıq oldu. Vəhşi heyvanların 

əti tədricən ev heyvanlarının əti: mal əti, donuz əti, quzu əti ilə 

əvəz olundu. Gələcəkdə insanın qida rasionuna yeni qida məh-

sulları əlavə olunurdu. Maldarlığın inkişafı məhsulları uzaq 

məsafələrə daşımağa imkan verdi. Daşınmanın inkişafı ilə bu 

məsafələr on qat artdı. Əkinçilik və maldarlığın inkişafı ilə 

bağlı olaraq ticarət fəal şəkildə inkişaf etməyə başladı. İnsanlar 

artıq məhsulu yığır, ehtiyacı olan əşya və yeməklə dəyişirdilər. 

Qablar da mübadilə obyektinə çevrilmişdi. Cəmiyyətin tədricən 

təbəqələşməsi baş verirdi. İmtiyazlı sinfin meydana gəlməsi ilə 

qidalanmada fərqlər ortaya çıxdı. 
      

Yeməyin sosial funksiyası 

Belə bir sual bizi həmişə maraqlandırır: “Daş dövründə 

insanlar nə yeyirdilər, onların qidaları nədən ibarət idi, onu 

necə hazırlayırdılar?” Təəssüf ki, qədim dövrlərin tədqiqatçıları 

bu vacib məsələyə əhəmiyyət vermirdilər. Ancaq bu sahələr 

son dərəcə əhəmiyyətli hesab olunmalıdır. 

Yeməyin sosial funksiyası qədim dövrdən bu günümüzə 

kimi bir çox qədim adət-ənənəsi olan cəmiyyətin formalaşması 

prosesini başa düşmək üçün açardır. Onları mənbələrə müraciət 

etmədən başa düşmək çətindir. Qidalanma tarixi göstərir ki, 
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yemək və onunla bağlı olan ənənələr ictimai münasibətlərin 

qurulmasında, əmək fəaliyyətində az rol oynamamışdır. 

Qədim dövrdə insanların qidalanması ilə bağlı mövzunu 

ortaya qoyan istiqamətləri 3 qrupa bölmək olar: birincisi, çox 

sadədir, ibtidai insanların yediyi qidalarla bağlıdır. İkinci və 

üçüncü isə daha mürəkkəbdir. Yeməyi qədim insanlar necə ha-

zırlayıb, harada saxlayırdılar? Məhz söhbət açacağımız mövzu 

bu üç istiqamət haqqında olacaq. 
 

Qida təkamülü 

İbtidai insanlar nə yeyirdilər? 

Tədqiqatçılar uzun müddət apardıqları elmi araşdırmalar-

dan belə nəticəyə gəlmişlər ki, ibtidai insan uzun müddət 

meyvə, yarpaq və taxıl ilə qidalanmışdır. Onun vegeterianlığı-

nın təsdiqlənməsi qədim insanların dişlərinin qalıqlarında, bəzi 

dolayı dəlillərdə, eyni zamanda heyvanların ovlanması üçün 

zəruri olan qədim insanların böyük qruplarının olmamasıdır. 

Sonralar iqlimdə baş verən dəyişikliklər bitki qidalarının 

azalmasına səbəb oldu və insanlar paleolit dövründə onun qida-

lanmasının əsasını təşkil edən ət yeməyə məcbur oldular. Nə-

hayət, iqlim dəyişikliyi son buzlaşma dövründən sonra insanın 

qida rasionunu əhəmiyyətli şəkildə dəyişdi və çoxçeşidli oldu. 

Bitki mənşəli və ət məhsullarına yeni qidalar - dəniz məhsulları 

və balıq da əlavə olundu. 

Qədim insanın qida rasionunda bitki mənşəli qidaların ki-

fayət etmədiyi anı nəzərdən keçirək. 

Çox vaxt insanlar məntiq və təcrübə qanunlarına riayət 

edir, onların yaşayış yerlərinə yaxın olan yemək yerlərini tapır-

dılar. Məlumdur ki, qədim insanlar qida tapmaq üçün əlverişli 

heyvan sürülərinin toplaşdığı gölməçələrin yaxınlığında məs-

kunlaşmağa çalışırdılar. Mamont bir heyvan kimi qida baxı-

mından ətin həcminə və yağlılığına görə insanı daha çox cəlb 

edirdi, onun üçün əvəzolunmaz idi. Eramızdan əvvəl X minil-

likdə sona çatan buzlaşma dövrünün əvvəlindən qədim insanın 

ət rasionunda qismən dəyişikliklər baş verir. İqlim mülayimləşir 
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və buzlaqların azaldığı yerlərdə yeni meşələr - sıx bitki örtüyü ya-

ranır. Heyvanlar aləmi də dəyişir. Əvvəlki dövrlərin iri heyvan-

ları - mamontlar, gərgədanlar, qılıncdiş pələnglər, öküz, mağara 

ayısı və digər böyük heyvan növlərinin nəsli kəsilir. 
 

Ət yeməyinə keçid 

Fransız filosofu, hüquqşünas, siyasətçi J. A. Brilya-Sava-

renin 1825-ci ildə yazdığı “Dadın fiziologiyası” adlı traktatında 

qeyd edir ki, “Ət yeməyinə keçid qanunauyğun proses idi. 

İnsan mədəsi kiçik olduğu üçün bitki mənşəli qidalar insanın 

həyat fəaliyyətinə təsir edəcək qədər zülal, yağ, enerji vermək 

iqtidarında deyildir.”  

İnsan mədəniyyətində, ictimai davranışın formalaşmasında 

xüsusi rol ətə verilmişdi. Çünki, ət qədim zamanlarda qidalanmada 

əsas yer tutmuşdur. Qədim dövrlərdə insanların ət yeməsinə dair 

sübutlar onların vaxtilə yaşadığı yerlərdən heyvan sümüklərinin 

yığılması ilə bağlı idi. Bu sümüklərin yığılması təsadüfi deyildi. 

Çünki tədqiqatçılar sümüklərdə daş alətlərin izlərini tapırdılar. Bu 

sümüklərdən ət diqqətlə çıxarılır, sümük iliyi əzilirdi. Bunlar əc-

dadlarımızın məişətində məşhurluq qazanmışdı. 

Ovçuluq bəzən giləmeyvə, bitki kökləri, quş yumurtaları 

toplamaqla tamamlanırdı. Lakin bu, əhəmiyyətli rol oynamırdı. 

Bu məlumatlar qədim insanların yalnız ət yeməsi fərziyyəsinin 

çox real bir əsasa sahib olduğunu göstərir. Əgər şimalda yaşa-

yan çoxsaylı xalqlar indiki dövrdə yalnız ət yeməyi ilə yaşaya 

bilirsə, deməli, qədim dövrün insanı da təkcə ət yeməyi ilə ya-

şaya bilərdi. Alt Paleolit dövrünün insanları üçün vəhşi hey-

vanların əti onların mövcudluğu və qidalanma sisteminin əsa-

sını təşkil edirdi. Bütün bu heyvanlar - vəhşi öküzlər, ayılar, 

maral, vəhşi qaban, keçi və başqaları bu gün bir çox xalqlar 

üçün gündəlik qidalanmanın əsasını təşkil edir. 

Qədim insanların qida rasionunda heyvanların qanı mü-

hüm rol oynayırdı. Onu həm təzə, həm də mürəkkəb yemək-

lərin tərkibində qəbul edirdilər. Xüsusilə dərialtı və daxili hey-

van yağı çox yüksək qiymətləndirilirdi. Məsələn, uzaq şimalda 
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yağ əvəzedilməz və orqanizm üçün zəruri olan müxtəlif mad-

dələrin yeganə mənbəyi idi. 
 

Qida rasionunda bitki mənşəli qidalar 

Hal-hazırda ibtidai cəmiyyəti tədqiq edənlər şübhə etmirlər 

ki, bitki mənşəli qidalar və onların əldə olunması üsulu yığıcı-

lıq, eləcə də ətlə qidalanma, onun hazırlanması, ovçuluq ibtidai 

insanın həyatında xüsusi yer tuturdu. Bitki mənşəli qidalar ibti-

dai insan üçün əvəzolunmaz idi. Qədim dövrlərin həkim və 

filosofları müəyyən bitki növlərinə dair bir çox əsərlər yazmışlar. 

Sonrakı dövrlərin yazılı mənbələrinə və müəyyən növ yabanı 

bitkilərin qəbulu və istifadə edilməsi təcrübəsinə əsaslanaraq 

bitki qidalarının müxtəlif olduğunu söyləmək olar. Məsələn, 

qədim dövrün müəllifləri o dövrdə palıd qozasının faydaları və 

geniş şəkildə istifadəsi haqqında məlumat vermişdilər. Qədim 

yunan tarixçisi və filosofu Plutarx palıd ağacının bütün yabanı 

ağaclardan yaxşı məhsul verdiyini iddia edərək palıd ağacının 

faydalarını təsdiqləyir. Palıd qozasından çörək bişirmək üçün 

istifadə edirdilər. Palıd ağacı həm də insanları balla təmin edirdi. 

Orta əsr islam alimi olan İbn Sina da müxtəlif zəhərlərin müa-

licəsi üçün, xüsusilə də mədə, qanaxma xəstəliklərinə kömək edən 

palıd qozalarının müalicəvi xüsusiyyətləri haqqında öz traktatın-

da yazırdı: “İnsanlar palıd qozası yeməyə alışmışdılar, onlara 

zərər vermirdi, hətta ondan özlərinə çörək də hazırlayırdılar. 
 

Qidalanmada müxtəliflik 

Gördüyünüz kimi qədim insanın yeməyi ət məhsullarından 

və bitki mənşəli qidalardan ibarət idi. Bəlkə də o, düşünülmüş 

şəkildə ət yeməyini bitki ilə tamamlayaraq öz qida rasionunu 

rəngarəng edirdi. Bu onu deməyə imkan verir ki, qədim insanın 

yeməyi heç də birçeşidli olmayıb. Çox güman ki, o, yaxşı dad-

lara üstünlük verirdi. Onun qidası yalnız aclığı təmin etmək 

məqsədi daşımırdı. 

Paleolit dövrünün sonlarında artıq insanlar qidaları bir-

birindən fərqləndirməyi bacarırdılar. Bununla bağlı qədim in-
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sanların sosial-mədəni inkişafının xüsusiyyətləri meydana çı-

xırdı. Bu məqam insan qidasının sonrakı tarixi üçün xüsusilə 

vacibdir. 

Birincisi, o, əminliklə insanın qida qəbulu ilə həyat tərzi 

arasında mədəniyyət və müəyyən mənada qədim insan kol-

lektivinin ictimai təşkilatdan asılılığını göstərir. 
 

Fayda və zərərlərin başa düşülməsi 

İnsanın qida rasionunda getdikcə yeni növ ərzaq məhsul-

ları meydana çıxırdı. Bəs, qədim insanlar yeməyin faydalarını 

və ya zərərlərini necə təyin edirdilər? 

Bu, mərhələlərlə baş verirdi. Odun meydana gəlməsi qida-

lanmada, xüsusilə balıq və ətdə müxtəliflik yaratdı. Bununla 

yanaşı insanda nəyin dadlı, nəyin dadsız olması haqqında an-

layış formalaşdı. Sonra isə insanlar praktiki həyatdan əldə et-

dikləri məlumatlardan şüurlu şəkildə nəyin zərərli olduğunu 

bildilər. Məsələn, insanlar anlamadan təzə qan qəbul edirdilər, 

bu onların həyatını xilas edirdi. Bununla bağlı olaraq “Vitami-

nologiya” haqqında anlayış ortaya çıxdı. 
 

Duz əvəzinə qan 

Ən mühüm suallardan biri də qədim insanların qəbul etdiyi 

duzla bağlıdır. İbtidai insanların duza ehtiyacı yox idi və çox 

güman ki, bundan istifadə etmirdilər. 

Əkinçiliyə keçməzdən əvvəl insanlar bitki qidalarının üs-

tünlük təşkil etdiyi yeməklərdə heyvanın təzə qanından aldıq-

ları duzla kifayətlənirdilər. Yeyilən heyvanların qanında lazımi 

miqdarda təbii mikroelementlər və minerallar var idi. 

Təzə qan və çiy ətin ibtidai insanlar tərəfindən istifadə 

edilməsi, onun odu əldə etməsi, onda yemək bişirməyi öyrən-

məsindən sonra da zəruri idi. Çünki bişirilmiş ətdə kifayət qə-

dər duz əvəzediciləri yox idi. Məsələn, keçmiş rus və xarici 

səyahətçilərin çoxsaylı dəlilləri göstərir ki, ovçuluqla məşğul 

olan Şimali Rusiyanın yerli əhalisi XX əsrə qədər duzu tanı-

mırdılar. Heyvan qanı şimal xalqlarında müalicə kimi çox mü-
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hüm hesab edilirdi. Ancaq duzdan istifadə etmirdilər, hətta on-

dan iyrənirdilər. 

Məsələn, Sibir sakinləri indinin özündə belə ənənəvi ola-

raq az duzlanmış balıq və kürünü sevirlər. İbtidai insanlar bu 

dada üstünlük verirdilər. Ona görə də bu dövrdə məlum olma-

yan xəstəliklər çox idi. Hal-hazırda bir çox bölgələrdə balıq pa-

razitlərinin yayılması 80%-ə çatır. Görünür ki, qədim dövrlərdə 

bununla bağlı olaraq vəziyyət yaxşı deyildi. 

Cənubda isə duza ehtiyac daha çoxdur. Bu cənubda bitki 

mənşəli qidaların həcminin çox olması və istifadə edilməsi ilə 

bağlıdır. İkincisi, isti iqlimdə orqanizm daha çox duz qəbul et-

məyə məcbur olur. Qədim dövrdə duzu bitkiləri yandırmaqla 

onun külündən alırdılar. Bitkini yandırmaqla əldə edilən maddə 

sonrakı dövrdə də geniş yayılmışdır. Hal-hazırda qeyd olunan 

qida əlavəsi potaş və kalium karbonat adlanır. Potaş təbii qoru-

yucu maddədir və onu almaq mümkün olmadığı hallarda onu 

çox vaxt duzla əvəz edirdilər. 

İnsanın əkinçiliyə keçməsi ilə əlaqədar qədim mənbələr və 

duz əvəzediciləri kifayət deyildir. İnsanlar ehtiyacları üçün duz 

tapmaq, onu əldə etmək yollarını axtarmağa məcbur olurdular. 

Ot yeyən ev heyvanları duz olmadan yaşaya bilməzdilər. Buna 

görə də duzun çox çıxarılması insanlar üçün zəruri idi. Neolit 

inqilabı insanın duzsuz mövcudluğunun sonu demək idi. Nəti-

cədə insan duza olan tələbatını təmin etmək üçün yollar axtarıb 

tapmağa məcbur oldu. 
 

Paleolit dövrünün kulinariyası 

Qədim insanların yemək hazırlamağın yeni yollarını, kuli-

nariyanı kəşf etməsi zərurət idi. Nəticədə yemək daha doyumlu 

və bol olurdu. Heyvanların əvvəl atdıqları hissələrini də yemə-

yə imkan yarandı. İnsanlar əldə etdiklərini daha səmərəli şəkil-

də istifadə etməyə başladılar. İnsanın qidaya, onun hazırlanma-

sına münasibəti şüurlu xarakter daşıyırdı. Yeməyin bişirilmə 

üsulları ilə bağlı obyektiv mənzərəni əks etdirən kifayət qədər 

arxeoloji və etnoqrafik məlumatlar var: 
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- ətin açıq odda adi qızardılması; 

- kömürdə, dəridə, yarpaqda, gildə qovurmaq; 

- heyvan dərisindən, mədəsindən və ya ağacdan, bitkilərin 

müxtəlif yerlərindən hazırlanmış qablardan yeməklərin hazır-

lanmasında istifadə edirdilər. 

Arxeoloqların verdiyi məlumatlara görə Alt Paleolit döv-

ründə yeməklərin hazırlanmasında müxtəlif cür sobaların möv-

cud olduğu göstərilir. Çuxurda yemək bişirmək üçün torpağı qa-

zırdılar. Lakin əvvəlcə ocağı yandırır, sonra onun külünü divar-

larına tökürdülər. Yeməyi bişirmək üçün qazılmış yerə qoyur-

dular. Çuxurlar - daşlarla təmin edilmiş o dövrün sobaları he-

sab olunurdu. 

Tonqallar üçün tez-tez heyvanların sümüklərindən istifadə 

edirdilər. Xüsusilə, qışda soyuq bölgələrdə ağac tapmaq çox 

çətin idi. Eyni zamanda ağac qıtlığı olan bölgələri də buna 

misal göstərmək olar. 

 

Ərzaqların saxlanması 

Qədim dövrdə əlavə heç bir vasitələrdən istifadə etmədən 

qidanın emalının ən qədim və sadə üsulu onun qıcqırdılması və 

fermentasiyası ilə əlaqədar idi. İlkin olaraq bunun üçün duz və 

digər maddələrdən istifadə edilmirdi. Qidanın bu cür hazırlan-

ması nəticə etibarilə onun yumşalmasına, dadının yaxşı olması-

na, istifadə müddətinin uzanmasına gətirib çıxarırdı. Bu üsulla 

hətta yeyilməyən qidaları belə yemək mümkün olurdu. Bu cür 

yemək hazırlanma üsulu ibtidai tayfalar arasında çox yayılmış-

dı. Əti, balığı, bitkini də bu üsulla hazırlayırdılar. 

Qidaların bu cür hazırlanmasına otlar, ət və heyvanların 

ayrı-ayrı hissələri və s. aid edilirdi. Əlbəttə, qidaların saxlan-

ması ilə bağlı ibtidai dövrə aid olan arxeoloji izləri tapmaq 

mümkün deyil. Lakin bir çox dünya xalqlarının ərzaqların bu 

yolla hazırlanması və saxlanması metodu təsadüfi deyildi, çün-

ki kifayət qədər uzun müddət bir çox regionlarda meyvə və 

tərəvəz qıtlığı müşahidə olunurdu. Ona görə də insanlar tərə-
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findən bir çox qida məhsullarının saxlanması ilə bağlı bu 

qaydalar mənimsənildi. Məsələn, turşu xiyar, çuğundur, alma, 

giləmeyvə, yaşıl otlar və digər bitkilər bu günə qədər süfrəmiz-

də qalır. Ədalət naminə deməliyik ki, balığın saxlanması ərzaq 

kimi bir çox xalqlar arasında, məsələn: Uzaq Şimalda - Skan-

dinaviyada çox geniş yayılmışdır. Rusiyada da bu cür bişirilmə 

üsulları dənizkənarı xalqlar arasında çox geniş yayılıb. Balığı 

küpələrdə saxlayır, tam yumşalana qədər qıcqırdırdılar. Belə-

liklə, balıq yalnız uzun müddət saxlanılmırdı, eyni zamanda 

əlavə faydalı keyfiyyətlər də əldə edirdi. Qidaların saxlanması 

ilə bağlı əcdadlarımızdan bu günə qədər gəlib çatan, ən geniş 

yayılmış üsul ərzaqların dondurulmasıdır. 

Qədim dövrlərdə qida məhsullarının konservləşdirilməsi 

ilə məşğul olurdular. Qədim insanlar bu qidaları saxlamaq üçün 

onlardan hava keçirməyən konteyner kimi istifadə edirdilər. 

Bizə tanış olan digər ərzaqların emalı, məsələn: ət, balıq, bitki-

lərin təmizlənməsi və qurudulması da geniş istifadə olunurdu. 

Əlbəttə, qədim insanın qidalanması ilə bağlı müasir bilik-

lər çox məhduddur. Bu faktın öyrənilməsi üçün daha böyük 

tədqiqatlar aparılmalıdır. Çünki insan 10 min il ərzində çox 

dəyişmişdir. İndi qədim dövrün qidasını təşkil edən qida məh-

sullarını bərpa etmək mümkün deyil, məsələn, ev heyvanları 

uzaq əcdadlarına, o cümlədən ət və yağ tərkibinə görə əvvəl-

kinə bənzəmir. Eyni fikri becərilən bitkilər haqqında da demək 

olar. Su, hava və insan mühitinin digər vacib sahələrində baş 

verən dəyişiklikləri nəzərə almamaq mümkün deyil. 

Bəşər tarixinin ilkin mərhələsinin öyrənilməsi, ondan son-

rakı dövrdə baş verənləri başa düşmək üçün son dərəcə vacib-

dir. Qədim dövrdə qidalanma ilə bağlı yaranan bir çox qaydalar 

insanın sonrakı taleyini müəyyən etdi. Ən mühüm məqam daş 

dövrünün sonunda qidanın hazırlanması ilə bağlı inkişaf etmiş 

prinsiplər sisteminin yaranması idi. Axı, icma üzvləri koman-

dasının nümayəndəsi və digər kollektivlərin nümayəndələri 

arasındakı münasibətlər, əsasən, “qida bazası”na əsaslanırdı. 
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Pəhriz haqqında danışsaq, təbii ki, o dövrdə hər hansı bir 

pəhrizdən danışmağa ehtiyac yoxdur. Qədim dövrün insanları 

şüurlu şəkildə təzə və dondurulmuş qanı, turşuya qoyulmuş 

qidaları - duzlu kələm, duzlanmış balıq, ballı içkilər, təzə gilə-

meyvə və meyvələr istifadə edirdilər. O dövrün insanları bu 

qidalarda vitaminlərin, zülalların, yağların olduğunu bilmirdi-

lər. Çünki kimya, biokimya, fizika elmləri yox idi. Lakin qə-

dim insanlar hansı məhsulların insan sağlamlığına xeyirli və 

zərərli olduğunu artıq yaxşı başa düşmüşdülər. 

 
MÖVZU 4. QƏDİM SİVİLİZASİYALAR VƏ QİDALANMA 

 

Qida və qidalanmanın inkişaf tarixi öz köklərinə görə Qə-

dim Misir, Mesopotamiya, Şimali Afrika, Qədim Romadakı 

əkinçiliklə, çörəkbişirmə ənənələri ilə sıx bağlıdır. Arxeoloji 

məlumatlar sübut edir ki, çörək qədim sivilizasiyaların əsas 

qidası olub, xüsusilə burada torpağı şumlayıb, dənli bitkilər ye-

tişdirirdilər. Qeyd olunur ki, insanlar dənli bitkilərin dadını ilk 

dəfə təxminən 15 min il əvvəl bilirdilər. Təxminən 8 min il əv-

vəl babillər, misirlilər, assuriyalılar, yəhudilər və digər xalqlar 

arpa, buğda əkməyə başladılar. Neolit dövründə (3000-500 e.ə.) 

insan taxıl əkməyi və ev heyvanlarını yetişdirməyi öyrəndi və 

gil qablar ixtira olunduqdan sonra müxtəlif üsullarla yemək ha-

zırlamağa nail oldu. Bu dövrdə bişirilən çörəkləri uzun müddət 

saxlamaq olurdu, hətta onları yola da götürürdülər. Çörəyin 

bişirilməsi və saxlanması eramızdan 4 min il əvvəl misirlilərə, 

sonra yunan və romalılara, onlardan da bütün Avropaya yayıl-

dı. Çörək hazırlayan insanlar o dövrdə çox hörmətli hesab olu-

nurdular. Qədim Yunanıstanda çörəkçi çox yüksək mövqe 

tuturdu. Roma imperiyasında çörək bişirməyi bacaran qula 100 

min, qladiatorlara isə 10-12 min qiymət qoyulurdu. Çörək Şər-

qi slavyan xalqlarının qidalanmasında da əsas yer tuturdu. Tari-

xin atası hesab edilən Heredot təsdiqləyirdi ki, eramızdan 500-

400 il əvvəl Qara dəniz və Azov bölgələrinin çöllərində yaşa-

yan tayfalar gözəl buğda yetişdirirdilər. 
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QƏDİM MİSİR 
 

Qədim Misir dünyanın ən inkişaf etmiş sivilizasiya mər-

kəzi olub, Afrikanın şimal-şərqində, Nil çayının aşağı axarında 

yerləşən qədim dövlətdir. Qədim Misir tarixi çox böyük bir 

dövrü əhatə edir - e.ə. IV minillikdən sülalə dövrünə qədər, bi-

zim eramızın IV yüzilliyinin əvvəlindən və qurtarır Roma dövrü 

ilə. Bu dövr ərzində Misiri otuz firon sülaləsi idarə edib. On-

ların bir çoxlarının adı indi də məşhurdur. Amenxotep, Tutmos, 

Tutanxamon, Ramzes, hərçənd ki, bunların adları qaydaya uy-

ğun olaraq nömrələrinə görə fərqlənirdi: Amenxotep II, Tutmos 

IV, Ramzes IX və s. Qədim Yunanıstan Roma və orta əsr Av-

ropasından fərqli olaraq Misir sivilizasiyasından daha çox mad-

di abidələr bu günümüzə qədər gəlib çatıb. Bu bir tərəfdən Mi-

sirin iqlimi ilə, digər tərəfdən isə qədim misirlilərin öz istəyi ilə 

ölənlərinin cəsədini sonrakı həyat üçün saxlaması ilə bağlı idi. 

Qədim Misir mədəniyyətinin mühüm cizgiləri misirlilərin ölü-

mə qarşı etirazı olmuşdur. Ölümsüzlüyə qarşı olan meyl misir-

lilərin bütün dünyagörüşünü müəyyən etmiş, Misirin bütün dini 

fikrinə daxil olmuş və qədim Misir mədəniyyətini formalaş-

dırmışdır. Bu isə Misirin həm dini, həm də mədəni həyatında 

mühüm rol oynamışdır. Misirlilərin ölümlə razılaşmaması belə 

bir dini etiqadı yaratmışdır ki, ölüm heç də son demək deyildir. 

Yerdə gözəl əbədi həyat uzana bilər. Ölən adam özünün diril-

məsini gözləməlidir. Bunun üçün ölənin ölməz ruhlarından biri 

onun bədəni ilə təzədən birləşməli və həyat yenidən başlama-

lıdır. Ona görə də canlılar ölənlərin bədənlərinin qayğısına qal-

malıdır. Bu qayğı üçün əsas vasitə mumyalama idi. İnsanların 

cəsədlərini mumyalamaq qədim Misirdə ən hörmətli sənət he-

sab olunurdu. Cəsədin qorunması ehtiyacına olan inam bütün 

Misir dininin əsasını təşkil edirdi. Onlar üçün cəsəd daimi ol-

duğu üçün, düşünürdülər ki, onu lazımi maddi əşyalar, geyim 

və yeməklə təmin etməlidirlər. Bu ideologiya qədim misir-

lilərin dini dünyagörüşünə, həyat tərzinə güclü təsir göstər-

mişdir. Lakin onların qaraqabaq və ölümdən qorxaraq yaşadıq-
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larını düşünmək olmaz. Əksinə, onlardan sonra qalan maddi 

mədəniyyət nümunələrini öyrənərkən məlum olur ki, onlar çox 

şən, həyatsevən olub və onunla vidalaşmağa tələsmirdilər.  
 

Bəs, qədim Misirlilər nə yeyirdilər? Qədim Misirdə qi-

da və onun hazırlanması üsulları 

Misir torpağı çox məhsuldar olub. Lakin məhsul Nil çayın-

da baş verən zəif və güclü daşqınlardan asılı idi. Buna görə fi-

ronlar tədarük ehtiyatı görməyə məcbur idilər, hərçənd ki, hər-

dən buna laqeyd də qalırdılar. Bəzən məhsul çatışmazlığından 

ərzaqlar qızıl qiymətinə olurdu və quldurlar məbədlərə, saray-

lara girib insanları qarət edib öldürürdülər. Ancaq məhsul yığı-

mı dövründə misirlilər yaxşı qidalanırdılar. Firon Ramzeslərin 

dövründə ərzaq bol idi. Məbədlərin relyeflərində, məzarların 

üzərində zəngin qurbankəsmə, insan təsvirlərinə rast gəlmək 

olur. Harrisin böyük papiruslarında III Ramzesin məbədlər və 

tanrılarla bağlı qurban verilməsi səxavəti qızıl, geyim kimi tez-

tez yada salınır. Bu isə onu deməyə imkan verir ki, misirlilər 

çox acgöz idilər və heç bir vəziyyətdə yeməyi unutmurdular. 

Varlıların əsas qidasını ət təşkil edirdi. Qəbir daşlarında heyvan 

sürüləri və onu kəsmək üçün nəzərdə tutulmuş yerlərin təsvir-

lərinə rast gəlmək mümkündür. Onların içərisində aparıcı yeri 

Afrika öküzü tuturdu. Bu, çox nəhəng, iri buynuzları olan hey-

van idi. Onun iri ölçülü və kök olması üçün xüsusi yemlə-

yirdilər. Artıq öküz gəzə bilməyəndə onu kəsməyə aparırdılar. 

Xüsusi xidmətçilər var idi ki, onlar yalnız sağlam heyvanları 

qəbul edirdilər və onu kəsəndən sonra ətin keyfiyyətini yox-

layırdılar. Qədim Misirin gənclik dövründə (e.ə.III minillikdə) 

ət səhra heyvanlarını ovlamaqla əldə edilirdi. Misirlilər ceyran 

və antilop ovlayarkən onları diri tutmağa çalışırdılar. Sonradan 

onları ev heyvanları kimi əhliləşdirməyə cəhd göstərirdilər. 

Tədricən heyvandarlığın bu növü öz əhəmiyyətini itirməyə 

başladı, heyvandarlıq inkişaf etdi. Lakin vəhşi heyvanlar yenə 

də qurbankəsmə ayinlərində davamlı olaraq ən vacib yer tutur-

du. III Ramzes öz ovçularını antilop ovlamaq üçün səhraya 
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göndərirdi. Öz çarlığı dövründə böyük Amon məbədinə 54 

antilop, bir vəhşi camış və 81 ceyran bağışlamışdı. Misirlilər 

böyük miqdarda ev quşları yetişdirir və istifadə edirdilər. Ha-

rissin papirusunda 100 minə qədər göyərçin adı sadalanır. Əgər 

hədiyyə siyahısında 3029 dördayaqlı ev heyvanı qeyd olunursa, 

o zaman quşlar – 126250: 57810 göyərçin, 8394 qaz, 4060 to-

yuq, 160 zürafə və 20 minə yaxın bildirçin adını çəkmək olar. 

Zürafələri quş fermasında yemləyirdilər. Yeri gəlmişkən misir-

lilər zürafənin dörd növünü, qaz və ördəyin on beş növünü 

fərqləndirirdilər. Lakin onların elə növünü yetişdirirdilər ki, 

onlara sərf etsin.Vəhşi öküzləri tutmaq üçün əhliləşdirilmiş as-

lanlardan istifadə edirdilər. Quşları və balıqları tor və nizədən 

istifadə etməklə tuturdular. Yeni çarlıq dövründə (e.ə.II mi-

nillikdə) balıq misirlilərin yeməyində çox rast gəlinmirdi. Bu, 

yəqin ki, müəyyən dövrlərdə balığın istifadəsinə görə olan qa-

dağalarla bağlı idi. Əslində misirlilər balığı hətta məbədlərdə 

də yeyirdilər. Alimlər üçün misirlilərin balığı sevməməsi çox 

gözlənilməz olmuşdur. Çünki, əlində nizə, tor tutmuş balıqçı 

kişi təsvir edilmiş freskalar və heykəllər qədim Misirdə heç də 

az olmamışdır. Qədim misirlilərin tərəvəzlərdən gen-bol istifa-

də etməsi haqqında sübutlar kifayət qədərdir. Sən demə, misir-

lilər daha çox meyvə-tərəvəz və bitki kökləri ilə qidalanırmış-

lar. Məlumatlardan aydın olur ki, soğan, sarımsaq yüksək qiy-

mətləndirilirdi. Herodot yazırdı ki, Xeopsun məqbərəsini tikən 

işçilərə soğan, sarımsaq, turp verirdilər. Bunu sübut edən Fiva 

məzarlarında tapılan sarımsaq dəstələri idi. Firon III Ramzes 

böyük səxavətlə ehramlara sarımsaq və lobya paylayırdı. Misir-

lilərin əsarətindən xilas olan qədim yəhudilər məskunlaşacaq-

ları torpaqlarına qayıdarkən belə Misirdə yedikləri xiyarı, qar-

pızı, soğanı və sarımsağı xatırlayırdılar. Sərdabələrdə lobya, 

noxud, turp və türk noxudu tapılmışdır. Tədqiqatlar zamanı 

məlum olub ki, qədim misirlilərin qida rasionundakı bitkilər 

arasında ən az darı və kalış (darıya oxşar dənli bitkilər) bit-

kilərindən istifadə olunub. 
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Qədim misirlilər heç də nahaq yerə tərəvəzi “renput”-“ilin 

ərzağı” adlandırmırdılar. Kahını qədim misirlilər “Mina ilahəsinin 

bitkisi” adlandırırdılar və bütün kahı sahələrinin qarşısında 

İlahə Minanın heykəlləri ucaldılırdı. Qədim misirlilərə görə 

kahı kişilərdə və qadınlarda nəsil vermə qabiliyyətini artırır. 

Tədqiqatlar göstərmişdir ki, qədim Misirdə kahıdan daha çox 

xristianlığı təbliğ edən misirlilər istifadə edirlərmiş və o za-

manlar kahı çiy halda bitki yağı və duz əlavə edilərək yeyilirdi. 

Çox qəribədir ki, uzaq dövrlərdə Misir əhalisi portağalla, li-

monla, bananla tanış deyildi. Roma dövründə (b.e. I yüzilliyin-

də) burada armud, ərik, albalı, badam meydana gəldi. Lakin 

onlar həmişə üzüm, xurma yeyirdilər. Dərman üçün qozdan 

istifadə edilirdi. Kokos qozu zənginlərin ən zəif yeri idi. Daha 

çox məhsul verən çoxsaylı alma, zeytun və nar ağacları idi. 

Qədim Misirdə əsas qidalar bütün siniflər üçün çörək, yaşıl 

soğan, pivə və başqa tərəvəzlər sayılırdı. Süd çox yüksək qiy-

mətləndirilirdi. Onu əldə etmək üçün misirlilər inək saxlayır, 

onu yemləyir və bir qida kimi bu məhsulu gil qablarda sax-

layırdılar. Qapağını həşəratlardan qorumaq üçün bir dəstə otla 

doldururdular. Ağartı məhsullarından əsasən, qaymaq, yağ, 

kəsmik məlum idi. Kərə yağını kosmetik və müalicəvi kremlər 

üçün istifadə edirdilər. Duzdan həddən artıq istifadə edir və onu 

pəhriz yeməklərinə tökürdülər. Yeməyi və içkini şirin etmək 

üçün baldan istifadə edirdilər. Vəhşi arıların axtarılması və top-

lanması ilə xüsusi adamlar məşğul olurdu. Həmin adamların 

təhlükəsizliyini təmin etmək üçün çox zaman fironların ox 

atanları da onları müşayiət edirdi. Misirlilər öz bağlarında da 

arı yetişdirirdilər. Arılar üçün gil qablardan istifadə edilirdi. 

Arıçı əlləri ilə arıları qovur və çiçəkləri çıxarırdı. Balı möhür-

lənmiş böyük daş qablarda saxlayırdılar. Maraqlıdır ki, arxeo-

loji tədqiqatlardan məlum olur ki, o dövrdə Qədim Misirdə iş-

ləyənlər arasında ən imtiyazlı olanlar piramidanı tikən inşaatçı-

lar idi. Onlar tikintidə orta hesabla iki il (hərbi xidmətə qulluq 

kimi) çalışırdılar. Bu iki il müddətində tikintidən uzaq olma-
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yan, yaxşı təmin olunmuş evlərdə yaşayırdılar. Qidalanmaları 

isə yüksək səviyyədə və əsasən, ətdən ibarət olurdu. Ölüm ha-

disəsi olardısa, ehtiramla dəfn edərdilər. Sadə misirlilər isə əti 

onlardan fərqli olaraq az yeyirdilər, arasında ən az darı və kalış 

(darıya oxşar dənli bitkilər) bitkilərindən istifadə olunub. 
 

Misirdə yemək bişirmə texnologiyası 

Qidanın termiki (isti) emalında başlıca rolu hündürlüyü bir 

metr olan silindir formasında səyyar gil sobalar oynayırdı. Bu 

sobalarda aşağı hissədə hava sovrulması və külün təmizlənməsi 

üçün qapı, daxilində yanacaq qoymaq üçün barmaqcıqlar və ya 

tor olurdu. Üzərinə iki qulpu olan, müxtəlif formalı və ölçülü 

qazan qoyurdular. Hətta çox zaman bu qazanlar sobadan da 

böyük olurdu. Hərdən sobasız da keçinirdilər. Aşpaz qazanı üç 

daşın üzərinə qoyur və onların altında kömür və odundan 

hazırlanan tonqal qalayırdı. Ağac kömürdən daha çox istifadə 

edirdilər, çünki qonşu ölkələrdə olduğu kimi Misirdə də daş 

kömür yox idi. Mənbələrdən məlum olur ki, ağac kömür o 

dövrdə ən qiymətli mallardan hesab olunurmuş. Onları kisə-

lərdə və səbətlərdə gətirirdilər. Alovu qalamaq üçün Misir əha-

lisi odun çubuqlarından istifadə edirdi. Onlar çox nadir mal he-

sab olunduğu üçün hətta ən böyük ehramlar belə aya 16 çubuq-

dan artığını ala bilmirdi. Alovun yandırılması üçün istifadə edi-

lən vasitə 2 hissədən, əsası yoğun, ucu iti olan çubuqlar və fin-

candan ibarət idi. Onun üçün lazım olan vasitəni cənub ölkələr-

dən gətirirdilər və onu yalnız dövlətli ailələr əldə edə bilirdi. 

Mətbəx qabları qazan, tas, küplər və gil qablar, çanta, səbətdən 

ibarət idi. Ət və balığı doğramaq və ya tərəvəzi emal etmək 

üçün üç və dörd ayaqlı masadan istifadə edirdilər. Yeməyi od-

da hazırlamaq üçün iki üsul var idi. Onlar “pesi” və “aşer” feil-

ləri ilə göstərilmişdir. Birinci “pesi”- qaynatmaq, bişirmək - 

süd və ətə aid edilir. Bununla bağlı ət parçaları olan ocaq 

üzərində dayanan dərin qazanın görüntüləri tapılmışdı. Qədim 

misirlilər bişmiş əti hissələrlə, doğranmış tərəvəzlərlə hazır-

layır və ya yuxanın içərisinə qoyurdular. Çox zaman döyülmüş 
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ətdən bifşteks, kotlet hazırlayırdılar ki, xeyli sonralar Qədim 

Romada məşhur oldu. Müxtəlif yeməkləri hazırlamaq üçün 

geniş şəkildə yağ, qaymaq, qaz və mal ətinin yağından istifadə 

olunurdu. Firon III Tutmosun dövründə (e.ə. II minilliyin 

ortalarında) dövlətin baş çinovniki olan vəzir Rəhmirin sərda-

bəsində onun mətbəxinin görüntüləri təsvir olunub. Bu təsvir-

lərdə şorbanı bişirmək üçün həddən artıq balaca qazan öz 

əksini tapıb. Yazıdan görünür ki, aşpaz qazana yağ tökür, onun 

köməkçisi isə qazanı uzun bir əşyayla qarışdırır, bu yəqin ki, 

aşpaz qaşığıdır. Buradakı təsvirdə şorba və ya nəyinsə qızar-

dılmasını dəqiq müəyyən etmək çox çətindir. Digər ikinci söz 

”aşer” qızartmaq mənasını bildirir. Məsələn, qaz və ördəyin 

tükünü yolur və bağırsağını çıxarır, başını və ayaqlarını kəsir, 

uzun şişə keçirib aşağı peçdə qızardırdılar. Bu formada təkcə 

quşları deyil, əti də qızardırdılar. Misirlilərin quşu və balığı 

necə yeməklərini sübut kimi Herodotun əsərlərində görmək olar. 

O yazırdı ki, onlar balığı çiy halda və ya günəşin altında 

qurudaraq, duzlanmış formada yeyirdilər. Bildirçini, ördəyi, 

xırda quşları da duzlanmış qaydada istifadə edirdilər. Balıq və 

quşların bütün cinslərini, müqəddəs hesab olunanlardan başqa 

qaynadılmış və qızardılmış şəkildə qəbul edirdilər. Məbədlərə 

çox sayda duzlu bağırsaq, eləcə də təzə balıqlarla yanaşı, diri 

quşları, tez yeyiləbilən quşların cəsədlərini də göndərirdilər. 

Bəzən doğranıb qurudulmuş quşların cəsədləri uzun müddət 

saxlanılırdı. Qədim Çarlıqda (b.e.ə 2778-2263) çörək məhsulla-

rının azı 15 növü var idi. Onların çoxuna sonrakı dövrlərdə də 

rast gəlmək olurdu. Çörəklər bir-birindən ununa, formasına, bi-

şirilmə dərəcəsinə və xəmirinə qatılan əlavələrə görə fərqlənir-

di. Çörəyi bişirərkən ona süd, bal, meyvə, yumurta, yağ qatır-

dılar. Nəzərə almaq lazımdır ki, qədim Misirdə mövcud olan 

hər şey bizim dövrümüzə qədər gəlib çıxmasa da, dəlillər Qə-

dim Misirdə çörəyin çeşidinin əhəmiyyətli dərəcədə zəngin və 

müxtəlif olması qənaətinə gəlməyə imkan verirdi. Bu təəccüblü 

deyil. Çünki bəşəriyyətin kulinariya sənətinin ən qədimi müx-
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təlif un məhsullarının hazırlanması idi, hansı ki, qədim daş 

dövründə yaranmış və hətta əvvəllər və bir neçə minilliklər 

ərzində formalaşmışdır. Bu minilliklər ərzində milyonlarla ixti-

raçı - qədim aşpazlar öz üzərlərində işləyir, inkişaf edir, yemək 

bişirmə üsulları və metodlarını hazırlayırdılar. 
 

Qidalanma tarixinə aid bir qeyd 

Yadda saxlamalıyıq ki, əcdadlarımız çox zaman bizim tə-

səvvür etdiyimiz kimi diqqətsiz, nə də biz onlardan müdrik və 

mükəmməl deyilik, onların uzaq nəsilləriyik. O dövrdə insanla-

rın az olmasına baxmayaraq, onları əhatə edən təbiətdə çoxsay-

lı yemək resursları var idi. Buna görə bizim qədim əcdadlarımı-

za qibtə etmək olar. 

Qədim dövrdə yeməyi tərkibində qatqı və əlavələrdən uzaq 

keyfiyyətli və təbii ərzaqlardan hazırlayırdılar. Məsələn, vaxtilə 

insanların az məskunlaşdığı Amerika torpaqlarında Avropalılar 

məskunlaşdıqdan sonra bir yeniyetmə öz məskunlaşdığı yerdən 

100 metr aralı 20 dəqiqəyə ağacla 15-20 nəfərlik böyüklər üçün 

güclü bir nahar yeməyinə hinduşkaları vura bilərdi. Əsas işləri 

bu hinduşkaların tüklərini yolub bişirmək idi. Çay və göldən o 

qədər balıq tuturdular ki, onu yeyib qurtarmaq mümkün deyil-

di, ona görə torda olan balıqların ən yaxşısını seçib, qalanını isə 

yenidən suya atırdılar. Öz itlərinin yem ehtiyatı üçün nəinki 

balığı, qızıl balığın kürüsünü qurudurdular. Bu, itlərin daha çox 

xoşuna gəlirdi. Bu cür təbiətdə o şərtlərlə yalnız tənbəl adam ac 

qala bilərdi.  

Misirdə unun bir neçə növü var idi: arpa, buğda və s. Var-

lılar buğda ehtiyatlarını öz evlərinin yaxınlığında, ya da evin 

damında saxlayırdılar. Çörəyin hazırlanıb ərsəyə gəlməsi üçün 

misirlilər bir neçə üsuldan istifadə edirdilər. Çör-çöpdən təmiz-

lənmiş taxılı xüsusi qrup insanlara verirdilər, hansı ki, orada ki-

şilər yox, qadınlar üstünlük təşkil edirdi. İki-üç güclü oğlan 

taxılı döyürdü. Döyülmüş taxılı əldə etdikdən sonra ayırmış ol-

duqları samanı heyvan üçün saxlayır, qalanlarını üyüdürdülər. 

Misir dəyirmanı iki bölmədən - aşağı və yuxarı göyərtədən iba-
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rət idi. Dəyirmanın yuxarı hissəsində dəyirmançı ikiqat əyilə-

rək ağır dəyirman daşlarını buğda dənləri üzərindən hərəkət et-

dirərək əmələ gələn unu aşağı bölməyə tökürdü. Əldə edilmiş 

un ələkdən keçirilirdi və un istənilən dərəcəyə çatana qədər bu 

proses yenidən təkrarlanırdı. Proses işçilərin mahnısı ilə mü-

şayiət olunurdu: ”Bu dünyanın bütün tanrıları sahibimə güc və 

cansağlığı versin.” Unu gündəlik bişirmək üçün lazım olan 

qədər hazırlayırdılar. Ocağın üzərinə konusvari formaları elə 

qoyurdular ki, alov dilimləri onların içərisinə daxil olsun. For-

malar kifayət qədər qızdıqdan sonra onları çevirir və dəyirmi 

çuxurları olan bir taxtaya quraşdırır və maya ilə yoğrulmuş 

xəmirlə doldururdular. Sonra isə formaların üzərini bağlayıb 

ocağın üzərinə qoyurdular. Çörəklər bişdikdən sonra formalar-

dan götürüb o anda sayır və nəticəni qeyd edirdilər. Onları he-

sablamaq misirlilərin ən sevimli məşğuliyyəti idi. Bundan son-

ra səbətlə dolu olan çörəyi sahiblərinə aparırdılar. Çörəyin bu 

üsulla hazırlanması Qədim çarlıq dövründə də geniş yayıl-

mışdı. Daha sonralar Yeni çarlıq dövründə də (b.e.ə.1580-

1085) çörəkbişirmə qaydaları eyni olub, lakin artıq o dövrdə 

sobalar meydana gəlmişdi, hansı ki, onda eyni vaxtda çoxlu 

çörək bişirmək mümkün idi. Misir əhalisi nə içirdi? Onların 

milli içkiləri pivə idi. Onu hər yerdə içirdilər. Evdə, tarlada, 

gəmidə, meyxanalarda və s. Pivəni arpa, buğda və xurmadan 

hazırlayırdılar. Bunun üçün çörəyin hazırlanmasında istifadə 

olunan formalara oxşar ( böyük ölçülü) qablardan və eyni za-

manda səbətdən, gil küplərdən, taslardan istifadə edirdilər. Əv-

vəlcə, çörəyi bişirir, sonra isə fırında olduğu kimi pirami-

daşəkilli formaları sobanın ətrafına yerləşdirirdilər. Eyni vaxt-

da xəmir yoğurur, onu qızmış formalara tökür və çörəyin üzə-

rində qızıl təbəqə əmələ gələnə qədər saxlayırdılar. Nəzarət 

edirdilər ki, onların ortası çiy qalsın. Bu yarıbişmiş çörəyi bö-

yük tasın içərisinə xırdalayıb, üzərinə şirin xurma şirəsi tökür-

dülər. Alınmış kütləni süzgəcdən keçirirdilər. Çox keçmir ki, 

maye qıcqırmağa başlayırdı. Onu küplərə tökür, ağzını boşqab-



51 

la bağlayıb, gipslə möhürləyirdilər. Onu içərkən böyük həcmli 

1 və 2 litrlik fincanlardan istifadə edirdilər. Pivə sevənlər onu 

daş, çini və ya metal fincanlarda içirdilər. Misirlilər çaxırı da 

çox sevirdilər. Burada çaxır ticarəti inkişaf etmişdi. Firon II 

Ramzesə aid olan sənədlərdə 1500 küp şərab, 50 küp şedex, 50 

küp naur içkisi olan üç gəminin gəlişindən bəhs edən məlu-

matlara rast gəlmək olur. Onun birincisi nardan, ikincisi isə li-

kör tipinə məxsus olmasını qeyd etmək olar. Çaxır küplərinin 

tapılmış qalıqlarından çaxırın yaranması və keyfiyyəti haqqın-

da çoxsaylı məlumatlar var. Üzüm bağlarının çoxu deltanın 

şərq hissəsində yerləşirdi. Şərabın keyfiyyəti “yaxşı şərab sək-

kizinci dəfə”, “şərab üçüncü dəfə” və ya sadəcə “şirin şərab” 

kimi yazılarla göstərilirdi. Yəqin ki, şirin şərab - bu gənc şərab, 

üçüncü və səkkizinci dəfə isə onun üç və səkizinci dəfə tökül-

məyi deməkdir. Onu tez- tez doldururdular ki, qıcqırmadan qo-

rusunlar. Başqa yolu isə onu qaynatmaq idi. 
 

Qədim Misirdə yemək mərasimi 

Qədim misirlilər yeməyi kiçik masada bir və ya iki nəfər 

oturaraq yeyirdilər. Masanın üzərində ətdən olan yemək, quş 

əti, tərəvəz, meyvə olurdu. Uşaqlar yastığın üstündə və ya dö-

şəmədə otururdular. Misir ailəsinin hər bir üzvü səhər yeməyini 

ayrı-ayrı yeyirdi. Ailənin başçısına yeməyi o yuyunandan dər-

hal sonra verirdilər. Həyat yoldaşı isə qulluqçusu onun saçını 

darayıb bitirdikdən və təraş etdikdən sonra səhər yeməyini qə-

bul edirdi. Onun masasının yanında palma yarpaqları olan sə-

bət və iki vaza olurdu. Yemək masasında mövsümə görə ət, 

quş, tərəvəz, meyvə, çörək və əlbəttə ki, pivə olurdu. 

Misirin iqlimi isti olduğu üçün öküzü elə adamlar ovlayır-

dılar ki, onu üç, dörd gün ərzində yeyə bilsinlər, əks təqdirdə ət 

çürüyərdi. Bunu qulluqçuları çox olan və qonaqlar üçün tez-tez 

ziyafət məclisi təşkil edən varlı zadəganlar edirdi. Günün 

sonunda yüngül nahar olurdu. Nahardan sonra misirlilər bir və 

iki saat söhbət edir, sonra isə yatırdılar. Misirlilərin ən böyük 

zövq aldıqları iş ziyafətlər təşkil etmək idi. Ora özlərinin çox-
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saylı tanışlarını və qohumlarını dəvət edirdilər. Misir sərdabə-

lərinin sahibinə öz sağlığında təşkil etdiyi ziyafət məclislərinin 

səhnələrinə tez-tez rast gəlinirdi. Bu ziyafətlər üçün evdə və 

mətbəxdə, dükanlarda, böyük alış-veriş işlərinə hazırlıq həyata 

keçirilirdi. Bunun üçün öküzü ovlayır, parçalayıb hissələrə 

bölürdülər. Ondan isti, pörtlədilmiş ət və souslar hazırlayırdılar. 

Qazları şişdə qızardır, içmək üçün küpdə pivə, şərab, likör 

təqdim olunurdu. Səbətlərdə isə müxtəlif meyvələr qoyulurdu. 

Bununla yanaşı, bütün ərzaqlar tozdan yaxşı qorunurdu. Şkaf-

lardan qızıl, gümüş qablar, vazalar və boyalı qablar götürür-

dülər. Məsaməli gil qablarda su soyudulurdu. Qonaqların gəl-

məyinə yaxın musiqiçilər, oxuyanlar, rəqqaslar yığılırdı. Qapı-

çılar isə qonaqları qəbul etmək üçün qapının yanında dayanır-

dılar. Hörmətli qonaqları evin sahibi özü girişdə qarşılayır və 

bağın içərisi ilə ötürürdü. Bəzən elə olurdu ki, evin sahibi 

qonaqları firon kimi öz qonaq otağında gözləyirdi. Belə olan 

halda qonaqları xidmətçilər qarşılayırdılar. Onlara əyinlərində 

bayram paltarı, əllərində dəmir olan qapıçılar rəhbərlik edirdi. 

Xidmətçilər gələn qonaqlara yaxınlaşır, arabanın qoyulacağı 

yeri göstərirdilər. Qulların müşayəti ilə kişi və qadın, yəni qo-

naqlar evə tərəf yönəlirdi. Salona girişdə onları daha çox qul və 

xidmətçilər qarşılayırdı. Kişi xidmətçilər ağ kraxmallı qısa 

ətəkdə, qızlarda isə demək olar ki, geyim olmurdu. Onlarda 

budlar ətrafına dolanmış parçadan, boyunbağıdan, ayaqlarına, 

qollarına taxılmış qolbaqlardan başqa heç bir şey olmurdu. 

Onlar qonaqlara lotos gülləri təqdim edir, pivə və şərab payla-

yırdılar. Qonaqlar tədricən təşrif buyururdu. Qamətli kişilər və 

zərif qadınlar qüsursuz büzməli kətan paltar geyinir, başlarına 

isə üzlərini əhatəyə alan ağır qara süni saçlar qoyurdular. 

Tanışlar və dostlar bir-birini salamlayırdı. Misirlilər yaxşı 

kompliment deməyi və yaltaqlığı çox sevirlər. Ramzes dövrünə 

aid papirusdakı bir nümunədə belə deyilirdi: “Amon mərhəməti 

ürəyinizdə olsun, sənə xoşbəxt bir qocalıq göndərsin. Həyatını 

sevinc içərisində keçirəcək və şərəf qazanacaqsan. Sənin dodaq-
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ların sağlam, sənin üzvlərin güclüdür, sənin gözlərin uzağı 

görür və s.” Təxminən ziyafəti təşkil edən ev sahibini belə 

salamlayırdılar. O isə belə cavab verirdi: “Xoş gəlmisiz” və ya 

“Çörək və pivə”, “Tanrıların kralı Amon Ranın mərhəmətinə, 

bizim şirin diyarımızın Xaraxti, Cetxa, Neftis və bütün tanrı və 

ilahələrə dua edirəm”. Mərasim bitdikdən sonra öz salamlarını 

və arzularını bildirmək üçün qonaqlar qəbul otağından başqa 

otağa keçirdilər. Burada hörmətli qonaqlar üçün müəyyən edilmiş 

hündür oyma arxaları olan kreslolar qoyulurdu. Nisbətən aşağı 

ranqlı qonaqları tabretkada, döşəmədə salınmış yastıqlarda və 

döşəklərdə oturdurdular. Kişilər bir sırada, qadınlar isə dar 

ətəklərini düzəldib, buruq süni saçlarını qaydaya salaraq o biri 

sırada əyləşirdilər. Qonağın arzusuna əsasən o, öz qadınının 

yanında qala bilərdi. Bundan sonra isə yeməklərin verilməsinə 

başlanılırdı. Burada ən tələbkar zövq üçün də hər şey var idi. 

Qonaqlar yeməyə başlayırdılar. Salonun divarları boyunca çox 

sayda böyük olmayan masalar yerləşdirilirdi. Masanın üzərində 

qızardılmış ət, toyuq, ördək, göyərçin, tərəvəzlər, müxtəlif for-

malı çörəklər qoyulurdu. Metal qablarda şərab olan küplər 

qoyulur və seçim üçün şərabın yaşı göstərilirdi. Qullar qonaq-

lara delikates verir, hansı ki, onu əllə yeyirdilər, bıçaqla isə əti 

kəsmək üçün istifadə edirdilər. Qonaqlar əllərindəki yağı 

silmək üçün salfetdən istifadə edirdi. Misirlilər musiqini də çox 

sevirdilər. Musiqiyə olan maraq qədim dövrdə yaranmışdı, 

hansı ki, o zaman hələ musiqi alətləri yox idi və dinləyicilər 

müğənniləri dəstəkləyirdilər. Onlar dizlərinə vurmaqla ritm 

tuturdular. Piramida dövründə fleyta, arfa, qaboy meydana 

gəldi. Onları həm ayrı, həm də bir yerdə səsləndirirdilər. Yeni 

çarlıq dövründə (b.e.ə II minilliyin ortalarında) qonşu xalqların 

mədəniyyətinin təsiri nəticəsində musiqi alətləri dəyişikliyə 

məruz qalır, arfa daha böyük olur, simlərin sayı iki dəfə artır. 

Bu dövrdə başqa musiqi alətləri də var idi. İkiqat fleyta, baraban 

və s. Axırıncıları yumru və kvadrat şəklində hazırlayırdılar. 

Onları daha tez-tez xalq və dini bayramlarda istifadə edirdilər. 
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Qədim Misir ibadətçilərinin yeməyi 

Cəmiyyətin yuxarı təbəqəsi hesab edilən qədim Misir ka-

hinlərinin yeməyi sağlam deyildi və müasir yemək olan mak-

donaldsı xatırladırdı. Bu pəhriz kahinlərdə ürək-damar xəstəli-

yinin əmələ gəlməsinə səbəb olmuşdu. Mançestr Universite-

tinin, Britaniya alimlərinin bu nəticəyə gəlməsinə kahinlərin 

mumyaları üzərində apardıqları təcrübələr və qədim Misir eh-

ramlarının kitabələri təsir göstərmişdir. Burada allahlar üçün 

qurban verilən ərzaqlar qeyd olunur. Bu ərzaqlar sonra kahinlər 

və onların ailəsi tərəfindən yeyilirdi. Alimlər 22 mumyanı təd-

qiq etmişlər. Kitabələrdən məlum olub ki, onlar kahinlərə məx-

susdurlar. Onlardan 16-da alimlər qan damarlarının izlərini tap-

mağa və tədqiqat aparmağa müvəffəq olublar. Tədqiqatdan mə-

lum olmuşdur ki, 9 mumyada damarlar kalsiumla yüklənmiş-

dir, bu da skleroz xəstəliyinin əlamətləri hesab edilir. Bu o de-

məkdir ki, onlar tərkibində çoxlu yağı olan yeməklərlə qida-

lanıblar. Qədim Misir ayinlərinə görə Tanrı heykəllərinə hədiy-

yələr ərzaq şəklində gətirilirdi. Mərasim bitdikdən sonra kahin-

lər ərzaqları evlərinə aparır, ailə masasında yeyirdilər. Kitabə-

lərə əsaslansaq, Tanrılara qurbanlıq olaraq yüksək kalorili ye-

məklər gətirirdilər, hansı ki, xüsusi qiymətləndirilirdi. Misir tan-

rılarının rasionunda yağlı ət, qaz, çörək, heyvan yağı, yumurta, 

yağ və eyni zamanda yağ və piy əlavə olunmuş şirniyyatlar 

olurdu. Tanrılar üçün olan yeməyin əhəmiyyətli hissəsi çox 

duzlu idi. Duzdan daha çox Misirin isti havasında ərzaqları 

konservləşdirmək üçün istifadə edirdilər. Allahların yeməyi 

üçün duz verənlər onu əsirgəmirdilər. Bundan başqa allahlar 

üçün xeyli alkoqollu içkilər də qurban verilirdi. Belə ki, Misir 

kahinləri onu normadan artıq qəbul edirdilər. Düzgün olmayan 

qidalanmanı nəzərə alaraq alimlər Misir elitasının varlı olması-

na baxmayaraq, 40-50 ildən artıq yaşamadığının təəccüblü ol-

madığını bildirirlər. Bunun əksinə olaraq qədim Misirdə kənd-

lilər sağlam qidalanırdılar. Onların qida rasionu vegeterian ye-

məklərində olduğu kimi tərəvəz, meyvə, göyərtidən ibarət idi. 
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Bu uzun müddətli Misir istisi üçün faydalı idi. Bundan başqa 

onların həyatı fiziki hərəkətlə bağlı idi. Ona görə də çox zaman 

yüksək təbəqəyə nisbətən kəndlilər və sənətkarlar daha uzun 

yaşayırdılar. Fironlar, yüksək çinli çinovniklər, kahinlər arasın-

da da çox nadir hallarda uzunömürlülər olurdu. Dahi fəlsəfi bir 

deyim var: insan üçün ən vacib şey nədir? “sağlam, uzun-

ömürlü olmaq üçün həyatın faydalarına səbəb olan bütün ağla-

batan məhdudiyyətlərə daim riayət etmək.” Düşünün, 40 il 

məhdudiyyətsiz yaşamaq yaxşıdı, yoxsa 80 il sağlam əməkdə, 

planta-siyada təmiz havada. 

 
QƏDİM MESOPOTAMİYA 

 

Ön Asiyada Dəclə və Fərat çayları arasında yerləşən Me-

sopotamiya (İkiçayarası) qədim mədəniyyət mərkəzlərindəndir. 

Bu yerlərdə hələ eramızdan əvvəl IV minillikdə yüksək mədə-

niyyət yaranmışdı. Bu ərazilərdə tarixin müəyyən mərhələlə-

rində müxtəlif dövlət qurumları bir-birini əvəz edib: Şumer, 

Akkad, Babil (qədim və yeni), Assur, İran. Hər biri (sonuncu-

dan başqa) yer üzərindən silinib. Lakin buna baxmayaraq, dün-

ya mədəniyyətinə böyük nailiyyətlər bəxş edib. Qədim şumerlə-

rin yaratdığı mədəni nailiyyətlər elmdə, təhsildə, tibbdə bu gün 

də tədqiqatçıların diqqət mərkəzindədir. Qədim Mesopotamiya-

da qidalanma mədəniyyəti ilə bağlı çox sayda yazılı mənbələr 

dövrümüzə qədər gəlib çatmışdır. Məlum olur ki, bu ərazilərdə 

yaşayan xalqlar Dəclə və Fərat çaylarının aşağı-yuxarı axarla-

rında yaşamışlar. Əkinçilik, maldarlıq, balıqçılıla məşğul olmuş 

və oturaq həyat tərzi keçirmişlər. 

Mesopotamiya ərazisində tapılan yemək qalıqları, taxıl, ev 

heyvanlarının sümükləri bu ərazilərdə tədqiqat aparan arxeo-

loqlar tərəfindən yaxşı öyrənilmişdir. Məlum olmuşdur ki, bu-

rada yaşayan əhalinin əsas masaüstü yeməyi çörək, sıyıq və 

balıq idi. 

Taxıl və buğdadan hazırlanan çörək məmulatlarını böyük 

olmayan silindir formasında olan gil sobalarda bişirirdilər. Belə 



56 

sobalar hər bir evin həyətində var idi. Sıyığı taxıl və buğda ilə 

yanaşı lobya və mərciməkdən də hazırlayırdılar. Soğanı və 

sarımsağı çox sevirdilər. Masada ən çox tərəvəzlərdən xiyar, 

turp, balqabaq, eyni zamanda yemiş və qarpıza rast gəlmək 

olurdu. Çay və dəniz balıqla dolub-daşırdı. Bundan əlavə, Me-

sopotamiyanın sakinləri balıqları xüsusi gölməçələrdə yetişdi-

rirdilər. Ona görə də təzə balıq həmişə bol, lakin ət tapılmadığı 

üçün həmişə baha olurdu. Ev heyvanlarını çox nadir hallarda 

kəsirdilər. Ovçular tərəfindən ovlanmış ev quşlarından və vəhşi 

heyvanların ətindən daha çox istifadə olunurdu. Südü, pendiri, 

qatığı yalnız bayramlarda yeyirdilər. Adi günlərdə bu qidaların 

yeyilməsi çox nadir bir hal idi. Yeməkdə bol yağ və ədviyyat-

lardan istifadə edirdilər. Desertə isə qoz, bal, xurma, nar, əncir, 

üzüm və şirniyyat verirdilər. Xurma palması Mesopotamiya 

mənzərəsinin əsas detalı idi. Xurmanı müxtəlif üsullarla hazır-

layırdılar. Ondan hətta pivə də düzəldirdilər. Pivəni kənardan 

gətirilmiş bahalı çaxırdan daha çox istifadə edirdilər. Onu çö-

rək və üzümdən hazırlayırdılar. Pivə qismən suyu əvəz edirdi. 

Mesopotamiya şəhərləri çay və kanalların yaxınlığında yer-

ləşməsinə baxmayaraq, əhalinin təmiz su çatışmazlığı var idi. 

Tarixçilərin dediyi kimi təmiz və soyuq su əsl delikates sayı-

lırdı. Çay suyu tez-tez lil olurdu və onu içmək mümkün deyildi. 

Buna görə də şəhər sakinləri xeyli sayda quyular qazır, quyu-

dan çıxan suyu yüksək qiymətləndirirdilər. Suyun çatışmaması 

ilə bağlı olaraq digər içkilərdən də istifadə edirdilər. 

Normalar - Artıq köhnə Babil dövründə qədim Mesopota-

miyada insanların yaşaması üçün zəruri olan qida normaları 

məlum idi. Qeyd olunurdu ki, gün ərzində işləyən kişilərə qida-

lanmaq üçün 1,5 l arpa lazımdır (ilə 550 L). İl ərzində ona 2,5-

3 litr bitki yağı və bir paltar müəyyən edilirdi ki, onun 

tikilməsinə də 1,5 kq yun gedirdi. Qadınların qidalanması ilə 

bağlı arpanın yarısının kifayət etdiyini düşünürdülər. Yağ və 

yun kişilərdə olduğu kimi qadınlarda da eyni miqdarda tələb 

olunurdu. Əhalinin əksəriyyəti məbədlərdə keçirilən heyvanla-



57 

rın qurbankəsmə mərasimlərində verilən ət yeməkləri istisna 

olmaqla ət yemirdilər. 

 Bu cür vəziyyət qədim Mesopotamiyanın bütün əyalətlə-

rində hökm sürürdü. Babilistanda olduğu kimi, Asur ərazisində 

də kənd icmalarının çox sayda kiçik yaşayış məntəqələri var 

idi. Torpaqlar icmanın mülkiyyəti idi və vaxtaşırı ailələr ara-

sında bölüşdürülürdü. 

 
QƏDİM YUNANISTAN 

 

 Avropa xalqlarının qidalanma ənənələrinin əsasında çö-

rəkbişirmə sənəti dururdu. Bu onların oturaq həyat tərzi və şum 

əkinçiliyi ilə bağlı idi. V-VIII əsrlərdə baş verən böyük məs-

kunlaşmalar böyük etnik hərəkatlara səbəb oldu. 

 Piriney adasını fəth edən ərəblər bura torpağın suvarılması 

ilə bağlı əkinçilik bacarıqlarını və düyünün istehsalını gətir-

dilər. İtalyan tarixçilərinin fikrinə görə Siciliyada əriştə istehsa-

lı ərəblərin işğalı ilə bağlı idi. Müxtəlif sivilizasiyaların xalqla-

rının ağız dadı, hər bir xalqın mədəni ənənələri ilə bir yerdə 

inkişaf etdirilirdi. Dad zövqlərinin bir-birinə əksi o dərəcədə 

hiss olunurdu ki, bəzi insanların yeməyi başqalarında istehza 

və gülüş doğururdu. Ənənələrin qidaya təsirinin klassik nümu-

nəsi Asiya və Avropanın heyvandarlıqla məşğul olan əhalisin-

də süd məhsullarına olan münasibətdə fikir ayrılığı yaradırdı. 

Mərkəzi, Cənubi Asiyada və Avropada hər zaman süddən isti-

fadə edirdilər. Çinlilər, Yaponlar və Cənub Şərqi Asiya süd və 

süd məhsullarına nifrətlə yanaşırdılar. Bu onların dadını bilmə-

məklə deyil, (çinlilər monqol, türk tayfaları ilə qaynayıb qarış-

dıqdan sonra süd və süd məhsulları onların əsas qidası hesab 

olunurdu) qidalanma ənənəsi ilə bağlı idi. Hələ eramızdan əv-

vəl məlum olan pendiri götürək. Homer özünün “Odisseya” 

əsərində səyahətçilərin bir dəfə mağarada səbətin içərisində 

xeyli miqdarda pendir tapdığını qeyd etmişdir.  

Böyük yunan alimi Aristotel də b.e.ə. IV əsrdə süddən pen-

dirin hazırlanması haqqında məlumat vermişdir. Romalıların öz 
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pendir sortları yaranmışdı. İngiltərədə kral II Riçardın baş aş-

pazına məxsus olan pendirin hazırlanması ilə bağlı olan resept 

ilk dəfə 1390-cı ildə yemək kitabında rast gəlinmişdir. Maraqlı-

dır ki, bütün pendirlərin öz coğrafi adları var, digərləri isə öz 

istehsal xüsusiyyətlərinə və tərkibinə görə fərqlənirdi. 

Tunc dövründə artıq yunanlar bir çox tərəvəzləri bilirdilər. 

Homer bu dövrdə ətin bolluğundan yazırdı. Adi insanlar əsasən, 

lobya və paxlalı bitkilərdən hazırlanmış un yeməkləri yeyirdi-

lər. Yunanlar südlü yeməkləri və pendiri xoşlayır və yeməklə-

rində balıq və digər dəniz məhsullarından istifadə edirdilər. Ro-

ma əkinçisinin yeməyi yunan yeməyindən az fərqlənirdi. B.e.ə 

I əsrdə İtaliya bağlarında şərq meyvələri meydana gəldi: gilas, 

şaftalı, ərik, limon və portağal bura daha gec, İspaniya vasi-

təsilə ərəblər tərəfindən gətirilmişdir. Ellada və İtaliyanın qə-

dim sakinlərinin qidalanması ölkənin iqtisadi xüsusiyyətlərin-

dən, torpağın məhsuldarlığından, heyvandarlığın inkişafından 

asılı idi. Arxeoloqlar insanların iribuynuzlu mal-qaranın ev hey-

vanlarına çevrilməsini b.e.ə. X-VIII minilliklərə aid edirlər. 

İctimai həyatın dəyişməsi, başqa ölkələrlə əlaqələrin genişlən-

məsi, daxili ticarətin yüksəlməsi ilə əlaqədar olaraq qidalanma 

dəyişir, yeni ərzaqlar və onunla bağlı yeni yeməklər yaranırdı. 

Qədim insanların həyatının digər sahələrində olduğu kimi qida-

lanmasında da ayrı-ayrı şəhər və dövlətlər arasında müxtəlif 

fərqlər var idi. Bu fərqlər varlı və kasıb insanlar arsında daha 

çox nəzərə çarpırdı. Yunanıstanda yemək saatları zamanla də-

yişirdi. Homerin dövründə yunanlar səhər yeməyini erkəndən 

edirdilər. Onların səhər yeməyi şərabla suyun qarışığında isla-

dılmış buğda və arpa yuxası idi. Günün yarısında nahar vaxtı 

olurdu. Masaya ət yeməkləri, çörək və şərab qoyulurdu. Axşam 

yeməyini də bu xörəklər təşkil edirdi. Lakin onu az miqdarda 

verirdilər. 

Sonrakı əsrlərdə yeməyin verilməsi ilə bağlı qaydalar dəyi-

şildi. Səhər yeməyi yenə tezdən, günorta yeməyi daha gec saat-

lara, hətta gecəyə keçirilmişdi. Lakin səhər yeməyi ilə nahar 



59 

yeməyi arasında hər vaxt yemək saatı təşkil etmək olardı. Səhər 

yeməyində əsasən, yuxa yeyilirdi. Yunanlar ən çox finikiya çö-

rəyini sevirdilər. Çörəyin hazırlanmasında bəzən turş mayadan 

istifadə edirdilər. Çörəklə yanaşı onların əsas qidası ət idi. Ən 

çox mal, qoyun və maral ətindən istifadə edirdilər. Zamanla 

yunanların ət yeməkləri rəngarəng olmağa başladı. Onlar qan 

və piylə doldurulmuş keçi mədəsi və kolbasa yeməyə başladı-

lar. Tərəvəzlərdən soğan, sarımsaq, salat və müxtəlif növlü 

paxlalıları qəbul edirdilər. 

Yalnız Sparta özünün qədim, sadə adətlərini və sərt həyat 

tərzini qoruyub saxlamışdı. Spartalının aylıq qida rasionuna 73 qr 

un, 36 litr şərab, 3 kq pendir və ət almaq üçün gümüş daxil idi. 

Bütün bunlar insanın ciddi şəkildə qidalanması üçün yetərli idi. 

Gün ərzində spartalılar qara çörək olan ənənəvi yeməklərinə 

sadiq qalırdılar. 

O dövrdə kulinariya sənətinə incəliklər gətirən Yunanıs-

tanda yaşayan Beoti və Fesali sakinləri məşhur idi. Başqa xalq-

larla ticarət əlaqələrinin genişlənməsi nəticəsində yunanların ye-

mək süfrəsi daha çox rəngarəng və zəngin olurdu. O dövrdə yu-

nan yazıçılarının komediyalarında yunanların daxili ticarətə olan 

marağının artmasını xaricdən gələn yeni gəminin xarici ərzaqları - 

mal əti, pendir, kişmiş və əncir, Hindistan cəvizi, badamın hansı 

növünü gətirdiyini bilmək istəməsi göstərilmişdir. Yunan süfrələ-

rində ustalıqla qızardılmış göyərçin, sərçə, bildirçin ətini zeytun 

yağı, sirkə, hər növ sous və ədviyyatlarla hazırlayırdılar. 

 Yunan müəllifləri yemək sənətinə böyük əhəmiyyət verir-

dilər. Beləliklə, “Əkinçilik haqqında” kitabın müəllifi olan 

Arxit o dövr üçün müstəsna əhəmiyyəti olan “Yemək” kitabı 

yazmışdır. B.e.ə III əsrin əvvəllərində isə Rodos adasında olan 

Paramanon “Aşpaz lüğəti” tərtib etmişdi. Gündəlik, adi yemək 

vaxtlarında qadınlar yemək masasına kişilərlə yeməyə o zaman 

otururdular ki, ailə tək olurdu, qonaq olmurdu. Masaya bir yer-

də əyləşirdilər. Kişilər yarımuzanıqlı vəziyyətdə, qadınlar isə 

stullarda otururdular. Qadınlar qeyri-ailə xarakterli yeməklərdə 
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iştirak etmirdilər.Yeməyi əllə götürürdülər. Əti səliqəli şəkildə 

hissələrə bölür və sousla yeyirdilər. Əllərini isə çörək dilimləri 

ilə silir, onunla bir yerdə masanın üzərində qalan artıqları isə 

itə atırdılar. Daha sonra barmaqları silmək üçün xüsusi ətirli gil 

verərdilər. 

Bayramın dini mərasim hissəsi oraya toplaşan insanları əy-

ləndirmək üçün fleyta çalanları dəvət etməklə başlayırdı. Bu-

nunla yanaşı, burada rəqqasələr, akrobatlar, yaxşı oxuyan mü-

ğənnilər, hazırcavab insanlar iştirak edirdilər.  

 
QƏDİM ROMA 

 

Qədim Roma mətbəxi və qida mədəniyyəti qədim Roma 

dövlətinin bütün dövrlərində dəyişib inkişaf etmişdir. 

Romalıların yeməyi əvvəlcə çox sadə olub. Romada kuli-

nariya sənəti eramızdan əvvəl III əsrdən inkişaf etməyə başladı, 

qədim yunan mədəniyyətindən təsirləndi, sonra imperiyanın 

genişlənməsi qədim Roma mətbəx reseptlərinin və yemək ənə-

nələrinin inkişafına töhfə verdi. Qədim Romada bir çox romalı-

ların zənginləşməsi imperiya dövründə varlıların arasında israf 

və acgözlüyün çiçəklənməsinə səbəb oldu. Kəndli və senatorun 

yeməyi, şəhər sənətkarları və varlanmış zadəganların yeməyi, 

istehlak mədəniyyəti bir-birindən fərqlənirdi. Hələ erkən dövr-

lərdə Romada əsas qidalar çörək, un məmulatları idi. Onlardan 

sıyıq, bal, duz, zeytun yağı və su önəmli hesab olunurdu.  

Romalıların çoxu sadə qidalanırdı. Gündəlik qidaları əsa-

sən, paxlalı və dənli bitkilərdən, o cümlədən müxtəlif çörək, sı-

yıq və kökələrdən ibarət idi. Romalıların gündəlik rasionunda 

tərəvəz və meyvələr, yumurta, bir neçə növ balıq və ilbiz məh-

sulları məşhur idi. Qədim antik müəlliflərin fikrincə çörək və 

şərab əsas ərzaq məhsulu idi. Romalıların aclıq anlayışı əsas 

qida məhsulu olan taxılın sona çatması demək idi. Bunun sə-

bəbi çörəyin olmaması və ya məhsul çatışmazlığı səbəbindən 

əhalinin narazılığı və üsyanı idi. Ət, balıq və ya tərəvəz olmaması 

səbəbindən hər hansı bir üsyan olduğuna dair dəlil yoxdur. 
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Bəzi şəhərlər və əyalətlər məhsulları ilə tanınırdı. Məsələn, 

Venafro və Kasində ən yaxşı zeytun yağı istehsal edilirdi. Pit-

sendən Romaya ən yaxşı zeytun növləri çatdırılırdı. Po çayı bo-

yunca ərazilər və Qalliya əla hisə verilmiş sala, donuz əti və 

veçinası ilə, Brindizi, Taranto, Ariçça, Ostiya kəvəri, soğanı ilə, 

Pompey kələmi, Lukaniya kolbasası ilə məşhur idi. Süd məhsul-

ları, donuz və quzu əti, quş əti və yumurta Romaya şəhərətrafı 

ərazilərdən, pendir isə Mərkəzi İtaliyadakı Vestin bölgəsindən 

Umbriya və Eturiyadan gətirilirdi. 

Qədim Romada əvvəllər buğda daha çox emmer demək 

idi. Daha sonra emmer becərilən buğda ilə əvəz olundu. Çov-

dar Aralıq dənizi bölgəsində çətinliklə yayıldı. Lakin II əsrdən 

sonra şaxtaya davamlılığı səbəbindən imperiyanın şimal əyalət-

lərində becərilməsi getdikcə artmağa başladı. Yulaf burada aşa-

ğı növlü taxıl hesab olunurdu və əsasən, heyvan yemi olaraq 

yetişdirilirdi. Böyük Pliniyə görə, yulaf yalnız Almaniyada bir 

qida məhsulu olaraq becərilirdi. Arpa ilk növbədə yem olaraq 

və daha az yemək kimi istehlak edilirdi. Romanın padşahlıq 

dövründə arpa sıyığı kasıbların yeməyi idi. Legionlar üçün arpa 

pəhrizi cəza hesab olunurdu. 

Çörək və kökələr Qədim Romanın padşahlıq dövründə ro-

malıların tipik yeməyi hesab olunmurdu. Əhali əsasən, sıyıq 

yeyirdi. E.ə. II əsrdən Romada ictimai çörək bişirilən sexlər 

fəaliyyətə başladı və çörək yoxsullar arasında tez məşhurlaşdı. 

Zaman keçdikcə çörək növlərinin sayı artdı. Adətən hər evdə çö-

rək bişirilirdi. Ancaq yuvarlaq çörəklərin satıldığı xüsusi çörək 

dükanları var idi. Məşhur çörək növləri: zərif üyüdülmüş ağ buğ-

da unundan olan çörəklər, qara undan olan orta keyfiyyətli çö-

rəklər, pis üyüdülmüş sərt olan çörəklər idi. Üçüncü sinfə daha 

çox düşərgə zamanı Roma legionlarının özlərinə bişirdikləri 

çörək qırıntılarına bənzəyən legion çörəyi də daxil idi. 

Çörəklər isti kül ilə qızdırılan sobalarda bişirilirdi. Dəniz 

məhsulları ilə hazırlanan yeməklər üçün xüsusi növ çörəklər 

bişirilirdi. Süd, yağ, arpa yarması, dəfnə, kərəviz, keşniş, adi 
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cirəgülü, xaşxaş toxumu, bal, zirə, küncüt bəzi çörək və xəmir 

növlərinə əlavə edilirdi. Çörək çörəkçidən asılı olaraq müxtəlif 

formalarda bişirilirdi. Hətta tanrı Priap şəklində də çörək 

bişirirdilər. 

Peçenye və şirniyyatları heyvanlar, quşlar, komik fiqurlar, 

piramidalar və s. formalarda bişirirdilər. Piroqlara üzüm, pen-

dir, badam qatırdılar. Bəzi yeməklər bol yağda qızardılır, üzə-

rinə bal və xaşxaş toxumları tökülürdü. Burada, həmçinin çox-

qatlı tortlar, pendirli, üzümlü və meyvəli piroqlar bişirilirdi. Su 

qatılmamış süd barbar və ya kəndli içkisi hesab olunurdu. 

Kəndlilər ilk növbədə qoyun və keçi südündən istifadə edir-

dilər. İnək südü ən az istifadə edilən qida sayılır, çox nadir hal-

larda istifadə olunurdu. Uzunqulaq südü çox güman ki, yalnız 

xəstələrə verilirdi. Pendirin növləri çox idi, hətta kasıblar üçün 

ucuz və əlverişli idi. Keçi və qoyun pendiri geniş yayılmışdı. 

Qədim Roma mətbəxinə aid olan ilkin reseptlərdə pendir çox 

vaxt yeməklərin və hətta çörəyin tərkibinə daxil idi. İmperiya 

dövründə isə pendirə əsasən, sadə mətbəx reseptlərində rast 

gəlinirdi. 

Romalılar qaymağın nə demək olduğunu bilmirdilər. Latın 

dilində bu məhsul üçün bir kəlmə belə yox idi. O dövrdə yalnız 

ərimiş formada olan kərə yağı romalılar üçün barbarların qida 

məhsulu olaraq qalırdı. Yumurta qaynadılmış, az qaynadılmış 

və omlet şəklində yeyilmiş, digər reseptlərdə, o cümlədən çö-

rək və souslar üçün də istifadə edilmişdir. Daha çox toyuq yu-

murtasından istifadə edilirdi. Ördək və qaz yumurtalarından 

daha az, istisna hallarda istifadə olunurdu. Qurmanların men-

yusuna tovuz quşu, bildirçin yumurtası, daha az hallarda isə 

dəvəquşu yumurtası daxil idi. 

Mal əti qurmanlar arasında məşhur deyildi, çünki inəkdən 

əkinçilikdə çox istifadə edildiyindən onun əti sərt idi. Lakin 

buna baxmayaraq, bir çox arxeoloji qazıntılar zamanı kəsilmiş 

inək cəsədlərinin qalıqları tapılmışdır. Donuz ətindən daha çox 

istifadə olunurdu. Əvvəllər donuz əti yalnız bayramlarda tan-
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rıların şərəfinə bişirilirdi. Məsələn, İmperator Tiberinin döv-

ründə yaşamış aşpaz Mark Qabiy Apitsiyin reseptinə görə is-

tiot, kərəviz toxumu, qurudulmuş nanə, bal, sirkə və digər 

ədavalar ilə dişi donuzun içalatının əvvəl qaynadılmış, sonra 

qızardılaraq sousla yeyilməsi, yaxud elə onun tövsiyəsi ilə ən-

cirlə bəslənən donuzların baş, qaraciyər, mədə və digər içala-

tından hazırlanan yeməklər ən dadlı yemək hesab edilirdi. 

Kolbasalar adətən mal və ya donuz ətindən hazırlanırdı. 

Bunun üçün xeyli sayda reseptlər var idi. Ən geniş yayılanı 

küçədə satılan mal ətindən hazırlanmış sadə formalı bortlus idi. 

Müxtəlif ədviyyatlarla zəngin olan donuz ətindən bişirilmiş 

sadə formalı Lukan kolbasası kütlə arasında ən çox sevilən kol-

basa sayılırdı. Hesab edilirdi ki, o imperiyaya ilk dəfə İtaliya-

nın cənubuna yürüşdən dönən Roma əsgərləri tərəfindən gəti-

rilmişdir. Buna bənzər reseptlərin bu günə qədər də davam et-

diyini söyləmək lazımdır. Xüsusi bir dad almaq üçün kolbasa 

və meyvələrlə marinə edilmiş donuz ocaqda bütöv şəkildə bişi-

rilirdi. Dovşan və adadovşanı da bəslənirdi. Doğrusu, dovşanın 

bəslənməsi çətin olduğundan, o, dörd qat baha olurdu. Dovşan 

əti Roma qurmanları üçün delikates sayılırdı. Onu hazırlamaq 

üçün əvvəlcə qaynadılır, sonra sobada qızardılır və yalnız bun-

dan sonra süfrəyə bibər, kəklikotu, göy soğan, kərəviz, turp, şə-

rab və zeytun yağı ilə birlikdə verilirdi. Eramızdan əvvəl II əsrdə 

ağac gəmiriciləri xüsusi delikates hesab olunurdu. Onlar xüsusi 

gil qablarda bəslənir və süfrəyə içi doldurulmuş şəkildə gətilir-

di. Bu haqda yalnız aşpaz Mark Qabiy Apitsiydə deyil, həm də 

Plininin, Petroninin və Mark Valeri Marsialın əsərlərində də 

rast gəlinir. 

Bəzən süfrəyə bişirilmiş bütöv bir qabanın əti verilirdi. Apit-

siy qaban qovurması ilə birlikdə bibər, kəklikotu, adi cirə, şüyüd 

toxumu, şərab, soğan, xurma, bal, sirkə turşusu, habelə rəng ver-

mək üçün qarağatdan ibarət soyuq bir sous məsləhət görürdü. 

Ev quşlarından əlavə, qırqovul, firəngtoyuqkimilər, tovuz 

quşu da yetişdirilirdi. İmperiya dövründə müxtəlif quş növləri 
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qida kimi istehlak edilirdi. Bunların arasında toyuqlar, ördək-

lər, qazlar, leyləklər, durnalar, toyuqkimilər, qaratoyuq, kəklik-

lər, göyərçinlər, bülbüllər, tovuz quşu, qırqovul, qızılqaz, tutu-

quşular daxil idi. Qurmanlar üçün toyuqlar Rodosdan və Numi-

diyadan, su quşları Parfiyadan, tovuz quşları Babildən, qırqo-

vullar isə Kolxidadan gətirilirdi. Balıq isə qiymətdə sadə ət 

növlərindən üstün idi. Qədim romalıların menyusuna aşağıdakı 

balıq növləri daxil idi: boz kefallar, nərə balığı, treska, alabalıq, 

dərəqaya balığı, tutuquşu balığı, tuna, dəniz kirpiləri, lavrak, 

qurmanlar arasında məşhur idi. Tiberi dövründə tutuquşu balığı 

dəb halına gəldi. Böyük Plini vaxtında qırmızı kürək, eyni za-

manda, açıq dənizdə tutulan böyük balıqlar qiymətli oldu. Qır-

mızı kürək balığı delikates hesab olunurdu, bir müddət lüksün 

təcəssümü olaraq xidmət etmişdi. Tərəvəzlərdən adi soğan, kə-

vər soğanı, sarımsaq, turp, yerkökü, o cümlədən bir neçə növ 

kələm məlum idi. Kələm sirkə ilə bişməmiş şəkildə istifadə olu-

nur, qaynadılır, ədviyyat və duz ilə, bəzən isə sala ilə də yeyi-

lirdi. Çuğundur yarpağının qalın hissələri, yarpaqları yeyilirdi. 

Paxla, noxud, acıpaxlalardan əsasən, yalnız kəndlilər, le-

gionların və qladiatorların yediyi sıyıq hazırlayırdılar. Paxla-

lılar, ümumiyyətlə, zadəganların mövqeyinə zidd hesab olunur-

du və yalnız yeyilən mərciməklər layiqli qida sayılırdı. Bir sıra 

kol bitkiləri və göyərti muss halına gələnə qədər bişirilir, sirkə, 

zeytun yağı və bir çox ədviyyatlarla - istiot və ya gicitkən, adi 

əvəliklə yeyilirdi. Ənənəvi olaraq romalılar armud, albalı, ga-

valı, nar, heyva, əncir, üzüm və alma yeyirdilər. Eramızdan əv-

vəl I əsrdə İtaliya bağlarında kifayət qədər becərilən alma ağac-

ları var idi. Şərq meyvələri: albalı, şaftalı və ərik ortaya çıxdı. 

Meyvələr təzə yeyilir, bal və ya üzüm suyu içərisində konserv-

ləşdirilir, qurudulur, həmçinin əsas yeməklərdə və qəlyanaltı-

larda istifadə edilirdi. Məsələn, Apitsiya şaftalı və armuddan 

hazırlanan yemək reseptlərini təsvir etmişdi. Qədim Romada 

yeməyin dadını müxtəlif ədviyyatlarla dadlandırmaq təcrübəsi 

geniş yayılmışdı. Zeytun yağı, sirkə, duz, bal yeməklərdə əd-
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viyyat olaraq istifadə olunurdu. Yerli bitkilərdən şüyüd toxu-

mu, adi cirəgülü, xardal, mərzə, kərəviz toxumundan ədviy-

yatlar kimi də istifadə edilirdi. Makedoniyadan cəfəri, Suriya 

və Efiopiyadan zirə, Frakiyadan kəklikotu, zəncəfil, darçın, 

Hindistandan qara istiot idxal olunurdu. Apitsiya qara istiotu ən 

vacib ədviyyat hesab edirdi və onu quş əti, noxud, həmçinin 

qaynadılmış və qızardılmış yumurtalara əlavə etməyi məsləhət 

görürdü. Çox vaxt bibər reseptlərdə bal ilə eyni vaxtda istifadə 

olunurdu. Böyük Plini bu ədviyyatın istifadəsini tənqid edirdi. 

Onun fikrincə, qara istiot yalnız Hindistandan gətirildiyi üçün 

yeməklərə əlavə edirdilər. Bəzi əliəyri tacirlər qara istiotun 

içinə xardal toxumları və hətta qurğuşun tozu qatıb satırdılar. 
 

Bağlar və tarlalar (dirrik) 

Uzun müddət şəhərdə kasıbların evinin yanında tərəvəz ye-

tişdirmək imkanı var idi. Qadınlar “kiçik tərəvəzlər” yetişdirir-

dilər. Böyük Pilini bağçaları “yoxsulların bazarı” adlandırırdı. 

Şəhərin sürətlə böyüməsi və əhalinin artması ilə əlaqədar yox-

sullar tərəvəzləri tərəvəz bazarından almağa məcbur oldular. Bos-

tançıların, kasıbların süfrəsinə sığmayan ölçüdə kələm istehsal 

edə bilən sənaye bağları meydana gəldi. Hər kəndlinin həyətində 

öz bağı var idi. Latium və Kampaniyanın bağ və bostanlarında ye-

tişdirilmiş tərəvəz və meyvələr Romaya idxal olunurdu. 

Zəngin romalılar üçün sadə tərəvəzlərin daha mürəkkəb va-

riantları yetişdirildi. Məsələn, onlara plebey yeməyi - at paxlası 

Baianaya lobyası becərilirdi. Kasıblar adi kələm yeyir, qur-

manlar üçün süfrəyə təzə yetişmiş kələm tumurcuqları verilirdi. 

Roma qurmanları meyvə çeşidlərini artırmaq üçün təcrübələr 

aparsalar da, onlar yalnız calaq yolu ilə cəmisi iki yeni növ 

meyvə yetişdirməyi bacara bildilər. Böyük Pilini əsərlərində 

gavalı ilə badam ağacının, badam ağacı ilə alma ağacının cala-

ğından bəhs edir. Beləliklə, Roma qurmanlarının masasında 

“badam gavalıları” və “badam almaları” peyda oldu. 

Kələm, kəvər, balqabaq, xiyar kimi tərəvəzləri konservləş-

dirmək üçün tərəvəzlərə qurudulmuş şüyüd, razyana, istiot və 
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müxtəlif növ ədviyyatlar əlavə edilir və sonra duzlu su, sirkə 

qarışığı vasitəsi ilə onlar tutulurdu. Zeytunun konservləşdiril-

məsi duz, sirkə, şüyüd və zeytun yağı vasitəsi ilə aparılırdı. 

Balıq qurudulur və ya hisə verilirdi. Tuna, sardina, çəki, 

merkel dəniz kirpisi çəlləklərdə duzlanaraq saxlanılırdı. Sa-

manla və yaxud əskiyə bükülmüş ət sərin yerdə saxlanılırdı. 

Bəzən o, günəşdə qurudulur və ya qızardılaraq qapalı məkanda 

saxlanılırdı. Romalılar donuz, keçi, maral, quzu və mal ətini 

duzlayırdılar. Bundan başqa, Roma süfrəsi üçün hər cür hey-

van, bitki və delikateslər imperiyanın hər yerindən idxal olu-

nurdu. Respublika dövrünün sonlarında qurmanlar, o dövrdə 

dünyanın fərqli bölgələrindən gələn məhsullarla maraqlanırdı-

lar. Lutsius Anneus Senekaya görə, indi bütün ölkələrin hey-

van ətindən hazırlanmış məhsulları süfrədə tanınır. Romalıların 

masalarında fərqli ölkələrdən məhsullar görünməyə başladı. İs-

tehsal bölgəsindən asılı olaraq məhsulların keyfiyyəti və da-

dındakı fərqlər tanındı. 

Zeytun ağacı əvvəlcə romalılara məlum deyildi. Buna görə 

də e.ə. 500-cü ildə İtaliyada çox yayılmamışdı. Etrusklar və ro-

malılar heyvan yağlarından istifadə edirdilər. Daha sonra roma-

lılar zeytun ağacı yetişdirməyə başladılar. E.ə. I əsrdən Roma 

əyalətlərinə zeytun yağı gətirilməyə başlandı. İtaliyada təxmi-

nən 20 növ zeytun ağacı yetişdirilirdi. Zeytunu salatlarda, sous-

larda, əsas yeməklərdə istifadə edirdilər. Kəvər Misirdən, kar-

tof, kök yumruları müasir Almaniyadan gətirilirdi. Romanın 

bağlarında Afrika və Suriya alma ağacları becərilirdi. Afrika və 

Suriyadan İtaliyaya armud gətirildi. İsgəndəriyyə, Yunanıstan 

və Suriya armudlarına üstünlük verilirdi. Xurmalar desertlər 

üçün idi. Romalıların qidalanması da özünəməxsus idi. Onlar 

soğanı, sarımsağı və paxlalıları əsasən, çiy şəkildə yeyirdilər. 

E.ə I əsr Roma mütəfəkkiri Mark Tarensi Varron yazırdı ki, ro-

malıların babaları sarımsaq və soğan qoxusalar da, yenə də 

nəfəsləri təravətli idi. Qorasi isə sarımsaq haqqında nifrətlə 

yazırdı. O, sarımsağı cəza sayıla biləcək bir məhsul olaraq, or-

qanizm üçün ən pis zəhər adlandırırdı. Respublikanın sonuna 
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doğru, soğan və turp kimi iyli tərəvəzlər romalıların orta və yu-

xarı siniflərinin menyusundan çıxmağa başladı. Romada qay-

nadılmış və turşuya qoyulmuş kəvər və soğan bir çox yemək 

reseptinin ayrılmaz hissəsi idi. 

Qədim Romalılar yeməklərdəki dadın müxtəlifliyini yük-

sək qiymətləndirirdilər. Onlar şirin və turşun, həmçinin şirin və 

acı bibərin birləşməsini xoşlayırdılar. Ən çox dərmanlarda isti-

fadə olunan şəkər nadir hallarda qidalara əlavə olunurdu. Bal 

isə şorbalara, souslara, desertlərə, un məmulatlarına əlavə edi-

lir, su və ya şərab ilə qarışdırılırdı.  

Yunanlardan romalılar bir çox yemək texnikası, reseptlər, 

yeməklərin və mətbəx qablarının adlarını qəbul etdilər. Resept-

lər çox zaman onları hazırlayan aşpazlar və ya qurmanların adı 

ilə adlanırdı. Məsələn, “Apitsinin noxudlu sıyığı”, “Dəməşq 

gavalısı, doldurulmuş quzu” və s. Saxta məhsullar olan resept-

lər də məşhur idi. Ət və balıq qızardılır, qaynadılır, onlardan 

sous, küftə bişirilirdi. Qurmanların mətbəxində də əvvəlcə ət 

qaynadılır, yalnız sonra qızardılır və ya bişirilirdi. Souslar de-

mək olar ki, bütün yeməklər üçün verilirdi və bəzən əvvəlcədən 

hazırlanırdı. Rəng üçün zəfəran, şərab, adi əncirdən olan sirop-

lar souslara və qablara əlavə edilirdi.  

Romalıların əsas yeməyi sıyıq idi. O, suda və ya süddə biş-

miş buğdadan hazırlanırdı. Bu xörək Romalılar üçün o qədər 

əhəmiyyətli idi ki, məşhur Roma komediya yazarı Plavt roma-

lıları “sıyıqçılar” adlandırırdı. Əvvəlcə səhər tezdən qəhvəaltı, 

nahara ikinci səhər yeməyi, günortadan sonra əsas xörək sena, 

axşam isə vesperna yeyilirdi. Yunan adət-ənənələrinin təsiri ilə 

idxal olunan malların artan istifadəsi ilə sena daha da məşhur-

laşdı və nahardan dərhal sonra yeyilməyə başlandı. İkinci səhər 

yeməyi günorta saatlarında edilirdi, bu adi hal idi. Aşağı təbə-

qələr bütün yeməklərin ənənəsini qoruyub saxladılar ki, bu da 

işləyən insanın ehtiyaclarına daha çox uyğun idi.  

Səhər yeməyi, Romanın ən asan yeməyi idi və üç növün-

dən - gündəlik, iş və sosial statusdan asılı idi. Adətən səhər ye-

məyi səhər saat 8-9 arasında idi. Əvvəlcə Romalılar səhər ye-
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məyində duz, yumurta, pendir, bal ilə çörək kimi bişmiş kökə-

lərdən istifadə edir, eləcə də bəzən zeytun, xurma, tərəvəz, zən-

gin evlərdə ət və balıq da olurdu. Sarımsaq, kərə yağı, kərəvəz, 

keşnişli moretum pendir qarışığı çörəklə asanlıqla yeyilirdi. 

İmperiya dövründən və ya eramızın əvvələrindən başlayaraq 

romalılar buğdadan hazırlanan çörək yeyirdi və zaman keç-

dikcə bu kökələri əvəz edən çeşidli çörəklər yeməyə başladılar. 

E. I əsrin II yarısında bu, Mark Valeri Marsialın şeirlərinə də 

sirayət etdi: 

Ayağa qalxın: çörəkçi artıq oğlanlara səhər yeməyi satır, 

Dimdikli səhər quşlarının səsi hər yerdə eşidilir. 

Səhər yeməyinə içməli su, nadir hallarda süd və şərab daxil 

edilirdi. Nahara gəldikdə isə bu söz romalılar tərəfindən 12-13 

saatda yüngül bir nahar və ya qəlyənaltı adlandırıldı. Əksərən 

nahar üçün vetçina, çörək, zeytun, pendir, göbələk, tərəvəz və 

meyvə, qoz-fındıq kimi soyuq qəlyanaltılar verilirdi. Nahar sə-

hər yeməyindən çox fərqlənir, lakin yenə də xüsusi bir əhə-

miyyətə malik deyildi. Buna görə də bəzi romalılar bunu ayaq 

üstə edirdilər. Bəzən naharda boyad qalan xörək də isidilərək 

yeyilirdi. Süfrəyə içki olaraq bal qarışdırılmış şərab verilirdi. 

İsti yay günləri nahardan sonra yuxarı təbəqə və əsgərlər üçün 

ən azı 1-2 saatlıq yuxu vaxtı başlayırdı. Məktəb və mağazalar 

da nahar vaxtı bağlanırdı. Şam yeməyinə gəlincə, o gecə saatla-

rına qədər davam edir və içki məclisi ilə bitirdi. Şam yeməyi 

ailə dairəsində keçirilirdisə, ona yaxın dostlar və ya tanışlar da 

dəvət olunurdu. Bu halda hazırlanan xörəklər daha sadə, isti ət 

və ya balıq, qəlyanaltılar və tərəvəzdən ibarət idi. Roma çarları 

və erkən respublika dövrü bütün təbəqələrdə şam yeməyi çox 

sadə dənli sıyıqdan ibarət idi. Əhalinin daha zəngin təbəqələri 

sıyığı yumurta, pendir və bal ilə yeyirdilər. 
Qida qəbulu romalılarda əvvəlcə buxarın yanında oturaraq 

yeyilirdi. Yalnız atanın oturmaq haqqı var idi. Ana atanın otu-
racağının ayaq hissəsində ayrıca otururdu. Uşaqlar oturacaqlar-
da, bəzən kiçik hissələrdə yeməklərin verildiyi xüsusi masada 
otururdular. Qullar eyni otaqda taxta oturacaqlarda oturur və ya 
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ocağın ətrafında yeyirdilər. Daha sonradan uşaqların, qadınla-
rın da iştirak etməyə başladığı şam yeməkləri üçün xüsusi salonlar 
təşkil edilməyə başlandı. Zənginlərin evlərində ilin müxtəlif vaxt-
ları üçün bir neçə yemək otağı var idi. Qədim Romadan müasir 
kulinariyaya salatlar və onların reseptləri gəlib çıxmışdır. 

 
MÖVZU 5. ORTA ƏSRLƏRDƏ QİDALANMA 

 

Erkən orta əsrlərdə insanların qidalanması haqqında çox az 
məlumat var. Qidalanma ilə bağlı ən aydın məlumat XIII əsrə 
aiddir. Məhz onda qidalanma ilə bağlı ilk kulinariya kitabları 
meydana gəlməyə başladı. Erkən orta əsrlər qidalanmayla bağlı 
olaraq çox kasıb bir dövr hesab olunur. Yazılı mənbələrdən mə-
lum olur ki, orta əsrlərdə insanlar sadə qidalanıb və vegeterian 
yeməklərə üstünlük veriblər. Orta əsrlərdə Avropada qidalanma 
sistemi V-VI əsrlərdə formalaşmağa başlayıb. Bu dövrdə Roma 
imperiyasının süqutu və xalqların mədəniyyətlərinin qarışması 
nəticəsində vahid xristian dünyası və əksər avropalıların başa 
düşdüyü ortaq bir yemək dili - iki ənənəvi qidalanma modelinin 
sintezi formalaşırdı: Aralıq dənizi (yunan-roma mədəniyyətinə 
xarakterik olan) və barbar. Bunu isə keçmiş Roma imperiyası-
nın ərazisinə german tayfaları gətirmişlər. Çörək Aralıq dənizi 
xalqlarının simvolu sayılırdı. Çünki yunan-roma kənd təsərrü-
fatı sisteminin əsasını əkinçilik, bağçılıq təşkil edirdi. İstifadə 
etdikləri isə əsas taxıl məhsulları, üzüm şərabı və zeytun yağı 
idi. “Barbar”qidalanma modelinin simvolu ət idi. Çünki, ger-
manların təsərrüfat həyatı üçün ovçuluq, mal-qara və balıqçı-
lıq xarakterik idi. Romalılar ət yeyir, germanlar isə arpadan 
istifadə edirdilər. Burada, əlbəttə ki, söhbət müxtəlif mədəniy-
yətlərin daşıyıcısı olan xalqların qida rasionunda bu və ya digər 
qidanın olub-olmamasından getmir. Vacib odur ki, müxtəlif 
xalqlar da müxtəlif ərzaqlar prioritet hesab edilirdi. 
 

Müxtəlif nəticələr və onların təhlili 

Orta əsrlərin əvvəlində yaranan çörək və ətin bir-birinə 
əksi ilə bağlı olan fikir, orta əsrlər boyu Avropa qidalanma sis-
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temində saxlanmışdır. Germanların keçmiş Roma imperiyası-
nın ərazilərində məskunlaşmasının və Aralıq dənizi, barbar 
təsərüffat modelinin təsiri nəticəsində ümumi Avropa qidalan-
ma sistemi və onun özünəməxsus xüsusiyyətləri formalaşdı. 
Nəticədə həm çörək, həm də ət qidalanma sistemində əsas möv-
qe tutdu. 

XI-XIII əsrlərdə Avropada əhali sayının artması qida re-

sursları ilə bağlı insanların təminatında problemlər yaratdı. Bu-

nunla bağlı yeni torpaqların şumlanması ehtiyacı meydana gəl-

di. Bu proses orta əsrlər Avropa tarixində daxili müstəmləkə-

çilik prosesi adlanırdı. Genişmiqyaslı daxili müstəmləkəçiliyin 

nəticəsində meşə və otlaq yerləri məhv edilir, çörək və ət prob-

lemi bütünlüklə çörəyin xeyrinə həll olunur. Bura taxıl məhsul-

larını da aid etmək olar. Avropada taxıl məhsullarından buğda 

və çovdar istifadə edilirdi. Bunun birincisi Cənubi və Mərkəzi 

Avropada, ikincisi isə Şimali Avropada üstünlük təşkil edirdi. 

Arpanın geniş yayılması ilə yanaşı, darı cənub rayonlarında, 

yulaf isə şimalda daha çox istifadə edilirdi. Çörək əvəzinə dad-

sız, sərt, quru, mayasız yuxalar yeyilirdi. Arpadan olan yuxalar 

tez xarab olmadığı üçün onu çox vaxt hərbiçilər, səyahətçilər, 

zəvvarlar yola götürürdülər. Kəndlilərin yeməyi aşağı keyfiy-

yətli taxıl, paxlalı bitkilər və şabalıda əsaslanırdı. Yoxsulların isə 

çovdar və ya arpa istisna olmaqla yeməyə çörəkləri olmurdu. 

Aclıq illərində yoxsullar çörəyə palıd və onun köklərini 

əlavə edirdilər. XIII əsrdə bir milanlı usta köməkçisi qeyd edir-

di ki, darı, şabalıd və lobyanın bolluğu çoxları üçün çörəyi əvəz 

edirdi. Fransız tədqiqatçılarının məlumatına görə X əsrə qədər 

zadəgan təbəqə və monarxlar gün ərzində 1,6-1,7 kq çörək ye-

yir və böyük miqdarda şərab,üzüm şirəsi və su içirdilər. Kənd-

lilər isə əsasən, gün ərzində 1 kq çörək,1 litr üzüm şərabı və su 

qəbul edirdilər. Orta əsrlərin sonuna yaxın varlı şəhər sakini 

gün ərzində 1kq çörək yeyirdi. Sənətkarlar isə 1400-cü ildə il 

ərzində çörək şəklində 150 q çovdar, şorba, ətdən yalnız 65 kq 

istifadə edirdlər. XI-XIII əsrlərdə Avropa əkinçiliyində becəri-

lən buğdanın həcminin kəskin şəkildə çoxalması ağ çörək is-
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tehlakının artmasına səbəb oldu. Lakin buna baxmayaraq, ağ 

çörək yenə də çoxları üçün əlçatmaz olaraq qalırdı. Buğdadan 

bişirilmiş çörək zənginlərin süfrəsinin əsas bəzəyi idi. Çörək-

dən başqa Şimalda arpa sıyığı, Şərqdə üyüdülmüş çovdar sıyığı 

qəbul edirdilər. Orta əsrlərdə demək olar ki, heç vaxt qarabaşaq 

əkməmişlər. Avropaya o XV əsrdə Asiyadan gətirilmişdir. Da-

rı, yulaf, arpadan olan sıyıq çörəklə bir yerdə kəndlilərin əsas 

qida məhsulu hesab edilirdi. Ağaların süfrəsində yeganə taxıl 

məhsulu düyü ayrıca yemək kimi və ya digər yeməklərə əlavə 

olunurdu. Yumşaq buğda və darıdan istifadə etmək mədəniyyə-

ti geniş yayılmışdı. Darı Avropada ən qədim taxıl dənəsi idi. 

Ondan yuxa və darı sıyığı hazırlayırdılar. Orta əsr insanı bu-

günkü günümüzdə məlum olan bitkiləri: qarğıdalı, kartof, günə-

baxanı hələ tanımırdı. Adi şəhər sakinləri və kəndlilərin qida ra-

sionu indikindən zülalların kifayət qədər olmamağı ilə fərqlə-

nirdi. Əhalinin ayrı-ayrı aztəminatlı qruplarının qida rasionunun 

60%-i karbohidratlar: çörək, yuxa, müxtəlif sıyıqlar təşkil edirdi. 

Tərəvəzlərdən isə əsas yeri (VI əsrdə) turp tuturdu. Şimali 

Avropada çuğundura oxşar tərəvəz və kələm, şərqdə xardal, 

qərbdə mərcimək, noxud, müxtəlif növ lobya geniş yayılmışdır. 

Kök və çuğundur hələ qida rasionuna daxil olmamışdı. Orta əsr 

insanının qida rasionunda meyvə, tərəvəz azlıq təşkil etdiyi 

üçün vitamin çatışmazlığına səbəb olurdu. Ərəblərin sayəsində 

orta əsr avropası sitrus meyvələri ilə (portağal və limon), Misir-

dən gətirilən zəncəfil, şərq ölkələrindən (səlib yürüşlərindən 

sonra) gətirilən əriklə tanış oldu. Ən varlı adamlar müqqədəs 

torpaqlardan şəkərqamışı, həmçinin təzə bostan meyvələri - ye-

miş, xurma, əncir gətirirdilər. 

Güman etmək olar ki, X-XIII əsrlərdə Avropa təsərrüfatı 

nəhayət ki, aydın aqrar istiqamət əldə edir. Lakin bu dövrdə 

hələ kəsilməmiş meşələr böyük feodalların mülkiyyətinə çevri-

lir, qidalanma tarixində həlledici rol oynayır. Bu andan etibarən 

sosial fərqləndirmə yalnız istifadə edilən qidanın kəmiyyət ba-

xımından deyil, həm də keyfiyyət baxımından müəyyən edilir-
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di. Cəmiyyətin aşağı təbəqələrinin qidası vegeterian yeməklə-

rinə əsaslanırdı. XIII əsrdə yaşlı alman kəndlisi Helmbrext (Bağ-

ban Bernerin eposunun baş qəhrəmanı) öz oğluna taxıl məhsul-

larına aid yeməklə qidalanmağı məsləhət görürdü. O əmin idi 

ki, ət və balıq feodallar üçün nəzərdə tutulub. 

XIII əsrin ikinci yarısı Avropada nisbi firavanlıq və iqtisa-

di sabitlik dövrü idi. Bu zaman əhalinin əksəriyyəti kifayət qə-

dər yemək yeyə bilirdi. Lakin ərzaq ehtiyatları ilə əhali arasın-

da tarazlıq yox idi. 

Orta əsrlərin son dövrlərində qida mədəniyyətində ciddi 

dəyişikliklər baş verir. Ümumi rifah dövrü XIII əsrdə sona ça-

tır. Əhali artımı qida artımını əhəmiyyətli dərəcədə üstələməyə 

başlayır və XIV əsrin əvvəllərində qitədə aclıq hökm sürməyə 

başlayır. Qidalanmanın pisləşməsi ilk növbədə 1347 - 1350-ci 

illərdə Avropada vəba xəstəliyinin yayılmasına səbəb olur. Və-

ba epidemiyası nəticəsində yaranan demoqrafik itkilər əkin sa-

hələrinin azalmasına səbəb oldu. Əvvəllər işlənmiş bir çox əkin 

sahələri boşalmışdı. Əkin sahələri üzərində üstünlük təşkil edən 

bir çox bölgədəki otlaq və çəmənliklər heyvandarlıqla bağlı tə-

sərrüfatın inkişafına təkan verdi. Bununla bağlı olaraq ət tica-

rəti canlandı və qiymətlər aşağı düşdü. XIV əsrin axırı və XVI 

əsrin ortalarında bütün Avropa ət yeyirdi. Kəndlilər əsasən, do-

nuz əti yeyirdilər. Bu kəndli yeməyinin simvolu idi. Mal əti bi-

rinci növbədə şəhər bazarları üçün nəzərdə tutulmuşdu. Hey-

vandarlığın inkişafı nəticəsində bazarlara əvvəlkindən fərqli 

olaraq daha çox ət gətirilirdi. Bu dövrdə ev təsərrüfatının sim-

volu hesab edilən donuzla yeni istehsal meylinin simvolu olan 

mal əti arasında qarşıdurma yarandı. Bu, köhnə meşə təsərrüfatı 

ilə yeni heyvandarlıq, şəhər və kənd arasında qarşıdurma idi. 

Dana və mal əti Avropa bazarlarında ən bahalı ət hesab 

olunurdu. Bunu ala bilməyənlər XV əsrdə şəhər yerlərində isti-

fadə edilən qoyun əti ilə qane olurdular. Şəhərlilər kəndlilərdən 

fərqli olaraq daha çox ət yeyirdilər. Yemək üçün xüsusi göyər-

çin yetişdirirdilər. XV əsrin sonlarında ən yaxşı ət yeməyi qır-
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qovul və kəklik idi. Onu ətin bütün növləri ilə müqayisə edərək 

etalon hesab edirdilər. Meşələrin kütləvi şəkildə qırılması (XI-

XIII əsr) Avropada vəhşi heyvanlardan maral və çöl donuzları-

nın azalmasına gətirib çıxartmışdır. Vəhşi quşlardan da tədqi-

qatçıların dediyi kimi, bir qida məhsulu kimi istifadə edilmiş-

dir. Bunu sübut edən zadəgan torpaqlarında tapılan bu quşların 

sümükləri 5%, orta əsrlərin sonlarında isə şəhərlərdə 0,7%-dən 

3%-ə qədər təşkil etməsi idi. Burada dəyişdirilmiş həyat tərzi 

öz rolunu oynadı. Qərbi Avropanın qida qəbulunda lüterian 

təqvimi də böyük iz buraxdı. Möminlər ildə 140 - 160 gün oruc 

tutmalı idilər. Oruc günləri dörd əsas illik və həftəlik (çərşənbə, 

cümə, şənbə) oruclar ilə bağlı idi. Bu günlərdə qəti şəkildə ət 

və süd məhsulları yemək olmazdı, onu balıq və tərəvəzlə əvəz 

edərdilər. Balıq oruc yeməyinin əsas simvolu idi. Balığın bu 

cür əhəmiyyət kəsb etməsi yəqin ki, xristianlığın yayılması ilə 

bağlı idi. X əsrdən başlayaraq onu oruc günlərində hər yerdə 

Xristian Avropasında qəbul edirdilər. Oruc günlərində balıq or-

ta əsr insanının qida rasionunu tamamlayırdı. Oruc ət yeməyini 

qadağan etsə də, dolayı yolla qidalanma sistemində ətin başlıca 

rol oynadığını təsdiqləyirdi. Yemək zamanı yalnız şirin su balı-

ğından istifadə edirdilər. Oruc yeməyində yağlı balıq qadağan 

edilirdi. 

Orta əsrlərdə insanlar çox nadir hallarda süd məhsulların-

dan istifadə edirdilər. Alp dağlarından şimala doğru bitki yağı-

nın əsas mənbəyi kətan və çətənə idi. Zeytun yağı Yunanıstan-

da, Yaxın Şərqdə geniş yayılmışdır. Başqa bölgələrdə isə onu 

heç tanımırdılar. Donuz əti heyvan yağının mənbəyi hesab edi-

lirdi. Avropanın cənubunda bitki yağlarının, şimalında isə hey-

vani yağların daha geniş yayıldığı müşahidə olunurdu. Bitki 

yağlarını püstə, badam, yunan qozu, şabalıd və xardaldan ha-

zırlayırdılar. Kərə yağı qeyri-adi, dəbdəbəli hesab olunurdu, 

ona yalnız kralların və yuxarı təbəqinin masalarında rast gəl-

mək olurdu. 
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Uzun müddət Avropa qəndin nə olduğunu bilməyib. Qənd 

Avropaya ərəblərin sayəsində gətirilib və XVI əsrə qədər baha-

lı hesab olunub. Qənd çox baha olduğu üçün onu yalnız varlılar 

əldə edə bilirdi. Avropalıların qidalanma rasionunda yeni bir 

dünya açıldıqdan sonra onlar balqabaq, meksika xiyarı, şirin 

kartof, lobya, bibər, kakao, kofe eyni zamanda qarğıdalı, po-

midor, günəbaxanla tanış oldular. Bunlar Avropaya XVI əsrdə 

ispanlar və ingilislər tərəfindən Amerikadan gətirilmişdir. İçki-

lərdən ənənəvi olaraq birinci yeri şərab tuturdu. Bunun içilməsi 

suyun pis keyfiyyəti ilə bağlı idi. Onu bir qayda olaraq qaynat-

mırdılar. Regionlardan asılı olaraq pivə və çaxırdan istifadə 

edilməsi geniş yayılmışdır. Şərabın qəbul edilməsi yerlərdən və 

sosial qruplardan asılı olaraq dəyişirdi. Bu bir neçə faktorla 

müəyyən olunurdu. Bu faktorlardan birincisi duzda saxlanılan 

qidaları qəbul etdikləri üçün susuzluqla (ət, balıq, pendir və s.) 

bağlı idi. Yeməyin həddən artıq az və birçeşidli olduğu yerlər-

də pivə və şərab, sözün əsl mənasında, yeməyi kalori ilə zən-

ginləşdirirdi. Bundan əlavə, şərabdan dərman istehsalında və 

suyun dezinfeksiya olunmasında da istifadə edirdilər. O, yeni 

inancların və ayinlərin bir simvolu olduğu üçün xristian mə-

dəniyyəti intensiv olaraq onun təbliğatı ilə məşğul idi. Pivə, 

həqiqətən də Alp dağlarının şimalında imtina edilməyən bir 

xalq içkisi idi. Almaniyada beş nəfərdən ibarət olan orta əsr 

sənətkar ailəsi (1400 il) ilboyu 300 litr pivə qəbul edirdi. Onun 

1/3 güclü, 2/3 zəif olurdu. İngiltərədə şəhərlilərin əsas hissəsi 

arpadan hazırlanan pivəni içirdilər. Bu onların qida rasionunda 

çörək kimi əsas qida hesab edilirdi. Mərkəzi və daxili qanun-

vericilikdə pivənin satılmasına çörəyin satılmasına göstərdik-

ləri diqqət qədər vaxt ayırırdılar. Maraqlıdır ki, pivənin qiyməti 

yüzilliklər ərzində dəyişməmişdir. Ən yaxşı pivə cücərmiş 

arpadan bişirilirdi. Pivənin bu cür hazırlanması haqqında məlu-

matlar XII əsrə aiddir. Əslində arpadan pivənin hazırlanması 

hələ qədimlərdən məlumdur. Orta əsrlərdə Avropada pivəni 

şərab qədər - gün ərzində 1,5 litr qəbul edirdilər. Şimali Fransa 
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və İngiltərədə pivənin rəqibi XV əsrdə adi insanların həyatın-

da geniş yayılmış alma və armud sirkəsi idi.  

Bir müddət sonra Avropada yeni içki növləri: çay, kofe, 

şokolad tanındı. Əvvəlcə, bu dəb zadəgan təbəqəyə toxunacaq, 

daha sonra isə cəmiyyətin daha geniş təbəqələrində yayılacaq-

dı. Yeni içkilər o dövrün bir dərmanına çevrilmiş və ilk vaxt-

larda bu bir eyforiya olduğu üçün xristian mədəniyyəti buna 

heç cür icazə verə bilməzdi. Lakin həkimlər və alimlər çay, ko-

fe və şokoladın insan sağlamlığına xeyrini başa saldılar. Ona 

görə də təzə içkilər yaşadı və geniş yayıldı. Vaxtilə bunu pivə 

və şərab haqqında da demişdilər. 

 

Orta əsrlər mətbəxi 

Orta əsrlər boyu qidalanma və yemək hazırlamaq sahəsin-

də böyük dəyişikliklər baş vermişdir. Bu dəyişikliklər nəticə-

sində, müasir Avropa mətbəxi formalaşmışdır. 

Bu dövrdə ən çox istifadə olunan çörək məmulatı idi. Yu-

laf və makaron kimi taxıl məmulatlarından hazırlanan yemək-

lər isə ikinci dərəcəli yer tuturdu. Ət məmulatlarından gündəlik 

olaraq ancaq yüksək təbəqələr istifadə edirdilər. Ərzaq və tərə-

vəzlərdən başqa, şərab, gülab və sirkədən gündəlik şəkildə isti-

fadə olunurdu. Yeməklərə əlavə dad vermək üçün baldan və 

şəkər tozundan istifadə edilirdi. Ət məmulatlarından ən çox 

toyuq və donuz ətinə tələbat vardı. Əkinçilik işlərində iribuy-

nuzlu heyvanlardan istifadə olunduğundan iribuynuzlu heyvan-

lar nadir hallarda kəsilirdi. Şimali Avropa əhalisi ətə olan tələ-

batını morina və ringa balıqlarını ovlamaqla ödəyirdilər. Ye-

məklərin hazırlanmasında həm şirin, həm də acı badamlardan 

istifadə olunurdu. Badamlar əsasən, əzilərək şorbaların və digər 

sulu yeməklərin üzərinə səpilirdi. Orucluq aylarında heyvan 

südünün əvəzinə badam südü içilirdi. 

Orta əsrlərdə ticarət karvanları bir şəhərdən digərinə bir 

neçə həftəyə gedirdi. Bu səbəbdən təzə ərzaq əldə etmək uzaq 

şəhərlərdə yaşayan insanlar üçün daim böyük çətinlik yaradır-
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dı. Bəzi hallarda karvanlarda əhali üçün zəruri olan ərzaq mal-

ları deyil, yalnız yuxarı təbəqənin ala biləcəyi ətir və ədviyyat-

lar gətirilirdi. Bu səbəbdən həm varlı, həm də kasıb təbəqənin 

mətbəxi xarici ədviyyat tacirlərinin təsirinə məruz qalırdı. Orta 

əsrlərin özünəməxsus cəhətlərindən biri də aşağı təbəqənin 

yuxarı təbəqədə olan insanların həyat tərzlərini yamsılamaları 

idi. Bu yamsılama böyük ölçüdə mətbəx sahəsində də hiss olu-

nurdu. 

Aclıq və qıtlıq illərində əhalinin ərzağa olan tələbatı sürət-

lə artırdı. Bu dövrdə ərzaq və ya taxıl ehtiyatı çox olan şəxslər 

cəmiyyətin ən varlı və ən nüfuzlu nümayəndələri hesab olunur-

du. Bəzi ərzaqlar baha qiymətə satılırdı və hər şəhərdən əldə 

etmək olmurdu. Əsasən, yuxarı təbəqə üçün nəzərdə tutulmuş 

bu ərzaqları kütləvi şəkildə istifadə etmək sonradan varlananlar 

üçün qadağan edilmişdir. Digər tərəfdən hər bir şəxsin yediyi 

ərzağın qiymətinə uyğun həyat tərzi keçirdiyi güman olunurdu. 

Bir çox hallarda bu səbəbdən günəmuzd işləyən şəxslər eyni 

yemək yeməli olurdular. Kəndlilərin yeməkləri irihəcmli olsa 

da qiyməti ucuz olurdu. Bu səbəbdən kəndlilər tərəfindən isti-

fadə olunan ərzaq bir qayda olaraq insan sağlamlığı üçün 

təhlükəli idi. Müxtəlif ədviyyatlarla insanları müalicə edən 

həkimlər də hər bir təbəqəyə uyğun dərman preparatları hazır-

layırdı. Az tapılan, bahalı ədviyyatlar yuxarı, gündəlik həyatda 

istifadə olunanlar isə aşağı təbəqəyə verilirdi. 

Orta əsrlərdə gündüz vaxtlarda günorta yeməyi və axşama 

yaxın axşam yeməyi olmaqla gündə iki dəfə yemək yeyilirdi. 

Adət və ənənələrdə günorta və axşam yeməklərinin vaxtından 

əvvəl yeyilməsi mənfi qarşılanırdı. Bu səbəbdən dindarlar və 

kübar təbəqə buna çox ciddi yanaşırdı. Səhər yeməyi işçi sin-

findən olan hər bir şəxs tərəfindən gündəlik formada hazırlanır 

və yeyilirdi. Qadınların, qocaların, uşaqların səhər yeməyi va-

cib hesab olunurdu. Kilsə orta əsrlərdə insanları çox yeməkdən 

qaçmağa və qidalanarkən diqqətli olmağı məsləhət görürdü. 

Bununla bağlı olaraq dini mərasimlərdə insanların buna əməl 
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etməsi ilə bağlı rəvayətlər danışılır və məsləhətlər verilirdi. La-

kin buna baxmayaraq, bəzi kübar məclislərdə bu qaydalar po-

zulur və normadan artıq alkoqollu içkilər qəbul edilirdi. Kilsə 

spirtli içkiləri normadan artıq qəbul etməyi qadağan etmişdi. 

İnsanlar spirtli içkilərin təsirindən pis vərdişlərə qurşanır, qu-

mar oynayır, oğurluq edirdilər. Ona görə də kilsə bunu daim 

nəzarətdə saxlamağa çalışırdı. Gündəlik iş həyatında müxtəlif 

saatlarda bir neçə məmulatdan ibarət olan yeməklər yeyirdilər. 

Bu tipik işçi yeməyi hesab olunurdu. 
 

Orta əsrlərdə yeməklə bağlı ədəb qaydaları 

Orta əsrlərdə bütün ailə üzvləri bir yerdə yemək yeyirdi. 

Bura azyaşlı uşaqlar və xidmətçilər də daxil idi. Gizli şəkildə 

yemək və ya öz yeməyini gizlədərək bölüşməmək insanlar ara-

sında ən şərəfsiz hərəkətlərdən biri hesab olunurdu. XIII əsrdə 

yaşamış ingilis psixoloqu Linkoln Konetsi adətlərə zidd olduğu 

üçün qonaq otağı və mətbəxdən başqa otaqda yemək yeməyi 

qadağan etdi. Dövlətli insanların mətbəxi geniş olurdu və bura-

da bir neçə xidmətçi çalışırdı. Çox zaman burada işləyən xid-

mətçilər ərzaqlardan oğurlayırdılar.  

Orta əsrlərdə keçirilən mərasimlərin hər birinin öz qayda-

ları var idi. Yuxarı təbəqənin tədbirləri kübar səviyyədə olurdu. 

Orta əsrlərdə kasıb və varlı təbəqənin keçirdiyi tədbirlərdə ədəb 

qaydaları haqqında məlumatlar çox az sayda dövrümüzə qədər 

gəlib çatmışdır. Məlum olmuşdur ki, varlı ailələrin məclisləri 

digərlərindən kifayət qədər fərqlənirdi. Qonaqlara yeməkdən 

əvvəl və yeməkarası əllərini yumaq üçün içərisi su ilə dolu 

qablar verilirdi. Qeyd olunurdu ki, kübar cəmiyyətinə məxsus 

olan qadınlar öz davranışlarına daha çox fikir verməli idilər. 

Ona görə də qadınlar birinci öz aralarında yemək yeyirdilər. 

Burada onlar daha sərbəst olur və ədəb qaydalarını gözləmək 

elə də vacib deyildi. Ən bahalı məclislər kişilər tərəfindən təş-

kil edilirdi. Qadınlar çox zaman bu məclislərdə iştirak etmir-

dilər. Cəmiyyətdə olan bütün təbəqələr arasında sosial fərqlər 

artdıqca, hər birinin özünəməxsus ədəb qaydaları formalaşırdı. 
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O dövrün adətləri bunlardır: aşağı təbəqə yuxarı təbəqənin qul-

luğunda durmalı, cavanlar böyüklərə kömək etməli, kişilər qa-

dınların paltarlarına hər hansı ləkəni salmamaq üçün diqqətli 

olmalı, qadınlar yemək yeyərkən incə, zərif olmalı idilər. Qə-

dəhləri bir-birinə vurmaq, qonaqlara içki təklif etmək kübar 

qaydalardan hesab olunurdu. Yeməyə başlayarkən çörəyi böl-

mək və qonaqları masaya dəvət etmək ev sahibinin vəzifəsi idi. 

Yemək adətən boşqab və kasalarda verilirdi. Süfrənin üzə-

rinə bıçaq da qoyulurdu. Çəngəl Avropada XV əsrə qədər isti-

fadə edilməmişdir. Yalnız İtaliyada zadəganlar bundan istifadə 

edirdilər. İtaliyada çəngəldən istifadə XVI əsrə qədər mövcud 

olmayıb. Çəngəldən istifadə bütün təbəqələrdə eyni vaxtda baş 

verib. Çəngəldən və o dövrə məxsus olan masa dəstlərindən is-

tifadə edilməsi Bizans imperatorunun qızı Teodora Dükenin 

adı ilə bağlıdır. Onun ziyafət məclisində şirniyyatları çəngəllə 

yeməsi böyük marağa səbəb olmuşdu. 
 

Yeməklərin hazırlanması qaydaları 

Avropada yeməklər odda bişirilirdi. Orta əsrlərdə sobalar 
olmadığından aşpazlar yeməyin yanmaması və tam bişməsi 
üçün diqqətli olmalı idilər. Sobalar XVIII əsrdə kəşf olundu. 
Sobalar kəşf olunduqdan sonra aşpazların işi xeyli yüngülləşdi. 
Sobalar yarananda təkcə bir neçə malikanədə var idi. Bu sə-
bəbdən sobadan istifadə bir kübarlıq göstəricisi idi. Sobaları 
hazırlamaq çox çətin idi. O hər adamın evində yox idi. Ona gö-
rə də bu sobaların qonşular tərəfindən birlikdə istifadə edilmə-
si geniş yayılmışdı. Lakin XIX əsrin əvvəllərində daşınması 
mümkün olan kiçik sobalar yarandı. Belə sobaların içərisinə odun 
və kömür atılması üçün kiçik qazanxanalar olurdu. Bu sobalar ki-
çik olduğu üçün küçələrdə çörək bişirib satırdılar. Evlərdə yemək-
lər dərin formalı qablarda sobaların üzərində bişirilirdi. Qablar isə 
əsasən, gildən ibarət idi. Belə qablar istini uzun müddət saxla-
mağa və yeməyi tez bişirməyə imkan verirdi. Gil qablarda sulu 
yemək hazırlanırdı. Mis qablardan fərqli olaraq, gil qabın dibində 
olan sulu hissəsini ailə üzvləri şorba kimi içirdi. Bu dövrə aid olan 
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məlumatlar hazırlanan yeməklərin çox yağlı olduğunu qeyd edir-
di. Lakin yeməyə olan gündəlik tələbat o dövrdə köklüyün zən-
ginlik hesab edilməsi ilə yağlı yeməklərin hazırlanmasını tələb 
edirdi. Bu dövrdə yalnız orta və aşağı təbəqəyə aid olan insanlar, 
xəstələr və dindarlar fiziki cəhətdən arıq olurdular. 

Yeməklərin hazırlanmasında ət, balıq, yumurta əsas yer tu-
turdu. Yeməkləri hazırlayarkən ərzaqlardan lazımi qədər istifa-
də olunmasına xüsusi diqqət yetirirdilər. Şirniyyatların və duzun 
miqdarının normada olduğunu yoxlamaq üçün aşpazlar tez-tez 
yeməyin dadına baxırdılar. Balığın təzəsi, ətin qırmızısı və parlaq-
lığına üstünlük verirdilər. Donuz əti sobada bişirildiyindən onun 
qurumaması üçün tez-tez çevirirdilər. O dövrə aid bəzi yemək re-
septlərində müxtəlif növ ərzaqların bir-birini əvəzlədiyi görünür. 
Məsələn, adi heyva yerinə kələmdən istifadə edirdilər. 

Çox zaman evlərdə qızınmaq və yemək bişirmək üçün so-
baları evin mərkəzində qururdular. Orta əsrlərdə orta təbəqədən 
olan ailələr mətbəx üçün ayrıca otaq ayırmırdılar. Gündə bir 
neçə dəfə yemək hazırlandığından mətbəx evin əsas otağında 
yerləşirdi. Avropada yeməyə olan tələbatın artması mətbəx 
üçün ayrıca otağın tikilməsinə ehtiyac yaratdı. Həmin dövrdə 
mətbəx yalnız kral və zadəganların saraylarında olurdu. Orada 
böyük bir aşpaz ordusu çalışırdı. Bununla da Avropada ayrıca 
bir mətbəx otağı yarandı və yeməklər insanların gözü qarşı-
sında deyil, ayrıca otaqda hazırlandı. 

Mətbəx dəstləri olan tava, qazan, çaydan Avropada yalnız 

varlı ailələrdə olurdu. Mətbəx əşyalarının baha olmasına bax-

mayaraq, zaman keçdikcə orta və kasıb təbəqə də bundan isti-

fadə etməyə başladı. Toyuq və quş ətləri sobanın içərisində bi-

şirilirdi. Donuz ətini bişirmək üçün sobanın üzərinə şişlər yer-

ləşdirilirdi. Qaynar qazanları və çaydanları rahat şəkildə tutmaq 

üçün dəmir tutacaqlardan istifadə edirdilər. XVII əsrin ortala-

rında uzun tutacaqlardan istifadə edilməyə başlanılmışdır. Aş-

pazların işini yüngülləşdirmək üçün müxtəlif növ bıçaqlar, 

tutacaqlar, yeməyi qarışdırmaq üçün çömçələr ixtira edilmişdir. 

Yeməklərə əlavə olunan ədviyyatların əzilməsində kəfkirlərdən 
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istifadə edilirdi. Mətbəxdə bəzən on nəfər çalışırdı. Ən çox 

mətbəx işçilərinə krallar sahib idi. Kralın mətbəxində baş aş-

pazdan tutmuş qəssab, sağıcı, şirniyyatçı, çörək bişirən, soba 

təmizləyən kimi müxtəlif vəzifələrdə onlarca insan çalışırdı. 

Mətbəxlərdə oduna olan tələbat ətraf meşələrdən gətirilən odu-

nun hesabına ödənilirdi. Kralların mətbəxi böyük olduğu üçün 

orada tonlarla odun və kömür istifadə edilirdi. Savoya knyaz-

lığının knyazı VII Amadeusun baş aşpazı Siqurat XV əsrdə 

yazdığı “Mətbəxlər haqqında” əsərində knyaz sarayında çalışan 

baş aşpazın gündəlik şəkildə ən azı 1000 sallaq ət, yaxşı yanan 

odun və bir anbar kömürə ehtiyacı olduğunu yazmışdır. 
  

Orta əsrlərdə ərzaqların saxlanılması qaydaları 

Orta əsrlərdə ərzaqların saxlanması qaydaları qədim dövr-

dəki üsullardan fərqlənmirdi. XIX əsrdə konservləşdirmə üsulu 

kəşf edildi. Buna baxmayaraq, yeməklərin saxlanılmasında cid-

di dəyişiklik baş vermədi. Bunların içərisində ən geniş yayılmış 

vasitə ərzaqların keyfiyyətini itirməməsi üçün onun qurudul-

ması idi. Bunun üçün xüsusi taxta lövhələrdə ərzaqlar günəşin 

altında saxlanılırdı. Bu üsulla ərzaqların üzərində olan mik-

roorqanizmlər məhv olurdu. Bununla bağlı olaraq həm taxıl, 

həm ət, həm də digər məmulatlar bu qaydaya uyğun olaraq sax-

lanılırdı. Ərzaqlar quruduqdan sonra zirzəmilərə və ya dərin 

xəndəklərə qoyulurdu. 

Ərzaqların saxlanılmasında digər üsullardan da istifadə edir-

dilər. Ərzaqları qurudaraq duzlamaq, duzlu suda saxlamaq, kon-

servləşdirmək və mayalandırmaq geniş yayılmışdı. Qış ayla-

rında kəsilmiş heyvan ətindən az hallarda istifadə edilirdi. Bu 

aylarda yalnız qaxac edilərək qurudulmuş ətdən daha çox isti-

fadə edirdilər. Yağlı ətlərin keyfiyyətinin itməməsi üçün onu 

saxladıqları qablara bol duz əlavə edirdilər. Turşuların hazır-

lanması orta əsrlərdə geniş yayılmışdı. Müxtəlif tərəvəzlər duz-

lanaraq duzlu suda saxlanılırdı. Spirtli içkilər və onların hazır-

lanması sahəsində təcrübə digər növ məmulatlara nisbətən daha 

yaxşı inkişaf etmişdi. Qədim dövrlərdən içkilərin saxlanılması 
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üsulları məlum olduğundan ciddi yeniliklər edilmirdi. Mərkəzi 

Avropada şərab çəlləkləri nisbətən sərin zirzəmilərdə saxlanı-

lırdı. Mayalanmış süddən pendir əldə edilirdi. Orta əsrlərdə ən 

çox istehsal və istifadə edilən ərzaq çörək idi. Çörəkçilər digər 

peşə sahiblərinə nisbətən daha çox hörmətə sahib idilər. Çörək-

çilərin Avropada böyük önəmə sahib olmaları onların müxtəlif 

cəmiyyət və təşkilatlarda birləşməsi ilə nəticələnmişdir. 1266-

cı ildə qəbul edilmiş çörək və pivə qanunnaməsinə əsasən, satı-

lan çörəyin qiyməti, çəkisi və çörəyə əlavə olunan məmulatla-

rın tərkibi göstərilməli idi. İngiltərədə ən çox qazanan çörək-

çilər idi. Bu səbəbdən onlardan dövlət orqanlarına aylıq gəlir-

ləri haqqında məlumat vermələri tələb olunurdu. Çörək bişirib 

satmaq gəlirli sahə hesab olunurdu. Avropada bu ailə biznesi 

sayılır və nəsildən-nəsilə ötürülürdü. Daha çox gəlir əldə etmək 

məqsədilə bəzi çörəkçilər hiyləyə əl atır, çörəyin içərisinə 

köhnəlmiş ərzaqlar əlavə edirdilər. Köhnə çörək satan çörəkçi-

lərə sərt cəzalar verilirdi. Bu səbəbdən London şəhərində fəa-

liyyət göstərən bəzi çörəkçilər həbs olunmuşdu. Nüfuzdan düş-

müş çörəkçilər nüfuzlarını bərpa etmək üçün 12 çörək qiymə-

tinə 13 çörək verirdilər. Çörək təkcə yemək üçün istifadə edil-

mirdi. XVI-XIX əsrlərdə nahar vaxtı bir yeməkdən digərinə ke-

çən zaman bıçaqlar və çəngəllər çörəyə sürtülərək təmizlənir-

di. Yemək zamanı duz qabından duz bıçaqla götürülürdü və 

həmin bıçaqlar da çörəyə sürtülərək təmizlənirdi. Kübar ailələr-

də olan xidmətçilər mətbəxdə qaynar qazanların daşınmasında 

əlləri yanmasın deyə çörək dilimlərindən istifadə edirdilər. 

 
MÖVZU 6. QİDA İSTEHLAKI VƏ QİDALANMAYLA BAĞLI 

MÜASİR BAXIŞLAR 
 

Qida – insanların mövcudluğunun əsası, cəmiyyətin maddi 

həyatının əsas şərti və ictimai fəaliyyətin nəticəsidir. Ona görə 

də cəmiyyət üçün onun nəticəsi, keyfiyyəti əhəmiyyətsiz hesab 

edilmir. Bundan başqa, qida əməyin elə bir növüdür ki, yeni iş 

qüvvəsinin yaranmasına kömək edir. Kulinariya işi istehsalatın 
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spesifik formalarından biri hesab edildiyi üçün ona istehsalatın 

başqa sahələrində olduğu kimi yüksək, ağıllı və daha çox fərdi 

şəkildə diqqət ayrılmalıdır. Çünki bu sahə bilavasitə insan 

sağlamlığı ilə bağlıdır. 

Həyatın keyfiyyətini təyin edən bütün amillər arasında qi-

dalanma əsas rol oynayır. Qida məhsullarının kimyəvi element-

ləri insanı təbiətə bağlayan əsas iplərdir. Buna görə də insan ilk 

yaranmış olan bu ipləri olduğu kimi qoruyub saxlamalıdır. 

Qidalanmanın bütün qaydalarına riayət etmək, düzgün bəslən-

məklə 99% xəstəliklərdən qorunmaq və sağlam olmaq müm-

kündür. İnsanların sağlam olmaq texnikası düzgün qidalanma 

texnikasıdır. “Nə yemək, necə yemək, nə vaxt yemək?” sual-

larına cavab vermək üçün qidalanma elmi çox vacibdir. Bu 

suallara birmənalı cavab vermək mümkün deyil, çünki planetin 

müxtəlif iqlimi olan yerlərində yaranmış olan adətlərlə bağlı 

müxtəlif ərzaqlar mövcuddur. 

Min illər boyu davam edən sivilizasiyanın ilk dalğası kö-

çəri həyat tərzinə son qoymuş və oturaq həyat tərzinin meyda-

na gəlməsinə səbəb olmuşdur. Eyni zamanda ilkin olaraq yer 

örtüyündən istifadə imkanlarını kəskin dərəcədə azaltmışdır. 

Sivilizasiyanın ikinci dalğası kənd əhalisinin azalması və onun 

şəhərlərdə mərkəzləşməsi ilə xarakterizə olunur ki, bu da qida 

üçün istifadə olunan bitki və heyvan növlərinin daha da azal-

masına səbəb olur. XVIII əsrin sonlarında Fransanın üç depar-

tamentində yeməkdə yüz növ bitki istifadə edilirdi. Yüz ildən 

sonra bu rəqəm üç dəfədən çox azaldı. Buna bənzər hadisə sivil 

dünyanın əksər ölkələrində müşahidə edilmişdir. 

XX əsr evdə bişirilən yeməklərin fabriklərə köçürülməsi 

ilə əlamətdar oldu. Zaman keçdikcə qida xammalı emalı daha 

da mexanikləşdirildi və dərinləşdi. Qida sənayesinin əsas vəzi-

fəsi sadə, kimyəvi tərkibi standartlaşdırılmış məhsul əldə et-

mək, onu uzun müddətə saxlamaq və uzaq məsafələrə daşın-

masını təmin etməkdir. Qida sənayesi getdikcə şəkər, bitki ya-

ğı, un üçün (rafinə edilmiş, vakkumlaşdırılmış) təkmilləşdiril-

miş emal proseslərini təmin edir. Lakin bununla yanaşı insan 
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üçün lazım olan yüz minlərlə faydalı və zəruri olan bioloji 

maddələr tullantılara gedir. Qida məhsullarının rafinə (təmiz-

lənməsi) edilməsi ilə bağlı vurulan zərəri qida əlavələri vasitə-

ləri ilə ödəməyə çalışırlar. Qida əlavələri müasir dünyada insan 

qidasını pisləşdirən çox ciddi bir haldır, çünki qida əlavələri 

sintetik maddədir. Aqrar mədəniyyətin inkişafı, balıqçılıq səna-

yesinin uğurları, qida məhsullarının emalı planetimizin insan-

larını qidalandıra biləcək səviyyəyə çatmasına imkan yaratdı. 

 Müasir şəraitdə insan qidanı harada və necə əldə etməyin-

dən asılı olmayaraq, sağlamlıq və sosial vəziyyətinə, dininə, yaşı-

na uyğun qida rasionunu seçmək imkanı əldə edir. Qədimdə olan 

bir çox müşahidələr və məsləhətlər qidalanma ilə bağlı elmin inki-

şafında öz təsdiqini tapdı. Qədim alimlər (Qalen, Hippokrat, İbn 

Sina) öz elmi təlimlərində insan və cəmiyyət üçün qidanı əsas fak-

tor hesab edirdilər. Bununla yanaşı Hippokrat təsdiqləyirdi ki, qi-

dalanma fərdidir. Çünki qidanın tərkibi təkcə coğrafi iqlimdən ası-

lı deyil, eyni zamanda zövqlər və insanın rasional (səmərəli) vər-

dişindən asılıdır. İbn Sina yazırdı: “Birdən-birə çox qidalanmaq 

lazım deyil, az-az və tez-tez qidalanmaq yaxşıdır.” Əlbəttə, qida 

müxtəlif olmalıdır, lakin bu o demək deyil ki, bütün zəruri olan 

qidalar eyni vaxtda qəbul edilməlidir. 

Müasir qidalanma elminin əsas prinsiplərindən biri müxtə-

liflikdir. Təkamül və təbii seçmə prosesində kimyəvi informa-

siyanın qəbulu üçün orqanizmdə zəruri mexanizm yaranır. Qi-

da məhsulu kimyəvi cəhətdən nə qədər mürəkkəbdirsə, orqa-

nizm üçün dəyəri bir o qədər yüksəkdir. Bu baxımdan mono-

ton, az məmulatlı qida natamamdır. Monoton qidalanma, xüsu-

sən də hər cür pəhrizlər bədənin müxtəlif ehtiyaclarını ödəmək 

üçün kifayət olmaya bilər. Bunun üçün gündəlik çox sayda 

müxtəlif qida məhsulu lazımdır. Beləliklə, qidalanma elminin 

ən böyük problemi qida məhsullarının rafinə(təmizlənməsi) 

edilməsi və sintetik əlavələrdir. Ona görə P.X.Xoll deyirdi ki, 

“Əgər biz ətraf mühitə nəzarət edə bilmiriksə, onda öz qidamı-

za nəzarət etməyə çalışmalıyıq”. 
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Qədim dövrdə ən böyük diqqəti coğrafi iqlimə, mövsümə 

ayırırdılar. Qışda məsləhət görülürdü ki, daha çox istilik gətirən 

qidalar - heyvan yağları, ət, yayda isə tərəvəz, meyvə, bitki və 

süd məhsulları qəbul edilsin. Qeyd etmək lazımdır ki, Qədim 

Romada çətin həzm olunan məhsullara qoyun, donuz, dana əti 

aid edilirdi. Onu əsasən, idmançılar və qladiatorlar qəbul edir-

dilər. Bu cür yeməyin bir insanı sərtləşdirdiyini və onu yırtıcı 

hala gətirdiyinə inanırdılar. Lakin it, kirpi, quş, at ətini xeyirli 

hesab edir və bir çox xəstəliklərin müalicəsində tövsiyə edir-

dilər. Müasir elmi nailiyyətlər insan orqanizminin müəyyən qi-

da növləri üçün proqramlaşdığını inandırıcı şəkildə sübut edir. 

Bu bədənin təbii anatomik və fizioloji xüsusiyyətləri ilə əvvəl-

cədən müəyyən edilmişdir. Ona görə bir qayda olaraq, insan-

ların qidalanmasında davamlılığın pozulması bir çox xəstəlik-

lərin yaranmasının əsas səbəbidir. Lakin insan özünün tarixi in-

kişaf prosesində heyvan məhsullarının genişlənməsinin hesa-

bına onun üçün müəyyən edilmiş qida proqramından uzaqlaşır. 

Alimlərin fikrincə, insanın enerji sərfinin bərpasının yeganə mən-

bəyinin qida olması haqqında təsəvvürlər orqanizmə böyük zərər 

gətirir. İnsan orqanizmi öz-özünü tənzimləyən bir sistem olaraq 

informasiyasız fəaliyyət göstərə bilməz. Bu informasiyalar çox 

müxtəlifdir – bunlar kimyəvi maddələr və fiziki proseslərdir. 

Elektromaqnit sahələri, eləcə də elektrik təsirləri informa-

siya kimi qəbul edilir. İnsan informasiya dünyasında yaşayır 

hissi (hiss orqanları vasitəsilə qəbul edilir); verbal (şifahi, ya-

zılı) və kimyəvi (qida və hava). Bu informasiya axını həzm 

sistemi vasitəsilə qəbul edilir. Qida maddələri informasiya axı-

nının əsas hissəsini təşkil edir. Məhz onlar insanın ətraf mühitlə 

ünsiyyətini müəyyən edir, bizim orqanizmimizdən keçməklə 

onun daxili ekologiyasını yaradır. Müasir şəraitdə insan başa 

düşür ki, sağlamlığın qorunub saxlanmasına dərmanla deyil, 

insanla təbiətin qarşılıqlı təsirini öyrənmək, bu harmoniyanı 

təbii üsullarla (qida, qidalanma, nəfəs, hərəkət) bərpa etməklə 

kömək etmək olar. İnsan bədəni qəbul etdiyi qidadan yaranır və 

bu materialın keyfiyyəti bizim həyatımızı müəyyən edir. Za-
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hiri, ruhi vəziyyəti, ağlı, uğuru, uğursuzluqları böyük mənada 

qidalanmadan asılıdır. Bu fikirlərin əsası ötən əsrin sonlarında 

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı Konqresinin alman alimlərinin 

bir insan üçün zəruri olan qidanın miqdarını onun kalorisinə 

görə təyin edilməsi təklifini təsdiqlədiyi zaman qoyuldu. Öz 

dövrünə görə bu təklif qida rasionunu tənzimləmək üçün çox 

mütərəqqi bir addım idi. Lakin o vaxtdan 130 il keçib. Qidalan-

manın kalori nəzəriyyəsi təkcə zəif inkişaf etmiş ölkələri deyil, 

eyni zamanda inkişaf etməmiş ölkələri də Qərb, Şərq: Almani-

ya, Fransa, Yaponiya, Cənubi Koreya və digərlərini əhatə edir. 

Hərçənd Şərq ölkələrində qədim mədəniyyətin ənənələri və 

bütövlüyü güclü olsa belə, bura da təsir edir. 

Rasional düşünən amerikalılar, almanlar, fransızlar kütləvi 

xroniki xəstəliklərdən qurtulmaq üçün vegeterian yeməklərinə 

aid kurs götürürlər. Hələ 15 il əvvəl Amerika əhalisinin 30%-i 

ət yeməkdən imtina etmişdi. Eyni vaxtda Ümumdünya Səhiyyə 

Təşkilatı sutka ərzində qəbul edilən zülalın miqdarını 29-37 

qramdan aşağı salmağı tövsiyə edirdi. Dünya nailiyyətləri sayə-

sində müasir qidalanma fiziologiyası yalnız qidanın tərkibinə 

yenidən baxmağı deyil, həm də dünya xalqlarının tarixən ya-

ranmış olan qida ənənələrində düzəliş etməyə imkan verən yeni 

konsepsiyalar işləyib hazırladı. Öz ətraf aləminə bələd olan sivil 

insan yalnız son onilliklərdə rasional (səmərəli) qidalanmaya 

diqqət yetirməyə başlamış və onun sayəsində xəstəliklərin qar-

şısının alınması və müalicəsi üçün geniş imkanların olduğunu 

görmüşdür. Rasional və pəhriz qidalanmasında xüsusi yeri ayrı 

və müxtəlif növ qidalanma, oruc günləri və müalicəvi oruc tutur. 

Beləliklə, insan qidanın keyfiyyətni elmi cəhətdən praktiki 

həlli üçün 3 istiqaməti əsas götürməlidir: 

- təbii qida məhsullarının çeşidinin genişləndirilməsi; 

- ənənəvi kütləvi qida məhsullarının bioloji aktiv maddə-

lərin təbii kompleksini qoruması; 

- qida əlavələri olaraq bioloji aktiv maddələrin təbii komp-

lekslərinin işlənməsi və istifadəsi. 
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MÖVZU 7. QİDALANMA MƏDƏNİYYƏTİNİN 

FORMALAŞMASINDA DİNİN TƏSİRİ 
 

Dünya xalqlarının mədəniyyəti, adət və ənənələrində əsas 

yer tutan qidalanma və milli mətbəx dini inanclarla sıx bağlıdır. 

Bir çox yemək ayinləri öz başlanğıcını bəzi xalqların qədim 

adətlərindən götürür və əsrlərdən sonra dini formada xalqlara 

çatdırır. Bu baxımdan ənənəvi pasxa yeməklərinin tarixi diqqə-

tə layiqdir. Eramızdan əvvəl köçəri tayfalar Bahar bayramını 

süd və kəsmiklə qeyd edirdilər. Əkinçiliyə keçməklə məhsul 

bayramı yarandı. Bu zaman ilk taxıl yığımından qurbanlıq yu-

xalar bişirməyə başladılar. İudaizm dininin inkişafı ilə bağlı 

Pasxa bayramı yarandı. Bu bayram yəhudilərin Misirdən get-

məsi ilə bağlı olaraq qeyd edilirdi. Bayram Bahar bayramına 

çevrildi. Qida ayinlərində əsas yeri mayasız çörək tuturdu. Xris-

tianların Pasxası İsa Məsihin dirilməsi ilə bağlıdır. Bu zaman 

bayram masasında pasxa kəsmiyi – heyvandarların simvolu, ku-

liç əkinçilərin çörəyinin simvolu, rəngli yumurta isə baharın və 

həyatın dirçəlişini əks etdirirdi. 
 

İUDAİZMDƏ QİDALANMA ƏNƏNƏLƏRİ 
 

Yəhudi dini olan iudaizm e.ə. 1-ci minillikdə Fələstində 

yaranmış, e.ə VII əsrdən başlayaraq moneteist din olmuşdur. 

Vahid Allah Yəhvaya, Tövratın müqəddəsliyinə etiqad: axirətə, 

qiyamət gününə, o dünyada əcr veriləcəyinə inam, ölülərin diri-

ləcəyinə və Məsihanın zühr edəcəyinə etiqad, ruhun varlığına 

və taleyinə inam və s. iudaizmin əsas etiqad ehkamlarındandır. 

İudaizmdə müqəddəs kitablar üç qrupa bölünür. Birinci 

qrup yalnız bir kitabdan Tövratdan (İvrit dilində “Qanun”) 

ibarətdir. Tövrat yəhudiliyin birinci ən müqəddəs kitabı hesab 

olunur. Yəhudi ilahiyyatına görə Tövrat Allah tərəfindən Musa 

peyğəmbərə diktə edilmişdir. İkinci qrupda yalnız Tanahdan 

ibarətdir. Tanah da xristian bibliyasına daxil edilmişdir. Üçüncü 

müqəddəs kitablar toplusuna "Talmud” daxildir. Talmudun müəl-
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lifi Allah hesab olunur. Yəhudi təliminə görə Talmud Allah tərə-

findən Musa peyğəmbər vasitəsilə insanlara çatdırılmışdır. 

İudaizm dünyada azsaylı dinlərdən biridir və bizim dövrü-

müzə qədər praktiki olaraq dəyişməz qalmışdır. Eramızdan 

əvvəl XIII əsrdə yəhudilər arasında inkişaf etmiş təkallahlıqla 

bağlı olan bir dindir. İudaizm yəhudilərin milli dinidir və dün-

yanın müxtəlif ölkələrində iyirmi milyon davamçıları var. 

İudaizmin bütün dini bayramları yəhudilərin müqəddəs tarixləri 

ilə bağlıdır. 

Deyilənə görə, yəhudi xalqı uzun illər ərzində milli ərazi-

dən və cəmiyyətdən uzaq olub dünyanın müxtəlif ölkələrinə (Av-

ropa, Asiya) səpələniblər. Lakin buna baxmayaraq, öz dillərini, 

mədəniyyətlərini, milli ənənələrini qoruyub saxlaya biliblər. 

İudaizm dininin yaradıcısı Misir əsirliyində doğulmuş Musa 

peyğəmbərdir. Musa peyğəmbər sonrakı İsa Məsihdə olduğu 

kimi 40 gün oruc tutub. Yəhudilərin yeməklə bağlı adətləri Əhdi-

ətiqin müvafiq fəsilləri ilə müəyyən edilir. Yəhudi yeməkləri 

istifadəsinə görə təmiz və natəmiz yeməklərə bölünür. Kaşrut 

(icazə və uyğunluq) anlayışı ən çox müəyyən bir qidanın istifa-

dəsi məsələsi ilə əlaqələndirilir. Qidalanma ilə bağlı halal hesab 

edilən məməlilərdən həm vəhşi, həm də ev heyvanlarına icazə 

verilirdi. Digər tərəfdən donuz təmiz heyvan sayılmır və onla-

rın fikrinə görə, onun içində şeytan oturur. Dəvə, dovşan, donuz, 

sürünənlər və bir neçə quş əti yemək qadağandır. Yeməyə 

yırtıcı quşların ətindən istifadə etmək olmaz. Bura eyni zaman-

da bataqlıqda və suda üzən (qaz və ördəkdən başqa) quşlar da 

aid edilir. 

Qida qadağaları haqqında təlim. 

Yəhudilərdən dinin tələblərindən irəli gələrək müəyyən qida 

qadağalarını gözləmək tələb olunur. Onların içərisində üçü əsasdır: 

1. Tövratda murdar hesab edilən heyvanların (donuz, dov-

şan, at, dəvə və s.) ətini yemək qadağandır; 

2. Qidaya qan qatmaq olmaz; 
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3. Ət və süd məhsullarını eyni vaxtda qəbul etmək qada-

ğandır. 

 Yəhudilərin qidalanmasında balıq əsas yer tutur. “Kəhf” 

surəsində balığa xüsusi diqqət yetirilir. Bu surədə Hz. Musanın 

və onun gənc köməkçisinin uzun bir səfərə çıxdığı və özləri ilə 

qida kimi balıq götürdüyü qeyd edilir. Balıq yəhudi mətbəxi, 

dini və yəhudi fəlsəfəsinin rəmzlərindən biridir. O, Tövratda da 

səmavi bayram simvollarından biri sayılr. Balıq bürcü yəhudi-

lərdə ən xeyirxah bürc kimi qəbul olunub. Bu, bəlkə də onunla 

bağlıdır ki, iudaizm dinində balığın bəd nəzərdən qorumağına 

inanırlar. Bir yəhudinin yeyə biləcəyi yeməklərə “kosher” de-

yilir. Kosher qidaları ən səmərəli və sağlam hesab edilir. Məh-

sullar ətraf mühitə və gigiyena qaydalarına uyğun olaraq bişi-

rilir. Tövratda qaydaların kodu verilir. Burada qeyd olunur ki, 

bütün bitkilər təmizdir, lakin həşəratlar kosher deyil, buna görə 

də bütün məhsullar yuyulur, ələnir və bişirilir. Çünki bitkilərdə 

həşəratların tırtılları, unda böcəklər ola bilər. Balıq növləri 

qanadlı olmalıdır. Çəyirtkələr istisna olmaqla, bütün həşəratlar 

qadağandır. Bala icazə verilir, çünki o bitki mənşəli sayılır.  
 

Yəhudi bayramları 

1. Şənbə günü: Bu gün ailənin bütün üzvləri bir yerdə ye-

mək yeyirlər. Bu ziyafət zamanı ailə başçısı əlinə bir piyalə şə-

rab alaraq dua oxumağa başlayır və ailə üzvlərinə ötürür. Ailə 

üzvləri hamısı bir-bir həmin şərabdan içirlər. Şənbə gününün 

istirahət günü kimi təyin olunması 10 fərmandan biridir. Töv-

ratda qeyd olunduğu kimi Hz. Musanın zamanında bir nəfəri 

şənbə günündə odun topladığı üçün həbs edir və onu Hz. Mu-

sanın yanına gətirirlər. O, Allahın əmri ilə onu daşqalaq etməyi 

buyurur. Yəhudilər şənbə günü işləməyi haram və günah hesab 

edirlər. Yəhudilər şənbə günü ibadətlə məşğul olur, istirahət 

edir və bir-birilərinə baş çəkirlər. 

2. Ayın başlanğıcı bayramı: İbrani dilində bu bayram “Rus 

hu – deş” adlandırılır və tərcümədə mənası “ayın başlanğıcı” 

deməkdir. 
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3. Yeddinci il və yaxud ayrılma ili: Tövrata əsasən, hər 

yeddi ildən bir bütün borclar və pul ödəmələri bağışlanmalıdır. 

Yəhudi qulları azadlığa buraxmaq kimi insanpərvər işlər həyata 

keçirməlidir. Bu ilin İbrani dilindəki adı “Semita”dır və tərcü-

mədə azad olmaq mənasını kəsb edir. 

4. Yubil ayı: Bu bayram hər əlli ildən bir baş tutur və bu 

bayram münasibətilə bir çox insanpərvər, humanist və əxlaqi 

işlər həyata keçirilir. 

5. Fəsh (Pesəh və yaxud Pasxa) bayramı: Lüğəti mənası 

göz yummaqdır. Firon və onun ətrafındakılara bəlanın nazil ol-

duğu zaman Allahın Bəni-İsrailin ilk övladlarının qətlinə göz 

yumması münasibətilə belə adlandırılmışdır. Amma bu bayra-

mın belə təntənə ilə qeyd olunmasının əsas səbəbi Bəni-İsrailin 

Fironun zülmündən xilas olmaları ilə bağlıdır. Bu bayram 

Fələstində yeddi, başqa yerlərdə isə səkkiz gün keçirilir və ba-

har fəsli aprel ayının 14-də başlayır. Bu bayram mərasimi Töv-

ratda qeyd olunmuşdur. Bu bayramla bağlı qida ritualı təyin 

edilmişdir. Bunun üçün keçi və quzunu bıçaqlamalısan və bu-

nunla da axşam gün batandan sonra Sedarın Pasxa yeməyi baş-

layır. Burada Sedarın ritualına görə dörd qədəh şərab içilir, 

yoxsulluq çörəyi olan matzodan bir dilim yeyərək yeməyi 

bitirirlər. Bayram günlərində evdə mayadan hazırlanan qidaları 

(adi çörək, mayadan olan un məmulatları, pivə) saxlamaq ol-

mazdı. Fəsh və yaxud Pasxa yəhudilərin ən böyük bayramıdır 

və qeyd olunmuş bayram müddətində fətir çörəklərdən istifadə 

etməyə icazə verilmişdir. Birinci gecə (İsraildən kənar yerlərdə 

ikinci gecə də) bayram axşamı süfrəsi açılır və Misirdə keçiril-

miş acı günlərin xatirəsini canlandırmaq məqsədilə acı göyərti-

lər yeyilir. XII əsrdən indiyədək bəzən Yəhudiləri bir uşağı və 

yaxud yetkinlik yaşına çatmış insanı qətlə yetirməklə onun qa-

nında bayram fətirinin hazırlanmasında istifadə etməkdə gü-

nahlandırmışlar. 

6. Həftələr bayramı: Bu bayram Pasxa bayramından əlli 

gün sonra, yəni Pasxadan yeddi həftə keçməsi və məhsulların 
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hazır olması münasibətilə keçirilir. Bu bayramın İvrit dilindəki 

adı “Sayut”dur. 

7. İlin başlanması bayramı (Yeni il bayramı): Bu bayram 

“Ruş Həşşana”(yəni, ilin başlanğıcı) kimi adlandırılır. Bu gün 

tövbə ongünlüyü üçün hazırlaşmaq məqsədilə şeypurlar çalınır. 

Onuncu günün böyük əhəmiyyəti vardır və həmin günü “Yov-

mu Kipur” adlandırırdılar. 

8. Yovmu Kipur bayramı: Yəni Kəffarə günü; Bu çox əhə-

miyyətli bayramdır. Bu günü “Aşura”, yəni “Aşura və yaxud 

onuncu gün” adlandırırlar. Yəhudilər həmin gündən öncəki gü-

nün axşamından bayram gününün axşamınadək günahlarının 

kəffarəsini vermək məqsədilə oruc tuturlar. Bu günün müqəd-

dəsliyi şənbə gününün müqəddəsliyindən daha üstündür. Bu 

bayram günü işləmək tam şəkildə haramdır. Yovmu Kipur bay-

ramında yəhudilər köhnə paltarlar geyinirlər. 

9. Kölgəliklər və yaxud çadırlar bayramı: Yəhudilər Hz. 

Musanın zamanında Sina səhrasındakı çadırlarda yaşamalarını 

anma məqsədilə bir həftə çadırlarda və kölgəliklərdə yaşayırlar. 

İvrit dilində bu bayrama “Sukkot”(kölgəliklər və yaxud çadır-

lar) deyirlər. 

10. Açılış bayramı: İvrit dilində bu bayram “Hanuka” adla-

nır və yəhudilərin eradan əvvəl 168-ci ildə Yunanıstanlı istis-

marçılar üzərində qələbə çalması münasibətilə keçirilir. Bu gün 

Süleyman məbədi Yəhudi tərəfindən düşmənin pisliklərindən 

və dağıntılarından paklaşdırıldı. Bu bayram Kölgəliklər bayra-

mından bir həftə sonra keçirilir. 

11. Püşk bayramı: İvrit dilində “Purim” adlanır. Bu gün 

Əhəməni şahı Xəşayarşanın vəziri Hamanın fitnəsilə yəhudi-

lərin qətliamının baş tutmaması münasibətilə bayram keçirilir. 

Bu macəra ətraflı şəkildə Əhdi-Ətiqin “Ester” kitabında qeyd 

olunmuşdur. Bayramın Püşk bayramı kimi adlandırılmasının 

səbəbi bundan ibarətdir ki, Haman öz qərarını şaha elan etmək 

üçün püşkatma yolu ilə gün təyin etmişdir. Bu bayram qış 

fəslinin axırlarına təsadüf edir. 
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Pasxa bayramı 

Bütün dünyadakı yəhudilər Pasxa bayramında Misir köləli-

yindən azadlığa çıxdıqları günü qeyd edirlər. Tövratda qeyd 

olunur: “Nəsildən-nəslə əbədi olaraq Pasxanı bayram edin”. 

Yəhudilərin müqəddəs kitabı olan “Tövrat”da Pasxa bayramı 

üçün təlimat parçasında qeyd olunur: “Misir torpağında Rəbb 

Musa və Haruna dedi : “Bu ay sizin üçün ilin ilk ayı olacaq. 

Bütün İsrail icmasına söyləyin, qoy bu ayın onuncu günündə 

hər kəs öz ailəsi üçün bir quzu götürsün. Əgər bir adamın ailəsi 

bir quzu üçün sayca azdırsa, qoy o adam evinə yaxın qonşusu 

ilə birgə bir quzu götürüb insanların sayına, hər kəsin yeyəcə-

yinə görə bölsün. Özünüzə birillik qüsursuz erkək heyvan gö-

türün ya qoyunlardan bir toğlu, yaxud keçilərdən bir çəpiş ol-

sun. Onu ayın on dördüncü gününə qədər saxlayın. Qoy axşam-

çağı bütün İsrail icmasının camaatı onu kəssin. Qurbanın qa-

nından götürüb yeyəcəkləri evin hər iki yan taxtasına və üst dirə-

yinə sürtsünlər. Qoy həmin gecə onun ətini yesinlər; əti odda bi-

şirib mayasız çörək və acı göyərti ilə yesinlər. Bu, Rəbbin Pas-

xasıdır. Nəsildən-nəslə əbədi qayda olaraq onu davam edin”. 

Pasxa ilə birlikdə “Mayasız çörək” adında bayram da qeyd 

edilir. Bununla xalq onların əcdadlarının Misirdən ilk çıxdıqları 

üçün maya qatılmayan xəmirdən mayasız kökələr bişirmələrini 

xatırlamalı idi. 

Pasxanın keçirildiyi səkkiz gün ərzində yalnız şirin çörək 

(matsu) yeməyə icazə verilir. Pasxanın başlanmasının ilk iki 

gününün birində bütün ailə qonaqlarla birgə xüsusi Pasxa süf-

rəsində iştirak edir. Pasxa süfrəsində matsudan başqa mütləq 

acı otlar, xaroset (sürtgəcdən keçirilmiş almalar, qazlar və şə-

rabdan ibarət qarışıq) yumurta, qoyun sümüyü, tərəvəz, içəri-

sində duzlu su olan kasa olur. Ev sahibi Misirdən gedişin tarix-

çəsini danışır. Süfrədə əyləşənlər dua edir və dörd qədəh şərab 

içirlər. Sinaqoqda Pasxa günlərində bayram ibadətləri keçirilir. 

Pasxa qədimdən, həmçinin əkinçilik bayramı hesab edilirdi. Bu 

zaman biçinin başlanması qeyd edilirdi.  
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Yəhudi orucu 

Yəhudilikdə orucluq axşamdan axşama və ya səhərdən ax-

şamadək müşahidə olunur, yeməkdən və bütün ləzzətlərdən ta-

mamilə imtina ilə xarakterizə olunur. Şənbə və bayram günlə-

rində oruc tutmaq olmaz. Müasir yəhudilikdə yalnız qiyamət 

gününün orucu ciddi tutulur.  

 
XRİSTİANLIQDA QİDALANMA ƏNƏNƏLƏRİ 

 

Qədim eradan yeni eraya keçid dövründə özünün tənəzzül 

mərhələsinə qədəm qoymuş yəhudilik dərin böhran içərisində 

idi. Hamı öz gəlişi ilə yəhudiləri bu böhrandan xilas edəcək bir 

peyğəmbər gözləyirdi. Bu vaxt Fələstin torpağında yeni bir 

Peyğəmbər zühur edir. Xristianlıq öz adını həmin Peyğəmbərin - 

İsa Məsihin adından alır ki, bu da “seçilmiş”, “məsh edilmiş”, 

“kamil”, “nurlanmış” mənasındadır. İsa Məsih qanını və canını 

insanların xilası naminə qurban vermiş xilaskardır. Onun zühu-

rundan bəhs edən yazı xristianların ən müqəddəs kitabı sayılan 

“İncil” adlanır. Artıq I-ci əsrin ortalarında xristianlıq Fələstin 

torpağından kənara çıxaraq, Roma imperiyasının hər yerinə və 

ondan kənar ərazilərə yayılmışdır. 

Xristian dini bu gün dünyada ən geniş yayılmış dindir. Bu 

dinə etiqad edənlərin sayı 2 milyard nəfərdir. Xristianlıq bizim 

eranın I əsrində Roma inperiyasının Şərq əyalətlərində yaran-

mışdır. Yeni yaranmış din bütün millətlərdən olan insanların 

hər birinin Allah qarşısında bərabər olmasını elan edirdi. Məhz 

xristianlığın bu cəhəti Roma imperiyasında yaşayan tayfaları 

və xalqları cəlb etmişdi. Yalnız IV əsrdə imperator I Konstan-

tin xristian dinini tanıdı və onun hakim dinə çevrilməsinə icazə 

verdi. 

 Xristianlıq müəyyən vaxtlardan sonra zamanla üç əsas 

istiqamətə ayrılırdı: katolisizm, pravoslavlıq,  protestantlıq.  

 Roma imperiyası süqut etdikdən sonra pravoslavlıq Bi-

zansın əsas dininə çevrilir. Hal-hazırda onun dünyada 200 

milyon davamçısı var.  



93 

Din və qidalanma 

Şübhəsiz ki, şüurlu qidalanma insanın həyatında mühüm 

rol oynayır. Müqəddəs kitab olan “İncil”də insanların qidalan-

ması üçün ilk vaxtlarda bitki mənşəli qida nəzərdə tutulmuşdur. 

Hətta cənnət bağında ilk insanlara müəyyən ağacların mey-

vələrini yemək qadağası əmri verilmiş və müqəddəs kitab olan 

“İncil”də deyildiyi kimi bu əmrin pozulması insanların cənnət-

dən qovulmasına səbəb olmuşdur. “İncil”in sonrakı tarixində 

Allah Nuh və onun tərəfdarlarına heyvan məhsullarından ye-

məyə icazə verdi. Bayramlarda mayadan hazırlanmış çörək ye-

məyə icazə verilmirdi. Bütün heyvanlar təmiz və murdar hey-

vanlara bölünürdü. Yalnız təmiz heyvanların əti ilə qidalan-

mağa icazə verilirdi. Bu məhdudiyyət ümumi bir ideyanı ifadə 

edirdi: vahid, müqəddəs Tanrıya qulluq etmək üçün seçilmiş insan 

hər bir cəhətdən müqəddəs və pak olmalıdır. Ona görə də o, təmiz 

qidalarla qidalanmalıdır. Şübhəsiz ki, bu göstərişlər həm də gigi-

yenik əhəmiyyət daşıyırdı. Məsələn, bir heyvanın vəhşi heyvan 

tərəfindən parçalanmış ətini yemək, siçan və həşərat tərəfindən 

toxunulmuş qabları istifadə etmək qadağan edilirdi. 

 Məsihin təliminə görə, mənəvi təmizliyin tərkib hissələ-

rindən biri qidaya düzgün münasibətdir. Gündəlik çörəklə əla-

qədar narahatlıq mənəvi axtarışlara mane olmamalı və həyatın 

mənasına çevrilməməlidir. İnsan yeməyin əsiri olmamalıdır. 

Zaman keçdikcə xristian yeməklərinə simvolik mənası olan ye-

məklər daxil oldu. İlk olaraq, xristianlarda bu yemək balıq 

oldu. Bu müqəddəs İsanın simvolu hesab olunurdu. Sonradan 

bu ənənəyə pasxa kuliçi, pasxa, rənglənmiş yumurta, xatirə qu-

şu və s. aid edildi. IV əsrdə xristianlıq dövlət dininə çevrildik-

dən sonra xristian cəmiyyəti ilk icmalara xas olan yüksək əxlaq 

səviyyəsini itirdi. Onun bir sıra tərəfdarları öz mənəvi saflığını 

qorumaq üçün onun bütün nemətlərindən imtina edərək dünya-

dan uzaqlaşmağa çalışırdılar.  

Rahiblərin bir yerdə məskunlaşması monastırların yaran-

masına səbəb oldu. İlk yaranmış olan monastırlarda həyat çox 
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ağır idi. Burada ancaq sadə yeməyə icazə verilir: çörək, su, gö-

yərti, lobya, bəzən pendir yeməyə də icazə verilirdi. Ədviyyat-

lardan isə duz və zeytun yağı istifadə edilirdi. Gün ərzində bir 

dəfə yemək yeyirdilər. Yalnız şənbə və bazar günləri iki dəfə 

səhər və axşam yeməyi verilirdi. Hər şey ümumi idi. Rahiblər 

bütün günlərini ibadətə və əməyə ayırırdılar. Monastır həyatı 

nə qədər çətin olsa da, ilk monastırlarda rahiblərin sayı 50 mini 

keçmişdi. Bu həm də onunla izah olunur ki, monastırda insan-

lar müvəqqəti işçilərin və knyazların əlində oyuncaq olmaqdan 

qurtulurdu. 

 IV-V əsrlərdə monastırlar artıq ilk monastır icmalarında 

mənəvi zirvəni, qardaşlıq sevgisini, xristian birliyini qəbul 

etdilər. Yataqxana tipli monastırlarda yemək hamı üçün eyni 

idi. Yemək adətən çörəkdən ibarət idi. Ənənəyə görə yeməkdən 

sonra süfrədə qalan bütün yeməklər ehtiyacı olanlara paylanı-

lırdı. Bir çox monastırlar kasıb, ac-yalavaclara gündəlik pulsuz 

yemək süfrəsi təşkil edirdi. Monastırlarda xüsusi qidalanma 

mədəniyyəti formalaşmışdı. İnsan bədəninin ruha tabe edilməsi 

onun mənəvi həyatının əsas ideyası idi. Ətin istifadəsinə icazə 

verilmirdi. Yemək zamanı boş söhbətlər qadağan edilir, ruha 

faydalı dualar oxunurdu. 

Əsrlər boyu monastırlar yemək hazırlanması sirrlərini ya-

radan və qoruyanlar idi. Sakit meşələr və göllər, təbiətin zən-

ginliyi imkan verirdi ki, yeməkdə balıq, göbələk, meyvələr, 

qoz-fındıq, baldan istifadə edilsin. Monastır bağlarında fədakar 

işlə məşğul olan əkinçilər çox nadir və qiymətli tərəvəz, göyərti, 

meyvə və giləmeyvə yetişdirirdilər. Rahiblər sonradan istifadə 

edilən bir çox reseptlər vermişdi. Bu geniş yayılmış borodino 

çörəyi, monastır düyüsü, balıq, bal, cürbəcür çaxır və s. idi. 

Cəmiyyətdə asketizim (yunan sözü olub cəhd edirəm, 

əxlaqi və dini idela çatmaq məqsədilə yer üzərindəki bütün ne-

mətlərdən imtina edilməsi ilə səciyyələnən davranış prinsipi, 

həyat tərzi) idealının yayılması ilə oruc xristianların məişət 

normasına çevrildi. 
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Xristian orucu 

Dünya dinlərinin bir çoxunda oruc günləri mövcuddur. Bu 

dinlərin sırasına xristian dini də aid edilir. İlahi dinlər arasında 

sıra baxımından ikinci yer tutan xristianlıq dininə hal-hazırda 

iki milyarddan çox adam sitayiş edir. Bunların çoxu Avropa və 

Amerikada yaşayır. Üç əsas sektaya: katolik,ortodoks (pravos-

lav) və protestant məzhəblərinə ayrılıb. Xristianlıq dinində də 

oruc ibadətinin olduğunu görürük. Xristianlığın müqəddəs ki-

tabı “İncil”də orucla bağlı belə deyilir: “Oruc tutduğunuz za-

man, ikiüzlülər kimi qaşqabaqla gəzməyin; ona görə ki, onlar 

oruc tutduqlarını insanlara göstərmək üçün özlərini qəmgin 

tuturlar. Doğrusunu sizə deyirəm: onlar mükafatlarını aldılar. 

Amma sən oruc tutduğun zaman başına yağ sürt və üzünü yu; 

ta ki insanlara deyil, gizlində olan atana oruclu görünəsən və 

gizlini görən atan sənə açıqcasına əvəzini verəcəkdir.”(Matta 

6/16-18). Bununla yanaşı xristianlıq dinində mühüm yer tutan 

İsa peyğəmbərin oruc ibadəti ilə bağlı Matta incilində belə 

deyilir: “Bundan sonra Ruh İsanı iblis tərəfindən imtahan olun-

maq üçün səhraya apardı. İsa 40 gün, qırx gecə oruc tutduqdan 

sonra açıldı” (Matta 4/ 1-2). Yəhudilik içərisindən çıxmış xris-

tianlıqda ilk vaxtlar yəhudilikdəki “kəffarə orucu” da (dindar-

ların öz günahlarını bağışlamaq ümidi ilə verdikləri sədəqə) tu-

tulurdu və oruc ibadəti ilk vaxtlardakı kimi çox təqdir olunur-

du. Xristianlığın tarixinə nəzər saldıqda görürük ki, bu dində 

oruc ibadəti olmuş, lakin Hz. İsa bu ibadətlə əlaqədar aydın 

hökmlər qoymamış, bu işi bilavasitə kilsənin ixtiyarına vermiş-

dir. Çox vaxt oruc pəhrizlə eyniləşdirilmişdir. Oruc tutmaqda 

əsas məqsəd müəyyən vaxtlarda bədənə əziyyət vermək, nəfsin 

istəklərinin qarşısını almaq və bəzi günahların cəzasını bu dün-

yada çəkməyə çalışmaqdır. 
 

Katolisizm 

Katolisizm xristianlığın əsas istiqamətlərindən biridir. Onun 

mərkəzi Vatikandır. Rəhbəri isə Roma Papasıdır. Katolik pas-

xası əsasən, milli ənənələrə, xüsusilə milli, regional, xalq mət-
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bəxinə əsaslanır. Bütün katolik ölkələrinin pasxa süfrəsində 

ümumi olaraq (Fransa, İtaliya, İspaniya, Portuqaliya, İrlandiya, 

Avstriya, Macarıstan, Polşa, Litva, Çexiya, Sloveniya, Cənubi 

və Mərkəzi Amerika ölkələri) qırmızı, sarı, yaşıl və qəhvəyi 

rənglə boyanmış yumurtalar pasxa bayramının əsas simvolu 

hesab edilir. Bəzi ölkələrdə yumurtaları milli ornamentlərlə 

boyayırlar. Fransada bərk bişirilmiş zefirli, şəkərli, şokoladlı 

yumurtalar düzəldirlər. 

Fransızların ənənəvi pasxa süfrəsi çox sadədir. Omlet, so-

ğan piroqu, pasxa paşteti, soyuq hisə verilmiş sosiskalar və s. 

qidalar daxildir. Çox nadir hallarda varlı adamların pasxa süf-

rəsində qoyun ayağını noxud, ərik, alma, köklə bişirilmiş gör-

mək olar. Polşada isə pasxa süfrəsində donuz ətindən bişirilmiş 

yeməklərə daha geniş yer verilir. Donuz başı, qiymələnmiş 

balaca donuz, biqos, qaynadılmış donuz, krakov kolbasası üs-

tünlük təşkil edir. 
 

İsa Məsihin doğuşu 

Xristianlığın möhtəşəm bayramlarından biri də İsa Məsihin 

doğum günüdür. Buna Milad bayramı da deyilir. Pravoslavlar 

Isa Məshin doğum gününə 40 gün qalmış oruca başlayırlar. Bir 

çox müqəddəs mərasimlər xristianlıqla bağlı olmasa da bu, 

bayramın atributuna çevrilmişdir. 

Pravoslavlarda olduğu kimi katoliklərdə də oruc aylarında 

hər hansı qidayla bağlı məhdudiyyət və qadağa yoxdur. 

Katoliklərin pəhriz praktikası pravoslavlardan tamamilə fərqli-

dir. Katoliklər deyirlər ki, oruc özlüyündədir, məqsəd deyil, əsl 

mənəvi azadlığa nail olmaq üçün bir vasitədir. Qərb xristianla-

rında oruc vaxtı yemək məhdudiyyətləri Şərqdəkinə nisbətən 

daha yumşaq olur. Orucluq vaxtı yalnız ət məhsullarına icazə 

verilirdi. Heyvan mənşəli digər məhsulların istifadəsi qadağan 

edilirdi. Kilsə diqqətə çatdırmaq istəyirdi ki, zahiri dindarlıq 

İsa Məsihin nəsihətlərini yerinə yetirilməsini əvəz edə bilməz. 

Yalnız böyük orucluq günlərində və yalnız bir neçə gün 

ərzində (bütün cümələr) ət yeməkdən çəkinmək tələb olunur, 
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və yalnız Kül çərşənbəsi günü və var: adi oruc 14 yaşdan ; 

ciddi oruc isə 21 yaşdan 60 yaşa qədərdir. Bu dində əsasən, 

katolik məzhəbinə mənsub insanların və digərlərinin də 

tutduğu iki oruc vardır: 

- Şükr orucu 

- Kilsəyə aid oruc 

- Okaristik oruc. 

Xristianlıqda Hz. İsa tərəfindən həyata keçirilməsi əmr 

olunan yeddi müqəddəs dini ayin vardır. Bu yeddi ayinin hamı-

sının bütün sektalar tərəfindən qəbul olunmamasına baxmaya-

raq, məzhəblərin çoxu tərəfindən qəbul olunan ayinlərdən biri 

okarist ayinidir. Bu ayin Hz. İsanın çarmıxa çəkilməsindən əv-

vəl həvariləri ilə (elçi, səfir, Hz. İsanın seçdiyi 12 ardıcılı) bir-

likdə etdiyi şam yeməyinin xatirəsi olaraq keçirilən kominyon-

dur (“Çörək-şərab ayini”). Okaristiyanı (çörək-şərab ayinin) 

qarşılamaqla əlaqədar həyata keçirilən oruc “okaristik oruc” 

adlandırılmışdır. Bu orucda müəyyən bir müddət ərzində qatı 

yeməklərin yeyilməsi qadağan olunur. Bu oruc əvvəllər gecə 

saat 12-dən kominyona kimi heç nə yeməmək və içməməklə 

həyata keçirildiyi halda, indi II Vatikan dini toplantısından son-

ra dəyişdirilmişdir. Hal-hazırda bu ibadət Kominyondan bir 

saat əvvəl heç bir şey yeməmək, 3 saat əvvəl də spirtli içki qə-

bul etməmək formasında həyata keçirilir. 

Ekleziyastik oruc. Bu orucu adətən katolik məzhəbinə mən-

sub olanlar tutur. Yuxarıda Matta incilində Hz. İsanın 40 gün-

lük oruc tutduğunu qeyd etmişdik. Katolik kilsəsi bu ibadəti 

qırx günlük bir müddət ərzində pəhriz (Carem) formasında hə-

yata keçirir. Bu pəhriz katoliklər üçün “Kül çərşənbəsi” deyilən 

Caremin ilk günündən pasxa gününə müqəddəs cümə günü çox 

ciddi bir oruc təyin olunur. Katolik kilsəsində orucluqda yaşa 

görə məhdudiyyət kimi davam edir. Kilsə təqviminə görə ilin 

müəyyən vaxtında həyata keçirilən bu ibadət bir kəffarə (tövbə) 

tətbiq olunmasıdır. Orucun bu növü hal-hazırda olduqca yün-

gülləşmiş və azalmışdır. Tutulma forması gündüz yalnız bir ye-



98 

məyi qəbul etmək, səhər və axşam da yüngülvari yeməklərə 

qane olmaqdır. Türkiyənin böyük təfsirçi alimi Hamda Yazar 

40 günlük orucun mənşəyini daha sonrakı xristian din xadim-

lərinin qənaətinə əsaslandırır. Çünki xristianlara otuz günlük 

Ramazan orucunu tutmaq əmr olunmuşdur. Lakin onlar hava-

ların isti keçməsi ilə əlaqədar olaraq, fərz olan bu orucun vax-

tını daha sərin bir vaxta keçiriblər. Kəffarə olsun deyə buna on 

gün də əlavə ediblər. 

Xristianlar arasında Hz.İsanın çarmıxa çəkildiyinə inanan-

ların tutduğu “İztirablar cüməsi” orucu da geniş yayılıb. Xris-

tian inancına görə, Hz.İsa çərşənbə günü tutulmuş, cümə günü 

çarmıxa çəkilmiş və şənbə günü də vəfat etmişdir. Bu günlər 

tövbələrin qəbul olunduğu günlərdir və bu günlərdə oruc tut-

maq lazımdır. 
 

Pravoslav orucu 

Pravoslavlar orucda köhnə ənənəyə bağlıdır. Onlarda oruc 

daha sərt və uzun müddətlidir. Pravoslav məzhəbində ilin gün-

lərinin təqribən yarısını oruc günləri təşkil edir. Orucların 

bəzisi bir gün, bəzisi isə bir neçə gün tutulur. 

Böyük oruc - Pasxadan 48 gün qabaq tutulur. 

Milad orucu - Məsihin doğumundan 40 gün qabaq tutulur. 

Pyotr orucu - apostollar Pyotr və Pavelin xatirəsi anılan 12 

iyuldan 2-5 həftə qabaq tutulur. 

Uspeniye orucu – bakirə Məryəmin vəfatına həsr olunur və 

Uspeniyedən 14 gün əvvəl tutulur. 

Göstərilən bir neçə günlük oruclardan əlavə, demək olar ki, 

ilin bütün çərşənbə və cümə günləri, habelə, “Əhdi-cədid”də (“İn-

cil”) anılan bir neçə əlamətdar gün də oruc günlərindən sayılır. 

Böyük oruc və Uspeniye orucu daha ciddi hesab edilir. Be-

lə ki, bu orucun bütün günlərində (oruc müddətinə təsadüf edən 

böyük bayramlar istisna edilməklə) hətta günəş batdıqdan son-

ra belə, canlı heyvan mənşəli qidaları, o cümlədən, süd məhsul-

larını qəbul etmək olmaz. Yalnız bitki mənşəli yeməklə qidalan-
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maq olar. O biri oruclarda, bir qayda olaraq, balıq yeməyə icazə 

verilir. Xəstələrin süd məhsulları yeməsinə də icazə vardır. 

Kilsənin qədim qanunlarına görə Böyük oruc aşağıdakı 

qaydada tutulmalı idi (bu qaydalar formal olaraq kilsə tərəfin-

dən hələ də ləğv edilməmişdir). Günün işıqlı hissəsində heç nə 

yemək və içmək olmaz. Günəş batdıqdan sonra səhərə qədər 

keçən vaxt ərzində iki dəfə - axşam ibadətindən sonra və sübh 

ibadətindən əvvəl bişirilməyən (çiy və qurudulmuş) meyvə-tə-

rəvəz (bitki mənşəli yağlardan istifadə etməmək şərtilə) ye-

məyə və çiy (qaynanmamış) su içməyə icazə verilir. 

Bundan əlavə, bir fincan təbii qırmızı şərab içməyə də ica-

zə vardır. Şənbə və bazar günlərində isə bir dəfə bişmiş isti, 

bitki mənşəli yemək qəbul etmək olar (yenə də bitki mənşəli 

yağlardan istifadə etməmək şərtilə). Böyük orucluğun 48 günü 

ərzində yalnız bu günlərə təsadüf edən 3 bayramda bitki mən-

şəli yağda bişirilmiş balıq məhsulları yeməyə və gündə iki fin-

can şərab içməyə icazə verilir. Əlbəttə, belə orucu yalnız mo-

nastırda – insanın işləmək, ailə saxlamaq, vətənə xidmət etmək 

vəzifələrindən azad olduğu şəraitdə tutmaq mümkündür. Buna 

görə də adi həyatda tədricən orucluq qaydalarına yumşaqlıq gə-

tirən düzəlişlər tətbiq edilməyə başlandı. Bununla da nümayiş 

etdirilən həyat tərzi arasında fərqlər meydana çıxdı. 

Bu gün böyük orucluq günlərində pravoslav kilsələrinin 

qapısından asılan ibadət ayinlərinin cədvəlinə nəzər salsaq, be-

lə bir mənzərənin şahidi olarıq: “Sübh ibadəti” adlanan ibadəti 

axşam vaxtı - saat 17-18 arasında, “Axşam ibadəti” adlanan 

ibadət isə səhər vaxtı – saat 7-8 arasında həyata keçirilir. Lakin 

işləyən adamın bütün gün ərzində ac qalması çox çətin olduğu 

üçün, axşam ibadəti saat 17-də deyil, səhər saat 8-də keçirilir 

və bundan sonra dindarlara yemək-içmək icazəsi verilir. Sübh 

ibadəti də öz növbəsində iki-üç saat davam etdiyinə və iki iba-

dət üst-üstə 5-6 saat vaxt çəkdiyinə görə sübh ibadətini öz vax-

tından əvvəl axşam keçirirlər. Orucluğun forması da dəyiş-

mişdir. İndi həm ruhanilər, həm də rahiblərin əksəriyyəti oruc-
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luq zamanı bitki mənşəli yağda bişirilmiş tərəvəz yeyirlər. Se-

minariyalarda təhsil alan gələcək ruhanilərə böyük orucluq 

günlərinin ikinci yarısında balıq da verilir. Həqiqətən, ağ gö-

bələk şorbası, bundan sonra ağ balıq, üstündən də çərəz kimi 

meyvə yeyəndə oruc tutmaq bir o qədər də çətin olmur. Pra-

voslavlıqda qədim xristianlıqda olduğu kimi günün işıqlı hissə-

sində yemək və içməyin qadağan olunduğu oruc hal-hazırda 

pravoslav dünyasında yalnız ikicə gün vacib sayılır: Milad və 

Pasxa bayramlarından əvvəlki günlər. Miladdan əvvəlki günü 

“Milad axşamı” adlandırırlar. 
 

Yemək ayinləri 

Həftəlik xristian bayramı bazar günüdür. IV əsrdə impe-

rator I Konstantin xristian dinini dövlət dini və bazar gününü 

həftənin ilk günü, bayram günü kimi elan etdi.  

 Pasxa – Müqəddəs pasxa, Müqəddəs İsanın dirilişi demək 

olar ki, təxminən iki min ildir ki, keçirilir. Pravoslavların əsas 

bayramı hesab edilir. Kilsədə keçirilmiş 325-ci il tarixli məclis-

də pasxa bayramının yəhudi bayramı ilə üst-üstə düşməməsi 

üçün onu yaz bərabərliyi, tam aydan sonra ilk bazar günü keçi-

rilməsi qərara alındı. Pasxa yeməyində hər bir yemək ola bilər. 

Məsələn, ənənəvi olaraq pravoslav Rusiya üçün pasxa yemək-

lərinin əsas atributu kuliç (şirin keks), pasxa kəsmiyi və rəng-

lənmiş yumurtadır. 

Kuliç pasxa süfrəsinin bəzəyi hesab olunur. Kuliç müxtəlif 

ölçülü, tərkibi xəmirdən olan hündür və dəyirmi formalarda bi-

şirilir. Onu yüksək keyfiyyətli buğda unundan, kərə yağından, 

süd, yumurta, şəkər tozu, maya və duzdan hazırlayırlar. İçərisi-

nə isə vanil, zəfəran, sarıkök, üzüm, qoz qoyurlar. Kuliçi bişi-

rən adam bu işin əhəmiyyətini vurğulayaraq əyninə təmiz pal-

tar geyinir. 

Pasxa kəsmiyi: onun əsas komponentləri rəndələnmiş kəs-

mik, kərə yağı, xama və ya qaymaq, yumurta, şəkərdir. Dad zöv-

qünü nəzərə alaraq ona üzüm, qoz, quru meyvə, limon əlavə 

edirlər. Pasxa kəsmiyini ənənəvi olaraq dörd mərtəbəli pirami-
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da şəklində hazırlayırdılar. Bu əslində İsa Məsihin çarmıxa çə-

kildiyi yeri – Qüdsdəki Qolqof dağ təpəsini təcəssüm etdirir. 

Hazırlanmış pasxanı xüsusi formaya qoyub bir gün soyuq 

yerdə saxlayırlar ki, özünü tutsun. 

Pasxa yumurtası - Pasxa süfrəsinin digər bəzəyi rənglən-

miş, boyalı yumurtadır. Pasxa bayramında insanlar görüşərkən 

bir-birlərini təbrik edir və boyalı yumurta verirlər. Adətən in-

sanlar bir-birlərinə qırmızı rəngdə boyanmış pasxa yumurtası 

verirlər. Bu adət Tibet imperatorunun qarşısına çıxaraq onu qır-

mızı rəngdə boyanmış bir hədiyyə təqdim edən Mariya Maq-

dalinadan gəlir. Bu İsa Məsihin qanı ilə insanların yenidən do-

ğulduğunu göstərir. 

 Pasxa təntənəsi bütün həftəni davam edir. Buna “müqəd-

dəs həftə” deyirlər. Lakin bayram təntənəsi əsasən, müqəddəs 

bazarın ilk günündə qeyd olunur. Firavan yaşayan ev sahibləri-

nin süfrəsi daha zəngin olur ki, buraya müxtəlif pasxa kuliçləri-

ni, qızardılmış və qiymələnmiş quzu və donuz əti, vetçina, qay-

nadılmış donuz əti, donuz mədəsi, bir neçə növ kolbasa, balıq 

yeməkləri, göyərtini aid etmək olar. Yeməklərin və qəlyanaltı-

ların çoxu yumurta ilə qoyulur. İçkilərdən isə bir neçə növ 

kvas, araq və şərbət istifadə edilir. 
 

Protestant orucu 

Protestantlıq bir-birindən doğma və rituallarla fərqlənən 

müstəqil kilsələrin, dini birliklərin və məzhəblərin toplusudur. 

Zamanımızın Protestant dinləri ‒ lüteranlıq, kalvinizm, angli-

kanizm, metodizm, baptistlik və sairdir. Bunların hər biri ümu-

mi xüsusiyyətlərə malik olub, bu və ya digər dərəcədə pravos-

lavlıqdan və katoliklikdən fərqlənir. Protestantlar mələkləri, 

müqəddəsləri tanımırlar, insanın Allahla münasibətlərinin bir-

başa olmasını (kilsə və ruhanilər olmadan) təsdiqləyirlər. Buna 

görə protestant cərəyanlarının əksəriyyətində dini mərasimlər 

əhəmiyyətli dərəcədə sadələşdirilir: bir neçə bayram saxlanılır, 

ikonlara və digər dini məvhumlara ibadət yoxdur, müqəddəs 
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ayinlərdən yalnız ikisi: vəftiz (xaç mərasimi) və təmizlənmə 

saxlanılır. 

Qidalanma qaydaları və göstərişləri ilə əlaqədar protestant 

xristianlığında bir sıra fərqlər mövcuddur. Demək olar ki, pro-

testantlığın bütün cərəyanlarında pəhriz–oruc yoxdur. Nəticədə 

qidanın pəhriz və ya sadə olmaqla bölgüsü yoxdur. Protestant-

lığın ən böyük cərəyanları olan Lüteranlıq, Anglikanlıq, Bap-

tist, Kalvinism, Methodizmdə heç bir ərzaq reqlamenti, qada-

ğan edilmiş və tövsiyə olunan ərzaqlar və onların hazırlanma 

üsulları haqqında göstərişlər yoxdur. Buna görə də azsaylı dini 

bayramlar zamanı (məsələn, Khristmas) müxtəlif ölkələrdə ya-

şayan protestantların bayram süfrəsi əsasən, milli qida ənənələ-

rini əks etdirir. 

Protestantlarda bəzi qruplar istisna olmaqla oruc tutulmur. 

Bunlar içərisində Anqlikan kilsəsinin oruc günlərini müəyyən 

etməsinə baxmayaraq, onun tutulmasını insanın öz ixtiyarına 

vermişdir. Anqlikanlıqda dini mərasimlər katolikliyə nisbətən 

daha sadə olsa da, protestantlığın digər kilsələrindəki qədər 

sadələşmiş deyil. Dünyada Anqlikanların ümumi sayı 70 mil-

yondur. Bunların təxminən yarısı ingilislərin payına düşür. İn-

gilislərin əsas bayram kimi Milad bayramını qəbul etmələri ilə 

yanaşı, Pasxa bayramını da qeyd edərək ənənəvi yeməklərdən 

dadırlar. Pasxa bayramındakı ənənəvi qidaların tarixi kökləri 

Xristianlığa qədərki dövrlərdə qeyd edilən bahar bayramına ge-

dib çıxır. Xristian bayramı bu qədim bayramı özündə birləş-

dirərək azacıq dəyişikliklərlə onun qida ənənəsini saxlamışdır. 

İngiltərədə Pasxa yeməklərindən hal-hazırda beşi seçilir: 

1) Üzərində şəkərli xəmirdən xaçlar düzülmüş, ədviyyatlar 

qatılmış (mixək, darçın və s.) yuvarlaq formalı çörəklər. Bu şi-

rin çörəklər cümə günlərində ət, balıq, yumurta əvəzinə isidil-

miş olaraq səhər yeməyi süfrəsində verilir. 

2) Nanəli sousla quzu ayağı. Bir çox Avropa ölkələrində 

Pasxa bayramı süfrəsi üçün ən çox istifadə edilən heyvan çə-

pişdir. İngiltərədə isə bitki örtüyü gur olduğundan, qoyunçuluq 
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yaxşı inkişaf etdiyindən Pasxa süfrəsi üçün qoyundan istifadə 

edilir. 

3) Soyuq qatı qaymaqla hazırlanmış alma piroqu. 

4) Üzərində 11 ədəd marçipandan (xırdalanmış badam və şə-

kərdən hazırlanmış qarışıq) hazırlanmış kürəciklər olan kiş-

mişli keks. 11 ədədi İsa Məsihə sona qədər sadiq qalmış 11 apos-

tolun rəmzidir. 

5) Xırdalanmış darçın, ədviyyatlar və kişmişdən hazırlan-

mış biskivitlər. 

 İngilis pasxa süfrəsi iki qanunauyğunluğu əks etdirir: bi-

rincisi, qidalanmayla bağlı olan dini və xalq ənənələrinin bir-

biri ilə qovuşması; ikincisi, hər bir xalqın və xristianlığın müx-

təlif məzhəblərinin qidalanma ənənələrinin özünəməxsus olan 

xüsusiyyətlərini. 
 

Lüteranlıq və oruc 

Lüteranlıq ona ibadət edənlərin sayına görə ən böyük qolu-

dur (təxminən 80 milyon insan). Bu cərəyan onun yaradıcısı 

Martin Lüterin adı ilə bağlıdır. Lüteranlıq əsasən, Almaniyada, 

Skandinaviyada və Baltikyanı ölkələrdə yayılıb.  

Lüteranlıq katoliklərdən yalnız müqəddəs yazılara zidd ol-

mayan şeyləri saxladı: yepiskopçuluq, xaç, şamlar, orqan, kilsə 

rəsmləri və s. Müqəddəs mərasimlərdən yalnız uşaqların xaç 

suyuna salınmaqla xristian edilməsi, çörək və şərabla tövbə 

mərasimlərini saxladı. Lüteran və katoliklərdə əsas fərq, kilsə-

nin vasitəçiliyi olmadan “birbaşa ibadətə haqq qazandırmaq” 

şərtidir. 

Lüteranlarda iki cür oruc mərasimi mövcuddur. Advent 

(Avropadakı Milad öncəsi) və Kül Çərşənbədən və Pasxaya qə-

dər davam edən Böyük orucluq (təxminən 1,5 ay). Lüteran oru-

cu o biri oruclardan fərqli olaraq sərt deyil. Çünki onların oru-

cunda ət yemək olar. Burada müəyyən növ yeməklərin qada-

ğan edilməsi nəzərdə tutulmur. Möminlərə isə orta səviyyəli 

qidalanma və dindar bir həyat tövsiyə olunur. Lüteranların bay-

ramları təqvim günlərinə görə katoliklərin bayram təqvimlə-
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rinə yaxındır, bəzən də üst-üstə düşür. Onlarda qidalanma ilə 

bağlı heç bir qadağa yoxdur. Bu da Martin Lüterin dediyi kimi 

“Əgər biz kilsənin apostolların tələbinə uyğun olmasını istə-

yiriksə, feodalların, knyazların, şəhərli və ya kəndlinin qanlı 

hazırlanmış qaz, maral, donuz ətini yeməməsini tələb etməli-

yik. Şəhərli və kəndlilər qırmızı və qanlı kolbasalardan imtina 

etməlidirlər” sözlərinə ziddir. 

Lüteranların əsas bayramı Milad bayramıdır. Bayram gün-
ləri Miladdan 4 həftə əvvəl başlayır. Bunun əvəzsiz atributu 4 
şam bərkidilmiş çələngdir. Hər biri bazar günlərindən birində 
yandırılır. Bu günlərdə uşaqlar Adventin şirin təqvimi ilə əylə-
nirlər. Milad bayramına qədər hər gün kiçik pəncərələr olan 
gizli yerə bir qutu şirniyyat qoyulur. Hər gün bu pəncərədən 
şirniyyat götürülüb yeyilə bilər. Beləliklə, Milada qədər şirniy-
yat yeyilib qurtarır. Böyüklər isə bu və ya digər ölkə üçün ənə-
nəvi olan yeməklər hazırlayırlar. 

Lüteranların çoxluq təşkil etdiyi İsveçdə Milad süfrəsində 
mütləq donuz əti, balıqlar, ət və balıq reseptləri, kolbasalar olur. 
Bundan başqa süfrədə müxtəlif salatlar və kartof, soğanla birgə 
qızardılmış kiçik balıqlar, şirniyyatlardan alma tortları, ulduz, 
çəpiş şəkilli biskivitlər, ədviyyatla bişirilmiş çovdar çörəyi və 
şirin pivə olması bu bayramın əsas yeməkləri hesab olunur. 

Bununla yanaşı, isveçlilər bu bayram süfrəsində öz çətin 
günlərini də yada salır və o günlərə xas olan sadə yeməklərə də 
yer ayırırlar. Bu qurudulmuş balıq, südlü düyü sıyığıdır. Bu sı-
yığa badam əlavə olunur, onu qabında tapan adam il boyu xoş-
bəxt olacağına inanır. İsveçə yaxın olan lüteran Danimarkada 
Milad süfrəsinin əsas yeməkləri alma ilə qızardılmış qaz, dar-
çın və üzüm qurusu ilə bişirilmiş şirin düyü sıyığıdır. 

İslandiyada Milad süfrəsində göyərti ilə bişirilmiş ətli şor-
ba, quzu əti, ədviyyatlı marinad edilmiş qızıl balıq, bişirilmiş 
qoyun başı, hisə verilmiş qoyun əti, qızardılmış xəmir yemək-
ləri qoyulur. 

Şotlandiyada isə çovdar unundan kənarları dilikli olan na-
zik, dairəvi biskvitlər bişirirlər. Bu, günəşin rəmzidir. Bu bisk-
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vitləri o saat yemək olmaz. Onları axşam yeməyinə qədər sax-
layırlar. Biskviti axşama qədər bütöv qalanın bütün ili uğurlu 
olacağı güman edilir. 

Protestantlıqda təbii ki, bu cərəyanlarla yanaşı, müxtəlif 
kiçik istiqamətlər də mövcuddur. Bunlardan babtistləri, kalvi-
nistləri və s. göstərmək olar. Bunların da hər birinin özünəməx-
sus qidalanma ənənələri mövcuddur. 

 
İSLAMDA QİDALANMA ƏNƏNƏLƏRİ 

 

İslam yeganə Allaha (ərəb dilində) itaət deməkdir. İslam di-

nini qəbul edənlər müsəlman adlanır. Dünyada təqribən 1 mil-

yard 720 milyon müsəlman yaşayır. İslam dini dünyada ən ge-

niş yayılmış mütərəqqi və müasir dindir. İlk dəfə bizim eranın 

VI əsrində Ərəbistan yarımadasında yaranmışdır. İslamın pey-

ğəmbəri və təbliğatçısı bütün müsəlmanlar tərəfindən Allahın 

sonuncu elçisi kimi qəbul olunan Məhəmməd Peyğəmbərdir. 

Məhəmməd Peyğəmbər dünya tarixinin ən nüfuzlu şəxsiyyətlə-

rindəndir. İslamın müqəddəs kitabı “Qurani-Kərimdir”. 

Müsəlman tarixi hicri – qəməri tarixi və ya Məhəmməd Pey-

ğəmbərin öz tərəfdarları ilə 622-ci ildə Məkkədən Mədinə şə-

hərinə yerləşməsi ilə bağlı idi. 

İslam tarixində 12 ay var və onlardan hər biri 29 və ya 30 

gün davam edir. Hicri təqvimi 354-355 gündür, bu da günəş təq-

vimindən 11-12 gün qısadır. Ona görə də müsəlman dini bay-

ramlarının tarixi hər il qabağa sürüşür. 

Müsəlmanların qidalanması ilə bağlı tələblər müqəddəs ki-

tab olan “Qurani-Kərim”də yazılıb. Müsəlman dünyasının rənga-

rəngliyi, müxtəlifliyi ona ibadət edənlərin qidalanmasında öz 

əksini tapıb. Ərzaqların və yeməklərin seçilməsi bir tərəfdən is-

lam qaydalarına tabe olsa da, digər tərəfdən milli mətbəxdən, 

təbii və tarixi şərtlərdən asılıdır. Müxtəlif ölkələrin müsəlman-

larının qida rasionu onların həyat tərzindən (oturaq və köçəri) 

iqlim şərtlərindən, ərzaqlardan asılıdır. Lakin bütün müsəlman-

lar üçün ümumi olan bir qayda var: İslam dininin qadağan 
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etdiyi qidaları istifadə etmək olmaz. Hər şeydən əvvəl İslamda 

qida məhsullarının təmizliyi və insan orqanizminə zərərsizliyi 

əsas götürməklə, qidalar haqqında iki ölçü var: halal və haram. 

Uca Allah “Qurani-Kərim”də insanları halal və pak yeməklər 

yeməyə dəvət edir. ”Maidə” surəsinin 88-ci ayəsində belə deyi-

lir: “Allahın sizə ruzi olaraq verdiklərindən halal, yaxşı və tə-

miz olaraq yeyin”. Bir çox ayə və rəvayətlərdə açıq və diqqətə 

çarpacaq bəzi yeməklər haram və qadağan olaraq açıqlanır. 

Uca Allah aralarında donuz da olmaqla bəzi heyvanların ətinin 

haram olduğunu qeyd edir. Ölü heyvanlar, quşlar və yırtıcı 

heyvanların əti haramdır. Həmçinin əti halal olan heyvanların 

qanı haramdır. Bitkilər arasında isə insanın ölümünə səbəb olan 

zəhərli bitkilərin yeyilməsi qadağan edilir. 

Müsəlmanlar islam dini adətlərinə uyğun olmayan şəkildə 

kəsilmiş və murdar olmuş heyvanları, donuz ətini, yırtıcı hey-

vanların ətini yemək üçün istifadə etmirlər. Məsələn, şiə təri-

qətinə məxsus olan insanlar nərə balığı, sürünənlərdən qurbağa 

və ilan əti yemirlər. Müsəlman adətinə görə ət məhsullarını 

xüsusi texnologiya ilə hazırlamaq lazımdır. Heyvanları kəsər-

kən islam adətinə görə dua oxunmalıdır. Halal ərzaqdan yemək 

hazırlayarkən müəyyən edilmiş texniki şərtlərə əməl etmək 

lazımdır. Məsələn, ət məhsullarının istehsalında yalnız soyu-

dulmuş ətdən istifadə edilməsi məsləhət olunur. Əti halal hesab 

edilən heyvanlar mütləq ekoloji cəhətdən təmiz olmalı, harmo-

nal əlavələr və ət məhsullarında isə soy və transgen əlavələr 

olmamalıdır. Halal ərzaqlar müxtəlif dükanlara paylanarkən o 

biri ərzaqlardan ayrı olmalıdır. İslamda yeməklərin hazırlan-

masında məhsulların bir-biri ilə uyğunluğuna, yalnız yemək 

deyil, su içmək ayinlərinə də böyük əhəmiyyət verilir. İslama 

görə qidalanma zamanı bir sıra qaydalar var ki, onlara əməl 

etmək vacibdir. Yeməkdən qabaq və yeməkdən sonra əllər 

mütləq yuyulmalı və dəsmalla qurulanmalıdır. Ev sahibi hər 

kəsdən əvvəl yeməyə başlamalı və hər kəsdən sonra qurtarma-

lıdır. Allahın verdiyi nemətlərə şükür edərək, yeməyə başlan-
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ması və başlayarkən “Bismillah”, qurtaranda isə “Əlhəm-

dullah” deyərək zikr edilməsi ilə müşayiət olunur. Yeməkdən 

mütləq zövq almaq lazımdır. Yemək yeyərkən tələsmək və ağ-

zındakı yeməyi yaxşı çeynəmək tələb olunur. Əgər bir neçə 

adam eyni qabdan yemək yeyirsə, ümumi qabdan yeməyi seçə 

bilməz. Hamı özünə yaxın olan tərəfdən yemək götürməlidir. 

Yox, əgər meyvə və şirniyyatla bağlı yemək təqdim olunubsa, 

qonaqlar burada istədiklərini seçə bilərlər. Eyni vaxtda həm so-

yuq, həm də isti yemək qəbul etmək məsləhət görülmür. Ye-

mək zamanı söhbət etmək olar, yalnız kəskin və xoşagəlməz 

söhbətlərdən qaçmaq lazımdır. Ağzı dolu danışmaq və nimçədə 

yemək qalığını saxlamaq olmaz. Yeməyi qurtararkən müsəl-

manlar Allaha təşəkkür edir. Suyu içərkən su piyaləsini sağ əl-

də tutmaq lazımdır. Çayı isti-isti içmək olmaz, gözləmək la-

zımdır ki, çay soyusun. Çayın tez soyuması üçün piyaləni ağzı-

na qədər doldurmurlar. Gümüş və qızıl qablarda yemək və süf-

rəyə çörək gəldikdən sonra nə veriləcəyini gözləmək təqdir 

olunmur. Süfrəyə çörək və yuxa gələn kimi yeməyin gətirilmə-

sini gözləmədən yeməyə başlayırlar. Bu onunla bağlıdır ki, mü-

səlmanlar bir qida kimi çörəyi müqəddəs hesab edir və yemək 

zamanı onu birinci süfrəyə gətirir, yemək qurtaran kimi onu 

süfrədən birinci yığırlar. Lavaşı bıçaqla yox əllə kəsirlər. Onu 

bıçaqla kəsmək olmaz, çünki şərqdə belə bir inam var ki, çö-

rəyi bıçaqla kəsənin Allah çörəyini kəsər. Çörəyi nimçəyə qoy-

maq olmaz. Yerə düşən çörəyi tapdalamaq günah hesab edilir. 

Suyu ayaqüstə, tələsərək, böyük qurtumla içmək düzgün 

hesab edilmir. İmkan daxilində suyu oturub üç dəfəyə içmək 

məsləhət olunur. Yeməyi və içkini sağ əllə götürmək lazımdır. 

Müsəlmanlar çörəyə və çörək qırıntılarına xüsusi hörmətlə ya-

naşırlar, onu müqəddəs ərzaq hesab edirlər. Müsəlmanların dini 

ənənələrinə görə öz qida rasionuna ət məhsullarını daxil etmək 

lazım deyil. Lakin bununla yanaşı 40 gündən çox müddətə əti 

qida rasionundan çıxartmaq tövsiyə edilmir. Qaynadılmış əti 

qızardılmış ətlə, təzə ətdən olan yeməyi duzlu və qurudulmuş 
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ətlə qarışdırmaq olmaz. Müsəlmanlar yeməyi duzla başlayıb, 

duzla qurtarmalıdırlar. Duzu müsəlmanlar mikrobların məhv 

edilməsində ən yaxşı vasitə hesab edirlər. Onlar inanırlar ki, bir 

çimdik duz yeməkdən əvvəl ağzı mikroblardan təmizləyir və 

onu yemək qəbul etməyə hazırlayır. 

İslamda donuz ətini yemək haramdır. Bir mömin yeyəcək 

başqa bir şey tapmadığı zaman ölüm təhlükəsi ilə üz-üzə qalar-

sa, həddi aşmadan ondan yeyə bilər. (Bəqərə,173; Nisa, 3, 6, 

145; Nəhl,115). İslam donuz ətini haram sayır. Bəs nə üçün do-

nuz əti haramdır? 

Allah bütün yaradılanlar kimi donuzu da bir məqsəd uğ-

runda yaratdığı varlıqlardan biridir. “Donuzun yaradılış məqsə-

di nədir” sualına verilən cavab onun təbiət və pislikləri təmiz-

ləməsidir. Donuz ətinin haramlığı və onun insan üçün sağlıq 

baxımından təhlükəli olması haqqında fikrə bütün dünya alim-

ləri həmrəydir. Bu əlbəttə ki, məsələnin maddi tərəfidir. Bunun 

mənəvi səbəbi də var. Donuz yeməkdə məhdudiyyət tanımaz, 

yeyilə bilən nə varsa seçməz, pis, təmiz, təzə və qoxumuş hər 

şeyi yeyər, artımda məhdudiyyət tanımaz. Məməlilər içində ən 

çox balalayan donuzdur. Çöl donuzu bir dəfəyə 14 bala verə 

bilər. Donuz əti haramlığı üzərindən möminə verilən əxlaqi 

mesaj “həddini bil” mesajıdır. Unutma ki, bir hədd yoxdursa, 

heç bir hədd yoxdur. 

İslamda deyildiyi kimi, təmiz ruzini kirlətmək də müm-

kündür. Üzüm təmiz ruzidir, əgər ondan şərab əldə edilirsə, de-

məli halal harama, təmiz pisə çevrilmişdir. “Ondan içki də, tə-

miz ruzi də əldə edirsiniz” (Nəhl,67) deyən ayə “təmiz olanları 

əllərinizlə kirlətməyin” demək istəyir. İslamda içki və başqa 

alışqanlıq yaradan maddələr də haramdır. İslam sərxoşluq ya-

radan hər şeyi yasaqlayır. Qurana görə “Allahdan başqa bəşəri 

müqəddəs varlıqlar adına kəsilən heyvanın əti haramdır, yeyil-

məz!” (Bəqərə,173). Quran heyvan kəsilərkən üstündə Allahın 

adının anılmasını tövsiyə edir (Həcc,36). Bu ilahi tövsiyədə 

kəsdiyin heyvan da olsa, canına hörmət etməyi tələb edir. 
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İslamda süfrə mədəniyyəti haqqında: 

Beləliklə, İslamda müsəlmanlara yemək zamanı riayət et-

məli olduqları ümumi qaydalar var: 

- Yemək zamanı tələsmək olmaz. Gözləmək lazımdır ki, 

başqaları da başlasın; 

- Başqalarının necə yeməyinə baxmaq olmaz; 

- Süfrədə ikrah oyada biləcək heç bir iş görməyin; 

- Ədəb qaydaları hər şeyi sağ əllə başlamağı tələb edir. Sağ 

əllə çörəyi götürür, çay verir, çay mərasimini idarə edən adama 

boşalmış çay bardağını qaytarırlar. Məclisə daxil olarkən 

birinci sağ ayağını qoyursan. 
 

Böyük İslam Peyğəmbəri Hz. Məhəmmədin qidalanma 

ilə bağlı nəsihətverici kəlamları haqqında 

Kimsə İslam Peyğəmbərinə dedi: “Biz yemək yeyirik am-

ma doymuruq”. Hz. buyurdu: “Bəlkə, ayrı-ayrılıqda yemək ye-

yirsiniz; yemək yeyərkən bir yerə yığışın və Allahın adını çə-

kin ki, bərəkətli olsun”. Hər hansı canlı varlıqlar üçün qidalan-

maq həyati zərurətdir və insan da bu prinsipdən istisna deyil. 

Məhz buna görə də dini övliyaların bu sahədəki metodları diq-

qətə layiqdir. Peyğəmbərimizin ənənələrində qidalanmaq iba-

dət üçün güc əldə etmək məqsədi ilə baş tutur. Hz. Məhəmmə-

din yeməkləri halal olmaq, çeşitli olmaq, sadə olmaq, ziyanlı 

olmamaq və faydalı olmaq kimi xüsusiyyətlərə malik idi. Pey-

ğəmbərimiz hər bir vədə yeməkdə bir növ yeməkdən istifadə 

edər və bədənin ehtiyacı olduğu qədər yemək qəbul edərmiş. 

Onun yemək vaxtı acdığı vaxt olurmuş və başqları ilə birlikdə 

yeməyə israr edərmiş. Həmçinin Hz. yeməyə başlayarkən və 

yeməyi bitirərkən Allahın adını çəkər və bu sahədə başqa xü-

susi adətlərə riayət edərmiş. Bu mənada Hz. Məhəmmədin qi-

dalanma ilə bağlı həyat tərzi hər kəsə bir nümunədir, örnəkdir. 
 

Müsəlman bayramları 

İslam dininə aid olan bayramlar hicri təqviminə müvafiq 

olaraq ay təqviminə görə dəyişdirilmişdir. 
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Qədim rəvayətlərdə deyilir ki, bir zamanlar müsəlman mö-

minlər Məhəmməd Peyğəmbərin yanına gələndə ona Mədinədə 

yaşayan yəhudilərin hansısa bir bayramı qeyd etdiklərini söy-

ləyir və bu bayramda iştirak etmək üçün onlara qoşula biləcək-

lərini soruşurlar. Lakin Məhəmməd Peyğəmbər onlara bu bay-

ramda iştirak etməyi məsləhət görmür və deyir: “Allah müsəl-

manlar üçün özü bayramları müəyyən edəcək və yalnız bu bay-

ramlar Allahı razı salacaq”. Müsəlman bayramları Allaha daha 

səylə ibadət etməyə güc, qüvvət verəcək. Müsəlman bayramları 

insanlar üçün öz günahlarını təmizləmək və uca Allahın mərhə-

mətini qazanmaq üçün bir fürsətdir. 

İslam bayramları müqəddəs aylardır. Bu aylarda müsəl-

manlar gecə və gündüz “Qurani-Kərimi” və müxtəlif dualar 

oxuyur, xüsusi namaz ayinləri yerinə yetirirlər. 

Müsəlmanlar bayramlarda öz qohumlarına, qonşularına, 

tanış olan və olmayanlara könüllü şəkildə ianələr, hədiyyələr 

verir, çalışırlar ki, heç kimin xətrinə dəyməsinlər. 
 

İslamda əsas bayramlar. Qurban bayramı 

Müsəlman bayramları içərisində əsas bayramlardan biri 

Qurban bayramıdır. Hicrinin (Məhəmməd Peyğəmbərin Mək-

kədən Mədinəyə köçməsinin) ikinci ilindən sonra dini qurban 

kəsmənin islam aləmində başqa məqsədləri və səbəbləri yaran-

dı. Belə ki, dini qurban kəsmə islam aləmində böyük ruh yük-

səkliyi, dindarlıq, xeyriyyəçilik, başqalarına kömək etmək kimi 

əlamətlərə yiyələndi. 

Dini qurban kəsmə İbrahim Peyğəmbərin həyatında baş 

verən əhvalatdan sonra yaranmışdır. Belə ki, yuxuda Allah İb-

rahim peyğəmbərə oğlu İsmayılı qurban verməyi (onların Alla-

ha imanını yoxlamaq üçün) əmr edir. İbrahim əsl dindar kimi 

Allahın əmrini yerinə yetirməyə razı olur. 

Allaha qəlbən yaxın və sadiq olduğunu sübut etmək istə-

yən İbrahim Peyğəmbər oğlu İsmayılı qurban kəsməyə hazır 

idi. Lakin uca Allah bunu öz elçisinə rəva bilmədi və qurbanlıq 

üçün ona bir qoç göndərdi. Buna görə də Qurbanlıq bayra-
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mında kəsilən qurbana “İsmayıl qurbanı” da deyirlər. Çox sev-

diyi balasını Allah yolunda qurban vermək istəməsi ilə imanı-

nın, səmimiliyinin və mütiliyinin nə qədər yüksək olduğunu sü-

but etmişdir. Odur ki, din tarixində dərin iz salmış bu hadisə 

Allaha inamın, dərin etiqadın nümunəsidir. Bu hadisə onu gös-

tərir ki, insanlar Allahı sonsuz imanla sevməli və öz sevgilərində 

bu cür səmimi olmalıdırlar. Çətin anlarda Allahı yada salıb, yaxşı 

zamanlarda onu unutmaq möminə yaraşan hərəkət deyil. 

Qurban bayramı Həcc ziyarətinin yekun hissəsidir. Yəni bü-

tün mömin müsəlmanlar ildə bir dəfə Məkkədə öz qurbanlarını 

kəsirlər. Təbii ki, Qurban bayramının mənəvi tərəfi də var. Qur-

ban kəsməyə imkanı olan hər bir kəs kəsdiyi heyvanın ətindən 

imkansızlara paylayır. 

Bu günü bütün müsəlman aləmi bayram kimi qeyd edir. 

İslama görə qurban edilən heyvan Allah üçün kəsilir. Onların 

nə ətləri, nə də qanları Allaha çatır. Ona sadəcə sizin düşüncə 

və niyyətiniz çatır. İslamda pulla qurban payı almaq və qurban 

əti satmaq kimi bir anlayış yoxdur. Yəni qurban kəsilən heyva-

nın ətinin bir qismi evə, bir qismi isə ehtiyacı olanlara payla-

nılır. Qurban bayramında 6 ayına qədər olan körpə quzuları kəs-

mirlər. Qurban bayramında adətən qoyun qurban kəsilir. Am-

ma qoyundan başqa inək, dəvə, keçi də kəsilə bilər. 

Heç kimə sirr deyil ki, bu günlərdə hazırlanan xörəklər nor-

malda qəbul edilən qidalardan miqdar və kaloriliyinə görə kəs-

kin fərqlənir. Qurban bayramında hazırlanacaq xörəklərdə yağ-

sız və ya az yağlı ətlər seçilməlidir. Qurban əti necə bişirilməli – 

əgər mütləq qovurma bişiriləcəksə, xörəyin içərisinə kərə yağı 

və ya quyruq piyi qoyulmadan öz suyunda vam odda hazırlan-

malıdır. Bayram günlərində yeməkdən sonra açılan çay süfrə-

sində şirniyyatlardan istifadə məsləhət görülmür. 
 

Ramazan bayramı 

Ramazan bayramı (Firt bayramı) ərəbcə Şəvval ayının 1-ci 

günü, Ramazan ayının sonunda, orucun sona çatması münasi-

bəti ilə qeyd edilir. Ramazan ayında oruc tutulması müsəlman-
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lara hicrətin ikinci (622-ci il) ili təyin edilmişdir. Ramazan ayı 

insanlara Allahı sevmək prinsiplərini öyrədir, onlara öz iradə 

qüvvələrini, dözümlüyünü yoxlamaq imkanı verir. Oruc Rama-

zan ayında tutulduğu üçün ona “Ramazan orucu”da deyirlər. 

İslamda ilin ayları arasında Ramazan ayı ən müqəddəs ay 

hesab olunur. Orucluq hicrinin ikinci ilindən - Məhəmməd pey-

ğəmbər tərəfindən Mədinədə bu məqsəd üçün Ramazan ayı tə-

yin olandan öz tarixini başlayır. Məhz Ramazan ayının axırıncı 

on gecələrinin birində Quran hədiyyə edilmişdir. Deyilənə görə 

bu, həmin ayın ya 22-dən 23-nə, ya da 26-dan 27-nə keçən ge-

cə baş vermişdir. Bu gecə “leylət al-Qadr”- qüdrətli, əzəmətli 

gecə adlanır. Quranda bu gecə haqda belə yazılır: “Qədr gecəsi 

min aydan daha xeyirlidir. O gecə mələklər və ruh Rəbbinin iz-

ni ilə hər bir işdən dolayı yerə enərlər. O gecə dan yeri sökülə-

nə kimi salamatlıqdır.” (Qədr surəsi, 3-5) Ramazan ayının gecə-

lərindən birində müsəlmanların müqəddəs kitabı “Qurani-Kərim” 

nazil olub. Həmin gecə “qədr” və ya “əhya” gecəsi adlanır. 

Ramazan ayı müsəlmanların ən müqəddəs bayramıdır. Mü-

səlmanlar bu aya “on bir ayın sultanı” deyirlər. Bu bayram otuz 

gün davam edir. Bir çox müsəlman ölkələrində Ramazan bay-

ramı müxtəlif vaxtlarda başlaya bilər. Bu, ümumiyyətlə, astro-

nomik hesablama metodundan və ya ayın birbaşa müşahidə 

edilməsindən asılıdır. Ramazan müsəlman təqviminin doqqu-

zuncu ayıdır. Bu ay böyük bir mükafat verilə biləcəyi aydır. Bu 

ay eyni zamanda insanların öz günahlarını yuya biləcəyi, əbədi 

cənnəti qazana biləcəyi aydır. Buna tutulan oruc, beş rükət na-

maz, istənilən namaz duası, səmimi namaz, sübh namazı süfrə-

si (suxur), iftar (gecə süfrəsi), hədiyyə və digər xeyirxah işlər və 

əməllər daxildir. 

Orucluq ayında günün işıqlı vaxtı yemək, içmək, siqaret 

çəkmək və s. hərəkətləri yerinə yetirmək olmaz. Bunlardan yal-

nız uşaqlar, xəstələr, hamilə qadınlar, cəbhədə vuruşanlar, uzaq 

yola çıxanlar azad olunurlar. Orucluq Ramazan ayında təzə ay 

çıxandan başlanır və 29-30 gün davam edir. “Qurani-Kərim”də 
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yazılır: “Sübh açılınca, ağ sap qara sapdan fərqlənincəyə qədər 

yeyib için; sonra gecəyə qədər orucunuzu tamamlayın” (Bəqərə 

surəsi,187) 

Ramazan ayının gəlişi ilə oruc tutan insanların qida rasio-

nunda bir sıra dəyişikliklər olur. Hər kəs daha yüngül qidalara 

üstünlük verir. Çünki yüngül, lakin vitaminli qidalar gün ərzin-

də orqanizmin tələbatını ödəmiş olur. Oruc tutan insanlar iftar 

zamanı sağlamlıqlarına da xüsusi diqqət yetirir. İlk növbədə su-

lu yeməklərə üstünlük verilir. Oruc süfrəsinin əsl atributu xur-

madır. Ona görə də oruc tutan insanların süfrəsində vacib sa-

yılan nemətlərdəndir. Oruc süfrəsində qatıq, ayran əskik olmur. 

Oruc süfrəsini həddən artıq zəngin etmək qaydalara görə ol-

maz. Bu ona görədir ki, ac qalaraq bütün günü dincələn orqa-

nizmi qəfil, ağır, çeşidli qidalarla yükləmək düzgün deyil. Ra-

mazan orucunun əsas əhəmiyyəti müsəlmanlar üçün ac qalmaq 

deyil, onun mənəvi tərəfi təkcə nəfsinə hakim olmaqla yanaşı, 

həm də düşüncədə, münasibətdə, davranışda oruc olmaqdır. 

Orucluğun başa çatdığı gün fitr bayramı adlanır. Həmin 

gün bütün müsəlmanlar bir-birini təbrik edir, vəfat edən doğ-

malarının qəbrini ziyarət edir, ruhlarına dualar oxuyurlar. 

Bayram günü hər kəs öz himayəsində olanlar üçün təqribən 3 

kq buğda, yaxud xurma və ya kişmiş miqdarında kasıblar üçün 

fitrə zəkatı verir. 
 

Müqəddəs Cümə 

“Cümə“ sözü ərəb dilində “toplanmaq” deməkdir. Bu gün 

həftənin ən yaxşı günü hesab edilir. Cümə günü qeyri-iş günü-

dür və insanlar bu müqəddəs gündə məscidlərə toplaşır və na-

maz qılır. Müsəlmanların müqəddəs kitabı olan “Qurani-Kə-

rim”də “Cümə günü” haqqında deyilir: “Bu gün günəşin üzəri-

nə doğduğu ən xeyirli gün - Adəmin yer üzünə endirildiyi gün-

dür”. Qiyamət günü də məhz həmin o gün olacaqdır. 

“Qurani-Kərim”də deyilir: “Allah müsəlmanları ticarət və 

digər fəaliyyətlərdən imtina etməyə və toplu şəkildə Cümə na-

mazı qılmağa çağırmışdır. Kişilər bütün işlərini unutmalı və 
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məscidə getməlidirlər. Bunu nə qədər tez etsələr, bir o qədər 

çox mükafat alacaqlar”. 

Cümə günü həm də müsəlmanlarda bərəkətli gün adlanır. 

Bu gün Allah bütün müsəlmanlara ən yaxşı nemətləri verir və 

edilən bütün duaları qəbul edir. Cümə bütün müsəlmanlar üçün 

ən dəyərli gündür. Bir mömin üçün cümə günü bayram sayılır. 

Peyğəmbərimizin sözlərinə görə “hər kim iman üzündən və 

ilahi savaba çatmaq üçün cümə namazına gedirsə, o insanın 

əməlləri başdan başlayır”.  
 

Uraza bayramı 

Bu müsəlman bayramının qeyd edilməsi 624-cü ildən baş-

layır. Uraza Bayramı bütün müqəddəs Ramazan ayında davam 

edən orucun sonunda qeyd olunur. Onun qeyd edilməsi Şəvval 

ayının başlanğıcına təsadüf edir və üç gün davam edir. 

Uraza Bayramı müsəlmanlar arasında ən vacib bayramlar-

dan biri hesab olunur. Möminlər bu günlərdə ruhlarını təmizlə-

mək üçün mümkün qədər çox yaxşı işlər görmək lazım olduğu-

na inanırlar: qonşularınıza qayğı göstərmək, ehtiyacı olanlara 

kömək etmək, əziyyət çəkənlərə şəfqət göstərmək. Ayrıca, bu 

bayram bir insanın mənəvi təcrübəsini dərk edən bir dövrdür. 

Bayramdan əvvəl müsəlmanlar evlərini, yardımçı otaqları-

nı, həyətyanı sahələrini və mal-qaralarını təmizləyirlər. Sonra 

qadınlar müəyyən bir bölgə üçün ənənəvi olan hər cür bayram 

yeməkləri hazırlamağa başlayır və sonra ailənin ən gənc nəsli-

nin nümayəndələri yaxınlarına və qonşularına bu yeməklərdən 

pay verirlər. Beləliklə, bayram yeməklərinin qarşılıqlı mübadi-

ləsi aparılır. Qanuni bir müsəlman üçün Uraza bayramı nədir? 

Bu, həyatınızı yenidən nəzərdən keçirmək və Allah qarşısında 

etdiklərinizə görə tövbə etmək üçün bir fürsətdir. Buna görə də 

bayram ərəfəsində hər kəs söylədiyi sözlərə və ya törətdiyi əməl-

lərə görə günahkar olduqları insanlardan bağışlanma diləyir. 

Səhər hər kəs kollektiv şəkildə bir saat namaz qılır. Mö-

minlərin əksəriyyəti məscidlərə toplaşır və evdə namaz qılanlar 

isə bunu təkcə deyil, ailənin bütün üzvləri ilə edirlər. Bundan 
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sonra hər bir müsəlman mərhum yaxınlarının xatirəsini ehti-

ramla yad etməlidir. Bunun üçün məsciddən dərhal sonra bütün 

möminlər qəbiristanlığa gedirlər. Uraza bayramı təbrikləri bü-

tün müsəlman ailələrində qohumların - uşaqlardan yaşlılara qə-

dər toplaşdığı geniş şənlik süfrəsində eşidilir. 

 

Novruz bayramı 

Novruz (fars sözü olub) “yeni gün” deməkdir. Bu bayram 

yazın gəlişini simvolizə edən qədim xalq bayramıdır. Novruz 

Şimal yarımkürəsində astronomik yazın başlandığı, gecə-gün-

düz bərabərliyi günündə (martın 20-si, 21-i və ya 22-də) ke-

çirilir. Bir sıra xalqlar yaz fəslinin gəlməsini təbiətin canlan-

ması ilə bağlamış, bu münasibətlə şənliklər keçirmiş, onu yeni 

ilin başlanğıcı kimi bayram etmişlər. Qədim zamanlardan baş-

layaraq Azərbaycan, İran, Əfqanıstan, Tacikistan, Özbəkistan, 

Qazaxıstan, Qırğızıstan və bir çox Şərq ölkələrində baharın – 

yeni ilin gəlişini şənliklərlə qarşılayırlar. Martın 21- i İran və 

Əfqanıstanda rəsmi təqvimin ilk günü sayılır. 

Təbiətin oyanması Novruz ilə başlayır. Novruz bayramına 

az qalmış insanlar buğda və mərci cücərdirlər. Novruzun gəlişi 

ilə bağlı evi təmizləyir, təzə paltar geyinir, bayram süfrəsi açır-

lar. Bayram axşamı ailənin sayına uyğun olaraq şam yandırılır. 

Süfrədə mütləq Quran, çörək, fincanda su, süd, pendir, müxtə-

lif rənglərlə boyanmış yumurtalar, toyuq və balıqdan bişirilmiş 

yeməklər, meyvə, qoz-badam və s. olur. Bayram axşamı ailə 

üzvləri bir süfrə arxasında toplaşmalıdır. Bayramda mütləq yax-

şı sözlər danışılmalıdır. 

 
BUDDİZM, SİNTOİZM 

 

Buddizm b.e.ə. V-VI əsrlərdə qədim Hindistanda yaran-

mışdır. Buddizmin yaradıcısı, bütün dünyada Budda kimi tanı-

nan şahzadə Siddhartha Qautamadır. Buddizmi sözün tam mə-

nasında din adlandırmaq qeyri-mümkündür. Buddistlər Budda-

ya, o cümlədən bir çox başqa tanrılara və bodhisattvalara (bü-
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tün varlıqların rifahı naminə budda olmağa qərar vermiş insan) 

pərəstiş edirlər. Ancaq bunu edərkən onlara qüdrətli hökmdar 

kimi deyil, müəllim kimi yanaşırlar. 
 

Buddizmdə qidalanma 

Buddizmdə hər hansı ərzaq növündən imtina və onun di-

gəri ilə əvəz olunması barədə qadağalar və qaydalar yoxdur. 

Sadəcə yemək seçimində diqqətli olmağı, təzə olmayan, gec 

həzm olan, ağırlıq və narahatlıq yaradan ərzaqdan istifadə et-

məmək tövsiyə olunur. Əgər belə yeməklər yeyirsinizsə onda 

“Səbəb və nəticə” prinsipinə əsasən özünüzə hesabat verməli-

siniz. Daha sadə desək pis ərzaqla qidalanma nəticəsində xəstə-

lənsəniz şikayətlənməyin: siz nə etdiyinizi dərk edirsiniz. Bu 

sözlər Buddizm dinində qidalanmayla bağlı təlimlərdə öz ək-

sini tapıb. 

Budda özü və digər kahinlər, insanlar onlara verə biləcək-

ləri bütün yeməkləri qəbul edirlər. Onların fəlsəfəsi belə idi: 

“Əgər sağlamsansa xüsusi bir yemək tələb etmə. Xəstəlik və 

aclığı ən sadə yemək müalicə edə bilər”. 

Budda və onun təlimlərinə riayət edən keşişlər ət yeyirdi-

lər. Yalnız bir şərt var ki, onlardan heç biri heyvanı xüsusi ola-

raq onlar üçün kəsdiklərini görməməli, eşitməməli və şübhə-

lənməməlidirlər.  

Buddizmdə deyilir: “İnsanlar onlara lazım olan yeməkləri 

satın ala bilərlər, ancaq həvəslə xüsusi fərqli qida axtarmağa 

dəyməz. Qida haqqında çox düşünmək, onun mənasını şişirt-

mək lazım deyil”. Buddizmdə yemək bədən üçün deyil, ağıl 

üçün vacibdir, çünki buddist təlimlərinə əsasən ağlın-şüurun 

mövcudluğu sonsuzdur. Daha çox ağlın, şüurun təmizliyi üçün 

çalışmaq lazımdır və onda o, maariflənmək üçün səy göstərə-

cəkdir. Buna görə də yeməyin seçilməsi, satın alınması və ha-

zırlanmasına uyğun miqdarda vaxt sərf edin. Bu gün yediyiniz-

dən sonra sabah balans üçün nə yeyəcəyinizi düşünməyin, 

bunlar hamısı fanidir. Heç bir kəs uyğun olmayan qida (digər 

dinlərdə Haram) yeməklə axmaq (digər dinlərdə günah işlət-
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miş) olmur. Həmçinin heç kəs fərqli, xüsusi qidalanma ilə ağıl-

lı, müqəddəs olmur. Bunun tamamilə əksinə dini qaydalara əsa-

sən qidalanma və müxtəlif pəhrizlərə çox vaxt sərf etməklə, 

onların əhəmiyyətini həddən artıq şişirtməklə insan getdikcə 

uçuruma yuvarlanır. 
 

İnsan və qida münasibətlərinin əsas mahiyyəti Buddizm-

də belə fikirlərlə ifadə olunur: 

“Dərindən düşünərək mən bu qidanı həzz almaq üçün 

deyil, artım üçün, özümü bəzəmək üçün, özünə məmnunluq və 

məftunluq üçün deyil, yalnız cismimi (bədəni) saxlamaq, onun 

fiziki mövcudluğu və ona zərər verməmək üçün qəbul edirəm. 

Bədən müqəddəs həyatın dayağıdır. Əvvəlki aclıq hissini məhv 

edirəm və həddindən artıq yeməkdən ötrü yeni hisslər yaran-

masına imkan vermirəm. Mənim üçün cismani xətalar azaldıq-

dan sonra mən hüzurlu, sakit yaşayacağam”. Bu düşüncələrdə 

qida bir sədəqə verilmiş kimi nəzərdə tutulur. Özünə məftunluq 

gözəl bədən quruluşu kimi başa düşülür. Bəzək dedikdə köklük 

nəzərdə tutulur. Sakit yaşamaq isə meditasiya edərək yaşamaq 

kimi anlaşılır. Sonuncu vəziyyət bədəndə dayanıqlı qalmaq 

deməkdir. Buddizm təlimlərində qidalanma ilə bağlı təsəvvür-

lərin zülallarla, karbohidratlarla, yağlarla heç bir əlaqəsi yox-

dur. Əsas diqqəti kaloriyə, vitaminlərə və mineral maddələrə 

ayırırlar. Onların qidalanma xüsusiyyətləri haqqında bilikləri 

bilavasitə təcrübədən yox, ağıldan bilirik. Məsələn, Qərbdə qi-

dalanma ilə bağlı biliklər laboratoriyada aparılmış tədqiqatlara 

əsaslanır. Buddizmdə qidalanma ilə bağlı biliklər birbaşa ola-

raq təbiətdən gəlir. Bu zaman dad reseptorları qida ilə təmasda 

olduqda çox sayda faydalı məlumat ötürülür. Buddizmin ba-

lanslaşdırılmış pəhrizində hər yeməkdə mütləq altı dadın ha-

mısı olmalıdır. Məsələn, balanslaşdırılmış nahar menyusu: bü-

töv qızardılmış cücə və buxarda qaynadılmış düyü (şirin, turş, 

kəskin,), vanilli dondurma (şirin). 

Buddistlər belə hesab edirlər ki, hər gün eyni dada üstün-

lük vermək olmaz. Buddizmin qidalanma sistemində əsas yeri 
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makrobiotika tutur. Makrobiotikada əsasən, qidalanmada ilin 

vaxtına uyğun olan taxıl və ənənəvi ərzaqların istifadə edilməsi 

nəzərdə tutulur. Buddizmdə ət və süd məhsulları xaric edilmir, 

lakin onların miqdarı ümumi qida kütləsinin cəmi bir faizini 

təşkil edir. Buddistlər hesab edirlər ki, ət məhsullarından qo-

yun, donuz və eyni zamanda daxili orqanlara (qaraciyər, mədə) 

üstünlük vermək lazımdır. 
 

Sintoizm 

Sintoizm (Tanrıların yolu) Yapon xalqının milli dinidir. 

Sintoizmin yaranması Yaponiyada bizim eranın I-III əsrlərinə 

təsadüf edir. Bu dinin təlimlərinə əsasən, Günəş ilahəsi Amate-

rasu əcdadlardan qalan torpaqların qoruyucusudur və imperator 

ailəsinin bu Tanrının nəslindən olduğu və onun təcəssümü 

olduğu bildirilir. 

Buddizmin Mahayana firqəsi təxminən eradan əvvəl 552-

ci ildə Yaponiyaya daxil oldu və Sintoizm dini ilə qarşılaşdıq-

dan sonra Buddizmin bir çox anlamları və təlimləri Sintoizm 

məzhəbinə köçürüldü. Milli tanrılara və imperatora sitayiş et-

mək, ölülər üçün qurban kəsərək xüsusi əməllər həyata keçir-

mək və vətənpərvərlik bu məzhəbin adət-ənənələrindəndir. Bu-

sido (yəni igidlər yolu) adlı mərdlik məktəbi də müəyyən miq-

darda Zen məzhəbindən ilham almış, şərəfin, mənliyin, namu-

sun qorunub saxlanması üçün mərdliyin və müqavimətin vacib 

olduğunu bildirmişdir. Elə buna görə də əsgərlər və döyüşçü-

lər məğlub olarkən xüsusi mərasim daxilində ömür boyu özləri 

ilə gəzdirdikləri xəncər vasitəsilə qarınlarını yırtırdılar. Sinto 

məzhəbi dəfələrlə yenilənmiş və sonda 1946-cı ildə imperato-

ra sitayiş etmək ənənəsi imperatorun özü tərəfindən ləğv edil-

mişdir. Hal-hazırda bu din Buddizmlə birlikdə Yaponiyada hə-

yatını davam etdirir. 

Sintoizmdə əcdadların adət-ənənələrini özündə əks etdirən 

kitablar mövcuddur. Bu kitablar tarixin müxtəlif dövrlərində 

hazırlanmışdır. Onlardan biri 806-cı ildə qələmə alınmışdır və 

bu kitab ruhani təbəqəsinin müdafiə olunması barədə yazılmış 



119 

hekayələrdən ibarətdir. Kitablardan digəri X əsrdə qələmə alın-

mışdır və bu kitabda Sintoizmin ibadətləri, adət-ənənələri və 

xüsusən də imperatora sitayiş adətləri barəsində geniş məlumat 

verilmişdir. 

Buddizm VIII əsrdə Yaponiyada tam formada genişləndi 

və ölkənin yüksək çinli məmurları da bu dini rəsmən qəbul 

etdilər. Elə bu səbəbdən də həmin zamanlar yerli və qədimi din 

olan Sinto ilə yeni meydana gəlmiş əcnəbi din olan Buddizm 

arasında uyğunluğun yaradılması ehtiyacı meydana çıxdı. O za-

man Buddizmin bəzi ruhaniləri araşdırmalarını elan edərək bil-

dirdilər ki, Yaponiyanın qədim tanrıları ayrı-ayrılıqda Budi 

Satva olublar və elə orada zühur ediblər. Eləcə də Günəş tanrısı 

olan Amaterasunun Buddanın Yaponiyadakı tam zühuru oldu-

ğunu bildirdilər. Bu firqəni Riyobo, yəni qarışıq Sintoizm ad-

landırdılar və onu genişləndirməyə, yaymağa başladılar. Belə-

liklə, Sintoizm yeniləşdi və yenidən dirildi. 

Təxminən 9 əsr sonra XVII əsrdə bəzi dini liderlər qədim 

Sinto dininin yenidən dirilməsi ideyasını irəli sürdülər və sonda 

1768- ci ildə Yaponiya xalqının ictimai həyatında yeni dəyişik-

liklər baş verdi. Bir müddət sonra imperator Sintoizmi rəsmi 

din elan etdi və Buddizmə aid olan hər şeyi məhv etməyə əmr 

verdi. 
 

Sintoizmdə qidalanma 

Sinto yaponların dediyi kimi cənub adalarından gələn Bud-

dizmlə sülh içində yaşayır. Yaponiyada orta ömür uzunluğu 

çox yüksəkdir. Burada əsas yeri yaponların qidalanma xüsusiy-

yətləri tutur. Yeməyin hazırlanmasında istifadə olunan qidalar 

öz müxtəlifliyinə görə fərqlənir: ilk növbədə bu bitki və dəniz 

məhsulları, cürbəcür tərəvəzlər, göyərti, dəniz və çay balığı, 

quş, kürü, yumurta, şirniyyatlardır. Çinlilərdə olduğu kimi ya-

ponlarda da düyü ən çox sevilən və geniş yayılan qidadır. Eyni 

zamanda yaponlar ət yeməklərində ən çox dana və donuz ətin-

dən istifadə edirlər. Adalarda geniş şəkildə dəniz məhsulları və 

müxtəlif tərəvəzlər: kələm, xiyar, badımcan, turp istifadə olu-
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nur. Soya və digər paxlalı bitkilər də məşhurdur. İlk yeməyi, 

ümumiyyətlə, xüsusi formada lobya əsasında hazırlayırlar. Belə 

şorbanı vermişel, ət və göyərti ilə yeyirlər. 

İkinci yeməyi isə yaponlar çox zaman balıqdan hazırlayır, 

onu əksər hallarda çiy, üzgəclərini kəsərək bişirirlər. Xüsusilə, 

yaponların milli mətbəxində müxtəlif istiotlu ədviyyatlardan 

geniş şəkildə istifadə olunur. Eyni zamanda yaponların süfrə-

sində hər zaman duzlu, turşuya qoyulmuş tərəvəz, marinadlaş-

dırılmış sarımsaq, duzlu xiyar olur. Yapon mətbəxində yemək-

lərin hazırlanmasında bitki və balıq yağı istifadə olunur. Yapo-

niyada yaşıl çay içmək adətdir. 

 
MÖVZU 8. TÜRK XALQLARININ QİDALANMA 

MƏDƏNİYYƏTİ VƏ ƏNƏNƏLƏRİ 
 

Fransız tədqiqatçısı J.A. Brilya Savaren “Dadın fiziologiyası” 

kitabında qeyd edirdi ki, millətlərin taleyi onların qidalanma-

sından asılıdır.  

Məlumdur ki, maddi mədəniyyətin bütün elementləri içəri-

sində (ev, geyim, qida, məişət əşyaları) xalqların etnik xüsusiy-

yətləri özünü parlaq şəkildə daha çox qidalanmada, süfrə mə-

dəniyyətində göstərir. Qidalanma mədəniyyətin ən mühafizəkar 

elementidir, hansı ki, uzaq keçmişdə yaranıb və bu günə qədər 

öz xüsusiyyətlərini qoruyub saxlayıb. Vaxtilə qədim insanlar 

onları əhatə edən və əlçatan qida resurslarından istifadə etməyə 

məcbur idilər. İnsan hər zaman elə yerdə yaşamaq istəyir ki, 

orada qida üçün lazım olan yabanı otlar yetişsin, məhsuldar 

əkin sahələri olsun, vəhşi heyvanları ev şəraitində əhilləşdirsin. 

İnsanlar əvvəlcə səpində və biçində yabanı dənli bitkilər əkir- 

dilər. Sonralar isə Kiçik Asiyanın yüksək dağlarında, Fələstin-

də, İranda və Cənubi Türkmənistanda, habelə Şimali Afrikada 

yetişən arpa, daha sonralar digər dənli bitkilər, buğda və darı 

yetişdirməyə başladılar. Bunun, ilk olaraq harada baş verməsini 

demək çətindir. Lakin hər bir halda Kiçik Asiyada, İranın dağ-

lıq ərazilərinin qərb yamaclarında artıq b.e.ə. XI-VIII minil-
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liklərdə taxıl əkilir və ondan çörək bişirilirdi. Misirdə, Balkan-

larda və Cənubi Türkmənistanda taxılı b.e.ə. VI minillikdə ək-

məyə başlamışdılar. Təxminən bu dövrdə, həmin yerlərdə keçi-

ni, qoyunu, öküzü (ovçular iti daha əvvəllər, qədim daş dövrün-

də) əhilləşdirmişdilər. 

Qədim türklərin qidalanma sistemi Cənubi Qafqazın iqlim 

xüsusiyyətlərinin təsiri altında formalaşmışdır. Uzun müddət 

Xəzəryanı düzənliklər hər zaman isti qış iqliminə görə fərqlə-

nirdi. İsti qış iqlimindən sonra onu isti yay əvəz edirdi. Cənubi 

Qafqazın dağ rayonlarında qış çox sərt, yay isə isti keçirdi. Be-

ləliklə, Cənubi Qafqazın əlverişli iqlim şərtləri burada erkən 

olaraq heyvandarlıq və əkinçilik üçün böyük imkanlar yarat-

mışdır. Arxeoloji materiallar sübut edir ki, artıq b.e.ə. VI minil-

likdə Cənubi Qafqazda əkinçilik və maldarlıq inkişaf etmişdir. 

Məşhur rus alimi N.Y.Merpertə görə: “Burada istehsal forma-

larının son dərəcə erkən yaranması ilk növbədə Qafqazın zən-

gin ehtiyatları becərilən bitkilərin, ilk növbədə dənli bitkilərin 

və heyvanların saxlanması ilə bağlıdır”. 

Məşhur rus arxeoloqu M.N.Poqrebova yazırdı ki, Cənubi 

Qafqazda təsərrüfatın əsasında əkinçilik və maldarlıq dururdu. 

Bu sahələrin ikisi də çox qədimdən formalaşmışdır. Lakin b.e.ə. 

II minilliyin sonunda Qafqaz əhalisinin təsərrüfat həyatında bö-

yük dəyişikliklər baş vermişdir. Əvvəla, bu köçəri heyvandarlı-

ğın inkişafı ilə, yəni yayda sürülərin dağlara, qışda ovalıqlara 

köçməsi ilə əlaqədardır. Xırda mal-qaranın əhəmiyyəti artmış-

dı. Eramızdan əvvəl birinci minilliyin əvvəllərinə aid abidələr-

də xəndək lövhələri də daxil olmaqla xeyli kənd təsərrüfatı 

vasitələri bu ərazilərdə yüksək əkinçilik mədəniyyətinin oldu-

ğunu sübut edir. 

Rus tədqiqatçısı K.X.Kuşnareva məlumat verir ki, qədim 

yaşayış məskəni olan Üzərliktəpədə, Mil düzündə taxıl və qış-

da quzuları saxlamaq üçün çuxurlar aşkar olunmuşdur. O yazır 

ki, bu soyuq mövsümə və hazırda Mil çöllərində saxlanma qay-

dalarına uyğun olduğunu göstərir. K.X.Kuşnareva, həmçinin 
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bildirir ki, arxeoloqlar Üzərliktəpə ( e.ə. II minillikdə) qəsəbə-

sindəki evlərdən birində taxıl olan böyük küp və dən üyüdən 

hissələr tapmışdılar. Bu ərazilərdə tapılan arpa, darı toxumu, 

üzüm dənələri, paxlalı bitkilər, öküz, qoyun, keçi, at sümük-

ləri, həmçinin tunc tökmə və toxuculuq qalıqları burada qapalı 

natural təsərrüfatın olduğunu deməyə imkan verir. Bu, yaşayış 

məntəqəsinin sakinlərini zəruri olan bütün ehtiyacla təmin edib. 

Antik müəlliflərin məlumatına görə skiflər (qədim türklər) 

arpa, darı, soğan, sarımsaq emal edir və yığılmış məhsulu taxıl 

anbarına tökürdülüər. Qeyd etmək lazımdır ki, bu gün də taxıl 

anbarları azərbaycanlılar tərəfindən taxıl saxlamaq üçün istifa-

də olunur. Məhz bununla bağlı məşhur rus etnoqrafı C.Ş.Hacı-

yeva öz kitabı “Dağıstan tərəkəmələri” əsərində Dağıstanda ya-

şayan azərbaycanlıların qurduğu bu təsərrüfat çuxurları haq-

qında yazırdı: “Tərəkəmələrin məişət həyatında taxıl üçün ya-

radılmış olan çuxurları xüsusilə qeyd etmək lazımdır. “Dəyirmi 

planda olan bu çuxurun dərinliyi 2-2,5 metrə çatırdı. Divar-

larını qamışla möhkəmləndirir və alt hissəsini qalın bir saman 

təbəqəsi ilə düzəldirdilər. Taxılı çuxurlara xırdaladıqdan və cə-

rəyan altında qurutduqdan sonra tökürdülər. Çuxurun ağzını 

palıd lövhələri ilə bağlayır, yuxarı hissəsinə gil yaxırdılar. Xü-

susi bir ehtiyac olmasa, onu yaza qədər açmırdılar. 

Təbii ki, deyilən bütün məlumatlar türk xalqlarının nəinki 

təsərrüfat həyatı, məişəti haqqında, eyni zamanda onların mad-

di mədəniyyətinin əsas tərkib hissəsi olan süfrə mədəniyyəti 

haqqında təsəvvür yaratmağa imkan verir. 

Etnoqraflar qeyd edirdilər ki, hər bir milli mətbəx onu baş-

qa xalqların mətbəxindən fərqləndirən qida tərkibinə malikdir. 

Milli ərzaqlar mütəxəssislərin rəyinə görə məişətdə geniş yayıl-

mış, daha çox istifadə olunan gündəlik ərzaqlardır. Qədim türk-

lər üçün belə milli qidalar qoyun, arpa, buğda, darı, noxud, so-

ğan, sarımsaq, üzüm, alma, yabanı ədviyyatlar, süd, kəsmik, qay-

maq, qatıq, qurut, yağ hesab olunurdu. Qədim türklərin qida-

lanması ilə bağlı Antik dövrün yunan müəllifləri də məlumat 
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vermişdilər. Məlumdur ki, hələ qədim dövrlərdə antik yunan 

yazıçısı Homer skifləri (türklər) “at sağan və onunla qidalanan 

xalq” adlandırıb. Hippokrat yazırdı ki, skiflər qaynadılmış ət 

yeyir, at südü içirdilər. Strabon isə qeyd edirdi ki, onları ətlə, 

südlə, pendirlə təmin edən mal-qara onların alaçıqlarının ya-

nında otlayırdı. Qədim zamanlardan bəri qədim türklərə ət ye-

məyinin hazırlanması üsulları məlum idi. Onlardan aşağıdakı-

ları göstərmək olar: 

- Cəmdəyin boğazından qarın boşluğuna, odda közərdilmiş 

daşları atmaqla cəmdəyi bişirmək; 

- İsti kömürdə, ya da kül olan çuxurda, torpaq örtüyü və 

tökülmüş daşlar üzərində tonqal qalamaq; 

- Heyvan cəmdəyini şişə taxaraq tonqalda bişirmək. 

Əti kişilər adətən açıq havada hazırlayıb yeyirdilər. Keç-

mişdə təzə əti adətən yazda, mal-qaranın kütləvi qırğını zamanı 

yeyirdilər. Qalan vaxtlarda isə əvvəlcədən konservasiya məqsə-

dilə ilkin emal edilmiş ətlə qidalanırdılar. Qədim türklərə ətin 

hazırlanmasının digər üsulları da məlum idi: qurudulmuş, hisə ve-

rilimiş, duzlanmış. Əti böyük olmayan hissələrə ayıraraq hisə ve-

rib qurudurdular. Ətin konservləşdirilməsi ilə bağlı qədim xalq 

üsulları arasında ət unun istehsalı da əsas yer tuturdu. Əti qazanda 

xırda hissələrlə qaralana qədər qızardır, sonra isə onu una batırır-

dılar. Belə halda onu uzun müddət saxlamaq olurdu. Onu ehtiyat 

üçün saxlayıb nəqliyyatla uzaq məsafələrə də göndərirdilər. 

Türklərin etnogenezini öyrənən rus tədqiqatçısı D.E.Yere-

meyev yazır ki, türklərin maldarlıq ənənələrində süd məhsulla-

rının xüsusi yeri var. Türk mətbəxində, süd yeməklərinin bollu-

ğunda bəzən südlə qidalanan köçərilərin izinin olduğu qeyd 

edilir. Süddən bişirilmiş şorbalar, qurudulmuş kəsmik püresi 

türk yeməklərində böyük yer tutur. Türkiyədə qoyun xüsusilə 

yüksək qiymətləndirilir. Bu, əsasən, qoyun saxlayan türk köçə-

rilərindən miras qalıb. 

Azərbaycan xalqının əcdadlarının qidalanma ilə bağlı ma-

raqlı məlumatlarına XV əsrin ispan səyahətçisi Rui de Klavi-
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xonun gündəliklərində rast gəlirik. Rui Qonzales de Klavixo 

1403-1406-cı illərdə öz patronu Kastilya kralı III Henrixin tap-

şırığı ilə səfirliyin tərkibində Kastilyadan Səmərqəndə böyük 

bir yol qət etmişdir. O qeyd edirdi ki, Təbrizə iki günlük məsa-

fədə olan elçilərin türkmənlər adlandırdıqları insanları tanımaq 

imkanı olub. Öz gündəliyində Rui Qonzales de Klavixo yazır-

dı: “Bizə hər kənddən sovqat gətirirdilər. Onlara gələn qonaq 

tələsirsə, taxta döşəmənin üzərinə ağacın kölgəsində xalça sərər 

və qonağı həmin xalçanın üzərində otuzdurar, hər evdən tez 

əsasən, düyüdən hazırlanan yemək – çörək gətirərdilər. Yox, 

əgər qonaqlar bir neçə gün orada qalmaq istəsəydilər, onlara 

çoxlu ət təklif edirdilər. Onlarda heyvanlar çox olurdu: qoyun, 

dəvə, at və s. Xalq olaraq onlar çox əməksevər, yaxşı çapar və 

ox atan, cəsarətli döyüşçüdür. Əgər yemək çoxdursa yeyirlər, 

yoxdursa çörəksiz keçinirlər, yalnız süd və ətlə qidalanırlar. 

Ətə çox öyrəşmişdilər. Ət olamayanda suyla, ya da qaynadıl-

mış turş südlə qane olurdular. Bundan başqa onlar undan çox 

nazik yuxalar edir, onu incə kəsir və bişirirdilər. Bir az qay-

nayan kimi oddan götürürlər. Bunu çörəksiz və ətsiz yeməklə 

keçinirlər. Onların bir başqa yeməkləri də var ki, bunu aş ad-

landırırlar. De Klavixonun yazılarında türkmənlərin bu yeməyi 

aş adlandırması ona əsaslanırdı ki, bu söz orta əsrlərdə bir çox 

türk xalqlarının dilində yemək mənasında işlənib. Hal-hazırda 

Azərbaycanlılarda aş bütün xalqlara məlum olan plov yemə-

yidir. XI əsrin məşhur türk alimi Mahmud Kaşğarinin “Divanü 

Lüğati-t-Türk” lüğətində yazılıb ki, aş-yemək; aşlıq-taxıl, dənli 

bitkilər, çörək; aşçı-aşpaz deməkdir. 

Azərbaycan xalqının süfrə mədəniyyəti haqqında vaxtilə 

orta əsrlərdə ölkəmizə gələn səyyahlar tərəfindən də geniş mə-

lumat verilib. Onlardan biri XVI əsrdə Azərbaycanda olmuş ta-

nınmış ingilis səyahətçisi Entoni Cekinsondur. O yazırdı: “Şa-

maxıda olarkən Abdulla xan tərəfindən yemək süfrəsinə dəvət 

olunmuşdum. Şamaxı xanı Abdulla xan məni çox hörmətlə qar-

şıladı. O, məni yeməyə dəvət etdi və məsləhət gördü ki, ondan 
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uzaqda əyləşməyim. Pavilyonun içərisindəki döşəmə bahalı 

xalçalarla örtülmüşdü. Xanın oturduğu yerdə gümüş və qızıl 

saplardan toxunmuş dördkünc xalça və onun üzərində iki ba-

lınc qoyulmuşdu. Xan öz adamları ilə ayaqlarını qatlayıb otur-

muşdu, lakin görəndə ki, mənə belə oturmaq çətindi, tapşırdı 

ki, mənə stul gətirsinlər və məsləhət gördü ki, mən necə adət 

etmişəmsə, elə də oturum. Yemək vaxtı çatanda döşəməyə süf-

rələr salındı, yeməklər gətirilirdi. Zənnimcə, süfrədə 140 növ 

yemək olardı. Yemək bitəndən sonra onları süfrə ilə birlikdə 

aparır, onun yerinə təxmini sayı 150 olan başqa cür meyvə və 

yeməklər gətirirdilər. Cəmi iki dəfə açılan süfrədə 290 növ ye-

mək təqdim olundu. Yemək bitəndən sonra xan mənə, “səni 

görməkdən çox məmnunam” - dedi. 

Vaxtilə orta əsrlərdə Avropadan Azərbaycana gələn səya-

hətçilər, müxtəlif işgüzar səfərlərə yollanan dövlət adamları öz 

xatirələrində Azərbaycan xalqının mətbəxi haqqında geniş mə-

lumatlar vermişdilər. 

1634-cü ildə Holşteyn (Almaniya) səfirliyinin tərkibində Azər-

baycana gələn Adam Oleari öz memuarlarında qonaq olduğu 

Azərbaycan mətbəxinin bəzi tərəfləri haqqında yazmışdır: “Təş-

kil olunmuş qonaqlıq dörd bişirilmiş yeməkdən ibarət idi. Bu 

kiçik dairələr şəklində doğranmış ağac şişlərdə qızardılmış qu-

zu əti, bir neçə tikə ağ balıq, kəsmik və bir neçə qab düyünün 

böyük kişmişlə bişirilməsi və bişmiş quzu əti ilə süfrəyə veril-

məsindən ibarət idi. Lakin biz necə təxmin edə bilərdik ki, Holş-

teyn (Almaniya) səfirliyinin şərəfinə verilən nahar menyu-

sunda kabab və plov yeməyi də var?”. 

Daha sonra A.Oleari yazır: “Ondan sonra üç saat ərzində 

musiqiyə qulaq asdıq, yenidən masaya başqa yeməklərlə bir-

likdə bütöv şəkildə bişmiş qoyun ciyəri və 5-6 kq ağırlığında 

olan və tərkibi təmiz yağ olan qoyun quyruğu gətirildi. Dadı 

heç də pis deyildi. Şamaxıda olarkən bizim nümayəndə 

heyətini Novruz adlı bir tacir yeməyə dəvət etmişdi. Dəvət ke-

çirilən otağın bütün divarlarında İran və Türk xalıları asılmışdı. 
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Tacir bizi qarşılamaq üçün qapıya çıxmışdı. Bizi çox hörmətlə 

qarşıladı və iki gözəl otaqdan keçməklə yuxarıdan aşağıya doğ-

ru xalçalarla döşənmiş və qızılı parçalarla bəzədilmiş otağa 

apardı. Hər otaqda bizim rahatlığımız üçün xalçalarla örtülmüş 

masalar, oturacaqlar qoyulmuşdu. Masaya bağ meyvələri - üzüm, 

alma, yemiş, ərik, şaftalı, badam və şirniyyatlar düzülmüşdü. 

İki cür üzüm (onlardan biri çox böyük olmayan, çox şirin və 

tumsuz idi) qoz, fıstıq, masalarda müxtəlif meyvələrdən hazır-

lanmış mürəbbələr, üzərinə ipək örtüklər salınaraq qoyulmuş-

du. Biz süfrəyə oturarkən şirniyyatların üzərində olan ipək ör-

tüyü götürüb, yeməyi təklif etdilər və eyni zamanda çox sərt 

araq, bal və pivə tökdülər. Bundan sonra bizi 2 saat qonaq etdi-

lər. Şirniyyatlar yığılandan sonra süfrə yenidən açıldı, mis və 

gümüş qablarda yeməklər gətirildi. Bütün nimçələr müxtəlif 

rəngli bişmiş düyü ilə dolu idi. Üzərinə isə bişmiş və qızardıl-

mış toyuq, ördək, dana, qoyun əti və balıq qoyulmuşdu. Xüsusi 

diqqətlə hazırlanan yeməklər çox dadlı idi. Onlar masada bı-

çaqdan istifadə etmir, bizə də əti necə ayırmağı və yeməyi öy-

rətdilər. Əslində toyuq və digər ətləri süfrəyə gətirənə qədər ra-

hat tikələrə parçalayırdılar. Düyünü çörəksiz, böyük barmaqları 

ilə götürür, üzərinə balaca ət qoyub yeyirdilər. Nahar zamanı 

çox az içirdilər. Nəhayət, hər adama çini fincanda içmək üçün 

isti qara qəhvə verirdilər”. Mahmud Kaşğarinin lüğətində indi-

ki dövrə qədər bir çox türk xalqlarının və Azərbaycan türk-

lərinin leksikonunda saxlanmış xeyli sayda qidaların və yemək-

lərin adları qeyd olunmuşdur. Məsələn, süd, ayran, qatıq, qay-

maq, süzmə, qurut, bal, bəhməz, çaxır, sirkə, çörək, əppək, yu-

xa, yarma, qovurma, qıyma, buğlama, külləmə kimi yeməklərin 

adları hələ min il bundan qabaq müasir azərbaycanlıların əc-

dadlarına, türklərə və türkmənlərə məlum idi və Mahmud Kaş-

ğarinin lüğətində qeyd olunmuşdu. 

Rui de Klavixonun Mahmud Kaşğarinin dövründə təsvir 

etdiyi yeməyə gəlincə bu yemək tutmac adlanırdı. Bu yemək 

unla hazırlanan əriştə formasında idi. M. Kaşğarinin sözlərinə 
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görə tutmacın hazırlanmasında istifadə olunan nazik əriştələr 

oğuzlarda tutmac çöpü adlanırdı. 

Məşhur türk alimi Faruq Sümər özünün “Oğuzlar” kitabın-

da məlumat verir ki, tutmac indiki dövrdə olduğu kimi, oğuz-

ların da dövründə türklərin ən sevimli yeməyi idi. Türk alimi-

nin sözlərinə görə tutmacı bu gündə eynən oğuzlar dövründə 

olduğu kimi hazırlayırlar. F.Sümər qeyd edirdi ki, əvvəlcə xə-

mir yoğrulur, sonra isə sacda çevirib yüngül qızardır və romb 

şəklində kəsirdilər. Kəsilmiş xəmirləri su qaynayan qazana tö-

kürdülər. Yeməyə aid olan digər hissələri isə ayrıca hazırlayır-

dılar. Bu, xırda doğranmış və yağda qızardılmış qoyun əti və 

sarımsaqlı qatıq və ya qurut olmalı idi. Süfrəyə verilərkən tut-

mac ətlə, qatıq və ya qurudla servis olunurdu. Qeyd etmək la-

zımdır ki, ət və xəmir yeməkləri türk xalqlarının mətbəxində 

geniş yayılmışdı. Məsələn, azərbaycanlılarda xəmir yeməyi olan 

xəngəl; özbəklərdə laqman, mantı; qazaxlarda və qırğızlarda 

beşbarmaq; türkmənlərdə etli-ynaş; uyğurlarda suyqaş, kəsmə-

qudja. Bu yeməyin bütün komponentləri qoyun əti, buğda 

unundan hazırlanmış əriştə, qatıq və qurut, sarımsaq hesab olu-

nurdu. Yazılı mənbələr bizə Azərbaycan türklərinin əcdadları-

nın, türklərin, türkmənlərin, qaqauzların, oğuzların əsas qida 

xüsusiyyətlərini detallı şəkildə dəqiqləşdirməyə imkan verir. 

Oğuzların əsas qidası süd məhsulları, ət yeməkləri, un məh-

sulları, yeməli yabanı otlar və s. idi. Onların qida rasionunda 

qoyun, at, dəvə südü əsas yer tuturdu ki, ondan müxtəlif yemək 

və içkilər hazırlayırdılar. Su qatılmış qatığı dəri torbalarda və 

gil qablarda çalaraq yağ əldə edirdilər. Ayran formasında qalan 

qalığı isə içki formasında istifadə edirdilər. Günün altında qu-

rumuş qatığı qurut adlandırırdılar. At südündən hazırlanan içki 

kumıs adlanırdı. Əti soyutma, ya da qızartma bişirir, suyundan 

isə şorba hazırlayırdılar. Ən ləzzətli yemək isə şişdə çəkilən 

kabab hesab edilirdi. Kababın başqa bir növü qoyun tikələrini 

heyvan dərisinə bükərək ocaq altında bişirilməsi idi (külləmə). 

Onların qida rasionunda taxıl məhsulları və çörək də az yer 
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tutmurdu. Türk xalqlarının qida rasionunda çörək və buğda 

məhsullarının əsas yer tutması türk atalar sözləri ilə də təs-

diqlənir. Bu haqda Mahmud Kaşğarinin lüğətində də qeyd olu-

nur: “Geyinmək üçün kifayət qədər qoyun yunu, qidalanmaq 

üçün arpa yeməyi var”. 

Çörək gil sobalarda, təndirdə bişirilirdi. Dəyirmi yuxalar 

sacda hazırlanırdı. Oğuzlar şorbanı buğdadan hazırlayır, qatıq, 

sarımsaq və quru nanə əlavə etməklə süfrəyə gətirirdilər. Onla-

rın qida rasionuna eyni zamanda meyvə və tərəvəz, üzüm, al-

ma, yemiş də daxil idi. Meyvələr təzə formada istifadə olunur, 

müxtəlif şirniyyatlar da hazırlanırdı. Üzüm şirəsindən bəhməz 

bişirirdilər. 

Məlumdur ki, qədim türklərdə görkəmli hərbçilərin, başçı-

ların xatirəsinə atı qurban vermək adət idi. Bunu arxeoloqların 

apardığı tədqiqatlar nəticəsində Borsunluda, Basarkeçərdə və 

digər yerlərdə aşkar olunan maddi mədəniyyət nümunələri sü-

but edir. Məsələn, Borsunlu kurqanında (Azərbaycanda Mil 

düzü) b.e.ə. XII əsrdə tayfa başçısı səkkiz atla bir yerdə basdı-

rılıb. Qəbrə tunc silahla yanaşı həm də böyük yemək ehtiyatı 

qoyurdular. İki böyük tunc qazanda qoyun əti və iribuynuzlu 

heyvanın əti olurdu. Qədim türklər uşağa ad qoyulanda, xanın 

taxta keçməsi, döyüş dəstələrinin hərbi səfərdən qayıtması, 

eləcə də görkəmli döyüşçülərin, tayfa başçılarının dəfn edilmə-

si zamanı ümummilli şənliklərdə at, dəvə, qoyun qurban kəsir-

di. Məsələn, “Oğuznamə”də deyilir ki, doğma yurda qayıdış 

münasibətilə Oğuz belə bir bayram naminə 50 min qoç kəs-

məyi əmr etdi. Bundan başqa “Oğuznamə”də xatirə və ya yas 

məclisi ilə bağlı verilən yemək haqqında da məlumat var. Mə-

sələn, Yanal xan öləndə onun şərəfinə böyük bir yemək məra-

simi təşkil edilmişdir. 

Arxeoloqlar məlumat verir ki, dağlıq yerlərdə kurqanların 

altında olan böyük qəbirlərdən heyvan sümüklərinin izləri ta-

pılmışdır. Bu maddi qalıqlardan aydın olmuşdur ki, bu məra-

simdə yeyilən ətin miqdarı 13 ton olmuşdur. Bu miqdarda ətin 
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çoxluğu təxminən 3 min insana çatardı. Etnoqrafik xüsusiyyət-

ləri nəzərə alsaq, böyük bayramlarda hər bir insan sutkada 5 kq 

ət yeyirdi. Tuvadakı Arjnan Kurqanının cənazə mərasimində ən 

azı 300 at əti yeyilmişdi. 

Onu da qeyd etmək vacibdir ki, Türk xalqlarınn əksəriyyə-

tinin müasir mətbəxi üçün qoyun əti xarakterikdir, donuz əti isə 

ümumiyyətlə, istisna edilmir. Bir çox türk millətlərinin bayram 

yeməyi əsasən, kabab hesab olunur. Qədim türklərə kababın bir 

neçə hazırlanma üsulu məlum idi. Ən qədim üsulla ətdən kül-

ləmə və quyu kababını hazırlayırdılar. Külləməni bişirmək üçün 

bir qoçun cəsədini onun dərisinə büküb, kül və isti kömürlərlə 

doldurulmuş bir çuxura basdırırdılar. Sonra çuxura torpağın na-

zik qatından tökür, yuxarı hissədən odu yandırır, üç saatdan 

sonra onu qazır, dərisindən çıxarıb süfrəyə verirdilər. Türk kənd-

lilərinin maddi mədəniyyətinin məşhur tədqiqatçısı rus etnoqra-

fı V.P.Kurilyev məlumat verirdi ki, Mərkəzi Anadoluda təndir 

kababı hazırlayırdılar. Bu zaman qoyunu qızardır və onu tən-

dirdən asırdılar. Çevirmə kababını da bu qaydada bütöv heyvan 

cəmdəyindən edir, qarnını isə bibər, duz və müxtəlif ədviyyat-

larla tikirdilər. Cəmdəyi böyük şişə taxır, odun üstündə qızar-

dırdılar. Şişkabab çox zaman “şaşlıq” (türk sözü olan şişlik sö-

zündən götürülüb) kimi də adlandırılan qoyun ətindən hazırlan-

mış yeməkdir. 

Türk xalqları şorbaların, sıyıqların, xəmir xörəklərinin ha-

zırlanmasında müxtəlif süd məhsullarından geniş istifadə edir. 

Türk xalqları qatığı, yağı, ayranı, süzməni, qurudu və digər 

ağartı məhsullarını təkcə yarımfabrikat kimi deyil, eyni zaman-

da ayrıca bir yemək kimi çörəklə də istifadə edirlər. Ağartı 

məhsullarının əksəriyyətini südü turşudaraq əldə edirdilər. 

Türk xalqlarının müasir qidalanma sistemi onları birləşdirir. 

Bundan əlavə, burada ümumi prinsiplər qış üçün ət və süd 

məhsullarının saxlanması idi. Hələ qədimdən qış üçün qoyun 

ətindən qovurma hazırlayırdılar. Bu qazanda qızardılmış quzu-

dur ki, onu küpdə saxlayırdılar. Küpə qoyulan qızardılmış qu-
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zunun üzərinə qoyun yağını tökürdülər. Qışda isə ondan müx-

təlif yeməklərin hazırlanmasında istifadə edirdilər. 

V.P.Kurilyev yazır ki, türk kəndliləri qış üçün həmişə ət 

tədarükü görürdü. Adətən onu payızda mal-qara yaxşı bəslənən 

vaxtı edirdilər. Ən çox yayılmış qızardılmış quzu qovurma-

sıdır. Yozqatın qədim əyalətlərində qış üçün qıyma adlanan 

xırda doğranmış tikələri qoyun piyində qızardırdılar. Qoyun 

ətindən olan doğranmış böyük tikələr və sümükləri qoyun pi-

yində qızardır və ona sızqıt deyirdilər. Başqa ət məhsullarının 

konservləşdirilməsi ilə bağlı sirləri (basdırma, doldurma, sucuq-

kolbasa) müasir türklər öz əcdadlarından, qədim türklərdən 

götürüblər. Bizim əcdadlarımız hələ keçmişlərdən qışa tədarük 

üçün süd məhsulları hazırlayırdılar. Etnoqrafların fikrinə görə 

qış üçün hazırlanan ən qədim ağatrı məhsulu qurud olub. Quru-

du adətən yay və payız aylarında hazırlayırdılar. Süzməni, qatı-

ğı, duzu qarışdırır, ondan yumru dairələr hazırlayır, üzərini tən-

ziflə örtüb, günün altında qoyurdular. Bir neçə gündən sonra 

qurud hazır olurdu. Qış aylarında qurudu isti suda həll edir və 

müxtəlif yeməklərdə istifadə edirdilər. Türk xalqları qışa yağ 

və süd tədarükü də görürdü. S.Ş.Hacıyevin sözlərinə görə Da-

ğıstanda yaşayan azərbaycanlılar pendiri uzun müddət sax-

lamaq üçün onun bir neçə növünü hazırlayırdılar. O yazır ki, 

şor üçün qatıqdan kəsmik hazırlayırdılar. Onu yaxşı süzür, çö-

rək forması verir, uzun müddət özünü tutmasını gözləyir, bas-

dıraraq saxlayırdılar. Sonra onu lazım olduqda duzdan çıxardır və 

xüsusi süzgəcdən keçirirdilər. Alınmış kütlə təxminən 15-20 kq 

olurdu. Xüsusi ətirli otlardan qara çörək otu əlavə edirdilər. Bu 

ədviyyat türklərdə xüsusi olaraq pendir üçün istifadə olunur. 

Sonra ona su, bəzən isə çox olmayan təzə kəsmik əlavə edib, 

yaxşı qarışdırır və saxlamaq üçün tuluğa qoyurdular. 

B.L.Kurilev məlumat verir ki, türk kəndliləri pendiri qatı-

ğın özündən hazırlayırdılar. Onu süzür, alınan kütləni duzlayır 

və tuluğa qoyub qışa saxlayırdılar. Qərbi Anadoluda pendiri 

küplərdə topağa basdırırdılar. Türk kəndliləri süd məhsullarının 
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hazırlanması zamanı qalan tullantıları da istifadə edirdilər. Bu 

məhsulların istehsalı və saxlanması üçün kəndlərdə heyvanın 

dərisindən, mədəsindən hazırlanmış qablardan istifadə edirdi-

lər. Beləliklə, bu qənaətə gəlmək olar ki, bir çox müasir türk 

xalqlarının qida sisteminin əsasını qədim Türk və Ön Asiya qi-

dalanma sistemi təşkil edir. 

 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 

 

Paytaxt – Bakı 

Dövlət dili  - Azərbaycan dili 

Dini - İslam dini 

Pul vahidi - Azərbaycan manatı 
 

Biz sizə ecazkar bir diyardan - Azərbaycandan, onun tək-

rarsız təbiətindən, çoxəsrlik mədəniyyətindən, tarixindən, bu 

diyarın qədim sakinlərindən, onun həyatından, müxtəlif mədə-

niyyətlər və sivilizasiyaları özündə birləşdirən adət və ənənələ-

rindən söhbət açmaq istəyirik. 

Azərbaycan Respublikası Cənubi Qafqazın şərqində, Xə-

zər dənizinin qərb sahilində yerləşir. Paytaxtı Bakı şəhəridir. 

Ölkə gözəl və zəngin təbiəti ilə seçilir. Şimaldan Rusiya (Da-

ğıstan), şimal - qərbdən Gürcüstan, qərbdən Ermənistan, cə-

nub-qərbdən Türkiyə və cənubdan İran ilə həmsərhəddir. Azər-

baycanın anklavı olan Naxçıvan Muxtar Respublikası Ermənis-

tanla şimal-şərqdə, İranla qərbdə və Türkiyə ilə şimal-qərbdən 

həmsərhəddir. Azərbaycanın Xəzər dənizi sektorunda Türk-

mənistan, Qazaxıstan, İran və Rusiya ilə sərhədə malikdir. 

Azərbaycan ərazisinin əlverişli təbii-coğrafi mühiti çox qə-

dim zamanlardan, təxminən b.e.ə. II-III minilliklərdən siviliza-

siyaların yaranmasına şərait yaratmışdır. Bu haqda antik müəl-

liflərdən Herodot, Strabon, Klavdi Ptolomeyin əsərlərində Azər-

baycanın coğrafi mövqeyi, sərhədləri, çayları, yamacları, meşə-

ləri, burada məskunlaşmış tayfalar, Xəzər dənizi və s. haqqında 

məlumatlar vermişdilər. 
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Azərbaycan bütövlükdə şimal yarımkürəsində yerləşir. Av-

ropa və Asiyanın qovşağında yerləşərək, geosiyasi və coğrafi 

mövqeyə malik olmaqla, qədim dövrlərdən indiyədək iqtisadi 

və mədəni əlaqələr üçün öz əhəmiyyətini qoruyub saxlamışdır. 

Azərbaycan Respublikasının relyefi çox müxtəlifdir. Onun 

relyefində düzənliklər və dağlar üstünlük təşkil edir. Azər-

baycanın iqliminə ölkənin coğrafi mövqeyi, relyefi və Xəzər 

dənizi əsaslı təsir göstərir. Burada yarımsəhra və quru çöl, sub-

tropik, mülayim və soyuq iqlimə rast gəlinir. Yer kürəsindəki 

11 iqlim tipindən 9-u burada olduğu müəyyən edilmişdir. Ölkə-

nin gözəl təbii sərvətləri, münbit torpaqları, çayları hələ qədim 

dövrlərdən burada əhalinin əsas məşğuliyyəti olan əkinçilik və 

maldarlığın inkişafına böyük zəmin yaratmışdır. Qədim dövr-

lərdən əcdadlarımız iribuynuzlu mal-qara saxlamış, atçılıqla 

məşğul olmuş, balıq tutmuş, taxıl əkmişdilər. Təbii ki, bu amil-

lər onu deməyə imkan verir ki, Azərbaycan xalqının qidalan-

masında heç bir məhdudiyyət olmayıb. Ölkəmizin əlverişli 

coğrafi mühiti onun qidalanma mədəniyyətinə böyük təsir gös-

tərib. Nəzərə alsaq ki, maddi mədəniyyətin ən mühüm tərkib 

hissəsi mətbəx mədəniyyətidir. Azərbaycan xalqının mətbəx 

mədəniyyəti olduqca zəngin və rəngarəngdir. Bu rəngarənglik 

və zənginlik onun təbii resursları ilə bağlıdır. Azərbaycan 

mətbəxi öz zəngin mətbəx mədəniyyəti ilə yanaşı, digər mədə-

niyyətlərdən də bəzi şeyləri əxz etmişdir. Buna səbəb ticarət 

karvanlarının və hərbi yolların Azərbaycan ərazisindən keçmə-

si ilə bağlıdır. Məsələn, zövq yaxınlığı baxımından Azərbaycan 

mətbəxi Anadolu mətbəxinə daha yaxındır. Ərəblərlə uzun-

müddətli əlaqələr Azərbaycan mətbəxinə qəhvə bəxş etmiş, ta-

rixi İpək Yolu Çindən Azərbaycana çayı gətirmişdir. Digər tə-

rəfdən, rus mətbəxi ilə tanışlıq Azərbaycan mətbəxinə şi və 

borşu gətirmiş, digər tərəfdən Rusiya vasitəsilə Avropa mətbə-

xi ilə tanışlıq imkanı yaranmışdır. XIX əsrin sonlarında və XX 

əsrin əvvəllərində Azərbaycanda neft sənayesinin inkişafı ilə 

bağlı olaraq Avropa mətbəxi ilə birbaşa tanışlıq başlamış və bu 
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yalnız restoran mətbəxinə təsir göstərmiş, əhalinin alüminium 

qablardan istifadəyə öyrətmişdir. 
 

Azərbaycan xalqının qida mədəniyyəti    

Azərbaycan xalqının qida mədəniyyəti onun mətbəx mə-

dəniyyəti ilə sıx bağlıdır. Azərbaycan kulinariya mədəniyyəti 

təkcə xörəklər, onların hazırlanması texnologiyası deyil, həm 

də maddi mədəniyyətin əsas hissəsidir. Azərbaycan xalqının 

qida mədəniyyəti, onun tarixini, fəlsəfəsini, süfrə psixologiya-

sını, adətləri, fiziologiyanı, gigiyenanı, etikanı, estetikanı, poe-

ziyanı və mətbəxin digər aspektlərini, eləcə də Azərbaycan xal-

qının tarixən ətraf mühitlə tam harmoniyada yaşadığı ərazilərdə 

yaratdığı praktik vərdişləri özündə ahəngdar şəkildə birləşdirir. 

Azərbaycan xalqının qida mədəniyyəti onun tarixən yaşa-

dığı indiki Azərbaycan Respublikası, Güney (İran) Azərbay-

canı, indiki Ermənistanın azərbaycanlılardan zorakılıqla təmiz-

lənmiş qədim İrəvan xanlığı, Zəngəzur və Göyçə mahallarının 

torpaqlarında, Gürcüstan azərbaycanlılarının qədimdən bəri ya-

şadıqları bölgələrdə, (Borçalı), Dağıstan ərazisində, o cümlə-

dən keçmiş Azərbaycan xanlıqlarından birinin mərkəzi olmuş 

Dərbənd və ətrafında yaradılmışdır. 

Təbii ki, mətbəx mədəniyyətinin yaranmasına və inkişafı-

na təsir göstərən ən mühüm amil - iqlimdir. Bu da öz növbəsin-

də bu regionun flora və faunasının növ müxtəlifliyini və zən-

ginliyini şərtləndirir, bütün heyvanların və bitkilərin yaşamağı 

və inkişafı üçün əlverişli şərait yaradır. Bunlar isə zəngin mət-

bəxin yaradılması üçün əsas bazadır. 

Zəngin mətbəx yaradılması üçün vəhşi heyvanlardan, quş-

lardan, balıqlardan və bitkilərdən istifadə ilə yanaşı, cəmiyyətin 

sonrakı inkişaf dövrlərində kənd təsərrüfatı məhsullarının isteh-

salı tələb olunur. Bunun üçün əhali yüksək əkinçilik və heyvan-

darlıq mədəniyyətinə malik olmalıdır. Xəmirdən və dənli bitki-

lərdən mürəkkəb xörəklər yalnız o halda hazırlanardı ki, kənd 

təsərrüfatı məhsullarının istehsalı çörək bişirilməsinə və çörəyi 

əvəz edən məhsullara tələbatdan artıq olsun. Yalnız taxılın yer-



134 

də qalanını kifayət qədər uzun bir müddət saxlamaq lazım gə-

ləndə mürəkkəb xörəkləri eksperimentləşdirmək və hazırlamaq 

imkanı olurdu. Bu, əsrlərcə davam etdikdə, tədricən yeni-yeni 

xörəklər yaranır və xalqın yaddaşında möhkəmlənirdi. Təkcə 

“çətən”in (aşsüzənin, süzgəcin arxaik forması) varlığı dənli bit-

kilərdən və xəmirdən xörək hazırlanmasının tarixini eramız-

dan V-VI min il əvvələ aparır və sabit məhsul müvafiq olaraq 

əkinçiliyin yüksək səviyyəsi haqqında danışmağa imkan verir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Güney Qafqazda mətbəx üçün zə-

ruri olan xammalı əsasən, yüksək əkinçilik və heyvandarlıq 

mədəniyyətinə malik olan azərbaycanlılar istehsal edirdilər. 

Məsələn, gürcü alimi M.İ.Tkeselov 1888-ci ildə İrəvan xanlığı 

ərazisində yaşayan azərbaycanlılar haqqında yazırdı: “Kəndlər-

də taxılçılıq, əkinçilik və bağçılıqla məşğul olurlar. Təbii ki, 

düzənlik yerlərdə, yaylaqlarda təkcə heyvandarlıqla məşğul 

olmurlar, azərbaycanlılar əsasən, çay sahillərində yaşadıqların-

dan onları əkinçi xalq adlandırmaq olar”. Azərbaycan türkləri-

nin təsərrüfat həyatı haqqında məlumatlara bir çox tədqiqat-

çıların yazılı mənbələrində rast gəlmək olar. 

E.K.Artamanov 1889-cu ildə İran barədə yazarkən qeyd edir-

di ki, taxılı daha çox Azərbaycan, Xorasan, Kirmanşah, Fars, 

İsfahan və Yəzd verir. O.V.Soloqub 1852-ci ildə yazırdı: “Azər-

baycanlılar yaşayış yerlərinə müvafiq olaraq öz fəaliyyətlərini 

əkinçiliyə və maldarlığa yönəltmişlər və Zaqafqaziyada əsas is-

tehsalçı qüvvədirlər”. İ.V.Seqalov 1902-ci ildə qeyd edirdi ki, 

“Müsəlman xalqı əsasən, Bazarçay, Ayrıçay, Bərgüşad, Oxçu-

çay və onların qollarının, eləcə də Arazın sahillərində yaşa-

yırlar, erməni əhalisi isə sərt təbiətli dağlıq yerlərdə pərakəndə 

halda yaşayırlar. Erməni kilsələrinin çox böyük hissəsi (15 yaş-

dan 40 yaşadək) ehtiyac üzündən hər qış Xəzər sahillərinə, Ba-

kıya və Tiflisə qazanca yollanırlar. Burada onları nökərçilik 

xidməti, küçə həyatı cəlb edir. Azərbaycanlılara gəldikdə, onlar 

düzənliklərdə və yaxşı əkinçilik şəraitində yaşayırlar.” 

Səyyahların, alimlərin, tacirlərin, diplomatların və digərlə-

rinin qeydləri, eləcə də arxeoloji qazıntılar sübut edir ki, bu tor-
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paqlarda qədimdən çox böyük həcmdə taxıl, düyü, küncüt, so-

ya bitkiləri, çuğundur, qovun, qarpız, üzüm, alma, nar, heyva 

və buna bənzər digər əkinçilik, bağçılıq və bostançılq məhsul-

ları yetişdirilirdi. Bitkiçiliyin bu məhsulları, eləcə də təzə və 

qurudulmuş balıq, kürü, bal, kərə yağı və digər heyvandarlıq 

məhsulları ilə nəinki yerli əhali təmin olunur, həm də qonşu, 

yaxın və uzaq ölkələrə ixrac edilirdi. Bu, təkzibedilməzdir ki, 

əsrlər boyunca Qafqaz bazarları azərbaycanlılar tərəfindən is-

tehsal edilən heyvandarlıq və bitkiçilik məhsulları ilə təmin 

olunurdu. Y.D.Anqabadze və N.O.Volkova “Köhnə Tiflis” ki-

tabındakı qaynaqlara istinadən yazırlar: “Tiflis bazarlarına pen-

diri əsasən, osetinlər, azərbaycanlılar gətirir, pendiri habelə, 

borçalılar (azərbaycanlılar) da satırlar. Tiflis bazarlarında Azər-

baycandan, Göyçə gölündən (həmin ətraf Ermənistana verilən-

dən sonra Sevan gölü adlandırılır) gətirilmiş qızıl balığa böyük 

tələbat var idi”. 

Beləliklə, Cənubi Qafqazda zəngin mətbəx yaratmaq və in-

kişaf etdirmək imkanına, mətbəx üçün güclü xammal bazasına 

malik əsas xalq azərbaycanlılar olmuşlar. 

Erməni, gürcü, fars və digərlərinin mətbəxlərində xörəklə-

rin böyük əksəriyyətinin mənşəyinin ad etibarilə Azərbaycan 

türklərinə bağlılığı məhz bu faktla izah edilir. İqlimdən sonra 

mətbəxə təsir edən başlıca faktor ocaqdır. Misal üçün Slavyan 

mətbəxində bir çox şirin kökələr, sudabişmə və pörtləmə xö-

rəklər şorbaların imkanları ilə ortaya çıxmışdır. Azərbaycan 

mətbəxinin yaradılması və inkişafı çox böyük dərəcədə təndir, 

kürə, buxarı, külfə, çala ocaq, sac, manqal və s. açıq və qapalı 

ocaqların olması ilə bağlıdır. 

Özünəməxsus qab-qacaqlar və mətbəx ləvazimatı xalqımı-

zın qida mədəniyyətinin formalaşmasına təsir göstərib. Bu gün 

də bizim evdar xanımlar heyvan dərisindən, daşdan, ağacdan, gil-

dən, şüşədən, metaldan və s. hazırlanmış qab-qacaqlardan isti-

fadə edirlər.  

Azərbaycan xalq mətbəxində yanacaq qismində indiyədək 

qaz və elektriklə yanaşı, odun, odun kömürü, təzək və digər va-
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sitələrdən istifadə edilir. Təzəkdən istifadə xüsusi maraq doğu-

rur. Təzəkdən istifadə edildiyi yerlərdə ağacların və kolların ya-

nacaq üçün doğranması azalır. Təzəyin hazırlandığı və istifadə 

edildiyi yerlərdə ciyər xəstəlikləri və nəfəs yollarının xəstəlik-

ləri olmur. Hind alimlərinin tədqiqatlarına əsasən, təzəyin yan-

ması zamanı əmələ gələn tüstü antiseptik xassələrə malikdir. 

Xalqın kulinar mədəniyyətinin səviyyə göstəricilərindən 

biri həmin xalqın suya, onun təmizlənməsinə münasibəti və su-

dan istifadə bacarığıdır. Qədimdən Azərbaycan xalqı suyu ağ 

və qara deyə iki yerə ayırır. Tərkibində çoxlu duzlar, ionlar, 

metallar olan su sərt - qara sudur. Əksinə, tərkibində ionların, 

metalın və duzların az olduğu sular yumşaq su hesab olunur. 

İçkilərin və xörəklərin hazırlanmasında yalnız yumşaq ağ su-

dan istifadə olunur. Adətən çayların, arxların, kanalların sahil-

lərində həmişə salxım söyüd basdırılır. Söyüdün antimikrob 

xassələrinə malik kökləri, budaqları və digər hissələri suyu sağ-

lamlaşdırır. Bu məqsədlə içində su olan qablara salxım söyü-

dün budaqlarından kəsib atırlar. Bəzən suya gümüş əşya da 

atırlar. 

Bəlkə də tarixdə suyun birinci və ən yaxşı təbii təmizlə-

yicisi indiyədək azərbaycanlılar tərəfindən istifadə edilir. Bu, 

suyu təmizləmək üçün istifadə olunan su daşıdır. Su daşı qara 

və ya ağ qumdaşından hazırlanmış içi oyulmuş piramidaya 

bənzəyir. Onun zirvəsi aşağıya doğru olmaqla xüsusi ağac da-

yaqların üzərində yerləşdirilir və altına təmiz suyun yığılması 

üçün qab qoyurlar. Daşı su ilə doldurur, bir çox hallarda suyun 

içərisinə gümüş əşya və ya söyüd budağı atırlar. Daşın kapilyar 

məsamələrindən keçən su damcı-damcı aşağıdakı təmiz su qa-

bına yığılır və bu zaman su təkcə təmizlənmir, həm də daşın 

məsamələrindəki təzyiqin fərqləri sayəsində və kapilyardan 

keçməklə təbii yolla sərinləşir. 

Qeyd edək ki, Azərbaycan xalqının gündəlik həyatında ən 

çox istifadə olunan məişət əşyası samovardır. Bu məişət əşyası, 

hətta milli atributa çevrilib. Təsadüfi deyil ki, XX əsrin ortala-
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rına qədər Azərbaycan ailələri qızlarını gəlin köçürərkən samo-

varı cehiz kimi hədiyyə verirdilər. Tarixi mənbələr sübut edir 

ki, Azərbaycanda 3700 il yaşı olan ən qədim samovar Şəki böl-

gəsində tapılıb. Bu, yaşı 2000 il olan Misir samovarından daha 

qədimdir. Bu isə onu deməyə imkan verir ki, bu məişət əşyası 

Azərbaycan xalqının məişətində çox qədimlərdən istifadə olu-

nur. Azərbaycan xalqının məişətində çay süfrəsi arxasında 

müxtəlif mərasimlərin təşkili özünəməxsus yer tutur. Çay dəst-

gahı adlandırdığımız bu cür mərasimlər həm də milli adət-ənə-

nəmizə çevrilib. Azərbaycanlıların qonaq qarşılayarkən süfrəyə 

hər şeydən öncə təzə dəmlənmiş çay verməsi təsadüfi deyil. 

Çay dəmləyərkən isə diqqət yetiriləsi əsas vacib məqamlardan 

biri istifadə edilən qablar və suyun qaynadılma texnologiya-

sıdır. Adətən çay keramik və ya çini qablarda dəmlənir. Su isə 

müxtəlif vasitələrlə - elektrik və ya od samovarlarında, elektrik 

və ya qaz çaydanlarında qaynadılır. Təzə samovar çayının əvə-

zi yoxdur. Samovar çayı dəmləmək üçün suyun qaynadılma-

sında istifadə edilən, içərisindən od yandırılması üçün boru 

keçən qabdır. Samovarın od yandırılan borusunun alt hissəsin-

də havalandırma dəlikləri, yuxarı hissəsində isə baca olur. Su 

ilə dolu samovar qaynadılarkən odun daha yaxşı yanması üçün 

bacaya əlavə boru keçirilir. Bundan başqa qaynama prosesi 

boyunca samovarın içərisindəki kömür arabir maşa ilə qarışdı-

rılır. Qaynama prosesi yekunlaşandan sonra samovarın yan tə-

rəfinin aşağı hissəsindəki lüləkdən su götürmək üçün istifadə 

olunur. 

Çox zaman rus mənbələrində məişətdə işlətdiyimiz bu me-

tal qabın ana vətəninin Rusiya olduğunu iddia edirlər. Lakin 

araşdırmalar göstərir ki, ruslar bu mətbəx əşyasını türklərdən 

mənimsəyiblər. Yazılı mənbələr göstərir ki, XVIII-XIX əsrlər-

də Lahıcda misgərlər çox gözəl samovarlar düzəldirdilər. Onla-

rın düzəltdikləri məişət əşyasına həm daxili, həm də xarici ba-

zarda tələbat var idi. Ölkəmizə gələn qonaqlara da samovar hə-

diyyə edilirdi. Samovarla bağlı Azərbaycan folklorunda atalar 
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sözləri, mahnılar, nəğmələr və başqa ibrətamiz kəlamlar var. 

Samovar çayı bu gün də öz aktuallığını qoruyub saxlayır. Azər-

baycana səyahət edən hər bir kəs mütləq ənənəvi çay mərasi-

mində iştirak etməlidir. Azərbaycanda ən məşhur içki növü ol-

maqla yanaşı, çay mədəniyyəti həm də hər bir azərbaycanlı 

üçün həyatın ayrılmaz tərkib hissəsinə çevrilib. Azərbaycanda 

istənilən bir evə qonaq gedərkən ilk olaraq qonaqpərvərlik əla-

məti kimi çay təqdim edilir. Çay əsasən, müxtəlif növ mürəb-

bələrlə təqdim olunur. Çaya xüsusi tam və ətir vermək üçün isə 

müxtəlif ədviyyatlardan istifadə edilməsi geniş yayılıb. Bu 

ədviyyatlardan darçın, mixək, kəklikotu, itburnu, qızılgül suyu 

və s. qeyd etmək olar. 

Çayın təqdim edilməsi mərasimi Azərbaycan mədəniyyəti-

nin çox mühüm tərkib hissələrindən biridir. Azərbaycan çayı-

nın əsl atributu armudu stəkandır. Ənənəvi çay stəkanı olan ar-

mudu stəkan müxtəlif materiallardan hazırlanır. Stəkanın adı isə 

onun formasından götürülüb. Bu stəkanın aşağı və yuxarı his-

sələrinin geniş, ortasının isə getdikcə daralan formaya malik ol-

ması çayın içiləcək qisminin içməli, aşağı qisminin isə isti qal-

masını təmin edir. 

Çayın hazırlanmasında əsas məqam onun dəmlənməsi üçün 

istifadə olunan qab və suyun qaynadılma texnikasıdır. Bu mə-

nada samovarda hazırlanan isti samovar çayının dadı bir aləm-

dir və öz unikallığı ilə digər çaylardan seçilir. Azərbaycanlılar 

günün istənilən vaxtı çay içirlər. Çay hər bir yerdə içilir və bu, 

hər bir tipik azərbaycanlının sosial həyat tərzinə çevrilib. 

Azərbaycanın hər bir guşəsində çay evləri və ya çayxana-

lar görmək mümkündür. Çayxana çayın ən çox içildiyi ictimai 

bir məkandır və bu mədəniyyət çox qədim və nadirdir. Çox za-

man rəsmi görüşlər, işgüzar söhbətlər belə çay süfrəsi ətrafında 

keçirilir. Azərbaycanda çay hər bir mərasimdə və şənlikdə təq-

dim olunur. Oğlanın ailəsi qıza elçi gedəndə də mütləq onlara 

çay təqdim edilir. Şirinçay onu bildirir ki, qız və ailəsi evliliyə 

razılıq verirlər. Çay bir nemət olaraq Azərbaycan xalqının adət-
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ənənəsinə o qədər sirayət edib ki, bəstəkarlar ona nəğmələr 

bəstələyiblər. Azərbaycanda çay mədəniyyəti qonaqpərvərlik 

və dostluqla əlaqələndirilir. 

Azərbaycan xalqının qidalanma mədəniyyəti də çox zəngin 

və rəngarəngdir. Bu zənginliyin əsas səbəbi Azərbaycan ərazi-

sində 9 iqlim qurşağı, vətənimizin flora və faunasının rənga-

rəngliyi ilə bağlıdır. Təbii ki, bu faktorlar Azərbaycan milli 

mətbəxinə də təsir etmişdir. Xalqımızın milli mətbəxi onun ta-

rixi qədər qədimdir. Neolit dövründə buğda, arpa və çəltik 

əkib-becərən yerli əhali ondan müxtəlif qida məhsulları hazır-

layırdı. Tunc dövründə maldarlığın inkişafı, qədim mətbəximi-

zi süd məhsullarının hesabına bir qədər də zənginləşdirdi. Bu 

gün verilən məlumatlara görə milli mətbəximizdə 2000-ə yaxın 

xörək növü vardır. 

Əsas inqrediyentlərin süd, ət, un, tərəvəz olduğu Azərbay-

can milli yeməklərinin hazırlanma və yeyilmə üsulları müxtə-

lifdir. Keçmişdə qida coğrafi şəraitə və sosial statusa görə fərq-

lənirdi. Azərbaycan qidasında çörək önəmli rol oynayır. Kənd 

ərazilərində dəmirdən düzəldilmiş, azca qabarıq olan sac 

üzərində bişirilir. Çörəyi təndirdə bişirmək rayonlarda, həmçi-

nin Azərbaycanın mərkəzi şəhərlərində geniş yayılıb. Təndir-

lərdə çörəkdən başqa lavaş da bişirilir. Azərbaycanda lülə ka-

bab lavaşla bir yerdə təqdim edilir. Həmçinin Azərbaycan plo-

vu hazırlanarkən lavaşdan istifadə edilir. Çörək məmulatı azər-

baycanlılar üçün müqqədəs nemət hesab edilir. Təsadüfi deyil 

ki, süfrə yığılarkən birinci çörəyi götürür və ona bərəkət kimi 

baxırlar. Hətta qızlar gəlin köçərkən belə, məsələn, Sabirabad 

rayonunda toydan sonra gəlin evə gələndə qayınana gəlinin 

çiyninə lavaş atır. Novxanıda yasdan sonra külçə ilə, bəzən 

içinə halva qoyulmuş lavaş verilir. Regionlardan asılı olaraq 

Azərbaycanda hər bölgənin özünəməxsus dadlı xəmir yemək-

ləri var. Məsələn, Qərb zonasında Qazax, Tovuz, Şəmkir, Qər-

bi Azərbaycan, Gürcüstanda qurudlu xəngəl, əriştə, Zaqatala, 

Qax, Şəki, Balakən bölgəsində sürhüllü, Bakı kəndlərində yaz 
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və yay aylarında içərisinə ət və göyərti qoyularaq qatlanan 

xəmir xörəyi - qutab, Bakı düşbərəsi və s. göstərmək olar. 

Ümumiyyətlə, Azərbaycanın bütün bölgələrində xəmir xörəklə-

ri olan xaşıl, əriştə aşı, umac, gürzə, qaşıqxəngəli geniş yayıl-

mışdır. Ət yeməkləri müxtəlifdir. Ən çox sevilən ət qoyun əti-

dir. Təzə qoyun və mal ətindən basdırma, ondan isə kabab ha-

zırlanır. Kabab, xüsusilə öz populyarlığı ilə seçilir.Təsadüfi de-

yil ki, hələ XVIII əsrdə Azərbaycanda olan görkəmli fransız 

yazıçısı Aleksandr Düma özünün “Qafqaz səfəri”adlı əsərində 

bu haqda yazmışdır. A. Dümanın səyahətindən yüz əlli il ötsə 

də yazıçının milli mətbəximizlə bağlı fikirləri, xüsusilə kababı 

necə hazırlamaq barədə fransızlara tövsiyələri bu gün də maraq 

doğurur. O yazırdı: “Mən səyahət etdikcə öz biliklərimi artırı-

ram. Belə ki, bir ləzzətli xörək növünə rast gələndə, elə həmin 

dəqiqə onun necə hazırlanmasını soruşub yazıram. Kabab mə-

nim səyahət boyu rast gəldiyim ən dadlı, ən ləzzətli yeməkdir. 

Bir parça qoyun ətini (əgər tapa bilsəniz, toyuğun sinə əti ol-

sun) tikə-tikə doğrayın, soğan, duz, istiotla qarışdırıb basdırma 

edin. Onu bir qaba yığın və 15 dəqiqə saxlayın. Manqal qalayıb 

köz düşənə qədər gözləyin, sonra isə tikələri dəmir və ya ağac 

şişlərə keçirdib, odun üzərində qızarana kimi çevirin. Sonra isə 

yeyin. Əgər imkanınız olsa, əti basdırma edərək bir gecə sax-

layın. Kabab bişəndən sonra onun üzərinə bir az sumaq əlavə 

edin. Onda daha da ləzzətli olacaq. Ruslar bizim kababa şaşlıq 

deyirlər. Rusların şaşlıq dediyi bu söz mənşəcə türk sözü olan 

“şişlik” sözündən götürülüb. Qədim “Kitabi Dədə Qorqud” 

dastanında “şişlik” sözünə dəfələrlə rast gəlinir. Azərbaycan 

şişliyinin, yəni kababının müxtəlif növləri var. Tava kababı, 

manqal kababı, təndir kababı, sac kababı, lülə kabab, basdırma 

kabab və başqaları bu qəbildəndir. 

Azərbaycan xalqının milli mətbəxində geniş yayılmış qo-

vurma da qədimliyi ilə seçilən milli xörəklərdəndir. Qovurma 

hazırlamaq üçün qoyun ətini tikələrə bölür, duzlayır və yağda 

qovururlar. Hələ qədim dövrlərdən qovrulmuş əti saxsı qablara 
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yığır və üzərinə əridilmiş quyruq yağı töküb qışa saxlayırdılar. 

Belə üsulla qovurmanı soyuducu olmadan aylarla saxlamaq 

mümkün olurdu. Qışda saxsı qabların ağzı açılır və qovrulmuş 

ətdən müxtəlif xörəklər hazırlanırdı. Azərbaycan milli mətbəxi 

həm də xəmir xörəkləri il zəngindir. Düşbərə, gürzə, qutab və 

digər xəmir xörəkləri adətən qış üçün xarakterikdir. Qədim 

dövrlərdən indiyə qədər xəmir xörəklərindən xalq təbabətində 

də geniş istifadə olunub. Xəmirdən hazırlanan umac və şorba-

lardan soyuqdəyməni aradan qaldırmaq üçün istifadə edilir. 

Azərbaycanın cənub bölgəsi özünün spesifik yeməkləri ilə 

məşhurdur. Buranın ən məşhur yeməyi ləvəngidir. Bu bölgədə 

balıqdan, toyuqdan, çöl quşundan dadlı ləvəngilər hazırlanır. 

Ölkəmizin milli mətbəxi balıq yeməkləri ilə də zəngindir. Buna 

səbəb ölkəmizin Xəzər dənizinin, Kür və Araz çaylarının zən-

gin və çeşidli balıq ehtiyatlarının olmasıdır. Ölkəmizdə nərə, 

çəki, qızıl balıq, kütüm və digər balıq növlərindən müxtəlif çe-

şiddə yeməklər hazırlanır. 

Bütün bunlarla yanaşı, Azərbaycan kulinariyasının, milli mət-

bəxinin, süfrə mədəniyyətinin şahı sayılan plovdur. Çox zaman 

azərbaycanlılar onu “aş” adlandırırlar. Plov Azərbaycan mətbə-

xinin atributu sayılır. Azərbaycan xalqının milli adət-ənənə-

sində plov əvəzedilməz yer tutur. Azərbaycanlıların ən hörmət-

li məclisində, bayramlarında, el şənliklərində plov verilir. Bir 

sözlə, azərbaycanlılar üçün plov yeməklərin şahı hesab edilir 

və bütün məclislərdə süfrəyə sonda gətirilir. Plovun Azərbay-

canda 200-ə qədər növü var. Bunlardan döşəmə plov, səbzi 

plov, fisincan plov, xan plov, südlü plov, çığırtma plov və baş-

qaları xalqımız tərəfindən əsrlər boyu sevə-sevə bişirilib və 

məclislərdə süfrələrə verilib. Azərbaycanda el şənliklərini, mə-

rasimləri plovsuz təsəvvür etmək mümkün deyil. 

Üzüm şirəsi, tut doşabı, zoğal, alça, gavalıdan turş kütlə-

turşlavaş hazırlanır. Qızardılmış ət və balığın sousunda nar şi-

rəsi - narşərab istifadə olunur. 
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Şirniyyatlar 

Azərbaycanda şirniyyat süfrələrinin özünəməxsus xüsusiy-

yətləri var. Şirniyyatlara halva, şəkərbura, şorqoğal, paxlava, 

şəkərçörəyi, dürmə, külçə, tıxma, bamiyə, mütəkkə və s. daxil-

dir. Şəki halvası, Şamaxı mütəkkəsi, Zaqatala və Bakı qura-

biyəsi, Qarabağ kətəsi, Bakı, Gəncə, Naxçıvanın təndir kökəsi, 

Lənkəran külçəsi, Quba - Xaçmaz qozçörəyi, Ordubad qozlu 

dürməsi, Quba tıxması, Muğan qəliti, İrəvan kətəsi kimi şirniy-

yatlar isə Azərbaycanın müxtəlif ərazilərinə aid şirniyyat növ-

ləridir. Azərbaycan xalqının ən əziz bayramı olan Novruz bay-

ramının öz şirniyyatları var ki, onu bu bayramın atributu hesab 

etmək olar. Bu, şəkərbura, paxlava, badambura, şorqoğalıdır. 

Bu şirniyyatlarsız Novruz bayramını təsəvvür etmək olmaz. 
 

İçki mədəniyyəti 

Azərbaycanda çay içmək geniş yayılıb. Əsas yeməkdən 

qabaq çayın süfrəyə gətirilməsi ənənədir. Azərbaycanda istifa-

də edilən çay uzun dövrlər boyunca Çindən gəlib. Azərbaycan-

da istehsal edilən çay əsasən, yaşıldır, ancaq qara çay da kifa-

yət qədər geniş yayılıb. Azərbaycanda istənilən yaşayış yerində 

çayxana var. Ancaq Orta Asiyadan fərqli olaraq, çayxanalarda 

nahar etmək olmur, çayın yanında yalnız konfet və şirniyyat 

verilir. 

Tarixən Azərbaycan süfrəsində istifadə olunan alkoqolsuz 

içkilər şəhləb, qəhvə, meyvə şərbətləri, ayran, atlama, körəməz, 

ovduxdur. Vaxtilə Azərbaycanda olmuş rus hərbi tarixçilərin-

dən biri yazırdı ki, azərbaycanlılar “içki məqsədilə əsasən, su, 

ən isti vaxtlarda isə ayran (suda qarışdırılmış qatıq) qəbul edir, 

varlılar isə şərbət içirlər”. Keçmişdə Azərbaycanda qəndab, 

xoşab, ovsala, heyva şərbəti, əzgil suyu, üzüm şirəsi, iskəncəbi, 

gülab şərbəti, araqnanə, bədmüşk və s. olmaqla süfrəyə müx-

təlif şərbət növləri qoyulurdu. Kakao, qəhvə və s. kimi Şərq 

süfrəsinə məxsus içkilər keçmişdə kəndli ailələrinin məişətinə 

sirayət etməmişdir. İstisna kimi, şəhərin kübar ailələrində ziya-

fət süfrəsində qəhvə içilirdi. 
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TÜRKİYƏ CÜMHURİYYƏTİ 
 

Paytaxt - Ankara 

Dövlət dili - türk dili 

Dini-islam dini 

Pul vahidi - lirə 
 

Türkiyə - rəsmi adı Türkiyə Cümhuriyyətidir (Türkiyə Res-

publikası). Paytaxtı Ankara olan, Avropa, Asiya və Afrika qitələ-

rinin bir- birinə ən çox yaxınlaşdığı nöqtədə yerləşən ölkədir. 

Ölkə torpaqlarının böyük hissəsi Anadolu yarımadasında, 

bir hissəsi isə Balkan yarımadasının çıxıntısı olan Trakiyada 

yerləşir. Ölkə üç tərəfdən Aralıq dənizi, Qara dəniz və onlar 

arasında yerləşən Mərmərə dənizi və Egey dənizi ilə əhatə olu-

nur. Türkiyə şərqdən Gürcüstan, Ermənistan, Azərbaycan və 

İran, cənubdan İraq və Suriya, qərbdən Yunanıstan və Bol-

qarıstan ilə həmsərhəddir. Bosfor boğazı, Mərmərə dənizi və 

Dardanel boğazı ölkənin Avropa və Asiya hissələrini bir-bi-

rindən ayırır. Paytaxt Ankara şəhəri olsa da, ölkənin əsas mə-

dəni və iqtisadi mərkəzi, həmçinin ən böyük liman şəhəri İstan-

buldur. İstanbul həm də xristian və islam mədəniyyətinin kəsiş-

diyi yerdir. Həm qərb, həm də şərq mədəniyyətinin ümumi ciz-

gilərini özündə əks etdidrir. Türkiyə yeddi müstəqil türk döv-

lətlərindən biridir. Əhalisinin əksəriyyəti İslam dininə etiqad 

edir. Ölkənin rəsmi dili türk dilidir. Ərazi və iqlim şərtləri ol-

duqca əlverişlidir. Ölkə aqrar ölkədir. Əkinçilik, heyvandarlıq 

yüksək səviyyədə inkişaf edib. Türkiyə ərazisinin 26,3 milyonu 

əkinçilikdə istifadə edilir. Ölkənin zəngin təbii resursları, iqli-

mi kənd təsərrüfatının inkişafına təsir göstərir.  

Türkiyədə dənizə görə mövqe, enlik və yüksəkliyə bağlı üç 

əsas iqlim tipi vardır: 

- Qaradəniz iqlimi; 

- Aralıq dənizi iqlimi; 

- Kontinental iqlim. 

Bu iqlim tipləri bölgələr daxilində dəyişikliyə malikdir və 

ona görə də alt tiplərə ayrılır. Məsələn, Daxili Anadolu, Cənub - 
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Şərqi Anadolu bölgələrində görünən kontinental iqlim tipi bir-

birindən qismən fərqlidir. Bu iqlim müxtəlifliyi Türkiyədə bir 

çox fərqli məhsulun yetişməsinə imkan vermişdir. Aralıq 

dənizi bölgəsində meyvə-tərəvəz, sitrus bitkiləri, Egey bölgə-

sində zeytun, tütün, sitrus bitkiləri, Trakiyada günəbaxan, Cə-

nubi Mərmərədə meyvə-tərəvəz, Qaradənizdə fındıq, çay, tü-

tün, Daxili Anadolu bölgəsində dənli bitkilər və şəkər çu-

ğunduru, Cənub - Şərqi Anadoluda isə pambıq və taxıl əkilir. 

Yemək mədəniyyəti ət mərkəzli olub, ot, süd, çörək, bal, balıq, 

yumurta, qatıq əsas qidalardandır.  

Heyvandarlıqda at, uzunqulaq, mal-qara, ayı, dəvə, qoyun, 

keçi, arı, ördək, toyuq bəslənir. Kənd təsərrüfatı məhsulları 

arpa, buğda, düyü, pambıq, balqabaq, paxla, noxud, lobya, kök, 

kələm, soğan, sarımsaq, xiyar, qırmızı turp, bamya, badımcan, 

pomidor, bibər, alma, tütün, çay, ərik, üzüm, kartof, heyva, 

armud, qovun, qarpız, nar, albalı, vişnə, banan, çiyələk, fıstıq 

kimi tərəvəz və başqa meyvələrdir. Bu gün Türkiyə dünyanın 

ən öndə gedən ölkələrindəndir. Türkiyənin gözəl iqlimi, şəhər-

ləri, burada vaxtilə Osmanlı dövründən qalmış abidələr bu gün 

də dünya sənət bilicilərinin diqqət mərkəzindədir. Türkiyə 

Cümhuriyyəti hər il milyonlarla turist qəbul edir. Bu gün Tür-

kiyə turizm sahəsində əvəzedilməz nailiyyətlər əldə edib. Dün-

yanın hər yerindən Türkiyənin əsas istirahət məkanları olan 

məşhur Antalya, Alanya, Bodrum və digər şəhərlərə kütləvi şə-

kildə turistlərin axını burada turizm infrastrukturunun yüksək 

səviyyədə təşkil edilməsi ilə bağlıdır. 

Türkiyə Oğuz, Anadolu, Osmanlı və Qərb mədəniyyətləri 

ilə qarşılıqlı əlaqədə mövcud olan zəngin mədəniyyətə sahib-

dir. Səlcuq və Osmanlı dövründə yaranmış adət və davranış nü-

munələri də qorunub saxlanılmaqdadır. Nənə və babaların ad-

ları adətən nəvələrə verilir. Bir çox bölgədə hər adın bir mənası 

var. Gündəlik həyatda milli təqvim istifadə olunur. Ancaq mə-

dəni həyat islam sivilizasiyası ilə bir-birinə qarışdığından, hicri 

təqvim adları daim qorunub saxlanılır. Rəcəb, Şaban, Ramazan 

ən çox qoyulan dini adlardır. 
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Türklər çadır qəsəbələrindən şəhərlərə, taxta evlərdən mən-

zillərə, kəndlərdən şəhərlərə köçmüşdür. Qərb geyimləri geniş 

yayılsa da, köhnə geyim mədəniyyəti hələ də davam edir. Qida 

mədəniyyəti ətdən ibarətdir. Bitki, süd, çörək, bal, balıq, yumurta 

və qatıq əsas qidalardır. Toxuculuq, dülgərlik, dərzilik ən çox ya-

yılan sənətlərdir. Çarşılardan marketə, bazarlardan supermarketə 

qədər gündəlik alış-veriş mədəniyyəti daim inkişaf edir. 

Türkiyənin gözəl, əlverişli iqlim şəraiti, axar çayları, me-

şələri, yamacları zəngin və rəngarəng türk mətbəxinin yaran-

masına təsir göstərib. Türk xalqının qida mədəniyyəti özündə 

Osmanlı dövrünün mətbəx mədəniyyətini, eləcə də Qərb mət-

bəxinin cizgilərini özündə əks etdirir. Türk mətbəxi əsasən, Os-

manlı mətbəxinin mirası, Çin, Fransız mətbəxləri ilə birlikdə 

dünyanın ən zəngin mətbəxlərindən biridir. Türk mətbəxi Me-

sopotamiya və Balkan mətbəxləri ilə əlaqədə olmuşdur. İstan-

bul Osmanlı sarayı mətbəxi türk mətbəxinin əhəmiyyətli bir 

hissəsini təşkil etmişdir. Osmanlı saray mətbəxində müxtəlif növ 

şorba, salat, ət yeməkləri və desert menyusu mövcud olmuş-

dur. Saray mətbəxi Bizans imperiyasından Osmanlı imperiya-

sınadək müxtəlif əsrlərin zövqü və təcrübəsi ilə yaradılan elit 

bir mətbəxdir. O dövrdə xalq mətbəxi sadə olmuşdur. Bu gün 

Osmanlı sarayı və xalq mətbəxinin qarışığı olan bir Türk mət-

bəxi meydana gəlmişdir. Həmçinin Türk mətbəxi regionlara 

görə də fərqlənir. Qaradəniz mətbəxi, Cənub-qərb mətbəxi, Or-

ta Asiya mətbəxi kimi bir çox region mətbəxlər özlərinə aid 

çoxsaylı və fərqli yeməklərə sahibdirlər. 

Şorbalar, xüsusilə qış aylarında türk mətbəxinin əvəzedil-

məz parçası hesab olunur. Mərcimək şorbası, Ezogəlin şorbası 

və Tarhana şorbası ən çox istifadə edilən şorbalardır. Ancaq 

türk mətbəxində şorbalar bununla bitmir. Ətlər, tərəvəzlər və 

paxlakimilər şorbaların əsas inqrediyentləridir. Ət suyu, un, yo-

qurt (qatıq) bu ərzaqları şorba halına gətirmək üçün istifadə 

edilir. İşqəmbə şorbasının alkoqol qəbulu zamanı yaranan baş 

ağrılarına yaxşı gəldiyi düşünülür. Bundan istifadə edən resto-
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ranlar adətən axşam saatlarında işqəmbə şorbasının servisinə 

başlayırlar. Türk mətbəxi eyni zamanda Qərbi Avropa, o cüm-

lədən qonşu xalqların mətbəxindən də faydalanıb. Məsələn, 

Osmanlılar Orta Asiyadan qatıq kimi ənənəvi bir qidanı, öz öl-

kələrindəki müxtəlif yemək bişirmə ənənələrini Orta Şərq mət-

bəxi ilə birləşdirdilər. Bu vəziyyət Osmanlı imperiyasının Os-

manlı yeməklərində kiçik parçalar və nümunələr ehtiva etdiyi 

müxtəlif bölgələrində müşahidə edilə bilər. Türk mətbəxi ho-

mogen (eyni) deyil. Bir tərəfdən ortaq Türk yeməkləri ölkənin 

hər yerində əldə oluna bilir, bununla yanaşı bölgə yeməkləri də 

mövcuddur. Qara dəniz bölgəsinin mətbəxi (Türkiyənin şimalı) 

Misir və hamsi balığına əsaslanır. Cənub-Şərqi-Urfa, Qaziantep 

və Adana isə kababları, məzələri və xəmir işinə əsaslanan şirin-

ləri; paxlava, kadayıf, künəfə və s. ilə məşhurdur. Xüsusilə Tür-

kiyənin qərb hissəsində zeytun ağacı yetişdirilir. Zeytun yağı 

yağlar içərisində ən çox Egey bölgəsi, Mərmərə bölgəsi və Aralıq 

dənizi bölgələrində işlədilir. Bu bölgələr həm də tərəvəzlər, otlar 

və balıq ehtiyatı baxımından bölgənin təməl xüsusiyyətlərini gös-

tərir. Orta Anadolu özünə xas keşkek, mantı (xüsusilə Kayseri) və 

gözləmə kimi xəmirli yeməkləri ilə məşhurdur. 

Son illər Türkiyənin turizm sahəsində əldə etdiyi uğurlar 

bir çox dünya xalqlarının türk xalqının qida mədəniyyəti, adət-

ənənələri ilə tanış olmaq imkanı yaradıb. Məsələn, Türkiyədə 

paxlava ilə şaurma yemək və sonra türksayağı qəhvə içmək in-

sana xüsusi zövq verir. Bu ölkədə hər bir insan özünü qastro-

turist və kulinariya mütəxəssisi kimi apara, o qədər də dəbdə-

bəli olmayan restoranlarda maraqlı təamları seçib kababı yeni-

dən kəşf edə bilər. 

Qastronomiya jurnalisti Anatoli Qendin tutu.ru portalında 

Türkiyə mətbəxinin möcüzələrindən bəhs edib. O yazıb: “Tür-

kiyə çimərlikləri artıq bizim üçün doğmadır. Oradakı yeməklər 

də elə ekzotik sayılmır - doyumlu, ləziz və lazımi qədər ədviy-

yatlıdır. Lakin bəzi incəliklər də var”. Türk xalqının süfrə mə-

dəniyyəti olduqca zəngindir. Türklər süfrəyə ilk olaraq məzə 
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(qəlyanaltı) düzürlər. Bizim süfrədən fərqli olaraq, onlarda qəl-

yanaltı sonsuzadək davam edə bilər. Masanın üzərində öz üsulu 

ilə bir-birinin ardı ilə kiçik boşqablar və ləziz məzələr dolu nim-

çələr düzülür. Adətən, birinci növbədə, süfrəyə zeytun və müxtəlif 

üsulla hazırlanmış zeytun yağları gətirilir. Sonra buxarda bişiril-

miş, qurudulmuş və marinada qoyulmuş balıq tikələri gəlir. Süfrə 

yağsız yoqurt və sarımsaq əlavə edilmiş tərəvəz püresi, brınza və 

digər pendir növləri ilə bəzədilir. Ardınca nazik doğranmış basdır-

ma, pörtlədilmiş toyuq soyutması və digər pendir növləri gətirilir. 

Təzə tərəvəz, salatlar, dolma və yumurta da masanı bəzəyir. Mey-

və və quru meyvələr türk süfrəsinin bəzəyidir. İsti nemətlərdən 

təndirdə bişmiş fətir, müxtəlif ölçülü içərisində ət, kartof və tərə-

vəz olan piroqlar və digər təamlar çox məşhurdur.  

Bu məzələrin (qəlyanaltıların) hazırlanması, qədim zaman-

ların məişəti ilə bağlı olan və həqiqətə bənzəyən bir detal var. 

Rəvayətə görə, XVI əsrdə hökmdar Qanuni Sultan Süleyman 

öz sarayında çox maraqlı bir qayda qoyub. Zəhərlənməkdən 

qorxan hökmdar onun üçün hazırlanmış yeməkləri azacıq por-

siyalarla qul-dequstatorlara yeməyi əmr edib. Həmin dövrün 

əyanları dərhal bu təcrübəni tətbiq ediblər. Zaman keçdikcə bu 

qaydanın kriminal tərəfi unudulub, sarayın kulinar adətləri isə 

milli ənənə halını alıb. 

İstənilən türk restoranının menyusunda mütləq “kabab” ya-

zılmış təam tapacaqsız. Bir çox hallarda bu, kiçik ət tikələridir. On-

ları uzun şişlərə düzür və kömür üzərində qızardırlar. Yəni, yerli 

şiş-kabab bizim bildiyimiz kababdır. Türklər şişdə müxtəlif tərə-

vəzlər - badımcan, pomidor, soğan da hazırlayaraq qarnir kimi ətə 

və ya balığa əlavə edirlər. Onların xoş qoxusu insanı doydurur. 

Qeyd edək ki, türk restoranlarında kababı bizim Qafqaz 

mətbəxindəki kimi şişlərdə gətirmək olmaz. Xüsusi hazırlıq 

keçmiş ofisiantlar bişmiş ət tikələrini şişdən ayırır və isti boş-

qablara düzürlər. Onları “kababçı” adlandırırlar. Lakin bu janr-

da hər şey o qədər də sadə deyil. Şiş - kababdan başqa, çəkilmiş 

qoyun və ya mal ətindən hazırlanmış qiymənin şişdə hazırlan-
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dığı şiş-küftə də təqdim olunur. Bu təamı hazırladıqda, ətlə ya-

naşı, habelə qoz ləpəsi, pendir, yumurta, göyərti və bir az düyü 

də tələb olunur. Bütün bu komponentləri yaxşıca qarışdırmaq 

lazımdır, çünki əks halda hazırlanmış qiymə şişdən kömürün 

üzərinə tökülə bilər. Bir neçə dəqiqədən sonra tam bişmiş və 

buğlanan şiş-küftəni boşqablara düzür və ya fətirin arasına qo-

yurlar. Bu təam menyuda Adana kababı adlanır. 

Türk mətbəxində şişsiz hazırlanan kabablar da var. Məsə-

lən, tərəvəzlə pörtlədilən və gil sobada bişirilən ət tikələri tən-

dir kababı adlanır. Nəhayət, ən yüksək kulinariya nümunəsi: əv-

vəlcə qarışdırılmış qiyməni enli şişlərə düzürlər və sonra onu çı-

xararaq nazik xəmirə bükürlər. Sobadan çıxan bu batonu kiçik ti-

kələrə bölüb süfrəyə verirlər. Bu, dönər kababı adlanır. Türklər-

də bu kababın 50-dən çox növü var. Hətta istənilən ət yemək-

lərinə əlavə edilən “kabab sousu” da hazırlanır. Kabablar arasın-

da balıq kababı da tez-tez təqdim olunan yeməklər sırasındadır. 

Bir çox türk restoranları, xüsusilə kiçik ailə lokantaları özü-

nəməxsus kabab növləri təqdim edirlər. Onların gizli hazırlanma 

reseptləri bu kababları daha da ləzzətli edir. Yerli sakinlər kabab-

çının məharətinə görə həvəslə bu kiçik restoranlara gedirlər. Türk 

xalqının qidalanma mədəniyyətində ləziz türk plovunun xüsusi 

yeri var. Türklər plovu (pilav) hazırlamağı çox sevirlər. Onlar 

həm də keyfiyyətli düyünü seçə bilirlər. Bu təamın hazırlanma-

sının ümumi qaydaları ilə yanaşı, uzun düyünü plov, xırda düyü-

ləri isə şorba, qiymə hazırlanmasında istifadə edirlər. Belə demək 

mümkünsə, plovun keyfiyyəti düyünün təzəliyindən, bişmə müd-

dəti isə istifadə olunan ətin suyundan asılıdır. Türkiyədə düyünü 

sənaye miqyasında istehsal etdikləri üçün seçim də çoxdur. 

Toy kimi ailə şənliklərində plov süfrənin bəzəyidir. Onun 

hazırlanmasında türklər hər zaman bacarıqlıdırlar. Onlar plova 

toyuq və quzu əti, ciyər və qoz da əlavə edirlər. Kişmiş isə plo-

va şirin dad verir. Habelə bu təama kərə yağı ilə əvvəlcədən şə-

kərə batırılmış gilənar da qatırlar. Əgər sizin boşqabınızda ətirli 

və ləziz düyünün yanında azacıq vermeşil də olsa, bu sizi təəc-
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cübləndirməsin. Çünki bu, ənənəvi reseptlərdən biridir. Türk 

plovlarının bir neçəsi bizim adət etdiyimiz Orta Asiya klassik 

plovundan fərqlidir. Belə ki, əvvəlcə düyünü dəmə qoyur, hazır 

olduqdan sonra bişirilmiş ət, balıq və ya tərəvəzlə qarışdırırlar. 

Hətta bu üsulla bəzi yeməkləri, ümumiyyətlə, düyüsüz də ha-

zırlayırlar. Məsələn, buğda yarmasından hazırlanan yemək də 

öz ləzzətinə görə düyü plovundan heç də geri qalmır. Türk 

mətbəxində balıq yeməklərindən də geniş istifadə olunur. Nə-

zərə alsaq ki, ölkə Aralıq dənizi, Mərmərə dənizi, Egey dənizi 

ilə əhatə olunub, təbii ki, burada balıq yeməklərinin olması 

təbiidir. Təəccüblü olsa da, üç tərəfi dənizlə əhatəli olan ölkə-

nin restoranlarında balıq yeməkləri ət təamlarından bahadır. 

Lakin türklərin hamsi adlandırdıqları kiçik balıqlardan hazır-

lanmış yeməklər istisna təşkil edir. Bu balıqlar Türkiyənin Qa-

ra dəniz sahillərində ən ucuz balıqdır. Onu yaxşıca qızardır, ha-

belə marinad sousda hazırlayıb süfrəyə verirlər. Bundan başqa, 

üzüm yarpaqlarında da bişirilən hamsi ləzzəti ilə seçilir. Bu ba-

lıqdan şorba və piroqlar da hazırlanır. 

İstanbulun yerli sakinləri bu balığın hansı sahilyanı resto-

randa daha yaxşı hazırlandığını bilirlər. Ona görə də onlar Bos-

forun sahillərinə kilkə yemək üçün getməyə ərinmirlər. Bu ba-

lığın yeganə problemi ondan ibarətdir ki, o, qışda daha ətli və 

ləzzətli olur. Həmin mövsümdə hamsi soyuq Qara dəniz sula-

rından daha isti Egey dənizinə köç edir. Lakin təbii şərait üçün 

yaxşı bir deyim var: Türkiyəyə yalnız çimərlik mövsümündə 

getmək lazımdır. Türkiyədə balıq yeməklərindən ən bahalı ola-

nı qalxan balığıdır. Bu balıq dənizlərdə nadir olduğundan və 

çox ləzzətli dadına görə digərlərindən baha satılır. Qalxan balığı 

ölkənin dəbdəbəli restoranlarında müştərilərə təklif olunur. 
 

Şərq türk şirniyyatları 

Türk mətbəxinin desertləri arasında ən populyar olan paxla 

vadır. Bu ləziz şirniyyatın tərkibində olan fındıq, qoz və badam 

ona xüsusi dad verir. Paxlavanın müxtəlif növləri var. Türkiyə-

də ən ləzzətli paxlavalardan biri Antəp şəhərində hazırlanır. Bu 
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paxlava çox nazik xəmir qatlarından və ağzı dada gətirən qoz 

əzməsindən hazırlanır. Bu şirniyyata limon suyu və qızılgül şi-

rəsi də əlavə edirlər. 

Türklər paxlavanı həm çay süfrəsində, həm də yeməkdən 

sonra desert kimi yeməyi sevirlər. Gözəl qoxusu və dadı olan 

türk paxlavası süfrələrin bəzəyidir. 

Hər nahar və şam yeməyindən sonra “tatlı” adlanan şirniy-

yatların süfrəyə verilməsi türk mətbəxinin fərqli xüsusiyyətidir. 

Ailə süfrələrində və restoranlarda ən çox yeyilən şirniyyatlar 

isə tulumba, künəfə, qazan dibi, südlü aşdır. Ümumiyyətlə, 

Türkiyədə istər şirniyyatlar, istərsə də xörəklər çox vaxt böl-

gələrin adları ilə təqdim edilir. Məsələn, Antəp paxlavası, Mer-

sin yoqurtu, Adana və Urfa kababları, Trabzon çörəyi və s. 
 

Ətirli türk çayı 

Türklər öz plantasiyalarında becərilən çaydan istifadə et-

məyə üstünlük verirlər. Onlardan Hind və ya Çin çayı istəmək 

qəbahət sayılar. Çay Türkiyənin Qara dəniz sahillərindəki ra-

yonlarda yerləşən plantasiyalarda becərilir. Ən çox çay plan-

tasiyaları Rizə vilayətindədir. Türk çay süfrəsi çaya nanə, ada-

çayı və portağal qabığı, mixək əlavə edilməsi ilə fərqlənir. Bu 

cür çaylar susuzluğu yatırır, Türkiyə iqliminə xas olan qızmar 

istilərə dözümlülüyü artırır. 

Bütün Şərq insanları kimi türklər də mərasimlər təşkil et-

məyi sevirlər. Bu mərasimlərə çay süfrələri də daxildir. Burada 

mağazalarda, ofislərdə və digər yerlərdə qonaqlara və alıcılara 

çay təklif olunur. 
 

Türk qəhvəsi 

500 illik tarixi olan türk qəhvəsinin hazırlanması və təqdim 

edilməsinin türk mətbəxində xüsusi yeri var. Türk qəhvəsi həm 

də gümrahlıq mənbəyidir. Türkiyədə qəhvə içmək ayin halına 

gətirilib. Türk qəhvəsinin özünəməxsus dadı, hazırlanma meto-

du digər qəhvə növlərindən fərqlənir. Onun yanında sizə stə-

kanda su da təklif ediləcək. Bu, hər udumdan sonra dad resep-
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torlarını təmizləmək üçündür. Türk qəhvəsi həzm prosesini də 

asanlaşdırır. Doyumlu yeməkdən sonra bir fincan türk qəhvəsi 

içə bilərsiniz. Türkiyədə heç vaxt becərilməyən bir məhsulun 

bu cür hazırlanması çox maraqlıdır. Gündə 1 fincan türk qəhvə-

si içmək bütün növ xərçəng xəstəliyinin qarşısını alır. Türk 

qəhvəsinin tərkibi antioksidantlarla (A.C.E) zəngindir. 

Türklər üçün qəhvənin bəzi özəllikləri var. Bir çox insan 

inanmasa belə, Türkiyədə qəhvə ilə fala baxmaq adət halını 

alıb. Qəhvə Türkiyədə elçilik rituallarının da unudulmaz bir 

parçasıdır. Közdə, ocaqda və qumda bişirilən qəhvə çox asan 

şəkildə hazır olur. 

Türklərin qəhvənin yanına qoyduğu suyun da özəl tarixi 

anlamı var. Osmanlı dönəmindən qalan bu adət indi də davam 

edir. O dövrlərdə evə gələn qonağa ilk olaraq qəhvə gətirilərək, 

yanına da bir stəkan su qoyurlarmış. Əgər qonaq ilk öncə suyu 

içərdisə, bu, onun ac olduğu anlamına gəlirdi. Dərhal süfrə qu-

rular, yeməklər hazırlanardı. Yox, əgər ilk olaraq qəhvəni içər-

disə, deməli, qonaq toxdur və sadəcə söhbət edərdilər. 

Yazılı mənbələrdə qeyd olunur ki, Osmanlı İmperatorlu-

ğunun qəhvə ilə tanışlığı XVI əsrdən başlanır. Bir iddiaya görə, 

qəhvə Türkiyəyə - İstanbula ilk dəfə 1554-cü ildə iki suriyalı 

tacir tərəfindən gətirilib. Digər iddiaya görə isə 1517-ci ildə Qa-

nuni Sultan Süleymanın Yəmən valisi Özdemir Paşa ləzzətinə 

heyran qaldığı üçün qəhvəni İstanbula gətirib. 

 
QAZAXISTAN RESPUBLİKASI 

 

Paytaxt - Nur-Sultan 

Rəsmi dillər - qazax dili - dövlət dili, rus dili- rəsmi dil 

Dini - islam dini 

Pul vahidi - təngə 
 

Qazaxıstan Respublikası Mərkəzi Asiyada sahəsinə görə 

ən böyük dövlətdir. Dənizə çıxışı olmayan ölkələr arasında isə 

sahəsinin böyüklüyünə görə ilk pillədədir. Qazaxıstan iqtisadi 
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cəhətdən Mərkəzi Asiya regionunda dominant dövlət hesab 

olunur. Ölkənin əsas gəlir mənbəyini neft - qaz sənayesi təşkil 

edir. Ölkə, həmçinin böyük mineral resurslara sahibdir. Qaza-

xıstan şimalda, şimal - şərqdə və şimal - qərbdə Rusiya, şərqdə 

Çin, cənubda isə Türkmənistan, Özbəkistan və Qırğızıstan ilə 

həmsərhəddir. Qərbdə Xəzər dənizi ilə hüdudlanır. 

Qazaxlar türklərin qıpçaq qolunun ən böyük xalqıdır. Qazax 

adına keçmişdən qazaxlarla əlaqə quran yazı mədəniyyətinə sahib 

məmləkətlərin yazı qaynaqlarında rast gəlmək mümkündür. 

Ölkə ərazisinin iqlimi kəskin kontinentaldır (dəyişkəndir). 

Qışı çox soyuq, yayı isə çox isti keçir. Bu yerlərdə səhra və ya-

rımsəhra landşaftları üstünlük təşkil edir. Qazaxıstan iqlimi 

kəskin dəyişkən olduğuna görə çay şəbəkəsi də zəifdir. Nisbə-

tən iri çaylarından Sırdərya, Ural, Emba ilə İrtış, Esil çayını 

göstərmək olar. Çaylar böyük suvarma əhəmiyyətinə malikdir. 

Qazaxıstan ərazisinin şimal və şimal-şərq hissələrində münbit 

torpaqları olan çöl zonası geniş sahəni əhatə edir. Qazaxıstanın 

ən böyük taxılçılıq rayonları da elə buradan cənuba getdikcə 

yarımsəhralar və səhralar bir-birini əvəz edir. Süni suvarma şə-

raitində bu torpaqlarda müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri -  

pambıq, üzüm, çəltik, alma, ərik, nar becərmək olur. Türk xalq-

larından biri olan qazax xalqının da öz adət - ənənələri var. Adət 

və ənənələr bütün dünya xalqları arasında mövcuddur. Onlar xal-

qın həyat tərzini, vərdişlərini, milli xüsusiyyətlərini əks etdirir. Ək-

sər ölkələrdə, o cümlədən Qazaxıstanda böyüklərə hörmət adət-

dir. Bu adətə görə, erkən yaşlarından uşaqlara ağsaqqallarına qarşı 

mehriban, təmkinli və hörmətli olmağı öyrədirlər. 

Qazaxıstan mədəniyyəti köçəri xalqın tarixinin əksidir. Mi-

nilliklər ərzində qazax çöllərində gəzən köçəri tayfalar özləri-

nin unikal dünyagörüşlərini formalaşdırmış, özünəməxsus adət-

ənənələr yaratmış, qonşu xalqlar və onların mədəniyyəti ilə əmək-

daşlıq etmişdilər. XIX-XX əsrlərdə qazaxlar köçəri həyat tər-

zini dəyişərək, oturaq həyat tərzinə keçdilər. Bu təbii ki, qazax 

xalqının mədəni inkişafında yeni dəyişikliklərin meydana gəl-
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məsinə səbəb oldu. Bu gün qazax xalqının mədəniyyəti, onun 

adət - ənənələri, məişəti köçəri tayfaların keçmişi ilə bağlıdır. 
 

Yurta 

Yurta - köçərilərin yaşadığı evdir. Bu səyyar evi rahat sö-

küb və başqa yerə apararaq asanlıqla qurmaq olar. Adətən onu 

aparmaq üçün at və dəvədən istifadə edərdilər. Qazaxlar üçün 

yurt rahatlığın simvolu, torpaqla əlaqə, köçərilərin məskunlaş-

ması tarixi ilə bağlı xatirələr hesab olunur. Yurt bir-birinə bir-

ləşən üç hissədən ibarətdir: Yurtanın divarlarını təşkil edən qəfəs, 

dirəklərdən ibarət günbəz, damda pəncərə rolunu oynayan yuxarı 

hissəsini qeyd etmək olar. Günəşə oxşayan günbəz şəkli Qazaxıs-

tanın dövlət atributunda olan gerbində də öz əksini tapıb. 
 

Milli geyimləri 

Qazaxıstan mədəniyyətinin tam, bütöv ola bilməsi üçün müt-

ləq onların milli geyimləri haqqında danışmalıyıq. Bu gün Qa-

zaxıstanda çox nadir hallarda insanları qazax milli geyimində 

görmək mümkündür. Bunu yalnız bayramlarda və ya ucqar ra-

yonlarda görmək olar. Lakin keçmişdə bütün təbəqələrin nü-

mayəndələri keyfiyyətindən və bəzəyindən fərqli olaraq eyni 

geyimi geyinərdilər. Qazax kişi kostyumu havadan və şəraitdən 

asılı olaraq kəmərli xalatdan ibarət idi. Başlarına dəri papaq 

qoyurdular. Qadın kostyumu isə “saukele” adlandırılan paltar-

dan və düyün başlığından ibarət idi. Uşaq doğulandan sonra 

“Kimişek” - ağ şalı xüsusi formada başlarına sarıyırlar. Qazax 

xalqının da digər xalqlar kimi özlərinə məxsus adət - ənənələri, 

qidalanma mədəniyyəti var. Bütün türk xalqlarında olduğu k-

imi onların da əsas bayramlarından biri Novruz bayramıdır. Bu 

qazaxlar üçün köçəriliyin başlanğıcı və kəndlilərin gələn ilədək 

yaşadıqları yeni, daha münbit bir yerə köçməsi deməkdir. Di-

gər xalqlar kimi bu da arzuların yerinə yetirildiyi bir gündür və 

adət - ənənəyə görə evlər təmizlənir və hər cür yeməkləri olan 

böyük bir süfrə qurulur. Bundan başqa Tokymkaqar deyilən 

belə bir ayin var. Bu, uzun səyahətə çıxanlar üçündür. Bunun 
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üçün qazaxlarda bir qoç kəsmək, süfrə düzəltmək, o adamları 

qonaq çağırmaq adətdir. Bu ayin zamanı insanlar mahnı oxuyur 

və səyahətə çıxanlara diləklər söyləyirlər. 

Shashu - sevindirici bir hadisə zamanı (toy, kibrit oyunu) 

qəhrəmanlarına konfet və pul atırlar. Uşaqlar məmnuniyyətlə 

səpələnmiş konfetləri götürürlər. Qazaxlar “Sasu” zamanı seçi-

lən şirniyyatların onlara uğur gətirəcəyinə inanırlar. Əlbəttə, 

qazax xalqının milli adət - ənənələrindən çox danışmaq olar. 

Qazax mədəniyyətinin ən mühüm tərkib hissəsi onun qidalan-

ma mədəniyyətidir. Qazax milli mətbəxi özündə xalqın tarixini, 

mədəniyyətini və ənənələrini əks etdirir. Eyni zamanda keçmiş-

dən yaranmış qonaqpərvərlik qazax xalqını fərqləndirən əsas 

cizgilərdir. Qonaqları evdə gözəl qəbul edir və onları hörmətli 

yerdə otuzdururlar. Əvvəlcə qonaqlara kımıs – at südü, turş 

ağartı məhsulları, şubat – dəvə südü və inək südündən olan ay-

ran təqdim edilir.  

Ənənəvi qazax mətbəxi ət və süd məhsullarının əsasında 

yaranıb. Sonradan bu siyahıya tərəvəz, meyvə, balıq, dəniz 

məhsulları, un yeməkləri və şirniyyatlar əlavə olunur. Qazaxıs-

tanda bu gün şam yeməyinə bir çox xalqların nümayəndələri 

toplaşır. Onlardan Qazaxıstanda yaşayan rusları, tatarları, uk-

raynalıları, almanları, koreyalıları, özbəkləri, uyğurları və s. 

göstərmək olar. Bu xalqlar əsrlər boyu qazaxlarla dinc yaşamış 

və onların nəinki gündəlik həyatına, mədəniyyətinə, eləcə də 

mətbəxinə də təsir etmişdilər. Beləliklə, müasir qazax kulina-

riyası özündə təkcə milli mətbəxi deyil, eyni zamanda özbək, 

uyğur, rus, tatar, koreya mətbəxini də ehtiva edir. 

Qazaxıstanın ənənəvi qidalanma sistemi dini rituallarla son 

dərəcə zəngindir. Qazaxların ənənəvi qida sistemində yaş sə-

viyyəsindən və cinsindən asılı olaraq bir insanın ictimai rolunu 

müəyyən edən qazax cəmiyyətinin yaş və cins bölgüsünün iz-

ləri əhəmiyyətli dərəcədə qorunub saxlanmışdır. Bir insanın hə-

yatın müəyyən mərhələlərinə daxil olması, müxtəlif bayram-

larla müşayiət olunurdu. Bunun əyani təsdiqi, digər türk millət-
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ləri kimi qazaxlar arasında sərt qaydalarda, sosial yaş vəziyyət-

lərində, qohumluq sistemindəki mövqeyində və yemək zamanı 

ət bölgüsündə öz əksini tapırdı. 

Qeyd etmək lazımdır ki, qazaxların bütün yeməkləri – gün-

dəlik və bayram yeməkləri ritualdır. Bu yeməklər əsasən, işti-

rakçıların yaş və cins bölgüsü prinsipinə uyğun olaraq təşkil 

edilir. Yeməkdə cins və yaşın ayrılması prinsipi kişilər və qa-

dınlar, uşaqlar və böyüklər arasında yeməklərin fərqli olması 

demək idi. Qonaqları aşağıdakı yaş və cins qruplarına görə bö-

lürdülər. Kişilər: qocalar-ağsaqqallar, yaşca böyük kişilər (20-

yaşdan yuxarı), gənclər və yeniyetmələr (15-20 yaşa qədər). 

Qadın qrupu: yaşlı qadınlar, orta yaş qadınlar və ailəli gənc 

qadınlar, subay qızlar. Gündəlik yemək zamanı bu prinsiplər o 

qədər də ciddi gözlənilmirdi, lakin ictimai bayram yeməklə-

rində bu qaydalara əməl etmək vacibdir. Bu yeməklər arasında 

qazaxların toy yeməyi, daha doğrusu, toy mərasiminə daxil edi-

lən yeməkləri də əlavə etmək olar. Bu yalnız qazax ayinləri ilə 

əlaqəli bütün yeməklərin kiçik bir hissəsidir. Onların əksəriy-

yəti bu günümüzdə də qalır, hansı ki, onların davamlı olmağını 

zəruri edir. 

Qazax milli mətbəxinə gəlincə, əsas yeməkləri ətdir. Qaza-

xıstanın ən məşhur yeməklərindən biri “Et” (ət) adlanır. Rusdilli 

ədəbiyyatda və mətbuatda ən çox yayılmış qaynadılmış xəmir 

(kamir) parçaları ilə qaynadılmış təzə qoyun ətindən hazırlanmış 

yemək beşbarmaq adlanır və tanınır. Kuyurdak (qaraciyər, böy-

rəklər, ağciyər, ürək və s), Kespe və ya salma (əriştə), sorpa (ət 

şorbası), ak-sorpa (ətli süd şorbası və ya sadəcə qurud ilə ət şor-

bası) da məşhurdur. Əsas yeməklərə tez-tez müxtəlif bişmiş – qzı 

(at əti, kolbasa, yağ tərkibinə görə bölünür) kart, suzikdir. Əvvəl-

lər məşhur olan küllə bişmiş mədə də əsas yeməklərə aid idi. İndi 

isə hətta qazaxlar arasında eqzotik yemək adlanır. 

Məşhur yeməkləri sirne (soğan və kartof ilə bir qazanda 

bişmiş qızardılmış quzu) və palau (çoxlu ət və yerkökü olan qa-

zax pilaf) hesab olunur. Balıq yeməklərindən ən məşhuru “kok-
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tal” göyərti üzərində qızardılmış, tərəvəz ilə bişmiş balıqlardır. 

Yemək üçün qoyun əti, mal əti, at əti, az da olsa dəvə əti geniş 

istifadə olunur. Balıq və dəniz məhsullarının istifadəsi ənənəvi 

olaraq Xəzər və Aral sahillərinin sakinlərinə xasdır. 

Ət yeməklərindən əlavə çoxlu sayda südlü yeməklər və iç-

kilər var: kımıs (turş at südü), şubat (turş dəvə südü), gün (inək 

südü) ayran (kefir), qaymaq (xama), killej (qaymaq), sary (kərə 

yağı), süzbe (kəsmik), katık (qatıq və kəsmik arasındakı qida), qu-

rud (qurudulmuş duzlu kəsmik), şalap və ya ashmal (maye qatıq, 

dənli südlü içki) və başqalarını göstərmək olar. İçkilər içərisində 

çay əsasdır. Hər hansı bir yemək məclisi çay süfrəsi ilə başa çatır. 

Üstəlik qazaxdakı çay ingilis çayı kimi qaymaqlı bir çaydır. Qaza-

xıstan sakinləri tərəfindən çay istehlakı dünyada ən yüksək göstə-

ricilərdən biridir. Hər adam başına 2,2 kq çay düşür. Müqayisə 

üçün Hindistanda adambaşına cəmi 650 qramdır. 

Məşhur şirniyyatları bal və at yağından hazırlanan “shert-

pek”, “qazı” adlanır. Üç növ ənənəvi çörək məmulatları var. 

Bunlardan biri qazanda qaynar yağda qızardılmış yuvarlaq və 

ya kvadrat xəmir parçaları qaynar yağda qızardılmış tortillas – 

rəfəvə taba – nan; digəri isə tandoor – xəz altında gil qablarda 

bişmiş tortlardır. Ən çox yayılmış bursaksdır, çünki onlar dü-

şərgə şəraitində qazanda asanlıqla hazırlanır. Ənənəvi olaraq 

hər hansı bir tətil üçün hazırlanan bu təam bayram süfrəsinin 

əlavə bəzəyi olur. Tandoor isə tandoor sobaları tələb edir və 

əsasən, məskunlaşmış yerlərdə bişirilir. Böyük İpək yolu olan 

bəzi qış düşərgələrində bişirilir. Ayrıca: ”talkan”, “zarma”, ”jent”, 

”balauyz”, ”balkaymak” bunları da o sıraya aid etmək olar. 

Ənənəvi çörəyin əsas növləri: taba-nan (taba-qovurma qabı)-

bişmiş kömür çörəyi (xəmir iki tava arasında bişirilir), baursak 

(kiçik kvadrat şəklində), rəf (nazik tort), shek və tandoor 

(təndir sobasında bişmiş çörək) və s. göstərmək olar. 

Qazax xalqının ən məşhur yeməyi “beşbarmaq”dır. Beş-

barmaq nədir? Bu, Qazaxıstanda ənənəvi milli yeməkdir. Qa-

zax xalqı əvvəlcə köçəri idi və heyvanları ilə birlikdə böyük 
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ərazilərdən keçirdi. Çox böyük yüklərin götürülməsinin qarşı-

sını almaq üçün qəbilələr yalnız əsas ehtiyacları, o cümlədən 

böyük bir dəmir qazan, evlər və digər şəxsi əşyaları götürür-

dülər. Beşbarmaq ənənəvi yeməkdir. Şorba və qovurma deyil, 

özünəməxsus bir qidadır. Adətən qadınlar tərəfindən bişirilir. 

Əsas ərzaqlar az miqdarda suyu olan ət və qaynadılmış xəmirin 

təbəqələridir. Bir qayda olaraq, at və ya quzu əti istifadə olu-

nur. Bu yemək üçün ət uzun müddət bişirilir. Adətən bu yemək 

şənliklərdə və milli bayramlarda verilir. Bu, əslində əriştə olan 

ət yeməyidir. Bu gün bunu yalnız əriştə və bişmiş ətdən deyil, 

həm də kartof, toyuq və ya ördək, hətta balıqdan hazırlanmış 

şorba adlandırmaq olar. Bu yeməyin başqa bir xüsusiyyəti 

onun barmaqlarla yeyilməsidir. Əlinizlə belə bir qeyri-adi ye-

məyin yeyilməsi Avropa ölkələrində etiket qaydalarının pozul-

masıdır. Bu, ancaq Qazaxıstanda çoxəsrlik bir ənənədir. 

 
ÖZBƏKİSTAN RESPUBLİKASI 

 

Paytaxtı - Daşkənd 

Rəsmi dili - özbək dili 

Pul vahidi - som 

Dini – islam 
 

Özbəkistan Respublikası Mərkəzi Asiyada yerləşir. Şimal 

və şimal-qərbdə Qazaxıstan və Əfqanıstan, cənub-şərqdə isə 

Tacikistanla həmsərhəddir. Paytaxtı və ən böyük şəhəri Daş-

kənddir. Əhalisinin sayına görə isə Mərkəzi Asiyada birinci 

yeri tutur. Özbəkistanın dənizə birbaşa çıxışı yoxdur və Lix-

tenşteynlə birlikdə dənizə çıxışı olmayan ölkələrlə əhatə olun-

muş nadir dövlətlərdəndir. 

Özbəkistan böyük bir tarixi olan qədim ölkədir. Burada san-

ki zaman öz imzasını qoyub. Ən mühüm şəhərləri Səmərqənd, 

Buxara, Xivə, Kokand, Termez, Muynak, Şəhrisəbzdir. Ölkədə 

müxtəlif tarixi abidə, məscid və muzeylər var. 
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Özbəkistan Respublikası Orta Asiyada, Əfqanıstanın şima-

lında yerləşən müstəqil türk dövlətidir. Ərazidən keçən Böyük 

ipək yolu şərqlə qərbi birləşdirir. Özbəkistanın kənd təsərrüfatı, 

onun iqtisadiyyatının əsasıdır. Pambıqçılıq Özbəkistanda kənd 

təsərrüfatı mədəniyyəti hesab olunur. Bu gün Özbəkistan hər il 

dünya bazarına 700 - 800 min ton pambıq satır. 

Özbəkistanda dənli bitkilərdən buğda, arpa, qarğıdalı və 

eyni zamanda çəltik də yetişdirilir. Bununla yanaşı az miqdarda 

küncüt, kətan, soğan, tütün kimi digər bitkilərin yetişdirilməsi 

xarakterikdir. Təzə meyvələrin satışı daxili bazarlarda olduğu 

halda, quru meyvələr əsasən, xarici bazarlara satılır. Özbək qar-

pız və yemişləri öz unikallığı və dadına görə MDB-nin bir çox 

şəhərlərində tələb olunur. 

Ölkə eyni zamanda heyvandarlıqla da məşğuldur. Burada 

iribuynuzlu mal-qara, qoyun və toyuq ət üçün yetişdirilir. Öz-

bəkistanda hər il 5 milyon litr süd verən cins inəklər də bəs-

lənilir. 

Təbii ki, bunlarla yanaşı özbək mədəniyyəti Şərqin ən par-

laq və orijinal nümunələrindən biridir. Onun misilsiz musiqisi, 

rəsmləri, təsviri sənəti, özünəməxsus mətbəxi, geyim mədəniy-

yəti və memarlığı var. Özbəklərə məxsus əsas xüsusiyyətlərdən 

biri qonaqpərvərlikdir. Burada qonaq qarşılamaq, süfrənin zən-

ginliyi, ailədəki çatışmazlıqlardan öndə durur. Nahar və ya şam 

yeməyinə dəvətdən imtina etmək düzgün sayılmır, qonaq üçün 

ən əsası dəqiqlikdir. Qonaq gedərkən suvenir və uşaqlar üçün 

şirniyyat aparmaq arzuolunandır. Hörmətli qonaqları ev sahib-

ləri həyətdə qarşılayıb salamlaşdıqdan sonra evə dəvət edirlər. 

Süfrəyə ilk öncə şirniyyat, sonra isə ağır yeməklər verilir. Ümu-

miyyətlə, özbəklərdə çay içmə xüsusi mərasim hesab olunur. 

Onu kişilər dəmləyib piyalələrdə süfrəyə verirlər. Əgər qonaq 

ev sahibinin sevimlisidirsə, onun piyaləsinə çay az süzülür. Bu 

qonaqla ev sahibi arasındakı qarşılıqlı əlaqə ilə izah olunur. Be-

lə ki, çayını içən adam yenidən ona çay süzülməsini xahiş edir 
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və beləliklə, bu hal bir neçə dəfə təkrarlanır. Çağırılmamış qo-

naqlara isə çayla dolu piyalə verilir. 
 

Özbək xalqının qida mədəniyyəti ilə tanış olaq 
 

Özbək xalqının qida mədəniyyəti onun mətbəx mədəniyyə-

tində öz əksini tapıb. Orta Asiya mətbəx ənənəsində haqlı bir 

şöhrətə sahib olan özbək mətbəxi, digər türk boylarında olduğu 

kimi saysız yemək növünə malikdir. Növ və sayca görülən bu 

zənginlik bir az da qonşu mədəniyyətlərlə olan qarşılıqlı təsirin 

nəticəsidir. Özbək qidalanma sisteminin ümumi xüsusiyyətlə-

rinə nəzər salsaq görərik ki, özbək bəslənmə sistemini və mət-

bəx ənənəsini təyin edən ünsürlər arasında həyat tərzi, ənənə və 

adətləri, insanların ortaq xarakterləri, yemək bişirmə üsulları, 

bölgənin iqlim şərtləri və digər ekoloji ünsürlərin böyük payı 

vardır. 

 Özbək mətbəxi Şərq ölkələrinin mətbəxi arasında öz rən-

garəngliyi ilə seçilir. Bəzi reseptlər çoxəsrlik tarixə malikdir, 

onların hazırlanması isə dövrümüzə qədər gəlib çatmış məra-

simlərlə müşayiət olunur. Ölkənin şimalında plov, qızardılmış 

ət və xəmir məmulatlarına üstünlük verilirsə, cənubunda düyü 

və tərəvəzdən müxtəlif çeşiddə olan xörəklər hazırlayırlar. Çö-

rək özbəklər üçün müqəddəs sayılır. Onlar kökəni təndirdə bi-

şirirlər. Kökələrin isə “obi-non”, “patır”, ”şirma”, “loçire”, “çe-

vat”, “katlama” kimi növləri var. Hətta, böyük alim İbn Sina bir 

çox xəstəlikləri müalicə etməkdə özbək çörəyini yeməyi məsləhət 

görürdü. Plov Özbəkistanın ən ləziz xörəyidir. Onu kişilər hazırla-

yır. Özbək mətbəxində şorbalar da özünəməxsus yer tutur.  

Özbəklərdə hər yemək çayla başlayır çayla bitir. Çay üçün 

piyalə adı verilən qabdan istifadə edirlər. Bu böyük və qulpsuz 

bir qabdır. Özbəklər çayı çox istifadə edirlər. Onlar qara çayla 

yanaşı yaşıl çaya da çox böyük önəm verirlər. Süd məhsulla-

rından “çökələk” və “qatı” adını verdikləri ayran isə süfrələrin-

dən əskik olmaz. Yayda soyuq şəkildə yedikləri ayranlı yay 

çorbasına “Yoqurtlu köçən” deyirlər. Səhra rayonlarında çaya 
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süd də qatılır. Çaydan başqa ayran, kompot və şərbət də özbək-

lərin sevimli içkiləri sırasındadır. Yeməkdən öncə ənənəvi şir-

niyyat təklif edirlər. Yeməyin sonunda ənənəvi plov növlərin-

dən biri olan mantı da mütləq ikram edilir. Özbək milli yemək-

lərində Orta Asiyadakı digər türk əsilli birliklərin mətbəxinə 

nisbətdə daha çox ədviyyat işlədilir. Sarıkök, çörək otu, zəfə-

ran, qırmızı bibər, qara bibər, cəfəri, şüyüd, Orta Asiya nanəsi, 

küncüt toxumu, ən çox da reyhan imtina edilməz ədviyyatlar-

dır. Bu ədviyyatlar ölkə daxilində yerli və ticarət mətbəxində 

də məşhur olaraq istehlak edilməkdədir. 

Özbək süfrəsində meyvələr əhəmiyyətli yer tutur. Ölkədə 

bol miqdarda yetişdirilən üzüm, ərik, şaftalı, armud, qovun, 

qarpız, qoz, alça, albalı, heyva, əncir təzə olaraq istehlak edil-

məsi üçün; qurudularaq, cem və marmelad olaraq da süfrələrə 

gətirilir. Son zamanlarda bəzi bölgələrdə limon, portağal, na-

ringi və xurma da yetişdirilməyə başlanmışdır. 

Özbəklər süd və süd məhsullarından hazırlanan qidalara 

xüsusi əhəmiyyət verirlər. Süddən pendir, kəsmik, qatıq, süz-

mə, qaymaq hazırlayırlar. 

Özbək yeməkləri çox doyumlu və yüksək kalorilidir. Ye-

məklərdə çox miqdarda soğan istifadə edirlər. Sous və qarnir 

ənənəvi özbək mətbəxində çox azdır. Özbək mətbəxində ət və 

xəmir xörəklərindən çox istifadə edirlər. Uyğur mətbəxində və 

digər türk mətbəxinin çoxunda olduğu kimi çörəyə “Nan” de-

yilir və çox müxtəlif formalar verilərək bişirilir. Özbəklərin ən 

sevimli yeməkləri plovlardır. Heyvalı plov, Kovatak plov və s. 

kimi müxtəlif plovlar geniş yayılmışdır. “Özbək plovu” adını 

verdikləri ətli, köklü plovları süfrələrinin ən əsas yeməyidir. 

Orta Asiyada yaşayan türk birliklərinin hər birində görülən və 

su buxarında bişirilən mantı yeməyi də Özbək mətbəxinin əsas 

yeməklərindəndir. Yemək növü olaraq “Mas hord” və “Mastava” 

adı verilən şorbaları çox sevirlər. Ət, ümumiyyətlə, sümüklü 

bişirilir. Sümük suyunda şəfa olduğuna inanırlar. Buxara böl-

gəsində əti yağda soğanla birlikdə qızartmaq adətdir. 



161 

İnkişaf edən texnologiyaya paralel olaraq heyvani yağların 

yanında günəbaxan və pambıqdan əldə edilən bitki mənşəli 

yağlar da istifadə edilir. Son zamanlarda bunlara ərik və üzüm 

çəyirdəyi yağları da qatılmışdır. İslamın qadağan etdiyi donuz 

əti və yağı bu mətbəxdə yer almır. Ancaq ölkədə yaşayan qey-

ri-müsəlman insanlar tərəfindən istifadə olunur. 

Özbək yeməklərində çox miqdarda soğan olur. Əgər soğan 

yeməyə çiy qoyulacaqsa, soyuq suda yuyub, üzərinə sirkə sür-

türlər. Özbək mətbəxində yemək bişirmə texnikaları da inkişaf 

etmişdir. Təndirdə bişən çörək və xəmir yeməklərinin çox ləz-

zətli olduğu məşhurdur. 

Bundan əlavə, yüksək odda, buxarda bişirmək üçün inkişaf 

etdirilən alüminium və ya paslanmayan polad qazanların ye-

məklərin ləzzət və qida dəyərlərinə müsbət təsiri vardır. 

 
TÜRKMƏNİSTAN RESPUBLİKASI 

 

Paytaxtı - Aşqabad 

Rəsmi dili - türkmən dili 

Dini - islam 

Milli pul vahidi - türkmənistan manatı 

  

Türkmənistan - Mərkəzi Asiyada dövlətdir. Mərkəzi Asi-

yanın cənub-qərb hissəsində yerləşir. Şimal-qərbdə Qazaxıstan, 

şimal-şərqdə Özbəkistan, cənub-şərqdə Əfqanıstan, cənub və 

cənub-qərbdə İranla həmsərhəddir. Ölkənin qərbində Xəzər də-

nizi yerləşir və bu dəniz vasitəsilə Azərbaycan, Rusiya, Qaza-

xıstan və İranla sərhəddə malikdir. Türkmənistan həm də Asi-

yanın ən az məskunlaşan ərazilərindən biridir. 

Ölkənin mövqeyi Avropa ölkələri ilə, Çin və Hindistana 

gedən quru yollarının üzərində yerləşməsi baxımından əlveriş-

lidir. Ölkənin iqlimi quru subtropik iqlimdir. Burada ilin 290 

günü buludsuz keçir. Əkinçilik əsasən, suvarma, dağlarda isə qis-

mən dəmyə şəraitində mümkündür. Ölkənin şərq rayonları Amur-

dərya, Murqab və Təcən çaylarının suları ilə təchiz olunur. 
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Türkmənistanda ən böyük göl Sarıqamışdır. Bu göldən yük-

sək keyfiyyətli xörək duzu yığılır. Suvarma tarixən Türkmə-

nistan üçün mühüm əhəmiyyət kəsb etmişdir. Amurdəryadan 

çəkilən Qaraqum kanalı minlərlə hektar torpağın canlanmasın-

da mühüm rol oynayır. Türkmənistan ərazisi yeraltı sularla zən-

gindir. Münbit torpağı, tuqay meşələri, zəngin bitki örtüyü ya-

şıl çöllüklərə xüsusi bir gözəlik verir. Türkmənistan ərazisində 

bitən saksaul kolu əhalinin istifadə etdiyi ən mühüm bitkidir. 

Türkmənistanda əkinçilik üçün yararlı torpaqların yarısından 

pambıqçılıqda istifadə olunur. Bostan bitkiləri xüsusilə geniş 

yayılmışdır. Son illər şəkər çuğunduru əkinləri geniş vüsət al-

mışdır. Kənd təsərrüfatının ikinci sahəsi heyvandarlıqdır. 

Türkmənlər türk xalqlarının Oğuz qrupunun şərq qolunu 

təşkil edirlər. Oğuz-türkmən mədəniyyətinin formalaşmasında 

bu bölgədə yaşamış olan qədim türk alanların və xəzərlərin də 

mühüm rolu olmuşdur. Türkmənistan mədəniyyəti qonşu Mər-

kəzi Asiya müsəlman xalqlarının mədəni ənənələrindən fərq-

lənir. Məsələ ondadır ki, türkmənlərin əcdadı köçəri tayfalar 

olarkən, müasir Tacikistan və Özbəkistan torpaqlarında oturaq 

əkinçi tayfaları məskunlaşırdı. Bu xüsusiyyət türkmənlərin hə-

yat tərzində, mədəni inkişafında öz əksini tapıb. Türkmənistan 

xalqının əsas mədəni xüsusiyyətləri oğuz türklərinin adət-ənə-

nələrinə aiddir. Oğuz adətləri türkmənlərin ədəbiyyatında, mu-

siqisində, folklorunda, eləcə də mətbəx mədəniyyətində öz ək-

sini tapıb. Türkmən xalqının mədəniyyəti sırasında mətbəx mə-

dəniyyətinin özəl bir yeri var. Türkmən milli mətbəxi öz tex-

nologiyasına və məhsulların çeşidinə görə başqa Orta Asiya 

xalqlarının mətbəxinə yaxın olsa da, türkmən yeməklərinin hər 

birinin xüsusi hazırlanma qaydaları vardır. Türkmənlərin ən məş-

hur yeməyi plov, mantı, doğrama, əsas qidası isə ət və çörək-

dir. Türkmənlər cavan dəvə və qoyun ətindən istifadə edirlər. 

Ətin milli üslubda hazırlanması və konservləşdirilməsi türk-

mənlərdə müxtəlifdir və onu xüsusi təbii şərtlərə görə: quru, is-

ti küləklərin yüksək temperaturu və qumun güclü qızması 
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nəticəsində hazırlayırlar. Məsələn, yumud türkmənləri əti gü-

nəş altında qurudurlar. Sümüklərlə birlikdə çox böyük ət par-

çalarını hündür dirəyin ucuna taxır və bir neçə gün saxlayırlar. 

Belə qurudulmuş ət “kakmaç” adlanır. Türkmənlər tərəfindən 

ətin hazırlanması və qurudulması ilə bağlı müxtəlif üsullar var. 

Əvvəlcədən hazırlanmış qoyun və keçi mədəsi doğranmış xırda-

xırda ət və piylə doldurulur və onu yaxşı döyürlər ki, içərisində 

hava qalmasın. Bundan sonra mədəni tikir, isti quma basdırır, 

axşam isə onu qazaraq çıxarır və hündür bir dirəyə bağlayırlar. 

Bu proses mədə quruyana qədər təkrarlanır. Bu halda onun içə-

risində olan ət yaxşı dad əldə edir və uzun müddət xarab olmur. 

Belə ət “qarın” adlanır. Onu xüsusi yağda kiçik hissələrlə gil 

qabda qızardırlar. Körpə heyvanların ətini isə kömürdə qızar-

dırlar. Xəzər dənizinə çıxışı olduğu üçün mətbəxi balıq yemək-

lərinə görə də digər Asiya xalqlarının mətbəxindən fərqlənir. 

Türkmənlər balığı müxtəlif üsullarla hazırlayırlar. Onlar balığı 

şişdə qızardır və ya qazanda qaynar yağda bişirirlər. Balıq hazır 

olanda ənənəvi Asiya bitki mənşəli məhsullardan - küncüt, dü-

yü, quru ərik, üzüm, nar şirəsi istifadə edirlər. Türkmənlərin ba-

lıq yeməkləri üçün təzə balıq və ya təzə tutulmuş balığın olması 

əsas şərtdir. Türkmən mətbəxində nərə balığının bütün növlərin-

dən əsasən, kabab üçün istifadə olunur. Başqa balıq yeməkləri - 

qaplama, çeme, balıq böyrək, balıqlı yaxma, aş və s. hesab olunr. 

Türkmənistan mətbəxi yağların xüsusi növlərinə görə fərq-

lənir. Quyruq yağı, dəvə südü ilə ərinmiş yağ, xüsusilə küncüt 

yağı, hansı ki, ət və balıq yeməklərinin, şirniyyatların hazırlan-

masında istifadə olunur. 

Türkmən mətbəxi ət və tərəvəzlərə əsaslanır. Bundan baş-

qa bu mətbəxdə düyüdən də çox istifadə olunur. Bu mətbəxdə 

çörəyin əhəmiyyətli yeri vardır. Çörəyin südlü, yumurtalı, yağlı 

“Petir çörəyi” kimi dəyişik növləri var. 

Türkmənlər gündə üç dəfə yeyirlər. Ənənəvi yemək vərdi-

şini qorumuş olan xalq səhər, ümumiyyətlə, pendir, yumurta, 

kərə yağı, cem və bal yeyir, süd və çay içirlər. 
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Günorta yeməyində salat, şorba, qızarmış və ya qaynadıl-

mış ət yeyən türkmənlərin axşam yeməkləri isə çox yüngüldür. 

Türkmənistanda bölgələr arasında mətbəx vərdişləri dəyi-

şir. Məsələn, “Çerçer” bölgəsində ət və meyvə çox yeyirlər. 

Xəzər dənizi sahillərində isə ətdən çox balıq yeyilir. Aşqabad 

bölgəsində də yenə bol ətli yeməklər hazırlayırlar. Yarma ilə 

bişən ət plovlar, şiş kabablar və dolmalar türkmənlərin ən əhə-

miyyətli yeməkləridir. Türkmənlər cümə axşamları ölülərin ru-

hu üçün plov bişirir, dua oxuyaraq itirdikləri əzizlərini yada sa-

lır və onların ruhları xatirinə bişirdikləri plovu yeyirlər. Türk-

mənlər tərəvəzi az yeyir. Əsasən, turp, pomidor, balqabaq, kök, 

soğan istifadə edirlər. Meyvələrdən ən çox əriyə üstünlük 

verirlər. Onu təkcə ət yeməklərində deyil, eyni zamanda balıq 

yeməklərinə də əlavə edirlər. Bostan məhsullarından qarpız və 

yemiş daha çox istifadə olunur. Ədviyyatlardan isə qırmızı və 

qara bibər, yabanı cəfəri və s. geniş yayılıb. 

Türkmənlərin ən ləzzətli içkisi “Çakif” dedikləri üzümdən 

hazırlanan içkidir. Ayrıca müxtəlif konyakları da vardır.  

Türkmənlər də çayı çox sevir və hər axşam mütləq çay 

içirlər. Çay ilə bərabər quru və ya təzə üzüm, mürəbbə yeyirlər. 

Yeməklərdən sonra isə yaşıl çay içilir. Ümumiyyətlə, çayı “çay-

lık” dedikləri bir çaydanı ortaya gətirərək qurtarana qədər içirlər. 

Yemək əsnasında isə daha çox ayran içir və qatıq yeyirlər. 

Türkmənlər ayranı dəvə südündən də hazırlayırlar. Bu ayran 

digərindən daha ləzzətli və qiymətlidir. Qonaqlara xüsusilə, də-

və südündən hazırlanmış ayran təklif edirlər. Dəvə südünün xa-

masını isə səhər naharda yeyirlər. 

Türkmənlərin gündəlik yeməyində şirniyyat vərdişi yoxdur. 

Şirniyyat yerinə təzə və quru meyvə qəbul edirlər. Türkmənlər şir-

niyyatı xüsusi günlərdə hazırlayırlar. Xüsusilə bu şirniyyatları toy 

kimi mərasimlərdə bişirirlər. Bu şirniyyatlardan ən məşhur olanla-

rı “Şekşeki” yüngül bir xəmir şirniyyatıdır. Qız ərə getdikdən 40 

gün sonra ailəsinin evinə qatlama aparırlar. Kürəkənin qohumları 

o gün əlaqələri şirin olsun deyə “Fold” bişirərək qız evinə aparır-

lar. Qızın ailəsi də qızlarını ziyarətə gedərkən yenə “Fold” aparır. 
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QIRĞIZISTAN RESPUBLİKASI 
 

Paytaxtı – Bişkek 

Rəsmi dilləri – qırğızca, rusca 

Dini – islam dini 

Pul vahidi – som (KGS) 
 

Qırğızıstan Respublikası - Mərkəzi Asiyada yerləşir. Qır-

ğızıstanın dənizə çıxışı yoxdur və ərazisinin əksər hissəsi dağ-

larla əhatə olunmuşdur. Şimalda Qazaxıstan, qərb və cənub-

qərbdə Tacikistan, şərqdə isə Çin Xalq Respublikası ilə həm-

sərhəddir. Tanrı dağları ölkənin 80%-ni əhatə etdiyi üçün ölkə-

ni bəzən “Mərkəzi Asiyanın İsveçrəsi” adlandırırlar. Tanrı dağ-

larının şimal-qərbində yerləşən və ölkənin ən böyük gölü olan 

İsıkgöl gölü Titikakadan sonra dünyanın ən hündür dağ gölüdür. 

Qırğızıstan ərazisi subtropik və mülayim iqlim qurşağında 

yerləşir. Torpaq və bitki örtüyü yüksəkliyə görə və yamacların 

səmtindən asılı olaraq kəskin dəyişir. Dağətəyi qapalı çökəklik-

lərdə və dağların qərb yamaclarında, əsasən, boz və boz-qonur 

torpaqlar, səhra və yarımsəhra bitkiləri inkişaf etmişdir. Çox 

yağıntı olan yüksəkliklərdə küknar, qoz meşələri, Türküstan, 

Alatau, Talas dağlarında meşə-kolları yayılmışdır. Yüksək dağ 

vadilərində hündürlükdən asılı olaraq dağ-çöl, dağ-çəmən, dağ-

tundura bitkiləri geniş yer tutur və heyvandarlığın inkişafında 

böyük rol oynayır. Bütün bu sadalanan iqlim xüsusiyyətləri qır-

ğız xalqının həyat tərzinə, məişətinə, mədəniyyətinə öz təsirini 

göstərmişdir. Ölkə aqrar-sənaye ölkəsidir. Aqrar-sənaye komp-

leksi Qırğızıstan üçün həmişə önəmli olmuşdur. Əkin sahələri 

cəmi 1.4 milyon hektardır. Buna baxmayaraq, Qırğızıstanda il-

də on minlərlə ton pambıq, taxıl, tütün, üzüm, kartof, tərəvəz 

yığılır. Qırğızıstan taxıla olan tələbatını ödəyir. Çu və Fərqanə 

vadilərində bağçılıq və üzümçülük inkişaf etmişdir. 

Qırğızıstanda kənd təsərrüfatı heyvandarlığa əsaslanır. Bu-

na səbəb təbii yem bazasının geniş olmasıdır. Heyvandarlığın 
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aparıcı sahələri zərifyunlu qoyunçuluq və atçılıqdır. İldə 15 min 

tondan (dünyada üçüncü yeri tutur) çox yun istehsal edir. 

Qırğız xalqının tarixinə nəzər salsaq görərik ki, onlar tarix 

boyu köçəri həyat tərzi sürüblər. Bütün dövrlərdə qırğızların 

əsas məşğuliyyəti heyvandarlıq olmuşdur. Əsasən, qoyun, at və 

dəvələr yetişdirirdilər. Ev heyvanlarını yemlə təmin etmək üçün 

həmişə bir yerdən başqa yerə köç ediblər. İstinin düşməsi ilə 

əlaqədar köçərilər dağlara çıxar, yaylağa köçərdilər. Qış gələn-

də isə arana köç edərdilər. Qırğızlar üçün yaylağa köçmək hər 

zaman bayram idi. Atları və dəvələri müxtəlif rəngli gözəl, par-

laq ornamentləri olan xalçalarla bəzəyirdilər. Karvanın qaba-

ğında bahalı bəzəyi olan ən gözəl qız gedirdi. Əgər karvan ha-

radasa dayansa, o zaman orada yaşayanlar köçəriləri qonaqpər-

vərliklə qarşılayar, onları sərinləşdirici içkilərə qonaq edər və 

uğurlu yol diləyərdilər. 

Payızda qırğızlar köç etməzdən əvvəl magik ayinlər keçi-

rirdilər ki, gələn mövsümdə də yenidən bura qayıda bilsinlər. 

Burada köçəri xalqın digər ən mühüm məşğuliyyəti ovçuluq 

idi. Əsasən canavar, maral, dağ keçisi ovlayırdılar. Ovçuluqda 

fəal şəkildə qartal və şahinlərdən istifadə olunurdu. Qırğız xal-

qı əsrlər keçsə də köçəri həyat tərzinin ənənələrini bu günə qə-

dər qoruyub saxlayır. Şəhərdən uzaq yaylaqlarda bu gün də 

yurta, yerli sakinlərin evlərini və nəhəng mal-qara sürülərini 

görə bilərsiniz. Qırğız xalqının mədəniyyəti əsrlər boyu inkişaf 

etmiş və bu günə qədər özünəməxsusluğunu və köçəri həyat 

tərzinin elementlərini saxlamışdır. Qonaqpərvərlik, mehriban-

lıq, səmimilik qırğız xalqının əsas keyfiyyətidir. 

Qırğızıstana gələrkən onun maddi və mənəvi mədəniyyəti, 

adət-ənənələri, tarixi ilə tanış olmaq mümkündür. Qırğızıstanın 

xalq yaradıcılığında, milli oyunlarında, yerli sənətkarların əsər-

lərində, milli geyimlərində, mətbəxdə və yaşayış yerlərində 

qeyri-adi enerji və orijinallıq mövcuddur. Epos “Manas” bu, 

qırğız xalqının şifahi xalq yaradıcılığının şah əsəridir. Qırğız 

xalqının dünyaca məşhur yazıçısı Çingiz Aytmatov öz əsərləri 
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ilə qırğız xalqını, onun mədəniyyətini geniş təbliğ etmişdir. 

Qırğız xalqının adət-ənənələrinə onun mətbəx mədəniyyəti, 

süfrə mədəniyyəti də aid edilir. Qırğızların qidalanma mədə-

niyyəti dərin tarixə malikdir. Onun etno – mədəni inkişafının 

xüsusiyyətləri minilliklər ərzində qırğız xalqının mədəni inki-

şafı ilə paralel olaraq inkişaf etmişdir. Bu, Avrasiyanın köçəri 

sivilizasiyasının ümumi proseslərinin yaranması və inkişafı ilə 

bağlıdır. 

Qırğızların ənənəvi qidalanma sistemi ümumtürk – monqol 

qidalanma sistemini təqdim edir. Qidalanma ilə bağlı əsas baza 

heyvandarlıq məhsulları – ət, süd, həm də əlavə ov məhsulları 

hesab olunur. Məsələn, o regionun gündəlik yeməyinə ənənəvi 

qırğız yeməyi, müəyyən qədər özbək qidalanma sistemi xarak-

terikdir. Bu təzə ətdən müxtəlif yeməklər – şorba, plov, əriştə 

(kəsmə), lağman, mantı mastava, oromo və başqalarıdır. 

Qırğızıstanın mətbəxi bir çox cəhətdən öz qonşularına, xü-

susən də qəlyanaltı mətbəxinə oxşardır. Ənənəvi Qırğızıstan qi-

dası, ət və at ətindən, eləcə də müxtəlif süd məhsullarından iba-

rətdir. Yemək üsulları və əsas maddələr ölkənin köçəri həyat 

tərzi ilə təsirlənmişdir. Beləliklə, bişirmə üsullarının çoxu qida 

maddələrinin uzun müddətli saxlanılmasına kömək edir. Köftə 

(quzu) ən çox sevilən ətdir, baxmayaraq ki, bir çox qırğız bu-

nunla bağlı müntəzəm olaraq tələbatını ödəyə bilmir. 

Qırğızıstan müxtəlif millətlərə və onların müxtəlif mətbəx-

lərinə ev sahibliyi edir. Bişkek, Oş, Cəlal-Abad və Karakol ki-

mi böyük şəhərlərdə müxtəlif milli və beynəlxalq mətbəxlər 

görmək olar. Qırğızların milli mətbəxi bir çox cəhətdən qazax 

mətbəxinə bənzəyir. Bir çox yeməklərin reseptləri eynidir və 

bəzən adlar üst-üstə düşür. Bu, millətlərin formalaşması zama-

nı qazaxlar və qırğızların oxşar iqlim şəraiti və idarəetmə üsul-

larına sahib olmaları ilə əlaqədardır. Ancaq bütün təsadüflərə 

baxmayaraq, qırğız mətbəxinin öz xüsusiyyətləri vardır. Həm 

də qazaxlardan fərqli olaraq Qırğızıstanda daha çox məhsul 

istifadə olunur. 
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Burada eyni zamanda rus – ukrayna mətbəxi də qırğızların 

gündəlik yeməyinə daxil olmuşdur. Cənub bölgəsində borş ye-

məyi istisna olmaqla, rus – ukrayna mətbəxi burada elə də məş-

hurluq qazanmayıb. Cənubda gündəlik yeməkdə çox nadir hal-

larda plov hazırlayırlar. Qırğız mətbəxi çox zəngin və rənga-

rəngdir. Buna səbəb köçəri həyat tərzidir. Köçəri həyat xeyli 

enerji və güc tələb edir. Qırğız yeməkləri öz qeyri-adiliyinə və 

tutumlu olmasına görə fərqlənir. Onların əsas tərkibi ət, süd, un 

və dənli bitkilərdir. Ənənəvi yeməklərinin çoxunu ətsiz təsəvvür 

etmək mümkün deyil. Yeməklərdə əsasən, qoyun, dana və xü-

susən sevimli və qiymətli at ətindən istifadə edirlər. Qırğızların 

ən sevimli yeməyi beş barmaqdır. Qaynadılmış, xırda doğranmış 

qoyun ətinin suyu süzülür, soğan və əriştə əlavə olunur. Bu ye-

məyin adı qırğız dilində beş barmaq adlanır və adətə görə onu əl 

ilə yeyirlər. Şorpo yeməyi burada çox məşhurluq qazanıb. 

Qırğızıstanda milli içki kumiss, ayran, qaymaq və s. Bunları 

bayram süfrəsində tez-tez görmək olar. Qırğız mətbəxində un 

yeməkləri xüsusi yer tutur. Burada un qablarının çeşidi çox müx-

təlifdir. Ətirli tortları, təndir sobalarında bişmiş çörək Qırğızıs-

tanda ən sevilən yeməklərdir. Qəlyanaltılar arasında ən böyük 

tələbat kolbasa – sucuqdur. Bu onlarda delikates adlanır və onu 

at ətindən hazırlayırlar. Süd məhsulları qırğızların ən önəmli qi-

dasıdır. Xüsusilə qoyun südündən hazırlanmış turş ayran onların 

ən sevimli içkisidir. At südündən hazırlanmış kumis uzunömür-

lülüyün əsası hesab edilir. Bunu əsasən, yay aylarında içirlər. 

Süddən süzmə, pendir, qurud düzəldirlər. Yayda susuzluğu ya-

tırmaq üçün süzməyə su qatmaqla içki əldə edirlər. Arpadan da 

içki hazırlayırlar. Bozo – buğdadan hazırlanan pivəyə oxşayan 

alkoqollu sərt milli içkidir. Onu darıdan, buğdadan, qarğıdalıdan 

hazırlayırlar. Arpadan, xüsusilə yay ayları üçün chalap içkisi ha-

zırlayırlar. Onların süfrəsini çörəksiz təsəvvür etmək mümkün 

deyil. Adətən çörək forması yuxa şəklində olur və onu qazanda, 

tavada, təndirdə bişirirlər. Bayramlarda isə xüsusi olaraq, yağda 

qızardılmış şirin xəmirdən borsoki hazırlanır. Hər bir yemək 



169 

çayla içilir. Əsasən, yaşıl və qara çayı südlə, qaymaqla, ərinmiş 

yağla içmək onlar üçün çox zövqvericidir. Uzun səyahətdən son-

ra çay yorğunluğu aradan qaldırır, tutumlu, kalorili yeməkdən 

sonra orqanizm üçün əsl xilaskar rolunu oynayır. Çayı çay üçün 

xüsusi olan piyalədən içirlər. Qırğız ailələrində başqa xalqların 

da mətbəxinə aid yeməklər bişir. Bu yeməklərdən uyğur, dunqan 

mətbəxini göstərmək olar. Məsələn, aşlyam-fu və lağman (əriştə 

acı sousla, ətlə, tərəvəzlə), mantı və çuçvara (qaynadılmış qiymə 

ilə) göstərmək olar. Qırğızlar təntənəli günlərdə və bayramlarda 

bişirdikləri plovu (düyü, ət və köklə) özbək mətbəxindən götü-

rüblər. Qırğız mətbəxi yüzilliklər keçsə də öz milli orijinallığını 

qoruyub saxlamışdır. 

 
MÖVZU 9. SLAVYAN XALQLARININ QİDALANMA 

MƏDƏNİYYƏTİ VƏ ƏNƏNƏLƏRİ 
 

Slavyan xalqları dünya sivilizasiyasının inkişaf tarixində 

xüsusi rol oynayır. Visladan Urala və Şimal buzlu okeanın sa-

hillərindən Aralıq dənizinə qədər, qərbdən şərqə qədər olan 

Avropanın ərazisini tutan slavyan xalqları, eyni zamanda slav-

yanların adət və ənənələrinə daxil olan Avropa və Asiya mədə-

niyyətlərinin elementlərini mənimsəmişdilər. Lakin buna bax-

mayaraq, slavyan qida mədəniyyəti ənənələri həm mahiyyətcə, 

həm də formaca fərqli olaraq qalır. 
 

UKRAYNA 
 

Paytaxtı – Kiyev 

Dövlət dili – Ukrayna dili 

Dini – pravoslav 

Pul vahidi – qrivna 
 

Ukrayna – keçmiş Kiyev Rusunun cənub bölgələridir. Mün-

bit torpaqları, əlverişli iqlim şəraiti, bağları, üzümlükləri, mey-

və və tərəvəzlərin çoxluğu ukraynalıları müxtəlif qida xammalı 

ilə təmin edir. Ərazinin böyüklüyünə, təbii şəraitdəki fərqlərə, 
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Ukraynanın ayrı-ayrı bölgələrinin tarixi inkişafına, bir çox 

xalqların (ruslar, belaruslar, tatarlar, macarlar, almanlar, molda-

vanlar, yunanlar) məskunlaşmasına baxmayaraq, ukrayna mət-

bəxi köhnə rus mətbəxinin ənənələrindən heç nə götürməmiş, 

digər tərəfdən isə alman, macar, tatar, türk mətbəxinin bəzi tex-

nikalarını mənimsəmişdir. 

Ukrayna milləti və dövlətinin yaranma müddəti və mürək-

kəbliyi onun kulinariya tarixində də öz əksini tapmışdır. Ukray-

na milli mətbəxi, nəhayət XIX əsrin sonunda Ukrayna xalqının 

birləşməsindən sonra yarandı. Ukrayna xalqının qida mədəniy-

yətində XVI əsrdən başlayaraq, qida xammalında donuz piyi (sa-

la) əsas yer tutur. Bu dövrdə Ukraynanın dini bağlarla bağlı ol-

duğu Yunanıstandan gətirilən zeytun yağı da geniş yayılmışdır. 

Slavyan xalqları arasında ilk dəfə ukraynalılar bir məhsula 

əsaslanan çoxkomponentli yeməyin texnologiyasının xüsusi bir 

metodunu hazırladı. Belə bir texnologiyanın nümunəsi milli ye-

mək olan borş yeməyidir. Ukrayna kulinariyasının əsas özəlliyi 

və fərqi bir məhsuldan bir neçə çeşiddə yeməyin hazırlanma-

sıdır. Məsələn, köftəni buğda, qarabaşaq unundan, kartofdan, 

kəsmik, xəmirdən, çörək suxarisi və saladan, almadan hazırla-

yırlar. Ukraynalılar müxtəlif sıyıqları, balıq yeməklərini sevir-

lər. Ukrayna milli mətbəxi qidaların texniki emalı ilə bağlı qay-

daları alman, macar, tatar, türk kulinariyasından götürmüşdür. 

Məsələn, türk mətbəxindən ukrayna mətbəxinə bir çox tərəvəz-

lərin qəbulu transfer olundu, türk yeməyi düşbərə ukrayna köf-

təsinə çevrildi. Alman, polyak və çex mətbəxindən xırda doğ-

ranmış, farş edilmiş ətdən rulet, kotlet yeməklərini götürmüş-

dür. XVIII əsrin əvvəllərində Ukraynaya qarğıdalı, kartof, XIX 

əsrdə isə Ukrayna xalqının menyusuna pomidor və günəbaxan 

yağı daxil oldu. Müasir qidalanma mədəniyyətində donuz piyi 

(sala) ukraynalıların ən çox sevdiyi milli qidasıdır. Onu çiy, duz-

lu, qaynadılmış, hisə verilmiş, qızardılmış şəkildə yeyirlər. Do-

nuz salasında tərəvəz, ət qızardır, hətta şirniyyat da bişirirlər. 

Ukrayna mətbəxi üçün paxlalı bitkilər lobya, mərci, noxud 

istifadə etmək xarakterikdir. Müasir ukrayna süfrəsini pomidor 
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və bitki yağı olmadan təsəvvür etmək olmaz. Ukrayna mətbə-

xində borşun 20-yə qədər növü var (poltava, lvov və s). Lakin 

ən məşhuru Ukrayna borşudur. Onu təzə kələmdən, çuğundur-

dan, pomidordan hazırlayır və içərisinə sala, sarımsaq, cəfəri 

də əlavə edirlər. 

Ukrayna mətbəxi özünün un məhsulları ilə də məşhurdur. 

Bunlardan ukrayna milli mətbəxinə aid olan vareniki, qaluşki, 

qreçaniki, korji və başqalarıdr. Şirniyyatların hazırlanmasında 

alma, gavalı, armud, ərik, vişnə, qarağat geniş istifadə olunur. 

Bunlardan evdə hazırlanmış müxtəlif kolbasa, qaluşki, vareniki 

xüsusi yer tutur. Ukrayna mətbəxinin simvolu: borşlar, göbələk 

farşı və qarabaşaq yarması ilə sazan, pörtlədilmiş soğanla və ya 

xama ilə sazan və s. göstərmək olar. Ayin yeməklərindən isə 

quru meyvələrdən hazırlanmış kompotdur ki, onu “uzvar” ad-

landırırlar. Ukraynalıların özünəməxsus yeməkləri sırasına Ki-

yevsayağı toyuq və Kiyev keksi də daxildir. Ukraynalıların isti-

fadə etdikləri içkilər: kompot, şirələr, süd, ayran, narzan, çay 

və qəhvə, pivə, şərab və qorilkadır. 

 
BELARUSİYA 

 

Paytaxt – Minsk 

Rəsmi dili – belarus, rus 

Dini  – pravoslav 

Milli valyutası – belarus rublu 
 

Belarusiya bir dövlət olaraq Avropanın şərqində yerləşir. 

Dənizə çıxışı yoxdur. Ölkə şimal-şərqdən Rusiya Federasiyası, 

cənubdan Ukrayna, qərbdən Polşa, şimal-qərbdən isə Litva və 

Latviya ilə həmsərhəddir. 

İqlimi mülayim kontinental (dəyişkən) və rütubətlidir. Qışı 

yumşaq keçir. Uzunmüddətli istiləşmələrlə müşayiət olunur. 

Yayı yağışlıdır. 

Kənd təsərrüfatı yüksək səviyyədə inkişaf edib. Yeyinti sə-

nayesi əsas sahələrdəndir, yerli xammallarla təmin olunub. Apa-
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rıcı sahələri yağ, süd-pendir, ət məhsulları istehsalı, kartof krax-

malı istehsalı və başqa sahələrdir. Kənd təsərrüfatında əsas yeri 

heyvandarlıq – südlük-ətlik istiqaməti və donuzçuluq tutur. Əkin-

çilikdə yem istehsalının xüsusi çəkisi vardır. Şimal – şərqində 

kətan becərilir. Taxılçılıqda əsas yeri çovdar əkinləri tutur. 

Kartofçuluq Belarusiyanın əsas sahəsi hesab olunur. 

Bütün bu sadaladığımız coğrafi şərait, iqlim xüsusiyyətləri 

Belarus xalqının əsas məşğuliyyətində, həyat tərzində, mədə-

niyyətində öz əksini tapıb. Tarixi inkişaf mərhələləri Belarus 

xalqının mədəniyyətinə və mətbəxinə, onun yaranmasına güclü 

təsir göstərib. Bu, slavyan ölkəsinin milli mətbəxi bir yandan 

pravoslav və katolik kilsələrinin, digər tərəfdən litvalıların, 

latışların, polyakların, rusların, ukraynalıların milli ənənələri-

nin təsiri səbəbiylə çətin və ziddiyyətli bir şəraitdə inkişaf edib. 

Bu ənənələrin formalaşmasına sinfi fərqlər də güclü təsir gös-

tərib: kəndli, zadəgan və s. Belarus mətbəxi əsasən, ət və re-

gion üçün səciyyəvi olan müxtəlif tərəvəzlərə əsaslanan Şərqi 

və Şimali Avropa ölkələrinin mətbəxləri ilə eyni köklərə malik-

dir. Belarusiyanın varlı təbəqəsinin mətbəxinin formalaşmasına 

polyak və alman mətbəxi təsir edib. Sənətkarlar, əsasən, I əsrdə 

köçürülməyə başlayan yəhudilərin mətbəxini qəbul etmişdilər. 

Belarus kəndliləri XX əsrin əvvəllərinə qədər qədim rus mət-

bəxinə bənzəyən orijinal kulinariya xüsusiyyətlərini qorudu. 

Lakin Belarus xalqının müasir qidalanma mədəniyyəti polyak 

mətbəxinin, eləcə də rus, Ukrayna və Litva kulinariya ənənələ-

rinin təsiri altında formalaşmışdır. Bütün qida xammalı yemək-

lərin hazırlanmasından asılı olaraq qruplara bölünür: əsas qi-

dalar, əsas dad verən qidalar, yemək qatılaşdırıcıları, turş süd, 

xama, ərinmiş kərə yağı, ədviyyatlar, soğan, sarımsaq və s. Ku-

linariyada müxtəlif istiqamətlərin qarışdırılması belaruslar üçün 

xarakterik olan yeməklərin bişirilməsinə aid xüsusi üsulların 

yaradılmasına səbəb oldu. Rusiyadan fərqli olaraq belaruslar 

yalnız qara undan (yulaf, çovdar, arpa, qarabaşaq, noxud) isti-
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fadə edir. Buna görə piroqlar və blinçiklər belarus mətbəxi 

üçün tamamilə qeyri-adi haldır. 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Belarusiyanin kulinariya 

təcrübəsində eyni vaxtda unun bir neçə növündən istifadə olu-

nur. Məsələn, çovdar, yulaf, qarabaşaq, noxud bu yalnız yük-

sək qida dəyərini deyil, həm də xarici görünüşü, dadı, ətri bu 

kimi xüsusiyyətlərin meydana gəlməsini təmin edir. 

Tərəvəzlərdən belarus mətbəxi üçün ən çox kələm, noxud, 

kök xarakterikdir. Belarusların qidalanmasında əsas yeri kartof 

tutur. Kartof belaruslara Rusiyadan təxminən 75 – 90 il qabaq 

gəlib. Bununla yanaşı, Belarusiyanın təbii iqlim şərtləri burada 

kartofun dadlı sortlarını yetişdirməyə imkan verib. Belarus 

xalqının milli qida ənənələri kartofdan geniş şəkildə istifadə 

etməyə imkan verir. Bu gün Belarus xalqının milli mətbəxində 

kartofdan 200-ə qədər yemək hazırlanır. Bunlardan draniki, 

sıbrıki, blinı, kapıtka və s. göstərmək olar. Avropanın hər ye-

rində olduğu kimi, Belarusda da paxlalılar əsas zülal mənbə-

yidir və əsasən, əridilmiş sala ilə hazırlanmış noxud və ya lob-

ya püresi şəklində istifadə edilir. 

Ukraynalılar, ruslar və polyaklar kimi, belaruslar da borşu 

sevirlər. Ümumiyyətlə, şorbalar orijinallığını daha çox qoru-

yublar. Həm şi, borş, turşəng şorbası kimi isti şorbalar, həm də 

yayda sərinləşdirici soyuq turşməzə şorbalar istifadə olunur. 

Belarus xaladniki çuğundurdan, çuğundur yarpaqlarından 

və ya turşəngdən hazırlanan xama, yaxşı qaynadılmış yumurta 

və qaynadılmış kartofla süfrəyə verilən soyuq borşdur. Ət məh-

sullarına gəlincə belaruslar qatı donuzsevər olaraq, qoyun və 

mal ətindən çox az istifadə edirlər. Ən geniş yayılanı donuz əti 

kolbasasıdır. Donuz bağırsağına doldurulmuş, döyülmüş və ya 

qiymələnmiş donuz ətinə duz, istiot və sarımsaq əlavə edilərək 

hazırlanır. Onun ümumi adı “barmaqla doldurulma” kolbasadır.  

Əsas süd məhsullarına həm yeməklərin bişirilməsində, həm 

də qarnir kimi geniş istifadə edilən kəsmik və xama aiddir. 

Yalnız XIX əsrin ortalarında mayalanmış pendirin hazırlanması 
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Hollandiya və İsveçrədən öyrənildi və Edam pendirinin yerli 

versiyası onilliklər boyu Rusiya imperiyasında çox məşhur idi. 

Belarusiyanın təbii iqlim şərtləri qidalanmada göbələklərdən, 

meşə giləmeyvələrindən, çay balığından, xərçəngdən, süddən, 

qaymaqdan, kəsmikdən geniş şəkildə istifadə etməyə imkan 

verir. Ukraynalılar kimi belaruslar da qızardılmış salanı sevir-

lər. Bu onlarda müxtəlif xəmir və kartof yeməklərində arzuolu-

nan qatqıdır. Milli yeməklərindən biri trabyankadır. Bu, qayna-

dılmış, xırda-xırda doğranmış donuz böyrəyi, qaraciyər, ürək, 

ağciyər sarımsaqla, bibərlə bir yerdə donuzun yoğun ba-

ğırsağına və ya mədəsinə doldurulur. Bütün slavyan xalqların-

da olduğu kimi, belaruslar da çox yeməklərini gil qablarda bişi-

rirlər. 

Tarixən belarusların dənizə çıxışı məhdud olub və bu indi-

yədək mətbəxdə aydın görünür. Ən geniş yayılmış dəniz balıq-

ları siyənək istisna olmaqla, xek və treskadır. Bununla belə bu 

balıqlardan hazırlanan yemək çeşidi çox azdır. Daha çox ənə-

nəvi və geniş yayılan müxtəlif üsullarla bişirilən göl balığı suf 

və yəhudi mətbəxinə xas olan içi doldurulmuş sazandır. Hisə 

verilmiş və ya içi doldurulmuş ilanbalığı Belarusun şimal-qərb 

hissəsindəki Latviya və Litva ilə həmsərhəd olan göllər bölgəsi 

üçün səciyyəvidir. 

Belarus mətbəxində qarnirlər də xüsusi yer tutur. Qarnirlər 

adətən qızardılmış, qaynadılmış və ya rəndələnmiş kartof, qara-

başaq, düyü və ya makarondur. Ət yeməkləri isə əsasən, dəyir-

mi gil qablara düzülən blinçiklər və ya dranikidir. 

Ölkədə ənənəvi sərt içki araq və ya harelkadır, o cümlədən 

ağcaqayın şirəsindən hazırlanmış byarozavik və ya meşə otları 

ilə ətirləndirilmiş zubrovkanı da göstərmək olar. Kvas ənənəvi 

yerli spirtsiz içki olub və indi də qalmaqdadır. Lakin hazırda o 

daha çox şəkər və süni dadlandırıcılar qatılmaqla hazırlanır. 

Kompot da məşhur içkidir. Onu quru, yaxud təzə qaynadılmış 

meyvələrdən hazırlayıb sonra soyudurlar. 
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RUSİYA 
 

Paytaxt – Moskva 

Rəsmi dil – rus dili 

Dini – pravoslav 

Milli pul vahidi – rubl 
 

Rusiya Şimali Avrasiyada yerləşən böyük bir ölkədir. Şi-
mal-qərbdən cənub-şərqə Rusiya Norveç, Filandiya, Estoniya, 
Latviya, Litva və Polşa, Belarus, Ukrayna, Gürcüstan, Azərbay-
can, Qazaxıstan, Çin, Monqolustan və Şimali Koreya ilə həm-
sərhəddir. 

Bütöv Şimali Asiyanın və Şərqi Avropanın böyük bir qis-
minə uzanan Rusiya çox müxtəlif relyef və iqlimə malikdir. 
Ölkə ərazisi boyunca demək olar ki, yalnız iki mövsüm – qış və 
yay var. Yaz və payız ayları çox qısa sürür. Rusiya təbii ehti-
yatlarla zəngindir. Kənd təsərrüfatında heyvandarlıq sahəsi bit-
kiçiliyə nisbətən daha yaxşı inkişaf etmişdir. Heyvandarlıqda 
ən geniş yayılmış iribuynuzlu mal-qara və donuzçuluqdur. Me-
şə və meşə-çöl zonalarında südçülük-ətlik, cənub çöl zonaların-
da ətlik-südçülük istiqaməti əsas yer tutur. Rusiyada kənd tə-
sərrüfatının əsasını taxılçılıq təşkil edir. Meşə zonasında boz 
taxıl növləri – darı, çovdar, arpa, vələmir, qarabaşaq və s. yetiş-
dirilir. Meçə-çöl və çöl zonalarında buğda və qarğıdalı əkilir. 
Texniki bitkilərdən ən çox yayılanı şəkər çuğunduru, günəba-
xan, kətan lifi, soya, tənbəki və başqalarıdır. 

Rusiyada dərin çayların axdığı böyük ərazilər boyunca zən-
gin olan giləmeyvə, göbələk, təmiz gölü, meşələri, çəmənlik-
ləri, münbit qara torpaqları rus xalqına müxtəlif çeşiddə ye-
məklər bişirməyə imkan verir. Rusiya həmişə şərq və qərb, şi-
mal və Aralıq dənizi arasında əlaqə rolunu oynayıb. Ölkə həmi-
şə xarici ölkələrlə ticarət əlaqələri qurub. Vaxtilə tacirlər bu öl-
kəyə müxtəlif qida məhsulları, onların hazırlanma üsullarını, 
ənənələrini, yeməklərin və içkilərin reseptlərini gətirmişdilər. 
Onların bəziləri hələ çox erkən vaxtlarda knyaz evlərində (çay, 
kofe, pendir, köpüklü şərab, qənd, şokolad və s.) 100 il keçdik-
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dən sonra gətirilən başqa məhsullar (pelemeni, düyü, əriştə, 
vermişel, kartof, qarğıdalı) isə cəmiyyətin bütün təbəqələri 
üçün əlçatan oldu və bu gün milli qida kimi qəbul olunur. 

Rus mətbəxinə Alman, Fransız, Çin və Yaxın Şərq ölkələri 
çox böyük təsir göstərib. Rus xalqının qida strukturunda əsas 
yeri şorbalar tutur. Hər bölgənin coğrafi şərtlərinə uyğun ayrı 
bir mətbəx mədəniyyəti və damaq dadı var. Şimali Rusiyada 
“Şi” (kələmli və balıqlı bir şorba), kələm yeməkləri, çovdarlı 
içki olan kvas, arpalı yeməklər sevilərkən, Don bölgəsində 
“Uxa” deyilən və pomidorla hazırlanan balıq şorbası, Cənubi 
Rusiyada ölkənin dünya tərəfindən məşhur “Borş şorbası” 
seçilir. Meşəlik bölgələrin mətbəxində isə ov ətləri, hisə veril-
miş ətlər, qurudulmuş balıqlar, göbələk və meşə meyvələri əsas 
rol oynayır. Bizim kababa ruslar “Şaşlık” deyirlər. Ətlər bir az 
daha iri doğranır, aralarına soğan yerləşdirilərək şişə düzülür. 
Göbələkdən hər yeməkdə istifadə edilir. Desertlər meşə mey-
vələri və balla hazırlanır. Sibirin bəzi bölgələrində qüvvətli iç-
kilərin istehsalında baldan istifadə edilir. 

Rus mətbəxinin ən böyük xüsusiyyəti ölkənin hər yerində 
yetişən ətirli otlar və ədviyyatlardır. Bunlar qədim çağlardan 
bəri rusların imtinaedilməz ləzzətləridir. Şüyüd, cirə, nanə, so-
ğan və sarımsaq kimi bitki və tərəvəzlərlə yanaşı, darçın, tər-
xun, qara bibər kimi ədviyyatlardan balıq, ət və tərəvəz yemək-
lərində istifadə edilir. 

Antik çağlarda rus süfrələrində dana əti çox nadir görülər-
di. Çünki bu heyvanlar əkinçilik üçün yararlı idi. İndiki vaxtda 
isə bir çox ənənə kimi bu da dəyişib. İndi rus mətbəxində qay-
natma, qızartma və qızarmış ətlər yeyilir. Xüsusilə, donuz ətinə 
üstünlük verilir. 

Ət seçimləri coğrafi quruluşa görə dəyişə bilir. Toyuq isə 
bütün ölkənin ənənəvi yeməyi olaraq qalır. Hər bölgənin ortaq 
xüsusiyyəti isə ət yeməklərinin alma, duzlu göbələk və xam 
meşə meyvələri ilə yeyilməsidir. 

Rus mətbəxinin bir digər ortaq xüsusiyyəti də xama və 

kərə yağıyla hazırlanan souslardır. Şorba, tərəvəz, ət, toyuq və ba-
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lıq növləri əsasən, xama və souslarla təqdim edilir. Rus mətbəxi 

eyni zamanda çar dövründən qalma yemək təqdimatı ilə diqqət 

çəkir. Yeməyin dadı qədər təqdimatı da çox əhəmiyyətlidir. Dəb-

dəbəli aksesuarlar süfrə atmosferinə xüsusi bir yaraşıq verir. 

Rus mətbəxində qəlyanaltılar çox məşhurdur. Qəlyanaltılar 

müxtəlif soyuq və isti bufet yeməklərindən ibarətdir. Rus ənə-

nələrinə görə, yeməklə ən az 3–4 növ qəlyanaltı yeyilir. İçəri-

sində hisə verilmiş somon balığı, qaynadılmış sümüksüz ət, 

qaynadılmış dəniz məhsulları, müxtəlif salatlar, souslu kartof, 

pomidor, bibər, badımcan dolmaları, yumurta, kürü və müxtəlif 

qızartmalar da bura aiddir.  

Rus mətbəxində şorba əhəmiyyətli yeməkdir. Balıq, tərə-

vəz, ətdən ibarət olan müxtəlif növ şorbalar bütöv bir pay sayı-

lır. Müxtəlif tərəvəzlər, ət və ya balıqla hazırlanan “Uxa” şor-

bası dəfnə yarpağı, istiot, cəfəri, yabanı razyana kimi ədviyyat-

larla yeyilir. Artıq dünya mətbəxinin şorbalarından olan “Borş” 

və “Şi” balıq və ət, çuğundur, kələm və kartof ilə hazırlanır. Hər 

ikisinin də xüsusiyyəti xama ilə təqdim edilməsidir. “Rassolnik” 

şorbasının əsas xüsusiyyəti şorbanın tərəvəzlərlə hazırlanmasıdır. 

“Solyanka” şorbası isə göbələk və ya balıqla hazırlanır.  

“Okroşka” balıq və ətlə zənginləşdirilmiş soyuq bir şorba-

dır. Rus mətbəxində ən çox istifadə edilən tərəvəzlər kələm, 

çuğundur, turp, kartof, lobya, göbələk, soğan və xiyardır. So-

yuq iqliminə görə meyvə və tərəvəz baxımından zəngin deyil. 

Ancaq digər bölgələrə görə daha mülayim iqlimi olan yerlərdə 

badımcan, balqabaq, bibər və pomidor yetişdirilir. 

Rus mətbəxində şirniyyatlar önəmli yer tutmasa da, desert-

lərin müxtəlif meyvələrlə hazırlanıb dəbdəbəylə təqdim edil-

məsi diqqət çəkir. Meşə meyvələri, konservləşdirilmiş meyvə-

lər və bal çox sevilir. “Pasxa” və “Kuliç” pravoslav rusların 

Pasxa bayramının ənənəvi şirniyyatı kimi tanınır. “Pasxa” mey-

və şəkərləmələriylə bəzənmiş piramida şəklində tortdur. “Va-

rennik” isə tərkibində çiyələk, albalı və ya cem olan şirniyyat-

dır. Milli içkiləri kvas, mors və meyvəli çaydır. 
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POLŞA 
 

Paytaxt – Varşava 

Rəsmi dili – polyak dili 

Dini – katolizm 

Pul vahidi – zlotı 
 

Polşa Respublikası – Mərkəzi Avropada yerləşir. Polşa şi-

malda Baltik dənizi, Litva və Rusiyanın Kalininqrad vilayəti, 

Şərqdə Belarusiya və Ukrayna, cənubda Slovakiya və Çexiya, 

qərbdən isə Almaniya ilə həmsərhəddir. 

Polşa özünün orta əsrlər memarlığı və yəhudi irsi ilə məş-

hurdur. Ölkə onilliklər boyu çətin dövrlərdən keçib, hazırda isə 

Avropanın ən sürətlə böyüyən, iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş 

dövlətlərdən biri hesab olunur. Polşa sözü “polanie” qəbiləsinin 

adından götürülüb, “açıq sahədə yaşayan adamlar” mənasını 

verir. Polşa nəhəng kəhrəba ixracatçısıdır. Hələ qədim dövrdən 

ölkə öz kəhrəbası ilə məşhur olub. 

Polşa “piroqları” ölkə hüdudlarından kənarda ən məşhur 

polyak yeməyi heasb olunur. Polşada pivə çox vaxt moruq və 

ya qarağat meyvəsinin şirəsi ilə birlikdə verilir. Onu saman çö-

pü ilə içmək adətdir. Soyuq vaxtlarda isə isti pivə verilir ki, 

onu da mixək və ya darçınla, eləcə də balla sərinləşdirilmiş şə-

kildə qəbul edirlər. Polşa “Avropanın araq kəməri”nə daxildir. 

Ölkədə araq istehsalının tarixi 500 ildən çoxdur. İlk polyak 

arağı XI əsrdə əldə olunub. Bu içki görzalsk adlandırılırdı və 

ondan dərman kimi istifadə olunurdu. 

Polşanın tarixinə nəzər salsaq görərik ki, bizim eranın I–V əsr-

lərində Polşanın indiki ərazisində məskunlaşan tayfalar Romay-

la ticarət əlaqələri saxlamışdılar. Roma tacirləri Odra və Visla-

da yerləşən torpaqları yaxşı tanıyırdılar və vaxtaşırı slavyanla-

rın məskunlaşdığı Baltik sahillərində olur, ölkənin təbii sərvət-

ləri, ənənələri, mədəniyyəti ilə tanış olurdular. 

Polşa torpağına Romadan, Bizansdan, Misirdən məhsullar 

gətirilirdi. Bunlara gümüş, bürünc, keramikadan hazırlanan qab-
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ları, üzüm şərabı, müxtəlif ədviyyatları və s. göstərmək olar. Bu-

radan da qədim və müasir Polşada dadlı və ətirli yeməklər mey-

dana gəldi. Polşaya səfər edən xaricilər həmişə bu yeməklərin 

özünəməxsusluğunu, təbiiliyini, müxtəlifliyini və keyfiyyətli 

olduğunu qeyd edirdilər. Ziyafətlər hər zaman zəngin və rənga-

rəng Polşa mətbəxinin ayrılmaz hissəsi olub. Əsrlər boyu baş 

verən tarixi dəyişikliklər Polşa mətbəxinə böyük təsir göstərib. 

Qəsb edilmək, müstəqillik və bütövlükdən məhrum olmaq ki-

mi sınaqlardan keçmiş bir ölkə öz mədəniyyət və ənənələrini 

yüksək dəyərləndirərək həyatın bütün sahələrində qoruyub sax-

lamağa çalışıb. Tarixi səbəblərdən ölkənin müxtəlif regionları-

nın mətbəxində qonşu ölkələr və mühacirlərin təsiri, xörəklə-

rin müxtəlifliyi və zənginliyində əks olunub. Polyak xalqının 

qidalanma mədəniyyətinin əsasını qədim slavyanların ənənələ-

ri təşkil edir. Bütün slavyanlarda olduğu kimi polyaklarda da 

çörək dini cəhətdən əhəmiyyətli bir yer tutur. 

Polyaklar sıyığı çox sevirlər və bu sahədə çox yaxşı mütə-

xəssisdirlər. Sıyıqla bağlı ənənələr Polşada çox dərindir. Taxıl-

dan quru qidalandırıcı şorbalar, südlü sıyıq qaynadılır və bişiri-

lir, ona sala, göbələk, qara gavalı qatır, müxtəlif ət yeməkləri ilə 

bir yerdə verirlər. Müasir Polşa mətbəxində həmişə olduğu ki-

mi arpa, qarabaşaq, ktakov sıyığı yüksək qiymətləndirilir. Polşa 

mətbəxi bu gün özünəməxsusluğuna görə göbələklərə borclu-

dur. Göbələyin sous və şorbalarda bir qida kimi istifadə edil-

məsi zərurudir. Bu gün Polşa mətbəxində müasir yeməklər, is-

tifadə olunan qida məhsulları, texnologiya və emalına görə Uk-

rayna və Rusiya mətbəxinə daha yaxındır. Qəlyanaltı və soyuq 

yeməklər üçün xama və mayanezlə hazırlanmış təzə və duzlan-

mış tərəvəzlər xarakterikdir.  

Səciyyəvi Polşa xörəkləri məhsulların mövcud olmasına 

bağlıdır. Polşada kənd təsərrüfatı yaxşı inkişaf etdiyinə görə, 

Polşa mətbəxində yarmalar xüsusi yer tutur. Çörək, kiyoteklər 

və ya blinlər polyaklar tərəfindən çox sevilir. Tərəvəzli və ya 

ətli xörəkləri ilə yanaşı, ləzzətli tərəvəz şorbaları Polşa mətbə-
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xində xüsusi yer tutur. Meşələrdən polyaklar maral əti, xeyli 

miqdarda göbələk, meyvə və otları əldə edir. Şirin sularda 

yaşayan balıqlar və həmçinin dəniz balıqları Polşa mətbəxində 

geniş istifadə olunur. Bu günədək, bir çox Polşa xörəklərinin 

reseptləri illər boyu dəyişilmədən istifadə olunur. 

Dostlarla söhbət etmək və ya birgə mahnı oxumaqla mü-

şayiət olunan ziyafətlər Polşa mədəniyyətinin ayrılmaz hissə-

sidir. Onlar mədəni, dini, ən çox isə vətənpərvərlik rolunu oy-

nayırlar. Yəqin bu səbəbdən polyaklar dostlarına baş çəkəndə 

və ya istirahət günlərini öz ailələri ilə keçirəndə ziyafət etməyi 

cox sevirlər. 

Ən çox sevilən Polşa xörəklərindən biri biqosdur. Biqos 

müxtəlif ət növləri, göbələk, bişirilmiş təzə kələm və turş kə-

ləmdən hazırlanmış xörəkdir. Golabki tomat və ya qaymaq 

sousu ilə verilən içi ət və düyü ilə doldurulmuş kələm yarpaq-

larıdır. Bekon və ya turşular ilə doldurulmuş mal əti ruleti də 

populyardır. 

Polşa mətbəxi özünün un məmulatları ilə də məşhurdur: 

piroqlar, blinlər, lozanki, oladi və s. Şirin yeməklərdən ən məş-

huru müxtəlif kisellər, meyvəli salatlar, jele və mussdur. 

 
ÇEXİYA 

 

Paytaxtı – Praqa 

Rəsmi dili – çex dili 

Dini – xristian 

Pul vahidi – çexiya kronu 
 

Çexiya və ya rəsmi adı Çex Respublikası – Mərkəzi Avropa-

da yerləşir. Çexiya dənizə çıxışı olmayan ölkədir. Şimal və şimal-

şərqdə Polşa, qərb və şimal-qərbdə Almaniya, cənubda Avstriya, 

şərq və çənub-şərqdə Slovakiya ilə həmsərhəddir. Çexlər və ya 

çex xalqı qərbi slavyan xalqıdır. Əhalisinin ümumi sayı 12 milyo-

na yaxındır. Çexlər slovak və lujitsa dillərinə çox yaxın, slavyan 

dillərin qərbi-slavyan qrupuna daxil olan çex dilində danışırlar. 
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Bir etnos kimi çexlər bugünkü Bohemiya, Moraviya, Sile-

ziya və qonşu ərazilərdə formalaşıblar. Dənizdən uzaq Mərkəzi 

Avropa ölkəsi olan Çexiya, digər Mərkəzi Avropa ölkələrində 

olduğu kimi qışı sərt keçən quru iqlimə malikdir. Çexiya əra-

zisinin 30%–i meşələrlə əhatələnmişdir. Xüsusilə Bohemiya 

dağları və Karpatların yüksək bölgələrində iynəyarpaqlı meşə 

bölgələri, yüksəkliyi çox olmayan yerlərdə ağcaqayın, palıd meşə-

ləri üstünlük təşkil edir. Meşəlik bölgələrdə yaşayan vəhşi hey-

vanlar – çöl donuzu, çöl pişiyi və dağ keçisidir. Yeraltı ehtiyat-

ları məhduddur. Məhsulları buğda, arpa, yulaf, çovdar, qarğıda-

lı, çuğundur, kartof və balqabaqdır. Heyvandarlıq geniş təşək-

kül tapmışdır. Ən çox ev heyvanlarının yetişdirildiyi ölkədə iri-

buynuzlu heyvanların sayı xırdabuynuzlu heyvanların sayından 

çoxdur. Meşələrdən əldə edilən məhsullar ehtiyacı ödəməklə ya-

naşı, ixrac da edilir. Burada ətlik – südlük heyvandarlıq, donuz-

çuluq və quşçuluq inkişaf etmişdir. Şəkər çuğunduru, taxıl, arpa, 

kartof, tərəvəz, müxtəlif meyvələr becərilir. Çex xalqının qida-

lanma mədəniyyətinə nəzər salsaq, görərik ki, onun mətbəxi Çe-

xiya xalqının tarixi və ənənələri ilə sıx bağlıdır. Çexiya mətbəxi 

Almaniya kimi qonşu ölkənin mətbəxindən faydalanıb. Uzun müd-

dət Avstriya və Macarıstan hökmranlığı altında olub ki, bu da öl-

kənin mətbəxinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərib.  

Çexiyada gündəlik qida menyusu səhər yeməyi, nahar və 

şam yeməyindən ibarətdir. Nahar günün əsas yeməyini təşkil edir. 

O masada mütləq şorba, əsas xörək və desert olmalıdır. Hal-ha-

zırda bu ənənə az doyumlu, amma tez-tez qəbul edilən yeməklərlə 

əvəz olunur. Çex mətbəxində ən çox donuz, mal, quş əti, tərkibin-

də çoxlu miqdarda yağ və ya qaymaq, ətirli souslar, çörək və dol-

ğun ətli və ya balıqlı şorbalardan istifadə edilir. 

Çex süfrəsində olduqca məşhur olan toyuq bulyonu və ya 

tomat şorbasının yanında çesnakova polevka adlanan sarımsaq 

şorbası, içalatdan hazırlanmış qulyaj şorbasını görmək olar. 

Qulyaj xüsusilə populyardır. O, ətirli, ədvalı souslarda pörtlə-

dilmiş ətdən hazırlanır. O, knedik - çörək, maya və ya kartof 



182 

qaluşkaları ilə verilir. Knediklər kartof və ya düyünün əvəzinə 

istifadə olunur. Çex mətbəxində tərəvəzlər də çox sevilir. Mə-

sələn, qızardılmış gülkələm, kartof blinçikləri, noxud püresi. 

Sous və kartof qızartması ilə verilən çörək qırıntılarında qızar-

dılan pendir də çex mətbəxi üçün səciyyəvidir. Desertlərə gə-

ləndə isə şirin knediklərdən başqa süfrəyə balaca piroqlar və 

blinçiklər, həmçinin içi şokoladlı və ya qozlu vaflilər və ya şi-

rin kurasanlar qoyulur. Tərəvəzlərə gəlincə pomidor, xiyar və 

duzlu tərəvəzlərdən başqa çex süfrəsində yüksək qida dəyəri 

olan tərəvəz salatlarını görmək olar. Çex mətbəxində paxlalılar 

və kələm xüsusilə qiymətləndirilir. 

Çexiya mətbəxinin ən xarakterik xörəkləri içərisində biş-

miş donuz budu, knediklər, fərqli şorbalar və turşuya qoyulmuş 

sosisləri qeyd etmək olar. Çexlər qırmızı kələmlə qızardılmış qaz 

ətini əsl delikates sayırlar. Pivə üçün sevimli qəlyanaltılar Her-

melin, Olomouts pendirləri və xüsusilə qızardılmış pendirdir. 

Çexiyada 500-ə yaxın pivə növləri var. Pilsener və ya Bud-

weiser kimi məşhur pivə evləri ilə yanaşı, daha az tanınan brend-

lər və yerli pivə zavodları yüksək keyfiyyətli pivə istehsal edir. 

Pivə çex ənənəsinin ayrılmaz bir hissəsidir. Nəinki pivənin hazır-

lanması, hətta onun süzülmə və içilmə qaydaları rituala çevrilib. 

Bu sahənin qurmanları və mütəxəssisləri deyirlər ki, pivə yavaş-

yavaş, tələsmədən süzülməlidir, çünki vacib hesab edilən pivə 

köpüyünün miqdarı və keyfiyyəti bundan asılıdır. 

 
MÖVZU 10. QƏRBİ AVROPA XALQLARININ MİLLİ 

QİDA XÜSUSİYYƏTLƏRİ 
 

Avropa Afrikanın şimalında, Asiyanın qərbində, Atlantik 

okeanın şərqində yerləşən qitədir. Sahəsi 10,5 milyon km²-ə bəra-

bərdir. “Avropa” sözü sami dillərində günəşin batdığı yer məna-

sını verir. Egey dənizindən qərbdə yerləşən ölkələrə deyilmişdir. 

Avropa qitəsi bu, elə bir qitədir ki, orada yerləşən hər bir öl-

kənin çoxəsrlik tarixi və mədəniyyəti var. Bu mədəniyyət 2000 il 

əvvələ aiddir. Roma antik dövrü artıq bir Yunan irsinə sahib 
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idi. Etrussklar adlanan xalq Romada eradan 500 il əvvəl möv-

cud olmuş və öz mədəniyyətlərini yaratmışdılar. 

Roma imperiyası öz sərhədlərini genişləndirdikdən sonra 

Roma kulinariyasını işğal etdiyi bütün ölkələrdə yaymışdır (qərb 

ölkələrindən Almaniyaya qədər). 

Avropanın barbarlar tərəfindən zəbt olunmağına baxmaya-

raq, Avropa kulinariya mədəniyyəti Bizans və Roma ənənələri 

əsasında formalaşmışdır. Bu bütün Avropa xalqları üçün ümu-

mi dad, qastronomik adət və qaydaları təsdiqləyir. Lakin qeyd 

etmək lazımdır ki, orta əsrlərdə, sonrakı illərdə intibah dövrü, 

böyük coğrafi kəşflər dövrü Avropa mətbəxinə yeni, güclü bir 

axın gətirmişdir. 

Xalqların miqrasiyası mədəniyyətlərin qarışmasına səbəb 

oldu. Məsələn, Aralıq dənizi ərəb dünyasının təsirini hiss edir-

di. İqtisadi və sosial şərtlər də Avropa mədəniyyətinə, eləcə də 

onun kulinariyasına təsir etməyə bilməzdi. Mərkəzi Avropada 

şəhərlərin inkişafı ilə sosial vəziyyətin əsas simvoluna çevrilən 

yemək böyük əhəmiyyət kəsb etməyə başlayır. Avropa xalq-

larının kulinar mədəniyyəti son 200–300 illər ərzində qarşılıqlı 

təsir nəticəsində inkişaf edir. Bu isə Qərbi Avropa mətbəxinin 

ümumi olması haqqında danışmağa əsas verir. Bu onunla bağlı-

dır ki, Qərbi Avropa ölkələrində (Fransa, İsveçrə, Avstriya, Da-

nimarka, Niderland, hətta İngiltərə) yeməklərin repertuarı üst-

üstə düşür. Göstərilən hər bir ölkədə milli mətbəx saxlanılma-

mış, lakin özünəməxsus milli yeməklər də daxil olmaqla hər 

biri ümumi Qərbi Avropa mətbəxinə aiddir. Burada yeməklərin 

əksəriyyəti, gündəlik və mərasim menyusudur. Xüsusilə İngi-

lis, Alman və Fransız mətbəxinin möhürünü daşıyır və ya elə 

güclü fransız emalına məruz qaldı ki, bütün milli olanları ha-

marlaşdırdı. Buna görə bir çox Qərbi Avropa kulinariya mədə-

niyyəti əsrlər boyu davam edən fransız kulinariya təsirinə dözə 

bilmədikləri və fransız kulinariya sistemi tərəfindən sanki əzil-

diyi aydın olur. Yalnız XVIII-XIX əsrlərdə kasıb xalqların məs-

kunlaşdığı və aqrar iqtisadiyyatı inkişaf etməmiş Avropanın 

kənarındakı ölkələr belə təsirdən kənarda qaldı. Bu xalqların 
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sırasına ispanlar, portuqaliyalılar, italyanlar, yunanlar, yuqoslav-

lar, Avropanın şimalında isə finlər, isveçlilər, norveçlilər və 

irlandiyalılar aid idi. Məhz bu xalqlarda bu günümüzə qədər 

qidalanma ilə bağlı milli ənənələr saxlanılıb. Lakin bu gün Qər-

bi Avropaya nəzər salsaq görərik ki, istehsalın bütün sahələri 

inkişaf edib. Ölkənin əsas iqtisadi inkişafı onun kənd təsərrü-

fatı, qida sənayesi və s. istehsal sahələri ilə bağlıdır. Bu gün 

Avropa XX əsrdən XXI əsrə qədər bu sahədə böyük bir inkişaf 

yolu keçmişdir. Bu gün Avropada kənd təsərrüfatında əsas 

istehsal bitki mənşəli məhsulların istehsalıdır. Bunların sırasın-

da əsasən, buğda, çovdar, qarabaşaq, kətan, yem bitkiləri kar-

tof, şəkər çuğunduru və s.-dir. Heyvandarlıqda süd emalını gös-

tərmək olar. Qida sənayesinə ət, süd, yağ, balıq, şəkər, meyvə 

konservləri, pivə, çaxır, taxıl, un və s. aiddir. 

Bu gün Avropada qida məhsullarına ciddi nəzarət var. Vax-

tilə Avropada 90-cı illərdə bu sahədə olan insidentlər, Avropa 

İttifaqı ölkələrinin bu sahədə ciddi qanunlar tətbiq etməsinə sə-

bəb oldu. 2000-ci ildə Avropa İttifaqı qida məhsullarının təhlü-

kəsizliyi ilə bağlı Ağ kitab yaratdı. Məsələn, Avropanın iqtisadi 

mərkəzi olan Almaniyaya nəzər salsaq Almaniyanın qida səna-

yesi ən mühüm sənaye sahələrindən biridir. Qida məhsullarının 

ən böyük istehsalçısı Almaniyadır. Almaniyanın qida sənayesin-

də ən yüksək istehsal dövriyyəsi ət emalı, süd emalı, qənnadı 

məmulatları, çörək, alkoqollu içkiləri aid etmək olar. Bundan baş-

qa ən mühüm istehsal sahələrindən tərəvəz məhsullarının, mine-

ral sular, sərinləşdirici içkilərin istehsalı da mühüm yer tutur.  

Avropada əhalinin əsas qida məhsulları ilə təminatı daxili 

kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı hesabına təmin edilir. Al-

maniya kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına görə Fran-

sadan sonra ikinci yeri tutur. Fransa aqrosənaye kompleksinin 

inkişafına görə dünyada aparıcı mövqe tutur. Bu gün Avro-

panın qida sənayesi böyük uğurlar əldə edib. İnkişaf etmiş Av-

ropa ölkələrinin bir çoxu qida istehsalında yüksək keyfiyyətli 

məhsulları ilə məşhurdur. 
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Avropanın süd ferması Danimarkadır. Pendirlərin istehsalı 

ilə İsveçrə, Niderland, Fransa məşhurdur. Yüksək keyfiyyətli ət 

konservlərinin istehsalı ilə Avropanın inkişaf etmiş ölkələri 

məşğul olur. Balıqla – Norveç, İslandiya, İspaniya, Portuqaliya, 

tərəvəzlə – Bolqarıstan və Macarıstan, spagettinin və pizzanın 

vətəni İtaliya hesab olunur. Öz kolbasaları və pivəsi ilə Alma-

niya, şərabı ilə isə Fransa məşhurdur. 

 
BÖYÜK BRİTANİYA 

 

Paytaxtı – London 

Rəsmi dili – ingilis dili 

Dini – protestantlıq 

Pul vahidi – funt sterlinq 

 

İngiltərə Böyük Britaniya krallığına daxil olan tarixi və inzi-

bati ərazi, Böyük Britaniya adasının cənub hissəsində yerləşir. 

Paytaxtı Londondur. İngiltərə Böyük Britaniya adasının 2/3 his-

səsini əhatə edir. Birləşmiş Krallığın digər iki ölkəsi ilə şimal-

dan Şotlandiya, qərbdən isə Uels ilə həmsərhəddir. Coğrafi ba-

xımdan İngiltərə Britaniyanın digər hissələrinə nəzərən Avropa 

qitəsinə daha yaxındır. İngiltərə, həmçinin İrlandiya dənizi, 

Şimal dənizi və Atlantik okeanı ilə əhatə olunub. Ölkə daxilin-

də uzunluğu 346 km-ə çatan ən uzun çay Temza çayıdır. Ölkə-

nin relyefi kimi iqlim şəraiti də çox müxtəlifdir. Bu müxtəliflik 

ilk növbədə İngiltərə ərazisinin mülayim iqlim qurşaqlarının 

qovuşduğu sahədə yerləşməsi ilə əlaqədardır. 

İngiltərədə intensiv inkişaf etmiş kənd təsərrüfatında hey-

vandarlıq üstünlük təşkil edir. Ölkənin şimal və qərbində gü-

nəşli günlərin məhdudluğu taxıl bitkilərinin yetişdirilməsinə 

imkan vermir. Rütubətli okean iqlimində otlaq və çəmənliklər 

mal-qaranı yaxşı otla təmin edir. Kənd təsərrüfatı məhsullarına 

buğda, tərəvəz, dana əti, quzu əti, quş əti, balıq, kartof aiddir. 

İngilislərin adət-ənənələrinə gəlincə, onların xarakteri yüz il-

lər ərzində fəth edənlərin: romalıların, skandinaviyalıların, nor-
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manların təsiri nəticəsində formalaşmışdı. Nəticədə Kelt xəyalpə-

rəstliyi, vikinqlərin quldur cəsarəti, normanların intizamı ilə anqlo-

saksların praktikliyini təcəssüm etdirən ingilis milləti yarandı. 

İngilis mətbəxi bu gün bir çox milli yeməklərini qoruyub 

saxlamış və bu günə gəlib çatmışdır. 

XVI əsrdə İngiltərənin qida mədəniyyəti bir sıra ciddi də-

yişikliklərə məruz qalmışdır. Bu, katolisizmlə bağlı fasilə döv-

rü idi ki, bunun nəticəsində bir sıra kulinariya ənənələri yoxa 

çıxdı. Bu dövrdə fəth edənlərin nəsilləri (normanlar) incə ital-

yan və fransız mətbəxi ənənələrini İngiltərəyə gətirdilər. Alman 

mətbəxinin də böyük təsiri olub. Bu zaman istifadə olunan qi-

daların çeşidi dəyişdi. Britaniyalılar pendiri daha çox istifadə 

etməyə başladılar. 

Britaniya kulinariyasında əhəmiyyətli dərəcədə dəyişiklik 

XIX əsrdə sənaye inqilabı ilə əlaqədar olaraq baş verdi. Qida 

məhsullarının çeşidi, yeməklərin hazırlanmasında istifadə olu-

nan ədviyyatların istifadəsi genişləndirildi. 

XX əsrdə Britaniya həkimləri və kulinarları belə bir nəti-

cəyə gəldilər ki, qidalanma üçün yerli məhsulların istifadəsi fi-

zioloji olaraq çox xeyirlidir. Baxmayaraq ki, ingilislərə qurman 

(zərif, ləziz yeməklərin həvəskarları) deyirlər, lakin öz mət-

bəxlərini sağlam və xeyirli hesab edirlər. İngilis mətbəxi üçün 

tez və mürəkkəb olmayan və yüksək keyfiyyətli qidalardan ha-

zırlanan yeməklər xarakterikdir. İngilislərin səhər yeməyi haq-

qında belə bir məsəl var: 6 ingilis günorta və axşam yeməyin-

dən imtina edə bilər, amma səhər yeməyindən heç vaxt! İngilis-

lərin süfrəsini qızardılmış çörək, çeşidli cemlər, marmelad və 

bal bəzəyir. Yumurtanı istər soyutma, istər qayğanaq formasın-

da hazırlanması, istərsə də kolbasa ilə qızardılmış halda yemək 

ingilis süfrəsinin ayrılmaz hissəsidir. İngilis mətbəxinin əsas 

xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, orta statistik ingilis üçün səhər 

yeməyi yumurta, yulaf sıyığı, portağal mürəbbəsi ilə tost, qı-

zardılmış seld və sosiskalardan ibarətdir. Süfrə gözəl ətirli ingi-

lis çayı ilə tamamlanır. 
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Yemək siyahısının yığcam olmağına baxmayaraq, ənənəvi 

ingilis yeməkləri il boyu necə gəldi hazırlanmır, ciddi və müəy-

yən günlərdə bişirilir. Məsələn, ənənəvi ingilis yeməyi olan 

postbif ingilis ailələrində bazar günlərində bişirilir . Buna görə 

də bütün həftəni onun bişiriləcəyi günü gözləyirlər. Eyni za-

manda ingilis fermerləri payız ayında donuzları kəsərkən ənə-

nəvi olaraq təzə ev donuzunun ətindən hazırlanan oksford so-

sisləri 250 ildir ki, ingilislərin sevimli yeməyidir. 

İngilislərin qidalanma mədəniyyəti soyuq qəlyanaltıların 

növləri ilə, xüsusilə balıq və sendviçlərlə xarakterizə olunur. 

Bunlardan ən geniş yayılanı bulyonlar və şorba – püredir. İngi-

lislər ən çox ət yeməklərini sevirlər: dana, quzu, qoyun, yağsız 

donuz əti və s. göstərmək olar. Milli yeməklər rostbif, bifşteks-

dir. Ət ilə bir yerdə hər zaman müxtəlif souslar, marinadlar, to-

mat sousları, qarnir üçün kartof və tərəvəz verirlər. İngilislərin 

yeməyində ən böyük yeri müxtəlif pudinqlər tutur. Onları ikin-

ci (ət, taxıl, tərəvəz) və üçüncü yemək kimi (şirin meyvəli pu-

dinqlər) verirlər. İngilis milli mətbəxi ənənəvi bayram yemək-

ləri ilə xarakterizə olunur. İngilislər arasında ən məşhur milad 

pudinqidir ki, saladan, çörək qırıntıları, un, kişmiş, yumurta, 

şəkər və müxtəlif ədviyyatlardan hazırlanır. Süfrəyə verilməz-

dən əvvəl onu rom ilə qarışdırır, yandırır və alov şəklində ma-

saya verilir. Tərəvəz qarniri ilə qiymələnmiş hinduşka əti və 

bayram tortu da bayram yeməklərindən hesab olunur. İngilislər 

çörəyi az istifadə edirlər. İçkilərdən gün ərzində ən çox istifadə 

olunan (7 dəfə) çaydır. Kofe çaya nisbətdə az istifadə olunur. 

Alkoqollu içkilərdən, xüsusilə viski, cin, brendi, rom, portveyn, 

pivə və s. məşhurdur. Bir sıra seçilmiş yeməklər dünya tərəfin-

dən tanınmışdır. Məsələn, rostbif, romşteks, bişmiş ingilis kremi, 

sendviçlər bir çox dünya restoranlarının menyusuna daxil olub. 

Beləliklə, Böyük Britaniyada, digər Avropa ölkələrindən 

daha çox, qədimdən qalmış qidalanma ilə bağlı vərdişlərə ria-

yət edilmişdir. 
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ALMANİYA 
 

Paytaxtı – Berlin 

Rəsmi dili – alman dili 

Dini – protestantlıq 

Milli pul vahidi – avro 
 

Almaniya Federativ Respublikası Avropanın mərkəzində 
yerləşir. Onun doqquz qonşusu var. Şimalda Danimarka, qərb-
də Niderland, Belçika, Lüksemburq və Fransa, cənubda İsveçrə 
və Avstriya, şərqdə isə Çex Respublikası və Polşa ilə həmsərhəd-
dir. Bu mərkəzi yerləşmə əsasən 1990-cı il oktyabrın 3-dən, yəni 
Almaniya yenidən birləşdikdən sonra əmələ gəlmişdir. Avropa 
Birliyinin və NATO-nun tam hüquqlu üzvü kimi Almaniya Mər-
kəzi və Şərqi Avropa ölkələri üçün körpü rolunu oynayır. 

Almaniya Federativ Respublikası təxminən 357 min km2 əra-
zini əhatə edir. Əhalisinin sayına görə Rusiyadan sonra Avro-
pada ikincidir və təxminən 82,1 milyon əhalisi vardır. 

Almaniya bir ölkə kimi Atlantik okeanı və Şərqdəki kon-
tinental (dəyişkən) iqlim arasında orta soyuq qərb küləyi zona-
sında yerləşir. Temperaturda kəskin dəyişikliklər müstəsna hal-
larda baş verir. Qış aylarında havanın temperaturu 1,5 dərəcə – 6 
dərəcə arasında olur. İlin ən isti ayı olan iyul ayında temperatur 
alçaq hündürlüklü ərazilərdə 18 dərəcə, cənub ərazilərin sığına-
caq dairələrində isə 20 dərəcə olur. Yuxarı Rayne özünün kəs-
kin mülayim iqlimi, Yuxarı Bavariya özünün cənubdan gələn 
isti Alp küləkləri, Harz dağları, iqlim zonası kimi özünün so-
yuq küləkləri, sərin yayları və qışdakı ağır qar yağması ilə is-
tisna təşkil edirlər. 

Almaniyada iqtisadiyyat, kənd təsərrüfatı yüksək səviyyə-
də inkişaf etmişdir. Burada kənd təsərrüfatı yüksək intensiv is-
tehsalatdır. Ölkədə buğda, şəkər, ət, süd istehsalı ölkə tələbatı-
nın 90 – 100%-ni ödəyir. Xüsusilə heyvandarlıq inkişaf etmiş-
dir, o bütün kənd təsərrüfatı məhsullarının 80%-ni təşkil edir. 

Hər yerdə donuzçuluq yayılmışdır. Donuzların sayına görə 

ölkə Avropada birinci yeri tutur. Bitkiçilik heyvandarlığın yar-
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dımçı sahəsidir: burada çovdar, yulaf, kartof, yem bitkiləri be-

cərilir. Şəhərətrafı zonalarda tərəvəzçilik inkişaf etmişdir. Sü-

dün, donuz ətinin və quş ətinin istehsalı heyvandarlığın əsas sa-

hələridir. Donuzçuluğun geniş inkişafı, becərilən tərəvəzlər al-

man xalqının qida mədəniyyətində, ölkə mətbəxində öz əksini 

tapıb. Alman mətbəxi regional, qastronomik ənənələri özündə 

birləşdirir. Alman mətbəxinə münasibətdə müəyyən stereotip-

lər yaranıb. Məlum olur ki, almanlar daha çox donuz ətinə, tur-

şu kələm və kartofa üstünlük verirlər. Tipik alman desertləri 

uzun müddət kalorili hesab edilən marsipan, alman pryanikləri 

və s. göstərmək olar. Bu onunla izah olunur ki, ölkə şimal ölkə-

sidir. Qış aylarında buranın sakinləri öz qayğılarına qalması 

üçün isti enerji qəbul etməlidir. Eyni zamanda bu həm də al-

manların qonşuları olan avstriyalılar, polyaklar, çexlər və Mər-

kəzi Avropanın digər xalqları üçün də əsas hesab edilir. Qlo-

ballaşma dövründə almanlarda yüksək səviyyəli mətbəxə bir 

maraq oyandı. Almaniyanın regional mətbəxlərində yüngül ye-

məklərin hesabına, ət yeməklərini azaltdılar. 

Orta əsrlərdə Avropada kulinariya anlayışı qonaqpərvərlik-

lə – səyyahlar, əsasən, zəvvarlar üçün qonaq evlərində qalmaq-

la birlikdə yeməyin pulsuz verilməsi ilə bağlı idi. Kulinariya 

kral saraylarında inkişaf etmişdir. Alman mətbəxinin tarixinə 

nəzər salsaq görərik ki, XVIII əsrdə qan və qida üçün haqq al-

mağa başladılar. Xüsusilə limanların və körpülərin yaxınlığın-

da sığınacaqlar, mehmanxanalar yaranmağa başladı ki, məhz 

bu andan kulinariya sənətinin yaranması hesab olunur. Artıq 

XV əsrdə Münhendə 300-ə yaxın mehmanxana var idi ki, orada 

pivə verirdilər. Fransız inqilabından sonra işsiz qalan varlı ailə-

lərin aşpazları özlərinin xüsusi müəssisəsini açmışdılar. 

XVIII əsrdə Almaniyada restoran və otel üçün fransız söz-

lərini mənimsədilər. Qida istehlakı və masa ətrafında davranış 

mədəniyyəti formalaşmağa başladı. XI əsrdə Almaniyada orta 

təbəqənin səyahət, restoranlarda qidalanma, oteldə yerləşmə ilə 

bağlı vərdişləri möhkəmləndi. Bu tendensiyanı İkinci Dünya 

müharibəsi ləngitdi. Müharibdən sonra iqtisadiyyatın inkişafı 
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ilə əlaqədar olaraq, almanlar yenidən səyahətə qayıtdılar. Al-

maniyada müasir restoran biznesində restoran və otellərin bü-

tün növləri mövcuddur: klassik, regional, kənd və s. 

Almaniyada il ərzində adambaşına 60 kq yaxın ət istifadə 

olunur. Bunlardan 2/3 donuz ətinin payına düşür, hansı ki, ək-

sər hallarda kolbasa formasında istifadə olunur. 20 %-i ev quş-

larının (xüsusilə toyuq), 15 %-i dana və mal ətinin payına dü-

şür. Almaniya özünün böyük ölçüdə kolbasa çeşidlərinə görə 

məşhurdur. Qeyd olunur ki, Almaniyada kolbasanın 1500-ə qə-

dər növü istehsal olunur. Tipik ət yeməyi qızardılmış donuzdur. 

Donuz ayaqları qaynadılmış və pörtlədilmiş şəkildə təqdim 

olunur. Jelelənmiş donuzu – turş əti, sirkə və ağ şərab əlavə et-

məklə hazırlayırlar. Qiymələnmiş ətdən hazırlanan kotlet, küftə 

geniş yayılıb. Ənənəvi alman yeməyi olan isti halda sirkədə 

isladılmış mal əti zauerbraten adlanır. 

Alman mətbəxində kolbasa yeməklərinə qan və qaraciyər 

kolbasalarını da aid etmək olar. Almaniyada qəlyanaltılar çox 

məşhurdur. Qəlyanaltılara qızdırılmış bişmiş kolbasa, çiy kol-

basa, bokvurst, frankfurt və vena sosislərini aid etmək olar. 

Bpatvurst və karrivurst geniş yayılıb. 

Rostbif və mal əti ruleti standart yeməklər hesab olunur. 

Qulyaj çox zaman bir neçə növ əti özündə birləşdirir. Qiymə 

əksərən mal və donuz ətindən hazırlanır. Quş ətini əsasən, qı-

zardılmış toyuq şəklində istifadə edirlər. Şərqi Almaniyada onu 

broyler adlandırırlar. Bundan başqa toyuq və hinduşka ətini bir 

çox yeməklərin hazırlanmasında istifadə edirlər. Milad və Mar-

tin qazı bayram yeməyi hesab olunur. 

Alman mətbəxində balıq və dəniz məhsulları da istehlak 

edilir. Almaniyada orta balıq istehlakı il ərzində adambaşına 14 kr 

hesab olunur. Onlardan üçdə ikisi dəniz balığı, dördü şirin su 

balığı və 10%-i dəniz məhsullarıdır. Ən çox lasos, seld, tuna ba-

lığı yeyilir. Yerli sularda forel, sudak, karp balığı yetişdirilir. 

Balıq çox zaman konservləşdirilmiş və hisə verilmiş şəkil-

də istifadə edilir. Duzlanmış və marinadlaşdırılmış seld çox za-

man qarnir kimi qəbul edilir. 



191 

Tərəvəzlərə gəlincə alman mətbəxində tərəvəz quru şorba – 

püre ilə və ya qaynadılmış formada qarnir kimi təqdim olunur. 

Bununla yanaşı Almaniyada ən geniş yayılan tərəvəz kök, ispa-

naq, noxud, lobya, müxtəlif növ kələm və s. göstərmək olar. Bun-

dan başqa alman mətbəxində çox zaman müxtəlif növ salatlar, 

pomidor və xiyar da istifadə olunur. Qızardılmış soğan masaya 

çox zaman ət yeməkləri ilə bir yerdə verilir. Turşuya qoyulmuş 

kələm Almaniyanın milli yeməyi hesab olunur. 

Alman mətbəxində qarnirlərin özünəməxsus yeri var. Al-

man restoranlarında İngiltərə və İtaliyadan fərqli olaraq qarnir, 

ümumiyyətlə, yeməyin ümumi dəyərinə daxil edilir. Ən vacib 

qarnir kartof yeməyidir. Onun müxtəlif növləri mövcuddur. 

Bunlardan qaynadılmış kartof, knedlik, kartof aladisi, qızardıl-

mış kartof, kroketlər və ya kartof püresi və s. göstərmək olar. 

Yeməkxana və restoranlarda qarnir qismində və əsas yemək ki-

mi böyük həcmdə kartof fri istifadə edilir. 

Düyü qarnir kimi xüsusilə balıq və quş əti ilə verilir. Al-

man əriştələri, ümumiyyətlə, italyan əriştələrindən daha qalın-

dır və çox zaman özündə yumurtanı ehtiva edir. Ölkənin cənub 

hissəsində çox miqdarda sarısı olan əriştə variantı üstünlük təş-

kil edir. Alman mətbəxində ədviyyatlardan da geniş istifadə 

olunur. Alman mətbəxində əsas ədviyyat yemək duzudur hansı 

ki, onu ənənəvi olaraq duz mənbələrindən və duz mədənlərin-

dən istehsal edirlər. Dadlandırıcı qismində çox zaman şəkər çu-

ğundurundan istifadə olunur. Lakin çox zaman onu bal və ya 

şəkər çuğundurunun siropu ilə də əvəz edirlər. 

 Yerli ədviyyatlardan ən vacibi xardaldır. Regiondan asılı 

olaraq yeməkdə turş olaraq şərab və sirkə istifadə olunur. Ən 

mühüm ədviyyat soğan hesab olunur, hansı ki, bəzi reseptlərdə 

sarımsaq da əlavə olunur. Xüsusən kəklikotu, cəfəri, soğan, şü-

yüd təzə və qurudulmuş formada istifadə edilir. 

Almaniya süd məhsullarının müxtəlifliyinə görə ən yüksək 

səviyyəyə çatıb. Pendirin müxtəlif növləri var. Onların arasında 

ən məşhur harz pendirini göstərmək olar. Müxtəlif kəsmik növ-
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ləri – yoqurtlar, ayran, bişmiş süd bunların sırasına aiddir. Bun-

lardan ən məşhuru kətan yağı ilə hazırlanmış kəsmikdir. 

Almaniyada çörəyin 300-dən 1600-ə qədər növü var. Buğ-

da unundan hazırlanmış ağ çörəkdən başlamış, çovdar çörəyi, 

qara çörək, kəpəkli çörəyə qədər bişirilir. Çörəklərin əksəriy-

yəti buğda və çovdar ununun qarışığından hazırlanır. Bəzən gü-

nəbaxan və balqabaq toxumu da əlavə edilir. Çörək alman süf-

rəsinin əsas qidası hesab olunur. Onu bir qayda olaraq səhər 

yeməyində və axşam buterbrodun tərkibində yeyirlər. Çox na-

dir hallarda qarnir qismində istifadə edilir. 

Tortların və piroqların da xeyli növləri var. Onları çox za-

man alma, gavalı, çiyələk, albalı ilə hazırlayırlar. Cizkeyk ən 

məşhur növlərdən biridir. Tipik alman tortu, tərkibi tünd şokolad-

dan vişnə və gavalıdan olan tortdur. Milad bayramında ştollen ha-

zırlayırlar. Bununla yanaşı çörək-bulka məmulatları da var ki, bu 

yalnız müəyyən regionlarda məlumdur. Xüsusilə şokoladlı pu-

dinqləri, zapekankaları, pirojnaları və peçeniyaları da çox sevirlər. 

İçkilər – almanların milli içkisi pivədir. Pivə Almaniyanın 

bütün regionlarında və dünyada məşhurdur. Almaniyada onu 

naharda və axşam yeməyində də verirlər. Xüsusilə Pilsener və 

müxtəlif regional pivələr, məsələn, Münhen pivəsi, Altbir və 

Vasbir daha məşhurdur. Pivə qarışığı və limonad Almaniyanın 

qərbində Radler və ya Spitser, şimalda isə Alstervasser adlanır. 

Şərab Almaniyada bütün dünyada olduğu kimi çox məşhurdur. 

Üzümçülük Almaniyada romalılar tərəfindən II əsrdə Mosel-

ledə salınıb. Alman şərabı, əsasən, Dunay, Reyn, Mayn, Mosel-

le, Nekkara və yuxarı Elba boyunca yerləşən ərazilərdən gəlir. 

Rislinq, Müller-turqau, Silvaner, Pino-nuar və Dornefelder ən 

məşhur alman üzüm sortlarıdır. Şərabın mineral su ilə qarışığı 

şorle, köpüklü şərab ilə kalte – ente adlanır. Meyvə yetişən əra-

zilərdə alma şərabının hazırlanması və istifadə edilməsi tenden-

siyası inkişaf edib. Son onilliklərdə qarışıq içkilərin alkopop və 

kokteyl istifadəsi artırılıb. Bundan başqa içkilərdən kofeni Al-

maniyada təkcə səhər yox, piroqla nahar və axşam yeməyi ara-
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sında ənənəvi yemək hesab olunur. İsti içkilərdən xüsusilə, qa-

ra kofe və ya gavalı ilə kofe daha çox qəbul edilir. Şərqi Frizdə 

çay çox məşhurdur. Alkoqolsuz sərinləşdirici içkilər kimi əsa-

sən, qazlı, mineral sular, meyvə şirələri, eləcə də kola və limo-

nad istifadə edirlər. Almaniyada eyni zamanda soyuq çay və 

müxtəlif qarışıq içkləri içməyi də çox sevirlər. 
 

FRANSA 
 

Paytaxtı – Paris 

Rəsmi dili– fransız dili 

Dini – katolisizm 

Pul vahidi – avro 
 

Fransa inkişaf etmiş Qərbi Avropa dövlətidir. Belçika, Lük-

semburq, Almaniya, İsveçrə, İtaliya, Monako, Andorra və İspani-

ya ilə sərhəddir. Fransanın Avropa hissəsində mülayim dəniz iqli-

mi, şərqdə mülayim-kontinental, cənubda isə subtropik iqlim mü-

şahidə edilir. Yay kifayət qədər isti və quru olur. Ölkə kənd təsər-

rüfatı ölkəsidir. O ət, süd, taxıl, şəkər çuğunduru istehsalına görə 

Qərbi Avropada 1-ci, pendir istehsalına görə dün-yada 2-ci, üzüm 

yetişdirilməsinə görə Avropada 2-ci yerdədir. Fransanın Aralıq də-

nizi sahilləri meyvəçiliyin müxtəlifliyinə görə seçilir (şaftalı, ərik, 

badam, zeytun, sitrus meyvələri). Fransa kənd təsərrüfatı məhsul-

ları istehsalına görə dünyada 3-cü, Qərbi Avropada 1-ci yerdədir. 

Kənd təsərrüfatı məhsullarının yarıdan çoxu heyvandarlığın 

payına düşür. İribuynuzlu mal-qara ölkənin təbii otlaqları olan şi-

mal-qərbində, həmçinin Mərkəzi Massivdə saxlanılır. Heyvandar-

lıq intensiv inkişaf etdirilir, əsasən, südlük-ətlik istiqamətindədir. 

Bu sahədə kərə yağı, mal əti, pendir, süd istehsalı inkişaf etmişdir. 

Bitkiçilikdə taxıl əkinləri, üzümçülük, tərəvəzçilik və bağ-

çılıq aparıcı yer tutur. Taxıl bitkiləri (buğda, qarğıdalı, arpa) əsa-

sən, Şimali Fransa Akvitan ovalığında becərilir. Üzümçülük 

xüsusilə inkişaf etdirilib. Keyfiyyətli üzüm şərabı istehsalına 

görə Fransa dünyada 1-ci yerdədir. “Şampan”, “Konyak”, ”Ka-



194 

qor” içki markaları istehsal olunur. Ölkənin şimal-qərbində al-

ma, armud, ərik bağları, Aralıq dənizi sahillərində gavalı, sitrus 

meyvə bağları yayılmışdır. Bu gün Fransa təkcə özünün şərab-

ları, kənd təsərrüfatı məhsulları ilə deyil, eyni zamanda qida 

mədəniyyəti, mətbəxi ilə də böyük şöhrət qazanıb. Məsələn, 

dünyada belə bir fikir formalaşıb, fransız mətbəxi aşpazlığın 

beşiyi və aşpazlar üçün bir cənnətdir. Deyilənə görə, fransız 

mətbəxi əsrlər boyu çox primitiv olub. Xalq kütlələrinin qida-

lanma səviyyəsi çox aşağı olub. Fəhlələr və kəndlilər qara çö-

rəklə şorba yeyər, yalnız bayramlarda süfrələrinə pendir əlavə 

olunardı. Əhalinin çox hissəsi təzə ət, yağ, ağ çörək yeyə bil-

mirdi. Yüksək kulinariya yalnız kral saraylarında, zadəgan ailə-

lərində formalaşmışdı. Onların süfrəsində ağ çörək, müxtəlif 

növ ətlər, balıq, pendir, meyvə, şərab verilirdi. Lakin çox keç-

mir ki, intibah dövründə burjua mətbəxi meydana gəlir.  

Fransaya kulinariya sənəti İtaliyadan gəlmişdi. Bu o zaman 

baş verdi ki, 14 yaşlı Yekaterina Mediçi 14 yaşlı Fransa taxt-

tacının varisinə ərə verildi. Fransaya Yekaterina öz aşpaz or-

dusu ilə gəlmişdir. Bu zaman aşpazlar özlərinin kulinar təcrü-

bələrini fransız zadəganları ilə bölüşürdülər. 

Fransada kulinariya sənəti kral qurmanlarının və şirniyyat-

çılarının sayəsində inkişaf etmişdi. Fransız mətbəxi müasir for-

mada XVII əsrdə XIV Lüdovikin dövründə meydana gəlib. 

Kral sarayında yeməyin hazırlanması və süfrənin servis edil-

məsi ilə bağlı sistem yaratmış 300-ə qədər aşpaz çalışırdı. Kral 

sarayında yaranmış bu sistem tezliklə Fransa zadəganları ara-

sında yayıldı. 

Kənd təsərrüfatı məhsullarının bolluğu, Fransanın əlverişli 

coğrafi mövqeyi, Atlantik okeanına və Aralıq dənizinə çıxışı 

Fransa mətbəxini rəngarəng, təbii qida məhsulları ilə təmin 

edib. XVII əsrdə Fransanın Avropada aparıcı rolu, kral sarayı-

nın zəngin fransız mətbəxi Avropanın zadəgan dairələrində ge-

niş yayıldı. Fransız aşpazları və kulinarları Avropanın bir çox 

saraylarında çalışmağa başlamışdı. 
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Ənənəvi fransız mətbəxi şərti olaraq iki hissəyə bölünür: 

ümumi, regional və son dərəcə zərif zadəgan mətbəxi. Fransız 

mətbəxinin özünəməxsus xüsusiyyətləri vardır. Bu mətbəx mil-

lətin mədəniyyəti ilə ayrılmaz olaraq bağlıdır. Bu mətbəxin bü-

tün dünyadakı şöhrəti onu göstərir ki, təhsil səviyyəsindən və 

sosial mənşəyindən asılı olmayaraq bütün fransız xalqı yemək 

mövzuları haqqında ətraflı danışa bilər. 

Fransa yeməyə pərəstiş olunan ölkələrdəndir. Fransız üçün 

evdə və ya restoranda ailə üzvləri ilə birgə ənənəvi nahar ye-

məyi çox vacibdir. Fransızlar demək olar ki, bütün ərzaqları 

yeyirlər, əsas fərq onların hazırlanmasındadır. 

Əfsanəyə görə, ilk soğan şorbasını Fransa kralı XV Lüdo-

vik özü hazırlayıb. Belə ki, bir gecə öz ovçu evində qalarkən 

kral evdə yağ, soğan və şampandan başqa heç nə tapmayıb. Nə-

ticədə o, əlində olan ərzaqları qarışdırıb və ilk soğan şorbasını 

hazırlayıb. 

Adi fransız üçün aşpazlıq gündəlik həyatın ayrılmaz hissə-

sidir. Nəzakət qaydalarının məhz fransızlar tərəfindən yaradıl-

ması sadə bir təsadüf deyil. Fransız mətbəxinin əsas yemək-

lərinə nəzər salaq. Bunlardan biri Ratatuy – tərəvəz raqusudur. 

Bu xörək Provansdan, daha dəqiq, Nitsadandır. Tərəvəzlər rata-

tuyun əsas inqrediyentləridir. Pomidor, soğan, badımcan və bi-

bər bu yeməyin əsasıdır. Bu dadlı raqu həm ayrıca, həm də 

başqa yeməklər ilə qarnir kimi çox yaxşıdır. Digər milli mət-

bəxlər kimi fransız mətbəxinin də iştahaçan delikatesləri var. 

Əgər fransız mətbəxinin ən səciyyəvi xüsusiyyəti seçilməli ol-

saydı, bu şübhəsiz ki, baget olardı. Fransız xalqının çörəyə sə-

ciyyəvi yanaşması bagetin məşhurluğuna təsir göstərib. Demək 

olar ki, hər xörək baget ilə yeyilir. Fransız mətbəxinə ən böyük 

şöhrət gətirən ”Eskarqo” yeməyidir. Eskarqo fransız mətbəxin-

də öz məşhurluğu üçün “Fransız mətbəxinin incəsənəti” kita-

bının müəllifi Antuan Karemə borcludur. Bu, yağ, sarımsaq və 

cəfəri ilə bişirilmiş kiçik ilbizlər elə məşhur olub ki, xüsusi es-

karqo boşqab və maşası işləyib hazırlanmışdır. Bu boşqab və 
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maşa ilbizi qaynar qabıqdan çəngəllə çıxardanda qabığı sax-

lamağa imkan verir. Eskarqo sevənlər bu xörəkbişirmə prosesi-

nin mürəkkəbliyini bəzən anlamır. İlbizlər orqanizmi qida qa-

lıqlarından təmizləmək üçün 10 günlük ac qalırlar. Bundan 

sonra onları yuyurlar və üç dəfə növbə ilə qaynadır və soyudur-

lar. Soyudulandan sonra ilbizləri sterilləşdirilmiş və sarımsaqlı 

kərə yağı ilə yağlanmış qablara qoyurlar və boşqaba düzürlər. 

Fransa klassik mətbəxinin yeməyi hesab olunan qırmızı şə-

rabda bişmiş xoruz əsasən, Milad bayramında hazırlanır. Bu 

yeməyin vətəni Burqundiyadır. Yeməyin hazırlanması üçün to-

yuq deyil, məhz xoruz tələb olunur. Bişirilmə vaxtı süfrəyə qo-

yulacaq şərabdan istifadə etmək zəruridir. Xoruzu ənənəvi fran-

sız bageti ilə süfrəyə verirlər. Ördəyin yağlı qara ciyəri isə 

ölkənin mədəni və qastronomik irsinə malikdir. Fransız mətbə-

xinin digər məşhur yeməklərindən biri Krepdir. Kreplər (fran-

sız blinçikləri) ilk əvvəl Bretanda hazırlanıb, daha sonra isə on-

lar bütün ölkə üzrə məşhurlaşıb. İndi Fransada elə bir region 

yoxdur ki, orada krep təklif edən restoran olmasın. Ənənəvi 

olaraq, yerli kreplər xüsusi gündə – “Krep günü”ndə yeyilir. 

Fransada belə bir inanc var ki, krep bişirərkən sol əlinizdə qızıl 

sikkə saxlayaraq, sağ əlinizlə tavada olan krepi yuxarı atıb-tuta 

bilirsinizsə, gələn il mütləq varlanacaqsınız. 

Fransız mətbəxi tərəvəzlərdən tez-tez istifadə etməsi ilə 

xarakterizə olunur: kartoflar, qabıqlı lobya, bütün növ soğanlar, 

ispanaq, kələm, pomidor, badımcan, kərəviz, göbələklər ye-

məklərin və qarnirlərin əsasıdır. İlkin yemək adətən şorba olur, 

ən məşhuru isə kəvər şorba – püredir. Əsas yemək qrildə hazır-

lanmış ətdir. Adətən mal əti, dana əti, qoyun əti, quşçuluq məh-

sulları və ya maral əti istifadə olunur. Onlar nadir hallarda do-

nuz əti yeyirlər. Kərə yağı, kəklikotu, tərxun, reyhan, cəfəri, 

dəfnə yarpağı, darçın, mixək, zəfəran, zəncəfil, cirə və ya digər 

ekzotik ədviyyatlar qatılır və qrildə hazırlana bilən tərəvəz 

qarnirləri ilə süfrəyə verilir. Onlar ətin, tərəvəzlərin və ədviy-

yatların mükəmməl kombinasiya və proporsiyasına nail olmağa 
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diqqət yetirirlər. Fransızlar dadlı yeməyi necə hazırlamağı və ye-

məyi bilirlər. Onların mətbəxi sağlam pəhriz üçün əsasdır, çoxlu 

meyvələrdən və sağlam şəkildə hazırlanmış tərəvəzlərdən ibarət-

dir. Onlar yaxşı qidanı yeməyi və gözəl görünməyin sirrini tapa 

biliblər. Onlar tələsmədən yeyir, qidanın tamından həzz alırlar. 

Fransız mətbəxi regionlardan asılı olaraq fərqlənir. Fransa-

nın şimal-qərbində yerləşən Normandiya özünün alma plantasi-

yaları və süd məhsullarına görə məşhurdur. Bu region üçün mal 

əti, yağlı souslar və alma brendi olan kalvados adlanan yemək-

lər tipikdir. Desertə isə çox zaman bu regiona məxsus olan al-

ma piroqu ilə pendir verirlər: kamamber və livaro. 

Qonşu region olan Bretan yarımadasında kənd təsərrüfatı 

Normandiyada olduğu kimi inkişaf etməyib. Güclü dəniz kü-

ləkləri duz təbəqəsini qoyunlar bəslənən çəmənliklərə gətirir və 

nəticədə ətin dadı ləzzətli olur. Desertə isə nazik blinçiklər ve-

rilir. Cənubda yerləşən Periqor kənd təsərrüfatı bölgəsidir. Pe-

riqor məşhur fransız delikates trufellərinin vətənidir. Fransanın 

cənubunda Aralıq dənizi mətbəxinə məxsus olan yüngül ye-

məklər üstünlük təşkil etdiyi halda, dənizdən uzaq olan yerlər-

də çox zaman ağır yeməklər hazırlayırlar. Burqundiya birinci 

növbədə özünün şərabları, üzüm ilbizləri və eyni zamanda şə-

rab əlavə olunmuş ət, balıq sousları ilə məşhurdur. Lionda isə 

yeməklərin çoxu toyuq və ətdən hazırlanır. Fransada oteldə sə-

hər yeməyində turistlərin hər istəyini nəzərə almırlar. Səhər ye-

məyi adi qaydada: çörək, yumurta, cem, kofe, və nazik pendir 

və vetçina dilimləridir. Bu hər adama xoş gəlmir. Lakin hər 

yerdə, hər zaman şərab var. Fransa həm də elə ölkədir ki, orada 

hər cür pendir və qurbağa ayaqlarını yemək olar. Fransanın cə-

nub rayonları dəniz məhsulları ilə zəngindir. Məsələn, Nisada 

çoxlu dəniz məhsulları var. Buz qoyulmuş vazada olan xərçəng, 

lanqust və başqaları 50 avrodur. Pulun qalığının qaytarılmasını 

30 dəqiqə gözləməyə təəccüblənməyin, çünki cənub ofisiant-

ları çox ləngdirlər. 
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Fransanın ağlasığmaz regional müxtəlifliyi, misilsiz hava 

şəraiti və landşaftı, həmçinin ev heyvanı növlərinin çoxluğu 370-ə 

yaxın pendir növünün sayında əks olunub. İstehsal üsulundan asılı 

olaraq, aşağıdakı pendir növləri olur: təzə pendirlər, ağ kiflə örtül-

müş yumşaq pendirlər, qabığı soyulan pendirlər, mavi pendirlər, 

keçi pendiri, yetişmiş və yetişməmiş preslənmiş pendirlər. Pendir 

fransız yeməklərinin ayrılmaz hissəsi olmaqla həm səhər yeməyi, 

həm də nahar zamanı kəsmə taxtasında süfrəyə verilir. 

Fransız içkilərinə gəlincə, bu gün fransız şərabı dünyada məş-

hurdur. Fransızlar şərabı su, süd, çay və pivə əvəzinə içirlər. Onlar 

üçün zərif yeməklər yeyəndə azı bir stəkan şərab içməmək çətin 

olardı. Adətən daha az tanınmış şərab markaları istehlak olunur, 

çox vaxt bu, kiçik yerli üzüm bağından olan şərabdır. Daha çox 

tanınmış şərab markaları bayram günlərində içilir. Rəylərə görə 

orta fransız hər il bu nəcib içkinin 100 litrini içir. 

Bu gün Fransa dünya xalqlarının qida mədəniyyətinin for-

malaşmasına böyük təsir göstərib və göstərməkdədir. Fransa 

həmişə kulinariya sənətində bir nümunə olub. Fransanın mət-

bəx mədəniyyəti dünyaya bir çox möhtəşəm yemək reseptləri 

verib ki, hal-hazırda dünya restoranlarının menyusunu bəzəyir. 

Bu gün də Fransa peşəkar kulinariya sənətinin mərkəzi hesab 

edilir. Təsadüfi deyil ki, dünyanın bir çox aşpazları öz bilik və 

bacarıqlarını inkişaf etdirmək üçün bura gəlirlər. 

 
İTALİYA 

 

Paytaxtı  – Roma 

Rəsmi dili – italyan dili 

Dini – katolisizm 

Pul vahidi – avro 
 

İtalyan qida mədəniyyəti 

Apennin yarımadasında, Alp dağlarının cənub yamacların-

da yerləşən İtaliya çox ecazkar və cəlbedici ölkədir. Avropanın 

mədəniyyət abidələrinin 60%-i burada cəmləşib. İtaliyanın, de-
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mək olar bütün şəhərləri açıq səma altında muzey təsiri bağış-

layır. İtaliyanın paytaxtı Roma şəhəridir. Bütün yollar bu şəh-

ərə gətirir, şəhər 7 təpə üzərində yerləşir. Roma çoxəsrlik tarixə 

malik qədim şəhərdir.  

İqlimi subtropik və mülayim Aralıq dənizi iqlimidir. İqlimin 

müxtəlifliyi coğrafi uzunluqla izah edilir. İtaliyanın şimalında, 

Padan ovalığında subtropikdən mülayimə keçid iqlimi hökm sü-

rür – isti yay və soyuq qış. İtaliyanın ada hissəsində iqlim Aralıq 

dənizi iqlim tipidir, ilin 2/3 hissəsi orada açıq mavi səma, isti 

və quru yay, qışda isti və mülayim hava müşahidə olunur. Alp 

dağlarını çıxmaq şərtilə qar nadir hallarda yağır. 

İtaliya mədəniyyət və tarixi zənginliyi ilə dünyada məşhur 

bir ölkədir. Geniş bir əraziyə sahib olmayan İtaliya Roma, Mi-

lan, Venesiya, Pisa, Florensiya, Lombardiya, Sardiniya, Sicilya 

kimi hər kəsin ən sevimli yerləri olan ərazidə yüksək konsent-

rasiyaya sahibdir. Bütövlükdə davamlı bir tarixi mədəniyyət 

abidəsidir. 

İtaliyan atmosferi həqiqətən misilsizdir: İtalyanlar səmi-

miyyəti, ailə dəyərləri, mətbəxi, şərabları, pendirləri, makaron 

və pizza növləri, melodik dili, dağ və dəniz landşaftları və mü-

layim Aralıq dənizi iqlimi ilə dünyada məşhurdur.  

İtaliya Cənubi Avropa ölkəsidir. Ölkənin iqlimi, təbii sər-

vətləri italyan xalqının milli mətbəx mədəniyyətinin yaranma-

sına güclü təsir göstərib. Avropada yeməkdən həqiqətən ilk 

həzz alan italyanlar olub. Məhz italyanlar yaxın və uzaq şərq 

ölkələri ilə fəal ticarət əlaqələri yaradıblar. Tarixən İtaliya əra-

zisində latın, yunan, skandinaviya normanları, franklar və digər 

xalqların nümayəndələri yaşayıb. Ümumi ticarət maraqları ilə 

sıx bağlı olan beynəlxalq burjua nümayəndələri milli adət-ənənə-

lərə və yemək ənənələrinə diqqət ayırdılar və bununla da zərif, 

ətirli, yüngül, qidalandırıcı regional Aralıq dənizi mətbəxinin 

yaranmasına səbəb oldular. 

İtalyan mətbəxinin ətrini heç nə ilə səhv salmaq olmaz. 

İtalyan mətbəxi də Fransız mətbəxi kimi dünyada məşhurdur. 

O, dənizin, otların ətri, günəşin şəfəqləri ilə yetişən meyvələrin 
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dadı ilə zəngindir. Yeməkləri hazırlayarkən Apenin yarımada-

sının kulinariya sehrbazları sələflərinin çoxəsrlik təcrübələrinə 

güvənirlər. İtaliyada kulinariya intibah dövründə Vatikan kitab-

xanaçısı Brtolomeo Saki tərəfindən sənət əsəri səviyyəsinə qal-

dırıldı. O, həqiqi zövq və rifah mözusunda mürəkkəb bir kitab 

tərtib etdi. Bu kitab üç on il ərzində altı nəşrə tab gətirdi. Flo-

rensiya tacirləri kulinariya məktəblərinin yaradılması üçün kül-

li miqdarda pul xərclədilər.  

Məhz burada renessans dövründə İtaliyanın ilk aşpaz kita-

bı tərtib olunub. Bu təkcə reseptlərin toplusu deyil, həmçinin 

yeməklərin qida dəyəri və tərkibi, ədviyyatlar, gigiyena və 

hətta yeməklə bağlı olan aspektlər haqqında əsl biliklər külli-

yatı olub. Vaxtilə böyük istilalardan əvvəl Tibr ətrafında ərazi 

sakinlərinin aşpazlıq mədəniyyəti aşağı səviyyədə olmuşdur. 

Bu vəziyyəti yunanlardan götürülmüş şənlik mədəniyyətinin 

gəlişi dəyişib. Bu cür şənlikləri içki məclislərinə çevirərdilər, 

xüsusən ona görə ki, yunanlardan fərqli olaraq, romalıların ça-

xıra su qatmaq ənənəsi yox idi. Menyunun seçilməsində nüfuz 

çox zaman həlledici rol oynayırdı. Bahalı ədviyyatlardan istifa-

də və yemək hazırlamağın mürəkkəb metodları yüksək qiymət-

ləndirilirdi. Aşpazlıq incəsənətinin zirvəsi “saxta yeməklər” de-

yilən xörəklər olmuşdur. Məsələn, dana ətini elə hazırlayırdılar 

ki, dadı treska balığına oxşayırdı. Yanğın təhlükəsinə görə qə-

dim Romada yeməkləri evdə odun üstündə hazırlamaq qadağan 

edilmişdir. Bəlkə bu səbəbə görə bu gün romalılar İtaliyanın 

digər regionlarının sakinlərindən daha tez-tez restoranlara ge-

dirlər. Bundan başqa, Qərbi xristianlığın paytaxtı olan Roma bu-

raya səfər edən zəvvarların və turistlərin əsrlər boyu baş çək-

diyi kafeterilərin, trattoriyaların və pitseriyaların şəhəridir. Əsas 

yeməkdən qabaq (makaron) antipasti, yəni soyuq qəlyanaltılar 

verilir. Seçim genişdir: parmezan vetçinası, zeytun yağı ilə ba-

dımcan, sobada bişirilmiş bibər, sirkə ilə zeytun və ya soğan, 

salyami, sirkə və yağ ilə ağ paxlalar, sarımsaqla qızardılmış çö-

rək tikələri və s. İtaliya özünün pendirləri ilə məşhurdur: mosa-

rella, qrana, parmezan, burielle, qorqonsola və s. göstərmək olar. 
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Bu gün öz rəngarəngliyi və dad zənginliyinə görə İtaliya 

mətbəxi dünyada ön sıralardadır. Həm İtaliyanın, həm də bütün 

Aralıq dənizi bölgəsinin mətbəxində tərəvəzlər qeyd-şərtsiz 

hökmranlıq edir, pomidor isə onların kralıdır. Orada pomidor-

ları bütöv, əzmə və pasta şəklində görə bilərik. Onlar hisə veril-

miş, qızardılmış, marinada qoyulmuş və qurudulmuş olurlar. 

İtalyansayağı tərəvəzlər İtaliya kulinariyasında unsuz və susuz 

hazırlanır. Onlar əsasən, qısa vaxt ərzində buğa verilir və bu-

nun nəticəsində pomidorların bir az bərk ola bilməsi tamamilə 

normaldır. Ədviyyatlar əvəzinə italyan təzə otlar, trüfellər və 

ya parmezan pendirindən istifadə edirlər. Venesiya Respubli-

kası orta əsr dünyasında real güc və vacib ticarət mərkəzi idi. 

Məhz buna görə hətta o zamanın reseptlərində o vaxtlar üçün 

ekzotik şərq ədviyyatları: zəncəfil, zəfəran, zirə, darçın mövcud 

idi. Yalnız Napaleon müharibələri dövründə ədviyyatlar otlar 

ilə əvəz edilməyə başlandı. Venesiya mətbəxində balıq və də-

niz məhsulları çox populyar komponentlərdir. Ən məşhur ye-

məklər ot – ançous ilə çölördəyi və Avstriya mənşəli xörək olan 

polenta ilə verilən Venesiyasayağı dananın qara ciyəridir. Ve-

nesiya mətbəxinin digər xüsusiyyətlərindən biri üzərinə mayo-

nez, limon şirəsi, vuster sousu, süd, duz və ağ istiotdan hazır-

lanmış marinad tökülən çiy dananın can ətinin nazik tikələridir. 

Regionda rizotto makaronundan daha böyük məşhurluqdan 

bəhrələnir. Polenta da vacib rol oynayır, çünki adətən onu sə-

hər yeməyi, nahar və şam yeməyi zamanı yeyirlər. Dünyanın 

ən qədim mətbəxi kimi, İtaliya mətbəxi dünyanın bişirmək 

ənənəsinin ən yaxşısını özünə daxil edib və uyğunlaşdırıb. E.ə 

IV əsrdən, onun ilk əlamətləri meydana gəlmiş və bu günədək 

uzun inkişaf yolu keçmişdir. Tarixlə dolu İtalyan mətbəxi Bi-

zans, Qədim Roma, Qədim Yunanıstan, Yaxın Şərq və digər 

ölkələrdən təsirlənmişdir. Hal-hazırda İtalyan mətbəxi bir çox 

inqrediyentlərdən təşkil olunub. İtalyan yeməyi barədə danışar-

kən ağlımıza gələn pendir, tərəvəzlər, ədviyyatlar, makaron və 

şərablardır. İtalyan mətbəxi vaxta qənaət edən və müəyyən hal-

larda vaxt aparan yeməkləri ilə seçilir. İtalyan yeməklərinin ço-
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xu tərəvəzlərə əsaslanır. Beləliklə, siz antipastodan (qəlyanaltı) 

və primodan (birinci yemək) tutmuş dolçeyə (desert) kimi ye-

məkləri 30 dəqiqəyə bişirə və digər 15 dəqiqəni İtalyan yemə-

yini yeməyə sərf edə bilərsiniz. İtalyan mətbəxi regionlardan 

asılı olaraq dəyişir. Məsələn, Venesiyada balqabaqdan hazır-

lanmış xörəklər və qabıqlı bitkilər olan yeməklər çox məşhur-

dur, o cümlədən pasta efagioli, yəni paxla ilə makaron və lob-

yadan hazırlanmış Venesiya şorbası. Milanda isə tamamilə baş-

qa menyunu görmək olar. Milan Şimali İtaliyanın varlı regionu 

olan Lombardiyanın paytaxtıdır. Baxmayaraq ki, Lombardiya 

artıq kənd təsərrüfatı regionu deyil, ancaq öz ləzzətli düyüsü ilə 

məşhurdur. Düyü burada XV əsrdən becərilir. Əvvəlcə ərəblər 

onu İspaniyaya gətirmiş, oradan isə bu bitki Araqon hökmdarları 

tərəfindən Lombardiyaya gətirildi. Buranın ənənəvi yeməyi risso-

to alla milanese – zəfəran ilə verilən Milansayağı rizottodur. Ma-

karon xəmrindən hazırlanmış xörəklər də çox məşhurdur. Misal 

üçün içi balqabaqla doldurulmuş ravioli və ya aqnolotti. Bu mət-

bəxin xüsusiyyətləri şərabla hazırlanmış ət xörəkləri, salyaminin 

müxtəlif növləri və qurbağa ayaqlarıdır. Yeməyin sonunda çox 

vaxt qorqonzola, maskarponi və qrana padano kimi pendir növləri 

verilir. Bu isə o demək deyil ki, Lombardiya öz dadlı desertləri ilə 

məşhur deyil. Məsələn, tiramisu maskarpone pendirindən hazırla-

nır. Region panettone (acıtma xəmir piroqu) və kolomba paskuale 

(göyərçin formasında hazırlanmış acıtma xəmir piroqu) kimi pi-

roqlarla fəxr edir. Həmçinin Lombardiyada Amaretto və ampari 

kimi likörlar istehsal olunur. 

Ümumiyyətlə, italyanların özlərinə məxsus olan qidalanma 

ənənələri vardır. İtaliyada səhər yeməyi çox sadədir. 6 çörək, 

pendir, qəhvə. Amma günorta yeməyi zəngindir: buraya qəlya-

naltı, ilk yemək, ikinci yemək və desert (pendir, meyvə, qəhvə 

və quru üzüm şərabı) də daxildir. İlk yemək olaraq şorba (şor-

ba-püresi, şəffaf şorbalar, makaron ilə şorba) da ola bilər və 

bəzən də yalnız qızardılmış, bişmiş və qaynadılmış ət də ola 

bilir. İtalyanların makaron sevgisi hər kəsə bəllidi. Makarondan 

hazırlanan bütün yeməklər pasta adlanır; ən məşhur pasta – 
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spagettidir – uzun makaron. Pastaya sous, pendir, kərə yağı əla-

və edilir, ətlə hazırlanır və süfrəyə fasulye, gülkələmi, noxud və s. 

ilə verilir. İtalyanların ravioli adlandırdığı yemək də məlumdur 

– kvadrat şəkilli düşbərə – onu pomidor sousu və xırdalan-mış 

pendir ilə süfrəyə qoyurlar.  

Makaronla yanaşı İtaliyanın ən məşhur yeməyi pendirdir. 

Pendir italyan milli mətbəxinin xarakterik xüsusiyyətidir. İkin-

ci yemək tərəvəzdən hazırlanır, əksər hallarda zeytun yağı və 

zeytunlarla bəzədilmiş yarıbişmiş kələmdən ibarət olur. Zeytun 

yağı ilə yanaşı italyanlar donuz piyindən də istifadə edirlər. 

İtaliyada yalnız buğda çörəyi yeyilir. İçkilərdən qəhvə və üzüm 

şərablarından çox istifadə edilir. 

İtaliyanların sevimli içkisi qəhvədir. Çünki qəhvədəmləyən 

romalıların ixtirasıdır. İtalyanlar günə bir fincan kapuççino ilə 

başlayırlar. Kapuççinoya ad verən onun kapusin rahiblərinin 

əbasını xatırladan darçının rəngidir. Gün boyu italyan böyük 

miqdarda şəkər ilə tünd espressonu kiçik fincanlarda içirlər. 

 Son illərdə İtaliya özünün qidalanma mədəniyyətini uğur-

lu şəkildə başqa ölkələrə Avropaya, Amerikaya, Asiyaya eks-

port edir. Dünyanın bir çox ölkələrinin paytaxtlarında xeyli 

sayda müştəriləri olan fransız və çin mətbəxindən başqa italyan 

restoranları da var. 

 
İSPANİYA 

 

Paytaxtı – Madrid 

Rəsmi dövlət dili – ispan dili 

Dini – katolisizm 

Pul vahidi – avro 
 

Rəsmi adı İspaniya Krallığı olan bu ölkə Avropanın cənub-

qərbində yerləşir. İspaniya Avropanın ən dağlıq ölkəsidir. Be-

ləki, paytaxtı Madrid, Avropanın ən hündür paytaxtı hesab edi-

lir. Avropa Birliyi və NATO-nun üzvüdür.  
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Belə bir fərziyyə mövcuddur ki, İspaniya sözü “dovşanlar 

ölkəsi” kimi tərcümə olunur. Pomidor, kartof, avakado, tütün 

və kakaonun Avropaya gəlib çıxmasına görə avropalılar məhz 

ispanlara təşəkkür etməlidirlər. 

İspaniya ərazisi regionlarına görə çox fərqli iqlimə malik-

dir. Məsələn, ölkənin bir tərəfi səhraları xatırladarkən, digər tə-

rəfində mümkündür ki, 20 gün dalbadal yağış yağsın. İspaniya 

orada yaşayan quşların növünə görə dünyanın birinci ölkəsi sa-

yıla bilər. Odur ki, bülbüllərin oxuması onlar üçün adi bir hal-

dır. Dünyanın ən qədim restoranı İspaniyadadır. Belə ki, bu 

restoran 1725-ci ildə fəaliyyətə başlayıb. İspaniyada müxtəlif 

qeyri-adi muzeylər fəaliyyət göstərir. Məsələn, romantika və ya 

ət muzeyi. İspaniyada mövsümün yalnız altı ayını işləyən res-

toran mövcuddur. Belə ki, bu restoranda qeyri-adi dadla müxtə-

lif qidalar insanlara təqdim olunur. Məsələn, torpaq və ya qar 

dadı verən şokalad, balıq dadlı dondurma və s. Dünyada isteh-

sal olunan zeytun yağının 45%-i İspaniyada istehsal edilir. 

İspan xalqının qidalanma mədəniyyəti yüz illər ərzində də-

yişikliklərə məruz qalıb. Valehedici İspan mətbəxinə Finikiya-

lılar, Romalılar, Karfagenlilər və ərəblər böyük təsir göstərib. 

İspaniyanın regional müxtəlifliyi onun mətbəxində öz əksini ta-

pıb. Ən məşhur mətbəxlərin arasında Bask, Qalisiya, Katoloni-

ya, Valensiya, Estremadura və hər iki Kastilyanın mətbəxləri-

dir. Korida və Flamenco, günəşli və qumlu çimərliklərdə, həm-

çinin zeytun və çaxır ölkəsində 17 millət yaşayır. Turistlər İs-

paniyanın regionları arasında olan dil, mədəniyyət, rəssamlıq 

ənənələri, mənzərələr və siyasi fərqinə çox təəcüblənir. 

İspan mətbəxi ölkənin müxtəlif regionlarının töhfəsi olaraq 

ispan mətbəxini zənginləşdirən müxtəlif yeməklərin hazırlanması 

formasıdır. Bu mətbəx kənd yerləri və sahilyanı ərazilərdən tut-

muş bir çox ərazilərin və iqlimlərin mədəniyyətini təmsil edir. 

İspan mətbəxi paellya (düyüdən hazırlanmış xüsusi ye-

mək), qaspaço (süfrəyə soyuq halda verilən ədviyyatlı tərəvəz 

şorbası), tortillya (omlet) və yaxud tapas (qəlyanaltı) kimi xö-

rəkləri ilə məşhurdur. 
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İspanlar öz vaxtlarının əhəmiyyətli hissəsini çöldə keçirir-

lər. Bu səbəbdən onlar, həmçinin restoran və ya kafeterilərdə 

çox yeyirlər. İspanlar üçün barda nahar etmək adi bir şeydir. 

Belə bir bar, kafe, pab və restoran rolunu oynayır və günün 

vaxtından asılı olaraq, müvafiq yeməkləri təklif edir. Saat on 

ikiyə kimi adətən şirniyyatlardan ibarət olan səhər yeməyi 

verilir, lakin ofisiantdan xahiş edə bilərsiniz ki, o sizə pendir və 

ya vetçina buterbrodu gətirsin. Günortadan saat dördə kimi 

mətbəxdə isti yeməklər hazırlanır. Saat dörddən sonra mətbəx 

axşama kimi bağlanır. Axşam vaxtı şam yeməyi süfrəyə verilir. 

Maraqlısı odur ki, ispanlar qəhvəni də desert kimi qəbul edir-

lər. Burada hazırlanan qəhvənin dadı həqiqətən gözəldir. 

İspan mətbəxində şorba və salatlara əlavə olunan zeytun 

yağından geniş istifadə olunur. İspanlar mətbəxdə balıq, dəniz 

məhsulları, paxlalar və düyüdən də çox istifadə edirlər. Xörək-

lərin dadını zənginləşdirmək üçün onlara pomidor, bibər, yu-

murta, sarımsaq, badam və çaxır əlavə edirlər. 

İspan xörəkləri sadədir, lakin zəfəran başda olmaqla ətirli 

ədviyyatların geniş istifadəsinə görə o, çox zəngin və incə tama 

malikdir. 

Cənub regionunda dəniz məhsulları mətbəxin əsasını təşkil 

edərkən, ölkənin mərkəzi hissəsində əsasən, tərəvəzlər və müx-

təlif ət növlərindən istifadə olunur. Dağlıq regionlarda isə quzu 

əti və paxlalılardan daha çox istifadə olunur. Dağlıq Kastili-

yanın vizit kartı qızardılmış dana, quzu əti, quru vetçinalar və 

həmçinin isti çorizo donuz sosisləridir. Kataloniyada müxtəlif 

üsullarla hazırlanmış (təzə, bişirilmiş və ya marinada qoyul-

muş) balıq və tərəvəzlər, Qalisiyada zarzuela de maricos – əd-

viyyatlı tomat, soğan, sarımsaq, zeytun yağı və çaxır sousunda 

pörtlənmiş, yağda qızardılmış balıq çox məşhurdur. Valensiya 

isə paelya ölkəsidir. Paelya böyük dəmir tavada tərəvəz, toyuq 

əti və ya dəniz məhsulları ilə pörtlənmiş düyüdən hazırlanan 

çox məşhur və olduqca ləzzətli İspan yeməyidir. İspaniyada 

başlanğıcını Roma vaxtlarından götürən və süfrəyə soyuq veri-
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lən tərəvəz şorbaları ajo blanco (ağ növü) və qaspaçço (qırmızı 

növü) indiyədək öz məşhurluğunu qoruyub saxlayır. O vaxtlar 

bu şorbalar indiki Andaluziyanın ərazisində yerləşən hər bir 

Romalı legionerin gündəlik yemək rasionuna daxil idi. İspaniya 

üçün başqa səciyyəvi şorbalar siyahısında mal əti və vetçina, 

sosiska, klyotek, cəfəri və sarımsaqdan ibarət olan puchero şor-

bası və əsas inqrediyentləri qoyun əti, dana budu, mal əti, vet-

çina, hisə verilmiş sosiska, noxud və tərəvəzlərdən ibarət olan 

qatı olla podrida şorbasıdır. Ət bişəndən sonra o, balaca tikə-

lərə bölünərək içərisinə sarımsaq və ətirli göyərti əlavə olunan 

şorbada süfrəyə verilir. Dəniz məhsulları və balıq yeməkləri sa-

hilboyu regionda mətbəxin əsasını təşkil edir. Hər hansı dəniz 

sahilində yerləşən şəhərdə nəhəng balıq bazarları turistləri daim 

cəlb edir. Orada təzə skumbriya, tuna, krevetlər, səkkizayaqlı ilbiz 

və omarları əldə etmək mümkündür. 

Məşhur qəlyanaltılardan biri tapasdır. Canya adlandırılan 

pivəni sifariş edərkən tapas pulsuz pivə ilə verilir. Başqa qəlya-

naltı xüsusilə San Sebastyan regionunda məşhur olan pintxos 

adlanır. Rasiones tapasdan böyükdür. Lakin onların ikisidə bir 

məhsul və ya xörəkdən hazırlanır. Məsələn, qrildə hazırlanmış 

donuz qulağı, romasayağı Kalmar və ya çaxırda bişirilən sosis-

kadan. Platos combinados isə bir neçə məhsuldan ibarətdir (tə-

zə tərəvəz salatı, bir tərəfdən qızardılmış qayğanaq, dana əti). 

İspan ənənəsinə uyğun olaraq, yeməkdən əvvəl süfrəyə qızar-

dılmış badam, yaşıl çiy zeytun, çörək və həmçinin tomat və 

sarımsaq sousu verilir. 

İspaniyanın Əndəlüs hissəsi uzun illər Ərəb işğalları altın-

da qaldığı üçün Əndəlüs mətbəxinin özünəməxsus xüsusiyyətləri 

vardır. Afrika mətbəxinin təsiri böyük olduğu bu mətbəxdə dəniz 

sahilində yerləşdiyinə görə dəniz məhsulları özünəməxsus yer tu-

tur. Bundan başqa karbohidratlarla zəngin buğda, zeytun və üzüm 

xüsusilə geniş yayılıb. Zeytun yağında qızardılmış qızartmalar sa-

yəsində mətbəx “La cocina de los fritos” (qızartmalar mətbəxi) 

adını almışdır. Əndəlüs mətbəxində yumurta, pomidor, soğan, 

bibər, zeytun, sarımsaq xüsusi önəm daşıyır. 
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İspaniyada südü, qara kofeni, südlə kofeni, eyni zamanda 

quru və həcmcə böyük olmayan süddən hazırlanan şokoladı 

çox içirlər. Ən məşhur içki orşad adlanır ki, onu badam sü-

dündən hazırlayırlar. İspaniya bir ölkə kimi turizm ölkəsi hesab 

olunur. Bu ölkənin gözəl iqlimi, gəzməli yerləri hər zaman 

turistləri özünə cəlb edir. Bura gələn turistlər təkcə dincəlməyə 

deyil, eyni zamanda ispan yeməkləri ilə tanış olmaq və onun 

dadından ləzzət almaq üçün gəlirlər. 

 
MÖVZU 11. SKANDİNAVİYA XALQLARININ QİDA 

MƏDƏNİYYƏTİ  
 

Skandinaviya ölkələri bu gün deyildiyi kimi dünyanın ən 

xoşbəxt ölkələri sırasındadır. Xoşbəxtlik bu ölkələrdə yaşayan 

xalqların yüksək həyat səviyyəsi, sosial vəziyyəti, iqtisadi inki-

şafı ilə bağlıdır. Skandinaviya ölkələri (Danimarka, Norveç, İs-

veç, Finlandiya) Avropanın şimal-qərbində yerləşir. Atlantik, 

Şimal Buzlu Okeanın suları ilə yuyulan bu ölkələrin təbii iqlim 

şəraiti baxımından bir çox ümumi oxşar cəhətləri var. Bu gün 

ənənəvi bişmiş Skandinaviya çörəyi hələ də köhnə reseptlər 

əsasında bişirilir. Bu səbəbdən yulaf, arpa və çovdar çörəkləri-

nin böyük çeşidini göstərmək olar. 

Skandinaviya mətbəxinin əsasını balıq və başqa dəniz məh-

sulları təşkil edir. Demək olar ki, bu xalqlar balıqla qidalanırlar. 

Skandinaviya mətbəxi, ölkədə və bütün dünyada çox məş-

hurdur. Daha çox milli yeməkləri ilə tanınır. Skandinaviyanın 

müxtəlif regionlarında müxtəlif növ yeməklər hazırlanır. Qeyd 

etmək olar ki, Skandinaviya mətbəx regionlarına görə fərqlənir, 

dadların müxtəlifliyinə görə dünyanın ən populyar mətbəxlə-

rindən sayılır. Skandinaviya mətbəxi dünyanın qədim, zəngin 

və dadlı mətbəxlərindən biridir. 

Norveç, Danimarka və ya İsveç mətbəxlərini tanımaq çox 

çətindir – onlar sadəcə mövcud deyil. Lakin bütün Skandinavi-

ya xalqlarını birləşdirən ümumi Skandinaviya mətbəxi möv-

cuddur. Skandinaviya mətbəxi Avropanın bu regionun təbii şə-
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raitinin təsiri altında formalaşıb. Yay və payız mövsümlərində 

yığılan məhsul uzun və soyuq qış aylarında istifadə olunmalı 

idi. Bu səbəbdən insanlar məhsulu konservləşdirməyi öyrəndi. 

Duza və ya turşuya qoyulmuş tərəvəzlər vitaminlərlə o qədər 

zəngin deyil. İsveçrənin mətbəxi daha müxtəlifdir. Onun sakin-

ləri xeyli miqdarda meyvə və tərəvəz yeyir. Skandinaviya mət-

bəxində marinada və turşuya qoyulmuş tərəvəzlər vitaminlərin 

əsas mənbəyidir. Uzun qış zamanı konservləşdirilmiş tərəvəz-

lər təzə tərəvəzləri əvəz edir. Skandinaviyada qış uzun olduğu-

na görə tərəvəzlər süfrədə tez-tez olmur. Tərəvəzləri turşuya və 

marinada qoymaq skandinaviyalıların ənənəsidir. Sirkə, şəkər 

və mixək marinadına qoyulmuş dilimlənmiş çuğundur burada 

çox məşhurdur. Yerkökü, kələm, bibər, xiyar və badımcan kimi 

başqa tərəvəzlər də marinada qoyulur. Bitkilərin az olduğu və 

maldarlıq üçün şəraitin olmadığı üçün Skandinaviya mətbəxi-

nin əsasını balıq təşkil edir. Ən çox sevilən balıq qızılbalıqdır. 

Balıqdan salat, birinci, ikinci yemək hazırlayırlar. Finlandiyanın 

şərq rayonlarında əsasən, balıq piroqları geniş yayılıb. Danimar-

kada xüsusilə seld, lasos, kambala, makrel daha çox qəbul edilir. 

Onları bişmiş və duzlu formada yeyirlər. Qurudulmuş və hisə ve-

rilmiş balıq geniş yayılmayıb. Norveçlilərdə isə daha çox treska, 

kartof qarniri ilə duzlu seld və paltus məşhurdur. Sevimli milli 

yeməkləri – “klipfike” (qayada qurudulmuş başsız treska) adlanır. 

Norveçdə balığı qurudulmuş və hisə verilmiş formada yeyirlər. 

Bütün skandinaviyalılar buterbrodu çox sevirlər. 

Skandinaviyalıların qida mədəniyyətinin digər bir xüsusiy-

yəti süd və ağartı məhsullarından geniş istifadə etməsidir. Da-

nimarkada təzə südü gün ərzində bir neçə dəfə içirlər. İsveçdə 

isə süddən sıyıq, şorba hazırlayır və kartofu, yuxa ilə yeyirlər. 

Süddən kəsmik, qaymaq hazırlayırlar. Norveçdə südü kiçiklər 

və böyüklər içir. 

Skandinaviya kulinarları müxtəlif dənli bitkilərdən geniş 

istifadə edirlər. Ənənəvi uşaq yeməkləri – sıyıqlar: buğda, yu-

laf, arpa, düyü və s. göstərmək olar. Skandinaviyalıların süfrə-

sini lobya, kartof, müxtəlif tərəvəzlər, meyvələr və giləmeyvə-
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lər tamamlayır. Bu ölkədə əti də sevirlər: mal əti, dana əti, do-

nuz əti. Skandinaviya kulinarları butün dövrlər ərzində yüksək 

keyfiyyətli təzə və təbii məhsullarla işləmişdilər. XIX əsrin 

əvvəllərində İsveçlilər öz ixtiralarını Avropa kulinariya mədə-

niyyətinə təqdim etdilər. Bu bütün dünyada məşhur olan Bal-

tikyanı ölkələrin milli mətbəxinin bir elementi olan İsveç masa-

sıdır. İsveç masasında olan yeməklərdə Skandinaviya ölkələ-

rinə məxsus olan milli ornament yox idi. Onun tərkibinə alman 

kolbasa məhsulları (kolbasa, vetçina, sinə, dil, və s.), pendir – 

isti hisə verilmiş balıq və s. daxildir. İsveç masasının assortimenti 

ona hesablanıb ki, masanı tez servis etmək və tez də masanın üzə-

rində qalanı yığışdırmaq. Skandinaviyalıların ən sevimli içkiləri 

kofedir. Onu səhər yeməyi, nahar və axşam yeməyindən sonra və 

ya günün hansı vədəsində olsa da içirlər. Eyni zamanda pivə, 

viski, araq, cin və müxtəlif likörlar da məşhurdur. 

 
İSVEÇ 

 

Paytaxtı – Stohkolm 

Dövlət dili – şved dili 

Dini – lüteranlıq 

Pul vahidi – avro 
 

İsveçin milli mətbəxi başqa şimal ölkələri kimi öz sadəliyi 

və hazırlanması ilə fərqlənir. Yerli mətbəxi haqlı olaraq kəndli 

mətbəxi adlandırmaq olar, o zərifliyi ilə fərqlənmir. Yemək ki-

fayət qədər kalorili olur. İqlim İsveçdə kifayət qədər sərtdir. 

Yemək əsrlər boyu enerji mənbəyi olmuşdur. XIX əsrə qədər 

yeməyi açıq ocaqda bişirirdilər. Sonradan yerli sakinlər ilk növ-

bədə bişmiş yemək yeməyə başladılar. XIX əsrdə dəmir plitələr 

meydana gəldi, hansı ki, onu odunla yandırmaq lazım idi. İs-

veçlilər onun isti səthində yemək bişirməyə başladılar. O vaxt-

dan bəri milli mətbəx reseptlərinin sayı xeyli artdı, onlar daha 

müxtəlif oldu. Milli ənənəvi yeməklərdən başqa müasir İsveçdə 

İtalyan, Fransız, Amerika mətbəxinə də üstünlük verirlər. 



210 

Bu gün İsveçdə yeməklərin hazırlanmasında açar rolunu 

yenə də balıq və dəniz məhsulları oynayır. Ən məşhur balıq si-

yənək balığıdır. Siyənək marinadla, xardalla, limonla, ağ sousla 

verilir. O, duzlanmış, hisə verilmiş, qızardılmış halda təqdim 

edilir. Bu balığın ən orijinal yeməyi fermentləşdirilmiş siyənək 

olan surstemmingdir. Bu yeməyin özünəməxsus sərt qoxusu 

var. Bu balığın dadına baxan insanda onun dadı uzun müddət 

damağında qalır. Bundan başqa lasos, skumbriya və başqa ba-

lıqlarda məşhurdur. Mütləq xüsusi marinada qoyulmuş lasos 

yeməyini dadmaq lazımdır. Siyənək balığından bifşteks və cür-

bəcür balıq kotletləri hazırlanır. 

Başqa dəniz məhsulları da az məşhur deyil. Məsələn, krab, 

kalmar, midii və başqa Baltik dənizi məhsulları. Bundan başqa 

ət məhsulları da az istifadə olunmur. İqlim və relyef xüsusiy-

yətlərindən asılı olaraq ən geniş yayılan ət növləri donuz, ma-

ral, quş, qoyundur. Ən klassik yeməklərdən biri İsveç küftəsi-

dir. Onu frikadelki adlandırırlar. Onu qiymə ətdən, yumurta, 

suxarı, qaymaq əlavə etməklə hazırlayır, kartof püresi və sousla 

təqdim edirlər. Başqa bir milli yemək donuz əti ilə hazırlanmış 

noxud şorbasıdır. Məşhur yerli yeməklərin sırasında – kottbul-

lar (böyük İsveç düşbərəsi), lobya ilə qızardılmış donuz, doğ-

ranmış maral və s. göstərmək olar. 

Şorbalara İsveç milli mətbəxində xüsusi diqqət yetirilir. 

Onları əsasən paxlalılardan lobya, noxud və bəzən onun resep-

tinə dənli bitkilər də əlavə edirlər. Buna orijinal dadı ilə seçi-

lən, pivə əlavə etməklə hazırlanan “elebrod” şorbasını göstər-

mək olar. Yerli sakinlər tez-tez şorbalara küftə və xəmir topları 

əlavə edirlər, bu da yeməklərin daha doyumlu olmasını təmin 

edir. Qarnirlərin içərisində əsas yeri kartof tutur. Adətən onu 

püre və ya bişmiş formada verirlər. Bununla yanaşı, göbələk də 

məşhurdur. Onlar ət üçün əla qarnirdir və bir çox faydalı mad-

dələrin mənbəyidir. Göbələk əsas yemək kimi də təqdim edilə 

bilər, bu zaman onu soğan və qaymaqla qızardırlar. İsveç mət-

bəxində desert seçimi inanılmaz dərəcədə genişdir. İsveçlilər 

şirniyyat pərəstişkarlarıdır. Mütləq itburnundan hazırlanmış 
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sufle, alma tortu darçınla, piroq, mürəbbə və cemlə hazırlanmış 

blinçiklərin dadına baxmaq lazımdır. 

İsveçlilər öz mətbəxlərində tutmalara böyük diqqət ayırır-

lar. Onlar qış ayları üçün mümkün olan hər şeyi konservləş-

dirir, müxtəlif mürəbbələr, cemlər bişirirlər. İsveç mətbəxi bö-

yük ölçüdə şəkər istifadə edir. Onu demək olar ki, bütün ye-

məklərə qatır, marinadların hazırlanmasında da geniş istifadə 

edirlər. İsveçlilərin digər ən çox sevdikləri qida şit yağdır. Bu-

nun nəticəsidir ki, isveç mətbəxi çox ağır və kalorili olur. Ev 

xanımları çox zaman çörəyi özləri müstəqil şəkildə bişirir. İs-

veçlilər təbiətin onlara verdiyini çox yüksək qiymətləndirir – 

giləmeyvə, göbələk, ədviyyatlar və s. Onlar bunlardan yemək 

və desertlərin hazırlanmasında geniş istifadə edirlər.  

İsveçdə qonaqların boşqabına yemək qoymaq adət deyil, 

qonaqlar bunu müstəqil şəkildə özləri ümumi boşqabdan götü-

rürlər. Qidalanmanın bu sistemi bir çox ölkələrdə, xüsusilə tu-

rizm mühitində isveç masası adı altında yaşamaqdadır. Hətta 

şirniyyatları, piroqları və tortları belə müstəqil şəkildə kəsmək 

lazımdır. Boşqabda yeməyin qalığını saxlamaq qəbul edilmir. 

İsveçdə alkoqollu içkilərin içərisində şirin punş, bitki mənşəli 

içkilər və araq məşhurdur. İsveçlilər təsadüfi içirlər. Yerli sa-

kinlər kofeni daha çox sevirlər. Kofeyə dəvət etmək İsveç mə-

dəniyyətinin mühüm hissəsidir. Ölkə bu içkinin istehlakında 

dünyada ikinci yerdədir. 
 

DANİMARKA 
 

Paytaxtı – Kopenhagen 

Dövlət dili – Dat dili 

Dini – lüteranlıq 

Pul vahidi – avro 
 

Danimarka krallığı Şimali Avropada yerləşir. Ölkə qərb-

dən Şimal dənizi, şərqdən Baltik dənizi, cənubdan Almaniya ilə 

həmsərhəddir.  
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Danimarka mətbəxi sendviçləri ilə məşhurdur. Ən çox is-

tehlak edilən qidalar ət, balıq və kartofdur. Bu gün Danimar-

kada bir çox sobada Vyana çörəyi deyilən xəmir işinə rast gələ 

bilərsiz. Danimarka mətbəxində, digər ölkələrdə olduğu kimi, 

nahar və ya şam yeməyi yüngül, sağlam və vitaminlə zəngin-

dir. XX əsrin əvvəllərinə qədər Danimarka ərzaqları əsasən, 

kartof və donuz əti kimi tanınırdı. Başqa Skandinaviya ölkələri 

kimi Danimarka da özünün rəngarəng, sadə, ağır, dəniz və 

kənd təsərrüfatı məhsullarına əsaslanan mətbəxi ilə məşhurdur. 

Yüksək kalorili yeməklərin olması birinci növbədə sərt yerli 

iqlimlə bağlıdır. Ət və balığın bütün növləri, onların yüksək 

keyfiyyəti kulinariyanın əsasıdır. Ənənəvi isti yemək kimi 

qızardılmış və bişmiş donuz əti, dana əti, ananas şirəsində ma-

rinad olunmuş toyuq, doğranmış mal ətinin çiyni, qızardılmış 

qaraciyər, pivədə hazırlanmış donuz qabırğaları, hisə verilmiş 

donuz və s.-dir. Bundan başqa ölkədə hər növ kolbasalar, frika-

delki (köftə) və ət paşteti də məşhurdur. 

Yerli balıq yeməkləri və dəniz məhsullarından hazırlanan 

yeməklər də geniş yayılıb. Məsələn, hər növ hisə verilmiş, ma-

rinad olunmuş duzlu balıq, qızardılmış duzlu siyənək, kambala, 

krivetka - salat kokteyl, krab və s.-dir. 

Qarnir qismində adətən hər növ tərəvəzlər istifadə olunur. 

Xüsusən tez-tez qaynadılmış və bişmiş kartof, isti qırmızı kə-

ləm, qızardılmış və marinad olunmuş soğan buna misaldır. Ma-

sada həmişə təzə pomidor, ağ turp, xiyar, göyərti olur. Qay-

nadılmış formada salatlara lobya, kök, çuğundur, rəngli kələm, 

bibər, göbələk qatırlar. Danimarkada çörəyin müxtəlif növlə-

rini, xüsusən müxtəlif qatqılar əlavə olunmuş evdə hazırlanan 

çörəyi çox sevirlər. Çörəkdən şorba, hətta pivəli sıyıq – olleb-

rod hazırlayırlar. Qoyun və inək südü daha çox istifadə olunur: 

pendirlər, süd şorbaları, qatıq, ev mayonezi, kəsmik və s. Xüsu-

sən qaymaqlı buğda sıyığı daha məşhurdur.  

Müxtəlif qarışıq içi doldurulmuş çoxsaylı buterbrodlar öl-

kənin ən ləziz yeməyi hesab edilir. Belə buterbrodların yüzə 
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qədər növü mövcuddur. Onu hər kafedə və ya evdə özlərinə 

uyğun olaraq xiyar, siyənək, pendir, yumurta, soğan, yağ, do-

nuz əti, pomidor, paştet və sousla hazırlayırlar. O bir neçə qat-

dan ibarət olur və onu yuxarıdan qatını açaraq yeyirlər. 

Danimarkanın bir çox şəhərlərində ixtisaslaşmış mağazalar 

var ki, onlar yalnız buterbrod ticarəti ilə məşğuldur. 

Şirniyyatlarına gəlincə çoxsaylı şimal giləmeyvələri zoğal, 

böyürtkən, moruq, qarağat və s. Danimarka mətbəxində desert-

lərin hazırlanmasında geniş istifadə olunur. Ondan şirin sous-

lar, mürəbbələr, kisel, kompot və jele hazırlayırlar. Giləmeyvə-

ləri sıyıqlara, şorbalara da əlavə edir, piroq və tortlar bişirirlər. 

Klassik yerli desertləri, giləmeyvə şorbası qaymaqla və qarağat 

jelesindən hazırlanmış alma piroqudur. Ölkədə müxtəlif bişmə-

lər məşhurdur. Məsələn, pendir qırıntılarında buğda kekləri, 

mayalı blinçiklər və uşaq bulkaları, hansı ki, ölkədə onu usta-

ların şərəfinə Vyana çörəyi adlandırırlar. Birinci dəfə onu bura-

da XIX əsrdə hazırlayıblar. 

Ənənəvi alkoqollu içkilər arasında ən məşhuru otdan ha-

zırlanmış şnaps, yerli pivə və likördür. Bayramlarda burada xü-

susi olaraq ədviyyatlardan ibarət olan isidilmiş şərab hazırla-

yırlar. Səhər mütləq praktik olaraq hər bir ailə süd içir və çox 

zaman ona ədviyyat da qatırlar. Axşamlar isə daha çox kofe iç-

məyə üstünlük verirlər. 

 
FİNLANDİYA 

 

Paytaxtı – Helsinki 

Dövlət dili – fin dili, isveç dili 

Dini lüteranlıq – pravoslavlıq 

Pul vahidi – avro 
 

Finlandiya Avropanın şimalında, Baltik dənizi sahilində 

yerləşir. Şimalda yerləşməsinə baxmayaraq, turizm ölkəsi he-

sab edilir. Ölkənin paytaxtı Helsinki turistlər tərəfindən ən çox 

ziyarət edilən və sevilən şəhərlərdəndir. Yayda 10, 15 dərəcə 



214 

istidə çaylar və göllər ətrafında dincəlmək, dünyanın ən təmiz 

suyu hesab edilən fin sularından içmək insana xüsusi ləzzət ve-

rir. Bu aylarda qütb gündüzlərini yaşamaq da insanda xoş ovqat 

yaradır. Finlər özlərinə suomi deyirlər. “Suomi” sözü fin dilin-

də “şən, nəğməkar xalq” mənasını verir. Finlər həqiqətən də 

şən xalq hesab olunurlar. 

Bu gün Finlandiya özünün iqtisadi göstəricilərinə və kənd 

təsərrüfatına görə öndə gedən ölkələrdən hesab olunur. Ölkədə 

2 milyondan çox kiçikbuynuzlu, bir o qədər də iribuynuzlu mal-

qara var. Ona görə də xaricə ixrac etdiyi məhsullar arasında 

heyvandarlıq məhsulları da üstünlük təşkil edir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, fin xalqının qida mədəniyyəti uzun 

müddət isveçlilərin, indiki zamanda isə alman, danimarka və 

ingilis qida mədəniyyətinin təsiri altındadır. Lakin buna bax-

mayaraq, son illərdə əsl fin qida mədəniyyəti ölkənin hər yerin-

də bərpa olunur, sevilir və qorunur. 

Fin mətbəxi özündə bu xalqın keçmiş ənənəsini yaşadır. 

Qədim finlər balıqçı və ovçu olduqlarından, milli mətbəxlərinin 

də əsasını balıq və vəhşi heyvan ətləri təşkil edir. Bura maral 

və hətta ayı əti də daxildir. Ənənəvi Fin mətbəxi əksər şimal 

ölkələrinə bənzəyir. Soyuq ölkələrə xas olan yeməklər olduqca 

sadə və münasib qiymətlərədir. Fin milli yeməklərinin əksəriy-

yətində əlbəttə ki, balıq var. Həm göl, həm də dəniz balığı. Bu 

o deməkdir ki, ölkənin əksər restoranlarında qızılbalıq, siyənək, 

ağ balıq və alabalıqdan ləzzət ala bilərsiniz. Burada həm də gö-

bələk, maral əti sevilir. Finlandiya ənənəvi yeməkləri eyni za-

manda sadə və ləzzətlidir – bişmiş balıq, izqara kolbasa və s. 

Fin mətbəxinin ənənələri Skandinaviya ölkələrinin ənənələrinə 

bənzəyir. Yerli təbiətdə zəngin olan hər şey istifadə olunur: ba-

lıq, ət, göbələk, giləmeyvə. 

Buradakı balıqlar xüsusi dada malikdir. Hər gün yeyilən 

balıq – makkel, ağ balıq, burbot, qəhvəyi alabalıq və s. Balıq 

qızardılmır, qaynadılır və bişirilir. Fin milli mətbəxində tərə-

vəzlər az miqdarda istifadə olunur. Yalnız bayram günlərində 
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tərəvəz bişirmək adətdir. Finlər kartofa böyük məhəbbət hiss 

edir və ondan adi kartof püresi bişirməklə kifayətlənirlər. Ma-

sanı bəzəmək üçün burada meşə göbələyindən xörəklər hazır-

lanır. Finlandiyada ağ çörək dadına görə qara çörəkdən zəifdir. 

Ölkədə bir qara çörək var və əsasən, çovdar unundan bişirilir. 

Çovdar unu, bir çox ənənəvi yeməklərin, məsələn, yumşaq Pas-

xa yeməklərinin bir hissəsini təşkil edir. 

Fin mətbəxinin digər bir xüsusiyyəti var: ənənəvi yemək-

lərin reseptləri əsrlər boyu dəyişmir. Əsrlər boyu bu bölgənin 

sakinləri soyuqdan və günəşin olmamasından xilas olmaq üçün 

yüksək kalorili qidalara üstünlük verirdilər. Fin mətbəxinin 

əsas yeməkləri balıq yeməkləridir. Heç bir yemək bunsuz ha-

zırlana bilməz. Bunlardan biri “Mati” adlanır. Bu təzə soğan və 

xama ilə bişmiş təzə su balığıdır. Bunun üçün restorana getmək 

şərt deyil, onu mağazadan da almaq olar. Digər balıq yeməyi 

Gravilohi adlanan quru ədviyyatlı marinadlaşdırılmış alabalıq, 

qızılbalıq və ya ağ balıqdır. Sadə səslənsə də, amma bu yemək 

inanılmaz dərəcədə dadlıdır. Çövdar çörəyi və ya Kareilan pas-

tası üzərindəki balıq dilimləri həqiqətən çox gözəl görünür. Bu 

yeməklərin sırasında Rosoli adlanan yemək də var. Bu siyənək 

balığından hazırlanmış salatdı. Tərkibində qaynadılmış kartof, 

yerkökü, çuğundur, alma, turşu və siyənək qarışdırılır.  

Fin mətbəxi şorbalarla zəngindir. Ən çox yayılmış balıq 

bulyonu ilə şorbadır. Şorbalardan Lohikeitto və ya Kalaketto – 

kartof və süd ilə somon şorbası, Klimpisoppa – köftə ilə balıq şor-

bası, Herneketto – noxud şorbası, Valkosipuli – kurpitsasoppa – 

balqabaq və sarımsaq şorbasını göstərmək olar. Bu şorbalar Fin-

landiyada soyuqdəymənin qarşısını almağın ən yaxşı yoludur.  

Finlandiyada ocaq üzərində qızardılmış kolbasadan danış-

mamaq mümkün deyil. Bu yeməyi Finlandiyanın ənənəvi yemək-

lərinə aid etmək olmaz. İnanılmaz dərəcədə ləzzətli olan bu yemək 

üçün Finlandiyaya xizək kurortlarının birinə getmək lazımdır. 

Milad gecəsində finlər masaya müxtəlif yeməklər qoyurlar. 

Kinkku – şirəli bişmiş vetçina masanın əsas bəzəyi və Milad 
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üçün Finlandiyada ənənəvi yeməklərdən biridir. Ət, yerkökü və 

kartofla süfrəyə təqdim edilir. 

Turist yerlərində menyuda il boyu ət və balıq yeməkləri 

var, ancaq yerli sakinlərin nahar və şam yeməyində olduğu res-

toranlarda hər şey bir az fərqlidir. Fin mətbəxi mövsümü xa-

rakter daşıyır. Qışda yağlı balıqlara, yazda və yazın əvvəlində 

tərəvəzlərə, sonra giləmeyvə və göbələk pirojnalarına üstünlük 

verirlər. 

Şimal bölgələrdə yaşayan əksər xalqlardan fərqli olaraq, 

finlər soyuq yeməklərə üstünlük verirlər. Onların menyusunun 

əsasını müxtəlif sendviçlər, qəlyanaltılar, pendirlər, kəsmik, vet--

çina və qaynadılmış yumurta təşkil edir. Naharda finlər həmişə 

şorba və əsas yeməklər yeyirlər, qalan vaxt isə qəlyanaltı ilə 

başa vururlar. Fin milli mətbəxinin bir çox yeməklərinin tərki-

binə yerli meşələrdə yetişən giləmeyvə və göbələk daxildir. 

Fin şirniyyatları çox zəngindir. Buradakı şirniyyatların da-

dını bilmək çox vaxt aparacaq. Finlandiyada ən dadlı şirniyyat-

lardan olan Korvapuusti – yumşaq darçınlı rulonlardır. Bu çö-

rəklərin hətta okyabrın 4-də qeyd olunan öz bayramları var. 

Runeberq tortları, Pasxa üçün bişirilən Mammi – şəkərlə, qay-

maqla, çovdar unundan hazırlanır. Tippaleivat – burada fırça ağa-

çı kimi tanınan xırtxırtlı peçenye, iyul – sentyabr aylarında Fin 

mətbəxi üçün ənənəvi olan giləmeyvə pirojnaları xüsusilə dad-

lıdır. Filandiyanı Fazer şokoladı, Salmiakki şirniyyatı olmadan 

təsəvvür etmək mümkün deyil. 

Ölkədə ən məşhur içki qəhvədir. Qəhvə əlavələr edilmədən 

içilir. Ancaq demək olar ki, tez-tez finlər süd içirlər. Günə 

onunla başlayırlar. İçkilərdən Sima – Limon və baldan hazır-

lanmış içkidir, yalnız yazda bişirilir. Yaz vaxtı əsasən, gilə-

meyvədən hazırlanmış içkilər istifadə edilir. Kisel onlarda ayrı-

ca bir yay içkisidir. Fin kişiləri içkilərdən vodkanı daha çox 

xoşlayırlar. Nadir hallarda pivəyə üstünlük verirlər. Qadın fin-

lər isə kofe içməyi xoşlayırlar. 
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NORVEÇ 
 

Paytaxtı – Oslo 

Dövlət dili – norveç dili 

Dini – protestantlıq 

Pul vahidi – norveç kronu 
  

Şimal ölkəsi olan Norveçin sərt təbiəti və yerli məhsulları 

onun mətbəxini özünəməxsus edib. Norveçdə əsasən, balıq 

yeməklərinə üstünlük verirlər. Qızıl balıq məhsullarının əsas 

ixracı da Norveç sayılır. O cümlədən Norveçin siyənək, treska, 

skumbriya kimi balıq növləri məşhurdur. 

Norveç mətbəxi balıqçıların və kəndlilərin mətbəxidir. 

Onun menyusu əsasən, ət, balıq, süddən ibarətdir. Bir vaxtlar nor-

veçlilər əyalətçiliklərindən utanır və digər ölkələrin menyularına 

baxırdılar. Bu gün Norveç mətbəxinə ekzotik deyilir. Köhnə kuli-

nariya ənənələri və reseptləri yerli ekzotik məhsullara, dəniz məh-

sullarına və prinsipcə nadir məhsullara, məsələn, balina ətinə isti-

nad edilməklə yeni bir şəkildə yenidən yazılmışdır. 

Norveçdə yemək o qədər də ucuz deyil. Norveçdə nahar sə-

hər saat 11-də başlayır. İnsanlar “çoxmərtəbəli” sendviçləri, ət, piy, 

balıq, yemiş, tərəvəz və digər məhsulları bu vaxt yeyirlər. Send-

viçləri yeyərkən, tədricən bir təbəqəni digərinin ardınca çıxarırlar. 

Burada il ərzində bir neçə qastronomiya festivalı keçirilir. 

Norveç mətbəxində balıq yeməkləri üstünlük təşkil edir. 

Ən çox sevilən balıq qızılbalıqdır. Norveç mətbəxi zəngindir. 

Xüsusilə qızılbalığın hazırlanma reseptləri olduqca çoxdur. Qı-

zılbalığı delikates hesab edən norveçlilər onu müxtəlif üsullarla 

hazırlayırlar: yağda qızardılmış, hisə verilmiş, suda bişirilmiş, 

qrildə bişirilmiş, marinada qoyulmuş, şorbada və yaxud əriştə ilə 

və s. Norveçlilər, həmçinin başqa növ balıqlardan da hazırlanan 

delikatesləri sevirlər. Onların ən məşhur olanı – fiskeboller çə-

kilmiş balıq ətindən hazırlanmış ağ sousla verilən küftəciklər-

dir. Balıqlardan brilinger, balaca sardinalar, stavanger də tutulur. 

Əsrlər boyu burada sardinalar emal olunub və sonra isə buradan 
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Avropalıların süfrəsinə gətirilib. Norveçlilərin fantaziyalarının 

həddi yoxdur. Onların mətbəxində hətta balıq pudinqinin resepti 

var. Fiskepudinq əsas yemək və qarnir kimi süfrəyə verilir. Nor-

veçdə qızılbalığın əsl dadını və ətrini bilmək üçün Fisketorgetdə 

yerləşən balıq bazarına getmək lazımdır. Bir çox ekspertlərin 

rəyinə görə bu bütün Skandinaviyada ən yaxşı balıq bazarıdır. 

Dənizdə tutulan və süni yolla yetişdirilən qızılbalıqdan başqa, 

burada demək olar ki, Norveçin bütün çayları, gölləri və dəniz-

lərində yaşayan hər cür balıq növləri satılır. Burada siyənək ba-

lığı, alabalıq, treska balığı, paltus, skumbriya almaq mümkün-

dür. Ən güclü balıq ətri quru balıq satılan yerlərdən gəlir. Bəzi-

ləri bu ətri dünyanın ən gözəl ətri hesab edirlər. Quru balıq gün-

də qurudulmuş treska balığıdır. Gün şüalarında qurudulanda o, 

xüsusi səciyyəvi ətir əldə edir. Quru balıq ətində bütün qida 

maddələri qorunub saxlanılır. Norveç mətbəxində qızartma som 

balığı, ksrides və morina balığı əhəmiyyətli yer tutur. Norveçdə 

insanlar nahar edərkən, adətən süfrələrində şirin keçi pendiri və 

rinqa balığı turşusu olur. Norveçlilər eyni zamanda balığı balla 

yemək kimi bizim çox vərdiş etmədiyimiz bir yemək mədəniy-

yətinə sahibdirlər. Burada ən məşhur balıq yeməyi rakifskidir. 

Bu ölkədə balıq növləri o qədər çoxdur ki, ət məhsulları ikinci 

yerdədir. Bundan əlavə, balıq əlavə edilməyən donuz, maral, 

kəklik, digər quşların ətindən ləziz yeməklər də hazırlanır. Ət 

yeməkləri adətən paxla, kələm, kartof kimi müxtəlif qarnirlərlə 

verilir. 

Norveçdə digər ən mühüm qida məhsullarından biri süd 

məhsullarıdır. Norveç xalqı süd məhsullarını böyük həcmdə is-

tehlak edir. Yeməklərin hazırlanmasında geniş şəkildə kərə ya-

ğı və pendir istifadə olunur. İnək və keçi südündən müxtəlif 

pendirlər istehsal olunur. Pendirlər eyni zamanda duzlu və şi-

rindir. Pendirin ən geniş yayılmış növü: geytost, gammelost, 

kamembert, myusost və s.-dir. Lakin keçi pendiri olan brunost 

həmişə Norveçə gələn qonaqlarda xüsusi təəssürat yaradıb. 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, pendir dilimləyən maşın da ilk 

dəfə Norveçdə meydana gəlib. 
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Norveçlilərin ən mühüm içkisi kofedir. Eyni zamanda hələ 

əvvəllər hər bir ailədə Milad bayramında hazırlanan pivə də 

məşhurdur. Xüsusilə kartofdan distillə edilmiş alkoqollu içki 

adlanan akvavit çox sevilir. 

 
MÖVZU 12. AMERİKA QİTƏSİ 

 

Amerika dünyada iki qitənin – Şimali Amerika və Cənubi 

Amerika, şimaldakı Qrelandiya adasından cənubdakı dağın ba-

şına qədər uzanan hissəsini – 42,5 milyon km² ərazini əhatə 

edir. H.Kolumbun 1492–1505–ci illərdə etdiyi kəşf əvvəlcə is-

panlara, sonra ingilis və fransızlara, portuqallara bu yeni qitəni 

tez mənimsəməyə imkan verdi. Qərbi Avropadan, Hindistan-

dan, Çindən gələn miqrantlar Amerikaya öz mədəniyyətlərini, 

dillərini, məişətini, xammalın emal edilməsi üsullarını və kənd 

təsərrüfatı məhsullarının yetişdirilməsi ənənələrini gətirdilər. 

Lakin Amerika, öz növbəsində, on milyonlarla mühaciri 

qəbul etməklə yanaşı, eyni zamanda dünyaya bu günə qədər 

bütün qitələrin xalqlarının qidasına daxil olmuş naməlum 

mədəniyyətlər bəxş etdi – kartof, pomidor, şirin bibər, qarğı-

dalı, fıstıq, kakao və s. bu sıraya aiddir. Hinduşka isə bir sıra 

Avropa ölkələrinin sakinləri arasında Milad bayramında şam 

yeməyinin bəzəyinə çevrildi. Amerikada yeni məskunlaşanlar 

yeni vətənin onlara verdiyi nəhəng imkanları tez bir zamanda 

mənimsədi, qiymətləndirdi və əvvəllər tanımadıqları qida məh-

sullarını istifadə etməyi öyrəndilər. 

 
AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARI 

 

Paytaxtı – Vaşinqton 

Rəsmi dili – ingilis dili 

Dini – katolisizm 

Pul vahidi – amerikan dolları 
 

Amerika Birləşmiş Ştatları 50 ştatdan, bir federal dairədən, 

beş böyük özünüidarə edən ərazidən və müxtəlif mülklərdən 
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ibarət ölkədir. ABŞ dünyanın ərazisinə görə üçüncü və ya 

dördüncü ölkəsidir. 327 milyon nəfərdən çox əhalisi olan ABŞ 

dünyanın ən çox əhaliyə malik üçüncü ölkəsidir. Paytaxtı Va-

şinqton, ən çox əhaliyə malik şəhəri Nyu-Yorkdur. Qırx səkkiz 

ştat və federal ərazi kontinentaldır və Şimali Amerikada Kana-

da və Meksika arasında yerləşir. 

ABŞ bir çox mədəniyyətə, müxtəlif etnik qruplara, ənənə-

lərə və dəyərlərin geniş müxtəlifliyinə ev sahibliyi edir. Yerli 

amerikalılar, havaylılar və alyaskalılardan başqa, demək olar 

ki, bütün amerikalılar və onların əcdadları son beş əsrdə məs-

kunlaşıb və ya immiqrasiya edib. Hakim Amerika mədəniyyəti 

əsasən, Afrikalı kölələrin gətirdiyi ənənələr kimi digər mən-

bələrin təsirləri ilə Avropalı immiqrantların ənənələrindən törə-

miş Qərb mədəniyyətidir. Bu ənənələr Amerika xalqının qida 

mədəniyyətində də öz əksini tapıb. Amerika mətbəxinin zən-

ginliyi hindlilər, afrikalılar və həmçinin Avropa və Asiya im-

miqrantlarının təsiri ilə formalaşıb. Amerika kulinarları obrazlı 

desək, bir neçə mənbədən ilham almışlar: immiqrant icmala-

rının ənənəsindən şimalda ingilislərdən, cənubda ispanlardan, 

hind və zənci mətbəxindən bəhrələnmişdir . 

Müxtəlif regionlardan məskən salan etnik qruplar aşpazlıq 

mədəniyyətinə təsir göstəriblər. Əlavə olaraq, ölkənin böyük 

ərazisi də Amerika mətbəxinin müxtəlifliyinin səbəblərindən 

biridir. Əsas Amerika mətbəxi digər Qərb ölkələrində olanlara 

bənzərdir. Taxıl məhsullarının təxminən dörddə üçünün buğda 

unundan hazırlanması ilə buğda əsas dənli taxıl bitkisidir. Və 

bir çox yeməklərdə yerli amerikalılar və erkən Avropa müha-

cirləri tərəfindən yeyilən hinduşka, maral əti, kartof, şirin kar-

tof, qarğıdalı, balqabaq və ağcaqayın şərbəti kimi yerli inqre-

diyentlərdən istifadə olunur. Bu yerli qidalar Amerikanın məş-

hur bayramlarından birində paylaşılan menyunun bir hissəsidir. 

Şükran bayramını qeyd etmək münasibətilə bəzi amerikalılar 

ənənəvi yeməklər hazırlayırlar. 

Alma piroqu, qızardılmış toyuq, pitsa, hamburger və hot–

doq kimi xarakterik yeməklər müxtəlif miqrantların reseptlə-
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rindən yaranır. Fransız kartof qızartması, burrito və takos kimi 

Meksika yeməkləri və italyan mənbələrindən sərbəst şəkildə 

uyğunlaşdırılan makaron yeməkləri geniş şəkildə istehlak edi-

lir. Amerikalılar çaydan üç dəfə artıq kofe içirlər. ABŞ sənaye-

ləri üzrə marketinq portağal suyu və süd hər yerdə səhər ye-

məyi içkisi etmək üçün böyük məsuliyyət daşıyır. 

Amerikan yemək vərdişləri müxtəlif variantları ilə özünün 

Britaniya mətbəxi köklərinə borcludur. Buna baxmayaraq, Ame-

rika torpaqları Britaniyalıların yetişdirə bilmədiyi yeni bitkiləri 

yetişdirə bilirdi. Əksər kolonist Avropalılar tərəfindən mənim-

sənilənə qədər bu yeni qidaları yemədi. Vaxt keçdikcə Amerika 

qidaları yemək tənqidçisi Con Hessin 1972-ci ildə bəyan etdiyi 

bir nöqtəyə gəldi: bizim qurucu atalarımız qidaların keyfiyyə-

tində olduğu kimi nəsr və zəkada da indiki siyasi liderlərdən 

daha üstün idi. 

Dünyanın ən geniş olan amerikan fəstfud sənayesi 1940-cı 

illərdə drive-through formatına başçılıq etmişdir. Fəstfud isteh-

lakı səhiyyə problemlərinə səbəb olmuşdur. 1980-ci və 1990-cı illər 

ərzində Amerikalıların kalori qəbulu 24% artdı; fəstfud yerlərində 

tez-tez yemək ictimai səhiyyə rəsmilərinin Amerikan “piylənmə 

epidemiyası” adlandırdığı məfhumla əlaqələndirilir. Burada həm 

də yüksək dərəcədə sərinləşdirici içkilər geniş yayılmışdır və 

şəkərli içkilər Amerikan kalori qəbulunun 9% -ni təşkil edir. 

Digər tərəfdən ənənəvi şorbalar, kekslər, marinadlar və ya-

xud tərəvəz və meyvə tərkibli salatlar, həmçinin Amerikan mə-

dəniyyətinin bir hissəsidir. Şirin qarğıdalı və balqabaq kimi qi-

dalı tərəvəzlərin vacibliyini nəzərdən qaçırmamalıyıq. Qarğıdalı 

müxtəlif şəkildə süfrəyə verilir. Yağ və duzla verilən bişmiş qar-

ğıdalı, popkorn və ya üzərində qarğıdalı xəmiri olan yaxşı qızar-

dılmış sosiskalar ən populyar yeməklərdəndir. Balqabaq burada, 

həmçinin xüsusi tərəvəz sayılır. O, əsasən 31 oktyabr tarixində 

qeyd olunan Hellouinlə əlaqələndirilir. Hellouin zamanı Ameri-

ka rəngini narıncı rəngə dəyişir və evləri lampa şəklində bəzəyən 

içi oyulmuş bu tərəvəzin yanından keçmək qeyri-mümkün olur. 

Ən populyar yeməklər balqabaq şorbası və balqabaq piroqudur. 
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Şükran bayramında süfrəyə verilən içi doldurulmuş hin-

duşka, şirin kartof və quş, qaz sousu kimi yeməklər Amerika-

nın qida mədəniyyətinin ayrılmaz hissəsidir. Bütün ailə süfrə-

nin arxasında yığılaraq əldə etdiyi məhsula görə Tanrıya dua və 

şükür edir. Amerikada dostlarla görüşmək üçün o qədər səbəb 

var: barbekü, qril qonaqlıqları tez-tez təşkil olunur. Bağda 

qonaqların qəbulu da çox populyardır. Qrildə ətdən və tərəvəz-

lərdən tutmuş meyvəyə kimi hər şey bişirmək mümkündür. 

Amerikan barbekü qonaqlığında adətən müxtəlif souslarla 

verilən qabırğalar və toyuq qanadları istifadə olunur. Amerikan 

mətbəxində salatlardan da çox istifadə olunur. Kahı ilə Sezar 

salatı, vineqret və ya tərəvəzlər, bərk bişirilmiş yumurta ilə Şe-

fin salatı da çox populyardır. Başqa populyar salatların sırasın-

da mayonezli kələm, yerkökü salatı, kərəviz, alma və qozdan 

hazırlanan Valdorf salatları vardır. Doğrudur, sağlam və kalo-

rili xörəklərin hazırlanması müəyyən vaxt və səy tələb edir. 

Lakin bunu da unutmamalıyıq ki, qidanın hazırlanması, həmçi-

nin cəhd və fantaziya tələb edən incəsənətdir. 

Amerikalıların yeməyinə nəzər salsaq görərik ki, onların 

milli yeməyi əksərən qızardılmış cücədir. Onu çox zaman so-

bada hazırlayırlar. Bundan başqa rostbif, donuz qabırğaları, 

qiymələnmiş hinduşka, ət ruleti, qızarmış və ya bişmiş kartof, 

bişmiş lobya, ağcaqayın siropu ilə blinçiklər və alma piroqu da 

onların milli mətbəxinə aiddir. 

Səhər yeməyində adətən ənənəvi qarğıdalı südlə, çipsi, do-

nuz əti, yumurta, cemli bulkalar, hərdən yulaf və düyü sıyığı, 

tərəvəz və meyvə salatları, eyni zamanda mütləq meyvə şirəsi 

və kofe olmalıdır. Lanç (ikinci səhər yeməyi) və nahar adətən 

çox yüngül və özündə müxtəlif salatları, fəstfud, kofe və ya bu-

terbrodu ehtiva edir. Lakin axşam yeməyi çox qüvvətli və müx-

təlif olur. Birinci yemək şorba və eyni zamanda müxtəlif tərə-

vəz və meyvə salatı olur, ikinci isə müxtəlif steyk, rostbif, bur-

qer və ətdən, quş ətindən, kolbasadan, dəniz məhsullarından 

olan yemək olur. Qarnirdə isə mümkün olan hər növ tərəvəz-

lərdən istifadə olunur. İlk növbədə qarğıdalı, rəngli kələm, kar-
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tof və s. Qarnir qismində praktiki olaraq düyü, makaron məh-

sulları istifadə edilmir. Eyni zamanda çörək və un məhsulları 

çox az istifadə olunur. Əlbəttə ki, bulkalar, sendviçlər, müxtəlif 

hamburgerlər istisna olmaq şərti ilə. Axşam yeməyində demək 

olar ki, onları görmək mümkün deyil. Lakin digər tərəfdən 

müxtəlif desert bolluğu ilə rastlaşırsan: müxtəlif çərəzlər, qay-

maqla qarışdırılmış meyvələr, pirojnalar, kekslər, peçenyelər, 

qoz-fındıq, pudinqlərin hər növü və minlərlə reseptlər. 

Desrtdən sonra isə kokteylin, kofenin, çay, meyvə şirəsi və 

təzə meyvələrin növbəsi gəlir. Çayı adətən soyuq və qəndsiz 

verirlər və ya limon, buz və ya ingilis stilində südlə təqdim 

edirlər. ABŞ da böyük miqdarda alkoqollu içkilər hazırlayırlar. 

Bunlardan keyfiyyətli olanı Kaliforniya şərabıdır. Bunların sı-

rasına viski, yerli pivə və rom da aiddir. 

 
KANADA 

 

Paytaxtı – Ottava 

Rəsmi dilləri – ingilis, fransız dilləri 

Dini – xristianlıq 

Pul vahidi – kanada dolları 
 

Kanada Şimali Amerika qitəsində yerləşən dövlətdir. At-

lantik, Sakit və Şimal Buzlu okeanlarının sahilində yerləşir. Ame-

rika Birləşmiş Ştatları ilə, şimal-şərqdə Qrelandiya ilə həmsər-

həddir. Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Kanadanın sərhəddi dün-

yanın ən uzun sərhəddi hesab edilir. Kanada əhalisinin beşdə dör-

dü cənub ərazilərə yaxın yaşayır. Ərazisinə görə (Rusiyadan son-

ra) dünyanın ikinci ən böyük ölkəsidir. Paytaxtı Ottava şəhəridir. 
 

Kanadanın milli qida mədəniyyəti 

Kanada qida mədəniyyətinə hindu, fransız, ingilis və ame-

rikan qida mədəniyyəti təsir göstərib. Amerikan mətbəxinin isə, 

xüsusilə güclü təsiri olub. Yeməklərin hazırlanmasında konserv-

lərdən geniş şəkildə istifadə olunur. Bir çox bölgələrdə köhnə mət-

bəxə üstünlük verilir. İngilis Kanada mətbəxi regiondan asılı ola-
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raq dəyişir. Kanadada yaşayan xalqların ənənəvi mətbəxi Kana-

dada inkişaf etmiş, zənginliyi və müxtəlifliyi ilə yanaşı məşhur 

yemək bişirmənin bədii istiqamətini ön plana çıxaran bir milli 

mətbəxdir. Kanada mətbəxinin mənşəyi orta əsrlərə uzanır. 

Əksər kanadalılar qida rasionlarına fikir verirlər. Odur ki, 

bütün dükanlarda alıcılara orqanik və qeyri-orqanik yeməkləri 

ayrıca təqdim edirlər. Milli yeməklərdə Pootin, Butter Tarts, 

Kraft və s. yeməklərin adını qeyd etmək olar. Kanada mətbəxi 

bölgələrdən asılı olaraq dəyişir. Məsələn, Toronto mətbəxi çox 

əhəmiyyətli, mədəniyyətli olan böyük bir şəhərdir. Şəhər da-

xilində xüsusi mətbəxlərə diqqət yetirilir. Kanadanın Martimes 

bölgəsi bəzi unikal qidalara malikdir; bölgədə yerli qida mad-

dələri vardır. Şərqi Kanada regionu üç əyalətdən ibarətdir: Ye-

ni Brunsuik, Nova Skota və Şahzadə Eduard Adası. Bu adalar 

Atlantik, Sakit və Şimal Buzlu okeanların sahilində yerləşir. 

Yerli və regional yeməkləri məşhurdur. Kanada mətbəxi də ta-

rixi və təbiəti kimi maraqlı ölkədir. Qədim və zəngin mətbəxə 

malik ölkənin hər addımbaşında kafe və restoranlara rast gə-

linir. Burada yerli yeməklərlə yanaşı italyan, fransız, çin, yapon 

və s. mətbəxlər də yer alıb. Ölkə mətbəxində təbii ətdən ha-

zırlanmış qidalara, xüsusilə də ət və balıq steyklərinə, bifşteks-

lərə, langetlərə üstünlük verilir. Ölkənin ən məşhur yeməklə-

rindən biri “File broşşet”dir ki, bu file kababına bənzəyir, so-

ğan, sarımsaq, göbələk kimi ərzaqlar ona xüsusi dad verir. Qəl-

yanaltı kimi isə ən çox sevilən duru yemək – balqabaq şorbası-

dır. Eləcə də, cənub-şərqi Asiyadan və İtaliyadan gəlmiş maka-

ron məmulatları və müxtəlif əriştələrdən hazırlanmış şorbalar 

bu xalqın sevimli yeməkləri sırasındadır. 
Monastrlarda indi də fransız kulinariyasının sirlərini və re-

septlərini qoruyub saxlayırlar. Bunlardan duzlu piroşkilər, ərik 
biskviti, bulka və s. göstərmək olar. Kanada meşəsinin heyvan-
lar aləmi qara və qəhvəyi ayılar, keçilər, dağ qoyunları, şimal 
maralları, dovşanlar, vəhşi ördək, kəkliklərlə zəngindir və bu 
heyvanlar kulinariya mütəxəssislərinin bacarıqlı əllərində şah 
yeməyinə çevrilir. Meşələr giləmeyvələrlə, zoğalla zəngindir. 
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Fermerlər hinduşka, dovşan, qaz, ördək, toyuq cinsi yetişdi-
rirlər. Qoyun və ev quşlarından kanadalılar gözəl yeməklər ha-
zırlayırlar. Kanadada 60-a qədər balıq növü olan xeyli göl var. 
Dəniz çoxlu sayda omar, midiy, krab, paltus balıqları verir, la-
kin buna baxmayaraq, kanadalılar qırmızı kürü yemirlər. 

Kanadalıların qida mədəniyyətində marinadlaşdırılmış və 
duza qoyulmuş tərəvəzlər və təzə meyvələrdən olan salatlar, 
soyuq ət, qaraciyərdən paştet, qiymələnmiş yumurta məşhur-
dur. Qidalanma rasionunda orijinal salatlardan istifadə edirlər: 
kərəviz, gavalı, xurma, ev şəraitində hazırlanmış küftə, pendir, 
alma, soğan, yaşıl və qırmızı bibər. Bütün bunlar müxtəlif 
kombinasiyalarda qarışdırılır. Bu qəlyanaltılar mayonez və 
müxtəlif sousla verilir. Kanadalılar balqabağı və qəhvəyi lob-
yanı çox sevirlər. Ən məşhur yeməklərindən olan “Saqanit” 
adlı sıyıq ət və balıq parçaları ilə suda qaynadılmış qarğıdalı 
dənələrindən hazırlanır. Kanadalıların qüruru – ağcaqayın si-
ropudur. Bu siropla hər cür bulkaları, piroqları və keksləri ye-
mək olar. Kanadalıların sevimli içkisi pivədir. Onun “Labatt” 
və “Molson” növləri xüsusilə geniş yayılıb. Lakin yüksək key-
fiyyətli şərabların və spirtli içkilərin çoxu xaricdən gətirilir. 

Kanadada qırmızı və çəhrayı şərab içirlər. Kəndlərdə təntə-
nəli mərasimlərdə və yayda qadınlar ağcaqayın və böyürtkən 
siropuna su əlavə etməklə qəbul edirlər. Ənənəvi Kanada içkisi 
pivə hesab olunur. 

 

MEKSİKA 
 

Paytaxtı – Mexiko 

Rəsmi dili – ispan dili 

Dini – katolisizm 

Pul vahidi – meksika pesosu 
 

Meksika – Amerikanın şimalında yerləşir. Paytaxtı Mexiko 
şəhəridir. Coğrafi mövqeyinə görə şimaldan ABŞ, qərbdən və 
cənubdan Sakit okean, cənub-şərqdən Qvatemala, Beliz, Karib 
dənizi, şərq tərəfdən isə Meksika körfəzi ilə əhatə olunmuşdur. 
Meksika 3 ölkə ilə həmsərhəddir – ABŞ, Beliz və Qvatemala. 
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Ölkə ərazisində iqlimin formalaşmasında onun coğrafi möv-

qeyi ilə yanaşı relyefin də böyük təsiri vardır. Yayda ən çox 

istilər tropik qurşaqda yaşayan ştatlarda deyil, Sonora, Aşağı 

Kaliforniya, Koauila ştatlarının ərazisində qeyd edilir. Ölkə əra-

zisində rütubətli tropik, rütubətli mülayim və quru iqlim zona-

larının ayrılması təsərrüfatın ixtisaslaşmasına güclü təsir etmiş-

dir. İqlimin, relyefin və torpaq örtüyünün müxtəlifliyi Meksi-

kada bir çox kənd təsərrüfatı məhsulu istehsal etməyə imkan 

verir. Meksikada müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal 

olunsa da, onları iki əsas qrupa bölmək olar: daxili ehtiyacı 

ödəmək məqsədilə əkilən və ixrac istiqamətli ərzaq bitkiləri. 

Əsas ərzaq bitkisi qarğıdalı hesab edilir və əkin yerinin təx-

minən yarısını əhatə edir. Ölkənin mərkəzi, cənub və şərq ra-

yonları əhalisinin qida rasionunda qarğıdalı böyük rol oynayır. 

Qarğıdalıdan başqa əhalinin qida rasionunda eyni zamanda 

buğda, çəltik, şəkər qamışı, lobya, bibər mühüm yer tutur. Şi-

mal, Mərkəz və Şimal-Qərbin təsərrüfatlarında buğda nəzərə-

çarpacaq rol oynayır. Ölkə hazırda daxili tələbatını tam ödəyir 

və digər qismini də ixrac edir. Vacib ixrac məhsullarına eyni 

zamanda pambıq, qəhvə, şəkər qamışı və pomidor daxildir. Su-

varma ərazilərində istehsal edilən meyvə, tərəvəz daxili və 

xarici bazarlara çıxarılır. 

İqlim dəyişikliyinə, quraqlığa asanlıqla davam gətirən qar-

ğıdalı ölkənin əksər bölgələrində becərilir. Ölkənin tropik və 

subtropik iqlim qurşaqlarında, suvarılan ərazilərdə çəltik isteh-

sal edilir. Kənd təsərrüfatında arpa mühüm yer tutur. İsti sub-

tropik və isti mülayim iqlim şəraitində meyvəçilik bir çox ştat-

ların ərazilərində yüksək məhsul verir. Sitrus bitkiləri içərisin-

də ən geniş yayılan portağaldır. Son illər şərab istehsalı üçün 

texniki üzüm sortları əkin sahələrinin genişləndirilməsinə qay-

ğını artırmışdır. Meksika dünyada ən çox istiot istehsal edən öl-

kələrdəndir. Ölkədə banan, yer fındığı, kakao, pomidor, qəhvə, 

pambıq və digər məhsulların istehsalının həcmi artır. 

Dostsevər, şən, hərəkətli meksikalıların adətləri onların 8-9 

min illik mətbəx tarixinə sirayət edib. Meksika mətbəxi müx-
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təlif məhsulların qarışığından istifadə olunaraq, gözlənilməz 

dadların yarandığı müxtəlif yeməklər ünvanıdır. Meksika mət-

bəxinin tarixinə nəzər salsaq görərik ki, vaxtilə ispanlar tərəfin-

dən Meksika fəth edildikdən sonra burada yeni qidalar kəşf 

edildi, xüsusilə donuz əti, heyvan yağları, mal-qara əti, düyü və 

şəkər. İspanlar məşhur qida maddəsi olan qarğıdalını buğda ilə 

dəyişmək istəyirdilər. Çünki qarğıdalı meksikalıların həyatında 

böyük rol oynamışdı. Ancaq istədiklərinə nail ola bilmədilər, 

meksikalılar bu təklifi rədd etdi. Buğda çörəyi yalnız varlıların 

məşhur qidası olmuşdur. İspanlar donuz, mal-qara, qoyun, keçi, 

toyuq ətini Meksikaya gətirdilər. XIX əsrin ortalarında Fransa 

mətbəxi burada məşhur olmağa başladı. Fransa mətbəxi məşhur 

olduqdan sonra Meksikada hər kəs mal-qara əti yeməyə başla-

dı. Artıq yeməklərdə zeytun yağı istifadə olunurdu. Meksikada 

Çili ədviyyatı şokolad sousu ilə hazırlanır. Bu, ölkənin milli 

yeməyidir. Bu yeməyin harada yaradıldığı haqda dəqiq məlu-

mat yoxdur. 20-ci illərdə antropoloq Marqaret Park Redifield 

bu yeməyin Çilinin, ispanların gəlişindən əvvəl hazırlandığı 

fikrini irəli sürmüşdü. XVIII əsrdə Meksikada italyanlar maka-

ron zavodları, almanlar isə pivə zavodlarını qurmuş və pivə adlı 

içki yaratmışlar. Yaxın keçmişdə Amerikadan Meksikaya “fast 

food” gəldi. Bu baxımdan, çoxlu mətbəx və yemək üslublarının 

fərqli bölgələrdə öz ixtisaslarını inkişaf etdirdikləri vurğulandı. 

Meksika mətbəxi acı souslar və ədviyyatlar ilə türk mətbəxi-

nə yaxındır. Bu mətbəxin fərqli xüsusiyyəti həm də yeməklərə 

əlavə olunan çeşidli ədviyyat ətirləridir. Xörəklərdən harmonik və 

yumşaq dad almaq üçün bu ədviyyatlardan qədərində istifadə şərt-

dir. Balqabaq və qarğıdalı unundan hazırlanan Meksika mətbəxi-

nin simvolu “tortilla” hər meksikalının evində bişir. Maya əfsanə-

sinə görə tarixi 12000 il əvvələ söykənən ilk tortilla bir kəndli 

tərəfindən ac kralın qarnını doyuzdurmaq üçün hazırlanmışdı. 

Adı ispanca “yumru tort” mənasını verən “torta” sözündən 

alınan tortilla qarğıdalı və ya buğda unundan hazırlanan kiçik, 

incə yumru bir lavaşdır. Hər yeməkdə çörək əvəzi yeyilən tor-

tillalar yalnız çörək kimi deyil, eyni zamanda üzəri bəzənərək 
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pizza olaraq da, eyni zamanda qatlanıb eyni şəkildə doldurula-

raq da yeyilir. Beləcə, içərisindəki məmulatlar sayəsində yeni-

yeni tamale, flauto, buritto ya da quesadilla adları alan tortilla 

Meksika mətbəxinin simvoluna çevrilir. Tako Tortilladan ha-

zırlanan yeməklərin ən məşhuru sayılır. Tako ikiyə qatlanmış, 

içi kahı, rəndələnmiş pendir, yaşıl bibər və pomidor kimi tərə-

vəzlərin doldurulmasıyla hazırlanır. Yumşaq və ya kövrək ola 

bilən tortilla içlərinə qoyulan qidalara görə müxtəlif adlar alır.  

Tamale isə Meksikada olduqca məşhur olan bir yeməkdir. 

İçərisinə qırmızı və yaşıl bibər qoyularaq hazırlana bilər. Şirin 

olanı da mövcuddur. Toyuq, ət və ya meyvələr banan yarpağı-

na və ya qarğıdalı qabığına bükülərək hazırlanır. Meksika mət-

bəxinin digər ən tanınmış yeməklərindən Quesadilladır. O, yum-

şaq tortilladan hazırlanan börəkdir. Ətli, toyuqlu və ya pendirli 

börəyin toyuqla olanı daha çox sevilir. Tomat acı krem və acı 

bibərlə süfrəyə verilir. Buritto silindir şəklində içərisinə qovrul-

muş ət, ya da toyuq, qara paxla, plov, pomidor, kahı və sous 

qoyularaq hər iki ucu bükülmüş halda yeyilir. 

Kövrək qarğıdalı unundan hazırlanmış tortillanın içi müx-

təlif təamlarla doldurulmuş Ençilada da Meksika mətbəxinin 

sayılıb-seçilən doyumlu yemək növlərindəndir. Qarğıdalı unun-

dan hazırlanmış tortillanın – içərisinə ət, toyuq və ya pendir qo-

yulur. Ençiladanın sousu içindəkilərə uyğun olaraq seçilir. 

Meksikada gənc qızlar günlərini çox istifadəli tortillanın 

mükəmməl hazırlanma üsulunun sirlərini öyrənməklə keçirir-

lər. Meksikalılar kartof yeməklərinin qızartma istisna olmaqla 

bütün növlərini sevirlər.  

Ötən əsrin ortalarında Fransa mətbəxinin təsiri nəticəsində 

günümüzdə də istifadə olunan müxtəlif, çox dadlı kökələr və 

pudinqlər Meksika mətbəxinin əvəzsiz parçasına çevrilib. De-

sertə meksikalılar çox zaman meyvə jelesi və təbii üzüm qəbul 

edirlər. İçkilərə gəlincə meksikalılar ən çox kofe, alkoqollu iç-

kilərdən isə tekila və kaktusdan hazırlanmış pulqie içirlər. 

Bundan başqa ispanlar tərəfindən hazırlanmış şirniyyatlarla 
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Horkata içilir. Burada limonaddan da çox istifadə olunur. Həm 

də bir adam payına ən çox kola içilən ölkə Meksikadır. 

 
MÖVZU 13. ƏRƏBİSTAN 

 

Ərəblər – Afrika və Asiya qitələrində kompakt şəkildə ya-

şayan, dünyanın ən böyük xalqlarından biri Səudiyyə Ərəbis-

tanında, Suriyada, İordaniyada, İraqda, Yəməndə, Omanda, Mi-

sirdə, Sudanda, Əlcəzairdə, Liviyada, Tunisdə və s. əhalinin ək-

səriyyətini təşkil edirlər. 

Ərəblər ana dilləri ərəbcə olan Ərəb yarımadası və şimali 

Afrikada yerləşmiş olan sami xalqıdır. Aralıq dənizinin cənubun-

da Afrikada Böyük Səhra və Sudana, şərqində İraqa və Ərəb 

yarımadasına qədər uzanan bir coğrafi məkanda yaşayırlar. Əha-

lisinin əksəriyyəti ərəblərdən ibarət olan və ərəbcə danışılan ölkə-

lər ərəb ölkələri olaraq adlanırlar. Bu ölkələrdə ərəbcədən əlavə 

olaraq Şimali Afrikada bərbərcə, İraqda kürdcə və türkməncə, 

Cənubu Ərəbistanda isə müxtəlif yerli dillərdə danışılır. 
 

ƏRƏB MƏTBƏXİ 
 

Ərəb mətbəxi Aralıq dənizi regionunun və Afrika mətbəxləri-

nin elementlərini özündə cəmləşdirir. Ərəb mətbəxi üçün səciyyə-

vi olan qidalar qoyun əti, noxud, badımcan, zeytun, xurma, ətirli su 

(portağal suyu və gülab), kömür və nanə çayı və s. göstərmək olar. 

Ərəb mədəniyyətində yemək adətən ailə və dostlar ilə vaxt 

keçirmək üçün səbəbdir. Adətə uyğun olaraq, hər kəs balınc 

üzərində və ya alçaq masa arxasında, bəzən isə yumru masa ar-

xasında əyləşir. Hər bir tikədən həzz almaq üçün yemək səssiz 

yeyilir. Yeməkdən sonra çay içilir və söhbət edirlər. Çayın 

dəmlənmə və süfrəyə verilmə prosesi xüsusi bir rituala çevrilib. 

Ev sahibi mis sini üzərində olan dəm çaydanı və kənarları qızılı 

rəngdə olan balaca fincanlarla otağa girəndə çaydan imtina et-

mək qeyri-mümkün olur. 

Tipik Mərakeş evində yeməyi qadın bişirir. Kişilər ocaqda, 

manqalda bişən yeməkləri – qızardılmış quzu ətini və ya kaba-
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bı hazırlayırlar. Belə yeməklərdən biri ənənəvi bardaq formalı 

qabda bişirilir. Qabın içi quzu ətinin tikələri, tərəvəzlər, ədviy-

yatlar ilə doldurulub, bir neçə saatlığına isti kömür külünə 

qoyulur. Keçmişdə bu yeməyi adətən kart oyununda uduzan in-

san hazırlamalı olurdu. Ərəb etiket qaydalarında islam mətbə-

xində tajın və ya kus-kus kimi əsas xörəklər masanın ortasında 

yerləşdirilir. Hər kəs ləzzətli xörəyi üç barmaqla kürəcik şək-

lində bükülən çörək ilə götürür. Bu, böyük məharət tələb edir. 

Yemək yalnız sağ əl ilə yeyilir, çünki sol əl natəmiz sayılır (gi-

giyena məqsədləri üçün istifadə olunduğuna görə) . 
Ərəblər erkən orta əsrlərdə ədviyyatlara xüsusi önəm ver-

mişdilər. Ərəb mətbəxində quzu ətindən çox istifadə olunur. 
Dəvə ətindən xüsusi qonaqlıqlarda istifadə edilir. Sahil tərəfdə 
yaşayan əhali daha çox balıq ətinə üstünlük verir. Süd məhsulları 
da geniş yayılmışdır, əsasən, yoqurt və ağ pendir, yumurta geniş 
istifadə olunur. Nanə və kəklikotu geniş yayılmışdır, demək olar 
ki, bu gün də ən çox bu bitkilərdən istifadə olunur. Ədviyyatların 
miqdarı və çeşidi regiondan asılı olaraq dəyişir. 

İçkilər: isti içkilərə nisbətən soyuq içkilərdən istifadə olunur, 
qəhvə menyuda birinci təqdim olunur. Daha sonra çay üstünlük 
təşkil edir. Taxıl bitkiləri – buğda, bulqur, düyü ərəb mətbəxinin 
əsasını təşkil edir. Paxlalılardan mərcimək, lobya, noxud geniş 
istifadə olunur. Tərəvəz və meyvələrdən: xiyar, badımcan, bamiyə 
və soğan, əncir, nar və zeytun ərəb mətbəxinin ayrılmaz tərkib 
hissəsidir. Souslar: ən məşhur sousa müxtəlif növ zeytun yağı, 
limon suyu, cəfəri, sarımsaq, qatıq, nanə, soğan əlavə olunur.  

Təamları isə müxtəlifdir. Falafel – qızardılmış noxud və ya 
paxladan hazırlanır. Xumus–noxud püresi zeytun yağı, limon 
suyu və sarımsaqdan istifadə etməklə bişirilir. Künəfə pendirli 
şirniyyatdır. Samsa undan hazırlanır. Peraşki növüdür. Yemək-
lərin strukturuna gəlincə, ərəb dünyasında yeməklər üçün iki 
əsas quruluş var: Ramazan ayı üçün hazırlanan yeməklər və 
müntəzəm hazırlanan yeməklər. Ramazan ayında şirniyyat adi 
haldan daha çox istehlak olunur. Ən çox şirniyyatlar bütün il 
boyunca, xüsusilə, Ramazan ayı üçün hazırlanır. 
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Ərəb mətbəxi regionlardan asılı olaraq dəyişir 

 
YƏMƏN 

 

Yəmənin mətbəxi digər ərəb mətbəxlərindən fərqlənir. Di-

gər ərəb mətbəxləri kimi Yəməndə də toyuq, keçi və quzu ətin-

dən daha çox istifadə olunur. Ən çox yayılmış içkilər çay və 

qəhvədir. Çay adətən nanə ilə birlikdə təqdim olunur və ən çox 

yayılmış soyuq içkilərdir. Yəmənin milli yeməkləri: kartof, biş-

miş yumurta və tərəvəzlərdir, hansı ki, salatlara əlavə edilir. 

Yemək çörəklə birlikdə təqdim olunur. Yəməndə geniş yayıl-

mış digər yeməklərə aşağıdakılar daxildir: aseedah, aseed, fah-

sa, thaked, samak mofa, mandi, fattah, shakshouka, shafut, 

bint-əl-sahn, kabsa və jashun və s. 

 
İRAQ 

 

İraq mətbəxi əsasən, ətdən ibarətdir. İraq mətbəxində ən 

çox yayılmış ətlər toyuq və quzu ətidir. İraqın milli yeməklə-

rində digər ərəb ölkələrinə nisbətən daha çox ədviyyatlardan is-

tifadə edilir. Əsas ərzaq məhsullarına buğda, arpa, düyü, tərə-

vəz daxildir. Dolma da ən məşhur yeməklərdən biridir. İraq 

mətbəxi kababı ilə fərqlənir və tikka adlı kabab növü ilə məş-

hurdur. Çeşidli ədviyyatlardan və turşulardan istifadə olunur. 

 
LİVİYA 

 

Liviya mətbəxi Aralıq dənizi, Şimali Afrika və Berber mət-

bəxinin ənənələrindən bəhrələnib. Ən məşhur yeməklərindən 

biri, arpa, su və duz ilə hazırlanan xəmirsiz çörəkdir. Digər ərəb 

ölkələrində olduğu kimi burada da donuz ətinin istehlakı şəriətə 

əsasən, islamın dini qanunlarına uyğun olaraq qadağandır. Li-

viyanın paytaxtı olan Tripoli mətbəxi xüsusilə İtalyan mətbə-

xindən bəhrələnib. 
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MİSİR 
 

Misir öz unikal mətbəxi ilə fərqlənən ölkələrdəndir. Misir 

mətbəxi kifayət qədər orijinal, lakin bir o qədər ağır hesab olu-

nur. Bu səbəbdən turistlər onu adətən sevmir. Ənənəvi Misir 

xörəkləri ət, tərəvəz və düyüdən ibarətdir. Xörəklərin hazırlan-

masında yağ, duz, istiot, soğan, sarımsaq və həmçinin zirə, şü-

yüd və ya nanə kimi ətirli göyərtilərdən istifadə edirlər.  

Misirdə çörək süfrəyə hər zaman qoyulur. Misirlilər çörəyi 

üçbucaq şəklində bükür və onu xörəklə doldururlar. Beləliklə, 

çəngəl və qaşığa ehtiyac olmur, yalnız şorbalar qaşıqla yeyilir. 

Səhər yeməyi və nahar vaxtı Misirdə adətən şorba verilir. Mi-

sirlilərin fiteer adlanan öz pitsaları vardır. Fiteer yumşaq xə-

mirdən hazırlanır və sobada bişirilir. Belə pitsa müştəri inqredi-

yentləri seçdikdən sonra onun yanında bişirilir. Pizza üçün 

yumşaq pendir, müxtəlif ət növləri və tərəvəzlər istifadə edilir. 

Zövqdən asılı olaraq pitsa ədvalı və ya şirin ola bilər. 
 

QƏTƏR 
 

Qətər mətbəxi onunla səciyyələnir ki, burada hər kəs istəni-

lən zövqə uyğun yemək tapa bilər. Ölkədə Avropa və dünyanın 

digər mətbəx nümunələrinin hazırlandığı restoranlar fəaliyyət gös-

tərir. Xarici turistlər Qətərin milli mətbəxi ilə tanış deyil, çünki qi-

da ehtiyatları kasaddır. Ümumiyyətlə, yerli sakinlər uzun müddət 

cəmi 3 məhsul – dəvə südü, yağ və yumurtadan ibarət olan ye-

məklər hazırlayır. Odur ki, Qətər mətbəxinə Şimali Afrika, İran və 

Hindistan qastronomiya ənənələri öz təsirini göstərib. 

Müasir qətərlilərin qida rasionuna tərəvəz, meyvə, ədviy-

yat, paxla, düyü, balıq, dəniz məhsulları daxildir. Ət azlığına 

baxmayaraq, restoranlarda və beduin səhralarında ət yeməkləri 

sifariş olunur. Qətərdə hər növ dolmaya bənzəyən varak enab 

xörəyi xüsusilə məşhurdur. Onun tərkibinə eynilə üzüm, düyü, 

dadlı ədviyyatlar, qoyun və ya toyuq əti daxildir. Şişdə qızar-

dılmış quzu əti də turistlərin sevimli yeməyidir. Bütün Şərq 

dünyasında olduğu kimi Qətərdə də süfrənin şahı plov hesab 
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olunur. Yüksək peşəkarlıq və zövqlə hazırlanmış şirniyyatlar 

özünəməxsus ədviyyatlarla yadda qalır. Meyvə şirələri və kok-

teyilləri – dəvə südü, hilli qəhvə, zəfəranlı qəhvə qətərlilərin ən 

məşhur içkisidir. Qazlı içkilər içməli sudan ucuzdur. Yerli sa-

kinlər demək olar ki, spirtli içki istifadə etmirlər. Spirtli içkiləri 

yalnız bahalı restoranlardan, barlardan, eləcə də spirtli içkilərin 

satışı üçün lisenziyaya malik olan böyük mehmanxanalardan 

əldə etmək mümkündür. Qətərlilər çay içmək üçün hər fürsət-

dən istifadə edirlər. Çay məclislərdə, görüşlərdə və ya işgüzar 

söhbətlər zamanı verilir. Əsl ənənəvi çay yarpaqları nanə və 

xeyli miqdarda qənddən hazırlanır. 
 

LİVAN 
 

Araq Livanın ənənəvi içkisidir. O, cirə ətirli üzüm arağıdır. 

Ən dadlı araq 2:1 proporsiyasında su ilə qarışdırılmış və buz ku-

bikləri ilə süfrəyə verilən araqdır. O, balaca rəngarəng qəlyanal-

tılar ilə uyğun gəlir. Araq mütləq yaxşı məclisdə içilməlidir. 

Qəlyanaltılar ilə süfrəyə aish adlandırılan (mənası həyat olan) 

xüsusi çörək verilir. Çox vaxtı çörək yeməyi götürmək üçün 

çəngəl və ya qaşıq əvəzinə istifadə olunur. Çörəyin maraqlı nö-

vü kəklikotu və başqa otlarla bişirilən aish çörəyidir. Ərəb mət-

bəxinə aid olan yeməklər, məsələn Falafel-üyüdülmüş noxud-

dan hazırlanır, Shavarma – yunan qiros və ya türk kababın bə-

rabəri, Ful – adətən pita çörəyin arasına qoyulan qəhvəyi paxla-

lardan hazırlanmış qatı püre və s.  

Əvvəllər ərəb mətbəxi səhra köçərilərinin mətbəxi olub. 

Xörək hazırlamaq üçün istifadə olunan inqrediyentləri daşımaq 

asan idi. Bunu dəvənin belində daşıyırdılar. Səyahət edən kar-

vanlar yolda tərəvəz kimi qidanı almaqla menyularını müxtəlif-

ləşdirirdilər. Təəssüf ki, o vaxtlarda insanların hələ konservlər 

haqqında anlayışı yox idi. Ərəb mətbəxində yeddi rəqəmi 

xoşbəxt rəqəm sayılır. Ənənəvi xörəklərdən biri yeddi tərəvəz 

məhsulu ilə hazırlanan kus-kusdur (noxud, acı bibər, yerkökü, 

şüyüd, pomidor, soğan və balqabaq) 
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MÖVZU 14. ASİYA XALQLARININ QİDA MƏDƏNİYYƏTİ 
 

Asiya xalqları dünya bazarında özünün dinamik inkişafına 

görə lider ölkələr arasında üçüncü yeri tutur. Asiya yeməklərinin 

gözəl assortimenti kimi onların xalqları da çox müxtəlif və maraq-

lıdır. Asiya yeməkləri və onların çeşidi orada yaşayan xalqlar qə-

dər rəngarəng və müxtəlifdir. Bu ölkədə hər bir regionun mətbəxi 

özünəməxsusdur, lakin onları birləşdirən ümumi cəhət var: təzə 

məhsullardan istifadə edilməsi, yeməyin yağlılıq dərəcəsinin az 

olması, tez bişirilən yemək və onların inanılmaz ləzzəti. 

Asiya yeməklərinin sağlamlıq üçün xeyirli olması, onun 

çoxəsrlik keçmişinin zənginliyi və avropalılar üçün yeni hey-

rətamiz ekzotik zövqlər, təəccüblü şəkildə qərb insanının müa-

sir həyatı, əhval-ruhiyyəsi və ritmi ilə üst-üstə düşür. 

Asiyanın ekzotik mətbəxi, əlverişli iqlimi, gözəl təbiəti son 

illərdə bu ölkələrə olan turist axınına böyük təsir göstərib. Asi-

ya dünyasının böyüyən iqtisadi və siyasi gücü bölgəyə getdikcə 

artan işgüzar və istirahət səyahətləri onların mətbəxinə diqqəti 

artırmağa davam edəcəkdir. 
 

HİNDİSTAN 
 

Paytaxtı – Dehli 

Rəsmi dili – hind, ingilis 

Dini – induizm 

Pul vahidi – hind rupisi 
 

Hindistan Cənubi Asiyada yerləşir. Dünyanın ən böyük ikin-

ci coğrafi ərazisidir. 28 əyalət və 7 birlik bölgəsindən ibarətdir. 

Pakistan, Çin, Nepal, Butan, Banqladeş və Myanmar ölkələri ilə 

həmsərhəddir. Əhalisinin sayına görə Hindistan dünyada ikinci 

yeri tutur. Dehli, Mumbay və Kəlkütdə Hindistanın ən böyük 3 

şəhəridir. 

Hindistan öz filmləri ilə də dünyada məşhurdur və bir çox 

müxtəlif bölgələrdə film sənayesi mövcuddur. Bunlardan ən 

önəmlisi isə Mumbaydakı Bollyvood filmsənayesidir. 
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Hindistan dünyanın ən qədim sivilizasiyasıdır. Ölkənin çox 

böyük tarixi, mədəniyyəti və ənənələri vardır. Hind xalqı öz 

ənənələrinə sadiq olan, onu yaşadan bir xalqdır. Ölkədə dün-

yanın bütün dinləri var. Ölkə əhalisinin 80% induizm dininə si-

tayiş edir. Lakin buna baxmayaraq, burada müsəlman, xristian, 

atəş-pərəst və s. dinə sitayiş edənlər də yaşayır. Bütün bu rənga-

rənglik Hind mədəniyyətini zənginləşdirir. Bu müxtəliflik özü-

nü hind xalqının qida mədəniyyətində də göstərir. 

 Ölkə kulinariyasında ədviyyat çox vacib sayılır. Oranın 

iqlimi çox isti, əhalisi həddən artıq çox olduğuna görə burada 

müxtəlif yolxucu xəstəliklərdən qorunmaq üçün acı ədviyyat-

lardan çox istifadə olunur. Deyilənə görə hind yeməkləri o qə-

dər acı olur ki, onu yalnız hindlilər özləri yeyə bilər. Yemək-

lərdən tutmuş şirniyyatlara qədər bütün qidalarda ədviyyat isti-

fadə olunur. Darçın şirniyyatlarda ən çox istifadə olunan ədviy-

yatdır. Dini inanclar səbəbindən inək əti yeyilmir. 

 Hindistanda mətbəx bölgəyə uyğun olaraq dəyişir. Şimali 

Hindistanda Moğul mətbəxi üstünlük təşkil edir. Onun tarixi 

Moğul imperatorluğunun mətbəxindən qaynaqlanır. Bu üslub-

dan Pəncabın regional mətbəxi də ilhamlanır. Şimali Hindistan 

buğda yetişdirən torpaqdır, buna görə Hindistanın çörəkləri de-

dikdə ilk ağıla gələn chapatti (mayasız çörək), paratha (qızar-

dılmış qatlı roti), naan (zərif buğda unundan hazırlanmış və gil 

tandoori şorbasında bişirilmiş), puri (dərin qızardılmış və dol-

durulmuş çörək) və başqalarıdır. 

Şimal boyunca müxtəlif regional mətbəxlərə rast gəlmək 

olar. Bunlardan Tandoorinin adını çəkmək olar. Tandoori ye-

məyi bir gil sobada toyuqdan hazırlanan yeməkdir. Bu, bir 

Pəncablı mühacir tərəfindən hazırlanan ən məşhur Şimali Hin-

distan yeməyidir. Şimali Hindistanda samosa (üçbucaqlı for-

malı nazik xəmirlər içərisinə salınmış tərəvəzlər) və kachori 

(nazik xəmirin içərisinə salınmış tərəvəz və ya paxlalılar) kimi 

müxtəlif qəlyanaltılar da vardır. 

Hind mətbəxinin ən diqqətçəkən məqamı ədviyyatdan və 

müxtəlif yerli tərəvəzlərdən geniş istifadə olunmasıdır. Tərə-
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vəzlərə üstünlük verilməsi həm də ölkədə mal ətinin yeyilmə-

sinin qadağan olunması ilə əlaqədardır. Təsadüfi deyil ki, Hin-

distanda mal ətinin yeyilməsi təhqir, kafirlik kimi qəbul edilir. 

Bu səbəbdən də yerli əhalinin böyük hissəsi məcburi vegete-

riandır. Ənənələr və tarixi faktlar nəticəsində hind aşpazlar əsl 

ədviyyat mütəxəssislərinə çevrilib. Hind mətbəxi: şimal, cənub, 

şərq və qərb mətbəxləri olmaqla dörd hissəyə bölünür. Hər 

mətbəxin özünəməxsus xüsusiyyətləri var. Şimal Hind mətbəxi 

süd məhsullarından çox istifadə edir. Şimal Hind mətbəxinin 

əsas yeməkləri mirch bada, buknu, bhujiya, Chaat, kaçori, 

imarti sayılır. Qərb hind mətbəxində balıq, hind qozu və düyü-

dən çox istifadə edilir. Cənubi hind mətbəxinin ən məşhur nü-

munəsi üçbucaq və ya aypara şəklində açılmış xəmir içi əd-

viyyatlı kartof, qiymə və soğan ilə doldurmaqla hazırlanır. Süf-

rəyə nanəli sousla verilir. 

Məşhurluğuna baxmayaraq, keri sadə xalqa aid olan ye-

mək hesab olunur. Bu səbəbdən bəzi hindlilər keri sözünü xoş-

lamır, çünki o, sanki süfrəyə verilən xörəyi alçaldır. Lakin bir çox 

qurmanlar üçün bu ədviyyat aşpazlıq sənətinin möcüzəsidir. Keri-

nin müxtəlif növlərinin mövcud olduğuna baxmayaraq, kerinin 

hazırlanmsı üçün mütləq olan bir neçə əlavələr var ki, bunlar da 

sarımsaq, zəncəfil, soğan, çilli bibərlər və yoqurtdur. 

Hind xalqının mətbəx mədəniyyətinə nəzər salarkən gö-

rürük ki, müstəmləkəçilik dövründən əvvəl Hindistanda ət yal-

nız cəngavər kastası tərəfindən yeyilirdi. İndiki zamanda hind-

lilərin əksəriyyəti vegeterianlardır. Bu səbəbdən tərəvəzlər Hind 

mətbəxində xüsusi yer tutur. Mərcimək, paxlalar, badımcan və 

həmçinin pomidor, gülkələmi və ya ispanaqdan maraqlı xörəklər 

hazırlanır. Mal əti yeməyinin qadağan olunması müqəddəs sayılan 

inəklərin kultundan irəli gəlir. Digər tərəfdən yoqurt kimi süd 

məhsulları olduqca məşhurdur. Bir çox hind evlərində süfrədə 

yemək zamanı yoqurtsuz yemək natamam sayılır, süfrədə heç 

olmazsa, az miqdarda yoqurt olmalıdır. Bu çox sadə izah olunur. 

Yoqurt daxil olmaqla süd məhsulları həddindən artıq ədviyyatlı 

yeməyin qəbulu zamanı yaranan susuzluğu aradan qaldırır. 
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Xristianlığın yayıldığı Qoa şəhərində əhali yeməkdə donuz 

və düyü istifadə edir. Donuz əti qoalıların bütün il boyu əsas 

yeməyi hesab olunur. Hindlilərin ən sevimli yeməyi tərəvəzdən 

və paxlalı bitkilərdən hazırlanmış plovdu. Onu az miqdarda bit-

ki yağı ilə əsasən, xardal, küncüt yağı əlavə etməklə hazırlayır-

lar. Hindlilərin qidalanmasında ən vacib yeri meyvələr tutur. 

Bunlardan: təzə ərik, alma, limon və s. göstərmək olar.  

Ən geniş yayılmış içkiləri sudan və limon şirəsindən hazır-

lanmış nimbu və pançdır. Pəncabda isə ən məşhur içki turş 

yerkökü və xardal toxumundan hazırlanan kandji adlı içki-

dir.Yayda isə Hindistanda manqo şirəsi içirlər. Pivə, şərab və 

başqa içkilər nahar zamanı qəbul edilmir, yeməyi adətən su ilə 

yeyirlər. İsti içkilərdən çaya üstünlük verirlər, lakin kofedən də 

imtina etmirlər. 

 Mütəxəssislərin rəyinə görə Hind mətbəxi nəinki dadlı, 

hətta çox faydalıdır. Az miqdarda ətin vok adlanan çuxur tava-

da qısa müddət ərzində qızardılan çoxlu tərəvəzlər və ya mey-

vələrlə istifadə olunması insan orqanizmi üçün çox xeyirlidir. 

Mütəxəssislərin fikrinə görə belə hazırlama üsulu orqanizmdə 

kanserogen maddələrin yığılmasına mane olur və həmçinin 

köklük və şəkər xəstəliyinin qarşısını alır. 

Hindlilərin qidalanma ilə bağlı etiket qaydaları var ki, bu-

na hər zaman əməl edirlər. Hindlilər hesab edirlər ki, qida Al-

lah tərəfindən verilən bir hədiyyədir və bu səbəbdən xörəyin 

hazırlanması və yeyilməsinə ciddi və ehtiramla yanaşırlar. 

Ənənəvi Hind yeməkləri tərəvəzlər və ya ətlə hazırlanmış dü-

yünü çapati çörəyi götürməklə əl ilə yeyilir. Təbii ki, çəngəl və 

ya qaşıqdan da istifadə etmək olar. Qeyd etmək lazımdır ki, 

hindlilər yemək ilə alkoqollu içkilər içmir, yemək zamanı yal-

nız buzlu su və ya yoqurtdan istifadə edirlər. 

Milli ənənəyə görə hindlilər yeməyi sağ əllə yeyirlər. Sol 

əllə yeməyə toxunmamağa çalışırlar. Onların fikrinə görə sol əl 

bədənin təmizlənməsi üçün, sağ əl isə yemək yemək üçün 

müəyyən edilib. 
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Yemək zamanı adətən soyuq su və ya təzə meyvələrdən, 

tərəvəzlərdən ibarət olan içkilər və ya yoqurt verilir. Adətən hind 

yeməklərindən sonra çay və kofe verilmir, onun əvəzinə mixək və 

darçın çeynəmək qəbul edilmişdir. Çünki bu ədviyyatlar ağzı 

təravətləndirir və mədənin funksiyasını yaxşılaşdırır. 

 

Şimal- Şərqi Asiya ölkələrinin qida mədəniyyəti 
 

ÇİN 

 

Paytaxtı – Pekin 

Rəsmi dili – çin dili 

Dini – buddizm, daosizm 

Pul vahidi – yuan 
 

Çin dünyanın ən qədim ölkələrindəndir. Öz tarixi, gözəlli-

yi, hərbi və iqtisadi qüdrətinə görə aparıcı dövlətlərdəndir. Çin 

qədim sivilizasiyanın mövcud olduğu məkandır. Bəzi arxeoloji 

tapıntıların 8000 il yaşı var. Çin dili dünyanın ən qədim dillə-

rindəndir. Çin ərazisinə görə dünyanın üçüncüsüdür. Dünyada 

ən sıx əhalisi olan ölkədir. XX əsrin sonlarında Çin əhalisinin 

sayı 1,2 milyard olub. Təxminən dünyada hər beş nəfərdən biri 

çinlidir. Çin xalqı dünya mədəniyyətinə çox töhfələr verib. Ka-

ğız, kompas, barıt, möhür ilk dəfə Çində icad olunub. Dondur-

manın resepti ilk dəfə olaraq Çindən Avropaya Marko Polo va-

sitəsilə çatdırılıb. Dünyanın göbələk istehsalının 60%-i Çinin 

üzərinə düşür. Məşhur Çin səddi dünyanın yeddi möcüzəsindən 

biridir. Əhalinin 92%-i doğma Çin dilində danışır. 

Çin bir ölkə olaraq mülayim, tropik və subtropik iqlim qur-

şağında yerləşir və özünün müxtəlif relyef və faunası, zəngin 

heyvanat və bitki aləmi ilə zəngindir. Çin dünyaya yalnız kağız 

deyil, eyni zamanda özünün zəngin və qədim mətbəx ənənələ-

rini də bəxş edib. Avropa kulinariyasında Fransız mətbəxi necə 

aparıcı yer tutursa, Asiya xalqlarının mətbəxində də Çin o yeri 

tutur. Çin mətbəxi Tayvan, Sinqapur, Malayziya, İndoneziya 
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kimi Çin mədəniyyətinin məşhur olduğu uzaq Şərq ölkələrin-

dən qaynaqlanır və Çin restoranları sayəsində dünyanın bir çox 

bölgələrində geniş bir şəkildə tanınan mətbəxdir. 

Çin mətbəxinin bütün dünyada məşhurluğu görünməyən 

miqyaslara çatmışdır. Çinin kulinariya sənəti çoxəsrlik tarixə 

malikdir. Hələ İn-Çjou dövründə (3000 il əvvəl) Çində soya 

sousu, sirkə, şərab, povidlo, ədviyyat və xuruş hazırlamağı ba-

carırdılar. Bahar və Payız dövrlərində və Döyüşən hökmranlıq-

lar dövründə isə (e.ə. 770-221-ci illər) ilk kulinariya kitabları 

meydana gəlir. O, dövrün belə kitablarından biri “Lyu si çunts-

yu” Çin mətbəxinin əsas prinsipini formalaşdırmışdır: yemək 

bişirmək sənətinin başlıca hissəsi odun, ədviyyatın və xuruşun 

gücünün ahəngidir. Müasir Çin kulinarları Çin mətbəxinin xüsu-

siyyətlərini belə formalaşdırırlar: təyyarədən başqa uçan hər 

şeydən və stol-stuldan başqa dördayaqlı hər şeydən qida hazır-

lamaq olar. İlk aşpazlıq kitabı təxminən 1500 il bundan əvvəl 

tərtib edilmişdir, artıq o dövr üçün aşpazlıq sənəti ciddi tədqi-

qat predmeti idi. Bu da qismən çinlilərin qida hazırlamağa olan 

xüsusi münasibəti ilə izah olunurdu. Çində məlum olduğu kimi 

yeməyi çubuqlarla yeyirlər, bu da azacıq praktika ilə belə ye-

məyin ən kiçik tikələrini də kifayət qədər asanlıqla götürməyə 

imkan verir. Çubuqlar adətən nazik, dəyirmi olur, çox vaxt 

bambuk, metal və fil sümüyündən hazırlanır. Şorba üçün xüsu-

si dayaz qaşıqlar (saxsı, metal və ağac) ayrılır. Çinin müxtəlif 

ərazilərində qida hazırlamağın müxtəlif olmağına baxmayaraq, 

yemək bişirməyin bəzi qaydaları bütün aşpazlar üçün ümumi ola-

raq qalmaqdadır. Kulinariya qanunları tələb edir ki, qida təkcə dad 

üçün deyil, həm də faydalı, bəzən isə müalicəvi olmalıdır. 

Çin mətbəxində istifadə edilməyən qida demək olar ki, yox 

idi. Ancaq dünyanın digər mətbəxlərində istifadə edilən qida-

ların yanında Çin mətbəxinin özünəməxsus bəzi qidaları möv-

cuddur. Bu qidalar arasında soya paxlası və soya paxlasında tö-

rəyən qidalar xüsusi bir əhəmiyyət daşıyır. Bunların arasında 

soya sousu, soya südü, paxla flizi və tofu yer alır. Çin mətbə-
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xində çörək o qədər də istifadə olunmur, əvəzində isə plovlar 

və düyüdən hazırlanan qidalar xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Düyü 

çörək yerinə doyrucu maddə olaraq istifadə olunur. Ayrıca, 

düyüdən hazırlanan düyü unu makaronu və düyü şərabı da 

geniş istifadə edilir. Çin mətbəxində başqa mətbəxlərlə müqa-

yisədə ət və balıqdan nisbətən az istifadə olunur. Ətlərin arasın-

da ən çox istifadə edilən ət donuz əti və toyuq ətidir. Ayrıca 

XIII əsrdən başlayaraq Pekin ətrafında hazırlanmaqda olan Pe-

kin ördəyi də Çin Xalq Respublikası milli yeməyi olaraq qəbul 

edilməkdədir. Çinin Kanton bölgəsi isə dəniz yaxınlığı səbə-

biylə balıq əti və su məhsullarına – krevet və midye böyük əhə-

miyyət verilir. Bundan başqa uzaq şərq xaricindəki ölkələrdə 

olan Çin restoranlarında dana əti, hətta qoyun əti ilə hazırlanan 

yeməklər olduqca məşhurdur. 

 Çin mətbəxində ətli və ya tərəvəzli yeməklər arasında də-

qiq ayırma yoxdur. Əksinə olaraq müxtəlif inqrediyentlər vahid 

bir xörək hazırlamaq üçün birləşdirilir. Qidanın ahəngdarlığı 

Çin mətbəxinin səciyyəvi xüsusiyyətidir. Məsələn, süfrəyə heç 

zaman tərkibi eyni ətdən ibarət olan, yaxud oxşar dadlı və ya 

eyni tərkibli iki xörəyi qoymazlar. Bu ənənə Çinlilərin qədim 

filosofu Yi Yinin nəzəriyyəsinə inandıqlarından irəli gəlir. Bu 

nəzəriyyəyə əsasən hər bir dad insan orqanizmindəki müəyyən 

daxili orqana aiddir ki, buna görə xörəkdə dadların tarazlaş-

dırılması insan sağlamlığını qorumağa kömək edir. 

Çin mətbəxində tərəvəz vacib rola malikdir. Burada min-

lərlə müxtəlif tərəvəz növlərindən istifadə olunur. Onların xeyli 

hissəsi Çində əkilir. Əksər hallarda onlar Avropaya yayılmış 

növlərdən fərqlənir. Çin mətbəxinin müxtəlifliyi ölkənin bö-

yüklüyü ilə izah oluna bilər. Çində dörd regional mətbəx möv-

cuddur: 

Şimali (Pekin, Şantunq, Honan); 

Sahilboyu (FUKYEN, Şanxay); 

Kontinental (Siçuan, Yunnan); 

Cənubi (Kanton). 
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Çin mətbəxinin səciyyəvi elementi göbələkdir. Burada bir 

az parlaq və xırçıldayan pişikqulağı deyilən qara göbələklər və 

həmçinin zərif dadlı, ətirli göbələklərdən olduqca çox istifadə 

olunur. Başqa tez-tez istifadə olunan inqrediyentlər: zəncəfil, 

çox yüksək qida dəyəri olan soya zoğları, ət və balıq xörəklə-

rinə əlavə olan Çin kələmi, tərəvəzlər, souslar və kekslər üçün 

istifadə olunan bir az şirin və maraqlı olan cirə və s. qeyd et-

mək olar. Əriştə də çox məşhurdur. Çin mətbəxində onun dörd 

növü var: yumurta və buğda unundan hazırlanan əriştə, spaget-

tiyə oxşar buğda unundan hazırlanan əriştə, maş lobyadan ha-

zırlanan əriştə və düyü unundan hazırlanan əriştə. 

Qeyd etmək lazımdır ki, düyü Çində ən çox yayılmış ye-

məkdir. Çin ailələrində düyü bir qayda olaraq sonda verilir. Dü-

yünü hazırlamağın öz xüsusiyyətləri vardır. Təmizlənmiş düyü-

nü avropalılar kimi suda deyil, buxarda bişirirlər: düyü ilə dolu 

bambuk xəlbiri içərisində su olan bardağın ağzına qoyur və 

odda qaynadırlar. Sudan çıxan buxar düyü dənələrini xəşil et-

mədən yumşaldır. Çin qidasının ikinci xüsusiyyəti dad kontras-

tıdır: yemək şit hazırlanır, lakin acı, müxtəlif souslarla verilir. 

Rasionun əsasını yarmadan və tərəvəzdən hazırlanmış yemək-

lər təşkil edir. Düşbərə, un və noxud əriştəsi sevimli 121 təam-

lardandır. İçməli su və dəniz balıqları gündəlik menyunu təşkil 

edir. Ət (donuz, mal), kəsilmiş quş əti əsasən, bayram yeməklə-

rinə daxildir. 

Çinin cənubunda delikateslərdən biri “əjdaha ilə şirin dö-

yüşü” adlanır. Belə təam əjdahanı təcəssüm edən pişik ətindən ha-

zırlanır. Müxtəlif dəniz ərzaqlarından geniş istifadə edilir. Aku-

la və trepanqin üzgəcləri delikates sayılır. Ümumilikdə, Çin 

mətbəxində yemək çeşidi çoxdur. Əksəriyyəti souslarla təqdim 

olunur və donuz əti ilə yeyilir. Ən əsası it əti, pişik əti, müxtəlif 

həşəratlar, sürünənlər, sürünməyənlər, uçanlar, qaçanlar demək 

olar ki, hər şey yeyilir. Şirin təamlar əsasən, meyvələrdən təşkil 

olunur. İçkilərdən hələ qədimdən Çində əvəzolumaz içki hesab 

edilən çay birinci yerdədir. Çinlilər gündə üç dəfə yeyirlər. 
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Ənənəvi nahar vaxtı günortadan sonradır. Çin milli mətbəxinin 

müxtəlifliyinə baxmayaraq, çinlilərin qidası sadəliyi və yeknə-

səkliyi ilə seçilir. Əkilən, qaçan, üzən və uçan hər şeydən hazır-

lanan, restoran və ziyafətlərdə verilən nəfis təamların çoxu heç 

də milli Çin yeməyi deyil. 

 
KOREYA 

 

Paytaxtı – Seul 

Rəsmi dili –  koreya dili 

Dini – buddizm, xristianlıq 

Pul vahidi – koreya vonu 
 

Koreya Respublikası Şərqi Asiyada yerləşir. Ölkə Çin və 

Yaponiya ilə həmsərhəddir. Paytaxtı və ən böyük şəhəri Seul 

şəhəridir. Cənubi Koreya yüksək həyat səviyyəsi ilə tanınan öl-

kələr sırasındadır. Koreyalıların qida mədəniyyəti yüz illər ər-

zində formalaşıb və əsas mədəni, iqtisadi istiqamətlərlə sıx 

bağlıdır. Bunlardan kənd təsərrüfatı, düyü ilə əlaqəli, həmçinin 

maldarlıq, balıqçılıq və s. qeyd etmək olar. 

Bütün Şərq xalqlarının əsas qidası düyü olduğu kimi, Ko-

reya xalqının da qidasının əsasını düyü təşkil edir. Koreyadan 

fərqli olaraq, kasıb ölkələrin xalqları üçün düyü bahalı, dəbdə-

bəli qida hesab edilir. Koreyalıların qida mədəniyyəti Koreya 

yarımadası və cənubi Mancuriyadakı qədim əkinçilik və köçəri 

həyat tərzi ənənələri, təbii mühit və fərqli mədəni meyillərin 

qarşılıqlı təsir yolu ilə inkişaf etmişdir. Koreya mətbəxində dü-

yü, tərəvəz, ət və dəniz məhsulları böyük rol oynayır. Kimçi 

demək olar ki, hər zaman bütün yeməklərin yanında yeyilir. Ən 

çox istifadə olunan inqrediyentlər arasında küncüt yağı, dven-

canq, mayalanmış soya, lobya püresi, soya sousu, duz, sarım-

saq, zəncəfil, qırmızı bibər və kələm yer almaqdadır. 

Koreya yeməkləri əsasən, “əsas yeməklər”, ”yardımçı ye-

məklər” və “desert” qruplarına bölünür. Əsas yeməklərə dənli 

bitkilərdən hazırlanan bar (düyü), cuq (sıyıq) və quksu (əriştə) 
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daxildir. Koreya mətbəxinin məşhur yeməklərindən biri “bi-

bimbah” adlanır. Bu Koreya yeməyi düyü, mal əti, tərəvəz, yu-

murta, küncüt yağı və acı bibər pastası ilə hazırlanan yeməkdir. 

Keçmişdə kral süfrəsinə daxil olan yeməklərdən biri olan bi-

bimbah hal-hazırda Koreyada hazırlanması rahat və ucuz başa 

gələn nahar yeməklərindən biridir. Şorbalardan Yumşaq Tofu 

Şorbasını qeyd etmək olar. Yumşaq Tofu yumurta və ədviy-

yatlı ət suyunda hazırlanır. Cacanqmyon yeməyi isə orijinal 

Çin yeməyi olsa da, təkcə əriştələri çinlilərinkinə oxşayır. Ko-

reyalılar daha qalın və dadlı bir versiyasını yaradıblar. 

Koreyalılar “istiyə qarşı isti” sözünü deyirlər. Bu o demək-

dir ki, isti yay günlərində qaynar yeməklər yeyirlər. Bu yemək-

lərdən biri diri toyuq və jenşendən hazırlanan samqvetanq şor-

basıdır. 

Koreya dünyada dadlı küçə yeməkləri ilə də tanınır. Ddoq-

bokki, kimbar, sunde, omuk, yumurtalı çörək və s. Bunlara da-

xildir. Koreyalıların qida mədəniyyətində başqa dənli bitkilər-

dən arpa, buğda, qarğıdalı, darı, yulaf, çoxsaylı paxlalı bitkilər 

əhəmiyyətli rol oynayır. Bununla yanaşı tərəvəzlərdən kələm, 

turp, badımcan, xiyar, pomidor, ədviyyatlardan qırmızı bibər, 

sarımsaq, soğan ənənəvi Koreya mətbəxində istifadə olunur. 

Koreya mətbəxi çox acıdır. Yeməklərin hazırlanmasında 

xüsusilə, qırmızı bibərdən çox istifadə olunur. Ona görə bir çox 

Koreya yeməkləri qırmızı-narıncı rəngdə olur. Qırmızı bibərin 

çox istifadə olunması Koreyanın cənub ölkəsi olması ilə izah 

olunur. Ölkə isti, rütubətli olduğu üçün bibər ərzaqları uzun 

müddət saxlamağa imkan verir. Koreyalılar acı bibərdən XVI 

yüzillikdə, Cənubi Amerikadan portuqaliyalılar onu gətirdik-

dən sonra istifadə etməyə başladılar. Bu zaman Koreya yemək-

lərinin bişirilməsinin ənənəvi yolu formalaşdı. Bibər yeməyi 

yüksək qiymətləndirildi, dadlı və acı anlayışları Koreya dilində 

sinonim kimi işləndi. 

Koreya mətbəxinin ədviyyatlar dəsti o qədər də zəngin de-

yil. Bunlara sarımsaq və bibəri misal göstərmək olar. Lakin on-
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lar müxtəlif miqdarda istifadə olunur və ona görə müxtəlif dad 

alır. Üç əsas Koreya ədviyyatı var: soya sousu (kandjan), koç-

xudjan, tvenjan. Koreya mətbəxində geniş şəkildə koriandra 

(kope-sapam) deyilən ədviyyat da var ki, salatlara xüsusi bir 

dad və ətir verir. Koreya mətbəxinin daxilində Koreya saray 

mətbəxi sadə insanların və diaspora mətbəxindən fərqlənir. 

Koreya mətbəxinin iki ən əhəmiyyətli çin və yapon ku-

linariyası ilə ümumi, oxşar cəhətləri az deyil. Çinlilər kimi ko-

reyalılar da donuz ətini çox sevir və həvəslə yeyirlər. Yaponlar 

kimi balıqdan çox və çiy halda qəbul edirlər. Koreya və Çin 

mətbəxinin xarakterik cizgisi qırmızı acı bibərdən geniş şəkildə 

istifadə etməsidir. Lakin qonşu xalqlarda olduğu kimi koreyalı-

ların əsas yeməyi düyüdü. Koreyalılar üçün düyü süfrənin ay-

rılmaz hissəsidir, necə ki, avropalılar üçün çörək. Düyü hər 

kəsə ayrıca piyalədə verilir, qalan qəlyanaltılar isə ümumi nim-

çəyə çəkilir. 

1969-cu ildə Koreya Respublikasının hökuməti tərəfindən 

hər şənbə və bazar günləri “düyüsüz gün” qərarı verilmişdir. 

Vətəndaşlara bu günlərdə düyü qəbul etməmək tövsiyə olunur-

du və qeyd edilirdi ki, bu günləri buğdadan olan məhsulları qə-

bul etsinlər. Məktəblərdə şagirdlərin məktəbə yemək gətirərkən 

düyüdən deyil, lobya və arpa ilə düyü qarışığından ibarət sıyıq 

gətirmələri tövsiyə edilirdi. Hətta restoranlarda belə məhdudiy-

yətlər qoyulmuşdu: onları məcbur edirdilər ki, menyudan düyü 

yeməklərini çıxartsınlar. 1970-ci ildə daha keyfiyyətli, yüksək 

məhsuldarlığı olan, xəstəliklərə qarşı davamlı olan düyünün 

yeni sortu yetişdirildi. Koreya Respublikasının hökuməti bu 

sortun geniş yayılmasını təbliğ etdi. 1977-ci ildən sonra Koreya 

Respublikası özünü bütünlüklə düyü ilə təmin etdi və hətta 

başqa ölkələrə də ixrac etdi. Koreya mətbəxində düyü ilə bir 

yerdə bir qayda olaraq turşuya qoyulmuş acı tərəvəzlər verilir-

di. Onlardan ən məşhur tərəvəz yeməyi kimçxi adlanır. Onu çin 

kələmindən hazırlayırlar. Lakin onu bazarlarda satılan yerli tə-

rəvəzlərdən də hazırlaya bilərlər. 
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Ənənəvi Koreya süfrəsinin servis edilməsində qəlyanaltıla-

rı böyük ölçüdə olmayan doldurulmuş fincanlarda verirlər. Ye-

məklərin verilməsinə ciddi nəzarət olunur, hansı ki, bu qayda 

bir neçə yüz il əvvəl dinastiya Çosonun vaxtında yaranıb. Ye-

məyi əsas və ikinci dərəcəli yeməyə ayırırlar. Qəlyanaltıları 

şəraitdən asılı olaraq sayına görə müəyyən edirlər: ailədə uşa-

ğın doğulması, böyüklərin yubileyləri və ya sadəcə ailə naharı 

və s. 12 cür qəlyanaltı yalnız imperator saraylarında verilirdi. 

Ənənəvi olaraq Koreyalılar çubuqla yeyirlər. Koreya ya-

rımadasında metal çubuqlardan istifadə olunur, lakin hər ye-

mək üçün qaşıq verilir. Çünki Koreya mətbəxinin menyusunda 

xeyli sayda müxtəlif şorbalar var. Qaşıq Koreya mətbəxində 

həyatın simvolu sayılır. Əgər ailədə dörd uşaq varsa, deməli 

dörd ağız var.  

Koreyada içkilər də müxtəlifdir. Makkolli adlanan şərab 

düyüdən hazırlanır və kvasın dadını xatırladır, lakin çox sərtdir. 

Bundan başqa Sodju adlanan Koreya arağı, yudca və digər 

meyvə çayları da qəbul edilir. 

 
YAPONİYA 

 

Paytaxtı – Tokio 

Rəsmi dili – yapon dili 

Dini – sintoizm, buddizm, xristianlıq 

Pul vahidi – yapon yeni 
 

Yaponiya  Şərqi Asiyada yerləşən ada ölkəsidir. Yaponiya 

şimaldan cənuba uzanan və hər tərəfi dəniz suyu ilə əhatələn-

miş ada ölkəsidir. Subtropik və mülayim iqlimlərin müxtəlifliyi 

ilə belə coğrafi yerləşmə ilin müxtəlif fəsillərində gözəl təbiət 

görünüşü yaradır. Yaponiya Sakit okeanda, Yapon dənizinin, 

Şərqi Çin dənizinin, Çinin, Şimali Koreyanın, Cənubi Kore-

yanın və Rusiyanın şərqində yerləşir. Şimalda Oxot dənizinə, 

cənubda Şərqi Çin dənizi və Tayvan adasına qədər uzanır. Ya-

poniya tez-tez “Gündoğan ölkə” adı ilə çağırılır. 
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Yaponiyanın iqlimi əsasən, mülayimdir, amma cənubdan 

şimala getdikcə iqlim dəyişir. Yaponiyanın ərazisinin coğrafi 

vəziyyəti onun mədəniyyəti və mentalitetinin formalaşmasına tə-

sir göstərmişdir. Yapon xalqının adət və ənənələri bütünlüklə 

onun milli mətbəxində yeməklərdə və etiketdə qorunub saxlanılır. 

Yaponların kulinariya mədəniyyəti çinlilərdən fərqli olaraq 

çox sadə və ciddidir. Bu gün yapon xalqının qida mədəniyyəti on-

ların uzunömürlülüyünün qarantıdır. Deyilənə görə, yapon mətbə-

xi dünyanın ən sağlam mətbəxi sayılır. Yapon mətbəxi dəmir və 

proteinlə zəngindir, tərkibində kalori, xolestrinin miqdarı azdır. 

Yapon mətbəxinin adı çəkilən kimi ilk olraraq yada suşilər 

düşür. Avropalılar üçün çox zaman Yapon mətbəxi suşi və 

rulolardır. Suşi həqiqətən də Yaponiyada ən sevimli yeməklər-

dən biridir, ancaq bununla yanaşı bir çox başqa yeməklər də 

var. Dünyanın heç bir yerində yemək mədəniyyəti bu qədər 

inkişaf etməyib. Yüksək keyfiyyətli yemək burada hər yerdə 

var. Yaponlar üçün qidanın nəinki yüksək keyfiyyəti, eyni 

zamanda onun təzə olması vacibdir. Bu istənilən qidanın əsas 

hissəsidir. Məhsullar ya bağdan təzə dərilmiş, ya da yeni yetiş-

miş olmalıdır. Deyilənə görə Yapon supermarketləri təzəlik 

məbədidir. Məsələn: ət, balıq, tərəvəzlərin üzərində istehsal 

günü, saatı dəqiqliklə göstərilir. Yapon kulinariyasında kon-

servləşdirilmiş və dondurulma anlayışı demək olar ki, yoxdur. 

Yapon mətbəxi haqqında belə bir fikir səslənir: “Yaponiya 

mətbəxinin təzəliyi qışqırıqlar içindəki pıçıltı kimi diqqəti cəlb 

edir”. Yapon mətbəxi yeməklərin həqiqi görünüş və dadını aş-

kara çıxarır. Onları demək olar ki, çiy təqdim edir və yeyirlər, 

burada heç nə uzun müddətə hazırlanmır. Qidanın demək olar 

ki, təbii dadından zövq alırlar. Çoxçeşidli Yaponiya mətbəxinin 

əsasında planetin ən faydalı qidalanma qaydası olan on qayda 

durur. Onlar balıq həvəskarıdır. Onu səhər, günorta və axşam 

yeməyində yeyirlər. Balığı düyü toplarının içərisinə və ya 

əksinə düyü toplarını balığın içərisinə qoyur, çiy, hisə verilmiş, 

qaynadılmış, qızardılmış, ədviyatlarla pörtlədilmiş və ya sadə 

olaraq yeyirlər. Ancaq tuna, ilanbalığı, farel kimi balıqların 
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içində ən sevdikləri balıq qızılbalıqdı. Yaponlar onun hazırlan-

masının müxtəlif yollarını tapıblar. Bu qızıl balıqdan bifşteks, 

sirkədə duza qoyulmuş balıq dərisi, qızılbalıq kürüsü, az duz-

lanmış qızılbalıq böyrəkləri və s. hazırlayırlar. Yaponiyada ba-

lığa olan aşırı marağın VII əsrdə bütpərəst imperatorun quruda 

gəzən heyvanların öldürülməsini və yeyilməsinin qadağan 

etməsindən sonra artır. İmperatorun bu göstərişi düz on iki 

yüzillik boyunca qüvvədə olur və bu bir millətin ağız dadını 

dəyişməsi üçün bəs edir. Əvəzində isə indi Yaponiya ərazisin-

də dünya əhalisinin cəmi 2% yaşamasına baxmayaraq, dünyada 

istehlak edilən balığın 10%-i Yaponiyanın payına düşür. Bütün 

dünya tədqiqatçıları qeyd edirlər ki, balıq yağının tərkibində 

olan omeqa-3 turşusu ürək-damar xəstəliklərini, artirit və bir 

neçə xərçəng xəstəliklərinə yoluxma riskini azaldır. 
Yaponiyada qadınlar demək olar ki, piylənmədən əziyyət 

çəkmir, başqa ölkələrin sakinlərinə nisbətən daha çox yaşayır-
lar. Az xəstələnir, eyni zamanda özlərinə sərhəd qoymadan bü-
tün qidalardan yeyirlər. Yapon sağlamlığının və uzun ömürlü-
lüyünün sirri dadlı, sağlam, enerji və yüksək əhval-ruhiyyə ve-
rən mətbəxdir. Lakin vaxtilə Yaponiya mətbəxinin əsasını qo-
yan ərzaq çatışmazlığı olmuşdur. Bitki və heyvan örtüyü azlığı 
gündoğar ölkənin əhalisinə gündəlik qidaya hörmətlə yanaşma-
ğı öyrətmişdir. Adi, sadə yeməklərə onlar maksimum estetik 
görkəm verməyə çalışmışlar. Yanacaq çatışmazlığı yaponları 
alaçiy yeməyə məcbur etmişdi, çörəyi isə burada bir neçə on 
illiyə qədər, ümumiyyətlə, tanımırdılar. Yaponiya mətbəxinin 
yaranma tarixi düyü becərməyə başladıqları vaxtdan hesab 
olunur. Əfsanəyə görə qamış, düyü Yaponiyaya ilahi İnari-sa-
ma tərəfindən göndərilmişdi. Bu 2500 il bundan əvvəl baş 
verib. Düyü hər şey idi: qida və pul. Qəbilə başçıları düyünü 
xüsusi anbarlarda – okurada saxlayırdılar. İndi də Yaponiyada 
Maliyyə Nazirliyi Okura-se, yəni anbarlar naziri adlandırılır. 
Yaponlar digər buddistlər kimi otlaq ərazilərdən deyil, torpaq-
dan əldə olunan qidalara üstünlük verirlər. Ən vacib isə onlar 
hər şeyin üstünə sadəlik və təbii ətir qoyur. Əsl yapon qidasını 
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təbii ətir fərqləndirir və sizə doğan günəş şüalarının mükəmməl 
istilik hissini verir. Kimsə Yapon restoranında gecəni pomidor, 
badımcan, qabaq, qabıqlı lobya, ispanaq, soğan, kartof və s. 
olmadan təsəvvür edə bilməz. 

 

Suşi 

Suşinin 1300 ilə yaxın tarixi var. Suşini ilk dəfə yapon aş-
pazı Hanaya Yohei hazırlayıb. Suşi, ümumiyyətlə, düyü şarına 
qoyulan bir balıq tikəsindən ibarət olan xörəkdir. Onu hazırla-
maq üçün ən keyfiyyətli düyüdən istifadə edilir, sonra isə sirkə 
qatılır. Bu xörəyin inqrediyentlərindən biri təbii olaraq, balığın 
ən ləzzətli hissələridir. Yaponiyada suşinin bir çox növləri var. 
Bunlardan nigiri: üzərinə tunes balığının bir tikəsi, krevet, sək-
kizayaqlı ilbiz, sobada bişirilmiş yumurta qoyulmuş düyü şar-
ları; qunkan: düyü və qurudulmuş yosundan düzəldilmiş və də-
niz məhsulları ilə doldurulmuş fincanlar; norimak: suşi düyüsü 
yosundan düzəldilmiş və müxtəlif növ inqrediyentlə doldurul-
muş rulet və s. göstərmək olar. 

Yapon uzunömürlülüyünün səbəblərindən biri onların ənənə-
vi qida rasionudur. Yapon mətbəxində mövsümlük prinsipi 
mövcuddur ki, bu prinsip cari il fəslini əks etdirən qida inqre-
diyentlərinin seçilməsinə əsaslanır. “Sun” adlanan bu konsepsi-
yaya əsasən balıq, tərəvəz və meyvələrin tərkibində ildə təxmi-
nən 10 gün qidalandırıcı maddələrin miqdarı ən yuxarı səviyyə-
dədir. Yaponiyada iqlim regiondan regiona fərqlənir, lakin bü-
tün regionlara xas olan bir şey var. Demək olar ki, bütün xörək-
lərin əsas hissəsini düyü təşkil edir. Yaponiyanın iqlimi bu bit-
kinin becərilməsi üçün çox əlverişlidir. Bundan başqa keçmiş-
də Yaponiyada balıq istisna olmaqla əti demək olar ki, heç kim 
yemirdi. Ət hələ çox məşhur deyildi. Yapon mətbəxini təsvir 
etmək üçün iki söz işlənə bilər: təbii və ahəngdarlıq. Yapon qa-
dınlarının uzunömürlülüyünün əsas çəhətlərindən biri yüksək 
karbohidratların mənbəyi olan düyü ilə bağlıdır. Tədqiqatlar 
göstərir ki, karbohidratlarla zəngin olan ərzaqlarla qidalanan 
insanlar artıq çəkidən əziyyət çəkmirlər. Düyüdə demək olar ki, 
duz yoxdur, xolestrin və doymuş yağlardan xaricdi. 
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Yaponlar üçün bütün gün ərzində protein ilə zəngin olan 

soyadan hazırlanmış yeməklə qidalanmaq düzgün sayılmır. 

Onu adətən şorba miso, tofu parçaları, soya sousu və ya qıcqır-

dılmış paxla şəklində yeyirlər. Tofu kəsmiyi Yaponiyaya təx-

minən min il əvvəl Çindən gətirilib, tez bir vaxtda bütpərəst ka-

hinlərin sevimli yeməyinə çevrilib. Miso adlanan qızardılmış 

paxla, arpa və ya buğdadan hazırlanmış məcunun da məskəni 

Çindir. Mütəxəssislər hesab edirlər ki, soyanın yüksək miqdar-

da istehlak edilməsi yapon xalqının sağlamlığına və uzunömür-

lülüyünə xidmət edir.  

Yaponların sevimli isti çayları yaşıl çaydır. Yaşıl çay Ya-

poniyanın simvoludur. Beş yüz il ərzində inkişaf etmiş bir 

proses – çay dəstgahı buddizmin mahiyyəti idi. Eysai adlı ka-

hin Yaponiyaya çayı XII əsrdə Çindən gətirib. Çayla yeməyin 

əlaqəsi “Çay dəstgahı” ilə müşayiət edilən xüsusi yeməklərdən 

sonra daha da gücləndi. Çində bu içkini təqdim edən kahin 

yazırdı: “Çay uzunömürlülüyün sirridir. O, sanki torpağın ca-

nıymış kimi öz yarpaqlarını dağ yamaclarına yayır.” Yaponlar 

bulku və blinçiksiz ancaq bol enerji ilə dolu səhər yeməyinin 

nə olduğunu bilirlər. Tipik səhər yeməyi yaşıl çay, bir kasa 

qaynadılmış düyü, miso şorbası, tofu və soğan ilə, körpə dəniz 

yosununun yarpaqları, omlet və hisə verilmiş somon dilimidir. 

Yaponlar şirniyyatı da çox sevirlər. Şokolad, dondurma və pi-

rojnaların həvəskarıdırlar. Qərbdən fərqli olaraq onlar deserti 

az-az yeyirlər. Yaponların dünyada ən uzunömürlü xalq olması 

təsadüfü deyil. Onlar digər millətlərdən daha az piylənməyə 

meyillidirlər. Bütün bunlar Yapon qidasına və xalqın öz sağlam 

mətbəxinə sadiqliyi və təbii ətrə olan sevgisinə görədir. Bəzi 

yaponlar avropalıları ətyeyən ruhsuz varlıqlar zənn edir və ina-

nırlar ki, ət onların həm ruhunu, həm də sağlamlığını əllərindən 

alır. Lakin onlar ət yeyən xalqlara nifrət etmir və sağlam dedik-

ləri mətbəxdə ətdən istifadə edirlər. Amma yapon qidasının ən 

məşhur nümunəsi olan suşi də daxil olmaqla, bütün xörəklər 

yaxşıca bişmiş tərəvəzlər olmadan süfrəyə verilmir. Yapon 

mətbəxində yeməklərə dad verən sous və ədviyyatlar yoxdur. 



250 

Vasabi və ya yapon xardalı öz souslarında qarışdırılaraq çiy ba-

lıqla verilir ki, bu da balığın dadını öldürmür, sadəcə görüntü 

xarakteri daşıyır. Yaponların özlərinin şirniyyatları çox azdır. 

Meyvələr çox zaman şirniyyat rolunu oynayır. Yaponlarda qida 

qəbulu çox mürəkkəb rituallara tabedir. Çox zaman dizi üstə və 

ya yastıqda oturur, ağ salfetlərlə üzlərini və əllərini silir, sonra 

isə çubuqları yemək olan parıldayan çini qablara batırırlar. 

Bərk və ya quru yeməyi çubuqla, durunu isə piyalədən içirlər. 

Son illərdə Yaponiyada qidalanmada avropalaşma baş ve-

rir. Bu tendensiyaya baxmayaraq, etiraf etmək lazımdır ki, ku-

linariya sənətində özlərinin estetikası, fəlsəfəsi, ağlı ilə yapon-

lar elə yapon olaraq qalır. Təbiilik, naturallıq, qidaların orijinal 

dad keyfiyyətinin qorunması, yeməklərin estetik tərtibatı yapon 

qida mədəniyyətinin əsas xüsusiyyətləridir. İndiki vaxtda sağ-

lam həyat tərzi haqqında fikirlər insanların şüuruna hakim kə-

sildikcə Yapon mətbəxi fərqli ölkələrdə daha çox izləyici qa-

zanır. Təsadüfi deyil ki, bu gün dünyanın bir çox yerlərində 

Amerikada, Avropada Yapon mətbəxləri açılmışdır. 

 
İNDONEZİYA 

 

Paytaxtı – Cakarta 

Rəsmi dili – indoneziya dili 

Dini – islam 

Pul vahidi – indoneziya rupiyası 
 

İndoneziya Cənub-Şərqi Asiyada ən böyük müsəlman döv-

lətidir. Cənub-Şərqi Asiyada, Hind və Sakit okeanları arasında 

olan bir ölkədir. Dünyanın ən böyük ada ölkəsidir, on yeddi 

mindən çox xırda adaya malikdir. Ekvator boyu uzanan adalar-

da iqlim il boyu eynidir. İndoneziyada iki fərqli mövsüm müşa-

hidə olunur: rütubətli və quru. Adaların çoxunda yağıntı əsa-

sən, oktyabr və aprel ayları arasına düşür. Quraqlıq mövsümü 

isə may-sentyabr aylarında qeydə alınır.  
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İndoneziya özünün gözəl təbiəti, zəngin mətbəx mədəniyyəti 

ilə turistlərin diqqətini özünə cəlb edə bilib. Təsadüfi deyil ki, bəzi 

insanlar öz tətillərini İndoneziyanın Bali adasında keçirirlər. 

İndoneziyanın 17 000 adasının müxtəlif mətbəxindən müş-

tərilərə təklif edəcəyi xeyli yemək var. İndoneziyanın hər böl-

gəsinin öz kulinariya ənənələri və xüsusiyyətləri mövcuddur. 

Onlar öz hazırlanma xüsusiyyətlərinə, inqridiyetlərinə və ye-

mək vərdişlərinə görə fərqlənir.Yava adasının mətbəxi ən çox 

Avropa zövqünə uyğunlaşdırılmışdır (nisbətən ekzotikdir). Əsa-

sən, yeməklər tərəvəzlərdən, paxlalı bitkilərdən, mal və toyuq 

ətindən hazırlanır. 

Qərbi Sumatra özünün milli mətbəxi olan restoranları ilə, 

öz növbəsində təkcə acı deyil, eyni zamanda özünün qeyri-adi 

mətbəxi, interyeri və servis edilməsi ilə məşhurdur. Bali ada-

sında turistin arzuladığı istənilən mətbəxi tapa bilərsiniz. 

Olduqca ekzotik yeməklər də var . Belə yeməklərdən biri 

İndoneziyanın Şərqi Yava əyalətindəki Tuban kəndində torpaq-

dan hazırlanan peraşkidir. Yerli əhali tarlalardan palçıqlı torpaq 

yığır və onlardan peraşki hazırlayır. Hesab olunur ki, bu peraş-

kilər sağlamlıq üçün faydalıdır. 

İndoneziyada yemək bişirmək bir çox inanclara səbəb olub. 

Məsələn, gənc qıza yemək hazırlayarkən oxumaq məsləhət de-

yil, əks təqdirdə onun qismətinə qoca ər düşəcək. Qeyd olunur 

ki, ədviyyatlı yeməkdən sonra ağızdakı güclü yanma hissindən 

nimçəni dəfələrlə çevirməklə qurtula bilərsiniz və ya soğanı so-

yarkən göz yaşının olmaması üçün soğanlardan birini bıçaqla 

çərtmək lazımdır. 

 Adətən Asiyanın hər yerində olduğu kimi İndoneziya ye-

məklərinin əsasını da düyü təşkil edir. İndoneziya əhalisi düyü-

nü allahların yeməyi hesab edir və onun meydana gəlməsi haq-

qında müxtəlif əfsanələr danışırlar. İndoneziya mətbəx mədə-

niyyətinə dərindən bələd olmayan bir çox səyahətçi, müxtəlif 

tərkibli qızardılmış düyüdən başqa ənənəvi yeməyin olmadığını 

düşünür. Təbii ki, yerlilər müxtəlif tərkibli ənənəvi hesab edi-
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lən qızardılmış düyünü (Nasi qopenq) tərifləyir və onu məslə-

hət görürlər. Lakin bunula yanaşı digər ənənəvi yeməklər var 

ki, onların da dadına mütləq baxmaq lazımdır. Məsələn, sate-

şişə taxılmış ədviyyatlı ət, qado-qado- fıstıq sousunda tərəvəz 

salatı, qızardılmış makaron salatı və s. göstərmək olar. Kokos 

südündə saxlanılan, mal ətindən hazırlanan İndoneziya yeməyi 

olan rendang 2011- ci ildə dünyada ən dadlı yemək kimi 

tanınıb. Toyuq və yumurtadan hazırlanan klassik nasi -goreng 

yeməyi eyni reytinqdə ikinci yeri tutub. Bu iki yemək səsvermə 

nəticəsində öz dadına görə yapon suşisi və lapşası, tailand dü-

yüsü, çin ördəyi, italyan lazaniyası, amerika marojnası, fransız 

kurasanı kimi digər dünya delikateslərinin sırasına aid edilib. 

İndoneziyalılar acı ədviyyatları və sousları çox sevirlər. İndo-

neziya mətbəxi ümumi təəssürata görə çox ədviyyatlıdır, xeyli 

spesifik dadlar var ki, Avropaya məlum deyil. Onların mətbə-

xində ədviyyat xüsusi şəkildə istifadə olunur. Bu ədviyyatların 

heyrətamiz ətri bu mətbəxin xarakterini yaradır. Bütün digər milli 

yeməklər dəniz məhsullarından, ənənəvi düyüdən, ədviyyatlar-

dan, qarğıdalı, kartof və çörək ağacının meyvəsindən ibarətdir. 

Salatlar geniş yayılıb. Qeyd etmək lazımdır ki, düyü şərabı milli 

içkilərdən biri hesab olunur. Əlbəttə ki, əsl qara kofeni də unut-

maq olmaz. Xüsusilə qəhvələri daha çox fərqlənir. Dünyanın ən 

bahalı “Kopi Luvak” qəhvəsi məhz İndoneziyada yetişdirilir. Bu 

qəhvənin özəlliyi ondadır ki, onu palmalardan adi kənd camaatı 

toplamır, o qəhvə heyvanların nəcisindən əldə edilir. 

 Kopi-Luvak dünyanın ən bahalı içkisidir. Bu içki bütün 

qəhvə sevənlərin cibinə görə deyil. Onun əsas vətəni Yava ada-

sıdır. Bu məhsulun miqdarı məhdud olur, çünki onun yığılma 

üsulu çox spesifikdir. Qəhvəni Asiyadan, pişik ailəsindən olan 

vəhşi heyvan-zivetta toplayır. Heyvancıqlar bu meyvəni çox 

sevir. Buna görə də heyvanlar ən yaxşı işçiləri əvəz edərək 

ağacın ən yaxşı meyvəsini seçə bilər. “Kopi-Luvak” İndonezi-

yada palma pişiyinin nəcisindən çıxan qəhvə dənələrindən ha-

zırlanan qəhvədir. 
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İndoneziyanı çox zaman ədviyyatlar adası da adlandırırlar. 
Qara və ağ bibər, mixək, darçın, sərt qırmızı və yaşıl bibər, fıs-
tıq, zəncəfil, soya, sarımsaq ən mühüm acı ədviyyatlardır ki, 
yerli əhali onu öz mətbəxində istifadə edir. 

İl boyu İndoneziya bir ölkə kimi tropik və subtropik meyvə 
və tərəvəzlə adamı heyrətləndirir. Bunlardan qarpız, manqo 
mövsümü olsa da, amma banan, alma, papaya, ananas, portağal 
və başqalarını bütün il boyu yemək olar. Ümumiyyətlə, İndone-
ziyada təbii olan məhsulları çox sevirlər. Məsələn, kokos qozu, 
palma ürəyi, manqo və çörək ağacının meyvələri və s. 

Ənənəvi yeməyi banan yarpağında sağ əllə təqdim edirlər, 
sol əl onlarda təmiz hesab edilmir. Yeməkdən qabaq və sonra 
əllər su və limon dilimləri olan xüsusi qabda yuyulur. Avropa-
lılara adətən bıçağı çıxmaq şərti ilə qaşıq və çəngəl verilir. 

 

BALİ MƏTBƏXİ 
 

Bali adasını nəinki İndoneziyanın və Asiyanın, həm də 
dünyanın yaşıl möcüzəsi hesab edirlər. Adada insanı cavanlaş-
dıran onlarca mineral su mənbələri, canlı orqanizmi həmişə 
gənc saxlayan, onu qocalmağa qoymayan və vitaminlərlə zən-
gin bitki növləri, meyvələr, tərəvəzlər vardır. Bu İndoneziya 
mətbəxini dünyanın ən zəngin mətbəxlərinə çevirir. 

Bali dövlət içində dövlətdir, özünün mətbəx xüsusiyyətlə-
rinə sahibdir. Bu, ilk növbədə onunla bağlıdır ki, balilərin bö-
yük hissəsi, 94% əhalisi induizmə sitayiş edir. 5% əhali isə mü-
səlmandır. Balidə əsasən, turistlər ənənəvi İndoneziya yemək-
lərinin dadına baxır. Burada eyni zamanda çin, tailand, Avropa 
yeməkləri və restoranları da var. Bali yeməklərinə nümunə ola-
raq ədviyyatlarla 12 saata bişirilmiş və banan yarpağına bükül-
müş ördək, şişdə bişirilmiş və banan yarpağına bükülmüş balıq, 
buğda unundan bişirilmiş, qızarmış əriştə, krivetkalar və s. gös-
tərmək olar. Xüsusilə dəniz məhsullarının bolluğu buradakı ye-
məklərin çeşidini daha rəngarəng edir. Burada balığın bütün 
növlərindən şorbalar, köpək balığı şorbası, lobster və hər növ 
balıqların şorbasına rast gəlmək mümkündür. 
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İçkilər 

İndoneziyada qaynamamış suyu içmək olmaz. Balilər 
deyir ki, su yalnız qaynadıqdan sonra içilməlidir. Onlar qeyd 
edir ki, ən yaxşısı butulkada alınmış suyu içməkdir. İndonezi-
yalılar çay və kofeni çox sevirlər. Hər yerdə – kənd qəlyanaltı-
larında və ən bahalı restoranlarda təqdim edilən öz yerli kofe 
və çayları ilə fəxr edirlər. İndoneziyalıların əksəriyyəti üçün 
nahar və axşam yeməyinin yekununu çaysız təsəvvür etmək 
mümkün deyil. Çay və kofe plantasiyaları səxavətli və bərə-
kətlidir. Məşhur içkilərdən badzitur - kokos südü düyü və palma 
şirəsi ilə hazırlanır. Balidə həm də fransız və Avstraliya konyakla-
rının, viskilərin və araqların geniş seçimi var. Yerli içkilər palma 
və düyü arağıdır. Pivə sevənlərə İndoneziyada lisenziya almış, is-
tehsal olunan məşhur alman, holland pivə sortları və Bintanq çex 
pivəsi təqdim edilir. Yerli pivələr iki, üç dəfə xarici pivələrdən 
ucuzdur. Yerli pivə palma güllərinin şirəsindən hazırlanır. 

 
TAİLAND 

 

Paytaxtı – Banqkok 

Rəsmi dili – tay dili 

Dini – buddizm 

Pul vahidi – tailand batı 
 

Tailand krallığı Hind-Çin yarımadasında yerləşən dövlət-
dir. Monarxiya quruluşuna malikdir. Digər yarımada dövlətləri-
nə nisbətən inkişaf etmişdir. Cənub-şərqi Asiyada mərkəzi möv-
qe tutmasına, Şimaldan cənuba doğru yüksək məsafədə uzan-
masına görə Tailand müxtəlif iqlim xüsusiyyətlərinə malikdir. 
Buna görə də əsas məhsul yığımı il ərzində bir neçə dəfə hə-
yata keçirilir. Turizm mövsümü il boyu davam edir. Tailand 
üçün musson iqlimi xarakterikdir. Şimal və cənub rayonlarında 
3 mövsüm müşahidə olunur: isti və quru qış; qızmar və quru 
yaz; rütubətli yay-payız. 

Ölkənin əlverişli iqlimi, təbiəti onun qida mədəniyyətinin for-
malaşmasına böyük təsir göstərmişdir. Bu ölkənin kulinariyası 
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Çin, Hind və Yapon mətbəxinin təsiri altında formalaşıb. Buna 
baxmayaraq, Tailand mətbəxi öz milli kaloritini qoruyub saxlayıb. 

Başqa cənub-şərqi Asiya ölkələrində olduğu kimi, Tailand-

da da qida rasionunun əsasını düyü təşkil edir ki, onu balıq və 

soya sousu ilə təqdim edirlər. Tailand mətbəxi özünün qeyri-

adiliyi ilə fərqlənir. Onun qonşu Çin mətbəxindən əsas fərqi 

ondan ibarətdir ki, Tailand mətbəxində maddələrin seçimində 

müəyyən sərbəstliyə yol verilir. Beləliklə, o daha fərdi və ori-

jinal olur. Lakin Tay mətbəxində dünyanın başqa mətbəxlərinin 

güclü təsiri hiss olunsa da o, həmçinin öz xüsusi yeməkləri ilə 

fərqlənir. Bu da onun orijinallığının sirri hesab oluna bilər. 

Tailand mətbəxində xörəklərin bişirilmə vaxtı , ədviyyat-

ların və ətirli otların seçimi aşpazın arzu və fantaziyasından 

asılıdır. Gözəl dadından başqa xörəyin gözəl görünüşü də ol-

malıdır. Çünki tailandlılar xörəyin estetik görünüşünə çox bö-

yük əhəmiyyət verirlər. 

Tərəvəzlərin və meyvələrin üzərində naxışın açılması de-

mək olar ki, incəsənətə çevrilib. Xörəklər çox vaxtı soğan, po-

midor və ya xiyar dilimləri ilə bəzədilir. 

Bütün Asiyada olduğu kimi, burada da mətbəxin əsasını 

düyü təşkil edir. Demək olar ki, düyü bütün yeməklərin hazır-

lanmasında istifadə edilir. O, dadları tarazlaşdırdığı üçün isti 

yeməklərin hazırlanmasında geniş istifadə olunur. Qeyd etmək 

lazımdır ki, düyü bişirilərkən ona heç vaxt duz əlavə olunmur. 

Tay mətbəxində düyü Avropa mətbəxində geniş istifadə olunan 

çörək və kartofu əvəz edir. 
Tailandın mətbəxi də özü kimi özünəməxsus və təkraredil-

məzdir. Bu mətbəx Tailanda gələnlər üçün ekzotik təsir bağış-
layır. Tailandın əlverişli iqlim şəraitinə malik olması burada il-
də iki, bəzən də üç dəfə məhsul yığmağa imkan verir. Tərəvəz 
burada il boyu yetişir və həmişə süfrədə göyərti olur. Tailandın 
əlverişli iqlimə malik olması onun mətbəxinin də olduqca zən-
gin olmasına gətirib çıxarıb. Bir sözlə, Tailandda ilin bütün fə-
sillərində bazarlarda bolluq olur. Ona görə də Tailandda aclıq-
dan danışsan səni başa düşməyəcəklər. 
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Tailandlılar öz mətbəxlərində ətdən, balıqdan, həmçinin 

yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi çoxçeşidli meyvə-tərəvəzdən ge-

niş istifadə edirlər. Tailandda xüsusilə bayramlarda mətbəxlər 

daha zəngin və rəngarəng olur. Bu zaman milli mətbəxə xas 

olan bütün yeməklər süfrəyə gətirilir. Ona görə də zəngin tay 

mətbəxi ilə ilk dəfə tanış olan qonaqlar, xüsusilə Avropa ölkə-

lərindən gələn turistlər heyrətlərini gizlədə bilmirlər. Tay mət-

bəxlərini fərqləndirən bir xüsusiyyət də süfrəyə verilən yemək-

lərin olduqca gözəl, müxtəlif formalarda hazırlanmasıdır. Bə-

zən yeməklərə baxanda elə bilirsən ki, məşhur bir rəssamın in-

sanı valeh edən rəsm əsəri qarşısındasan. 

Tay mətbəxinin bir xüsusiyyəti də var: belə ki, süfrədə 

milli mətbəxin ənənələrinə uyğun şəkildə hökmən düyü, sarım-

saq, kokos, limon, zəncəfil kökü və koriandr (keşniş) olmalıdır. 

Dəniz məhsullarının bolluğu tay mətbəxini müxtəlif ye-

məklərlə, delikateslərlə təmin edir. Balıq və dəniz məhsulların-

dan acı şorbalar, qızardılmış və qaynadılmış yeməklər hazırla-

yırlar. Tay mətbəxində duzlu balıq məşhurdur. Onu hazırlayar-

kən öncədən qızardırlar. Xırda balıq və krivetkalardan ədviy-

yatlı balıq sousu, krivetka pastası bütün yeməklərdə istifadə 

olunur. Şərqi Asiya ölkələrində olduğu kimi, tailandlılar da süd 

və süd məhsullarından istifadə etmir. Onun əvəzinə isə kokos 

südü və qaymaq istifadə edirlər. Ölkənin tropik iqlimi əhalini 

müxtəlif meyvələrlə: banan, papaya, manqo və ekzotik rambu-

tan, manqustan, durman və s. ilə təmin edir. Tayların sevimli 

desertləri yağda qızardılmış banandır. Milli desertləri “foy tonq” 

adlanır ki, onu toyuq və ördək yumurtasından hazırlayırlar.  

 Tayların gündəlik qida rasionunun ayrılmaz hissəsi tərə-

vəzlərdir. Onu qızardılmış və bişmiş halda deyil, çiy qəbul edir-

lər. Nahar və axşam yeməyində mütləq göyərti şorbası verilir. 

Tay mətbəxinin milli kaloriti çoxlu miqdarda ədviyyatlar və acı 

bibərdən istifadə edilməsidir. Bu, hazır yeməklərə kəskin dad 

və ətir verir. Tailand yeməklərini təsvir etmək istədikdə onun 

haqqında belə deyirlər: “Onlar acıdır, bibər kimi.”  
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Tayların kulinariya sənətində turş və şirin məhsulların qa-
rışığı qeyri-adi yer tutur. Tay yeməklərində şirin və turş məh-
sulları balanslaşdırılmış şəkildə istifadə edirlər. Çində və Yapo-
niyada olduğu kimi, Tailandda da yeməklərin xarici görünü-
şünə və dizaynına xüsusi diqqət yetirilir.  

 Tay xalqının yeməklə bağlı öz ənənələri var. Yemək za-
manı onlarda masaya hazırlanmış bütün yeməklər qoyulur. Ailə-
nin hər bir üzvü və ya qonaq öz ağız dadına uyğun olan yeməyi 
seçir. Ənənəvi tay mətbəxində buxarda hazırlanmış düyü şəffaf 
bir şorba ilə, qaynadılmış və qızardılmış yeməklər, acı ədviyyatlı 
sousa batırılmış balıq və salatlar təqdim edirlər. Sonra isə ən azı 
iki desert verilir. Onlardan biri maye, digəri quru olmalıdır. 

 Bütün bunlarla yanaşı, Tailand həm də Asiyanın turizm pay-
taxtı adlandırılır. Burada turistlərin istər gözyaşı kimi saf suları 
olan dəniz sahillərində, istərsə də təbiətin yaşıl qoynunda, çay kə-
narlarında, xüsusi mini-otellərdə dincəlməsi üçün lazım olan 
bütün şərait yaradılıb. Ötən əsrin 60-cı illərində Tailandda tu-
rizm sürətlə inkişaf etməyə başladı. Ölkənin müxtəlif yerlərin-
də bir-birinin ardınca yüzlərlə istirahət ocaqları, müasir meh-
manxanalar inşa edildi. Tailandın ən məşhur kurort əraziləri 
bunlardır: Bankok, Çianq Mae, Pattayya, Pxukat şəhərləri, Sa-
mui və Xua-xin adalarıdır. 

 

VYETNAM 
 

Paytaxtı – Hanoy 

Rəsmi dili – vyetnam dili 

Dini – buddizm 55%, daosizm 12% 

Pul vahidi – vyetnam donqu 
 

Vyetnam cənub-şərqi Asiyada yerləşir. Ölkə Hind-Çin ya-
rımadasının şərq sahili boyu 1600 km məsafədə şimaldan cənu-
ba doğru uzanır. Qərbdə Laos və Kamboca, şimalda Çin ilə həm-
sərhəddir. 

Vyetnamda subekvatorial musson iqlim hakimdir. Qışda 
cənub bölgələri isti, şimalda isə hava sərin olur. 
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Vyetnam həm də düyü ölkəsidir. Düyü burada çox yetiş-

dirilir və çox yeyilir. Demək olar ki, vyetnamlılar ancaq düyü-

nü tanıyırlar. Onlar üçün düyü çörəkdir. Onu bütün yeməklərə 

əlavə edirlər. Hər yerdə - evdə, restoranda sifariş edilməsə belə 

bütün yeməklərin yanında düyü verilməlidir. Vyetnamlılar bu-

nu təkcə yemir, bu, vyetnam mətbəxinin şərti işarəsidir. Onlar 

bunu təbii formada – un və düyü kağızı kimi istifadə edirlər. 

Hətta belə bir deyim var: Vyetnamda araq belə düyüdən hazır-

lanır. Vyetnam bir ölkə kimi düyü istehsalı və ixracına görə 

dünyada ikinci yeri tutur. Çəltik sahələrinə hər addımbaşı rast 

gəlmək olar. Əsas çəltik plantasiyaları Vyetnamın cənub bölgə-

lərində yetişdirilir. Ora xüsusilə aprelin əvvəli və ortası çox gö-

zəl olur. Vyetnamda ildə üç dəfə düyü yığılır. Buna isti və rütu-

bətli iqlim təsir edir. İxrac edilən düyünün 90%-i Mekonq ça-

yında yetişdirilir. Hər bir vyetnamlı ildə 200 kq düyü yeyir. 

Düyü vyetnamlılar üçün sağlam qidadır. Vyetnamlılar deyir ki, 

düyü insan orqanizmi üçün lazım olan minerallar, mikroele-

mentlər, B qrupu vitaminləri ilə zəngindir. Ona görə də vyet-

namlılar həyatlarından razıdırlar. Onlar düyünü duzsuz, əda-

vasız hazırlayır. Onu hər xörəklə yeyir, hərdən sous da əlavə 

edirlər. Hətta onların mətbəxində düyü desertinə də rast gəlmək 

olar. Banan qabığına bükülmüş yeni il yeməyi kimi.  

Vyetnamın qida mədəniyyəti fransız, çin, italyan, tay mət-

bəxinin ənənələrinin birləşməsini təmsil edir. 

Uzun illər Fransanın müstəmləkəsi olmuş ölkədə fransız 

mətbəxinin ənənələri geniş yayılıb. Vyetnam mətbəxində fransız 

təsiri özünü ilk növbədə paştet və pendirdə göstərir. Ölkə, həmçi-

nin fransızların qəhvəyə olan məhəbbətini də mənimsəyib. 

Vyetnam mətbəxi öz müxtəlifliyinə görə də digərlərindən 

fərqlənir. Deyilənə görə burada 500-ə yaxın milli yemək nümu-

nəsi var. Ölkənin ən məşhur milli yeməklərinə: “kom”(düyü), 

“Fo”(əriştə şorbası), “çaka” (balığın qızardılmış yumşaq əti), 

“çajo” ( ət və tərəvəzli rulet) aiddir. Düyü nişastasından və mey-

vələrdən hazırlanmış desertlər də bu ölkədə çox məşhurdur. 
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Burada müxtəlif orijinal meyvələr də vardır: əjdaha meyvəsi, 

jajabe, xaki, lonqan, pomelo, üççəyirdəkli albalı, su alması və s. 

Bəzi yeməklərin hazırlanmasında avropalılar üçün çox qəribə 

görünən ilanlardan, qurbağalardan, hörümçəklərdən istifadə edilir. 

Vyetnam mətbəxinin əsasını müxtəlif tərəvəz və ölkədə 

çox məşhur olan balıqla bəzədilmiş ağ düyü təşkil edir. Vyet-

namlılar özləri öz mətbəxlərini belə xarakterizə edirlər: xoşa-

gəlməz qoxuyla müşayiət olunan mükəmməl dad. 

Milli mətbəx Vyetnamın regionlarına görə çox fərqlənir. 

Ölkənin şimalı daha çox şorbası, qızardılmış əti, dəniz məhsul-

ları ilə tanınır. Ölkənin cənubunda isə ədviyyatlardan daha çox 

istifadə olunur. 

Yerli vyetnamlılar çox zəngin mədəniyyətə malik sülhse-

vər bir xalqdır və bu xüsusiyyətləri ilə turistləri daha çox cəlb 

edirlər. Turistlər Vyetnamın böyük şəhərlərində hər zövqə və 

münasib qiymətə uyğun restoran tapa bilərlər. Bu mətbəxdə is-

tifadə olunan ədviyyatlar adidir, lakin qonşu tay və ya hind 

mətbəxlərində istifadə olunan ədviyyatlarla müqayisdə o qədər 

yandırıcı deyil. Vyetnam mətbəxində darçın və cirə kimi daha 

incə ədviyyat qarışıqlarından istifadə olunur. 

Düyü Vyetnam mətbəxinin kralı hesab olunur. Düyünün 

bütün növləri müxtəlif bişirmə üsullarını tələb edir. Düyünün 

daha yapışqan növlərini, bişirməzdən əvvəl suya qoyulmalı və 

tozdan azad olmalıdır, çünki məhz bu səbəbdən düyü yapışqan 

olur. Düyünün bəzi növləri bütün gecə islaqda qalmalıdır. Bişiril-

məzdən əvvəl düyünün üzərinə su əlavə olunur və qazan qapaq ilə 

örtülür. Əvvəlcə düyü güclü odda bişirilir, sonra isə vam odda 

dəmə qoyulur. Əgər düyü bir az yansa belə, narahat olmağa dəy-

məz, çünki bəzi insanlar deyir ki, belə düyü çox dadlı olur. 

Vyetnam iqlimi tərəvəzlərin yetişdirilməsi üçün mükəm-

məldir. Xüsusilə dağlıq ərazilərdə iqlim çox əlverişlidir. Hər 

yerdə mövcud olan düyü tarlaları, kahı, soğan və pomidor tar-

laları sıralanıb. 
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 Tərəvəzlərdən hazırlanmış xörəklərin əksəriyyəti Buddiz-

mə aid mədəni ənənələrin nəticəsidir. Buddizm Vyetnamlıların 

həyat tərzini və pəhrizlərini müəyyən edir. 

Vyetnamlılar, həmçinin marinada qoyulmuş tərəvəzlərdən 

istifadə etməyi sevirlər. Marinad üçün məhlul duz və şəkər əla-

və edilmiş düyü sirkəsindən hazırlanır. Tərəvəzləri, həmçinin 

turşuya qoyurlar. Turşuya qoyulan tərəvəzlərin sırasında kə-

ləm, yerkökü, soğan və hətta yemiş və müsk yemişi vardır. Də-

nizin yaxınlığı vyetnam mətbəxinə böyük təsir göstərir. Sa-

hilboyu regionlarda düyü ilə yanaşı olaraq, balıq və dəniz məh-

sulları gündəlik yemək rasionunun vacib qidaları hesab edilir. 

Yerli sakinlər üçün balıq ovu əsas gəlir mənbəyidir. Bu səbəb-

dən burada balıq bazarlarının sayı olduqca çoxdur. Burada ha-

va isti olduğuna görə vyetnamlılar adətən balıq və dəniz məh-

sullarını diri satırlar. Restorana getsəniz, sizin üçün istədiyiniz 

balığı akvariumdan seçib yanınızda hazırlayacaqlar. Balıq ol-

duqca təzə və eyni zamanda ucuz olduğuna görə turistlər adə-

tən çox baha hesab olunan xörəklərdən burada dada bilirlər. 

Avropada əlçatmaz qiymətə satılan xörəkləri Vyetnamda hər 

kəs dada bilər. 

Vyetnam süfrəsində ən məşhur desert meyvədir. Burada 

bir çox meyvə növləri mövcuddur. Vyetnamlılar meyvəni duz 

və istiotla yeməyi sevirlər. 

Vyetnam mətbəxində istifadə olunan milli yemək dəstlə-

rindən biri vok adlanır. Vok Asiyada məşhur bir qabdır. O, 

vyetnamlıların ənənəvi xörəklərinin hazırlanması üçün istifadə 

edilən tavadır. Vokun içərisi batmış, yarımdairəvi dibi var. Vok 

çox qızdığı üçün onun içərisində tərəvəzlər demək olar ki, dər-

hal qızarır. Voku istifadə etdikdə xörək yanmasın deyə onu tez-

tez qarışdırmaq lazımdır. Orijinal formasına görə vokun içəri-

sində qızardılan xörəyə çox yağ əlavə etməyə ehtiyac yoxdur, 

sadəcə onu tez-tez qarışdırmaq lazımdır. 

Vok həmçinin xörəkləri buxarda hazırlamaq üçün istifadə 

oluna bilər. Xörəyin yumşalması üçün tavanın üzərinə günbəz 
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şəklində olan xüsusi qapaq qoyulur. Bu sağlam olmağa can 

atan insanlar üçün çox əlverişlidir, çünki vokda bişirilən ye-

məklər az kalorili və çox faydalıdır. 

Vyetnamın qida mədəniyyətində ət yeməklərini donuz, mal, 

keçi, dovşan, quşlardan toyuq, ördək, habelə qurbağa ətlərin-

dən bişirirlər. 

Milli içkilərin sırasında ən məşhur içki çaydır. Vyetnam 

çay növlərinin qədim vətənidir. Burada yaşıl və qara çay isteh-

sal olunur ki, bu çaylar öz incə ətri ilə fərqlənir. Təbii yaşıl çay 

heç bir əlavə olmadan onu lotos gülləri – jasmin, orxideya, qrey-

furtla ətirləndirirlər ki, ona xüsusi dad versin. 

Vyetnamda ənənəvi olaraq yeməkdən sonra bir neçə funk-

siyanı yerinə yetirən yaşıl çay içilir, bu çaylar günəş şüasının 

səviyyəsini, qan təzyiqini aşağı salır və temperatur rejimini nor-

mallaşdırır. 

 
MÖVZU 15. İÇKİLƏR 

 

ÇAY VƏ MİLLİ ƏNƏNƏLƏR 
 

Çay həyatımızın ayrılmaz hissəsidir. Süfrəmizi onsuz təsəv-

vür etmək mümkün deyil. Lakin çay mədəniyyəti hər bir ölkə-

nin mətbəxində özəlliyinə görə fərqlənir. Çay sudan sonra ikin-

ci ən geniş yayılmış içkidir. Kolunun yarpaqlarını dəmləməklə 

və ya qaynatmaqla əldə edilən bu içki əsasən, isti və subtropik 

ölkələrdə yetişdirilir. Yığılandan sonra emal prosesinin nəticə-

lərinə görə çay 4 növə bölünür: yaşıl, qırmızı, sarı və qara. 

Çay öz tarixi təkamülündə müxtəlif dəyişikliklərə məruz 

qalaraq, qədim Çində tez həll edilən dövrümüzdə kofeinsizləş-

dirilmiş soyuq çay formalarına qədər inkişaf etmişdir. Çayın ta-

rixində daha maraqlı rəqəm 1908-ci ildə geniş yayılmış paket 

çaylarının ABŞ-da istehsalıdır. 

Çay ağacının vətəni Çin hesab olunur. Məhz çinlilər yar-

paqdan hazırlanmış həlimin insan orqanizmi üçün tonlaşdırıcı 

təsirinə diqqət yetirmiş və bu bitkinin becərilməsinə başlamış-
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lar. Çayla bağlı ilk xatirələrə təxminən 5000 il bundan əvvəl 

Çin əlyazmalarında rast gəlinir. 

Bu gün çay bütün xalqların mətbəx mədəniyyətində ən 

önəmli yer tutur. Səmərəli istifadə üçün müxtəlif çay növləri-

nin xüsusiyyətlərini bilmək lazımdır. İriyarpaqlı çay daha çox 

işlənir, bir kq çaydan 300 fincan çay dəmləmək olar. Onun 

dəmlənməsi hər bir xalqın mətbəxində özünəməxsusdur. Min 

illərdən bəri dünyanın bütün xalqları tərəfindən bir içki kimi 

istifadə olunan çayı hər kəs fərqli dəmləyir. Ayrı-ayrı xalqlar, 

sözsüz ki, yaşadıqları regionların iqlim şəraitindən, həyat tər-

zindən asılı olaraq, çayı müxtəlif üsullarla dəmləyirlər: azər-

baycanlılar çayı adətən şüşə və ya saxsı çaydanlarda dəmlə-

yirlər. Əvvəlcə çayı çaydana töküb və sonra üzərinə qaynamış 

su əlavə edib, zəif odda dəmləyirlər. Təxminən beş dəqiqədən 

sonra çay hazır olur. Çay Azərbaycan xalqının ənənəvi içkisi-

dir. Azərbaycanlıların mərasim içkisi də çaydır. Azərbaycanlı-

lar xeyirdə də, şərdə də çay içirlər. Ölkəmizdə xüsusilə armudu 

stəkanlarda samovar çayı içilir. Ona görə ki, armudu stəkanı 

əldə tutmaq rahat olur, çay stəkanın ağız hissəsinə nisbətən dib 

hissəsində gec soyuduğuna görə həmişə isti qalır. Çay Azər-

baycanın məişətində, mətbəxində elə əvəzedilməz yer tutur ki, 

heç bir məclisi onsuz yola vermək mümkün deyil. İstər qonaq-

lıqlar olsun, istərsə işgüzar danışıqlar, rəsmi ziyafətlər, bunlar 

mütləq çay süfrəsi ətrafında keçirilməlidir. 

Hər bir Azərbaycan ailəsində gələn qonağa ilk növbədə 

çay gətirirlər. Qonaqlıq çayla başlayır çayla qurtarır. Azərbay-

canda çayı dişləmə qəndlə içirlər. 

Çay həm də Azərbaycanda elçilik rəmzidir. Azərbaycanda 

qız almağa gələn elçilər razılıq alırsa, o zaman onlara şirin çay 

təqdim olunur. 

Azərbaycana kənardan gəlmiş bu mədəniyyət digər xalq-

larda da özəlliyə malikdir. 

Çin çayı müxtəlif kateqoriyalara bölünür. Yaşıl, qırmızı, 

ağ, qara, sarı çay olmaqla 1000-ə yaxın çay növü var. Yüz illər 
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boyunca Çində çayı buxarladıb içirdilər. Amma sonradan çayı 

qurutmağa başladılar. Çinlilər əvvəlcədən qızdırılmış çaydana 

çay atıb, üzərinə qaynar su tökür, 3 dəqiqədən sonra çini fin-

canlara süzüb, qaynar-qaynar, özü də qəndsiz içirlər. 

Qədim çay mədəniyyətinin qorunub saxlandığı bu ölkədə 

çay festivallarını da canlı izləmək mümkündür. Çin filosofları de-

yirlər ki, çay şərabdan yaxşıdır. Ona görə ki, adamı sərxoş etmək 

əvəzinə daha da qıvraq edir və orqanizmi möhkəmləndirir. 

Yaponiyada çay və onun istifadə edilməsi VII-VIII əsrlərə 

təsadüf edir. O gündən bu günə çay Yapon xalqının mədəniyyəti-

nin ayrılmaz hissəsi hesab edilir. Yaponlar çayı əvvəlcə xüsusi 

hazırlanmış həvəngdəstədə əzib, toz halına salırlar. Sonra əv-

vəlcədən qızdırılmış çaydana atıb, üzərinə hərarəti 70 dərəcə-

dən yuxarı olmayan qaynamış su töküb, 2-3 dəqiqədən sonra 

içirlər. Yaponların dediklərinə görə bu cür dəmlənmiş çay öz 

müalicəvi əhəmiyyətini saxlamaqla yanaşı, həm də çox ətirli 

olur. Yaponlar çayın ətrindən daha çox ləzzət alırlar. Onlarda 

çayı 40-50 qr-lıq kiçik fincanlarda içirlər. 

Türkiyədə çayla ilk dəfə XIX əsrdə tanış olublar. Lakin 

bundan əvvəl ölkədən kənara çıxmış türk yazıçılarının əsərlə-

rində “çay” adına rast gəlmək mümkündür. Hacı Məhmət İzzət 

Əfəndinin “Çay risaləsi” bu əsərlərdən biridir. Yazıçı əsərində 

çayın faydalarından yazıb. Bir çox mənbələr qeyd edir ki, türk-

lər çayla daha əvvəldən tanış olublar. 

Bu gün Türkiyədə içəcək deyəndə “qəhvə” yada düşür, la-

kin türklər deyir ki, çay qəhvənin taxtına çoxdan oturub. Əslin-

də ən çox qəhvənin adı işlənsə də, bu yerlərdə çay daha çox içi-

lir. Türklər hesab edir ki, çay qəhvədən daha ucuz, hazırlanma-

sı isə asandır. Çayın Türkiyədə mədəniyyət halına gəlməsi isə 

1945- ci ildən başlayıb. Bu illərdə ixracat zəifləyir və qəhvə 

aludəçiləri qəhvə tapa bilmədikləri üçün çay içməyə başlayır-

lar. Rizədə yetişən tünd çayı türklər sevir və həmin illərdən çay 

türk həyatına daxil olur. 
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Amerikada çay mədəniyyəti digər ölkələrdən fərqlənir. 

Amerikalılar dünyada məşhur olan soyuq çay “İce tea”ni çay 

əvəzi içirlər. Bu ölkədə ən çox qəhvə içilir. Amma əgər ameri-

kalılar çay adını çəkirsə deməli, bu ad hansısa iz buraxıb. Belə 

ki, Amerikada çay xüsusi dəvətlər və özəl toplantılarda servis 

edilir. Cənub bölgəsində isə yeməklərin yanında içkilərlə bəra-

bər paylanılır. 

Amerikada 85% soyuq çay içilir. Bu ölkədə çay plantasi-

yalarına rast gəlmək mümkün deyil. 
İngiltərə – burada çay XIX əsrdə məhşurlaşıb. Bu dövrlər-

dən başlayaraq ölkədə çay bağçaları salındı, çay rəqsləri təşkil 
edildi. II Dünya müharibəsindən sonra çay bağçalarının sayı 
azalsa da, İngiltərədə çay mərasimləri adəti hələ də qalır. 

İngiltərədə çay süfrəyə südlə verilir. Dadı qüvvətli olan ça-
ya bol miqdarda süd və bir qaşıq şəkər atılaraq xüsusi kubok 
qablarında içilir. Əslində İngiltərədə çay yüksək təbəqəli insan-
lar üçün servis edilmir. Daha çox gün ərzində içilir. İş yerlərin-
də işçilərə çay fasiləsi verilir. Orta hesabla İngiltərədə gündə 6 
dəfə çay içilir. 

İsveçrəlilər qaynayan südə qaynaya-qaynaya əvvəlcə qənd 

atır, onun ardınca quru çay atıb odu söndürürlər. Tam soyudub 

sonra içirlər. 
Fransızların çay mədəniyyəti də ingilislərə bənzəyir. Öl-

kədə günortadan sonra saat 4-də çay süfrəsi təşkil edilir. Çayın 
yanında isə qəhvə, meyvə suyu, müxtəlif peçenyelər qoyulur. 
Bunlardan başqa hər çay süfrəsində mütləq tort olmalıdır. 

Cənubi Afrikada çay mədəniyyəti deyəndə “Rooibos” ça-

yının adı hallanır. Lakin Afrikanın bəzi yerlərində yetişdirildiyi 

üçün elə də məşhur deyil. “Rooibos” çayının tərkibində kofein 

yoxdur və bu da sağlamlıq üçün xeyirlidir. Buna görə də bazar-

larda bu çayın gələcəyi parlaq görünür. 

Somalidə isə çayın qəribə rəvayəti var. Belə ki, əvvəllər 

bu ölkədə subay qızların çay içməsinə icazə verilmirmiş. Lakin 

indi bu zövqdən heç kim kənarda qalmır. Bu ölkənin küçələrin-

də kişilərə məxsus çay dəzgahlarını görmək mümkündür. So-

malidə günün hər saatı çay içilir. Günorta yuxusundan sonra içi-
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lən çaya “Asariya”, axşam yeməyinin yanında içilən çaya isə 

“Sambossa” deyilir. Somalidə çay südlə və müxtəlif ədviyyat-

larla – darçın, qarabibər dənəsi ilə servis edilir. Bu ölkədə qo-

nağa çay verərkən mütləq ondan nə qədər şəkər, süd və darçın 

istədiyi soruşulur. 

Braziliyada çay mədəniyyəti Amazon bölgəsində yaşamış 

insanların hazırladıqları çaya bənzəyir. Belə ki, ölkənin ən bö-

yük çay idxal edən bölgəsi San Paolu şəhərinin yaxınlığındakı 

sahil şəhəri Registrodur. Bu ölkədə becərilən çayın 70%-i Ame-

rikaya satılır. 

Pakistanda çay südlə içilir. Amma şəkər ayrıca verilir. Bu 

ölkədə ən çox atma çaydan istifadə edirlər. Qara çay mütləq 

südlə içilir, nadir hallarda südsüz içilə bilər. Yaşıl çaya isə süd 

qatılmır. Pakistana ən çox Keniyadan çay idxal olunur. 

Hindistan bu gün dünyanın ən çox çay istehsal edən ölkə-

lərindəndir. “Drajeeling” kimi xüsusi çaylar bu ölkədə yetişdi-

rilir. 

Dünyadakı çay plantasiyalarından bəziləri Vyetnamdadır. 

“Təzə çay” adəti cəmiyyət şüurunu genişləndirir və başqaları 

ilə hal-əhval tutmaq adətini inkişaf etdirir. 

Avstraliya çay mədəniyyətini ingilislərdən götürüb. Onlar 

çayı süd və kremlə içirlər. 

Rusiyada çay mədəniyyəti çayla bərabər şirniyyatları ilə 

tanınır. Onlar çayı müxtəlif şirin un məmulatları ilə içirlər. Sa-

movar çayı isə çay mədəniyyətinin ayrılmaz hissəsidir. 

Kalmıklar bir balaca suyu çaydanda qızdırıb, həmin çay-

dana yaşıl çayı atıb, odun üzərinə qoyurlar . Su qaynamağa 

başlayandan sonra qaynar süd, ərinmiş yağ, duz əlavə edib qa-

rışdıra-qarışdıra 15 dəqiqə qaynadırlar. Qaynama müddətinin 

başa çatmasına 7-8 dəqiqə qalmış çaydana dəfnə yarpağı və 

mixək əlavə edib, odu söndürürlər və nəhayət süzgəcdən keçi-

rib içirlər. 

 Bütün bu deyilənlər onu göstərir ki, min illərdən bəri, dün-

yanın bütün xalqları tərəfindən bir içki kimi istifadə olunan ça-
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yı hərə bir cür dəmləyir. Ayrı-ayrı xalqlar, sözsüz ki, yaşadıq-

ları regionların iqlim şəraitindən, həyat tərzindən asılı olaraq 

çayı müxtəlif üsullarla dəmləyirlər. 

 
QƏHVƏ 

 

Qəhvə dünyada ən geniş yayılmış içkilərdən biridir. Müx-

təlif yerlərdə və müxtəlif şəraitlərdə səhər yeməyində, işdə, ka-

fedə, işgüzar görüşlərdə qəhvə içmək əksər insanlar tərəfindən 

vərdişə çevrilib.  

İnsanda gümrahlıq yaradan bu qiymətli bitkinin vətəni Efio-

piyanın Kaffa şəhəridir. Qəhvənin kəşf edilməsi ilə bağlı bir əf-

sanə də vardır. Şərqşünas alim F. Biber öz gündəliyində yazır: 

“Mən fikir verirdim, qoca Kaffico iki kələ-kötür daşla qovrul-

muş qəhvə dənələrini əzib, onu narın toza çevirir. Sonra tozu 

qatı balla qarışdırır, alınmış kütlədən kürəciklər düzəldir və onu 

qaynar suya atır. 

Məni də qonaq etdilər. Qəhvənin qədim əcdadı çox xoşu-

ma gəldi. ” Bir vaxtlar burada – Kaffa dağlarında qəhvə dənin-

dən hazırlanmış içki çox dəbdə imiş. Qoca Kaffico belə nəql 

edir ki, bir gün sürü meşədə otlayarkən qoyunlar, keçilər yerə 

tökülmüş qəhvə dənələrini yeməyə başlayır. Sonra da bütün ge-

cəni yatmaq əvəzinə tullanıb-düşürlər. Bu kiçik dənələrinin qey-

ri-adi təsiri çobanların diqqətini cəlb edir. Özləri də bu dənələ-

rin dadına baxırlar. Hiss edirlər ki, gücləri və dözüm qabiliyyət-

ləri artmışdır, gecə də yatmaq istəmirlər. Sonra çobanlar qəhvə 

dənələrini balaca qablarda qovurur və onu “buna” adlandırırlar. 

Qəhvənin tarixinə nəzər yetirsək görərik ki, insanlar ilk də-

fə qəhvəni 3000 il bundan əvvəl içməyə başlayıblar. Qəhvə 

ağacının meyvələrini içmək fikrinə düşmək insanlar üçün o 

qədər də asan olmayıb, çünki kal vəziyyətdə bu meyvələr çox 

dadsız və acı olur. Bu səbəbdən qəhvədən içki kimi istifadə 

edənədək çox uzun zamanlar keçib. 

Qəhvənin vətəni Efiopiya sayılır. Köçərilər buradan onu 

Yəmənə gətirib və beləliklə, bu bitki becərilməyə başlanıb.  
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Əvvəllər insanlar qəhvə ağacının yarpaq və dənələrini yal-

nız çeynəyiblər, bu da onlara gün ərzində gümrah qalmağa kö-

mək edib. 

İlk dəfə qəhvə dənələrini qovuranın kim olduğunu bilmək 

mümkün olmasa da, belə bir fərziyyə var ki, qəhvə kollarının 

yandırılmasından sonra insanlar küldə bütöv qalmış, lakin qov-

rulmuş dənələr tapıblar. 

Qəhvə XVII əsrin əvvəllərində Avropada ilk olaraq İngil-

tərəyə, sonra isə Fransaya gətirilib. Buraya qəhvəni Asiya ölkə-

lərindən gələn səyahətçilər gətiriblər. Qəhvənin Rusiyaya gəti-

rilmə tarixi isə 1665-cı ilə təsadüf edir. 

1901-ci ildə Yaponiya mühaciri – amerikalı kimyaçı Satori 

Kato həll olunan qəhvə icad edib. Bu qəhvə bir çox insanların 

zövqünü oxşayıb və bütün dünyada böyük məşhurluq qazanıb. 

Çox zaman ədalətsiz olaraq qəhvə kolunun vətəni Ərəbis-

tan yarımadası göstərilir. Ərəb tacirləri kolu Kaffadan Yəmənə 

aparıb və onu kaff kolu adlandırıblar. Buradan isə bütün dün-

yaya yayılıb. Kaffa qəhvənin vətənidir. Yəməndə mədəniləş-

dirilmiş ilk qəhvə plantasiyaları XII əsrdə meydana gəlib. 

XII-XV əsrlərdə qəhvə ərəblər arasında geniş yayılmağa 

başlayıb. XVI əsrdə artıq qəhvə içmək adəti Məkkə, Mədinə, 

Qahirə və s. şəhərlərə yayılır. XVIII əsrdə Yəmənin Beyt-əl 

Fakin şəhəri qəhvə ticarət mərkəzinə çevrilir. Maraqlıdır ki, 

illər ötdükcə qəhvəyə münasibət müxtəlif olub. Əvvəlcə onu 

qida məhsulu kimi qəbul etmiş, sonralar şərab saymış, bir müd-

dətdən sonra müalicə vasitəsi kimi hesab etmiş və nəhayət küt-

ləvi içki kimi içmişlər. 

Qəhvənin odda qovrulması təqribən yeddi əsr əvvəl baş 

vermişdir. Onu içki kimi ilk dəfə istifadə edənlər ərəblər ol-

muşdur. Qəhvənin dəmləmə üsulunu da onlar kəşf etmişlər. 

Qəhvə bir zamanlar din xadimlərinin qəzəbinə düçar olub. 

1511-ci ildə hökmlü Məkkə ruhanilərindən biri qəhvəxanaların 

bağlanmasına sərəncam verib. Buna əsas səbəb şəhər əhalisinin 

qəhvə içərkən öz dərdlərini bölüşməsi olub. Camaatın bir yerə 



268 

toplaşması din xadimlərinə sərf etmirdi və ona görə də onlar bu 

addımı atmışdılar. 

Qəhvənin tərkibində orqanizmə gümrahlıq verən, maddələr 

mübadiləsini yaxşılaşdıran, qan dövranını fəallaşdıran və ümu-

miyyətlə, orqanizmin fəaliyyətinə müsbət təsir göstərən kofein 

vardır. 
Bu maddəni süni surətdə almaq sevinci 1897-ci ildə alman 

kimyaçısı Q. Fişerə nəsib olmuşdur. O, kofenin müasir dövrdə 
təbabətdə bəzi xəstəliklərin müalicəsində tətbiqini tapdı. Lakin 
qəhvənin tibbi faydası insanlara çoxdan məlum idi. 1665- ci 
ildə saray həkimlərindən biri rus çarı Aleksandr Mixayloviçə 
belə məsləhət verir: “İranlılara, türklərə məlum olan və adətən 
nahardan sonra içilən bişirilmiş qəhvə zökəmə, baş ağrılarına 
qarşı olduqca güclü vasitədir”. Qəhvə İranda 875- ci ildən mə-
lum olsa da, o qədər də nüfuz qazana bilməmişdir. XVI əsrə 
qədər qəhvənin qədrini yalnız ərəblər bilib. 1546- cı ildə türklər 
Yəməni işğal edəndən sonra suriyalı iki qəhvə ustası İstanbula 
gəlir və burada dünyanın ilk qəhvəxanasını açır. 

Qəhvənin şöhrəti yavaş-yavaş Avropaya yayılır. 1615-ci ildə 

Türkiyədən Venesiyaya qəhvə gətirirlər. 

1626- cı ildə Roma papasının səfiri Valle italyan elitası üçün 

ilk dəfə olaraq qəhvə dəmləyir. Bu içkini xoşlayan italyan bir 

müddətdən sonra 1646-cı ildə Venesiyada ölkənin ilk qəhvəxa-

nasını açır. 1644-cü ildə qəhvə Fransaya gəlib çıxır. Burada 

qəhvənin taleyi daha uğurlu olur. Beləki, həmin il fransız kralı 

XIV Lüdovik qəhvəni rəsmi şəkildə – fərmanla bir içki kimi 

təsdiq edir. 1672-ci ildə isə Parisdə “Prokopio” adlı qəhvəxana 

açılır. XVIII əsrdə bu kafe ən məşhur ədəbi görüş yerinə çev-

rilir. Fransanın görkəmli ədib və siyasi xadimlərindən Volter, 

Didro, Russo, Marat, Robespyer, Danton və başqaları görüşlərə 

gəlir, burada öz azad fikirlərini söyləyirlər. Əlli il keçəndən 

sonra Paris qəhvəxanalarının sayı 380-ə çatır. Bu dövrdə qəhvə 

Hollandiyada da geniş yayılır. Qəhvənin insan orqanizminə xe-

yirli olduğunu bilən holandiyalılar 1690-cı ildə Yava adasında 

qəhvə plantasiyaları salırlar. 
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1625-ci ildə İngiltərədə, daha doğrusu, London şəhərində 

ilk qəhvəxananı Türkiyədə kənizlikdə olduğu zaman qəhvə 

dəmləməyin sirlərini mənimsəmiş bir yunan qadını açır. Əsrin 

sonunda İngiltərədə qəhvəxanaların sayı artaraq üç mini keçir. 

Qəhvə Hollandiyaya səfəri zamanı I Pyotrun xoşuna gəlir. 

O, Rusiyaya qayıdandan sonra 1665-ci ildə saray əyanları ara-

sında qəhvəni təbliğ etməyə başlayır. Lakin burada qəhvə yal-

nız XIX əsrin əvvəlində diqqəti cəlb etməyə başlayır. 1668-ci 

ildə qəhvəni Amerikaya aparırlar. 1830- cu ildə Hindistanda 

böyük qəhvə plantasiyaları salınır. 

Hal-hazırda iyirmi beşdən çox isti ölkədə, əsas etibarilə 

Afrika və Cənubi Amerikada 60 növdən çox qəhvə yetişdirilir. 

Alınan məhsul dünyanın bir çox ölkələrinə ixrac edilir. 

Qəhvəni ən çox Cənubi Amerikada işlədirlər. Burada qəh-

və milli içki hesab olunur. 

Hal-hazırda Braziliya ən çox qəhvə istehsal edən ölkə 

sayılır. Hesablamalara əsasən demək olar ki, burada buraxılan 

məhsul dünya qəhvə istehsalının yarısını təşkil edir. 
 

ŞƏRAB 
 

Şərab deyəndə bizim nəzərimizə ilk növbədə üzüm şərabı 

gəlir. Həqiqətən də şərabı əsasən üzümdən hazırlayırlar. Lakin 

hansı xalqın şirin və şirəli meyvələri boldursa, onlardan da ənənə-

vi şərab əldə edilir. 

Şirin meyvə şirələri, ağac şirələri – ağcaqayın şirəsi acıya-

raq alkoqollu içkiyə çevrilir. Bu içkinin kəşfi insan üçün, yəqin 

ki, elə də çətinlik törətməmişdir. Hazırda ayrı-ayrı xalqların özü-

nəməxsus orijinal şərabları, şəraba bənzər içkiləri vardır. 

Qədim Misirdə şərabı üzümdən hazırlayırdılar. Bunun üçün 

xüsusi torbalardan istifadə edirdilər. Əvvəlcə torbanın hər ucu-

nu bir dirəyə bağlayır, sonra uclarında olan deşiklərə taxta ke-

çirib burub sıxardılar. Bu o dövrün presi sayılırdı. Misirdə üzüm-

dən başqa xurmadan da şərab hasil edirdlər. Qədim Babilistan-

da palma şirəsindən tünd şərab hazırlayırdılar. Ehtimala görə, 
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şumerin ən qədim şəhərlərindən biri olan Urda da şərab çox is-

tifadə edilən içki növlərindən biri olmuşdur.  

Qafqazda isə üzümçülük və şərabçılıq hələ qədimdən məş-

hur olmuşdur. Bir vaxtlar Azərbaycanda üzümü əzmək üçün iri 

daşları yonur və xüsusi qablar düzəldirdilər. Belə qabların bir 

tərəfində üzüm əzildikcə şirəsi nov vasitəsi ilə axıb, başqa qaba 

yığılırdı. XIX əsrin 80- ci illərində Qafqazda istehsal olunan 

şərabın təqribən 70 %-ni İberiya bölgəsi verirdi. Ümumiyyətlə, 

XIX əsrin son rübündə Qafqazın şərab istehsalında əsas yeri 

Zaqafqaziya tuturdu. V.S. Krivenko yazırdı: “Bakı bütün Avro-

paya ağ neft vermək imkanına malik olduğu kimi, Zaqafqazi-

yanın üzüm bağları bunu şərabla etməyə qadirdir”.  

Şərabçılıqla məşğul olan qədim xalqlardan biri də yunan-

lardır. Bizim eradan təqribən min il əvvəl Yunanıstanda yüksək 

keyfiyyətli və xoş ətirli şərablar hasil edilirdi. Homer şərabı 

“allahların içkisi” adlandırılırdı. Qədim yunanlar bal, şərab və 

ədviyyatlardan “meliteyon” adlı xoş ətirli içki hazırlayırdılar. 

Qədim yunanlar bu içkini ən sevimli içki sayırdılar və ona “ki-

keon” adı vermişdilər. 

Romalılar şərabın sirlərini İtaliyanın cənubunda yaşayan 

köçəri yunanlardan öyrənmişdilər. Avropa ölkələrindən Fransa 

öz şərabları və tünd içkiləri ilə əsrlərdən bəri məşhurdur. Fran-

sızların hazırladıqları şampan, kaqor şərabları, həmçinin kon-

yak bütün dünyada məşhurdur. Fransanın “qazlı şərabı” üç əsr-

dən çoxdur ki, məlumdur. Lakin onun məşhurluğu 1688-ci il-

dən başlayır. Həmin il Fransanın Şampan vilayətində – Marna 

çayının sahilində yerləşən Qautvilye abbatlığında (baş keşişin 

idarə etdiyi katolik monastrı), Perinyon adlı benediktinlər evi 

(monastır təriqəti) “musso” adlı qazlı şərab hazırlayır. Çox 

keçmir ki, bu şərab bir çoxlarının sevimli içkisinə çevrilir. 

Reyn şəhərindən olan Randyu adlı şəxs 1780- cı ildə altı min 

şüşə şampan şərabı hazırlayıb satışa buraxır. Bununla “şam-

pan” şərabının kütləvi istehsalının və satışının əsası qoyulur. 
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Fransadan sonra XVII əsrdə Hollandiyada da şərabçılıq in-

kişaf etməyə başlayır. Avropada Macarıstan çoxəsrlik şərabçı-

lıq təcrübəs ilə tanınır. Ölkənin 900 il yaşı olan Tokay şəhəri 

bütün dünyada şöhrət tapmış eyni adlı şərabı ilə məşhurdur. 

Volter yazırdı: “Bu şərabın şirinliyi, tündlüyü adamı dirildir. O, 

beynin bütün qırışlarını hərəkətə gətirir, ruhun dərinliklərində 

sehrli atəşfəşanlıq və fərəh qığılcımları doğurur”. 

İspaniyada istehsal olunan “Xeres” şərabının adı Xeres-de-

la-Frontera adlı şərabdır. XIII əsrdə Almaniyada şərabı alma-

dan və armuddan hazırlayırdılar. Üzüm şərabına az diqqət veri-

lirdi. Onu əsasən,, üzümçülük rayonlarında Reyndə və Mozeldə 

istehsal edirdilər. 

Afrikada şərabı tərkibində qlükoza olan banandan hazırla-

yırdılar. Uqandada banan şərabına bəzən sorqo unu da əlavə 

edirlər. Efiopiyada baldan və geşo bitkisindən “tedc” adlı şərab 

hazırlayırdılar. 

Tailandda palma qozalarının şirəsindən acıtma yolu ilə 

həm spirtli içki, həm də sirkə alınır. 

Meksikada otuza yaxın palma növündən alkoqollu içki ha-

zırlanır. Bunların arasında ən məşhuru milli içki sayılan “pulk-

ve”dir. 

Göründüyü kimi, dünya xalqlarının hər birinin şərabın ha-

zırlanması ilə bağlı öz texnologiyası və spesifik xüsusiyyətləri 

vardır. Bu tanışlıq bizə dünya xalqlarının qida mədəniyyəti ilə 

bağlı geniş məlumat verir. 

 

MÖVZU 16. MASA ARXASINDA DAVRANIŞ 

QAYDALARI 
 

Masa arxasında davranış mədəniyyəti insanın və bütövlük-

də cəmiyyətin inkişaf səviyyəsini göstərir. Dünya praktikasında 

işgüzar qəbullar zamanı rəsmi şəxslər üçün bir sıra davranış 

qaydaları hazırlanmışdır. Bunlara nəzər salmaq maraqlı olardı. 

 Dəvət olunmuş qonaqlar zalda, ya da qonaq otağına yığı-

şırlar. Zala daxil olarkən ev sahibi ilə salamlaşır və ya qonaq 
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qəbul edən şəxs baş əyərək hamını salamlayır. Ev sahibini söh-

bətə tutmaq, saxlamaq olmaz. Tanışını görərək ona yaxınlaşır, 

salamlaşır və söhbət edirlər. Sonra isə masa arxasında əyləşən 

qonaqlarla tanış olur. Yanında kişi oturubsa, ondan sağda tanış 

olmayan qadın, o, mütləq vasitəçi ilə onunla tanış olmalıdır. 

Zalda qonaqlar 30 dəqiqədən çox olmurlar. Qəbula 5-10 dəqi-

qə, böyük qəbullara isə 10-15 dəqiqə təyin edilmiş vaxtdan əv-

vəl gəlmək lazımdır. Gecikmək olmaz. Təntənəli mərasimdə ev 

sahibi fəxri qonaqlara əl verir və qonaqları banket zalına dəvət 

edir. Ev sahibinin bu nümunəsinə əməl edən kişilər də qadın-

larla sağ əllə salamlaşırlar. Ev sahibi fəxri qonaqlarla görüşmə-

yi bitirir. Öz yerinə yaxınlaşır, öz stulunun arxasında dayanaraq 

hər kəsi masa arxasında oturmağa dəvət edir. Bu zaman ilk ola-

raq özü oturur. Ona fəxri qonaq kömək edir. Kişilər də onun ki-

mi edirlər. Onlar qadınların arxasındakı stulu götürür və onu 

düzəldib onlara oturmaq üçün təqdim edirlər. Qadınlar isə öz 

yerlərinə keçib gözləyirlər ki, onlara nə zaman stul veriləcək. 

Stulu təqdim etməklə kişilər ”Xahiş edirik”, “Buyurun, oturun” 

ifadələrindən istifadə edirlər. Sonra isə kişilər masaya oturur. 

Qonaqlar nimçədən parça salfetkanı götürüb dizlərinin üzərinə 

sərirlər. Əgər dəniz məhsulları yeyilirsə salfetkanı yaxalarına 

qoyurlar. Parça salfetka ilə əli, barmaqları silmək etik deyil. 

Bunun üçün kağız salfetlər var. Təsadüfən batmış əl və bar-

maqları salfetkanın yuxarı hissəsi ilə silmək olar. Yeməkdən 

sonra dodaqları və əlləri parça salfetlə silməyə icazə verilir. 

Sonra onu qatlayaraq pirojna qabına qoyurlar. Masa arxasında 

düz, əyilmədən, gərgin olmadan otururlar. Dirsəyi masaya qoy-

murlar. Əlləri yaxında oturana mane olmamaq üçün masaya 

qoymur, öz bədəninə sıxıb saxlayırlar. Yorğunluğu hiss etdir-

məmək üçün yeməyə qədər və fasilədə əlləri dizləri üstünə, ya 

da stulların dayaqlarına qoyurlar. Ayağı ayağın üstünə aşırmaq 

etik deyil. Masanın altında ayaqqabıları çıxartmırlar. Yemək 

səssiz yeyilməlidir. İsti yeməyi üfürmürlər. Masa üzərində olan 

qab-qacaq dəstindən öz təyinatına uyğun istifadə etmək lazım-
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dır. Qidalara yalnız çəngəl, bıçaq, qaşıq vasitəsilə toxunmaq 

olar. Bütün qab-qacaq dəstləri sağ tərəfdə (bıçaq-qaşıq) yerləş-

dirilir. Bunları yalnız sağ əllə götürürlər, solda çəngəl olur. Bı-

çaqla əti və digər ərzaqları kəsirlər. Çəngəli sol əldə, dişi aşağı 

tuturlar. Çəngəllə götürmək çətin olan əti, toyuğu və başqa ye-

məkləri bıçağın köməyi ilə çəngələ qoyurlar. Qaşığı isə sağ əl-

də tuturlar. Yeməyin masanın üzərindən sürüşməməsi üçün 

masa örtüyünün üzərinə fərdi, kiçik bir salfetka qoyurlar. Ye-

məkləri verərkən ev sahibindən sağda oturan qadınlardan baş-

layırlar. Qonaqlara xidmət edən ofisiant onların hər birinə sağ 

əlini arxasında tutaraq soldan yaxınlaşır. Şorbalar, salatlar, pen-

dirlər və meyvələr istisna olmaqla, hər yeməklə bağlı ofisiant 

qonaqlara iki dəfə yaxınlaşır. Yeməyə o zaman başlamaq olar 

ki, artıq 5-6 nəfərə xidmət olunub. Hamını gözləmək məcburi 

deyil. Etiketə görə kişilər qadınlardan əvvəl yeməyə başlamır-

lar. Öz nimçəsinə yeməyi qoymaq üçün xüsusi qoyulmuş ye-

mək dəstindən istifadə edirlər. Bıçaqla yemək təhlükəli və yax-

şı deyil. Əgər bu və ya digər yeməyi necə yeyildiyini bilmir-

lərsə, o zaman ev sahibinin onu necə etdiyinə baxır, ya da on-

dan soruşurlar. Bu zaman etiket pozulmayacaq. Hər hansı bir 

içkini içməzdən qabaq ağzında olanı udmaq və sonra içmək la-

zımdır. Yeməyi yeyə bilmirsizsə, ən azından onun dadına bax-

malısınız. Ancaq xəstəliyinizə dair heç nə izah etməyin. Nim-

çəyə qoyulan mütləq yeyilməlidir. Vaxt dəyişir, qaydalar yeni-

lənir. Əvvəllər bu ayıb hesab olunurdu. Yeməklərdəki hissələr-

dən ən yaxşısını seçmək nəzakətsizlikdir, o hissəni götürürlər 

ki, o qonağa yaxın yerdə yerləşir. Kimin nə qədər yediyini izlə-

mək etik deyil. Nimçəni çörəklə sıyırmaq qəbul edilməzdir. Bir 

yeməklə içki içməzdən əvvəl dodaqları salfetlə silirlər. Yemək 

müddətində kişi özündən sağda oturmuş qadına qulluq edir. 

Qadınla razılaşaraq onun nə yediyini bildikdən sonra kişi sol 

əli ilə yeməyi götürür və qadının nimçəsinə aparır. Yeməyin 

kənarı onun nimçəsindən hündür olmalıdır, ondan sonra sağ əli 

ilə serviz dəstini götürərək yeməyi nimçəyə qoyur. Əgər xanım 
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özü yemək qoymaq istəyirsə, solda oturan kişidən yeməyi ver-

məyi xahiş edir. Sağ əli ilə xüsusi qoyulmuş dəsti götürür, özü-

nə yemək çəkir, yenidən dəsti yerinə qaytarır. Əgər yemək ağır-

dırsa kişi sol əli ilə qadının nimçəsini götürür, həmin yeməkdən 

çəkir və nimçəni səliqəli şəkildə qadına təqdim edir. Özü üçün 

də bunu edir. Eyni zamanda nimçəyə əvvəl əsas qida – ət, son-

ra qarnir qoyulur. Sousu isə əsasən, qidaların üstünə tökürlər. 

Qab-qacaq dəstləri müxtəlifdir. Şorba yeyərkən qaşığı nimçədə 

qoyurlar. Yemək vaxtı və yeməkdən sonra istifadə olunan dəst-

lər süfrəyə toxunmamalıdır. Yeməyi qurtardıqdan sonra qonaq 

çəngəl və bıçağı nimçənin sağ tərəfinə – bir-birinə paralel qo-

yur. Yalnız bu halda ofisiant çirkli qabları masanın üzərindən 

götürə bilər. Təntənəli ziyafətdə xidmət edən ofisiantlar istifadə 

olunmuş nimçələri təzəsi ilə dəyişirlər. Eyni zamanda çirkli 

qabları sağ əllə, təmiz qabları isə sol əllə qoyurlar. İçkidən im-

tina olunsa da, yeməkdən imtina qəbul edilmir. XVIII əsrin sa-

ray qaydalarını yada sala bilərik. Ziyafət zalında bu şirin və 

dadlı yeməklərdən az yemək və az içmək lazımdır. Ən azından 

hər kəs qapıdan çıxanda öz ayaqqabılarını tapa bilsin. Demək 

olar ki, bütün içkiləri kiçik qurtumla, araq və şampanı isə axıra 

qədər içirlər. İçkini birbaşa içmirlər. Masaya dəvət olunana qə-

dər susuzluğu yatırmaq lazımdır. Bakalı, piyaləni aşağı nazik 

yerindən, stəkanı isə böyürdən götürmək vacibdir. Gənc kişi 

bakalını xanım və yaşlı kişiyə nisbətən aşağı tutur, bununla da 

ona hörmətini bildirir. Bakalı yuxarı qaldıraraq tanışlara hədiy-

yə təqdim etdiyinə görə təşəkkür edirlər. Birinci sağlıq ev sahi-

binə edilir. Rəsmi qəbullarda sağlıqlar yalnız desert veriləndən, 

yeyiləndən və şampan süzüləndən sonra elan edilir. Rəsmi qə-

bullarda piyaləni bir-birinə vurmurlar. Kişilər sağlığa ayaq üstə 

qulaq asırlar. Qadınlar isə otura bilər. Etiket sağlıq elan edil-

dikdən sonra axıra qədər içmək xüsusi hallarda ola bilər. Qə-

dim dövrlərdən içkiyə aludə olmaq pozğunluq sayılırdı. Müd-

riklər qeyd edirlər ki, ilk fincan susuzluğa aiddir, ikinci se-

vincdən, üçüncü həzzdən, dördüncüsü isə dəlilikdən ibarətdir. 
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Yaxşı dadın qaydalarına əsasən bakalın üçdə iki hissəsini dol-

duran köhnə qayda artıq tətbiq edilə bilməz. Qalın ayaqları 

olan geniş bakalların yalnız yarısını doldururlar. Dolu şüşədən 

ibarət olan çaxırı birinci ev sahibinin dadması qaydası köhnəl-

məyib. Buna görə özünə bir qurtum şərab tökür və onu dadır. 

Sonra qonaqların bakalını və axırda isə özününkünü qaldırır. 

Şərab süzərkən axırıncı damcı masa örtüyünə düşməsin deyə 

şüşəni tez döndərirlər. Şərab qrafində verilirsə, o zaman ağzı 

bağlı şüşədən fərqli olaraq şərabın dadına baxmaq düzgün 

sayılmır. Masa arxasında əllərinizi piyaləyə vurub qızdırmaq, 

iki əllə sıxmaq düz deyil. Başqalarından əvvəl masadan qalx-

maq nəzakətsizlikdir. Bunu ev sahibi yekunlaşdırır. O salfet-

kanı masaya qoyaraq, masadan qalxır. Onun arxasınca qonaq-

lar qalxır. Kişilər xanımların stullarını kənara çəkərək onlara 

kömək edirlər. Bununla yanaşı həddən artıq yemək və içmək 

olmaz. Masadan qalxarkən kişilər stulları əvvəlki vəziyyətində 

qoyurlar. Yemək qəbulundan sonra ev sahibi ilə bir yerdə işti-

rak edən fəxri qonaqlar qəhvə, çay, konyak, likör verilən qonaq 

otağına keçirlər. Qonaq otağında kişilər masada bir yerdə otur-

duğu qonşusuna qulluq etmək məcburiyyətində deyil. Kofeni 

ayaqüstə də içmək olar. 
 

QİDA ETİKETİ 
 

 Soyuq qəlyanaltını orta masa dəstinin köməyindən istifadə 

etməklə yemək olar. Bu zaman çəngəl sol əldə, bıçağı isə sağ 

əldə tuturlar. Çörəyi çörək qabından sol əllə götürüb pirojna 

qabına qoyurlar, kiçik bir parçasını qırıb ağıza aparırlar. Çörəyi 

çəngəl və ya başqa masa dəsti ilə götürürlər. Yemək qəbulunda 

masa arxasında oturarkən buterbrod verilir. Bunları masada qo-

naqlar özləri edirlər. Bu zaman yağ üçün bıçağı sağ tərəfdə pi-

rojna qabında qoyurlar. Bu bıçaq yağ götürmək üçün deyil, onu 

çörəyə yaxmaq üçündür. Sendviçləri əllə götürmürlər. Salatları 

həmişə masa dəstlərinin köməyi ilə yeyirlər. Xiyar, pomidor, 

turp mütləq kiçik olmalıdır. Onları yemək qabından sol əllə 
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götürüb öz qəlyanaltı qabına qoyurlar. Bıçaq və çəngəlin kö-

məyi ilə yeyirlər. Masanın üzərindən salat qablarını desert ve-

rərkən yığışdırırlar. Salat qarnir kimi istifadə edilə bilər. Əvvəl-

lər kartofu çəngəllə bir neçə hissəyə bölürdülər. Müasir etiket 

kartofu da çəngəl və bıçaqla yeməyə icazə verir. İsti kartof yum-

şaq, soyuyanda isə bərk olur. Şorbanı nimçədən qaşıqla, fin-

candan isə desert qaşığı ilə götürürlər. Qızardılmış balığı xüsu-

si balıqdəsti ilə yeyirlər. İsti ət yeməkləri langet, döyülmüş ət 

istisna olmaqla kotlet, bifştekst başqa iri masa dəstinin köməyi 

ilə yeyilir. Eyni zamanda ətdən böyük olmayan parçanı ayırıb 

bütün bunu yemək qurtarana qədər yeyirlər. Toyuq və digər 

quş əti isə çəngəl və bıçağın köməyi ilə yeyilir. Sümüklərini 

nimçənin kənarlarına qoyurlar. Pendiri dilimlənmiş və ya bütöv 

halda verirlər. Bununla yanaşı düz çini qabda bir parça pendir, 

yanında isə onu kəsmək üçün bıçaq qoyurlar. Qonaq 1-2 dilim 

pendir kəsir və onu öz nimçəsinə qoyur. Tortu isə masaya di-

limlənmiş şəkildə verirlər. Onu üç dişli çəngəllə, dondurmanı 

isə onun üçün qoyulmuş çubuqla yeyirlər. Çay ilə verilmiş li-

monu iki dişli çəngəllə götürür, fincana qoyur və sonra çay qa-

şığı ilə əzib onu sağdan qabın kənarına qoyur, onu yemirlər. 

Çayı içərkən limonu çıxarmayıbsa, bu zaman onu heç çıxarmır, 

o fincanda qalır. Qəndi, konfeti xüsusi tutacaqla götürürlər. Tu-

tacaqlar olmadıqda konfeti öz nimçənə qoyub sonra ağzına apa-

rırsan. Qutudan yemək qəbul edilmir. Masa arxasında çox za-

man meyvəni nə zaman yemək lazım olduğu haqqında sual 

yaranır. Meyvələri vazaya bütöv şəkildə qoyurlar. Vazadan isə 

onları sol əllə götürürlər. Vazadan alma və ya armud götürər-

kən desert və meyvə bıçağı ilə onun qabığını soyurlar. Sonra 

onu 2 yerə bölür, çəngəlin köməyi ilə yeyirlər. Yarısını yeyən-

dən sonra ikincisi qəbul edilir və eyni şəkildə davam edilir. 

Mandarinin qabığını soymaq çətin deyil. Portağal qabığını ha-

mar şəkildə soymaq lazımdır. Portağalı hissələrə bölüb onu 

mandarin kimi yeyirlər. Bananı isə mətbəxdə bir-birindən ayı-

rırlar. Masaya isə bananı tək şəkildə verirlər. Bananı vazadan 
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götürüb qırağından tutub qabığını soyurlar. Təmizlənmiş bana-

nı desert nimçəsinin ortasına qoyurlar. İri, qəşəng üzüm sal-

xımlarını da vazada masaya qoyurlar. Onun yanında isə bıçaq 

yerləşdirilir. Qonaqlar üzümdən kiçik salxım kəsib öz nimçə-

lərinə qoyurlar. Sonra isə giləsindən qoparıb yeyirlər. Tumları-

nı isə ağızdan çay qaşığının köməyi ilə çıxarıb nimçənin kəna-

rına qoyurlar. Gilas və vişnə yeyəndə də belə edirlər. Çiyələyi 

isə saplağından tutub götürür, şəkər pudrasına batırıb yeyirlər. 

Saplağını isə nimçənin kənarına qoyurlar. Təmizlənmiş çiyələ-

yi nimçəyə qoyub üzərinə şəkər pudrası səpib yeyirlər. Qarpızı 

dilimlənmiş şəkildə süfrəyə verirlər. Qarpızı meyvə çəngəli və 

bıçaqla yeyirlər. Onun tumlarını nimçənin kənarlarına qoyurlar. 

Yemişi isə mətbəxdə kəsir və içinin tumlarını təmizləyirlər. 

Onu masaya dilimlənmiş şəkildə gətirirlər. Qonaq dilim parça-

sını kəsərək ağzına aparır. Kivini təmizləyib dairə şəklində kə-

sib çəngəl və bıçağın köməyi ilə yeyirlər. 
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