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Ùöñåéí ÈÑÌÀÉÛËÎÂ
ÍÎÂÐÓÇ ÁÀÉÐÀÌÛ: ÒÀÐÈÕÈ-ÌßÄßÍÈ
ÌÀÙÈÉÉßÒÈ Âß ÑÅÌÀÍÒÈÊ ÑÒÐÓÊÒÓÐÓ
Азярбайъан халгынын мяняви мядяниййятинин етник-мифолоэи кейфиййятинин мцяййянляшдирилмясиндя, бу халгын гядим мифик эюрцшляриндян тутмуш, адят-яняняси, щяйат щаггында дцшцнъяляри барядя айдын тясяввцрляр ялдя едилмясиндя халг байрамларынын ролу олдугъа ящямиййятлидир. Халг мянявиййатынын эцзэцсц олан фолкллорун тязащцр формаларындан олан мятнлярдян фяргли олараг, байрам милли характери, милли
тяфяккцрцн спесификасыны чохсайлы параметрляр бахымындан якс етдирир.
Чцнки байрам (тябии ки, сонрадан мцхтялиф сийаси-идеоложи тясирлярля
халг шцуруна аид едилян байрамлар дейил, халгын милли варлыьындан гопуб эялян байрамлар нязярдя тутулур) бир тяряфдян етник-мифик эюрцшляри, диэяр тяряфдян космогоник бахышлары юзцндя мцкяммял бир систем
олараг якс етдирир, диэяр тяряфдян систем характери кясб едян ритуал-мифоложи семантикайа маликдир.
Щяр бир байрам, ритуал-мифоложи аспектдян йанашылдыгда, юз мцасир
вязиййятиня эялиб чатана гядяр дюрд ири мярщялядян кечмишдир:
1. Миф мярщяляси;
2. Ритуал мярщяляси;
3. Мярасим мярщяляси;
4. Байрам мярщяляси.
Мцасир байрам юзцнцн ритуал-мифоложи семантикасында бу мярщялялярин юзцнямяхсус хцсусиййятлярини бир-бири иля гаршылыглы ялагядя олан
лайлар шяклиндя йашатмагдадыр.
Щеч шцбщясиз, бир чох тцрк халглары иля бярабяр Азярбайъан халгынын милли-мяняви варлыьыны бцтцн дольунлуьу иля якс етдирян, цмумхалг сявиййясиндя гейд олунан, етник тяфяккцрцн арйылмаз функсионал
сявиййясиня чеврилян байрам Новруздур.
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Новруз байрамынын жанр типолоэийасы щаггында мцхтялиф мцлащизяляр вар вя онларын бюйцк яксяриййяти Новрузун йаз (бащар) байрамы
олмасына ясасланыр. Лакин Новруз байрамынын бу аспектдян елми дяйярляндирилмяси мцасир йанашмалар сявиййясиндя юзцнц доьрултмур,
яксиня бир сыра тутарлы антитезляря эятирир.
Проблемин мифоложи тяфяррцатларына кечмямишдян яввял цмумнязяри аспекдя ону гейд едяк ки, мювъуд арашдырмаларда Новруз байрамынын цмуми мифоложи стуруктурунун тяркиб елементи олмагла цмуми
дцнйаэюрцшцн тяркиб щиссяси кими юзцнц эюстярян йазла баьлы мювсцми
семантика цмуми мифолжи эюрцшляр контекстиндян чыхарылараг айрыъа бир
мифоложи систем, даща чох байрамын мифоложи семантикасынын юзц кими
тягдим олунмушдур.
Азярбайъан халгынын, о ъцмлядян тцрк халгларынын мяняви мядяниййятиндя сон дяряъя ящямиййятли мювгейя малик Новруз байрамынын
юз мифоложи вя ритуал семантикасынын дцзэцн шярщ едилмямяси бир-бири иля
ялагяли олан ики сябядян иряли эялмишдир:
1. Совет щакимиййяти илляриндя Азярбайъан халгынын етноэенезисинин
гейри-тцрк етник ареаллары иля хцсусян ирандилли халгларла баьламаг кими
идеоложи-сийаси сифаришдян гайнагланараг Новруз байрамы да даща чох
тцрк мядяниййятиня эенетик бахымдан щеч бир аидиййаты олмайан «Авеста» иля, зярдцштлцк дцнйаэюрцшц иля ялагяляндирилмишдир ки, долайысы иля
мифоложи системимиз дя эенетик бахымдан фарсмяншяли ареалла ялагялянсин
(1, 58).
2. Диэяр даща ъидди сябяб ися Новруз байрамынын юз мифоложи ясасында дайанан етник мифоложи эюрцшлярин дцзэцн елми принсипляриля изащ
едилмямясиндян иряли эялмишдир. Бу мифолоэийа елминин марксист-ленининст вя фялсяфи бахымдан материалист дцнйаэюрцш буховларындан азад
юз обйектив мейар вя принсипляриня малик бир сащя кими формалашмамасыны ифадя едир.
Биз Новрузу щям мювъуд мярасим-ритуал системинин елми
бахымдан юйрянилмяси, щям дя тарихи эенетик кюкляри иля танышлыгдан
сонра байрамла баьлы мювъуд фикир вя мцлащизяляря (чох тяяссцфляр
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олсун ки, бу сащядя ня гядяр чох тядгигат апарылса да, бу фикир вя мцлащизяляр консепсийайа чевриля билмямишдир) консептуал олараг йанашмаг зярурятини щисс етдик. Новруз байрамы ритуал-мярасими системи вя
мифоложи семантикасы етибариля бащарла, йазын эялиши иля дейил, инсанын йарадылышы мифи иля баьлыдыр. Тябии ки, узун илляр ярзиндя фолклоршцнаслыьын халгын тясяввцрцндя Новрузун даща чох бащарла ялагядя олмасы барядя
мцлащизяляри нормативляшдирмяйя чалышмасы вя мцяййян мянада буна
наил олмасы бизим бу консепсийанын щям кцтляви, щям дя профессионал
сявиййядя мцгавимятля гаршылашаъаьындан хябяр верир. Биз буну тябии
гябул етмякля йанашы, мясялянин мащиййятини айдынлашдырмаг цчцн аргумент вя якс аргументляря системли йанашмаьын тяряфдарыйыг. Илк нювбядя фолклоршцнаслыг дцшцнъямиздя нормативляшмиш мцлащизяляря ики
йарус цзря нязяр салаг:
1. Новруз байрамы юз тарихи-эенетик кюкляри етибариля «Авеста» мядяниййяти вя демяли, гядим Иран мядяниййяти иля ялагялидир. Тядгигатларда байрамын бащаръяшн, фярвярдин (илин биринъи айынын ады) вя с. адлар ады
алтында гейд едилмяси бунун нятиъясидир.
2. Новруз байрамы юз мифоложи семантикасы етибариля мювсцм характерлидир вя бцтцн ритуал структуру бахымындан бу семантиканы якс
етдирир.
Бу ики фундаментал истигамятдя йанлышлыг узун мцддят фолклоршцнаслыг дцшцнъямиздя щаким олмушдур. Йалныз эюркямли алим, мярщум
мифолог М.Сейидов Новрузун етник-мифоложи семантикасыны тцрк мифоложи контекстиня эятирмякля биринъи истигамятдяки йанлышлыгдан азад олмуш, лакин мифоложи арашдырмаларында Новрузун бащарла ялагясинин
цмуми, даща эениш мяфщум олан йарадылыш, тюряниш мифинин тяркиб елементляриндян олмасынын эюря билмямишдир (2, 49).
Биз байрамын ритуал семантикасынын тюрянишля ялагясиня кечмямишдян яввял байрамын мифоложи аспектлярдян ашаьыдакы изащыны тяклиф
едирик:
I. НОВРУЗУН МИФИК КЮКЛЯРИ:
I.1. Ритуал-мифоложи гайнаглары;
5
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а) Илкин космогонийа вя архаик ритуал контексти – тякрарланан заман вя тюряйиш ритми, инсанын йаранмасы мифи вя онун ритуала трансформасийасы;
б) Инсанын йаранмасы щаггында мифин заманын йаранмасы щаггында мифя кечиди контексти;
ч) Йарадылышла башланан заман контексти;
ъ) Заманла башланан йарадылыш контексти;
г) Тябиятин юлцб-дирилмяси щаггында мифик эюрцшлярля инсанын йаранышы мифинин вящдяти;
д) Илкин йараныш мифинин инсанын йаранмасы иля ялагяли дюрд цнсцр
мифиня трансформасийасы вя с.
Новруз Шярг халглары тяряфиндян рясми байрам кими гябул едилмяси тарихиня гядяр йухарыда гейд етдийимиз мифоложи мярщялялярдян кечякечя узун бир йол гят етмишдир.
Новруз байрамынын бцтюв мифоложи семантикасында халг мейдан
тамашаларындан тутмуш, айры-айры мювсим атрибутларына, кулинар атриибутларына гядяр бу «мифоложи йол»ун изляри юзцнц горуйуб сахлайыб. Бу
йолу байрама гядярки дюрд илахыр чяршянбяляр цзря нязярдян кечирилмяк
даща мягсядяуйьундур.
Мялумдур ки, Новруз байрамына гядяр дюрд чяршянбя эениш шякилдя
гейд едилир:
1. Су чяршянбяси;
2. Од чяршянбяси;
3. Йел чяршянбяси;
4. Торпаг чяршянбяси.
Бу чяршянбяляр инсанын дюрд цнсцрдян йарадылмасы щаггында динимифик эюрцшлярин символлашдырыр вя юз ритуал-мифоложи семантикасында йарадылыш просесини динамик просес кими тяъяссцм етдирир. Бу аспектляря айрыайрылыгда диггят едяк:
1. Су чяршянбяси.
Мялумдур ки, йарадылыш щаггында истяр гядим тцрк, истярся дя
ислами эюрцшлярдя су ян доминант елементдир. Щятта йарадылышдан яввял
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бцтцн варлыьын йалныз судан ибарят олмасы щаггында гядим тцрк мифи дя
мювъуддур. Цмумиййятля, дцнйанын яксяр халгларында су иля ялагядар
мифлярдя суйун бу кейфиййяти – од, торпаг, щава иля бярабяр йарадылышын
ясас цнсцрляриндян олмасы даща габарыгдыр. Яслиндя, Новруз байрамынын илк чяршянбясинин су ады иля гейд олунмасы инсанын йарадылыш просесинин илкин мярщялясинин гейд олунмасыдыр. Бцтцн су чяршянбясиндя
халг арасында бу эцн дя йашадылан мярасимляр бу фикри тясдиг етмякдядир. Су чяршянбясиндя суйун гутсал мащиййяти она инамда бир даща ифадя олунур. Бцтцн мифик мятнлярдя су щяйат верян, дирилдян, саьламлыг
вя хошбяхтлик верян бир сакрал инам обйекти кими чыхыш едир. Мясялян,
А.Нябийевин шярти олараг «Гурд вя су» адландырдыьы мифдя гурдун
йараланмыш баласы буз булаьын суйунун сакрал-мифик эцъц иля йенидян
щяйата гайыдыр. Мифик планда суйун бу йарадыъылыг, щяйатвериъилк функсийасы онун даща дярин мифоложи гатларда инсанын йаранмасында иштирак
едян дюрд цнсцрдян бири олмасы иля ялагядардыр. Азярбайъан фолклорунда, о ъцмлядян тцрк халгларынын фолклорунда су иля баьлы сакрал эюрцшляр, инам вя сынамлар да бунунла ялагядардыр.
2. Од чяршянбяси.
Новруз байрамы яряфясиндя кечирилян икинъи чяршянбя – од чяршянбяси дя инсанын йарадылыш просесинин икинъи мярщялясинин, од цнсцрц иля
баьлы мярщялянин ритуал-мифик тязащцрцдцр. Мювъуд тядгигатларда
байрам яряфяси одла баьлы ритуал вя мярасимлярин актив мювъудлуьу даща чох одун сакрал мащиййяти иля ялагядардыр.
Мясялянин етник-мифоложи контекстинин бу ъцр мцяййянляшдирилмяси бахымындан йанлыш гойулмасы байрамын атяшпярястлик вя долайысы
иля йалныз ирандилли халгларла баьланмасыны, бу да юз нювбясиндя халгымызын етноэенезесинин гейри-тцрк контекстиндя ахтарылмасына эятириб
чыхармышдыр. Гядим тцрк мифолоэийасынын юзцндя одла баьлы мцхтялиф
мотивляр мювъуд олмушдур вя Новруздакы одла баьлы ритуаллар бу эюрцшлярля баглыдыр. Байрам яряфясиндя кечирилян яски ритуаллардан олан
«Году хан» ойуну, онунла баьлы мятнляр бу култун сырф тцрк мифолоэийасындан гайнагландыьыны сцбут едир. Од култунун йарадылышла ялагяси
7
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ися илк дяфя, епизодик дя олса, М.Сейидовун тядгигатларында яксини тапмышдыр. Гам-шаман мярасиминдян сющбят ачан алим йазыр: «Тюряндя,
оъаьын чеврясиндя отуранлар дяфи (давулу – Щ.И.) Эцндоьан йюндян
Эрибатана дыьырлайырдылар... Дяфин эцндоьандан эцнбатана доьру щярякяти, сюзсцз ки, эцняшя инамла илишэилидир. Гамлар дяфя йаранышын бялэяси кими бахырдылар. Йарадылыш космогонийасы иля илишэяли бу эюрцш юз яксини гам-шаман дяфиндя тапмышдыр» (2, 56).
Эюрцндцйц кими алим шаман давулунун эцняшин вя йарадылышын
символу кими изащ едир. Одун тцрк мифик эюрцшляриндя дцнйа аьаъы иля
ялагяси дя сон дяряъя мараг доьуран мифоложи эюрцшлярдяндир. Яски
тцрк инамына эюря, оду инсанлар илк олараг аьаъ коьушунун дибиндян
ялдя етмишдиляр. Одла баьлы тцрк мифик эюрцшляри, мцяййян мянада,
атяшпярястликля бирляшяряк Новруз байрамынын ритуал семантикасына
трансформасийа олунмушдур. Лакин диггятля бахылдыгда одун Новруз
байрамынын мярасим системиндя ойнадыьы функсийанын эенетик кюкляри
етибариля йарадылыша эедиб чыхдыьынын шащиди олуруг. Онун нясил вя сойун
горуйуъусу олмасы системи буну даща бариз эюстярир: С.Щаъы йазыр:
«Атяш тцрк халгларында мцгяддяслийи, гутсаллыьы горуйан варлыглардан
биридир. Яски дцшцнъяйя эюря, атяш оъаьы, оъаг да еви, сойун давамыны
тямсил едир. Атяш танрысы, атяши вя оъаьы горуйур. Атяшя су тюкцлмяз,
она пис сюз дейилмяз. Хакаслар атяшин сцрякли олараг йандырар сюнмясиня имкан вермязляр» (3, 27). Мцяллифин сон дяряъя дягиг мцшащидя етдийи кими, одун гутсаллыьы, сойун, нясилин, демяли, йарадылышын сцряклилийинин горуйуъусу вя щамиси статусунда чыхыш етмяси онун бу няслин илкин йаранышында иштиракы иля ялагядардыр.
Новруз байрамы яряфясиндя од култунун доминантлыьы вя актив
йарадылыш семантикасы тцрк мифоложи эюрцшляринин яъдад култу иля ялагяли
мифик эюрцшляр контекстиндя дя цзя чыхыр. Мифоложи эюрцшляря эюря бирибири иля зиддиййят тяшкил едян анлайышлар, хцсусян гадын вя киши башланьыълары тцрк халгларында Цлэен вя Ерлик образларында якс олунмушдур.
Ики зиддиййятин вящдятиндян Инсан йараныр. Тцркцн яъдад статусунда
бу зидд тяряфлярдян бири кими гадын статусунда гурд чыхыш едир. Гурдун
8
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тюрянишля баьлы олмасы щаггында мяшщур мифик эюрцшляр буну сцбут
едир. Гурд ися тцрк мифик эюрцшляриндя щям дя эцняш вя одла ялагялидир.
Бир сыра тцрк халгларында сойун атасынын эюй гурд шяклиндя эюйдян
шцанын ичиндя йеря ендийи билдирилир. М.Сейидов йазыр: «Гурдун шцанын
ичиндя эялмяси онун Эцняшин бялэяси олдуьуну эюстярир» (2, 64).
Яъдад култунун, тотемин, гурдун эцняшля, одла эенетик-мифоложи
ялагяси одун култ кими ирандилли халгларын мифолоэийасындан фяргли олараг, тцрклярдя илкин йаранышла ялагясинин эюстярир. Ялбяття, Новруз яряфясиндя од чяршянбя ритуалларынын мятн арсеналында бу йарадылыш эениш
якс олунмушдур. Мясялян, Азярбайъан инанъ системиндя од вя доьулуш, йарадылыш анлайышлары арасында паралелляри мювъуддур:

Эцн доьанда доьулан ушаг эюйчяк олар.
Эцн доьанда доьулан ушаг ъянэавяр олар.
Демяли, Новруз яряфяси од чяршянбяси дя юз мифик семантикасы етибариля Инсанын, Адямин йарадылыш просесини якс етдирир вя тцрк оьлу бу чяршянбяни байрам етмякля юз йарадылышынын икинъи мярщялясини гутлайыр.
3. Йел чяршянбяси:
Новруз байрамы яряфясиндя кечирилян йел чяршянбяси дя йараныш просесинин цчцнъц мярщялясини тяшкил едир. Яэяр торпаг вя су инсан йарадылышынын материалыны, мадди ясасыны тяшкил едирся, од вя йел бу материалын
йарадылмасында кянар васитячи статусунда чыхыш едир. Беля ки, йарадылышла
баьлы дюрд цнсцр мифиндя йарадылышын мадди ясасы олараг торпагла су
бинар оппозисийадырса, бу материалын йарадылыша чеврилмяси просесиня тякан верян васитяляр кими йелля од да бинар оппозисийададыр. Йарадылыш
мифолоэийасында торпагла суйа даща чох статиклик, донуглуг, йелля ода
ися динамиклик, щярякят хасдыр. Бу мянада йел, щава бирбаша илащи
гцввянин ирадясинин ифадяси кими чыхыш едир. Яски тцрк мифоложи мятнляриндя бу мифин мянтигиндян иряли эяляряк йел даща чох антропоморфлашдыррылмыш, ъанлы, чевик бир варлыг кими тясяввцр едилмишдир. Бу тясяввцрляр даща чох «Йел баба» мифик образына консентрасийа олунмуш9
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дур. Бязи щалларда мянфи чаларла да хатырланан Йел баба юзцнц яксярян
мцсбят образда эюстярир:

Йелли бабам,
Йел бабам.
Телли бабам,
Тел бабам.
Эцлпяринин арпасы,
Ханмурадын йармасы.
Нобатда далда галды,
Ушаглар дарда галды.
Чийнимя дцшдц башым,
Йатды дяэирман дашым.
Йахуд:

Ай йел баба, йел баба,
Гурбан сяня эял баба.
Тахылымыз йердя галды,
Йахамыз ялдя галды.
А йел баба, йел баба,
Гурбан сяня эял баба.
4. Торпаг чяршянбяси. Сонунъу илахыр чяршянбя торпаг чяршянбясидир.
Йухарыда да гейд етдийимиз кими, торпаг инсан йарадылышынын ясас
мадди ясасы олмаг етибариля бу просесдя сон дяряъя ящямиййятли бир
мювгейя маликдир. Торпаг мцгяддяслийинин тцрк мифоложи эюрцшляри иля
бярабяр, етник-яхлаги дяйярляр системиндя йурд, вятян, ел-оба анлайышы
иля, йарадылышын мадди ясасы олмасы иля баьлы олараг сакрал мифоложи семантикайа да маликдир. Йазда торпаьын ойанмасынын мифик кюкляри дирилмя, ъанланма анлайышы иля ялагядардыр. Бу ися илк нювбядя инсанын йарадылышы мифиндян гайнагланыр.
10
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Эюрцндцйц кими, Новруз байрамынын ритуал-мифоложи семантикасында йарадылыш мифик эюрцшляри сон дяряъя системли бир мифолоэи систем олараг мювъудлуьуну горуйуб сахламагдадыр.
II НОВРУЗУН ТАРИХИ КЮКЛЯРИ:
Новруз тягвими ян гядим тягвимлярдян бири щесаб едилир вя о, эцняшин щярякятиня ясасланыр: дягиглийи иля илащи мязмун дашыйыр. Новрузла
баьлы бизя мялум олан ян гядим тягвим Миладдан юнъя 505-ъи илдя
бярпа едилмиш Йени Авеста тягвимидир, буна Зярдцшти сялнамяси дя дейирляр. Еля бурадаъа гейд едяк ки, ян гядим Авеста щаггында верилян
мялуматлар онун Азяр-тцрк мцщити иля баьлы олмасыны вя маглар тяряфиндян тялим едилиб йайылмасыны тясдиг едир.
Магларын тяртиб етдийи гядим Авеста тягвиминя эюря, илин узунлуьу
360 эцн щесаб олунмуш, дягиглик итмясин дейя, иля щяр алты илдя бир ай,
щяр йцз, ийирми илдя ися даща бир ай ялавя едилмишдир. Мящз 505-ъи илдя,
Т.Даранын дюврцндя бярпа едилмиш Зярдцшти сялнамясиня эюря илин узунлуьу 365 эцн щесаб едилмиш, иля щяр дюрд илдя бир эцн, щяр 120 илдя бир ай
ялавя едилмишдир.
Ислам дининин мейдан эялмяси ислами тягвим йаратмышдыр: 636-ъы илдя
Хялифя Юмярин заманында 622-ъи ил мцсялман ерасынын биринъи или кими гябул едилмиш вя ил Щиъри-Гямяри тягвим ясасында щесабланмышдыр. Мящяррям айынын бири Щиъри-Гямяри тягвимин биринъи эцнц сайылмышдыр. Цмуммцсялман дцнйасында Мящяррямин бири имамларын тязийя эцнцня тясадцф
етдийиндян вя цстялик Щиъри-Гямяри тягвим нязярдя тутулан ан дягиглийиня
имкан вермядийиндян бир чох чятинликляр ортайа чатмышдыр. Бир тяряфдян ислами дцнйаэюрцш Новрузун кечирилмясини саймамышдыр, диэяр бир тяряфдян
ися Щиъри-Шямси тягвимин бярпасы ися тцрк щюкмдары Атабяй Мялик Шащ
Ъялаляддин Сялъугинин (1072-1092) дюврцндя баш вернмишдир. Мянбялярин
эащ щиъри 468, эащ да щиъри 475 рягямляри иля гейд етдийи бу тарих Миладын
1076 вя 1083-ъц илиня уйьун эялир. Мялик шащын щакимиййяти илляриня дцшцр.
Ъялали адыйла мяшщур олан бу тягвим Новруз байрамынын рущани ящвалрущиййясинин яксиня олараг бир даща рясмиляшдирилмясиня, яслиндя ися тцрк
рущуна гайыдыша хидмят етмякля йанашы дягиглийи иля дя щейрятамиздир.
11
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Ъялали тягвиминя эюря илин узунлуьу 365 эцн, 5 саат, 49 дягигя, 15 санийя,
48 рябиядир. Бу гядяр мцкяммял бир тягвимин щазырланмасы тцрклярин чох
дярин астрономик биликляря малик олдугларыны сцбут етмякдядир. Бу факт
щям дя дащи тцрк мцтяфяккири Йусиф БалаСАгунлу Улу Хас Щаъибин
(1017-1077) «Гудатгу-билик» ясяриндя 7 планетин – Сатурн, Йупитер,
Марс, Эцняш, Венера, Меркури вя Айын сырасы иля Сякянтир, Онгай,
Кцрцд, Йасыг, Севит, Арзу вя Йалъыг шяклиндя садаланмасы, 12 бцръцн –
Гузу, йахуд Гоч (Щямял), Уд, йахуд Буьа (Сур), Ярянтир, йахуд
Якизляр (Ъовза), Гучуг, йахуд Хярчянэ (Сяратан), Аслан, йахуд Шир
(Ясяд), Буьдабашы, Гыз, йахуд Башаг (Ъцнбцля), Цлэц, йахуд Тярязи
(Мизан), Чайан (Ягряб), Йай, йахуд Охатан вя йа Гювс вя Каман
(Гювс), Оьлаг (Ъядид), Кяняк, йахуд Долча (Дялв), Балыг (Щут) сюзляри
иля ифадяси тцрк астрономик терминолоэийасындан хябяр верир.
Щям Мящщяррямин 1-дя, щям дя йаз эеъя-эцндцз бярабярлийи, йени или
анында гейд етмяк чятинликлярля мцшаийят едилдийиндян Ъялали тягвими
ясасында Новрузун кечирилмяси щаггында фярман верилир. Бу фярман II Шащ
Аббасын вяфатындан бир аз сонра унудулмаьа башласа да, халг тцрканя адят
янянясиня садиг галараг Новруз байрамыны кечирмякдя давам етмишдир.
1673-ъц ил март айынын 21-дя Чухурсабад (Чухурсяд) бяйлярбяйи Сяфигулу ханын гонаьы олан франсыз таъири Жан Батист Шардян орада Новрузун неъя кечирилдийини нюгтябянюгтя излямиш, беля бир нятиъяйя эялмишдир
ки, о, мяншя етибариля дини дцнйаэюрцшлярля баьлы дейилдир: бязи йерлярдя 3,
бязи йерлярдя ися 8 эцн давам едир. Ону щям «султан Новруз», щям дя
«Тязя палтар байрамы» адландырырлар. Шардянин тясвириня эюря, йасты дамларда вя мейданчаларда сяманы хцсуси алятляр васитясиля мцшащидя едян
мцняъъимляр Эцняшин Гоч бцръцня дахил олмасы иля йаз эеъя-эцндцз
бярабярлийи анынын башландыьыны ишаря едирляр. Бу заман артиллерийа вя
мушкетлярдян атяш ачмагла байрамын башландыьы халга хябяр верирляр:
наьаралар, шейпурлар, эярянайлар сяслянир. Шащ байрамын I эцнц халгыны,
II эцнц алимляри, хцсусиля астрономлары, III эцнц дин хадимлярини, IV эцнц мящкямя цзвлярини, V эцнц яйалят щакимлярини, VI эцнц юз валидейнлярини, сонракы ики эцн ярзиндя ися юз ушагларыны тябрик едир (4, 279-288).
12
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Кцсцлцлярин барышдыьы, щамынын бири-бириня щядиййя вердийи бу байрамда тякъя палтарлар дейил, щям дя щиссляр вя дуйьулар да тязялянир. Шардян
Иряванда Сяфигулу ханын сарайында йумурталарын рянэляндийинин, говурьаларын говрулдуьунун, лязиз хюряклярин биширилдийинин шащиди олур. Шардянин мялуматына эюря, шащ юз щярямляриня бойанмыш вя гызыл суйуна чякилмиш йумурта эюндярирмиш. Йарашыглы тярязи эюзляриня гойулмуш йумурталарын цзяриндя дюрд инъя тясвир вя йа минцатцр олурмуш. Она эюря ки,
йумуртаны шейлярин мяншя вя башланьыъы щесаб едирмишляр.
XIX ясрин илк илляриндян рус империйасы тяряфиндян ишьал едилян Азярбайъанда халг бир илдя 3 дяфя – Мящяррямин 1-дя, йанварын 1-дя вя йаз
эеъя-эцндцз бярабярлийи анында йени ил кечирмяк мяъбуриййятиндя галыр.
Бунлардан биринъисини рущани алям, икинъисини дювлят щимайя етдийи щалда,
Новрузу халгын юзц йашадыр. Новруз байрамына эюря рущани аталардан
вя дювлят хадимляриндян тябрик эюзляйян халг бунунла тарихи-эенетик
йаддаш кодларыны горуйуб сахалайыр. Бир дя 1918-1920-ъи иллярдя ъями 23
ай йашайан Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти дюврцндя Новруз рясмиляшдирилир, лакин Шура щюкцмяти тяряфиндян тезликля ляьв едилир. Йенидян илляр
кечир вя нящайят, 1967-ъи илдя Новрузун хцсуси гярарла дювлят сявиййясиндя кечирилмясиня наил олан Шихяли Гурбанов еля щямин ил байрамын 7-ъи
эцнц – мартын 27-дя гяфлятян вяфат едир. Вя ян нящайят... Азярбайъан
милли мцстягиллик дюврцня гядям гойур: Новруз йенидян дювлятин гярары
иля рясмиляшдирилир. Цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийев Азярбайъанда
щакимиййятя эялдикдян сонра милли-мяняви дяйярляримиз йцксяк инкишаф
мярщялясиня гядям гойду. Бу сийасятин тяркиб щиссяси вя давамы олараг
Новруз байрамы сюзцн щягиги мянасында йенидян халгымыза гайтарылды.
ЯДЯБИЙЙАТ
1. Дадашзадя А. Азярбайъан халгынын орта яср мяняви мядяниййяти. Бакы, Елм,
1985
2. Сейидов М. Йаз байрамы. Бакы, Эянълик, 1980
3. Щаъы С. Милли дцшцнъямизин гайнагларындан Новруз байрамы. «Билэе» Йайын,
Танытым, Тещлил, Елештири Дерэиси. Ататцрк Башганлыьы Йазылары. 2004, №40
4. Шардян. «Сяйащятнамя». II ъ. Амстердам – 1711
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Ъялал ГАСЫМОВ
НОВРУЗ БАЙРАМЫ МИЛЛИ-МЯНЯВИ ДЯЙЯРЛЯРИН
РЕПРЕССИЙАСЫ КОНТЕКСТИНДЯ
Новруз байрамы Азярбайъан милли-мяняви дяйярляр тарихинин айрылмаз щиссясидир. Милли тарихимизин бцтцн епохал щадисяляри, сийасиидеоложи дяйишикликляри бу байрамын йаддашына щякк олунмушдур. ХХ
ясрин яввялляриндя – 30-ъу илляр сталинизм репрессийалары дюврцндя милли
мядяниййятимиз бцтювлцкдя репрессийалара, бир чох щалларда мящвя
мяруз галдыьы кими, бу ганлы тягибляр Новруз байрамындан да йан
кечмяди. Щямин дюврдя «Новруз» байрамынын кечирилмяси гадаьан
едилди. Лакин бу байрама ислам дининин галыьы кими бахан болшевизмин
бцтцн ъящдляриня бахмайараг, ону халгын йаддашындан силя билмяди.
Юз тарихи яняняляриня садиг галан халг бу мярасимин мейданларда
олмаса да, мянзиллярдя кечирилмясиня наил олду. «Новруз» 1920-ъи
иллярин яввялляриндя дювлят тяряфиндян милли байрам кими гейд едилирди.
Щятта Н.Няримановун тяшяббцсц иля Азярбайъан Ингилаб Комитяси
«1921-ъи ил мартын 22-дяк йол верилмиш фярарилийя эюря ясэярляря вя щярби
гуллугчулара гаршы галдырылмыш ишлярин хятм едилмяси щаггында» декрет
гябул етмишди. Щямин декретдя эюстярилирди ки, мцсялманларын Новруз
байрамы иля ялагядар олараг, Азярбайъан Ингилаб Комитяси ъари ил
(1921-ъи ил нязярдя тутулур – Ъ.Г) мартын 22-дяк фярарилик етдикляриня
эюря щябс едилиб ъяза чякмя йерляриндя сахланылан бцтцн ясэярлярин вя
щярби гуллугчуларын истинтагы дайандырылсын вя онлар тяхиря салынмадан
азад едиляряк юз щярби щиссяляриня эюндярилсин».
Эюрцндцйц кими, XX йцзиллийин 20-ъи илляринин яввялляриндя бир милли
байрам кими «Новруз» хиласкарлыг миссийасы йериня йетирир, щятта щябсдя
оланлар онун сайясиндя азадлыьа бурахылырды. Лакин 1920-ъи иллярин сонундан етибарян о, юзц тядриъян сыхышдырылмаьа вя йасагланмаьа башлайыр. 30-ъу иллярдян башлайараг «Новруз»а гаршы тящдидляр йени вцсят алыр.
Йери эялмишкян гейд едяк ки, Ябрягунис район партийа комитясинин катиби
14
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Муртуз Щцсейн оьлу Сцлейманову щям дя она эюря партийа сыраларындан
азад едиб щябс етмишдиляр ки, о, «1936-ъы илдя «Новруз» байрамында ахыр
чяршянбя эцнц бцтцн дини фанатикляр юз доьма ювладларынын мязарыны
зийарят етдийи бир вахтда, мящз ахыр чяршянбя эцнц о, мярщум гызынын
гябрини тямир етдирмишдир» (1). Новрузун йасагландыьы дюврдя партийа
ишчисинин беля бир аддымынын эцллялянмя иля нятиъяляняъяйи ися айдындыр.
Байрамын йасагланмасына ясас сябяб кими «Новруз»ун исламдан
вя йа Ирандан эялмя олдуьу эюстярилирди. Артыг чохдан сцбут олунмушдур
ки, тцрклярин малдарлыг, якинчилик, боллуг, дини-мифоложи, дини-идеоложи, еляъя
дя тягвим эюрцшляри иля баьлы олан «Новруз» байрамы ислам мяншяли дейил
(сечмя бизимдир – Ъ.Г.). Тарихи гайнаглардан да айдын олур ки, бу
байрам «щяля гядим Шцмер дюврцндян башлайараг йени илин башланьыъы
кими» (2, 276) гейд олунур. Бязи мянбялярдя ися бу байрамын
Ящямяниляр дюврцндя (е.я. 558-330) эениш гейд едилдийи эюстярилир. Бир
чох мянбялярдя ися «Новруз»ун «Адямин йарадылдыьы эцн», «Нущун
эямисинин торпаьа отурдуьу эцн», «Тцрклярин Ерэенекондан чыхдыглары
эцн», «Дцнйада илк щюкмдар щесаб едилян Кяйумярсин ады иля баьлы
эцн», «Ъямшидин Азярбайъана сяйащяти иля баьлы эцн», «Атяшпярястикликдян галан бир байрам», «Йунус пейьямбярин балыьын гарнындан чыхдыьы эцн», «Щязряти Мящяммядин пейьямбярлик хялятини эейдийи
эцн», «Имам Ялинин хилафятя эялдийи эцн», «Имам Ялинин доьум эцнц»,
«Кцсцлцлярин барышмасы цчцн имам Яли тяряфиндян елан едилян байрам»,
«Имам Яли иля Фатиматцз-Зящранын евляндикляри эцн» вя саир эюстярилир.
Еля бу сыраланмалара нязяр салсаг эюрярик ки, «Новруз» байрамы
исламдан чох-чох яввял тцркляр тяряфиндян йарадылмыш вя кечирилмишдир.
Бязи арашдырыъылар «Новруз» байрамынын 12 мин ил бундан яввял кечирилдийини гейд едир (3, 147). Щягигятян дя, бу байрамда иъра олунан
мярасимлярин излярини «Билгамыс»да эюрмяк олур.
Гайнаьыны шумерлярдян алан Новруз бюйцк бир тарихи тякамцл йолу
кечмишдир. Шцбящсиз ки, кечилмиш бюйцк йолда беля бир мювсцм мярасими
юзцндя тарихин мцййян излярини йашадараг формалашмыш вя тякмилляшмишдир. Бязи алимляр Новруз байрамында тонгалын цзяриндян атылмаьын зяр15
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дцштиликля щеч бир ялагяси олмадыьыны билдирир вя фикирлярини бунунла ясасландырмаьа чалышыр ки, «Зярдцшт дининя эюря ися од мцгяддяс щесаб олунмуш
вя она ситайиш едилмишдир. Беля олдугда мцгяддяс сайылан одун цстцндян
тулланыб «азар-безары», «аьырлыьы-уьурлуьу» онун цстцня тюкмязляр. Демяли, бурадан беля нятиъя чыхыр ки, «...мярасимдя одун мцгяддяслийиня
йох, азары-безары йандырыб мящв етмяк гцдрятиня малик яламятляр йашамагдадыр. Башга сюзля дейился, бу мярасим атяшпярястликдян чох-чох гядимдир. О дюврдя од мцгяддясляшдирилиб мябуд дяряъясиня галдырылмамышдыр. Одла йанашы суйу да зярдцштиляр мцгяддяс билмиш, ону сюймяйи,
мурдарламаьы эцнащ саймышлар. Амма адамлар «Новруз» байрамынын
илк эцнцндя сцбщцн эюзц ачылан кими эялиб цч кяря ахар су цстцндян
тулланыр вя щяр кяря «аьырлыьым-уьурлуьум», «азарым-безарым тюкцл» –
дейирляр. Щямчинин ахшамдан бош сахладыглары су габларыны да юзляри иля
эятириб Новрузун илк эцнцнцн суйу иля долдурурлар. Бу судан евдя
галанларын, ев-ешийин, йорьан-дюшяйин дя цстцня сяпирляр. Эюрцндцйц
кими, ода олан мцнасибят су иля баьлы да ейни иля тякрар едилир» (4, 108).
Бурадан беля эюрцнцр ки, од вя су мцгяддяс олдуьуна эюря онун
цзяриндян тулланмаг олмаз. Гядим инсан «аьырлыьым-уьурлуьум, дцш бу
одун вя йа суйун цстцня» фикри вя йа ямяли иля одун вя суйун мцгяддяслийиня хялял эятирмир. Цстцндян тулланмагла онлары мурдарламыр,
тящгир етмир. Инсан мцгяддяс щесаб етдийи щяр щансы бир шейдя шяфавериъи
яламят ахтарыр вя она эюря дя она пянащ апарыр. Диэяр тяряфдян, одда вя
суда тямизлянмя физики вя рущи тямизлянмяни дя нязярдя тутур. Одун
цзяриндян тулланманын башга бир инанъла да баьлылыьы вардыр. Беля ки,
яски инанъа эюря ода гядярки мярщяля кющня или, оддан сонракы мясафя
ися йени или вя йа йени эцнц ифадя едир. Она эюря дя, инсанлар йени эцня
шяр гцввялярля бирликдя дахил олмамаг цчцн шяр гарышанда (адятян,
эцнцн икинъи йарысында) галадыьы тонгалла, мцгяддяс щесаб етдийи одла
(ишыгла) онлары говур, шяря гаршы цсйан галдырараг онлары кющня илдя
сахламаг истяйир. Демяли, инсанлар йени эцня вя йа йени иля щям рущи,
щям дя физики мянада саф, саьлам, пак вя тямиз чыхмаьа чалышыр. Бу
заман мцгяддяс щесаб етдийи одун кюмяйиндян истифадя едирляр.
16
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Мараглыдыр ки, бир чох диэяр чаьдаш тядгигиатларда да «од», «атяш»
цнванлы сюздян, атяшпярястлик ийи эялир дейя, ону ишлятмякдян чякинирляр.
Беля ки, «Новруз»да атяш вя одла баьлы инамларын атяшпярястликля ялагясиня
етираз етмяйя чалышырлар. Эюрцнцр, тарихя сосиалист реализм мцстявисиндян
бахышымыз щялялик там тязялянмяйиб. Яэяр фолклор узун ясрлярин сынаьындан
чыхмышдырса вя озцндя заманын излярини йашадырса, бундан нийя горхмалыйыг. Сон тядгигатларымызда «Новруз»ла атяшпярястлик арасындакы ялагядян
дейил, ялагясизликдян нийя данышмалыйыг? Ейни эенин вя кюкцн йаратдыьы
мядяниййят нцмунясиндя йахынлыгдан йох, узаглыгдан, ейниййятдян
дейил, фяргдян данышмаг бизя ня верир? Фикримизъя, мянявиййатымыза вя
яхлагымыза там ахыра гядяр щопмамыш вя чюкмямиш, щялялик метастаз
вермямиш сосиалист тяфяккцр тярзиндян имтинанын вахты чохдан чатмышдыр.
Бурдан беля эюрцнмясин ки, биз Новрузу зярдцштлцкля, атяшпярястликля баьлайыр вя йа онун йарандыьы тарихи бир гядяр ирялийя вя йа эерийя чякирик, хейр. Лакин яминликля гейд едирик ки, зярдцштилийин изляри дя
Новрузда бу вя йа диэяр дяряъядя горунуб сахланылыр. Даща доьрусу,
гядим дюврлярдя «Тур», «Тура» адландырылан бу байрам щямишя индики
формасында олмамыш, заман кечдикъя даща да тякмилляшмиш (ейни заманда дюврцн, заманын да излярини юзцндя йашатмыш) вя эениш йайылмышдыр. Диэяр тяряфдян, оду Зярдцшт вя йа атяшпярястляр кяшф етмямиш
(йаратмамыш), мювъуд оланы мцгяддясляшдиряряк дин сявиййясиня галдырмышлар. Мцасир тядгигатлар эюстярир ки, ода инам щяля танрычылыг дюврцндя дя олмуш, лакин дин сявиййясиня галхмамышдыр. Танрычылар да ода
гурбан кясмиш вя ону башгасына вермяйи, щятта евдян чюля чыхармаьы
гябащят щесаб етмишдир. Унутмаг олмаз ки, дцнйанын йаранышы иля
баьлы дюрд атрибутдан бири дя оддур. Она эюря дя, одла баьлы олан яски
инам вя инаъларын щамысыны атяшпярястликля баьламаг вя йа онларын адына йазмаг доьру дейил. Фикримизъя, Новруз байрамынын семантик структурунда архетипдя дуран гядим тцрк нцвяси иля атяшпярястлик-зярдцштилик
лайыны бири-бириня говушмуш щалда ващид систем олараг арашдырмаг даща
доьрудур. Беля ки, Новруз байрамы ясасян Аврасийа материкиндя (бурйа
Шимали Африканы да аид етмяк олар) фяргли етник бирликляри, сийаси-идеоложи
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гурулушлары, мядяниййят тарихинин дцняни вя буэцнцнц, фяргли дини бахыш
вя идеолоэийалары, линвистик ареллары, етнографик юзцнямяхсуслуглары бир
арайа эятирмякля онлары ващид сосиал-мядяни, милли-психоложи моделдя бирляшдирян трансмилли сивилизасийа феноменидир. Бу байрам юз илкин кюкляриня
эюря мифоложи дцшцнъя чаьына – бяшяриййятин юз йашамыны ритуал-мифоложи
давраныш формуллары ясасында эерчякляшдирдийи дювря дайаныр. Гядим
Новруз ритуал-мифоложи комплекси даща сонралар мцхтялиф динляря нцфуз
етмиш, фяргли дини-идеоложи бахышлара гарышмышдыр. Беля щесаб едирик ки,
Новруз байрамы тарихян мювъуд олдуьу трансмилли мякан-заман системиндя, ясасян, бир чох ящямиййятли мифоложи-дини, дини-идеоложи бахышларын, дцнйаэюрцшц системляринин ичярисиндян кечмишдир. Она эюря дя,
мцасир дцнйада кямиййят вя мязмун эюстяриъиляриня эюря сон дяряъя
зянэин семантик структура малик олан Азярбайъан Новруз байрамынын
символикасыны, атрибутлар сисемини ашаьыдакы мифоложи, дини системлярдя
вя дини-мифоложи дцнйаэюрцшляриндя ахтармаг мягсядяуйьундур:
1. Шаманизмин (шаманчылыг дини, шаман мифоложи тясяввцрляр системинин) нцмунясиндя яски тцрк мифоложи-анимистик дцнйаэюрцшцндя;
2. Ясас эюстяриъляри сявиййясиндя монотеист дин сявиййясиня
галхмыш вя Авропа тядгигатчыларынын «танрычылыг» («тенгрианство») адландырдыглары динин нцмунясиндя тцрк дини-милли дцнйаэюрцшцндя;
3. Семантик мащиййятиня эюря политеизмя дайанан зярдцштилийин
нцмунясиндя яски Азярбайъан вя Иран яразисиндя йашайан етносларын
гядим мифоложи-дини дцнйаэюрцшцндя;
4. Пейьямбяри (вящй дашыйыъысы) Муса (я.) олан йящудилийин нцмунясиндя бу дини гябул етмиш хязяр тцркляринин дини-мифоложи дцнйаэюрцшцндя;
5. Пейьямбяри (вящй дашыйыъысы) Иса (я.) олан христан дининин нцмунясиндя бу дини гябул етмиш тцрк халгларынын дцнйаэюрцшцндя;
6. Пейьямбяри (вящй дашыйыъысы) Мящяммяд (с.) олан ислам дининин нцмунясиндя Азярбайъан вя башга мцсялман тцрк халгларынын
дини дцнйаэюрцшцндя.
Мараглыдыр ки, «Новруз» байрамы илк дяфя тягиб вя тязйигляря
Азярбайъанда исламын йайылдыьы дюврдя мяруз галмышдыр: «Хурафат бу
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байрамы узун мцддят унутдурмаьа чалышмыш, щятта ону дюрдцнъц хялифянин щакимиййятя эялмяси иля баьламаьа ъящд етмишдир. Лакин бунун
сонрадан гондарылдыьы шцбщясиздир. Яввяла, мцсялман байрамлары
гямяри тягвимя ясасландыглары цчцн илбяил юз йерлярини дяйишдикляри, йяни
башга-башга вахтларда, башга-башга фясиллярдя иъра едилдикляри щалда,
Новруз сабит бир шякилдя анъаг вя анъаг йазын биринъи эцнц гаршыланыр.
Еля буна эюря дя рущаниляр эцзяштя эетмяйя мяъбур олдугдан сонра
беля, бу байрамы ясил дини байрамлардан фяргляндирмяйя чалышмышлар.
Щятта Новрузу мясхяряйя гоймаг, щюрмятдян салмаг, тящгир етмяк
мягсяди иля ону «топал байрам», «шикяст байрам», йяни щярякят едя
билмяйян байрам адландыранлар да олмушдур» (4, 107).
Эюрцндцйц кими, Азярбайъанда исламын эениш йайылдыьы дюврдя
«Тура» байрамыны гадаьан етмяйя ъящдляр олмуш, лакин бу байрамы
горумаг цчцн она «Новруз» ады верилмишдир. Фикримизъя, Новрузу
Мящяммяд пейьямбяр (с.) вя Имам Ялинин (я.) адына баьлайанлар бу
мярасими хилафятдян горумаьа чалышыб, Мящяммяд пейьямбярин (с.)
вя еляъя дя Имам Ялинин (я.) адындан сипяр кими истифадя едиб ону беля
адландырыблар. Яряб хялифяляриндян хялифя ял-Мямунун (813-833) эюстяриши иля Нювруз байрамы эениш сурятдя гейд едилмишдир. Лакин «892-ъи
илдя щакимиййятя эялян хялифя ял-Мютядид бу мярасими гадаьан етмишдир. Беля бир гадаьанын гябул едилмясиндя ортодоксал дин хадимляри дя
мцяййян рол ойнамышлар. Онларын фикринъя, байрам эцнляри од йандырмаг, су чилямяк зярдцштчилийин галыьы кими гиймятляндирилирди» (5).
Беляликля дя, щяля болшевик тягибиндян чох-чох яввял яряб хилафятинин
тягибиня мяруз галан «Новруз» байрамы тцрк дцнйасындан тцркмцсялман дцнйасына дахил олуб.
1920-ъи иллярин ахыры вя 30-ъу иллярин яввялляриндя мин иллярля халгын
йаддашында кюк салмыш “Новруз” байрамы да дин пярдяси алтында йасаг
едилди. Илляр бойу кцчя вя мейданларда бюйцк рущ йцксяклийи иля кечирилян бу
милли байрамы халг артыг эизли олараг, гапалы шяраитдя, локал бир мяканда –
евиндя кечирмяйя башлады. Буну билян дювлят мямурлары евлярдя дя бу
тядбирин кечирилмясини гадаьан етди. Бцтцн гадаьалара, тягиб вя тязйиг19
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ляря бахмайараг, халг яъдаддан трансвер едилян бу байрамын унудулмасына имкан вермяди, ону горуйуб сахлайа билди. Башга сюзля, ня болшевик
тяблиьаты, ня дя щцгуг-мцщафизя органларынын эюрдцйц тядбирлярмин иллярля
эендя кюклянмиш “Новруз”у йаддашлардан бирдяфялик силя билмяди, садяъя бу
байрамын мяканы даралды, кцчядян, мейдандан чыхараг, евляря, црякляря
дахил олду. Лакин тоталитар совет дюняминдя бязи дярсликлярдя, еляъя дя
мцхтялиф ядябиййатларда “Новруз”ун Ислам дини иля ялагяси мясялясинин
ъцрбяъцр уйдурмаларла сцбут етмя просеси дя дайанмады.
1930-ъу иллярин сярт гадаьалары, зоракы систем «Новруз»ун мейдан мярасимлярини мцвяггяти заман кясийиндя сырадан чыхарса да, бу
милли байрамы бцтювлцкдя йаддашдан силя билмяди. Яслиндя бу, мцмкцн дя дейилди. Новруз байрамы халгын ган-эен йаддашы иля баьлыдыр.
Бу байрам тарихян тцрк етносунун тяшяккцл вя формалашма просесинин
зярури цнсцрц, ясас тяркиб материалларындан бири олдуьу цчцн бир халг
олараг цмумтцрк-оьуз кцтлясиндян диференсиасийа едян Азярбайъан
халгынынын етнопсихоложи йаддашынын цзви елементидир. Башга сюзля,
Новруз гядим Азярбайъан тцркцнцн йаддашына кянардан эятирилмямиш, етносун физики-психоложи тяърцбясинин ичиндян инкишаф едяряк менталитет системинин зярури, айрылмаз структур сявиййясиня чеврилмишдир.
Бу ъящятдян болвешик идеологлары няйи унудур, йахуд няйи билмирдиляр:
– Новруз, садяъя олараг, бир байрам йох, Азярбаъан халгынын
ритуал-мифоложи йаддашынынын функсионал формулу, мифик-космоложи дцшцнъя
иля йашайан тцрк етносунун эерчяклийя мцнасибятинин етнопсихоложи
механизмидир...
– Новруз байрамы яски тцркцн мякан-заман щаггында бцтцн
эюрцшляринин йаддаш модели вя бу моделин функсионал системидир...
– Йаддаш щярякятя эялмякля етносу йашадыр: етнос йаддаш формуллары ясасында функсионаллашыр – мювъудлуьуну горуйур вя инкишаф етдирир...
– Етносун физики-мяняви тяърцбясинин бцтцн аксиоложи дяйярляри илкин
кюкдян башлайыб, бцтцн дюврляр (сийаси, идеоложи, дини епохалар) бойунъа
Новруза консентрасийа олунмагла ону аккумулйасийа мянбяйиня –
етноенерэетик системя чевирир...
20
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– Вахташыры (ритмик олараг) Новруз байрамыны кечирян етнос гапалыдювряви ритмля ондан кечмякля щяр дяфя юзцнц етноенерэетик архетиплярля
тяъщиз едир...
Яэяр тцрк етносу бу архетиплярля вахташыры тяъщиз оланмаса иди, о,
тарихин эирдабындан саьлам, структурйарадыъы, дцнйагуруъу етнос вя
онун мцкяммял милли-сийаси, мядяни-тарихи парадигмалары щалында чыха
билмязди. Байрамын бу мащиййятиня вара билмяйян болшевик идеологлары Новрузла мцбаризя апараркян, яслиндя, онун юзц иля йох, Дон Кихот реал дцшмянляр явязиня йел дяйирманы иля вурушдуьу кими, онун декорасийасы, бу байрамын макети, шякли, образы иля вурушурдулар. Чцнки
Новруз етнопсихоложи системини (етноэенетик енержини) тяшкил едян функсионал щярякят архетипляринин ясил мювъудлуг мяканы защири адят-яняня
йох, Азярбайъан халгынын даим ъанлы етник йаддашы иди. Байрамы, онун
защири адят-янянялярини йарадан вя тяшкил едян етник йаддашдакы функсионал схем иди. Болшевикляр байрамы кцчядян йыьышдырсалар да, халг юз
йаддашындакы схем ясасында ону эизлиндя, «пярдя архасында» йенидян
йарадырды. Йенидян йаратма, даьылмыш системи йенидян гурма ися Новруз
байрамынын функсионал семантикасыны тяшкил едир.
Проф. Щ.Исмайылов йазыр ки, Новруз – дцнйанын вя инсанын йарадылыш байрамыдыр. Онун епохалары, халглары, динляри, гитяляри ящатя едян
културоложи-фялсяфи язямяти, милли бюйцклцйцнцн ясасында варлыг аляминин йарадылышы щаггында илкин мифоложи-космогоник консепсийа дурур.
Новруз юзцнцн глобал мякан вя заман ъоьрафийасында щеч вахт илкин
йарадылыш фялсяфясиндян мящрум олмамыш, дцнйанын щарасында, тарихин
щансы дюняминдя олурса-олсун, дцнйанын вя инсанын варлыьыны тязялямиш, йенидян йарадараг, йох олмагдан горумушдур. Бу ъящятдян
Новруз байрамы милли фялсяфясиня, космик мащиййятиня эюря инсан вя
онун дцнйасынын йарадылыш механизмидир. Ъямиййятин диалектик щадися
кими мювъудлуьунун, инкишаф вя тякамцлцнцн цсулудур (6).
Доьрудан да, тцрк етносу дяйярлярин системи щалында Новрузда
(«Йени Эцндя») доьулур (йараныр), ил ярзиндя бюйцйцр, «Ахыр Чяршянбядя» бюйцмянин сон нюгтясиня чатараг юлцр (гапалы ритмини баша
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вурур) вя Новрузда «Йени Эцн» олараг йенидян доьулур. Бу, бцтцн
дцнйа халгларынын йашам дцзянинин илащи формулудур. Бяшяр – ъанлылар
системи бир ритм трайекторийасыны баша вурараг юлцр вя эенетик схем ясасында йени трайекторийада доьулур (йараныр). Бяшяриййятин мутасийасы,
антидиалектик тюрямяси олан болшевикляр анламырдылар ки, онлар Новруза
гаршы вурушмагла юзляри дя билмядян «юлцб-дирилмя» ритминин гапалы трайекторийасына дахил олмушдулар. Онлар «юлдцрцр», Азярбайъан халгы
«дирилдирди». Болшевиклярин антиновруз компанийасынын Новруз байрамынын кечирилмя яряфясиня дцшмяси бу байрамы халгын йаддашындан силмяк явязиня, яксиня ону активляшдирир, етноэенетик йаддашын архетипляр
системини «ишя салырды». Онсуз да халг кющня или «Ахыр Чяршянбядя» «юлдцрцб», Новрузда йенидян «дирилтмяли» иди. Ишляри анъаг милли мцгяддяс
дяйярляри даьытмаг, мящв етмякдян ибарят олан болшевикляр «юлдцрмяк»
функсийасыны артыг юз бойунларына эютцрдцкляр цчцн Азярбайъан халгы
«или юлдцрмяк» ишиня сярф едяъяйи енержини дя «или дирилтмяк» ишиня сярф
едирди. «Ахына гаршы цзян» болшевикляр варлыьын илащи диалектикасынын
яксиня эетдикляринин фяргиндя дейилдиляр. Она эюря дя гыса бир заман
кясийиндя тарих онлар щаггында юз «диалектик» щюкмцнц верди.
Ялбяття, болвешиклярин антиновруз фяалиййяти, тябии олараг, аъы нятиъяляря дя эятирди. Беля ки, «Новруз»ла баьлы бязи фолклор юрнякляринин топланмамасы, няшр вя тядгиг едилмямяси бир чох нцмунялярин итмясиня сябяб олмушдур. 1960-ъы илдя няшр едилян цч ъилдлик «Азярбайъан ядябиййаты тарихи» китабынын биринъи ъилдиндя ъями бир нечя сящифя фолклора айрылса да, орада «Новруз» байрамынын ады беля чякилмир. Мцяллифляр гадаьалары нязяря алараг бир ики йердя «бащар байрамы» ифадяси ишлятмякля
кифайятлянирляр. Лакин бир гядяр сонра «Новруз» байрамы бяраят алды.
1970-ъи иллярдян етибарян Новруз байрамы да юз бяраятини алды вя
кечирилмяйя башлады. Мцстягиллик ялдя едилдикдян сонра ися Новруз милли
байрам кими рясми дювлят сявиййясиндя щяр ил гейд едилир. Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев чыхышларындан бириндя гейд едирди ки, «мцстягил Азярбайъан Республикасында Новруз байрамы илбяил эениш вцсят алыр, бизим
гядим, язиз байрамымыз кими юлкямизин иътимаи-сийаси щяйатында юзцня
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лайиг йер тутур вя инсанлара рущ верир, онлары севиндирир, шадландырыр. Бу
байрам эцнцндя халгымыз Азярбайъанын дювлят мцстягиллийинин, милли
азадлыьынын ня гядяр гиймятли, щяр бир шяхс цчцн тарихи ящямиййятли бир щадися олдуьуну даща да дяриндян дярк едир. она эюря дя бу байрам индии
артыг Азярбайъанын дювлят мцтягиллийинин вя милли азадлыьынын рямзидир».
Идеоложи ясаслары кечян ясрин 20-ъи илляриндян гойулан вя 30-ъу иллярдя
амансыз ганлы методларла ишляйян милли-мяняви дяйярлярин репрессийа
машыны Азярбайъан етник-мядяни системиня, онун ясасыны тяшкил едян
милли-мяняви дяйярляря, о ъцмлядян Новруз байрамына сон дяряъя аьыр вя
бир чох щалларда саьалмаз йаралар вурса да, Новруз байрамынын вя
бцтювлцкдя етник-милли системин нцвяси саламат галды. Болшевикляр Новруз
байрамынын нцвясиня нцфуз етмяк цчцн щансы методларла ял атсалар да,
файдасы олмады. Бунун сябяби болшевиклярин эцъсцзлцйцндя йох, Новруз
байрамынын етник нцвясинин эцъцндя иди. Болшевикляр анламырдылар ки, бу
нцвянин енерэетик гайнаглары бяшяриййятин башланьыъына дайаныр вя Новруз байрамы тарихин арамсыз епохал щцъумларына, дини-идеоложи басгыларына гаршы мящз нцвянин фюгялэцъц щесабына дурмушдур. Бу нцвя Новруз
байрамыны ХХ ясря мцкяммял вя динамик систем кими дахил еитди вя
минилляри ящатя едян Новруз Тарихиндя юзляринин, садяъя олараг, нювбяти
мярщяля олдуьуну анламайан болшевикляр щямин тарихин диалектикассына
уйьун олараг мяьлубиййятя дцчар олдулар.
ЯДЯБИЙЙАТ
1. «Совет Нахчываны» гязети. 1989, 17 феврал
2. Нябийев А. Азярбайъан халг ядябиййаты, ъилд, Б., 2002
3. Ялибяйзадя Е. Азярбайъан халгынын мяняви мядяниййят тарихи, Б., 1998
4. Азярбайъан ядябиййаты тарихи. I ъилд, Б., 2004
5. Имангулийев А. Новруз Шярг юлкяляриндя, «Ядябиййат гязети», 2009, 9
октйабр, № 38 (3685).
6. Исмайылов Щ. Новруз – милли йарадылыш вя бирлик байрамы. «Азярбайъан»
гяз., 19 март 2010.

23

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Азярбайъан шифащи халг ядябиййатына даир тядгигляр

●

XXXI -2009

Füzuli BAYAT
YENİ GÜN/NOVRUZ BAYRAMININ SOSİAL-İQTİSADİ
və FƏLSƏFİ TƏMƏLİ
a. Giriş
Ümumi qənaətə görə yer kürəsinin şimal yarımkürəsində qutlanan
Yaz bayramı dəyişik adlarla tarixin ən qədim zamanlarından bu günə qədər varlığını qorumuş, zamanla həm mifoloji, həm dini, həm də sosial təbəqələşməyə məruz qalmışdır. Çin səddindən Ardiatik dənizinə qədər,
Sibir və Altay-Sayan dağlarından Balkanlara qədər, daha sonralar ərəb yarımadasından Afrikaya qədər geniş bir ərazidə 21 mart yeni il yaz bayramı
şəklində keçirilmişdir. Bu bayramı türk xalqlarının həmən həmən hamısı
qutlamaqda olsa da oxşar və fərqli cəhətlərlə ortaya zəngin bir Yeni
Gün/Novruz bayramı çıxmışdır.
Yeni Gün/Novruz bayramı Hun dönəmindən, Göytürk zamanından
üzü bəri qutlanmış, Sivas hökmdarı Qazı Burhanəddin, Ağqoyunlu
hökmdarı Uzun Həsən, Səfəvi Türkmən Dövlətinin qurucusu Şah İsmayıl
Səfəvi, Osmanlılarda Sultan I. Əhməd və Sultan 4. Murad kimi hökmdarlar, Türkiyə cümhuriyyətinin qurucusu böyük dövlət adamı Mustafa Kamal Atatürk tərəfindən yüksək qiymətləndirilmiş və bayram kimi qeyd
olunmuşdur. Bu bayram bəzi siyasi və ideoloji səbəblərdən qısa kəsintilərə məruz qalsa da türk dünyasının hər yerində qeyd olunmuş, 2010-cu
ildən etibarən Yeni Gün/Novruz beynəlxalq bayram statusu qazanmışdır.
Ədəbiyyatımıza “novruziyyə” və ya “bahariyyə” adı ilə bilinən şeirlər gətirən, musiqimizdə 20 çox muğama/makama adını verən Yeni
Gün/Novruz, insanları birləşdirən, bir-birinə bağlayan, təbitə olduğu qədər
cəmiyyətə də oyanış gətirən insanlığın yaşı qədər qədim olan bayramdır.
Yeni Gün/Novruz bayramı haqqında çox sayıda məqalə, kitab yazılsa da,
yaz bayramı adətləri, yeməklər, oyunlar, bəzi rituallar geniş şəkildə araştırılsa da mövsümlük təqvim bayramı üçün səciyyəvi olan sosial-iqti24
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sadi və fəlsəfi təməl ihmal edilmiş, bayramın əsas məsələsi olan sosialiqtisadi, fəlsəfi, astranomik bazası öyrənilməmişdir.
1. Sosial-İqtisadi Təməli
Hər bir millətin uzun illərdən bəri qutladığı bayramlar tarixi günlərlə
və ya mövsümlərlə bağlı olur. Türk dünyasının hər yerində və daha geniş
mənada şimal yarım kürədə yaşayan xalqlarda keçirilən Yeni Gün/Novruz
bayramı təqvim xarakterli olub sosial-iqtisadi təməli maldarlığa və əkinçiliyə bağlanan ən əski bayramdır. O halda Yeni Gün/Novruz bayramının
təqvim və iqtisadi tərəflərini bayramın iki təməl ünsürü olaraq görmək
lazımdır. Yeni Gün/Novruz bayramının təqvim xarakterinə az-çox toxunulsa da onun sosial-iqtisadi təməli araşdırılmamış qalmışdır. Ona görə də
bu bahar bayramından yazanların çoxu ona qurma (süni) bir qılıf tapmağa
çalışmış, Yeni Gün/Novruz bayramını Kəyumərsin, Cəmşidin, dəmirçi
Kavənin adına bağlamağa çalışmış nəticədə Cin səddindən Balkanlara, Uzaq Sibirdən Adriatik dənizinə qədər geniş bir ərazidə və
müxtəlif xalqlarda qutlanan bir bayramı etnik və qismən də dini bir
müstəvi üzərinə gətirməyə çalışmışlar. Sadə məntiq də gecə ilə gündüzün bərabərliyi günü olan 21 martı, bəzi yerlərdə səkkiz gün, bəzi yerlərdə
iki həftə, bəzi yerlərdə də bir ay öncə qutlanan (Azərbaycanda çərşənbə
adı ilə son zamanlarda modaya minmiş qutlamalar1) müxtəlif əyləncələrlə, rituallarla müşahidə olunan mürəkkəb işarəli bu yaz bayramını
bir dinə, bir məzəbə, bir millətə bağlamağın, hələ bir şəxsin adına mal
etməyin mümkün olmadığını göstərir.

1

Şimal yarım kürəsində keçirilən Yeni Gün/Novruz bayramı haqqında qaynaqlara
baxdıqda heç bir türk xalqında çərşənbə adı ilə Novruz öncəsi 4 və ya 7 bayram keçirilməsinə
rast gəlmədik. Əslində çərşənbə həftənin üçüncü günüdür. Ancaq nədənsə Azərbaycanda
çərşənbələri ikinci gün keçirirlər. Azərbaycanda yaxın keçmişdə ilaxır çərşənbə adıyla keçirilən
Yeni Gün/Novruz öncəsi bir qutlama olmuşdur. Ondan da öncə qara çərşənbə keçirilmiş, qəbir
üstünə ziyarətlər edilməklə doğmalar və yaxınlar xatırlanmışdır. Bu bir növü atalar kultunun
yaşadılmasıdır. Son zamanlarda isə radio-televizorların köməyi ilə 4 ünsürü simvollaşdıran 4
çərşənbə keçirmək moda halını almışdır. Bu çərşənbələr haqqında o qədər çox yazılır və danışılır
ki, sanki Novruz bayramı deyil, çərşənbə bayramı keçiririk.
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Folklor qanununa görə bir hadisə və ya tarixi olay, bayram və ya
qəhrəmanlar daha əvvəllər və ya sonralar məşhur olan hadisə, olay, bayram və qəhrəmanın ətrafında təmərküzləşir, bütün struktur vahidlər yeni
dəyərin yayılmasına xidmət edir. Necə ki, zamanla türk qəhrəmanları İran
ənənəsindən alınan Rüstəmə, türk padışahları İsgəndərə, türk gözəlləri
Leyliyə, aşiqləri Məcnuna bənzədildiyi kimi, Koroğlu ilə bağlı daha əski
hadisə və olaylar da zamanla Cəlalilər hadisəsinə müncər edilmiş, ortaya
tarixi Koroğlu çıxmışdır. Tarixi qaynaqlara görə maldarlıqla məşğul olan
qonar-köçər türklər tərəfindən Hun zamanından (sözlü qaynaqlara görə ilk
türkün yaranışından) bayram edilən Yengi Kün (Yeni Gün) mövsümlük
bayramı əkinçiliklə məşğul olan oturaq xalqların (iranlılar, soğdlar,
toharlar, buluclar, əfqanlar, taciklər və s.) qeyd etdiyi Novruz Bayramı
ətrafında cəmləşmiş, Novruz qismən də olsa dəyişik fonetik varyantlarda
ümumiləşmiş ada çevrilmişdir.2 Bu, bir tərəfdən hər iki bayramın
təməlində duran sosial-iqtisadi gerçəkliyin eyni fəsildə qutlanmasıdırsa,
digər tərəfdən türklərin zamanla maldar təsərrüfatla bərabər əkinçi
təsərrüfat sisteminə keçmələrinin nəticəsidir. Təbii ki, burada kültür alış
verişinin də rolunu qeyd etmək lazımdır.
Tarixi-coğrafi Fin məktəbindən fərqli olaraq müasir araşdırma bir
çox folklor olaylarının tək köklü (monygenesis) olmayıb, əksinə çox
köklü (polygenesis) olduğu fikrində müttəfiqdir. İnsan zəkasının oxşar
tarixi, coğrafi, fiziki, psixoloji, sosial şəraitlərdə bir-birinə bənzər, oxşar
fikirlərə, nəticələrə gəlib çıxması təbiidir. Ən ümumi xətləri ilə günəş, ay,
yağış, tufan, təbiətin canlanması qarşısında insanların bənzər düşüncələrə
gəlməsi mümkündür. Təbiətin oyanması, bir başqa sözlə ölümdən sonra
dirilmə həm maldarlıqda, həm də əkinçilikdə gecə ilə gündüzün bahar
bərabərliyinin - 21 mart gününün - seçilməsi təqvimin bu tarixdən başlaması, sadəcə olaraq qışlaqdan yaylağa köç, ilk dənin əkilməsi olmayıb
2

Bu söz qədim farscada nava=yeni + rəzaŋh=gün/gün işığı olub, mənası “yeni gün/gün
işığı” deməkdir. Yeni farscada eyni mənada işlədilən newruz (new=yeni + ruz=gün) kəliməsi
(http://www.iranchamber.com/culture/articles/norooz_iranian_new_year.php) zamanla bəzi
səbəblərdən ortaq bir termin kimi qəbul edilmişdir.

26

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Азярбайъан шифащи халг ядябиййатына даир тядгигляр

●

XXXI -2009

həm də ilin başlanğıcı kimi düşünülmüşdür. Ona görə 12 heyvanlı türk
təqvimində də ilin başlanğıcı 21 mart hesab edilmişdir. 21 mart günü
günəş koç bürcünə girməklə bir dövrə tamamlanıb yeni bir dövrə başlayır.
İki periodlu il bərabər şəkildə altı ay qış - 21 sentyabr 21 mart -, altı ay da
yay - 21 mart 21 sentyabr - olmaq üzərə bölünmüşdür. Cənub yarım kürəsində isti iqlimdə yaşayan xalqlar, o cümlədən ərəblər yeni ili gecə ilə
gündüzün payız bərabərliyi günü 21 sentyabrda bayram etmişlər.
12 heyvanlı türk təqvimində yeni ilin, yeni başlanğıcın gecə ilə gündüzün yaz ekinoksu günündə 21 martda qeyd edilməsi (bəzi bölgələrdə
iyun ayı – gündüzün ən uzun olduğu gün.) yeni doğuşun, yeni meydana
gəlmənin başlanğıcı olaraq qəbul edilmiş və bu qutlama ictimai bir dəyər
qazanaraq hər il müqəddəs hesab edilməklə və qeyd olunmaqla başlanğıcı
təkrarlamış və türklər bununla öz yaranma və yenilənmə obrazlarını reallaşdırmışlar. Ekinoks dünyanın Günəşlə işıqlandırılması olub Günəş işıqlarının ekvatora dik gəldiği və gecə ilə gündüzün bərabərləşdiyi gündür.
Şimal və cənub qütbü eyni anda gün doğumu xəttində olduğundan Günəş
hər iki yarımkürə arasında bərabər işıq saçır. Təbiətdəki bu fiziki dəyişiklik Günəşin qoç bürcünə girdigi gün baş verir. Əcdadlarımız bu dəyişikliyi
müşahidə etdiklərindən 12 heyvanlı təqvimlərinin başlanğıcını da bu gündən hesablamağa başlamışlar. Bundan başqa Səlcuqlu sultanı Məlikşahın
Cəlali təqvimində də il 21 martda qutlanmış, 21 martı Kaşqarlı Mahmud
da “Divanü Lugati’t Türk” əsərində baharın gəlişi kimi anımsamışdır.
Zor keçən qışın bitməsi, yazın başlaması təbiət ananın dirilməsi çiçəklərin, bitkilərin oyanması, mal-qaranın balalaması dövrünün başlaması,
qısacası bolluğun gəlməsi yeni bir ilin gəlməsi kimi yorumlanmışdır. Heyvanların dölləmə, taxılın, arpanın cücərmə dövrü olaraq bilinən mart və ya
soyuq bölgələrdə iyun təbiətin də canlanması, otların yaşıllaşması, təbiətin
oyanışı olaraq bilindiyi üçündür ki, heyvan bəsləyən və əkinçiliklə məşğul
olan türklər və şimal yarımkürəsində yaşayan başqa xalqlar tərəfindən
ekinoks günü ilin başlanğıcı kimi qeyd olunmuşdur.
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Şimal yarım kürəsində soyuq iqlim şəraitində yaşayan xalqlarda
Yeni Gün bayramı heyvanların qışda qışlaqda qalmasının sonu, otların da
cücərməsi ilə qonar-köçərlərin mal-qaranı yaylağa köçürməsinin, oturaq
xalqlarda isə ilk dənin qarın altından çıxmasının, arpanın əkilməsinin
başlanğıcıdır.
Tang dövründən bəhs edən Hoyilin, heyvan paltarı geymiş kəslərin
əski ili yola salıb, yeni ili qarşılamalarından xəbər verir.3 Böyük bir
ehtimaldır ki, bu heyvanlar qışı və yazı işarələmək üzrə qruplaşdırılmışdır.
Bu isə Novruzun oyunlu ritual xarakterli bir şənlik olduğunu təsdiq edər.
Qaziantəpdə Mart Qızı oyunu da qışın ölməsini, yazın gəlməsini - təbiətin
dirilməsini işarələr. Bu səbəblədir ki, qonar-köçər türklərin çoxunda Yeni
Gün/Novruz, qışladan yaylaya köçmə günü kimi qeyd olunur.4 Orta
Asiya, Qafqaz, Azərbaycan və Anadolu türklərində qızların aktiv iştirakı
ilə keçirilən əyləncə xarakterli oyunlar – Haxışta, Halay, Küfdibi və s.
əslində artımı simvolizə etmişdir.
Zamanla yaz təqvim mifləri Orta və Ön Asiya türk xalqlarında Novruz adı altında toplanmış və yeni ilin qeyd olunması Novruz çərçivəsində
düşünülmüşdür. Ancaq bir çox türk xalqının Novruz sözünü bilmədiyini
də demək lazımdır. Məsələn, Novruza qaqauzlar Baba Marta və ya İlkyaz
Yortusu, qazaxlar Ulıstın Ulı Künü, çuvaşlar Nartukan və ya Nurıs,
altaylılar Cılqayak, xakaslar Çılpazı/Cılqayak, yakutlar Isıah, qırğızlar Cıl
Ayrımı veya Oroz-dama deyirlər. Monqol və buryatların yaz bayramını
Çağan adı altında qeyd etdikləri bilinir. Bəzi türk xalqları da Novruz sözündən türkcə terminlə paralel şəkildə istifadə edirlər. Məsələn, özbəklər
Yeni Kün və Nooruzu Sultan, başqırdlar İrte Yaz və Navruz, uyğurlar Yeni Gün və Noruz, Krım tatarları Gündönümü və Navrez, noqaylar Sabantoy və Navruz, karaçay-balkarlar Qollu, Saban Toy və Navruz, Anadolu türkləri Mart Dokuzu və ya Nevruz. Türk xalqlarında yaz bayramının
3

Sagalaev A.M., Oktyabrskaya İ.V., Traditsionnoe mirovozrenie tyurkov Yujnoy Sibiri.
Znak i ritual, Novosibirsk, 1990, s.134.
4
Bayat F., Türk mitolojik sistemi. Ontolojik ve epistemolojik bağlamda türk mitolojisi
C.1. İstanbul, 2007, s.98-106
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ən az iyirmi beş dəyişik adı qeyd olunmuşdur. Azərbaycan türkləri və tatarlar yalnız Novruz/Nevruz sözündən istifadə edirlər. Ancaq Azərbaycan
xalq arasında Novruz sözü o qədər də çox işlənmir. Daha çox İl başı bayramı, yaz bayramı, il təhvil və s. deyir, az halda Novruz sözündən istifadə
edirlər.
Qonar-köçər həyatı və psixologiyasıyla əlaqədar olan Yeni Gün/Novruz bayramının etnografik baxımdan ən əhəmiyyətli tərkib qismi sayaçı və
ya saya bayramıdır. Sibir, Azərbaycan, Orta Asiya, Anadolu, Qərbi
Trakyada məşhur olan saya bayramı heyvandarlığın qoruyucusu olan Saya
ruhundan bolluq, mal-qaranın artımını istəməkdir. Yaz bayramının əslində
süd bayramı olmasını saya mərasiminin türk-monqol xalqlarında geniş
yayılması da sübut edir. Necə ki, D. Banzarov da monqoların heyvandarlıq
qoruyucusu olan Dzaya adında iyəyə hörmət etdiklərini və ona
yalvardıqlarını yazır.5 Bu ruhun şorlarda və sagaylarda çayaçı, Koybollarda
tayaçı, Altaylılarda zaya, Yakutlarda ayaatçı varyantlarında mövcud
olması Saya/Zaya/Dzaya adında ev heyvanlarının balalamasını qoruyan bir
iyənin varlığından xəbər verir.
Əsasən qoyunların qoç qatımı, heyvanların dölləməsiylə bağlı olan
və çobanların aktiv iştirakıyla keçirilən sayaçı mərasimləri əski türklərin
təbiəti mənimsəmələrinin bir nümunəsidir. Sayaçı əski çağlarda iqtisadiyyatı qoyunçuluğa dayanan qonar-köçər xalqın müəyyən bir zamanda təşkil
etdiyi bayram olub artımın, törəmənin, qısacası yenidən dirilmənin bayramı idi. Sayaçı mərasimləri Yeni Gün/Novruz bayramından əvvəl başlar
və çobanların fəal iştirakıyla qeyd olunardı:
Salameleyk, say bəylər
Bir-birindən yey bəylər
Saya gəldi gördünüz
Salam verdi aldınız
Alnı təpəl quzunu
Sayacıya verdiniz.
5

Banzarov D., Sobranie soçineniy, M., 1955, s.87.
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Səfa olsun yurdunuz
Ulamasın qurdunuz
Ac getsin avanınız
Tox gəlsin çobanınız.6
Bu sayaçı türküsündən də görüldüyü kimi Saya heyvanları qoruyan
ruhun adıdır. Azərbaycanda keçirilən sayaçı mərasiminə bənzər bir mərasim Anadolunun Qars, Ərzurum, Iğdır bölgələrində keçirilən saya kutluğu bayramıdır. Dölün bol olması üçün özəl seçilən qoçların buynuzuna
rəngarəng iplər bağlanır və qoyuna qatılırlar. Azərbaycanda və Anadolunun şərqində keçirilən saya bayramı Türkmənistanda sayal, Altay-Sayan
türklərində və yakutlarda sağalan (süd bayramı) və ya şağan adı ilə bilinən yaz şənliyi olaraq mövcuddur. Tuvalılarda və xakaslarda şaqaa adı ilə
bilinən bu ritual mal-qaranın qışdan salamat çıxıb yaza girmələri münasibəti ilə keçirilir. Əsasən qoyunların quzulaması ilə çoban paltarı geyən
adamların saya sözləri oxuduğu, saya türküləri söylədiyi və bunu bir
mərasim şəklində keçirdikləri bilinir. Güney Doğu Anadoluda keçirdiyimiz sahə araştırmasında sayaçıların özlərini çobanlığın piri olan Hz. Musaya bağladıqlarını öyrəndik. Təbii ki, sayaçıların pirinin Hz. Musa olması
türklərin İslam dinini qəbul etmələrindən sonrakı hadisədir. Sayaçı mərasimlərinin keçirilməsində məqsəd təbiətin oyanması, qoyunların quzulaması baxımından yeni bir dövrə girildiyini izah etmək, xalqa bolluq və
bərəkət arzulamaktır, çünkü xalqın da dediyi kimi “qoyunlu-quzulu evlər
qurulu yaya bənzər.”
Altaylılar yazda Yayıkı qaldırma adıyla bilinən heyvandarlıqla bağlı
mərasim keçirir, bu mərasimdə davarların və madyanların sağılan ilk südüylə yarmanın qarışdırılmasından sıyıq deyilən yemək hazırlayırlar.7 Bu
eynilə Yakutlardakı Isıah mərasimi kimi olub, Azərbaycanda, Anadoluda
və Orta Asiyadakı sayaçı mərasiminə çox bənzəməkdədir. Adları keçən
bütün mərasimlərdə yeni ilin bərəkətli, bol olması istənir və qonar-köçər
6
7

Axundov Ə., Azerbaycan folkloru antologiyası, 1. Kitap. B., 1968, s.15.
Anoxin A.V., Materialı po şamanstvu u altaytsev, Leningrad, 1924

30

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Азярбайъан шифащи халг ядябиййатына даир тядгигляр

●

XXXI -2009

həyatını simvollaşdıran süd bayramının əsas simvolik faktına çevrilir.
Qonar-köçər türklərdə (həm də monqol-buryatlarda) süd ağlıq, təmizlik və
həyat verici mənası ilə doğan təbiəti işarələr. Sa kökündən gələn və
sağmaq, bu səbəbdən ilk süd bayramı mənasını verən bu mərasim Yeni
Günün başladığını xəbər verən əhəmiyyətli bir ünsürdür.
Sayacı bayramı Anadoluda Cemel mərasimi şəklində qalmışdır.
Hətta bu mərasimi idarə edənlərdən birinin sayacı başı adlanması Cemel
mərasiminin saya oyunun Qars, Iğdır bölgələrindəki bir başqa variantı
olduğunu sübut edir.
Qaraçay-balkarlar mart ayının ortalarında keçirdikləri bahar bayramına Qollu deyirlər. Bayramın son günü ataların ruhu yad edilir və “Oyra
Qollu” misralarıyla başlayan və xorla oxunan mahnı ifa edilir. Aydın
olduğu kimi Qollu, yazın gəlişini bildirən qoruyucu ruh olub daha çox
məhsul himayəçisi kimi şəkillənmişdir. Necə ki, M.Curtubaev də qollu sözünün atəş, şimşək, işıq mənasını verən < kol~kul kökündən və lu şəkilçisindən törədiyini, sözün atəşə sahib olan adam mənasını verdiyini söyləyir.8 Türk ləhcələrində r > l səs dəyişməsi nəticəsində bu söz Azərbaycan
və Anadolu türklərində köz şəklində qaraçay-balkarlarda isə kol/qol
şəklindədir.
Qaraçay-balkarların Qollu adlı mifoloji varlığına (və Bahar bayramına) skif-saka mifologiyasında skiflərin atası olaraq qəbul edilən
Targitayın oğlu Kolaksay hadisəsində rast gəlirik. Bu iki mifoloji fakt birbirinə çox bənzəyir və hər ikisi də bahar bayramıyla əlaqədardırlar.
Skiflər, ilk ataları kimi gördükləri Kolaksayın doğumunu və atəş ruhuyla
evlənməsini gecə ilə gündüzün bərabər olduğu 22 martda qeyd edərdilər.9
Kolaksay adı da qol-ax-say tərkiblərindən meydana gəlmişdir və atəş
mənasını verən qol kökü bu adda açıqca görülür. Digər tərəfdən skiflərin
və qaraçay-balkarların Qollu və Kolaksay bayramını mart ayında
keçirmələri heyvandarlığın bu bayramın mənşəyində dayandığını, ancaq
8
9

Curtubaev M.Ç., Drevnie verovaniya balkartsev i karaçayevtsev, Nalçik, 1991, s.146.
Rayevskiy D.S., Oçerki ideologi skifo-sarmatskih plemyon. M., 1977, s.113.
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zamanla əkinçilik elementlərinin də bayrama qatıldığını bir dəfə daha
sübut edir.10
Ancaq türklərin zamanla oturaq həyata keçmələri ilə Yeni Gün Bayramı ilk tarla işinin başlaması, ilk buğdanın cücərməsi və bununla bağlı
öküzün önə çıxması görülür. Necə ki, bu günkü halıyla Yeni Gün, Azərbaycanda, qaraçay-balkarlarda, özbəklərdə, qırğızlarda, qazaxlarda, türkmənlərdə, Dobruca türklərində və s. holavar mahnıları, öküzün bəzənməsi, tarlada ilk şumun edilməsi və s. türklərin oturaqlaşdıqdan sonra Yeni Gün/Novruz bayramına gətirdikləri yeniliklərdən - əkinçilik kultundan
xəbər verir.
Qaraçay-balkarları Qollu ritualı kimi holavar da əkinçi mədəniyyətin
Yeni Gün/Novruz bayramının tərkib qisminə çevrilmişdir. Əkinçiliklə
əlaqəli bütün mərasimləri xalq holavar mərasimlərində qorumuşdur:
Qaşqa kəlim boz, ala
Tarlaya saldı yola
Tək öküzlə iş aşmaz
Öküz gərək cüt ola.
Öküzlər qoşa getdi
İşlədi coşa getdi
İl uzunu çalışdım
Zəhmətim boşa getdi.11
2. Fəlsəfi Bazası
Kosmosun yenilənməsi dairəvi mifoloji zaman anlayışı fikrini
doğurur. Bu düşüncəyə görə zaman dönüb dolaşıb öz oxu ətrafında
fırlanır. Yeni Gün/Novruz bayramında keçirilən rituallar təkrarlanan
zaman kodu ilə yenilənməni, ölən və dirilən təbiət kultu şəklində təqdim
10

Bayat F., Bazı iskit/saka kelimelerinin etimolojisi üzerine. Karadeniz araştırmaları, sayı
7, Güz, 2005, s.4-5.
11
Vəliyev V., Azərbaycan folkloru, B., 1985, s.116
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edir. Real zaman düzxətli bir çizgidə axır, hər şey yaranır və geri dönüşü
olmayan bir şəkildə ölüb gedir. Yeni Gün/Novruz, etnosun əbədi
yaşamasını dairəvi mifoloji zaman qavramı ilə simvollaşdırır; yoxsa
fərdlərin geriyə dönüşü olmayan ölümlə tanışmaları qaçınılmazdır. Ölən,
ancaq yenidən dirilən təbiət kultu isə ölüm fikrini yenidən doğumla
əvəzləyir. Burada bir tərəfdə dairəvi mifoloji zaman, digər tərəfdə düzxətli
tarixi zaman hakimdir. Yeni Gün/Novruz qutlamaları etnosun yaddaşını
təzələyir, fərdlərin ölümü, dünyanın əbədiliyi fikri ilə ziddiyyət yaratmır,
əksinə etnosun və dünyanın ədədiliyini isbat edir.
Dünyanın sonu haqqındakı miflər və rituallar hər il keçirilən Yeni
Gün/Novruz mərasimiylə yeni bir başlanğıcı işarələr vəziyyətə gətirilir və
insanlıq bu bu təqvim bayramıyla köhnələn dünyanı yenilədiyini düşünür.
Xalqın Yeni Günü/Novruzu qeyd etməsi ayrı bir xüsusiyyət qazanmasına
baxmayaraq bütün hallarda simvolik olaraq dünyanın yenidən yaradılışını
ehtiva edir. Zamanla bu simvol yeni faktlarla və elementlərlə təchiz
edilmiş olsa da əsas işarə - köhnəlmiş dünyanı yeniləmə - dəyişməz olaraq
qalır. Türk mədəniyyətinin tərkib qisimini meydana gətirən bu simvolik
bayram əskidən bəri mövcud olan birlik, bərabərlik, bərəkət, sevgi və
həmrəylik düşüncəsini gücləndirmiş və zamanla sözlü mədəniyyət
mühitində bunlara əlavə mənalar da qazandırmışdır.
Bütün vəziyyətlərdə türk mifoloji düşüncəsində Yeni Gün/Novruz,
dirilişin, yenidən doğuşun simvoludur. Bu baxımdan Yeni Gün və ya bu
günkü adıyla Novruz, kozmogonik miflərin bir parçasıdır, deyə bilərik,
çünkü dünyanın yenilənməsi hər il qutlanan Bahar bayramıyla reallaşdırılmışdır. Dünyanın sonu haqqındakı miflər və rituallar hər il keçirilən
Yeni Gün/Novruz mərasimiylə yeni bir başlanğıcı işarələr vəziyyətə gətirilir və insanlıq bununla köhnələn, yaşlanan dünyanı yenilədiyini düşünür.
Köhnə illə yeni ilin sərhəddi dünyanın xaosa yaxınlaşdığı dövr olaraq
bilinir ki, ictimai səviyyədə statusların yerlərinin dəyişməsi, əslində xaosu
önləmək məqsədi daşıyır. Hər bir ictimai ritual kosmik mifin “ictimai
oxunuşudur” və bu vəziyyətdə status dəyişmə kosmik nizamın qorunması
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mənasını verir. Xalqların Novruz bayramını qeyd etmələri xaosun
sınırlarına yaxınlaşan dünyanın qurtarılmasını və yenidən yaradılmasını
ehtiva etdir.
Yeni Gün/Novruz bayramının fəlsəfi bazasında öldükdən sonra
dirilmək durur. Zamanla insanlar qışı xəstəlik, dərd, bəla, müşkül, çətinlik
və ümumiyyətlə ölüm olaraq qəbul etmiş, Novruzu yeni günə girmək,
müşküldən, çilədən xilas olmaq mənasında qışın ziddi olaraq mənimsəmişlər. Bu səbəblə də insanlar qışı qırx gün davam edən böyük çilə (20
dekabr-30 yanvar) və iyirmi gün davam edən kiçik çilə (1 fevral-20
fevral) olaraq iki qisimə ayırmışlar. Fəlsəfi mənada Yeni Gün/Novruz
çilədən çıxma, dərdlərdən xilas olmadır. Bərabər şəkildə ölən təbiəti kiçik
çilədən həmən sonra diriltməyə çalışan insanlar 21 marta qədərki Bozayda
müxtəlif ritual tədbirlər, əyləncələr keçirməklə yaşlanmış, qış yuxusuna
getmiş dünyanı oyatmağı, yeniləməyi düşünürlər. Yeni Gün/Novruz bayramının hər il qutlanması yaşlanan, ölən təbiəti yenidən diriltməklə həm
də etnosun əbədiliyi düşüncəsini önə çəkmiş olur. Yeni Gün/Novruz bayramı sadəcə fərdlərin deyil, millətin dirçəlişi, yenilənməsi olduğundan
bərabərlik, birlik bayramıdır. Oyanan təbiət ana insanların və heyvanların,
quşların və balıqların ruzisini gətirməklə Yeni Gün/Novruzu bolluq,
bərəkət, artım bayramına çevirir.
Yeni Gün/Novruz bayramını keçirənlər təbiətdəki bərabərlik kodunu
cəmiyyət müstəvisi üzərinə gətirilməklə ona sosial bir anlam vermişdir.
Fəlsəfi olaraq gecə ilə gündüzün bərabərliyi sosial bərabərlik, sosial
nizam kimi təbiətdən cəmiyyətə daşınmış, sosial tarazlıq bərpa
edilmişdir.
3. Əyləncə Karnaval Xarakteri
Yeni Gün/Novruz bayramının əskidən bəri əyləncə, bir növü karnaval havasında keçirilməsini Çin qaynaqları, Biruninin əsərləri və Ömər
Xəyyamın “Novruznamə”si dönə-dönə qeyd etmişdir. Biruni və Ömər
Xəyyam bu bayrama İran havası verməyə çalışsalar da islamiyyətdən
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öncəki bir çox adətləri yazıya keçirməklə böyük xidmət göstərmişlər.
Kəndir oyunu, heyvan maskalı oyunçular, güləş, pəhlivanların göstəriləri,
zorbazların güc göstəriləri, qılınc oynatma, at yarışları, cirit oyunları, börü
qapma, qoç döyüşdürmə və s. bir həftə və ya daha öncə başlayan Yeni
Gün/Novruz bayramının türklərə məxsus karnaval xarakterindən xəbər verir. Bunlardan bir çoxu (qılınc oynatma, ox atma, cirit və s.) indiki vaxtda
yavaş yavaş unudulmaqdadır. Sadəcə Azərbaycan və Anadoluda deyil,
bütün Orta Asiyada Kosa Kosa, muncuk atdı, bacı bacı, vəsfi-hal, ərəb,
piyaret oyunu və s. kimi karnaval və əyləncə xarakterli oyunlar keçirilir.
Azərbaycanda bu bayramın geniş tamaşaçı kütləsiylə keçirilən Kosa Kosa
oyunu karnaval tamaşalarının zirvəsi sayılır.
Kosa Kosa oyunu daha əvvəlki dövrlərdə digər Türk xalqlarında da
görülür. Bu gün belə şərqi Anadoluda Kosa Kosa adlı oyunun oynanıldığı
bilinir. Ayrıca Tang dövründən bəhs edən Hoyilin, heyvan paltarı geymiş
insanların əski ili yola salıb, yeni ili qarşılamalarından xəbər verir.12 Böyük bir ehtimaldır ki, bu heyvanlar qışı və yazı işarələmək üzrə qruplaşdırılmışdır. Bu isə Yeni Günün/Novruzun oyunlu ritual xarakterli bir şənlik
olduğunu təsdiq edir. Qaziantəpdə Mart Qızı oyunu da qışın ölməsini, yazın gəlməsini qısacası, təbiətin dirilməsini işarələr. Oyunda Sultan Nevruz
adlı bahar qızının qışla savaşı, onu yenməsi, yeni bir ilin başlanması kimi
məna qazanır. Heyvan maskalı oyunların çoxu qışladan yaylaya köçü
simvollaşdırır. Bu səbəblədir ki, qonar-köçər türklərin çoxunda Novruz,
qışladan yaylaya çıxma olaraq da qeyd olunur.13
V.İonovun14 Yakut bahar bayramı haqqında verdiyi məlumatlar Yeni
Gün türk təqvim bayramının bütün türk boylarında əskidən bəri qeyd
olunduğunu isbatlar. Bu elm adamına görə, əski zamanlarda bahar ayında
yeni ilin qeyd olunmasında iki gənc tapıb onlardan birinə ağ ayğır dərisin12

Sagalaev A.M., Oktyabrskaya İ.V., Traditsionnoe mirovozrenie tyurkov yujnoy Sibiri.
Znak i ritual, Novosibirsk, 1990, s.134.
13
Bayat F., Türk mitolojik sistemi. Ontolojik ve epistemolojik bağlamda türk mitolojisi
C.1. İstanbul, 2007, s.98-106
14
Sagalaev A.M., Oktyabrskaya İ.V., Göst. əsəri, s.127-128.
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dən paltar, digərinə də qəhvəyi və ya qara rəngli ayğır dərisindən paltar
geydirərlər. Birinci gənc ayıı oğlu· olaraq adlandırılır və yeni ilin qoruyucu ruhunu işarələr. İkinci gənc abaası oğlu·· adlanır və əski ilin sahibinin ruhunu işarələr. Onları bir-biri ilə yarışmağa məcbur edirlər. Bu
mübarizə birincilik üçün və ya süd aşına sahib olmaq üçün edilir. Yarışda
üstün tərəf olan ayıı oğuluna ətlə birlikdə kımız verilir. Bunun arxasınca
iki gənc qaçış yarışı edirlər. Birinci, açıq dərili gənc, yəni ayıı oğlu qalib
gəlməlidir ki, baharın gəlişi bilinsin. Sonra at yarışı təşkil edilir. Ayıı
oğulu olaraq qəbul edilən gənc, ağ ata minər, abaası oğulu isə qəhvəyi
rəngli ata minər. Hər iki gənc təyin olunan evə birinci olaraq girməyə çalışırlar. Əgər evə ayıı oğulu birinci girsə gələcək il ev sahibi üçün bərəkətli, evə abaası oğulu birinci girsə il bədbəxtliklə dolu olacaq mənasını verir. Xalq bu üç mərhələli müsabiqəni böyük diqqətlə izləyir və yarış
karnaval havasında keçirilir.
Qışı qovmaq məqsədiylə təşkil edilən əyləncə xarakterli oyunlardan
biri də Uyğurların Qaplan oyunuyla Arqımak oyunu adını verdikləri
karnaval tipli tamaşadır. Bu oyunlar heyvan maskası taxılaraq oynanılır.
Geniş xalq kütləsinin iştirakı ilə oynanan bu oyunların mənası da qışı
qovmaq, baharı qarşılamaqdır.15 Ancaq buna bir əyləncə havası verildiyindən şənlikdə festival elementləri başlıca yer tutur.
Yeni Gün/Novruz Bayramının bəzəyi, bu günə qədər at yarışları
olmuşdur. Bu yarışı qazanan adama veriləcək bayram hədiyyəsi şənliyin
maraqla gözlənilən hissəsidir. Bunu xüsusilə söyləyək ki, bu gün Türkmənlər Novruzdakı idman oyunlarından “bayga” deyilən at yarışlarına böyük əhəmiyyət verirlər. Ömər Xəyyam da at yarışlarının türklər arasında
çox böyük coşquyla keçirildiyini, bunun da əsas səbəbinin türklərin ata
verdikləri qiymətlə əlaqələndirir. Xəyyama görə, atı dörd ayaqlı heyvanlar
·

Yakut türkləri ışıklı ruhlara ayıı deyirlər
Yakut türkləri yer altı zalım ruhlara abaası deyirlər.

··

15

Rahman A., Tarihten günümüze Doğu Türkistan’da Nevruz kutlamaları. Türk Dünyası,
yıl 3, 1995, c.2, sayı 8, s.12-14.
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içində ən gözəli və ən qiymətlisi olduğunu söyləyir və atla bağlı sitatlar
gətirir: Hz. Peyğəmbər, “Xeyr, atın alınındadır” buyurmuşlar. Xəyyama
görə atı, farslar “bad-can”, rumlular “bad-pay”, türklər “kutluk kadem”,
“bəxtiyar edən”, hindlilər "taxterevan", ərəblər “yerdəki Burak” deyə tərif
etmişlər. Burada o, Əfrasiyabdan qalan bir sözü də xatırladır: “At yerdə nə
isə ay göydə odur”. Şiələrin Əmri Hz. Əli, at üçün: “Allah, atı insanı
ucaltmaq, şeytanı alçaltmaq üçün yaratdı” demişdir. Atla əlaqədar olan
hissəyə geniş yer ayıran Ömər Xəyyam, atı, dünyanı fəth edən türklərdən
daha yaxşı tanıyan başqa bir millətin olmadığını qeyd edir.16 At yarışları
orta çağda Yeni Gün/Novruz bayramında Sibirdən tutmuş Orta Asiyaya,
Azərbaycandan tutmuş Anadoluya qədər geniş bir sahədə yayılmışdır.
4. Yeni Gün/Novruz Bayramının Bəzi Ritual Elementləri
Türk Novruz ənənəsində bir başqa məsələ də bayram günü
hökmdarın bir günlüyə taxtını xalqdan birinə buraxmasıdır. Biruninin və
Ömər Xəyyamın17 haqqında məlumat verdikləri bu fakt hökmdarın
xalqdan biri, kölənin də hökmdar olmasıyla başlanğıc nizamı, yəni
tarazlığı meydana gətirmək mənası daşıyır. Bəzi türk xalqlarında
hökmdarların üç günlük vəzifələrindən kənara çəkilməsi və yerlərinə
xalqın içindən seçilmiş birini qoymaları əslində status dəyişdirmə
ritualıdır ki, ictimai tarazlığı (bir ictimai alt təbəqənin yüksəlməsi, zəngin
və zadəganların isə enməsi kimi) canlandırır. Mükəmməlliyi anlamaq
baxımından yuxarı aşağı, aşağı da yuxarı olur və bununla da ictimai
ədalət, pozulan ictimai nizam bir müddətə də olsa təmin edilmiş olur.
Ömər Xəyyamın Novruznamə əsərindən öyrəndiyimizə görə o zamanın
şahları bayram günü hökmdarlıqdan əl çəkib xalqın arasına qarışır və
məhkumları sərbəst buraxırlarmış. Yalnız üç növ günahkarı bağışlamazlarmış. Bunlar: dövlət sirlərini açanlar, Allahı təhqir edənlər, dövlət
vəzifəsinə laqeyd yanaşan, ondan şəxsi mənfəəti üçün istifadə edənlər.
16
17

Xəyyam Ö., Nooruznamə, Taşkent, 1987
Bax: Xəyyam Ö., Göst. əsəri

37

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Азярбайъан шифащи халг ядябиййатына даир тядгигляр

●

XXXI -2009

İlin son beş günü, ənənəyə görə tam bir birlik və bərabərlik içində qeyd
edilirmiş. Bu da sosial tarazlığı bərpa etmək üçün keçirilən tədbirlərdir.
Yeni Gün/Novruz bayramının dəyişməz elementlərindən biri süd,
digəri isə taxılın cücərtilmiş şəkli olan səmənidir. Bu iki element iki
iqtisadi sistemi – heyvandarlığa dayalı qonar köçərliyi və əkinçiliyə dayalı
oturaqlığı simvolizə etdiyindən onlardan yuxarıda danışıldı. Süddən bişirilən yeməklərin qədimlərdə Yeni Gün/Novruz süfrəsinin bəzəyi olması bunu təsdiq edir. Səmənidən bişirilən halva, Orta Asiyada buna sümələk/sömölək, Əfqanıstanda smanak deyirlər, bütün xalqa paylanmaq üçün çox
böyük qazanlarda, məhələlərin arasında bişirilərək dağıtılır. Sümələk
bişirmək bir ritual şəklində gecədən başlayaraq səhərə qədər bişirilir və bu
zaman müxtəlif əyləncələr düzənlənir, mahnılar oxunur. Ancaq həm
qonar-köçər, həm də əkinçi sistemlərin hər ikisi üçün müştərək olan daha
iki element: su və od da önəmli rol oynayır.
Türk milləti üçün mifoloji baxımdan su və od təmizlənməyi, pisliklərdən, çirklilikdən xilas olmağı və yenilənməyi işarələməkdədir. Necə
ki, oturaq xalqların su və oda türklərdən fərqli bir məna yüklədikləri də bir
gerçəkdir. Türk mifoloji sistemində atəş və su bütün vəziyyətlərdə Yer
Ananı təmsil etmişdir. Aksakallı, ağ saçlı qoca olaraq düşünülən od ruhu
həyatın qarantisi, milləti qorumanın əsas vasitəsidir. Atəşin təmizləyici,
qoruyucu funksiyası türk düşüncəsinin ana mövzusudur. Türklərin Yeni
Günü olan yaz bayramlarında odun əhəmiyyətli bir yer tutması mifoloji
inanclarla əlaqədardır.18 Novruz haqqında yazılan araşdırmaların çoxunda
od qalayıb üstündən atlama və günəşi qarşılayarkən od qalamanın səbəbləri çox zaman Zərdüştlüyə (Atəşpərəstliyə) mal edilmişdir. Tamamilə
səhv olan bu düşüncənin davam etməsinin səbəbi mədəniyyətimizi və
ədəbiyyatımızı İrana bağlamaq səyindən başqa bir şey deyildir.
Ancaq od və su ilə keçirilən bir çox mərasim qonar-köçər türk
xalqlarının Bahar bayramında istifadə etdikləri əsas və daimi dəyərlərdir.
Yeni Gün/Novruz bayramı ərəfəsində su başına getmək, axar su ilə evi,
18

Seyidov M., Yaz bayramı, Bakü, 1990
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həyəti, mal-qaranın ağılını təmizləmək, yuyunmaq və s. suyun ritual təmizləyici funkisyasıdır. Azərbaycanda (həm güneydə, həm də quzeydə)
ilaxır çərşənbə günü axar suyun üstündən tullanmaq şərdən, bəladan qurtulmaq, şər qüvvələri aldatmaq məqsədi daşıyır. Əski türklərin həyat tərzlərini tanıdan orta əsr yazıçılarına (Çin, İran, ərəb və türk tarixçiləri, coğrafiyaçıları) görə oda sığınış, atəşə qurbanlar vermə türklərin hamısında
görülən xüsusiyyətlərdir. Bu fikri etnografik materiallar da təsdiqləyir.
Yakutlar bəzən kımız içmə, qurban vermə mərasimlərində baş Tanrı
Yüryüng-Ayıı-Toyondan da əvvəl od ruhunu xatırlayaraq ona yağlı kımız
və ya qurbandan bir qaşıq pay ayırırdılar.19 Atəşə sığınıştaki məqsəd, cəmiyyət üzvlərini pis ruhlardan qorumaq, qəbilənin bəxtini və səadətini
təmin etmək idi.
Demək ki, odun ilk funksiyası ona sığınanları himayə etmək olmuşdur. Odun türk mifologiyasında yerinə yetirdiyi funksiyalar daha
çoxdur. Səthi olaraq da olsa burada bunu da ifadə edək ki, atəşin
yaradılması ilə əlaqədar Altay miflərində, onu ilk Ülgen yaradıb insanlara
vermişdir.20 Başqa bir varianta görə odu Ülgenin qızları tapmaq
istəmişlər, ancaq heç cür bunu bacara bilməmişlər. Bir gün Ülgenin (bəzi
varyantlarda Huday) uzun ağ saqqalı ayağına dolaşa-dolaşa gəzdiyindən
yerə yıxılır. Bu sırada qızları ona gülərlər. Ülgen, bunun üzərinə onlara:
“Siz iki ağ daşı bir-birinə vurub od çıxara bilmirsiniz. Buna baxmayaraq
gülürsünüz?” demişdir.21 Odun müqəddəs sayılmasının digər bir səbəbi də
onun göydən gəlməsidir.
Mifoloji Ana ilə sıxı əlaqədə olan od ruhuna pay vermə (atəş payı)
indi də inanc olaraq yaşadılmaqdadır. Atəşə düşüb yanan çörəyə və ya
başqa bir şeyə “Bu da atəşin payı” deyirdilər. “Ocaq sahibinə”, “Od sahibinə” edilən and indi də ən qüvvətli and olaraq bilinir. Əski çağlarda ər
evinə ilk dəfə gələn gəlin yanan ocağa başını əyər, oda bir qaşıq yağ atar
19

Ergis G.Y., Oçerki po yakutskomu folkloru, M., 1974, s.121 və b.
Verbitskiy V.İ., Altyskie inarodtsı, M., 1893, s.120
21
Ögel B., Türk mitolojisi, C.1, Ankara, 1989, s.55
20
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və atəşdən xeyr-dua istərdi. Gəlin, atəşin qarşısında gəldiyi bu evə sadiq
qalacağına dair and içərdi. Bu gün gəlinin önündə şam tutulmasının səbəbi
oda edilən duanın simvolik olaraq yaşadılmaq istənməsidir. Yanan bu
şamda işıq, səadət və təmizlik kimi mənalar vardır. Novruzda yandırılan
şam da təxmini olaraq bənzəri mənadadır: təmizlik olması, işığın sönməməsi və s. istənməsi. Od qalayıb üstündən atlama, təpədə böyük tonqal qalayaraq günəşi qarşılama Avesta dini ilə əlaqəli ola bilməz. İnsanların
Novruz günü yanan odun üstündən atlamalarında, yeni ilə təmizlənmiş,
əski ilin bütün mənfiliklərindən xilas olmuş bir vəziyyətdə keçəcəkləri
inancı hakimdir. Odun təmizləyici funksiyası Zərdüşt inancındakı atəşə
tapınmaqla tərs mütənasibdir. Avesta dininə görə odun üstündən atlamaq
günahdır, hətta müqəddəs atəşi nəfəsləriylə mundarlamamak üçün Zərdüşt
kahinləri yanan atəşə ağızlarını bağlayaraq yaxınlaşardılar.22
b. Nəticə
Yeni Gün/Novruzun zaman və məkan içində fərqlilişməsi mədəniyyətin yaşama qanunu olan dəyişim və dönüşüm nəticəsində olub bayramın
həm heyvan bəsləyən maldar xalqlarda, həm də əkinçi xalqlarda üst-üstə
düşən, ancaq təməldə fərqli semantik funksiyalı olması və anlamdırılması
ilə əlaqəlidir. Maldar qonar-köçər xalqın Yeni Gün bayramının simvolu
sütdür. Əkinçi oturaq xalqın Novruz bayramının simvolu isə səmənidir.
Bu iki elementin bu gün türk xalqlarının Yeni Gün/Novruz bayramında
eyni dərəcədə var olması tarixin məlum zamanlarında qonar-köçərlikdən
oturaqlığa keçməyimizlə əlaqəlidir. Hər iki simvol, bayramın başlıca
əlamətidir və birini o birindən ayırmaq, birinə üstünlük vermək mümkün
deyildir.
Yeni Gün/Novruz, başdan sona ruh yüksəkliyi, əməyin coşğunluğu,
torpağa və insana məhəbbətlə, sevgi və hörmətlə bağlılığı, Allaha olan
22

Yeni Gün/Novruz bayramının İran uydurması haqqında bax: Bayat F., “Sosyo-kültürel
ve sosyo-ekonomik bağlamda Yengi Kün (Nevruz): mitolojik olgudan mitolojik kurguya”,
Gaziantep üniversitesi sosyal bilimler dergisi, Cilt 7, sayı 1, Haziran 2008, s.139-149

40

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Азярбайъан шифащи халг ядябиййатына даир тядгигляр

●

XXXI -2009

etiqad və inancı, onun nemətlərinə və bərəkətinə qarşı hiss edilən təşəkkür
duyğularının ən yüksək şəkildə ifadə olunduğu bir bayramdır. Yaz bayramı bolluq, bərəkət, qudsiyət, əmək, iş, aş, dolanışıq, dostluq, yoldaşlıq,
insan həyatı deməkdir. Bütün dinlər də bunu təbliğ və təşviq edir. Ona görə də Zərdüştlik, İslam, Xristiyanlıq Yeni Gün/Novruz bayramını qəbul
etmişlər.
Yeni Gün/Novruz kimi mifoloji çağdan qalma bayramlar türk
mədəniyyətində nizamın, tarazlığın ritmini qorumaqla, onu gələcək
nəsillərə ötürməklə xalqın tarixinə, iqtisadi və ictimai quruluşuna kömək
edir. Mədəniyyətin gücü təbii olaraq onu yaşadanlar üçün qiymətlidir.
Belə olduqda Yeni Gün/Novruz bayramının türk mədəniyyətində çox əski
zamanlardan günümüzə qədər sürərək gəlməsi bir millət olaraq milli
dəyərlərə verdiyimiz əhəmiyyətlə əlaqədardır.
Yeni Gün/Novruz bayramının dini-mifoloji təbəqələşməsi, sonradan
islami dəyərlərlə zənginləşməsi (Cənab Allahın yeri və ilk insanı gecə ilə
gündüzün bərabər olduğu 21 mart günü yaratmasından Hz. Əlinin xəlifə
olduğu günə qədər ən müqəddəs dəyərlərin Yeni Gün/Novruz bayramına
mal edilməsi) bu bayramın daha da müqəddəs sayılmasına səbəb
olmuşdur. Son olaraq Yaz bayramı haqqında Biruninin “Asar ul bakiye”
adlı əsərində verdiyi bir əhvalatla bu yazını bitirmək istəyirik:
Novruz günü Hz. peyğəmbərə içində halva olan gümüş kasa hədiyə
etmişlər. Peyğəmbər:
- Bu nədir? deyə soruşmuş.
Səhabələr:
- Bu Novruz hədiyəsidir, demişlər.
- Novruz nədir, deyə Hz. peyğəmbər soruşmuş.
- Əcəmlərin bayramıdır, demişlər.
Hz. peyğəmbər halvadan yemiş, kasanı qıraraq səhabələrə dağıtmış
və demiş:
- Bizim üçün hər gün Novruz olsun!23
23

Beruni, Eserleri, 1 tom, Fan, Taşkent, 1968, s.253-254
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Yeni Gün/Novruz Bayramının Sosial-İqtisadi və Fəlsəfi Təməli
XÜLASƏ
Gecə ilə gündüzün yaz bərabərliyinə dayanan qışlaqdan yaylağa keçid, ilk dənin
əkilməsi ilə müşahidə olunan Yeni gün/Novruz bayramı şimal yarımkürəsində yaşayan
bütün xalqlar, o cümlədən də türklər tərəfindən böyük təntənə ilə qeyd edilmişdir.
Təbiətin canlanması, gecə ilə gündüzün bərabərliyi cəmiyyətə daşınmış, Yeni
gün/Novruz bayramı ərəfəsinə sosial bərabərlik saxlanmağa çalışılmış, artım, bolluq,
bərəkət qavramları baxımından milli birlik, bərabərlik, sosial tarazlıq bərpa edilmişdir.
Qısacası, məqalədə Çin səddindən Adriatik dənizinə qədər geniş bir sahədə Yeni
gün/Novruz adıyla qeyd edilən mövsümlük bayramın iqtisadi, təqvim və fəlsəfi təməli araşdırılmış, bu günə qədər toxunulmamış və ya yanlış dəyərləndirilmiş məsələlər öyrənilmişdir.
Açar sözlər: sosial-iqtisadi təməl, ölümdən sonra dirilmə, mövsümlük bayram.
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Ağaverdi XƏLİL
NOVRUZ BAYRAMININ ARXAIK RITUAL ƏSASLARI
Novruz Azərbaycan xalqının zəngin maddi və mənəvi dəyərlərinin
mühüm bir hissəsini özündə ehtiva edən mədəniyyət hadisəsidir. “Novruz”un tərkibi quruluşca mürəkkəb, məzmunca dərin və geniş əhatəlidir.
Müasir dövrümüz üçün bu bir milli bayramdır. Bu bayrama tarixi inkişaf
boyunca baxdığımız zaman onun qədim mədəni köklərə və mənəvi
qaynaqlara bağlı olduğunu görürük. Keçmişdə olduğu kimi bu gün də
Azərbaycanda, Türkiyədə, və Orta Asiya türk dövlətlərində Novruz mart
ayında bahar bayramı kimi qeyd olunmaqdadır.
Novruzun əsasında əski xalq mərasimləri dayanır. Dünya xalqalrının
bir çox mərasimləri də belədir. Onlardan bəzilərinə zamanla dini mahiyyət
qazandırılır və beləliklə də əski mərasim mədəniyyəti ilə dini adətlər birləşmiş olur. Məsələn, qurban bayramında olduğu kimi, Bunun başlanğıcdan arxaik bir ritual olduğu və sonradan dini əfsanələrlə dini bir mahiyyət
qazandığı məlumdur.
Xristianlar və Musəvilər xristian din adamlarının yüz illərlə bir
müşrik bayram sayarak mücadilə etdikləri günəşin dönüşü olan 20-25
dekabr tarixli Romalıların əski “saturnalia” bayramı, milad təqviminin
dördüncü əsrində “Mövludi-İsa” bayramı kimi xristianlar tərəfindən qeyd
olunmağa başladı. Yəhudilərin “Pesah” dedikləri, Xristianların “paska”
bayramı da mənşəyi baxımından insanların təbiətə inandıqları dövrün
dünyəvi yaz bayramının davamından ibarətdir. Novruz, yeni il və mehirqan bayramları üçün də eyni metod keçərlidir. Yəni zaman keçdikcə insanlar imtina edə bilmədikləri ibtidai dönəmin ənənələrini bir növ uyduraraq dini bayramlar olaraq qəbul etmişlər. Novruzun da rəsmi bayram
kimi keçirildiyi qədim və orta əsrlərdə o dini əfsanələrlə əlaqələndirilmiş
və ona dini bir mahiyyət qazandırmağa cəhd göstərilmişdir.
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(Novruz Həzrət Əlinin doğulduğu gündür; Həzrət Əlinin taxta
çıxdığı gündür; Həzrət Əlini Fatimeyi Zəhra ilə evləndiyi gündür; Nuhun
yerə ayaq basdığı gündür; Yunus peyqəmbərin balığın qarnından çıxdığı
gündür və s.)
“Novruz”un terminoloji əhatəsi. “Novruz” – hərfi mənada yeni
gün (nou-yeni, ruz-gün) deməkdir. Amma, ifadə etdiyi mərasim
semantikasına görə keçidin bitdyi və yeni nizamın başlandığı kosmosdur.
Novruza Bozqurd, Çağan, Ergenekon, Nevruz, Sultan Nevruz, Mart
Doqquzu, Novruz və s. də deyilmişdir. Türkiyədə Novruza xalq içində
Gündönümü və ya Yılbaşı deyilmişdir.
“Novruz” anlayışı bəzi deyiliş fərqlərilə bir çox türk xalqlarının
dillərində işlənməkdədir:
Azərbaycan türkcəsində Novruz/Noruz, Qırğız türkcəsində Nooruz,
Özbəkistan türkcəsində Növroz, Başqırd türkcəsində Nevruz, Tatar
türkcəsində Navruz, Uyğur türkcəsində Noruz, Çuvaş türkcəsində Naurus,
Krım türkcəsində Nevrez, Qərbi Trakiya türkcəsində Mevris, Qaqauz
türkcəsində Babu Mata-Kürklü Marta .Burada Novruz anlayışının etimoloji mənası “yeni il-ilbaşı” deyil, “yeni gün” olduğu müəyyənləşdirilmişdir (1,15). Novruzun fars sözü olması məlum mərasimin belə adlanmağa
başlamasının türklərin farslarla dil təmasından sonra baş verdiyini
göstərməkdədidr.
“Yeni gün, Yengi kün, Yeni yıl, Yılbaşı, Yazbaş, Çağan Navrız,
Ergenekon kimi 25-ə yaxın ad altında Şərqi Türküstandan Anadoluya,
oradan Balkanlara qədər uzanan geniş bir coğrafiyada, təbiətin canlanması
ilə birlikdə yenidən dirilmənin, birlik və bərabərliyin simvolu olaraq qeyd
olunan Novruz Orta Asiya türk cümhuriyyətlərində 20-ci əsrin əvvələrindən başlayarq 1960-cı illərə qədər bəzi siyasi səbəblərə görə qadağan
edilmiş, unutdurulmağa çalışılmış, hətta yox sayılmışdır”(1,16). Müstəqilliyin bərpa edən türk cümhuriyyətləri milli-mənəvi dəyərlərinə diqqəti
artırmış və Novruz bayramını da yüksək rəsmi səviyyədə bayram etməyə
başlamışdır.
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Novruz yazılı qaynaqlarda. Novruz haqqında məlumatlara Biruni
Əbu Reyhanın “Asarul Baqiye” (Pamyatniki minuvşix pokoleniy) , Kaşgarlı Mahmudun “Divanü Lugat-it Türk”, Balasaqunlu Yusif Has Hacibin
“Kutadqu biliq”, Ömər Xəyyamın “Novruznamə”, Nizamülmülkün “Siyasətnamə”, Nizami Gəncəvinin “İsgəndərnamə” və b. əsərlərdə rast gəlirik.
Biruninin müasiri olan mütəfəkkirlər Mahmud Kaşqarlı və Ömər
Xəyyam Novruz haqqında müəyyən məlumatlar vermişdir. Onların
əsərlərində təkcə bu bayramın təbiətlə və onun qanunauyğunluqları ilə
əlaqəsindən deyil, həm də onunla bağlı mərasimlər, sınamalar və rituallar
haqqında bəhs edilir. Məsələn, Biruni belə bir sınama haqqında məlumat
verir: “əgər Novruzun ilk günü gün doğan vaxt hələ heç bir söz demədən
üç qaşıq bal yesən və üç parça mum yandırsan bütün xəstəliklərdən xilas
olarsan. Digər bir sınama isə belədir: “ Hər kim səhər ibadətdən öncə bir
az şəkər yesə və özünü zeytun yağı ilə yağlasa bütün il ərzində ona heç bir
xəstəlik dəyməz”.
Bu bayramdan bəhs edərək Biruni yazır:”İranlılarda belə bir adət var
idi ki, Novruz günü bir-birinə şəkər verirdilər. Ona görə də Bağdad
sakinin dediyinə görə Cəmşidin vətəni Azarbadda Novruz günlərində
şəkər qamışı çıxır”.
Qədim dövrlərdə Orta Asiya və İranda Novruz təkcə xalq bayramı
kimi deyil, eyni zamanda dövlət bayramı kimi qeyd olunmuşdur. Tarixi
məlumatlara görə insanları sosial qruplara görə bölürdülər, Novruz
bayramı bir ay davam edirdi və hər qrupa beş gün ayrılırdı. Yəni hər bir
sosial qrup bayramı onun üçün ayrılmış beş gündə qeyd edirdi. Məsələn,
qədim İranda ilk beş gün padişaha, ikinci beş gün saray əyanlarına,
üçüncü beş gün saray xidmətçilərinə və ali ruhanilərə aid olurdu. Padşah
bayramın ilk beş gününü başlar, təbbələrini bir- birinə hörmət etməyə və
xeyirxah olmağa çağırardı. İkinci gün padşah kəndlilərin və kübarların
nümayəndələrini qəbul edərdi. Üçüncü gün süvariləri və möbidləri,
dördüncü gün öz övladlarını, varislərini, beşinci gün isə sıravi təbbələrini
qəbul edərdi. Altınıcı gün əsas bayram sayılırdı və ona “Böyük Novruz”
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deyilirdi. Xarəzmlilər və soğdlarda Sasanilərin hakimiyyəti dövründə
rəsmi Novruz bayramı ilə yanaşı digər bayramların keçirilməsi də elan
edilərdi. Biruninin əsərində, Ömər Xəyyamın “Novruznamə”sində və
digər qaynaqlardan aldığımız məlumatlara görə, Novruzda yerə su
səpərlərmiş, yaxınlara hədiyyə verərmişlər, yelləncəkdə yellənərmişlər,
şirniyyat paylayarmışlar, yeddi illik məhsulu müəyyənləşdiərmişlər, ritual
yuyunması, çimməsi və digər mərasimlər icra edilərmiş. Novruz günündə
padşahın süfrəsində (dəstərxan) buğda, arpa, darı, qarğıdalı, noxud,
mərcimək, düyü, küncüt və ya lobya unundan hazırlanmış çeşidli çörəklər
düzərmişlər. Süfrənin ortasına yeddi cür ağacın (söyüd, zeytun, heyva, nar
və s.) zoğunu, yeddi ağ piyalə, ağ dirhəm və ya yeni dinar qoyarmışlar.
Padşah üçün ağ şəkərdən və təzə süd və xurma əlavə edilmiş kakos qozundan xüsusi yemək hazırlayarmışlar. Müasir dövrdə də İranda Novruz
bayramı süfrəsinə ərəb hərfilə s-ilə başlayan yeddi cür yemək qoyulur.
Süfrədə turş və təzə süd, süzmə, boyanmış yumurta, müxtəlif meyvələr,
qoz, fındıq və s. mütləq olmalıdır. Bu günə qədər gəlib çatmış əsas bayram yeməyi ritual “sumalak”ıdır. Qeydə edək ki, qədim dövrdə Novruzdan bir gün əvvəl bölgədə hava soyuyurdu ki, bu da qocalıb əldən düşmüş qarının son günləri kimi xatırlanır. Orta Asiyada yeni il ritualının
sumalakdan başqa yeməyi “quja”dır.
“Sumalak”ın mövcud çörəyin (rizqi-ruz) və rifahın simvolu kimi
hazırlanması böyük məharət tələb edirdi. O təxminən bütün bir sutka
boyunca nəğmələrlə, rəqslərlə, əyləncə və oyunlarla müşayiət edilərək
hazırlanırdı. Adətən sumalakın hazırlanması üçün işlədilən xammalı hamı
hazırlayırdı. Ümumi şəkildə hazırlanan yemək bütün icma üzvlərinə
paylanırdı.
Novruz bayramı şənliklərində kütləvi gəzintilər, xalq oyunları,
yarışlar, rəqs və nəğmələr oxunması, təlxəklərin və kəndirbazların çıxışları olurdu. Ömər Xəyyamın məlumatına görə, qeyd etmək lazımdır ki,
Novruzun 2600 ildən artıq yaşı vardır. Yenə də həmin müəllifin məlumatına görə, Novruz bayramında müharibələr və qarşılıqlı çəkişmələr
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dayandırılır, sülh müqavilələri bağlanır, hətta dəfn belə növbəti günlərə
təxirə salınırdı. Bu bayram o qədər şad və şən bir bayram olmuşdur ki, o
günlərdə təkcə təmtəraqlı təntənələr deyil, eyni zamnda xəstələrə müstəsna diqqət və qayğı göstərilmiş, qohum və dostlara baş çəkilmiş, qohum və
yaxınların məzarları ziyarət edilmiş, bir-birinə qarşılıqlı inam və
simpatiya ifadə edilərək ümumbəşəri dəyərlər üstün tutulmuşdur.
Novruz təqvim mərasimi kimi. Novruzun həm də təqvim bayramı
olması, ilin başlanğıcı olması onun möhtəşəmliyini və təntənəsini artırır.
Novruz mövcud olduğu tarixi boyu bir neçə təqvim mərasimindən
keçmişdir. Bunların icərisində əski türk təqvimi, zərdüştliklə bağlı təqvim,
Səlcuqlu Məlikşahın Cəlali təqvimi, Elxanilərin Elxani təqvimi və s.
Bizim türk təqvimi kimi bildiyimiz təqvim M. Kaşqarlının “Divan”ında əfsanəsi ilə birlikdə təsvir olunmuşdur. Kaşqarlının məlumatına
görə, “türklər on iki çeşid heyvanın adını götürüb on iki ilə vermişlər.
Uşaqların yaşlarını, savaş tarixlərini və başqa şeyləri bu illərin keçməsi ilə
hesablayırlar. Bu on iki heyvandan birincisinin adı siçandır. İlin başına da
bu ada “siçan ili” deyilmişdir. Digər heyvanların sırası belədir: öküz (ud),
bars, dovşan(tavışqan), timsah(nək), ilan (yılan), at(yund), qoyun(koy),
meymun(biçin), toyuq(yakaqu), it(it), donuz(tonquz). Türklər bu illərin
hər birində bir qismət olduğunu sanaraq fal açarlar, uğur sınayarlar.
Məsələn, öküz ili girəndə savaş çoxalar, çünki öküzlər bir-biriyləvuruşarlar, toz qaldırarlar. Toyuq ilində ərzaq bol olur, amma insanlar arasında
qarışıqlıq çıxarmış, çünki toyuğun yemi dəndir. Dəni tapmaq üçün isə
çöpləri, qırıntıları bir-birnə qarışdırır. Timsah ili girəndə yağış çox yağar,
bolluq olurmuş, çünki timsah suda yaşayır. Donuz ili girəndə qar və soyuq
çox olar, qarğaçalıq çıxarmış. Beləcə, türklər hər il bir şey olacağına
inanırlar. Türklərdə həftənin yeddi gününün adı yoxdur. Çünki həftə
deyilən şey islamdan sonra başlamışdır. Ayların adlarına gəlincə bunlar
şəhərlərdə ərəbcə deyilir. Köçəbə olan və müstəqil olmayan türklər ili
dörd fəsilə bölərək ad verirlər. Hər üç ayın bir adı vardır. İlin ötməsi
bununla bilinir. Yengigündən (Novruzdan) sonra yaza “oğlaq ay”, sonra
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“uluğ oğlaq ay” deyirlər, çünki bu ikinci fəsildə oğlaq böyüyr. Bundan
sonra “uluğ ay” gəlir, çünki bu fəsil yayın ortasıdır. Yer üzündə nemət
bollaşır, heyvanlar böyüyür, süd çoxalır. Başqası da belədir. Az işləndiyi
üçün söyləmirəm” (BA,1c, 344;345;346;347;348).
Başqırdlarda bəzi ayların adı qalmışdır: məsələn, kekkuk ayı (mesyats kukuşki), kantar ayı, karasa ayı (ptitsa), hıyır ayı (surok) və s. İl
adlarından isə at ili (qod konya), ilan ili (qod zmei), siçan ili (qod mışi),
balıq ili (qod rıbı), bars ili, dovşan ili (qod zaytsa), ayı ili (qod medvedya),
toyuq ili (qod kuritsı), şir ili (qod lıva), inək ili (qod korovı), qoyun ili
(qod barana), meymun ili (qod obezyanı).Bu da təxminən əski türk
təqviminin davamı sayıla bilər.
1074-1075-ci illərdə İsfahan, Bağdat, Rey ve Nişaburda rəsədxanalar qurduraraq bir təqvimin təsbitini əmr edən böyük Səlcuqlu sultanı
Məlikşah Cəlali təqvimi deyilən bir türk təqvimi hazırlatdırmışdır. Bu
rəsədxanalarda Ömər Xəyyam, Əbül Müzəffər İsfirazı, Mömin ən Nəcib
əl Vasti kimi dövrün alimləri işləmişdir. Qısa bir müddət işlənən (Məlikşahın ölümünə qədər) bu təqvimə Sultanın adına görə „Cəlaliyə“, „TarixiCəlali“, və ya „Tarixi Məliki“ adları verilmişdir. Günəş ilini əsas götürən
Cəlali təqvimində günəşin qoç bürcünə girdiyi gün (Novruz) ilbaşı olaraq
qəbul edilmişdir. Səlcuqlulardan sönra bölgədə hakim olan Elxanilərin
zamanında bu təqvim üzərində düzəlişlər edilmiş və „Tarixi Elxan“ adı
verilən bir təqvim meydana gəlmişdir. 1925-ci ilin 31 martına qədər bu
türk təqvimi İranda işlənmişdir. Məlikşahın hazırlatdırdığı Cəlali təqvimi
Əfqanıstanda son zamanlara qədər istifadə olunmuşdur. Bugünkü İran və
Əfqanıstanda ilbaşını Novruz olaraq qəbul edən təqvim Cəlali adlı türk
təqviminin dəyişik bir şəklidir.Qazax xalq təqvimində mart ayının adı
Naurızdır. Bu ay ilin birinci ayıdır və mart ayının 22-dən başlanır.
Keçmiş hicri təqviminə görə gecə ilə gündüzün bərabərləşdiyi həmin gün
köhnə yeni il xalq təqvimində qalır və Naurız toy adı ilə qeyd olunur.
Həmin gün bir sıra Ön və Orta Asya ölkələrində qədim zamanlardan bu
günədək yeni ilin başlanğıcı olaraq bayram edilməkdədir. Novruzun
48

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Азярбайъан шифащи халг ядябиййатына даир тядгигляр

●

XXXI -2009

kökləri, ritualları və təbiətlə bağlı izlərinin zərdüştlük Yeni ilindən gəldiyi
haqqında mülahizələr vardır. İnanclara görə, həmin gün xalq qışın
əziyyətlərindən xilas olur, mal-qarasını saxlamaq üçün daha rahat şərait
yaranmasına sevinir. Nauruz üçün hər bir ailə öncədən yeddi ənənəvi
ərzaqdan təşkil olunan ritual yeməkləri (nauruzdık) hazırlayır. Qazaxlar
həmin yeməklərlə il ərzində qidalanmağa ümid edirlər.Naurız şənliyi üç
gün davam edir. Bu müddət ərzində bütün aul bir-birini təbrik edir və
xoşbəxtlik və rifah arzulayırlar. Qazaxlarda Naurız qış və yazın simvolik
mübarizəsini təcəssüm etdirən bir qız və oğlanın aytısları ilə başlanır və
xalq oyunları, uşaqların, gənclərin, qadınların və yaşlıların aktiv iştirak
etdiyi yarışlarla tamamlanır. Naurızdan başqa mövsümi xarakter daşıyan
və ildə iki dəfə yaylaq-qışlaq köçü ilə bağlı olaraq keçirilən mərasimlər də
vardır. Bunun da oyun və yarış ünsürləri Naurız toyu ilə bənzərdir.
Novruzun əkinçilik təqvimi ilə bağlı olması haqqında da məlumatlar
vardır. Belə ki, bu bayram şimal yarımkürəsində 20-21 martda baş verən
yaz bərabərləşməsi ilə əlaqələndirilir. Təbiətin oyanması, canlanması,
bitkilərin yenidən öz yaşıl rənginə bürünməsi min illər bouy müşahidə
olunmuş və təcrübədə təsdiqlənmiş bir gerçəklikdir. Belə bir yeniləşmə
gününün başlanğıcı şəmsi-günəş təqviminin ilk ayının ilk gününə (21
mart) təsadüf edir. Buna görə də həmin günü Novruz (yeni gün) adlandırıblar. Böyük mütəfəkkir Biruni bu ili ilk ayı olan fərvərdindən başlayaraq
yazır: Novruz yeni ilin ilk günüdür və farsca yeni gün deməkdir.
Qədim dövrlərdə İran təqvimlərində Novruz bürcə görə yaz
bərabərləşməsinə uyğun gəlmişdir. Həmin dövrün təqviminə görə günəş
bürcə sara-ton ayının əvvəlində daxil olur. Bu zaman yaz yağışları yağır,
çiçəklər açır, otlar böyüməyə başlayır. Ona görə də Novruz kainatın,
dünyanın və yerrdəki həyatın yaranmasının başlanğıcı ilə səsləşir.
Azərbaycan xalqının təcrübəsində Novruz təqvim mərasimi olmaqdan çıxdıqdan sonra öz əhəmiyyətini azaltmamışdır. Bu da onun arxaik
ritualdan gələn genetik əsaslara malik olmasının, başqa deyilişlə bu xalqın
öz bayramı olmasının təzahürüdür.
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Novruzun mənşəyi. Novruzun real bir mədəniyyət hadisəsi olaraq
yaranması haqqında fikirlər üç əsas istiqaməti özündə birləşdirir:
1) Ritual-etnoqrafik istiqamət;
1) Filoloji istiqamət;
2) Tarixi istiqamət.
Təqdim olunan araşdırmada bu istiqamətlərin hər birinə diqqət
edilmişdir. Ayrıca olaraq Novruzun tarixindən bəhs etsək, onda mütləq
onun yaranması ilə bağlı dörd əsas tarixi faktı qeyd etməliyik:
1)Novruz on iki min il öncə yaranmışdır. Bu fakt Qobustan qaya
rəsmlərindəki günəşi qarşılama arxaik ritual təsvirlərinə əsaslanır;
2) Novruzun yaranması beş min il öncəyə aiddir. Bu fakt Şumer
abidələrindəki məlumatlara əsaslanır. Çünki orada mövsümlə bağlı mərasimlərdən bəhs olunmuşdur. Bunun bəzi ünsürləri “Bilqamıs” dastanında
da müşahidə olunur. Burada bəhs olunan mərasimin Novruzla bəzi
bənzərlikləri vardır. Bizcə, bunlar daha çox tipoloji xarakterlidir.
3) Novruz iki min altı yüz il öncə yaranmışdır. Bu fakt Novruzu
Zərdüştliklə əlaqələndirir. Belə ehtimal edilir ki, Novruz Zərdüştlik
dininin bayramıdır və ya o zaman tətbiq edilmiş təqvim bayramıdır. Əski
təqvimə görə Novruz fərvərdin ayının biri deyil və ya başqa deyilişlə,
Novruz mart ayının iyirmi birində olmamışdır.
4) Novruz 935 il öncə indiki vaxtında, yəni fərvərdin ayının birində
və ya mart ayının iyirmi birində keçirilməyə başlamışdır. Bu Səlcuqlu
sultanı Məlikşahın 1075-ci ildə hazırlatdırdığı və “Cəlali” təqvimi kimi
tanınan rəsmi təqvimi ilə hesablanan tarixdir. Amma bu təqvimdən öncə
də Novruz bayramının (həm də Novruz adı ilə) keçirilməsi haqqında
yazılı qaynaqlarda məlumatlar vardır.
Novruzun yaranması ilə bağlı mifoloji və əfsanəvi məlumatlar da
vardır. Bu əfsanələrin içində müxtəlif xalqalrın əski təsəvvürləri öz
ifadəsini tapır. Məsələn, fars mifologiyasının bir sıra obrazları Kəymurəs,
Cəmşid və b. ilə bağlı əfsanələr Novruzla əlaqələndirilir. Digər tərəfdən
də Novruz zərdüştliklə bağlı mərasimlərə yaxınlaşdırılır. Məsələn, zər50
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düştliyin dini mərasimi olan “Hörmüz” bayramı Novruzla qarışdırılır. Onların adlarındakı bənzərlik də onların genetik əlaqəsi kimi göstərilir.
Əlbəttə, bu bayramlar arasında bənəzərliklər vardır, amma bunlar daha
çox tipoloji və ya universali xarakterlidir. Çünki bayram üçün hələ dünya
qloballaşmamışdan çox-çox öncə, hətta qədim zamanlardan qlobal
komponentlər mövcud olmuşdur. Belə komponentlər ritual nəzəriyyəsini
nəzərə almayan araşdırıcılara bayramın etnik-mədəni səciyyəsini aydınlaşdırmağa imkan vermir. Hansı tərəfindən baxırsansa bax, bayramlar
biri-birinə bənzəyəcəkdir. Fərqlilikləri müəyyənləşdirmək üçün isə ilk
öncə milli mərasim mədəniyyətinin arxaik ritual əsaslarını nəzəri metodlar
və prinsiplərlə araşdırmaq lazımdır.
Novruzun mənşəyi ilə bağlı müxtəlif mülahizələr mövcuddur. Mirəli
Seyidova görə Novruz mövsüm mərasimi ilə bağlı yaz bayramıdır. Digər
diqqəti çəkən mülahizə isə “Novruz”un “Yaradılış bayramı” olmasıdır. Bu
mülahizəyə görə Tanrının dünyanı və insanı yaratması təbiətin yazda dirilməsi ilə simvolizə olunaraq həmin vaxtda bayram kimi qeyd olunur.
Dünyanın yaranmasında iştirak edən dörd ünsür dörd çərşənbədə qeyd olunur və bu yaradılış prosesinin sonu bayram edilir. Bu mülahizəni “Novruz”la əlaqəli şəkildə ilk dəfə H. İsmayılov irəli sürmüş və şərh etmişdir.
Buradan alınan nəticə ondan ibarətdir ki, “Novruz” dünyanın və insanın yaradılmasının bayramıdır.
Digər bir mülahizəyə görə, “Novruz” Turanlıların “Tura” bayramıdır. Bu mülahizəni K.Hüseynoğlu irəli sürmüşdür. M. Cəfərli “Novruz”un
sosial-mədəni və mənəvi aspektinə diqqəti yönəltmiş, onun dini əsaslardan məhrum olmadığından və sosial harmoniyanın təmin olunmasında
oynadığı müstəsna rolundan bəhs etmişdir.
Novruz bayramının mənşəyi, onula bağıl əsatirlər, miflər qədimdir.
Orta əsrlər İran əfsanələrinə əsasən Novruz bayramı ilk dəfə mifik İran
şahları Kəyümərs və ya Cəmşid tərəfindən tətbiq olunmuşdur. Ancaq
birinci personaj daha qədimdir və “Avesta” da Qara Martan adlanan bu
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obraz ilkin insan və ya bəşəriyyətin əcdadı hesab edilir. Bu personaj
“Avesta” ya, heç sübhəsiz, Turan aləmindən daxil olmuşdur(37,102).
“Şahnamə”də və Ömər Xəyyamın “Novruznamə” risaləsində qeyd
edilir ki, səhər tezdən günəşin qoç bürcünə qalxdığı zaman ilk şah Kəyümərs kahinləri topladı və ilin başlanğıcını bu ildən hesablamağı əmr etdi.
Əl Biruninin yazdığı rəvayət isə Novruzun yaranmasını Azərbaycanla bağlayır. Bu rəvayətə görə Cəmşid Azərbaycana gələndə qızıl taxta
oturur və insanlar onu öz çiyinlərində aparırlar. Günəşin şüası Cəmşidin
üzərinə düşdükcə insanlar onu görürlər və sevincdən həmin günü bayram
edirlər.
Əski fars təfəkkürünə görə isə Novruz Cəmşidin taxta çıxması ilə
bağlıdır. Bunu Firdovsi öz “Şahnamə” sində də qeyd edir:
“Edib Cəmşidə Gövhər nisar,
Belə bir günə Novruz adı qoydular ”
Təzə il başı Hürmüzi fərvərdin,
Başa çatdırıb yerdəki zəhmətin
Belə şanlı bayram neçə əsr var,
Qalıbdır o şahdan bizə yadigar(38,50).
Novruzla bağlı məlumatlara N. Gəncəvinin əsərlərində də rast
gəlirik. Nizaminin əsərlərində “Novruz”, “Sədə”, “Mehrikan”, “Qurban”
və “Orucluq” bayramlarının adı çəkilmişdir.Bir sıra müəlliflər kimi, Nizami də “Novruz” bayramını Cəmşidin adı ilə bağlamışdır:
Cəmşidin Novruzunda, Sədə bayramında,
Onda ki, atəşkədələrdə ayinlər yenidən başlardı,
Hər tərəfdən ər üzü görməmiş gözəl qızlar
Evlərdən dışarı çıxardılar (16,170).
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Y.V, Çəminzəminli yazır ki, “Novruz” bir rümuzdur: işıq, haqq və
həqiqətin qələbəsi deməkdir. Odur ki, ruhunda əbədi həqiqət daşıyan xalq
onu təntənə ilə qarşılayır” (19,85).
Zərdüştliklə bağlı bir tədqiqatda qeyd olunur ki, zərdüştlərin
müxtəlif bayramlar içində Novruzun qeyd olunması mühüm əhəmiyyət
kəsb edirdi (19,52). Digər bir tədqiqatda isə zərdüştlərin yaz bayramını
daha geniş və təntənə ilə qarşılaması dini etiqada görə Ahuraməzdənin
Əhrimən üzərində qələbə əldə etməsi ilə izah edilir (20,98).
Nizamini təsvir etdiyi bayramlar heç şübhəsiz ki, zərdüşlik dönəmində zərdüştlər tərəfindən qeyd olunmuşdur. Bu bayram bütün dinlər
dövründə yüksək səviyyədə keçirilmişdir. Nizami bayramın qədimliyini
göstərmək üçün onu qədim əfsanəvi obrazlarla əlaqələndirmişdir. Bu
Nizami tərəfindən məsələnin tarixinin qədim olduğunun göstərildiyi bir
bədii ifadə formasıdır:
Firudin bayramında, Cəmşid Novruzunda
Şadlıq cahandan qəmin adını silib apardı. Firudin bayramı “Mehrikan”dır. Bu bayram payızın gəlməsi münasibətilə məhsul bayramı kimi
qeyd olunmuşdur.Novruz Cəmşidin adı ilə əlaqələndirildiyi kimi, “Mehrikan” da Firudin adı ilə bağlı idi. “Sədə” bayramı isə odla bağlı bir bayram olub, Novruzdan əlli gün əvvəl keçirilmişdir(18,126).
Novruz yazın, baharın gəlişinin bayram edilməsidir. Bu çox geniş
yayılmış və ümumi bir fikirdir. Bu prizmadan baxaraq bir qədər də irəli
gedən araşdırmaçılara görə, Novruz əski “inisiasiya” mərasimi ilə
əlaqəlidir. İnsanlar təbiətin qışla ölüb yazla dirilməsini bayram edirlər.
“Ölüb-dirilmə” məsələsində bayramın bu cütlüyün hansı tərəfinə aid
olmasına münasibət də birmənalı deyildir. Məsələn, V.Ya.Propp bayramlardakı suda batırma, odda yandırma və s. bu kimi hərəkətlərin şən və
gülüşlə qarşılandığını əsas götürərərək rus mərasimlərində dirilmənin bayram edilmədiyini qətiyyətlə qeyd edir. Onun fikrinə görə, dirilmə deyil,
ölmə bayram edilir. Bu vəziyyət ilahiləşdirilmiş kosmosa göndərilənləri
yola salma ritualı müstəvisində daha da dəqiqləşdirilə bilər. Yəni canlı
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insanların işarə və simvollarla əvəzlənməsi “yaşlılar” üçün də, bütün cəmiyyət üçün də həqiqi bayram olur. Çünki ritual ölümü simvollaşdırılmış
şəkildə olur, rəmzi xarakter daşıyır və hər kəsin gülə bilməsi üçün özündə
ritual gülüşünün əsaslarını da ehtiva edir.
Novruzda biz bu ritualın rudimentini “Kosa-Kosa” oyununda görürük. Bu oyunda Kosanın ölümü simvollaşdırılmışdır. Onun “kəfənsiz
ölməsi” belə heç kimi məyus etmir, əksinə güldürür. Kosanın ölümü ritual
epizodunun oyunda ifadəsidir, yəni arxaik ritualın özü və ya onun bütövü
deyildir. Amma bu oyunda arxaik ritualın bərpası üçün çox əhəmiyyətli
detallar saxlanmışdır.
“Kosa-kosa” oyununda iki personaj var. Bunlardan biri Kosa (yəni
üzü tüksüz), digəri isə Keçəldir (yəni başı tüksüz). Tüksüzlük bunların
ikisinə də aiddir. Fiziki harmoniyanın natamamlığı onların dünya modelindəki kosmik imkanlarını məhdudlaşdırır. Burada inisasiya ritualından
keçən kosadır, çünki o ölür-dirilir, keçəl isə mediatordur. Yəni onun
xaosdan kosmasa sakrallaşaraq keçməsinə dəstək verir. Kosa ritualda ölür,
əcdad dünyasına yola salınır, xaosda dağılaraq orada sakral mahiyyət
qazanır və kosmasda yenidən qurulur. Oyun ölən və dirilən zamanı, ili,
təbiəti, qışı və yazı simvollaşdırır.
“Keçəllik bu və ya digər dərəcədə həm bədxah, həm də xeyirxah
fövqəltəbii qüvvələrə aid olur” (6,81). Keçəlliyin xeyirxah fövqəltəbii
qüvvələrlə bağlılığının qabarıq hiss olunmasının nəticəsidir ki, keçəl
obrazının mənşəyi daha çox türk mifologiyasındakı baş tanrı Taz kaan
(Keçəl xan) və Ana Yer mifologemi ilə əlaqələndirilir. Qəhrəmanın keçələ
çevrilməsi o dünya sahibinin atributunu qəbul etmək, hami ruhlara onların
öz rəngində qurban verilməsi tipli bir hadisə kimi izah edilir”(7,83).
Oyunda Kosanın və Keçəlin maskalardan istifadə etməsi məsələnin
araxaik ritual aspektinə yeni ridumentlər əlavə edir. Maskalarda qoyun,
keçi və ya quzu dərisindən istifadə olunur.Bu da ritualın şamanist və ya
totemist mənşəyi haqqında düşünməyə ipucu verir.
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Bununla yanaşı, eyni zamanda ritual personajlarının zomorflaşması
baş verir. Çünki Kosa (türk dillərində kosa/ koza/kuzu və s.) və Keçəl
(keçi) adlarında və oyun maskalrında heyvan başlanğıcı müşahidə olunmaqdadır. Ola bilər ki, arxaik ritualda bu müvafiq heyvan dərisində,
cildində icra edilmişdir. Sonralar isə zoomorfik görüşlərin arxaikləşməsi,
totem başlanğıclarının unudulması, monoteist təmayüllü dünyagöröşlərin
formalaşması ritualı əski əsasından uzaqlaşdırmış və mədəniyyətin
yeniləşmə dinamikasına uyğunlaşdırmışdır.
Əslində Novruz oyunları kompleksinə daxil olan “Kəndirbaz” oyunu
da arxaik ritualın və ya başqa deyilişlə, Novruzun mənşəyinin öyrənilməsində istifadə oluna bilər. Çünki bu oyunda çox əski “keçid” ritualı
oynanılır. Əgər “Ergenekon”u Boz qurd cildində olan şamanın arxasınca
gedərək dar bir keçiddən, dağ və ya qaya arasından keçərək icra edirlərsə,
“Kəndirbaz” oyununda bu hərəkətlər havada, daha çətin və mürəkkəb
şəraitdə yerinə yetirilir. Burada əsas oyunçu Kəndirbazdır. O yüksəkdə
qurulmuş ipin üzərində hərəkət edir. O adamları bir-bir o ipin üzərindən
bir tərəfdən digər tərəfə keçirir. Keçid zamanı aşağıda keçidə dəstək verən
“Keçi” vardır. Keçi maraqlı bir personajdır. Onun funksiyası keçidə dəstək vermək, mərasimin yüksək mənəvi şəraitdə keçməsini təmin etməkdir.
Buradakı keçid o dünyaya gedən “qıl körpünü” də, “uçmağa” aparan yolu
da simvolizə edə bilər. Keçi isə mərasim icraçısı, mediator, “yumuşçu”,
ölüm mələyi kimi ritualda, yalançı və ya təlxək kimi oyunda ən müxtəlif
funksiyalarda izah oluna bilər. O da mümkündür ki, Hind-Avropa mədəniyyətində rast gəldiyimiz ritual zamanı bütün günahların yüklənib buraxıldığı “günah keçisi”nin lokal variantı həmin Keçidir. Çünki arxaik ritualda tipoloji elementlər üstünlük təşkil edir. İbtidai mədəniyyətdən gələn
hadisələrdə bənzərlik keçmişə doğru ketdikcə daha da artır.
Novruz və Ergenekon. “Novruz”un türklərin Ergenekon bayramının davamı olması haqqında da fikirlər çox geniş yayılmışdır.
İndi “novruz” adı ilə keçirilən bu bayramın türklərin əski “Ergenekon bayramı” olması haqqında fikirlər vardır. Bu mülahizəyə görə türk55
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lərin əskidən bəri keçirdikləri “Ergenekon bayramı” müəyyən bir dövrdən
sonra “Novruz” adı ilə qeyd olunmağa başlamışdır.
” Novruz bayramının Ərgənəkon dastanı ilə bağlılığını əks etdirən
bir fakt da maraqlıdır. Novruz günü Orta Asiya türklərində, xüsusilə,
uyğur, qazan, ufa türklərində Ərgənəkon dastanı oxunmaqdadır. Bu dastan
ayrıca dini bayramlardada Qurani Kərimin oxunması bitdikdən sonrada
söylənir. Aşağdakı dastan əlimizdə olan mətnin bu günkü variantıdır:
Ərgənəkon! Ərgənəkon!
Davarlar yox oldu,
Kişilər qocaldı,
Yenidən balalar doğdu,
Bizim yolumuz hələ bitmədi
Əcəba dənizə daha çoxmu var?
Ağaclar yaşıllaşdı, quzular doğdu,
Çiçəklər açdı, indi yaz gəldi.
Bu gün bizim bayramdır
Ərgənəkona dönmək istəyirəm (38,54).
Ərgənəkon dastanı ilə bizim qeyd etdiyimiz yaz bayramı, yəni Novruz
arasında müəyyən oxşarlıqlar vardır. Türklər 400 il Ərgənəkon deyilən yerdə
yaşadıqdan sonra öz ata – baba yurdlarına atəşin açdığı yoldan çıxıb
getmişlər. Deməli od onlara azadıq yolunu ata – baba yurdunun yolunu
açmışdır. Görəsən, axır çərşənbə günü qaladığımız tonqallar Ərgənəkondakı
dəmir dağı əritmək üçün yandırılan odun rəmzidirmi? Bayramdan bir həftə
qabaq ölü bayramı kimi qeyd edilən qəbirüstü günü Ərgənəkondan
çıxmazdan əvvəl oradakı qəbirlərlə vidalaşma mərasiminin rəmzi ifadəsi ola
bilər. Bu uyqunluqlar bəzi Novruz mərasimləri ilə üst – üstə düşür.
Türk tarixində “Ergenekondan çıxış” günü “Novruz” kimi xatırlanmış
və bu adla qeyd olunmağa başlamışdır. Əlbəttə ki, bu səbəbsiz deyildir.
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Ergenekon bayramı təkcə törəyiş deyil, eyni zamanda əski türklərin
400 il əziyyət çəkərək qaldıqları yerdən bir bozqurdun yol göstərməsi ilə
xilas olub çox gözəl bir yerə gəlib çıxmaları və yerləşmələrinin bayramıdır. Türklər xilas olduqları günə və yerləşdikləri yerə “Ergenekon”
deyiblər. Bu mənada Ergenekon həm zamandır, xilas, qurtuluş günüdür,
həm də məkandır, yeni və çox zəngin bir yerdir.. Türklər həmin yerə
gəldikləri günü, həmin gündə və həmin yerdə ənənəvi olaraq qeyd ediblər.
Yeni zamanın və məkanın qeyd olunduğu hadisə, Tanrıya alqışetmə
“Ergenekon ritualı”dır. Məsələnin sakral-mənəvi aspekti də belədir.
Novruz-Sabantuy. “Yaz işləri ilə bağlı bayramların ən böyüyü
Sabantuy və ya Səpin toydur. Bu bayram yazdakı səpin ilə bağlıdır.
Müasir dövrdə yaz şumu çıxarıldıqdan və torpaq əkin üçün hazırlandıqdan
sonra keçirilir. Sabantuy xalqın könüllü şəkildə bir yerə toplanaraq qeyd
etdikləri musiqili-dramatik tamaşadır. Kənddə yaranan bu bayram
sonralar şəhərlərə də yayılmış və təntənəli şəkildə qeyd olunmağa
başlanmışdır (8,62).
Sabantuyda:
1) Uşaqlar yeyən yeməklər bişirilir. Məsələn, “Zərə botkası”;
2) Uşaqların boyanmış yumurta döyüşdürməsi;
3) At minən gənclərin yumurta döyüşməsi və çay qırağında və ya
meşədə gəzməsi;
4) Müxtəlif geyimlər geymiş kişilərin yumurta döyüşməsi;
5) Sabantuya “büləklər jıyu”;
6) Meydanda yarışlar təşkil etmək;
7) Gənclərin könül açmaları.
Meydan yarış və tamaşalarına 10 gün qalmış gənclərin at cıdırı təşkil
olunur. Buna “at ayağın qızdırmaq” deyilir (8,62).
Novruz və Hıdırellez. Əski türk mövsüm mərasimlərindən biri də
Hıdırellez bayramıdır. Bu mərasim hər il yazda, may ayının beşindən
altısına keçən gecə keçirilir. Novruza bənzər xüsusiyyətləri vardır. Eyni
zamnda digər yürk xalqlarında müşahidə etdiyimiz mövsüm mərasimləri
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ilə ortaq cəhətləri də kifayət qədərdir. Türk və islam mifologiyasında
xüsusi bir yeri olan Xızır obrazı özündə əski ritual və inancların izlərini
saxlamışdır. Qışın bitib baharın gəlməsi mövsüm mərasimi olaraq qeyd
edilməkdədir. Burada Xızır baharı simvolizə edir.Bu bayramda insanlar
müxtəlif törənlər təşkil edər, müxtəlif ayinlər icra edərlər. İslam inancına
görə Xızır haqq vergisi almış şəxsiyyətdir.Tanrı tərəfindən müsəlmanlığı
qorumaq vəzifəsi verilmişdir. İstənilən zaman zühur edə bilən mübarək
bir şəxsiyyətdir.Rəvayətə görə Xızır ilə İlyas qardaş və ya dostdur. Xızırın
ab-I həyat suyu içərək ölümsüzlük qazanması söylənilir.Əsas vəzifəsi
darda qalanlara yardım etmək, yaxşılıq etmək, təbiətin yaşıllanmasını
təmin etmək, bolluq, bərəkət, qismət və sağlamlıq verən bir vəlidir, kəramət sahibidir. Xidirellez bayramının da əsas xarakterini bu xüsusiyyətlər
müəyyənləşdirir. Xızır ənənəsində mərasimlərin keçirildiyi günə ümumi
olaraq Ruzi-Xızır və ya Hıdırellez adı verilmişdir. Ruzi-Xızır və Ruz-I
Qasım deyə iki mövsümə ayıran təqvim məlumatları Ruz-I Xızırı yaz
mövsümünün başlanğıcı sayıb 6 maydan 8 noyabra qədər davam edən
müddəti 186 günlük bir dövrü əhatə etdiyi bildirilir. Rumi 23 aprelə
təsadüf edən bu tarix indi də işlətdiyimiz Miladi təqvimlə 6 maya uyğun
gəlir. İlin 9 noyabrdan 5 maya qədər olan hissəsi isə Ruz-I Qasım isə qış
mövsümünü bildirir.179 gün olan bu dönəmə Qasım günləri də deyilir.
Xıdırellez hazırlıqlarına bir həftə öncədən başlanılır. Evlərdə təmizlik işləri görülür, yeməklər hazırlanır. Hər kənddə Xıdırellez şənliklərinin
keçirildiyi məlum bir yer olur. Bu yerin suyu, ağacı olan geniş bir yer
olması lazımdır.Əsasən böyük ağaclar, müqəddəs sayılan bulaq başı
seçilir. Xıdırellez günü oğlaqlar, quzular kəsilir. Bayramdan bir gün öncə
sağmal heyvanı olmayan ailələrə süd paylanır. Xüsusilə, süddən börək və
sütlaç hazırlanır. Hazırlanan yeməklərin çoxu xəmir yeməkləri olur.
Bunlara börək, yumurta, peksimet, pogaça, kolaç, kalburüstü aiddir. Eyni
zamanda qarğıdalı bişirilir, noxudlu çörək hazırlanır. Xıdıellezden bir gün
əvvəl axşam kənddə olanlar Xıdırellezə çağırılır. Bu bayramın da Novruz
kimi bir sıra mərasimləri, inancları və oyunları vardır. Ayrıca olaraq,
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fevral ayının ortalarında Anadolu ələviləri Xızır cəmi mərasimi keçirirlər.
Naxçıvanda fevral ayında Xıdır (və ya Xıdır nəbi) bayaramı keçirilir.
Xıdır bayramında əsasən un məhsullarından xəmir xörəkləri hazırlanır.
Xıdır bayramında Xıdır nəbini çağırmaq mərasimi də keçirilir.
Novruz və özbək mövsüm mərasimləri. Özbəklərdə aşağdakı
mövsüm mərasimləri qeyd olunur:
1) Qış gecələri və ya məclisləri (qap-qaştak, yasa-yusun). Bu bizdəki
çilə çıxartma mərasimlərinə uyğun gəlir.
2) Yaz bayramları –Navruz və şoxmoylar (öküzlərin şum üçün
sahəyə sürülməsi, yəni şum çıxarmanın başlanması), lola (lalə) , kizil qul
(qızıl gül), loy tutiş (palçıq vermə, yəni ev tikməyə başlama) bayramları.
3) Yay təntənələri içində “kavun sayli” (yemiş bayramı), “çoy
momo” və s.vardır.
4) Payız bayramları məhsul yığımı ilə əlaqəli olur. Buraya Mexrqan,
thamol çakiriş, “uzum sayli” (üzüm bayramı) və misal ola bilər.
Novruz arxaik ritual kimi. Baharın gəlişi, havaların istiləşməsi,
qarların əriməsi, təbiətin canlanması bütün insanları olduğu kimi türklərə də
dərin təsir etmiş, həyəcanlandırmış və bu dəyişikliyi müxtəlif mərasimlərlə
qeyd etmələrinə səbəb olmuşdur. Türk sözü olan bayram M. Kaşqarlının
„Divan“ında „Bedhrem“ (bayram) –bir yerin işıqlarla və çiçəklərlə bəzənməsi və orada sevinc içində əylənilməsidir“-şəklində izah edilmişdir.
Novruz və şamanlıq. Əski türklərin dini mərasim və ayinlərinin necə
icra edildiyini bu və ya başqa şəkildə Çin və ərəb qaynaqları ilə yanaşı türk
boylarının dastanlarından, xalq əfsanələri və rəvayətlərindəki məlumatlardan öyrənirik. Hazırda əski ənənəvi inancları və mərasimləri qoruyub
saxlamış Altay və Yakut şamanlarının keçirdikləri böyük dini mərasimlər
bizim əski türklərin ayinləri haqqında təsəvvürlərimizi genişləndirir.
Şamançı türklərin müəyyən vaxtlarda keçirdikləri ayinlər yaz, yay və
payız mövsümlərində baş verir ki, bunların da çox qədim dövrdən qaldığı
şübhə doğurmur. Əski türk imperatorluğu dövründə bu ayinlərin dövlətin
rəsmi dini bayramları olduğu Çin qaynaqlarının verdiyi məlumatlardan
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aydın olur. Yaz və payız bayramlarında ayinlər icra olunması Hunların zamanından məlumdur. Əski türk dininin saxlandığı Monqol imperatorluğu
dövründə yaz bayramı və bununla əlaqəli mərasimlər dövlətin dini
bayramları olmuş və bu bayramlarda möhtəşəm ayinlər icra edilmişdir.
Türklərin bu yaz bayramları və mərasimləri əski sami xalqlarında
„Peşah“ və xristianlarda „Paska“ bayramı kimi mənşəyi baxımından
„təbiətin dirilməsi“ şərəfinə keçirilən ayinlərdir. Bu yaz bayramı ayininə
yakutlar „Isah“ deyirlər. Yakutlar 7 ay çəkən sərt qış mövsümündən sonra
qısraqları sağaraq qımız hazırlayırlar. Bütün oba bir çəmənliyə toplanıb
soyun qamı (şamanı)nın iradəsi altında ayin rəqsi edirlər, şeir söyləyirlər,
dua edirlər. Əgər biz “Novruz”a ritual, mərasim və bayram kimi diaxron
sırada və ya sinxron cərgədə baxsaq, o zaman bu terminoloji tavtologiya
kimi qəbul edilməməlidir. Çünki bunların hər birinin məsələnin bir tərəfini izah etməyə kömək edən məna çaları vardır. “Novruz” tərkib elementləri etibarilə arxaik ritualdır, mövsüm mərasimidir, təqvim bayramıdır və
ya milli bayramdır. Bunlardan sonuncusu, yəni müasir milli bayram
anlayışı onların məcmusunu özündə ehtiva edir.
Novruzun tərkibində arxaik ritual elementlərinin (səməni cücərtmə,
tonqal qalama, tonqal üstündən tullanma, qulaq falı və ya qapı dinləmə,
yumurta boyama və yumurta döyüşmə, qurşaq atdı, kosa-kosa, kəndirbaz
oyunu, deyimlər, nəğmələr və s.) bəzən geniş şəkildə və bəzən də rudimentlər kimi müşahidə olunması onu ritualşünaslıq aspektindən də araşdırmağı şərtləndirir.
Arxaik ritualın xalq ənənəsində yaşayan qalıq forması Ilahiləşdirilmiş əcdadların kosmik dünyaya yola salma vasitəsi kimi öz aydın
ifadəsini tonqal üstündən tullanmada tapır. Burada diqqəti çəkən əsas
məsələlərdən biri ritualın keçirildiyi zamandır. Bu yazın gəlməsi ilə
özündə mövsüm mərasimi elementlərini birləşdirmiş olur. Başqa deyilişlə,
“günəşi qarşılama”, “yağış arzulama”, “toxum cücərtmə” və s. kimi həyati
əhəmiyyət daşıyan arxaik ritual kompleksləri burada iştirak edir. Onların
hər biri müəyyən bir elementlə simvolizə olunur. Məsələn, təbiətlə bağlı
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olan və insanların yaşayışında mühüm əhəmiyyət daşıyan yaz mövsümü
ilə başlanan yaşıllanmanı “Səməni” təmsil etməkdədir. Bu element təbiətin dirliməsini bitki səviyyəsində simvolizə edir. Bu kompleksin içində
ən mərkəzi mövqeyi “Tonqal” tutur. Tonqalın od, alov, atəş mənası bir
sıra türk dillərində az fərqli sözlərlə işlənməkdədir. Tonqal əski türkcədə
günəşin doğmasını bildirən “tanq” və günəşin qürubunu ifadə etmək üçün
istifadə olunan “tünq” kəlmələri ilə fonetik və semantik baxımdan əlaqəlidir. Bunlarla (tanq, tünq, tonqal) yaxın olan sakral məzmunlu, ruh anlamını ifadə edən “tın” sözü də vardır. Eyni zamanda “Tanq Tenqri” inancının
da türklərdə çox əski zamandan mövcud olduğunu diqqətdən qaçırmamalıyıq. İndi rudimentlər şəklində olan ritual qalıqlarının arasındakı rabitənin
təsəvvür olunması ilə arxaik ritualı daha optimal müstəvidə təhlil etmək
olar. Heç şübhəsiz ki, bu elementlərin içində Tonqal ilk öncə günəşi və
bundan sonra da Tanq Tenqrini simvolizə edir Diaxron yanaşmaya yer
verməmizin səbəbi türk inanc sistemindəki üzvlənmənin zamanla əlaqəli
olmasıdır. Müəyyən və əlbəttə ki, kifayət qədər böyük bir dövrdə türk
tanrı panteonunda mərkəzi mövqeyi günəşlə identik olan Tanq Tenqri
tutmuşdur. Əski türklərdə günəş həm Tanrıdır, həm də yaradıcı əcdaddır.
Məsələn, sadə sosial kontekstdə Gün Oğuzun böyük oğludur, nəvələrinin
atasıdır. Dünya modelinin strukturunda Xaos (Qara xan-Oğuzun atası)Kosmos (Oğuz) münasibətlərinin vəhdət və zidiyyətindən yaranan yeni
həlqəni Gün təşkil edir. Əslində, Gün xan və Qara xan xaos-kosmos
modelinin tərəfləridir. Oğuz onları əlaqələndirən və eyni zamanda yeni
kosmosun xaosda sakrallaşmasını təmin edən mediatordur.Buradan alınan
nəticəyə görə Gün günəşdir və ya Tanq Tenqridir. Başqa deyilişlə də,
Tanq Tenqri astral səviyyədə günəşlə, etnos səviyyəsində Oğuzla, insan
səviyyəsində Gün xanla simvolizə olunmuşdur.
Günəş kultu birbaşa Tanrı kultu ilə əlaqəlidir. Qoyaş (Günəş) həm də
“kin” (gün) adlanır. Burada işıq və həyat eyniləşdirilir. Hələ XVIII əsrdə
alim İ. Qeorqi başqırd mərasimlərini təsvir edərək göstərir ki, onlar
günəşə səcdə edir və ona qurban gətiridilər. (Г е о р г и И. Описание
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всех в Российском государстве народов обитающих, также их
житейских обрядов, веры, обыкновений жилищ, СПб. Ч.2. 1776).
Qədim türklər belə hesab edirdilər ki, günəşin şüaları saplardır, onların
vasitəsilə bitki ruhları günəşlə ünsiyyətdə olur (П о п о в А.А. Тавшийцы. М., 1936, с. 48). Başqırdlara görə günəş Tanrının şöhrəsidir.
Başqırdların Günəş tanrını (Tösre Qoyaşı) qarşılama mərasimində
üzü günəşə doğru dayanılır, ovuclar üzə tərəf olmaqla əllər açılır. Xalq
inancına görə Günəş tanrı sağlamlıq verir. Günəşə müraciətlə oxunan
ritual mətni belədir:
Ey Qoyaşım! = Ey Günəşim!
Ey, Tösre Qoyaş!= Ey Tanrı Günəş!
Yaqtı kin birzes,= İşıqlı gün verdin,
Tınıs tin bir! = Dinc gecə ver!
As itmö! = Ac etmə!
Yalanqas itmö!= Yalın etmə!
Qartlıqta moxtaj itmö! = Qocalıqda möhtac etmə!
Yılıt bezze!= İsit bizi!
İret bezze!=Qızdır bizi!
Ey Tösre Qoyaş!= Ey Tanrı Günəş!
Bu müraciət formullarında Göy Tanrı və Günəş eyniləşdirilir. Ayrıca
işıqlanmanın özü böyüdülür və müstəqil gücə və ilahi təsirə malik olan və
Günü bəxş edən müstəqil tanrı adlandırılır.Başqırd inanclarında və
miflərində Günəş tanrı ilə Göy tanrı differensasiya olunur ( История
Башкортостана с древнейших времен до наших дней. Уфа, 2004, с.
45). Volqaboyu türklərində, tatarlarda günəşi qarşılama ritualının izləri
folklor mətnlərində qalmaqdadır. Məsələn:
Koyaş çık,
Koyaş çık- deyə oxunan mətn həmin arxaik ritualın rudimentidir.
Azərbaycan folklorunda da Günəşi qarşılama ilə bağlı mətn məlumdur:
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Gün çıx, gün çıx,
Kəhər atı min çıx.
Keçəl qızı evdə qoy,
Saçlı qızı götür çıx.
Burada fiziki mənada geçəl qız istiliyi olmayan qış günəşini, saçlı
qız isə isti və işıqlı yaz günəşini bildirir. Bu anlamda məlumat metaforik
şəkildə ifadə olunmuşdur.Amma Günəşin qadın kimi təsəvvür edilməsi
Günəş tanrı inancının tərkibində məhsuldarlıq kultunun olmasını bildirir.
Qeyd etdik ki, tonqal günəşi simvolizə edir. O da öz növbəsində
Tanq Tenqrini ifadə etməkdədir. Məsələnin gerçək mərasimi mahiyyəti də
bu münasibətlər kontekstində izah oluna bilər. İnsanların Tonqal ətrafına
toplaşması, onun üzərindən tullanması, ilk öncə hər hansı bir şəkildə
onunla təmas yaratmağa cəhd etməsi diqqəti çəkməkdədir. Əlbəttə, bu arxaik ritualdır; hətta rudimentlər səviyyəsində belə tərkibcə mürəkkəbdir.
Çünki, burada əcdad dünyasına yola salma və tonqalda Tenqriyə qurban
vermə arxaik ritual hərəkətləri gerçəkləşməkdədir. Hər nə qədər tonqal
üzərindən tullanarkən söylənən “ağırlığım, uğurluğum burda qalsın” ritual
deyimi “türklərdə odun arındırıcı” funksiyası ilə izah olunursa olunsun,
bizcə bu çox bəsit və ritualın sakral mahiyyəti ilə uzlaşmayan profan
səviyyəli bir yanaşmadan uzağa getmir. Özünü oda atan, alovun içərisindən keçən “ritual personajı” özünü Tanq Tenqriyə qurban etmiş olur.
Bu qurban vermə ritual və ya simvolik xarakter daşıyır. Özünü odda
qurban verən fərd Tanq Tenqrini simvolizə edən Tonqalda onunla birləşir,
bütövləşir, “o dünyada”, xaos məkanında olur, əcdad ruhları ilə, “tın”la təmas yaradır, orada sakrallaşır və yenidən oddan çıxaraq “bu dünyaya”,
kosmos məkanına qayıdır. Bizcə, perifrastik formada işlənməsinə baxmayaraq, tərkibində iki semantemi birləşdirən ritual deyiminin - “ağırlığın(fiziki) və uğurluğun(mənəvi)” odda, tonqalda qalması isə fərdin fiziki və mənəvi baxımdan özünü Tanrıya qurban verməsinin ifadəsidir.
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Tanq Tenqri ritualında əski türk toplumunun hər bir fərdi iştirak edir
və sakral enerji ilə özünü zənginləşdirir.Hətta türklər mal-qaranı da iki
tonqal arasından keçirərək onları da simvolik olaraq Tanrıya qurban verir
və sakrallaşdırır. Bu ənənə bəzi konservativ mühitlərdə indi də qalmaqdadır.
“Novruz” hazırlıqları. “Novruz” bayramı ərəfəsində bayram
hazırlıqları başlanır. Buraya ev–eşiyin, həyət-bacanın təmizlənməsi, yeni
paltarların alınması, bayram bazarlığı, bayram yeməklərinin hazırlanması
və s. daxildir. Bayramda müqəddəs yerlər ziyarət edilir, qohumlara baş
çəkilir, bayramlaşılır, küsülülər barışır, kasıblara yardım edilir, bayram
payı paylanır və s. Təmizlənməmiş həyət-baca, köhnə paltar, kasıblıq və
aclıq xaosu simvolizə edir. Küsülülük, kommunikativ böhran sosial xaosun ifadəsidir. Təmizlik, təzə paltar, yeməklər, xaosun natəmizlik, köhnəlik, aclıq kimi formalarını aradan qaldırır və onları yeni nizamla əvəz edir.
Küsülülk barışla əvəzlənəndə sosial harmoniya bərpa olunur. Bütün
bunların edilməsi üçün ritualın sakral elementinin prosesə cəlb edilməsi
zərurəti yaranır. Çünki kosmosun bərpası üçün profan elementlər kifayət
etmir. Xaosu sakrallaşdırmaq üçün xaos məkanına, məsələn, qəbirsanlığa
(və ya ziyarətgaha, pirə, övliya məzarına) gedilir və qurulacaq xaos
sakrallaşdırılır. Sakrallaşmış xaos artıq köhnə mahiyyətində qala bilmir və
kosmosla əvəzlənərək yenidən qurulur: ev-eşik təmizlənir, paltarlar təzələnir, aclar doyur, küsülülər barışır və s. Təbiətdən alınan təbii boyalarla
yumurta boyanması dünyanın və təbiətin yenidən rənglənməsi və ya
dirilməsi mənasını simvolizə etməkdədir. Döyüşdürülən yumurtalar da iki
dünyanın-qışla yazın, soyuqla istinin, xaosla-kosmosun mübarizəsini
nümayiş etdirməkdir. ”Toxum cücərtmək” və ya “Səməni qoymaq” da bir
şəkildə təbiəti canlandırmaq, ona təsir etmək vasitəsi kimi anlaşılır.
“Qulaq falı” və ya “Qapı pusmaq” da yeniləşmənin məlumat səviyyəsini
əks etdirir. Eyni zamnda bayram leksikonunu nəzarətdə saxlayaraq onun
sakral məzmununu mühafizəsini təmin edir. Bunların ümumi sxem üzrə
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arxaik ritual semantikası yeni nizamın yaradılması, kosmosun bərpası və
yeni nizamın dəstəklənməsidir.
“Xan bəzəmə” oyunu – Bu oyun Naxçıvanda keçirilir. Burada üç
gün dalbadal “xan” bəzəyirlər. Bunun üçün geniş bir meydanı al - əlvan
bəzəyirlər. Kənarlarında tonqal qalayırlar. Bir nəfər kişini xan seçirlər.
Onu əməlli – başlı xan kimi bəzəyirlər. Başına tac qoyurlar. Meydanda
hündür bir taxt düzəldib xanı oturdurlar. İki nəfər balaca uşaq xanı
yelpiklə yelləyir. Kim istəyir könüllü ona qulluqçu olur. Qız gəlinlər,
qonaqlar meydanın dövriyəsinə düzülüb tamaşa edirlər. Xanın yanına
bəzənmiş xonçalar, səmənilər düzürlər. Xan əmr verir hamı çalıb oynayır.
Kimi gücünü sınayır, kimi güləşir. Bir sözlə, hamı şənlənir. Burada
təlxəklər də olur. Onlar xanı güldürməyə çalışır. Xan isə gərək gülməsin,
əgər gülsə onu suya basırlar, təzə xan seçirlər. Meydanda bir qab qoyurlar
hamı ora xələt atır, əgər xan üç gün vəzifəsinin öhtəsindən gəlsə bu
xələtlər ona çatır(39,105). Bütün sxemi ilə bu mövswmlə bağlı arxaik
ritualdır və onun oyun variantıdır.
Torba atmaq. Novruza aid olan bayram adətlərindən biri də müxtəlif
şəkildə adlandırılan torba atmaqdır. Novruzla bağlı orta əsrlərə aid yazılı
qaynaqlarda (o cümlədən Ömər Xəyyamın “Novruznamə”sində və Əbu
Reyhan əl-Biruninin “Asar əl baqiyə” əsərində bu adətlərin zərdüştlik dönəmində mövcud olduğu və onun xüsusi icraçılar – zərdüşt kahinləri tərəfindən yerinə yetirlidiyi haqqında məlumat verilir.
Sonrakı dövrlərdə “torba atmaq” “qurşaq atmaq” və ya “şal sallamaq”la əvəzlənmişdir. Əlbəttə, burada məişət mədəniyyətindəki dəyişikliklər öz təsirlərini göstərmişdir. Məsələn: M. Şəhriyarın şeirində deyilir:
Ay nə gözəl qaydadı şal sallamaq,
Bayramlığı bel şalına bağlamaq.
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Ən yeni dövrün “torba atmaq” mədəniyyətində “dəsmal atmaq” və
“papaq atmaq” kimi yeni vasitələrdən istifadə edildiyi müşahidə
olunmaqdadır. Bunların bəziləri ilə bağlı xalq deyimləri də işlənməkdədir:
“Papaq atmaq” ilk öncə aldatmaq mənasını ifadə edir. Amma onun
fiziki mənada işlənməsi sevinc hissini göstərən bir psixoloji situasiydır. Sevincdən papağını göyə atmaq xalq deyimi milli paremiologiyada mövcuddur. Demək “papaq atmağ”ın həm neqativ, həm də pozitiv komunikativ paremioloji funksiyaları vardır. “Papaq atmağı”ın tiploji səviyyədə də işləndiyi və orta əsrlərdə hökmdarlara göstərilən xüsusi təzim üsulu kimi istifadə
olunduğu da məlumdur. Papaq qoyulduğu başı simvolizə edir. Papağın
hökmdarın ayaqları altına atılması onun qədəm qoyduğu yerə baş qoyulmasını və ya başqa deyilişlə, ideal bir sədaqət və sevgi ifadə etməkdədir.
Xalq ənənsində “dəsmal vermək” və ya “dəsmal atmaq” ayrılıq əlamətidir. “Torba tikmək” də müasir paremioloji mənasına görə mərdimazarlıq, pislik etmək və s. kimi neqativ semantik əhatəyə malikdir. Amma
“torba tikməyin” arxaik ritual semantikası xaos dünyasına yola salmaqdır.
Atılan torba, şal, qurşaq, dəsmal və papaq da xaos dünyasına səfəri simvolizə etməkdədir.
Beləliklə, Novruz özündə arxaik ritualdan gələn bir sıra elementləri
mühafizə etmişdir. Ritualın “rəsmi hissəsi” -hərəkət və sözlə yanaşı,
karnaval, şənlik və ya şölən hissəsində də bəzi elementlər qorunmuşdur.
Novruz mədəni kompleksinə daxil olan bu tipli elementlər üzərində
müşahidələrdən aydın olur ki, arxaik ritual keçidin bir neçə səviyyəsini
özündə ehtiva etməkdədir:
1) Sudan keçmək. İnancı: Su anası. Rudimenti: Səməninin suya
atılması və s.
2) Oddan keçmək. İnancı: Gök Tenqri, Gün. Rudimenti: Tonqaldan
tullanmaq və s.
3) Havadan keçmək. İnancı: Yel baba. Rudimenti: Kəndirbaz oyunu və s.
4)Yerdən keçmək. İnancı: Yer Tanrısı. Rudimenti: Yerə (quyuya,
mağaraya, lağıma və s.) girmək.
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5) Bitkidən keçmək. İnancı: Qaba ağac. Rudimenti: Ağac koğuşundan keçmək və s.
6) Heyvandan keçmək. İnancı:Gök böri, Qağan Aslan. Rudimenti:
Heyvan dərisinə girmək və s.
Bunların hər biri ayrıca olaraq açıq kodla Novruz komponentlərində
görünməsə də, onun invariant strukturunda yer tutur. Mövcud olanların
paradiqmaları müxtəlif folklor mətnlərində rəngarəng şəkildə motivlənərək obrazlı ifadə olunmuşdur. Ayrıca olaraq, “Oğuz Kağan”da, “Dədə
Qorqud kitabında”, “Oğuznamələr”də, Azərbaycan xalq nağıllarında,
atalar sözlərində və s. epik folklor nümunələrində arxaik ritualdan gələn
bu keçid səviyyələrinin çeşidli ifadə formalarını, obrazlarını və motivlərini müşahidə edirik. Belə motivlənməni xalq deyimlərində, paremioloji
mətnlərdə də görmək olar:
Su aydınlıqdır, Su qədər ömrün olsun!
Od haqqı, Ocaq haqqı.
Yerin yeddi qatından keçmək.
Yel baba, Yel baba,
Əlçimimi ver baba və s.
Arxaik ritualın diaxron inkişafı orta əsrlərin rəsmi mərasimlərindən
keçdiyi dövrdə geniş mənada inteqrasiya prosesində olmuş və qarşılıqlı
təsirlərə uğramışdır. Bu xüsusilə, özünü ibtidai mədəniyyətdən, yəni elə
başlanğıcından differensial xarakter daşıyan yaxın mədəniyyətlərlə
əlaqədə və münasibətdə göstərir. Ona görə də bu mədəniyyətə kompleks
yanaşmaq lazımdır. Buraya xüsusilə, aşağıdakılar daxildir:
1. Rituallar.
2. İnanclar.
3. Oyunlar.
Bunları eyni zamanda funksiyalarına görə (magik, mistik, komik və
s.) araşdırmaq lazımdır.
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Arxaik ritualdan gələn bir çox elementlərin sakral funksiyası passivləşmiş, profan xarakter alaraq əyləncə funksiyası ilə əvəzlənmiş və
bayramın karnavallığını, şənlik üçün şərait yaradan vasitələrini gücləndirmişdir.
Novruz mövsüm mərasimi kimi.
Əlbəttə, Novruzun bir sıra səciyyəvi cəhətləri onun mövsüm mərasimi komponentlərində özünü göstərir. Burada baharın gəlişi rituallarla,
oyunlarla, tamaşalarla, şənlik, şölən və toyla qeyd olunur. Hələ XI əsrdə
M. Kaşqarlının yazıya aldığı örnəklərdə bu mərasimlərin izlərini görürük:
Qış yay bilə tokuştı
Kınqır közün bakıştı
Tutuşqalı yakıştı
Utqalımat uqraşur (1c, 170)
Yılkı yazın əzlənür
Otlap anın ətlənür
Bəqlər sənüz atlanur
Sevnip ögür ısrışur (1c. 285)
Bənzər örnəkləri şifahi ənənəd gəlib çatmış kumuk xalq yaradıcılığında da müşahidə edirik:
Qelin katın tursana
Savru başmak qiysene
Sandıkqa kol ursana
Bu bayrak saqa karay
Kise yavluk taksana!
Yazbaş qeldi yaynaşıp
Bar qayvannar oynaşıp
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Kızınq kise saylasın
Qelininq takma çıksın.
Bizqe çomartlık etip
Şaytannı uyun yıksın!
Abzarında kölleri
Köllerinde kazları
Bayrakqa yavluk ilme
Muna qazir kızları!
Şatman, Navruz qyunyu mubarak! (9,8-9).
Motivləri eyni olan bu şeir nümunələrində yaz və qış təsvir olunur,
baharın, başqa deyilişlə, Novruzun vəsfi verilir. Novruzunm mövsüm mərasimi konteksti kifayət qədər geniş əhatəlidir. Çünki buraya qohum xalqların oxşar mədəniyyəti ilə müqayisələr aparılması da daxildir.
Çuvaşlarda ən vacib dini bayram və mərasimlər əkinçiliklə bağlıdır.
Bu mərasimlər başqa əkinçi xalqlarda olduğu kimi yeni il qabağı günəşin
qış dönüm nöqtəsində olduğu vaxt başlanır və bundan sonra yazın başlanması bayramı gəlir. Amma ən əsas bayramlar yaz səpini ilə bağlı olaraq
keçirilir. Buraya Aka patti, Akatuy və ya Sabantuy daxildir. Yayın əvvəlində məhsul yığımı ilə bağlı olaraq Uy çuk (polevaya jertva-tarla qurbanı) və Sinse bayramları qeyd olunur. Bu bayramlar bir həftə və daha çox
davam edir. Bu bayramlarda bütün kənd və və ya bir neçə kənd bir yerdə
iştirak edir. Mərasimi yaşlı adamlar və ya xüsusi seçilmiş adamlar idarə
edirlər. Hər bir kənd üçün mərasim xüsusi olaraq müəyyənləşdirilmiş
yerdə keçirilir. Mərasimin keçirilməsi üçün seçilən belə yerlər əsasən
meşə və ya tala olur. Bayram zamanı bütün kənddən toplanmış pulla
alınmış heyvan qurbanı kəsilir. Xüsusi seçilmiş adamlar bayramla bağlı
yasaqlara riayət olunmasına nəzarət edirlər. Məsələn, Sinse zamanı heç bir
kənd təsərrüfatı və torpaq işləri görmək olmaz. Çünki bu günlərdə “yer
ana hamilədir”. Bu yasağı pozan olarsa o çox ciddi şəkildə cəzalandırılır.
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Mərasimdə uca Tanrı Turaya dua edilir. Amma düşünmək olar ki, çox qədim dövrlərdə “Yer ana”ya yalvarılmış, ona müraciət olunaraq dua edilmişdir. Ona üstünlük veilməsinin izləri aydın cizgilərlə saxlanmışdır
(17,371).
Çox əski bir məlumata görə qərbi Afrika tayfalarından birində hər il
mart ayında bir qadın və bir kişini öldürmək adəti olmuşdur. Öldürülənlərin cəsədlərini yeni şumlanmış sahədə basdırardılar. Şimali Afrikada
vameqi tayfasında isə sentyabr-oktyabr aylarında məhsul yığımı və yeni
səpin vaxtı bir qız öldürərmişlər. Lakin bunun əkinçiliklə bağlı qurban
olması birbaşa göstərilmir(17,365). Məhsul üçün insan qurbanı vermək
adəti Quayakilanın (Ekvador) sakinlərində, beçuanlarda, Mindanao adasında yaşayan baqobolarda, Hind-Çin vai və şanlarında, Hindistanın qond
və kxondlarında mövcud olmuşdur(17,365).
Şimali Amerika hindularında, adətən, qarğıdalı və digər mədəni
bitkilər “mais anası”, “bizim həyatımız”, “üç bacı” şəklində təcəssüm
etdirilir(17,366).
Avropa kəndlilərində taxıl sahəsinin hami ruhları xalq inanclarında
və əkinçilk adətlərində öz təcəssümünü tapır. Məsələn: çörək qız, buğda
adam, çörək ana və s. (17,366).
V.Vundt belə “məhsuldarlıq demonları”na böyük əhəmiyyət vermişdir. O bunları “daxili məhsuldarlıq demonları” (torpaqda, bitkidə, meyvədə) və “xarici məhsuldarlıq demonları” (hava ruhu, yağış ruhu, günəş
ruhu və məhsula təsir edən digər təbii qüvvələr) olaraq iki yerə ayırmışdır
(Vundt V. Mif i reliqiya. S. 357-367). Bu məsələyə C. Frezer də geniş yer
vermiş və “Qızıl budaq” əsərində bitki ruhunun belə təcəssümünü ölüb dirilən tanrı mifi ilə əlaqələndirmişdir (Frezer D. Zolotaya vetv. Ql.
XXIX-XLIII). Bunlara qədim şərq kultları əsasında qoruyan və dirilən
tanrılar-Osiris, Tammuz, Adonis, yunan-frakiya əsaslı Dionis və başqaları
aiddir ki, onların da əsasında insan qurbanı verməklə insanın istehsal
gücünü tarlaya, bağa ötürmək məqsədi daşıyan araxaik ritual durur. Bu
arxaik ritualdan gələn şərq mənşəli məhsuldarlıq tanrısına aid element
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əhəmiyyətli dərəcədə İisus Xristos obrazına köçürülmüşdür(17,367). Türk
xalq inanclarında bu tipli obraz Xızırdır. Xızırın əbədi olaraq hami ruh
kimi mövcud olamsı və hər yerdə zühur edə bilməsi təsəvvürləri geniş
yayılmışdır. Türk mövsüm mərasimlərindən biri də Xidir-İlyas və ya
Hıdırellezdir.
Əlbəttə, qeyd etmək lazımdır ki, təkcə İisus Xristos obrazı deyil, eyni zamanda şərq və antik mənşəli Osiris, Adonis, Dionis və digər obrazlar
öz mənşəyinə görə kifayət qədər mürəkkəbdir və onların tərkibindəki bitkiləri təcəssüm etdirən “əkinçilik” elementi onların yalnız (bəzən çox,
bəzən də az) bir hissəsini təşkil edir. Onların ümumi çəkisini müəyyənləşdirmək üçün politeist panteonda hər bir personajın ayrıca təhlili aparılmalı
və onun tərkib elementləri aşkarlanmalıdır(17,367).
Xristianlıqda “əkinçilik” komponenti ciddi yer tutur. Bu dinin daha
çox o dünyaya istiqamətli olması, ölümdən sonra “ruhun xilası”na xidmət
etməsi məlumdur. Lakin xalqın məişəti və inancları buraya mövcud düzəlişlər etmişdir. Avropa kəndlisi üçün kilsə mərasimlərindən o dünyadakı
firavanlığa aid olanları deyil, onun inancına görə, yaxşı məhsul yetişdirməyə yardım edənləri (toxuma kilsədə xeyir-dua vermək, yağış yağması
üçün yalvarmaq, qurağlığa və ildırım vurmasına qarşı xaç çevirmək və s.)
daha əhəmiyyətlidir(17,367).
Xristian müqəddəsləri içərisində müqəddəs Vasiliy heyvanların hamisi (slavyanlarda qədim “boq skota” Veles), Yuriy və Yeqoriy (yunanca
adı Qeorqidir və hərfi tərcüməsi “əkinçi” deməkdir) heyvan və məhsul hamisi kimi tanınır. Əkinə zərər vura bilən qəzəb (qnev) tanrısı da vardır. Məsələn, İlya peyqəmbər ildırım və şimşək hökmdarıdır (zərb məsəldə:”İlya
qrozı derjit, İlya xlebom nadelyaet”). Bu mənada İlya qədim slavyan
“Perun”unu əvəz edir(17,368). Türklərdə də qədimdən qəzəb tanrısının
mövcudluğu özünü bəzi deyimlərdə göstərir. Məsələn: “Əlinin qəzəb oğlu
Həzrət Abbas haqqı” və ya “ Qəzəbli ağam Həzrət Abbas qənim olsun” və
s. Şimşək çaxması da türklərdə Tanrının qəzəbi kimi təsəvvür olunmuş-
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dur.Əlbəttə, buraya qəzəb tanrısı haqqında təsəvvürlərin müəyyən ünsürləri
daxildir.
Heyvan və məhsul hamisi kimi xristian mənbələrində adı keçən və
adının hərfi mənasında da əkinçiliyi simvolizə edən Qeorqinin Azərbaycan variantı Cərcizdir. Cərciz peyqəmbərin məzarı da Azərbaycandadır.
Qədim yunan əkinçilik kultları bir sıra mifoloji obrazlarda ifadə olunur. Burada əkinçilk və məhsuldarlıq hamiləri kişi və qadın mifoloji obrazlarında müşahidə olunur (Qe, Demetra, Kora, Baubo, Triptole, Kekrops,
Erextey və b.) (17,369).
Bəzi slavyan xalqalrında əkinçilik və məhsuldarlıq kultu ilə bağlı
mərasimlər dövrümüzə qədər gəlib çatmışdır. Məsələn, serblərdə yaz və
yay aqrar mərasimləri Lazarits və Kralits, quraqlığa qarşı magik mərasim
Dodola, şum çıxarma mərasimi və s. keçerilir(17,370).
Bolqarlarda qədim aqrar kultla bağlı yeni il ərəfəsində Suravki
mərasimi və pəhriz oyunları “Kuker”lər keçirilir. Bu mərasimlərlə bağlı
inanclar serblərdə və bolqarlarda xristianlıq tərəfindən sıxışdırılıb sıradan
çıxarılmışdır(17,370-371). Slavyan xalqarında mövsümlə bağlı keçirilən
və indi də davam edən əsas mərasim “Yanka Kupala”dır. Bu mərasim
iyun ayında ən uzun gündüzlə başlanaraq keçirilir. Göründüyü kimi, bu
mərasimin də həm astroloji, həm də mövsimi əsasları vardır.
Qafqaz xalqlarında, məsələn, osetin, abxaz, çerkes, svan, xevsurlarda
icma dövründən qalma arxaik ritual elementləri müşahidə olunmaqdadır.
Bu xalqlarda mayda və ya iyunda bazar günü əkinçilklə bağlı mərasim
keçirilir. Bu mərasimdə heyvan qurbanı (qoyun və ya inək) kəsilir, şərab
içilir. Sonra məhsuldarlıqla bağlı dua edilir.Məsələn, duanın mətni
təxminən belə olur: “Ey uca göylərin Tanrısı, bizə yazığın gəlsin və bizə
öz rəhmini göndər; torpaqlarımıza məhsuldarlıq ver ki, biz arvad-uşağımızla aclıqda və soyuqda qalmayaq, dərd çəkməyək...”(İnal -İpa Ş. Abxaztsı, istoriko-etnoqrafiçeskie oçerki. Suxumi, 1960, s.367)(17,372).
Novruz və qurban. Arxaik ritualın əsas elementlərindən biri qurbandır. Mövsüm mərasimlərinin qurbanları müxtəlif xalqalrın yaşayaış
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şərtlərinə uyğun olaraq müəyyənləşir. Novruzun içində yazın gəlişi, bir
qədər fərqli deylişlə, bahar bayramı da vardır. Bu Novruzun əsas komponentlərindən biridir. Bahar bayramı və ya yazın qarşılanması artıq
özlüyündə mövsüm mərasimi deməkdir. Bu mərasimin tərkibində isə “günəşi qarşılama”, “günəşi çağırma”, “günəşi çıxarma” kimi müxtəlif deylişlərlə ifadə oluna bilən arxaik ritual vardır. Bu ritual əsasında Tanrıçılıq
dövründə “Günəş-tanrı” və ya “Tanq Tenqri” mərasimi formalaşmışdır ki,
onun da əsasını Günəşə qurban vermə elementi təşkil edir.
“Ünsiyyət nəzəriyyəsi”nə görə qurban ətinin yeyilməsi sanki
“tanrının yeyilməsi”dir.Bu mərasim müxtəlif inkişaf etmiş dinlərdə də rast
gəlinir(17,590).
Alman etnoqrafı Konrad Preysə görə qurban dinin “sehr” nəzəriyyəsi ilə əlaqəlidir. Bu nəzəriyyəyə görə tanrılar sehrli qüvvələrin
simvollarıdır. Buradan belə qənaət əldə edilir ki, qurban vermənin ilkin
məqsədi ondan ibarətdir ki, heyvan qurban etmək daxildəki sehrli
qüvvədən xilas olmağa cəhd etməkdir(17,590).
“Aldatma nəzəriyyəsi”nə görə qurban vermə adəti aldadıcılar tərəfindən düşünülmüş, guya ruhlara, əcdadlara, tanrılara veirilirmək adı
altında sadəlövh adamların hesabına yaşamaq məqsədi izləmişdir.
Amerika etnoqrafı Pol Radin sübut etmişdir ki, aldatma sisteminin ilkin
rüşeymləri hələ sinifli cəmiyyətə qədər mövcud olmuşdur(17,590).
S.A. Tokarev qurban ritualının beş əsas aspektini göstərir:
1) İbtidai təsərrüfat şərtləri (ovçuluq, maldarlıq və əkinçilik);
2) Yaş-cins qarşılıqlı münasibətləri;
3) Ölülərə müraciət;
4) Tayfalararası münasibət;
5) Sosial təbəqələşmənin ilkin formaları (17,591).
Tanrıya qurban vermə ritualının bir sıra komponentləri başqırd
türklərində qalmaqdadır. Burada Tanrıcılıqla bağlı xalq deyimləri, inanclar və mərasim mətnləri qorunmuşdur.
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Ey kiktö yöşöise Biyik Tösre!= Ey göydə yaşayan böyük Tanrı!
Bez başqorttar izqe urınqa kildek! =Biz başqırdlar müqəddəs yerə
gəldik!
Bez ixlas yiröktön,= Bütün səmimi ürəkdən,
Röxmötle yiröktön= Şükür dolu ürəkdən,
Hin yaratqan qorbandarzınqı= Sən yaradan qurbandır ki,
Alıp kildek!=Alıb gəldik!
Bına əisö inəez, saf böröndör!= Buyur, saf qoyunlar!
Harı qöröbölöy bal= Kəhraba kimi bal
Aq möryendöy tarı =Ağ inci kimi darı
Haylap alqan arpa!= Seçib arınmış arpa
Bilöktörze qabul it! =Əllərinə qəbul et!
Üzes yaratqan xalqısa imenlek,= Özün yaratdığın xalqına
Tınıslıq əöm böxet bilök it! =Dinclik və bəxt pay et!
Xalqısdan irken tartıp alma,=Xalqından azadlığın dartıb alma
Hines boyoroq buyınsa irekle tıuzıq = Sənin buyruğun boyunca azad
doğulmuşuq
İrekle yöşörqö boyor! =Azad yaşamaq buyur!
Yaman keşe yö en bezzes iitön baş bulmaəın!=Yaman adam və şər
ruhlar başımız üstündə olmasın!
Yalnqanlıq, mökerlek keşene aulamaəın! =Yalançıliq və məkrlilik
insanı aldatmasın!
At toqomon,= Yaxşı at göndər,
Mal-tıuarzı aeqla, yiter =Mal-qaranı qoru!
Yılı ebör, yaqtı bir= İşıq göndər, istilik ver!
Vaqıtında Erqö yamnqır bir!= Vaxtında yerə yağış ver!
Erzö arış mul yiəen, =Yerdə bol taxıl bitsin!
Erzö arpa kip yiəen!= Yerdə çoxl arpa bitsin!
Malnqa azıq kip buləın!= Mala azuqə çox olsun!
Başqorttarnqa yöyölöyqö= Başqırd yayalaqlarında
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Sınqırınqa rizalıq bir! =Xeyir-bərəkət ver!
Biyik Tösre!= Böyük Tanrı!
Başqort xalqınıs donqaənın işet!= Başqırd xalqının duasın eşit!
Horanqandı yitö!=Arzularını yerinə yetir!
Biyik Tösre!= Böyük Tanrı!
Başqort xalqınıs donqaənın işet! =Başqırd xalqının dualarını eşit!
Telöktören qabul it! =Diləklərini qəbul et!
Ritualı icra edən ağsaqqalın ardından kişilər, qadınlar və uşaqlar
əllərini göyə qaldırıb uca səslə təkrar edirlər: Biyik Tösre!( Böyük
Tanrı!) Başqort xalqınıs donqaənın işet! (Başqırd xalqının dualarını
eşit!) Telöktören qabul it! (Diləklərini qəbul et!)( Н е ф е д о в Ф.Д.
Ушкуль. // Башкирия в русской литературе, 1990, с. 129-134)
Arxaik qurbanvermə rituallarından biri ilk məhsulun simvolik qurban
verilməsidir. Bu rituala görə meyvənin ilki, ovun ilki (bizim deyilişlə
nübarı) və s. məhsul və ov hami ruhlarına qurban edilir.İlk məhsul
qurban edilincəyə qədər onlardan istifadə yasaqdır. Yalnız qurban
verdikdən sonra təntənəli şəkildə şənlik edilir və yasaq aradan
qaldırılmış olur. Bizdə nübarı ailənin ağsaqqalına verirlər ki, bu da bir
şəkildə həmin qurban vermənin türklərdə əcdad ruhu ilə əlaqəli
olmasını göstərir.
Novruzdan sonra bitkini, təbiəti, taxılı və çörəyi simvolizə edən
“Səməni”nin axar suya atılması da ilk məhsulun hami ruhlara qurban
verilmə şəkillərindən biridir.
İlk məhsulun qurban verilməsi ritualının bəzi elementləri türk xalqlarından biri olan çuvaşlarda qalmaqdadır. Burada ilk məhsul mərasim
duası edilmədən yeyilmir.
Arxaik rituallardan biri də ayrıca olaraq ət qurbanı verməkdir. Bu
ritual zamanı qurbanlıq heyvanın ətindən bir parça ocağa atılır. Altaylarda
məişətə uyğun olan içkilərin sağ əlin şəhadət barmağı ilə ruhların şərəfinə
çilənməsi adəti qalmaqdadır. Azərbaycanda qurbanlıq qoyunun qabaq
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qolunun aypara şəkilli qığırdağını (xəmmirçəy) kəsib niyyət duası edərək
evin tavanına doğru üç dəfə atırlar. Əgər qığırdaq tavana yapışıb qalarsa,
bu niyyətin qəbul olacağının əlamətidir.
Arxaik qurban rituallarından biri də ibtidai ovçuluq ənənəsi ilə
bağlıdır. Bu Od qurbanıdır. Bu həm də “Nübar qurbanı” ilə sarmaşıq bir
şəkildədir. Belə sarmaşıqlıq qədim Hindistanın Veda dinində müşahidə
olunur. Burada od tanrısı Aqni iki rolda çıxış edir: qurbanı göyə - tanrıya
aparan vasitəçi və şəninə himnlər oxunan, qurbanlar verilən əsas
tanrılardan biri kimi(17593).
Sonralar atəşpərəstlik dinlərində (məzdəkizim, parsizm, iezidizm) od
ilahi qüvvə kimi deyil, təmizləyici, arındırıcı qüvvə kimi çıxış edir.Amma
odla arınma ideyası bir sıra dinlərə daxil olur. Hətta nə qədər qəribə
görünsə, də orta əsrlərdə fanatiklərin odda özünü yandırmasında da arxaik
ritual elementləri müşahidə olunur.
Bir sıra Sibir xalqlarında sağ heyvan qurban vermə adəti vardır.
Qurbanlıq üçün seçilmiş ağ rəngli maral təsərrüfatda istifadə olunmur və
ruhlara qurban edilərək azad edilir. Bu adət xantı, mansi, nens, selkup,
evenk və başqa xalqlarda qalmaqdadır. Türk xalqlarından tuvalarda bu
adət vardır. Altaylar, xakaslar, buryatlar tanrıya qurban dedikləri ağ rəngli
atı sərbəst buraxırlar (17,593).Azərbaycan atalar sözündə sağ qurban
vermənin izləri müşahidə olunur:”Balığı burax dəryaya, balıq bilməsə də
xaliq bilər”.Burada ibtidai övçuluq dövrünün arxaik qurban ritualı ilə dini
təsəvvürlər sarmaşıq şəkildə özünü göstərir.
Qurbanı sağ vermək və onu sərbəst buraxmaq “günah keçisi” ilə də
qismən izah oluna bilər. Bu motiv Bibliyanın “Əski çağırış”ında da
(Lev.16:10) vardır. Bunun əsas mənası ondan ibarətdir ki, sərbəst buraxılan qurban həmin yerin bütün günahlarını götürüb oradan uzaqlaşdırır və
bir şəkildə arınmağa, təmizlənməyə xidmət etmiş olur. Bəzi xalqlarda
hətta heyvanların ilahiləşdirilməsi inancı (məsələn, Hindistanda inəklər və
ilanlar) da müşahidə olunur.
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İ.Kafesoğluna görə,“bozqır türklərinin inanclarını üç əsas nöqtədə
ümumiləşdirmək olar:
a) Təbiət qüvvələrinə inanma;
b) Əcdad kultu;
c) Gök Tanrı”(22,42).
İbtidai dövrün xalq inanclarında bir çox tanrı adları təbiət qüvvələrini göstərir. Hind tanrılarından Aqnı oddur, İndıra ildırım və yağış
ilahəsəidir.Hind-İran mifologiyasında Frangrasiyan (Əfrasiyab) savaş tanrısıdır. Sanskritcədəki Dyaus “parlaq səma” mənasındadır.Əski yunan
tanrılarından Apollon günəş və gənclik, Afrodita bahar və eşq ilahəsidir.
Qədim Misirdə Nil bərəkət tanrısının adıdır. Zərdüşt dininin baş tanrısı
Ahuraməzdanın təmsilçisi oddur və s. (22,44).
Buradan çıxış edərək qurbanların da bunlara uyğun olaraq verildiyini
müəyyənləşdirmək olar. Yəni:
1) Təbitət qüvvələrinə və ya təbiət ruhlarına verilən qurbanlar;
2) Əcdad ruhlarına verilən qurbanlar;
3) Tanrıya verilən qurbanlar.
Novruz bayramı ilə bağlı adətlərdə bu qurbanların izləri özlərini bu
və ya başqa şəkildə göstərir:
Səmənini cücərdərək və sonra onu axar suya ataraq “nübar qurbanı”
veririk. Qeyd edək ki, Səməni və Zəmi eyni mənşəli anlayışlardır və
məhsul və əkin hami ruhlarıdır. Səməni bir sıra türk xalqlarındakı Saban
(Saman=Səmən) ilə eyni termindir. Buna M.Kaşqarlının “Divan”ındakı
savda rast gəlirik “Sabanda sandırış bolsa...). Maraqlıdır ki, türkmənlər
tonqala Saman otu (odu) deyirlər. Azərbaycanda qalmış Səməni Saban
(səpin, əkin, taxıl və s.) mərasiminin (Saban toyunun-Sabantuyun)yalnız
bir elemntidir.Digər elementləri isə Volqaboyu türklərində qalmaqdadır.
Yumurta döyüşmək və xoruz döyüşdürmək kimi adətlərdə də əski
təbiət qüvvələrinə qurban vermənin izləri müşahidə olunur. Belə döyüşlərin səviyyələri müxtəlif ola bilər: quşlar səviyyəsində, heyvanlar səviyyəsində və insanlar səviyyəsində. Quşlar səviyyəsindəki döyüşü yumurta
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döyüşmə, xoruz döyüşdürmə kimi sonradan oyun və əyləncə xarakteri
almış adətlər göstərməkdədir. İt boğuşdurmaq, qoç, öküz, dəvə və s. Döyüşdürmək isə heyvan səviyyəsini göstərir. İnsan səviyyəsində bu güləşlə
ifadə olunur. Romalılara Etrusklardan keçmiş qladiator oyunu da arxaik
qurban ritualının insan səviyyəsini ifadə etməkdədir. İndi sakral mahiyyətini itirib profanlaşmış, oyun və əyləncəyə çevrilmiş bu adətlərin arxaik
ritual semantikası qurban verməkdir.
Türk inanc sisteminin əsas komponentlərindən biri olan əcdad (ata)
kultu və onunla bağlı verilən qurbanın izlərinə Novruz adətlərində rast
gəlirik.Bunun ən bariz forması məzar ziyarətləridir. İnanca görə ata
öldükdən sonra onun ruhu övladlarını, qohumlarını və yaxınlarını
qorumaqda davam edir. Qaynaqlara görə, Asya hunları hər ilin may ayının
ortalarında atalara qurban verirlərmiş. Onlara görə, əcdad məzarları
müqəddəs sayılmışdır. Avropa hun tarixində Atillanın ikinci Balkan
səfərinin (447) səbəblərindən biri olaraq hun hökmdar ailəsi qəbirlərinin
Marqos (Belqrad yaxınlığında Dunay üzərində şəhər-qala) yepiskopu
tərəfindən açılaraq qarət edilməsi göstərilir. Bənzər bir hadisə də milad
öncəsi 79-cu ildə hun hökmdarını moğol ohuanlarla savaşa sövq etmişdi.
Əski türklərdə əcdadlara mal və can qurbanları verilmişdir. Əski
türklərdə ən böyük qurban bozqırlı türkün müqəddəs bir duyğu ilə
sarıldığı atdır. Bir çox türk qəhrəmanları öldüyü zaman atları ilə birgə
dəfn olunmuşdur. Digər heyvanlardan cinsi erkək olanlar qurban üçün
daha uyğun sayılmışdır(22,50).
İnsan qurbanı verilməsi də hökmdar məzarlarından aydın olur. Belə
ki, Atillanın ölümü münasibətilə bir çox adamların öldürülərək məzara
qoyulmasını bildirən VI əsr tarixçisi Jordanesin qeydinə görə Göy türk
xanlarının məzarları başında düşman orduları başçılarının qurban edilməsi
kimi bir məlumat da bura əlavə edilə bilər(22,51). İnsan qurbanı vermək
qədim dünyanın bir çox xalqlarında rastlanmaqdadır.
Qədim türklər ölmüş müqəddəslərə səcdə edər, onlara həyatlarının
xüsusi günlərində və məqamlarında müraciət edərdilər. Belə təsəvvür
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olunur ki, ölülərin ruhu göydə Tanrının yanında olur və dirilərin bütün
hərəkətlərini görür, şəri pisləyir, xeyiri bəyənirlər. Dirilərin xeyir əməllərindən ruhlar da xoşlanırlar. Başqırdlar ölüləri “Tösrö qolo” –“Tanrı qulu”
adlandırırlar və ölümə də o dünyaya getmək deyirlər: “Asılına qayttı”
(əslinə qayıtdı, başlanğıcına qayıtdı, Tanrıya qayıtdı) və ya “ete qat kikkö
kitköndör”-göyün yeddinci qatına getdi- deyilir.
Başqırdlarda batırların(pəhləvanların) ənənəvi mərasim (yola) güləşi zamanı əcdad ruhların müraciət olunur:”Ey mənim atam, ey mənim Tuyış atamın ruhu, mənə yardım et”. Ona görə də “Yola küreşe” (mərasim güləşi) müqəddəs mahiyyət daşıyır və onda qaydaları pozmaq yolanı pozmaqdır və suçdur. Güləş zamanı yasağı pozanları öldüyü zaman günahkarlara aid qəbiristanlıqda dəfn edirlər. Əcdada sitayiş etmək və ona müracət etmək etnosun ruhi
yenilənməsi və möhkəmlənməsi qaynaqlarından biridir. Əcdad kultu, onların
ruhlarına hörmət etmək insanların şüurunda dünyanı, kainatı bütövləşdirir və
bununla da bu dünyadakı və o dünyadakı həyatın sonsuzluğununu, ritm və
ölçü kateqoriyalarını dərk etməyə kömək edir. Əcdadlarımız Tanrı inancında
mənəvi sabitliyin dəyərini dərk edərək bu inanc vasitəsilə həyat fəlsəfələrini
təmin etmiş, böyüyünə sayğı, kiçiyinə qayğı göstərərək ruhi qidasını uca
Tanrıdan və müqəddəs saydığı əcdad ruhlarından almışdır.
Müasir mədəniyytdə də əcdad ruhları ən əziz günlərdə ziyarət edilir,
onlarla təmas, ünsiyyət yaradılır. Novruz bayramında bayram axşamı
evlər işıqlandırılmalı və qapılar bağlanmamalıdır. Çünki belə günlərdə
əcdad ruhları öz yaxınlarını ziyarət edər, onların yaxşı yaşadığını, əminamanlığı, mehribanlığı, bolluq və rifahı görüb sevinərlər. Belə olduğu
zaman əcdadların ruhları şad olur.
Türk inanc sistemində Tanrıçılığın xüsusi mövqeyi vardır (23;24;25;
26;27;28;31və b.). Din kimi mövcudluğu milad öncəsi V əsrə aid edilən Gök
Tanrının Asya hunlarında tək ulu varlığı təmsil etmişdir. Ancaq sonrakı
dövrlərdə günəş, ay, ulduz kultları da müşahidə olunur. Hun hökmdarı hər
sabah doğan günəşə və gecə bədirlənmiş aya təzim edərmiş (22,60).
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M. Eliade türk icmalarında qurban vermə törənlərində şamanın heç
bir vəzifə tutmadığını, bunun ancaq müasir dövrümüzdə torpaq və bərəkət
ilə bağlı “Bay Ülgen”e verilən qurbana aid olduğunu bildirməkdə və
xüsusilə də, at qurbanı mövzusunda şamana düşən rolun son zamanlarda
göründüyü V. Köppers tərəfindən təsbit edilmişdir (22,58).
Qüdrətli əcdadların hami ruhuna kamlar (şamanlar) da müraciət edir.
Bu zaman magik xarakterli mərasim mətni Xarnau söylənir. Bu janr, qeyd
etdiyimiz kimi, magik məzmunlu, sakral mahiyyətlidir, müxtəlif təbii
qüvvələrə, heyvanlar aləminə müraciətlə oxunur:
Ruhumun əmrilə
Qorqudun qəlbilə
Tülke ata sağaltdın
Sağaltsan mən burdayam!
Başqırdlarda Tulpı, Sukak ata, Kuzkurta, Karmkuta kimi müxtəlif
hami ruhlar vardır. Onların hamısı insanlarla səma arasında əlaqə yaradır
və onları qoruyurlar.
Bayram günləri onlar yerə enir və insanlara baş çəkirlər. Azərbaycanlılarda insanları onların hami ruhları olan Qaraçuxalar qoruyurlar.
Bayram günlərində Qaraçuxalar ayaq üstə olur və bütün günü yatmazlar.
Bununla da bayramın nikbin ovqatda davam etməsinə ruhi bir dəstək
vermiş olurlar.
Altay kamlarının ritual duasında Tenqriyə “Göylərin böyük atası
Tenqri xan” deyə müraciət olunur(24). Tenqri inancının da başlanğıcında
dual sistemin mövcudluğunu ehtimal etmək olar. Bu xüsusilə Tenq-er
(Tenqri) və Tenq-qiz (Tenqiz) adlarında özünü göstərir.Oğuzların ilkin
tanrı panteonunda 6 (Gün, Ay, Ulduz, Göy, Dağ, Dəniz) tanrıdan biri də
Tenqizdir. Əgər Tenq eri Günəş kişi kimi anlasaq, o zaman Tenq-qizi de
Günəş qadın kimi başa düşməliyik. Günəşə müraciətlə oxunan “saçlı qız”
ifadəsi də bunu göstərir. Amma bu daha sonra vahid Tanrı ideyasında
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birləşmişdir. Tanrıçılıq duasının əlimizdə olan mətnləri islamın müqəddəs
kitabındakı ayələrlə səsləşməkdədir:
Ey Tösrem! = Ey Tanrı!
Ber erzölö yuqəıs = Bir yerdə yoxsan,
Bar erzölö barəıs! = Hər yerdə varsan!
Hinnön yarzam,= Səndən yardım,
Hinnön Fərman!= Səndən fərman!
Bu sabit formullar Tanrıya müraciətlə, yalvarışla Tanrıya qurban
vermə mərasimində iştirakçılar tərəfindən söylənir. Belə dualar eyni
zamanda bir işə başlayanda, uzaq səfərə çıxanda və həftənin xüsusi
günlərində və ya ümumiyyətlə, Allahadan bir şey diləyəndə edilir:
Ey, Tösre tönqölöm!! =Ey Tanrı böyük!
Barəıs! =Varsan!
Berəes! =Birsən!
Tisdöşes vö= Tayın yox.
Oqşaşın yuq! =Oxşarın yox.
Ni boyorəas bula,=Nə buyursan olar.
Boyorəmas yuq! =Buyurmadığın yox!
Türk xalqlarında Tanrı ilə yanaşı bəzi bölgələrdə Xuda deyilişi ilə də
rastlaşırız. Məsələn, Başqırdıstanın bəzi rayonlarında (Çişmin, Urşak,
Çermasan, Karmasan) Xuda adı saxlanmaqdadır. Başqırdca buna kişi
tanrı-Əot, Qot, qadın tanrı-Mada deyilir. Qerman xalqlarında, məsələn,
ingilislərdə God-tanrı (almanlarda-Gott), Mother-ana (almanlarda –
Mitter). Burada qoşa ilahi varlıq Əot/Qot və Mada/Maza ilə qarşılaşırıq.
Ehtimal edilir ki, bu inanc sisteminin kökləri Tanrıçılıqdan da daha öncəki
inanc sistemlərinə aiddir.
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Tölöqemdes barın bir! =Diləyimin hamısın ver!
Dişömbe kinindö= Düşənbə günündə
Bönqömbör tıunqan kinindö.= Peyqəmbər doğulan gündə
Hinnön əorayım, =Səndən istəyirəm
İxlas yalbaram.= Səmimiyyətlə yalvarıram,
Hinnön əorayım.= Səndən istəyirəm
Ey, Xozayım! Ey, Tösrem! =Ey Xudam! Ey Tanrım!
İzqe sönqöttö,= Xeyirli saatda dualarımı
Qabul it!=Qəbul et!
Bu mərasim duası mətnində ərəb və fars sözlərinin işlənməsindən də
göründüyü kimi o İslam dönəmində dəyişikliyə uğramış və İslami bir
mahiyyət qazanmışdır.
Ayrıca olaraq Xuda inancının izləri yaz mövsümü ilə bağlı
mərasimlərdə müşahidə olunmaqdadır. Azərbaycan folklorunda saxlanmış
“Qodu-qodu” mərasimi Xudaya veilən qurbanla bağlı mərasimin bəzi
ünsürlərini təsəvvür etməyə imkan verir:
Qodu-qodunu gördünmü?
Qoduya salam verdinmi?
Qodu burdan keçəndə
Qırmızı gün gördünmü?
Bizcə Qodu Xuda inancı ilə bağlıdır və onun şərəfinə keçirilən mərasimdə onun rəmzi və xalq deylişi ilə ifadəsidir. Qodunun (Xudanın) da
günlə (Günəşlə) əlaqəli olması bu inancda da astral kultların, xüsusilə də,
günəş kultunun mövcudluğunu göstərir. Bu mənada “Günəşi çağırma”
arxaik ritualının “Tanq Tenqri” və “Qodu-qodu” variantları arasında
müqayisələr aparmaq mümkündür. “Tanq Tenqri” ritualının izləri VI-VIII
əsrlərə aid əski yazılı mətnlərində (33;35;36;40 və b.) qalmaqdadır:
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Tanq Tenqri kelti!
Tanq Tenqri kelti!
Tanq Tenqri özü kelti!
Tanq Tenqri ritualında olduğu kimi, Qot (Xoda) mərasimi də tonqal
ətrafında toplaşaraq, əlləri göyə açaraq, yalvarış və dua etməklə keçirilir.
Başqırdlarda müşahidə olunan inanc sistemində əsas yeri Tenqri
tutmaqdadır. Bunu “Allanıs da Tösreəe bar” (Allahın da Tanrısı var) deyimi
də göstərməkdədir. “Qot”un ondan daha öncəki inanc sistemi olduğu və ya
onunla paralel mövcud olduğunu ehtimal etmək olar, Amma bu hipotetik
bir mülahizədir.Bizə görə tanrıçılıqda xüsusi sakral element olan Kut/Qut
universali xarakterli Qotla ələqəli ola bilər. Tanrıçılıqda “Kut”u Tanrı verir
və suç işləndiyi zaman, törə pozulanda, tabuya əməl edilməyəndə, yasaqlara riayət etməyəndə və s.neqativ hərəkətlər baş verdikdə yenə də Tanrı
alır. Kutdan məhrum olan adam uğursuz adamdır, onun başına hər cür
bəlalar gələ bilər. Çünki onu qoruyan sakral mahiyyət “Kut” yoxdur. Bəzi
şaman rituallarında qurban vermə yolu ilə “Kut”u bərpa edirlər.Bütün
hallarda qurbanlar Tanrı adına verilir və qurban mərasimləri Tanrı adına
keçirilir. Ona görə də bayramlarda “Kutlu olsun!” alqışı söylənilir (İndi biz
“Mübarək olsun” deyirik ki, bu da bərəkətli, ruzili olsun deməkdir). Bu
bayramın sakral mahiyyət qazanmasına göstərilən sosial dəstəkdir. Bayramın da əsas vəzifəsi cəmiyyətdə sosial-mənəvi və ruhi-psixoloji harmoniyanı təmin etmək, nikbin ovqat yaratmaq və keçmiş mənəvi dəyərləri
səfərbər etməklə gələcəyə olan inamı daha da artımaqdır.
Azərbaycanlıların Novruz bayramlarında Tanrıçılıqdan gələn bir sıra
elementlər işlənməkdədir. Buradakı Tonqal zərdüştlikdən də öncə Tanrıya
qurban vermə mərasimi və ya arxaik ritualıdır. Əsas komponenti Günəş
kultu olan bu arxaik ritual Tanrıçılıq, Zərdüştlik və İslam dinlərinin müəyyən təsirlərinə məruz qalsa da öz mərasim mühafizəkarlığını itirməmişdir.
Novruz bayramının ritual əsaslarının təhlilindən gəldiyimiz
qənaətlərə görə o nə zərdüştliklə, nə də islam dini ilə əlaqəli deyil. Çünki
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burada müşahidə olunan arxaik ritual elementləri şaman, buddist, xristian
və müsəlman türklərin mövsümlə bağlı icra etdikləri ortaq rituallardır.
Novruzun tərkibində əfsanəvi “Cəşni-Cəmşid” və zərdüştliklə bağlı
“Cəşni Hörmüz” elementləri bayram simvolikası səviyyəsində (məsələn, şirniyyat və bəzi yeməklər) müşahidə olunur. Bu da olduqca təbiidir. Çünki Novruz rəsmi bayram olduğu üçün mədəniyyət rəngarəngliyi onda cəmlənərək
müəyyən mənada səfərbər olmuşdur. Belə bir mədəni səfərbərlik həmişə mərkəzi bayram mərasiminin üzərinə düşür. Amma, bütün bu mürəkkəb proseslər
Novruzun türklərэ aid olan arxaik ritual əsaslarını sarsıtmamışdır.
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Agaverdi Khalil
The archaic ritual Novruz holiday
SUMMARY
In the article the roots, sources, information in the historical sources about the
national holiday Novruz of Azerbaijan nation are investigated. According to the
information the holiday traditions saved in the customs are generalized and the analysis
on them are carried out. The main direction of the investigation is to learn Novruz
cultural complex in common Turk context. That is why the typological and genetic
structure of Novruz is definited.
Key words: Azerbaijan, holiday, Novruz, archaic ritual, structure, calendar.
Агаверди Халил
Архаическо-ритуальные основы праздника Новруз
РЕЗЮМЕ
В статье исследованы корни, источники, информация в исторических источниках о празднике Novruz Азербайджанского народа. Согласно информациям
обобщены основные аспекты праздничных традиции, сохраненных в памятниках,
и анализ на них выполнены. Главное направление исследования заключается в
том, что культурный комплекс Novruz изучается общетюркском контексте. В
этом контексте определяется типологическая и генетическая структура Novruz .
Ключевые слова: Азербайджан, праздник, Novruz, архаичный ритуал,
структура, календарь.
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Сейфяддин РЗАСОЙ
НОВРУЗ БАЙРАМЫНЫН
КОНСЕПТУАЛ-ФЯЛСЯФИ ЯСАСЛАРЫ
1. Новруз байрамынын бейнялхалг-сийаси мащиййяти:
Новруз байрамы дцнйанын Асийа, Авропа вя Африка кими цч
бюйцк гитясиндя мцхтялиф етнослары, халглары, етник груплары, дювлятляри,
сийаси гурулушлары, идеолоэийалары, тарихи вя мцасир мядяниййятляри, сямави вя гейри-сямави динляри, адят-яняняляри, дил аилялярини, мядяни
ареаллары, инсанлыьын кечмиши, буэцнц вя эяляъяйини бири-бири иля бирляшдирян, онлар арасында сосиал, сийаси, мядяни, психоложи щармонийа вя сцлщц
бяргярар едян феноменал мядяниййят щадисясидир.
Новруз байрамы юз тарихи-мядяни кюкляри етибариля ону дцнян вя
бу эцн гейд едян халгларын байрамы олмагла йанашы, щям дя юз
теокосмик-цмумбяшяри мащиййяти бахымындан бцтцн дцнйада инсанлыьын йенилянмя вя сцлщ байрамыдыр.
2. Новруз байрамынын ритуал-мифоложи мащиййяти:
Новруз байрамы юзцнцн ритуал-мифоложи структуруна эюря тягвим
байрамыдыр. Милади тягвими иля март айынын мцхтялиф эцнляриня (ясасян
21 март) тясадцф етмякля гышын, кющня илин гуртармасыны, йазын, йени
илин эялишини билдирир. Бу байрамын функсионал структурунун ясасында
тябиятин заманла дяйишмяси (гышын йазла) ритми дурур. Инсан тябиятин
цзви структур елементи кими юз тарихинин мифоложи-космогоник башланьыъ нюгтясиндян тябиятин бу теокосмик-синерэетик ритминя кюклянмиш,
ону «Новруз» – «Йени эцн» адландырараг бцтцн тарихи бойунъа щямин ритмля космоложи щармонийада йашамышдыр.
3. Новруз байрамынын мифоложи-космогоник мащиййяти:
Новруз байрамынын консептуал структурунун ясасында бцтцн
варлыг аляминин (инсанын, ъанлы вя ъансыз тябиятин) йарадылмасы идейасы
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дурур. Бцтювлцкдя йенидян йарадылманы – космогонийаны юзцндя
ещтива едян бу байрам варлыьын бцтцн цнсцрляринин (илк инсан, илк
предмет, илк заман), илкин стихийаларын неъя мейдана чыхмасы (юлцбдирилмяси) щаггындакы илкин мифоложи тясяввцрляри тяъяссцм етдирир. Бу
байрам бцтцн сонракы тарихи-мядяни трансформасийа, модификасийа,
шякил вя форма дяйишмяляриня бахмайараг, мифоэенези (мифоложи-космогоник башланьыъыны – мяншяйини) символик-метафорик структурлар
сявиййясиндя горумагда давам едир.
4. Новруз байрамынын фялсяфи мащиййяти:
Новруз байрамы варлыьын йенидян йарадылмасы щаггында илкин
фялсяфи-мифоложи тясяввцрлярин ритуал тяъяссцмцдцр. Байрамын фялсяфи
консепсийасына эюря мякан вя заман системи (космоложи континуум)
мцгяддяс (сакрал) вя ади (профан) олмагла ики гатдан тяшкил олунур.
Илк инсан (яъдад), онун илк яшйасы, аиляси, ювладлары, йашадыьы илк заман
сакрал сфераны, бцтцн онлардан тюряйянляр профан сфераны тяшкил едир.
Профан щяйат йашайан инсанларын щяйат вя йашам динамикасы илк яъдадын илк замандакы сакрал йашам преседентлярини юзцндя тякрарлайыр.
Профан сферанын сакрал сфера иля цнсиййяти ритуаллар васитяси иля реаллашыр.
Мцгяддяс дяйярляри юзцндя тяъяссцм етдирян Новруз байрамы
инсанларын щяйат вя психолоэийасында ил ярзиндя кющняляряк, адиляшяряк
мянфиляшян кейфиййятляри йени мцгяддяс дяйярлярля явяз етмякля инсаны
вя онун дцнйасыны йенидян йарадыр. Бу бахымдан, Новруз байрамы
модерн фялсяфи дцнйаэюрцшляри контекстиндя етносистем вя онун дахил
олдуьу диэяр системляри юз ичиня алан екосистемин синерэетик юзцнтяшкил,
аутопойетик юзцнцйаратма механизмидир.
5. Новруз байрамынын сосиал-психоложи мащиййяти:
Новруз байрамы ону тяшкил едян бцтцн цнсцрлярин сосиал-психоложи
щармонийасында реаллашыр. Байрамда тябият, ъямиййят вя заман арасында глобал щармонийанын йаранмасы ясас шяртдир. Бири-бири иля кцсцлцлцкдя, зиддиййятдя, конфликтдя олан инсан, гоншу, аиля, кянд вя с. етник
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ващидляр щюкмян башырмалы, сцлщ йаранмалыдыр. Ил ярзиндя ъямиййятин
сосиал структурунда йаранмыш бцтцн дисщармонийа Новруз байрамында арадан галдырылараг сакрал сосиал-психоложи щармонийа иля явяз едилир.
Щямин щармонийа истиснасыз олараг сосиал-сийаси системин бцтцн структур сявиййялярини ящатя едир. Бу бахымдан, Новруз байрамынын сосиалпсихоложи ясасында щяр ъцр зиддиййятляри, конфликтляри арадан галдыран
сцлщ идейасы дурур.
6. Новруз байрамынын континентал-ъоьрафи мащиййяти:
Новруз байрамы ъоьрафи структуруна эюря континентал мащиййят
дашыйыр. Бцтюв Авропа, Асийа вя Шимали Африкада мцхтялиф етносларын
нцмайяндяляри тяряфиндян гейд олунан бу байрам щямин етносларын
ана вятяни кими дцнйанын цч гитясини, миграсийаларын тимсалында ися
бцтцн материк вя гитяляри бири-бириня бирляшдирян, онлар арасында сцлщ вя
севэи йарадан цмумбяшяри щармонийа вя сцлщ байрамыдыр.
7. Новруз байрамынын сийаси ъоьрафийасы:
Новруз байрамы Аврасийа материкиндя вя Шимали Африкада Сибирдян Юн Асийайа, Мисиря вя диэяр Шимали Африка юлкяляриндяки «Новруз» топлулугларына, Асийада Саха-Йакутийадан Авропада Балканлара, Крыма, Молдовайа, Чиндян – Уйьурустандан Шимали Русийа тцрк
дювлятляриня, онлардан Ъянуб-Шярги Асийа юлкяляриня гядяр чох нящянэ
сийаси ъоьрафийада йайылмышдыр. Бцтцн Аврасийада Чиндян Испанийайа,
Сибирдян Финландийайа, Шимали Африка юлкяляриня йайылмыш тцрк халгларынын юз дювлятляриндя вя онларын йашадыглары диэяр дювлятлярдя (Азярбайъан, Тцркийя, Газахыстан, Юзбякистан, Тцркмянистан, Гырьызыстан,
Татарыстан, Башгырдыстан, Саха-Йакутийа, Чувашстан, Алтай-Хакас, Шимали Кипр Тцрк Республикасы, Крым-Украйна, Молдова-Гагаузстан,
Гярби Тракйа-Йунанстан, Болгарыстан, кечмиш Йугославийа, Чин-Уйьурустан, Даьыстан, Гарачай-Балкар, Чеченистан), Иран, Яфганыстан,
Пакистан, Таъикистан, Ираг, Мисир вя диэяр яряб дювлятляриндя рясми вя
гейри-рясми олараг гейд олунур.
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8. Новруз байрамынын етник-милли вя етнолингвистик ъоьрафийасы:
Новруз байрамы, ясасян, цч бюйцк етноса: тцрк, щинд-Авропа вя
сами етносларына аид олан халгларын мядяниййятлярини вя диллярини бир контекстдя бирляшдирир. Бу байрам рясми вя гейри рясми олараг азярбайъанлалыр, тцркляр, газахлар, тцркмянляр, гырьызлар, юзбякляр, гарагалпаклар,
крым-татарлар, казан-татарлар, башгырдлар, сахалар, йакутлар, шорлар,
телеутлар, хакаслар, алтайлылар, ногайлар, гараимляр, гарачайлар, уйьурлар,
чувашлар, гарапапаг-тярякямяляр, гагаузлар, Даьыстанын бязи ибергафгаздилли халглары, чеченляр, фарслар, эилякляр, таъикляр, яфганлар, пуштунлар, пакистанлылар, ярябляр, кцрдляр вя с. халглар арасында йайылмышдыр.
Новруз байрамы мцхтялиф етнос вя халглары ващид мядяниййят феномени ятрафында бирляшдирмякля халгларарасы щармонийа модели кими
чыхыш едир.
9. Новруз байрамынын дини мащиййяти вя ъоьрафийасы:
Новруз байрамы тарихиня эюря илкин мифоложи-космогоник эюрцшлярля баьлыдыр. Мифоложи дцшцнъянин парчаланараг тарихи дцшцнъяйя
кечиди заманы яски динляря трансформасийа олунмуш, даща сонракы
инкишафында мцхтялиф сямави вя гейри-сямави динляр, дини-идеоложи эюрцшлярля говушмушдур. Бу бахымдан, Новруз байрамы ашаьыдакы дин вя
дини-мифоложи дцнйаэюрцшлярини юзцндя бирляшдирир:
1. Гядим тцкрлярин шаманизм дüнйаэюрцшц;
2. Гядим вя еркян орта яср тцркляринин танрычылыг дини;
3. Гядим Азярбайъан вя Иран халгларынын зярдцштилик дини;
4. Ислам дини вя онун мцхтялиф тяригят вя мязщябляри;
5. Христан тцрк халгларынын симасында христианлыг дини;
6. Иудаист тцрк халгларынын (ясасян тарихи хязярлярин вя онларын
чаьдаш тюрямяляринин) симасында мусявилик – иудаизм дини.
7. Ики милйона йахын буддист тцрклярин симасында буддизм дини вя с.
Новруз байрамы бу тарихи вя мцасир динляри юзцндя бирляшдирмякля,
яслиндя, динлярарасы (сивилизасийаларарасы) щармонийа модели кими чыхыш едир.
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Äîñåíò Àâòàíäèë ÀÜÁÀÁÀ
Ñóìãàéûò Äþâëÿò Óíèâåðñèòåòè
ÀÜÁÀÁÀ-ØÎÐßÉÅË ÁÞËÝßÑÈÍÄß ÍÎÂÐÓÇ ÀÄßÒËßÐÈ
Àçÿðáàéúàí õàëãûíûí ãÿäèì åòèãàäëàðû, òÿáèÿòëÿ òÿìàñû, íèêáèí ùèññëÿðè îíóí ÿí ñåâèìëè áàéðàìûíäà-Íîâðóçäà ÿñðëÿðäÿí áÿðè þçöíö ãîðóéóá
ñàõëàéûð. Áó ÿíÿíÿâè áàéðàìûí õàëãûìûçûí ùÿéàòûíäà õöñóñè éåðè âàð.
Àüáàáà-Øþðÿéåë çîíàñûíäà Íîâðóç áàéðàìû ùÿëÿ Íîâðóçà èêè àé ãàëìûø
áèð ñûðà ìÿðàñèìëÿðäÿí, ñûíàãëàðäàí ñîíðà áàøëàíûðäû. Áþëýÿäÿ ãûøûí òåç
äöøìÿñè âÿ óçóí ñöðìÿñè èëÿ áàüëû îëàðàã áóðàäà ìöÿééÿí ñûíàãëû ýöíëÿðäÿ ìöõòÿëèô ìÿðàñèìëÿð êå÷èðèëìèøäèð. Þçöíÿìÿõñóñ êîëîðèòÿ ìàëèê îëàí
Õûäûð Åëëÿç (10-13 ôåâðàë), Ãóðäîüëóíóí ãàéàäà ãàëìàñû (20-21 ôåâðàë),
ñÿêêèçÿ ýÿëìÿç, äîããóçà ãàëìàç (8-9 ìàðò) ìÿðàñèìëÿðèíäÿ, Ñó ÷ÿðøÿíáÿñèíäÿ êå÷èðèëÿí «Éàéëûãàëòû» îéóíóíäà âÿ ñ. áèð ñûðà ãÿäèì èíàíúëàð,
ÿñêè àäÿò-ÿíÿíÿëÿð þç ÿêñèíè òàïìûøäûð.
Éåðè ýÿëìèøêÿí ãåéä åäÿê êè, áþëýÿäÿ ÷îõ âàõò Ãóðäîüëóíóí ãàéàäà ãàëìàñû èôàäÿñèíäÿêè «Ãóðäîüëó» Êöðäîüëó êèìè èøëÿíèð. Âàõòèëÿ «Ãà÷àã Óñóô» êèòàáûíäà (96) áèç äÿ áóíó áåëÿ ãÿáóë åòìèøäèê. Àíúàã ñîíðàëàð
àïàðäûüûìûç òÿäãèãàòëàð ýþñòÿðèð êè, ÿñëèíäÿ áó, Ãóðäîüëóäóð. Àüáàáà-Øþðÿéåëäÿ «Úàíàâàð îüëó» íàüûëû, «Ãóðäîüëó» ìèôè, «Ãóðäîüëó» ñàç ùàâàñûíûí îëìàñû äà îíó ñöáóò åäèð êè, áó ñþç ÿñëèíäÿ Êöðäîüëó éîõ, Ãóðäîüëóäóð.
Áó ñûíàãëû ýöíöí, ãåéä îëóíàí íàüûë, ìèô âÿ ñàç ùàâàñûíûí ìèôèêôÿëñÿôè ìàùèééÿòè îíóí õàëãûìûçûí èëêèí ìèôîëîæè äöøöíúÿ ñèñòåìè èëÿ áàüëû
îëäóüóíó ýþñòÿðèð. Àøûã Èñýÿíäÿð Àüáàáàëû «Ãóðäîüëó» ñàç ùàâàñûíûí
öðôàíè ìàùèééÿòèíè ïîåòèê îáðàçëàðëà áó úöð èôàäÿ åäèðäè:
Ùîïóá öðÿêëÿðÿ, ùîïóá íóð êèìè,
Ìþúöçÿ ñàéàüû, ñåùèð, ñèðð êèìè,
Ùàâà-ùàëàúàòäàí áèðäè ïèð êèìè,
Ùÿð àøûã áàúàðûá ÷àëìàç «Ãóðäîüëó». (1.24)
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Ãåéä åäÿê êè, Íîâðóç áàéðàìû ýöíëÿðèíäÿ Àüáàáà-Øþðÿéåë ìàùàëûíûí áöòöí êÿíäëÿðèíäÿ òîíãàëëàð äàìëàðûí öñòöíäÿ, éàõûíëûãäàêû ãàëà÷àëàðûí çèðâÿñèíäÿ ãàëàíûðäû. Áó äåòàë äà áþëýÿ ÿùàëèñèíèí ýöíÿøÿ òàïûíìàã
èíàìû èëÿ èëèøêèëèäèð.
Î äà ìàðàãëûäûð êè, ýöíÿøëÿ (èøûãëà) êþëýÿíèí éàíàøû ìþâúóäëóüó,
èøûüûí âàðëûüû, êþëýÿíèí ìàùèééÿòúÿ éîõëóüó Øÿðãäÿ ýåíèø éàéûëìûø èøðàãèëèê ôÿëñÿôÿñèíèí ÿñàñûíû òÿøêèë åäèð. Áàøãà ñþçëÿ, èøûã éîõäóðñà, êþëýÿ äÿ
ÿìÿëÿ ýÿëÿ áèëìÿç. Éóõàðûäà íöìóíÿ ýþñòÿðäèéèìèç þðíÿêäÿ ýöíÿø (èøûã)
âàðëûüûí, ùÿéàòûí ìÿíáÿéè êèìè ýþñòÿðèëèð. Îíà ýþðÿ äÿ ýÿíú òÿäãèãàò÷û
À.Õöððÿìãûçûíûí «Ãîäó-ãîäó», «×þì÷ÿõàòóí» ìÿðàñèìëÿðèíèí ãàäûí ñÿúèééÿñè äàøûäûüû ôèêðè èëÿ ãèñìÿí ðàçûëàøìàã îëàð (8,160). Áþëýÿíèí àéðûàéðû êÿíäëÿðèíäÿ îõóíàí «Ãîäó-ãîäó» íÿüìÿëÿðè ìÿçìóíúà äèýÿð ðåýèîíëàðûí íÿüìÿëÿðèíäÿí ôÿðãëÿíìÿñÿ äÿ, äåéèì òÿðçè áàõûìûíäàí þçöíÿìÿõñóñëóã êÿñá åäèð:
Ãîäó-ãîäóíó ýþðäöíìö?
Ãîäóéà ñàëàì âåðäèíìè?
Ãàðà òîéóã ãàíàäû,
Êèì âóðäó, êèì ñûíàäû.
Àüáàáàéà ýåäèðäèì,
Áàëäûðûìû èò äàëàäû âÿ ñ. (1)
Èêèíúè ÷ÿðøÿíáÿäÿ (Îä ÷ÿðøÿíáÿñèíäÿ) Àüáàáà-Øþðÿéåë áþëýÿñèíäÿ ùàìû
òÿíäèð äàìëàðûíûí òàâàíûíû óíëà íàõûøëàéàðäû. Áó íàõûøëàð ÿí ÷îõ ãî÷ áóéíóçó
øÿêëèíäÿ îëàðäû. Áèð ÷îõ ãÿäèì òöðê áîéëàðûíäà «óüóð», «áÿðÿêÿò», «ìÿðäëèê»
âÿ ñ. ìÿíàëàðûíû èôàäÿ åäÿí «ãî÷ áóéíóçó» íàõûøû áþëýÿ ÿùàëèñèíèí ãÿäèì
ìèëëè ÿíÿíÿëÿðèí äàøûéûúûñû îëäóüóíó ýþñòÿðÿí ìöùöì àìèëäèð. Íîâðóç áàéðàìûíäà îõóíàí áèð íÿüìÿ ùÿìèí ãÿäèì àäÿòèí ïîåòèê èôàäÿñèäèð:
Î òàéäà ãî÷ éàòûáäû,
Ãî÷ áóéíóçóí ÷àòûáäû.
Éöç ýþçÿëèí è÷èíäÿ,
Ýþçöì ñÿíè òóòóáäó. (1)
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Ãåéä åäÿê êè, Àâøàð, Òöðêìÿí, Éîðóê âÿ áàøãà ãÿäèì òöðê áîéëàðûíûí ìèëëè ìÿèøÿòèíäÿ äÿ «ãî÷ áóéíóçó» íàõûøû þíÿìëè éåð òóòìóøäóð
(161,109). Íöìóíÿ ýÿòèðäèéèìèç þðíÿê Àüáàáà-Øþðÿéåë ôîëêëîð ìöùèòèíèí
ðåýèîíàë þçöíÿìÿõñóñëóüóíó øÿðòëÿíäèðìÿêëÿ áÿðàáÿð, áþëýÿ ÿùàëèñèíèí
òàðèõè-ìÿíÿâè äöíéàñûíû äà þçöíäÿ ÿêñ åòäèðèð.
Áþëýÿäÿ Íîâðóç áàéðàìû èëÿ áàüëû êå÷èðèëÿí ìÿðàñèìëÿðäÿ èôà îëóíàí íÿüìÿëÿð çÿíýèí ðåýèîíàë ñïåñèôèêàñû, ïîåòèê õöñóñèééÿòëÿðè èëÿ ñå÷èëèð.
Áó íÿüìÿëÿðèí è÷ÿðèñèíäÿ äåéèøìÿëÿð õöñóñè éåð òóòóð. Áàéðàì ýöíö áóëàã áàøûíà òîïëàøàí ýÿíú îüëàí âÿ ãûçëàð þç öðÿê ñþçëÿðèíè áèð-áèðëÿðèíÿ áàéàòû èëÿ äåéÿðäèëÿð. Åëèí-îáàíûí àüñàããàëëàðûíäàí, àüáèð÷ÿêëÿðèíäÿí ùÿéà
åòäèêëÿðèíÿ ýþðÿ ÷îõ ãûñà îëàí áó ýþðöøëÿð îðèæèíàë áàéàòûëàðëà èôàäÿ îëóíóðäó. Äåéèøìÿëÿðè áèð ãàéäà îëàðàã îüëàí áàøëàéûð, ãûç îíà úàâàá âåðèðäè:
Îüëàí: Ãàíòàðûí áàøû øöìàë,
Þçöí ÷è÷ÿê, ìàùúàìàë.
Úûíãûðû ÿé, ñó è÷èì,
Êþíöë ãûðìà, êþíöë àë.
Ãûç:

Àé áîéó øöìøàä îüëàí,
Äàìàüûíäà äàä îüëàí.
Öðÿê ãûðàí äåéèëÿì,
Êþíëöí îëñóí øàä, îüëàí. (4,33)

Ïîåòèê ìÿçìóí, îðèæèíàë èôàäÿ òÿðçèíäÿí ÿëàâÿ Àüáàáà-Øþðÿéåë äèàëåêòè ö÷öí õàñ îëàí äèàëåêòèçìëÿð (úûíãûð-âåäðÿ), (ãàíòàð-÷èéíèíäÿ ñó äàøûìàã ö÷öí õöñóñè àëÿò) äåéèøìÿíèí ðåýèîíàë ðóùóíó äàùà äà àðòûðûð, îíóí
þçöíÿìÿõñóñëóüóíó ñÿúèééÿëÿíäèðèð.
Áó ìÿðàñèì íÿüìÿñèíäÿ èñÿ áàøãàñûíà êþíöë âåðÿí åë ýþçÿëèíèí úàâàáû áÿäèèëÿøìèø, Àüáàáà òîïîíèìè ïîåòèê ìÿòíäÿ ðåýèîíàë õöñóñèééÿò
êÿñá åòìèøäèð:
Îüëàí: Àðàã÷ûíëû, áÿðè ýÿë,
Àüáàáà äèëáÿðè, ýÿë.
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Ãàø-ãàáàãäàí íÿ ÷ûõàð?
Äàíûø áèðúÿ, áÿðè ýÿë.
Ãûç:

Àé ãàðàáûüëû îüëàí,
Òöôÿíýè çàüëû îüëàí.
Öðÿéèìÿ ýèðèáäè,
Áàøãà åë îüëó, îüëàí. (1)
Éöêñÿê áàéðàì ÿùâàë-ðóùèééÿñèíèí ïîåòèê áè÷èìè, øóõ îâãàòëû
çàðàôàòëàð ÷îõ âàõò äåéèøìÿëÿðÿ õöñóñè áèð êîëîðèò âåðèðäè. Áó øÿíëèéè äàùà
äà àðòûðìàã ö÷öí ýÿíúëÿð áèð-áèðëÿðèíÿ ñþç àòûð, îüëàíëàð ãûçëàðû, ãûçëàð èñÿ
îüëàíëàðû úûðíàòìàüà, àúûãëàíäûðìàüà ÷àëûøûðäûëàð. Àçÿðáàéúàí ôîëêëîðóíóí
ëèðèê æàíð ñèñòåìèíäÿ àúûòìàëàðûí äà þçöíÿìÿõñóñ éåðè âàð. ÀüáàáàØþðÿéåë ôîëêëîð ìöùèòèíäÿ «úûðíàòìà», «äèäèøìÿ» àäû èëÿ ìÿøùóð îëàí áó
äåéèøìÿëÿð ïÿðòëèê éàðàòìûð, ÿêñèíÿ áàéðàì ÿùâàë-ðóùèééÿñèíÿ éåíè áèð
ðóù, õöñóñè øàäëûã ýÿòèðèðäè. Àäÿòÿí, áó úûðíàòìàëàðäà ýÿíúëÿð áèð-áèðèëÿðèíèí íþãñàíûíû ãàáàðòìàüà, þçöíöí îíäàí öñòöí îëäóüóíó ýþñòÿðìÿéÿ
÷àëûøûðäû:
Îüëàí: Àé ùèçëèéÿ-ùèçëèéÿ,
Ãîéóí äîëäó ýöçëöéÿ.
Ñÿíèí êèìè ãûçëàðû,
Àëìàçëàð êÿíèçëèéÿ.
Ãûç:

Ñþçöíÿ ñþç òóòàðàì,
Áîéóíà áåç òóòàðàì.
Ñÿíèí êèìè äàçëàðû,
Íàíàéûìà ãàòàðàì. (1)

Áó úûðíàòìàäà áþëýÿíèí õàëã äàíûøûã äèëèíäÿ èøëÿíÿí àðõàèê ñþçëÿðè
(ùèçëèéÿ, ýöçëöéÿ) ðåýèîíàë åëåìåíò êèìè áÿäèèëÿøìèø âÿ áþëýÿ ÿùàëèñèíèí
ùÿéàò òÿðçèíèí îáðàçëû èôàäÿñèíÿ ÷åâðèëìèøäèð. Ãûç èñÿ áþëýÿäÿ ýåíèø éàéûëìûø ëèðèê áèð æàíðûí-íàíàéûí óñòàñû îëäóüóíó âóðüóëàìàãëà þç ùàçûðúàâàáëûüûíû áèëäèðèð. Áó ëåêñèê âàùèäëÿð (ùèçëèê, ýöçëöê, íàíàé) ðåýèîíóí ôîëêëîð
ìöùèòèíèí ñïåñèôèê õöñóñèééÿòëÿðèíè ÿêñ åòäèðèð. Äèýÿð òÿðÿôäÿí, áó áÿíä94
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ëÿðäÿ àùÿíýäàðëûã âÿ ìóñèãèëèê áàõûìûíäàí «ç» ñÿñèíèí éàðàòäûüû àùÿíýàëëèòåðàñèéà àúûòìàíûí áÿäèè òÿñèð ýöúöíö àðòûðìàãëà éàíàøû, ùÿì äÿ îíóí
àõûúûëûüûíû òÿìèí åòìèøäèð.
Íîâðóç áàéðàìû èëÿ ÿëàãÿäàð îëàðàã êå÷èðèëÿí ìÿðàñèìëÿðäÿí áèðè
áÿõòè áàüëû ãûçëàðûí àõàð ñó öñòöíÿ ýåòìÿñèäèð. «Àçÿðáàéúàí ôîëêëîðó àíòîëîýèéàñû»íäà (Àüáàáà ôîëêëîðó) áó ìÿðàñèì âÿ ùÿìèí ìÿðàñèìäÿ îõóíàí
íÿüìÿëÿðäÿí ÿòðàôëû áÿùñ îëóíñà äà, îíóí èëàõûð ÷ÿðøÿíáÿëÿðèí ùàíñûíäà
èúðà åäèëäèéè ãåéä îëóíìóð (4,35). ßñëèíäÿ áó ìÿðàñèì Ñó ÷ÿðøÿíáÿñèíäÿ
èúðà îëóíóð. ßñêè èíàíúëàðà ýþðÿ ñó äèðèëèéèí, ùÿéàòûí ÿñàñ öíñöðëÿðèíäÿí
áèðèäèð. Áó èíàì Àüáàáà-Øþðÿéåë áþëýÿñèíäÿ äÿ ýöúëö îëìóøäóð. Ñó
÷ÿðøÿíáÿñèíäÿ áÿõòè áàüëû ãûçëàð àõàð ñó öñòöíÿ ýÿëèð. ßëèíäÿ ýÿòèðäèéè
à÷ûã ãûôûëû ñóéóí è÷èíÿ ñàëûð, ñîíðà ñàü ÿëè èëÿ à÷ûã ãûôûëëà áÿðàáÿð, ÿë áîéäà
áèð äàø äà ÷ûõàðûð. Ãûôûë áÿõòèí à÷ûëìàñû, äàø èñÿ áàüëû áÿõò àíëàìûíû
áèëäèðèð. Áþëýÿ ÿùàëèñèíèí äèëèíäÿ òåç-òåç èøëÿíÿí «áÿõòèíÿ äàø áàüëàíûá»
èôàäÿñè äÿ, ÷îõ ýöìàí êè, ùÿìèí èíàìëà áàüëûäûð. Ãûç ñàü àéàüûíû à÷ûã
ãûôûëûí, ñîë àéàüûíû èñÿ äàøûí öñòöíÿ ãîéóá öçöíö ñóéà òóòàðàã îõóéóð:
×àëäûðìûøàì ÷àëìàìû,
Ýöë áèëèð ìÿíè ùàìû.
Àíàì, ãóðáàí ýþçöíÿ,
Âåð ãûðìûçû àëìàìû.
Öñòöí èëÿ ýöë ýÿëñèí,
Àëòûíäàí äà ñåë ýÿëñèí.
Áÿõòèìè à÷, àíàúàí,
Øÿíëèéèìÿ åë ýÿëñèí.
Ñÿùÿð ýþçö à÷ûëûá,
Ýþéöí öçö à÷ûëûá.
Íå÷ÿ ãûçûí, àé àíà,
Ñÿíÿ ñþçö à÷ûëûá. (4,35)
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Îðèæèíàë ìÿçìóí äàøûéàí áó íÿüìÿäÿ ñóéà ùÿéàòûí áàøëàíüûúû êèìè
áàõûëìàñû, îíà «àíàúàí» – äåéÿ ìöðàúèÿò åäèëìÿñè, ãûçûí îíäàí ãûðìûçû
àëìà èñòÿìÿñè ðåýèîíäà ÿñêè åòèãàäëàðûí ñèëèíìÿç ïîåòèê èçëÿðèäèð. Ãûç-ýÿëèíëÿðèí áàø þðòöéöíöí-÷àëìàíûí áÿäèè-åòíîãðàôèê ìÿçìóí äàøûìàñû íÿüìÿéÿ ìèëëè êîëîðèò, ðåýèîíàë ñïåñèôèêëèê ýÿòèðèð.
Íîâðóç ìÿðàñèìè èëÿ áàüëû Àçÿðáàéúàíûí äèýÿð áþëýÿëÿðèíäÿ îëäóüó
êèìè Àüáàáà-Øþðÿéåë ìàùàëûíäà äà ìöõòÿëèô îéóíëàð êå÷èðèëèðäè. «Ïàïàãàëòû», «Éàéëûãàëòû» âÿ ñ. êèìè îéóíëàð äàùà øóõ âÿ øÿí îëóð. Áó îéóíëàðûí
èúðàñû çàìàíû îõóíàí íÿüìÿëÿðäÿ áþëýÿíèí åòíîãðàôèê ìÿíçÿðÿñè, äèàëåêò
õöñóñèééÿòëÿðè óñòàëûãëà ÿêñ îëóíóð. Òöðêèéÿíèí Ãàðñ áþëýÿñèíèí áÿçè
êÿíäëÿðèíäÿ äÿ áó úöð îéóíëàðûí êå÷èðèëäèéè ìöøàùèäÿ åäèëèð (9).
«Ïàïàãàëòû» îéóíóíó Îä ÷ÿðøÿíáÿñèíäÿ îüëàíëàð êå÷èðèð. «Éåääè îüëàí þç ïàïàüûíû ÷ûõàðûá îðòàéà ãîéóð. Áèð íÿôÿð ãûçûë öçöéö î ïàïàãëàðûí
áèðèíèí àëòûíäà ýèçëÿäèð. Öçöéö òàïàí ùÿìèí èë ÿí áÿõòëè îüëàí ùåñàá îëóíóð» (5,36). Äèýÿð îüëàíëàð îíóí ÿòðàôûíäà äþâðÿ âóðàðàã îõóéóðëàð:
Áÿõòëè îüëàí, áàøà êå÷,
Éàíäàí äóð, äþðáàøà êå÷.
Ñàü ÿëèí áàøûìûçà,
Àé ñÿíè ìèí éàøà, êå÷. (4,36)
Íöìóíÿ ýÿòèðäèéèìèç þðíÿêäÿ «äþðáàøà» äèàëåêò ñþçö ïîåòèêëÿøìèø
ëåêñèê äèë åëåìåíòè êèìè äèããÿòè úÿëá åäèð. Àüáàáà-Øþðÿéåë áþëýÿñèíäÿ
«äþð» ñþçö «ìÿúëèñèí áàøû», «îòàüûí áàøû» ìÿíàñûíäà èøëÿíèð. Áó ñþçöí áàø
ñþçö èëÿ ïàðàëåë èøëÿíìÿñè áþëýÿíèí ùÿì äèàëåêò, ùÿì äÿ òàðèõè-ãðàììàòèê
õöñóñèééÿòèíè, îíóí þçöíÿìÿõñóñëóüóíó ýþñòÿðèð.
«Éàéëûãàëòû» îéóíó äà Îä ÷ÿðøÿíáÿñèíäÿ êå÷èðèëèð. Áó âàõò éåääè ÿðýÿí ãûç þç éàéëûüûíû ìÿúëèñèí îðòàñûíà ãîéóð. Áèð íÿôÿð ãûçûë öçöéöíö éàéëûãëàðäàí áèðèíèí àëòûíäà ýèçëÿäèð. Êèì áó öçöéö òàïàðñà, èëèí ÿí áÿõòëè ãûçû
ùåñàá åäèëèð. Î áèðè ãûçëàð îíó ÿùàòÿ åäèá éàëëû ýåäÿ-ýåäÿ îõóéóðëàð:
Íàíàé ÷àüûð, ñÿñ åëÿ,
Àé ãûç, áèð ùÿâÿñ åëÿ.
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Áó éûüíàãäàí ñþùáÿò à÷,
Áèçëÿðäÿí äÿ áÿùñ åëÿ. (4,37)
Øÿí îâãàò, áàéðàì ñåâèíúè èôàäÿ îëóíàí áó íÿüìÿäÿ ïîåòèê åëåìåíòÿ
÷åâðèëìèø íàíàé ñþçö ðåýèîíàë úèçýè êèìè ñå÷èëèð.
Àüáàáà-Øþðÿéåë ôîëêëîð ìöùèòèíèí ðåýèîíàë úîüðàôèéàñûíäà ÿí ÷îõ èôà
îëóíàí íÿüìÿëÿðäÿí áèðè äÿ âÿñôè-ùàëëàðûäûð. Ìÿëóì îëäóüó êèìè âÿñôèùàëëàð «òàðèõÿí ôàëà áàõìà, áÿõòè, òàëåéè ìöÿééÿíëÿøäèðìÿ èëÿ ÿëàãÿäàð
ìåéäàíà ÷ûõàí ìÿðàñèìèí âÿ îíóí íÿüìÿëÿðèíèí àäûäûð» (7,25).
Àüáàáà-Øþðÿéåë ìàùàëûíäà äà Àçÿðáàéúàíûí äèýÿð áþëýÿëÿðèíäÿ îëäóüó êèìè âÿñôè-ùàëëàð Íîâðóç áàéðàìû ÿðÿôÿñèíäÿ èôà îëóíóð. Áó íÿüìÿëÿðèí
ìÿçìóíóíäà øÿí ÿùâàë-ðóùèééÿ, íèêáèíëèê, öìèä âÿ ñåâèíú ÿñàñ éåð òóòóð.
«Âÿñôè-ùàëëàð öìèä âåðÿí, íÿüìÿ äîüóðàí, ìÿòàíÿò áàüûøëàéàíäûð» (6,75).
Èðÿâàí àü îëàéäû,
Äþðä éàíû áàü îëàéäû.
Ìÿí ýåòäèéèì îüëàíûí,
Àíàñû ñàü îëàéäû.
Òèôëèñäÿ ôàíàðàì ìÿí,
Îä òóòóá éàíàðàì ìÿí.
Ãàø àëòäàí ýþç åëÿñÿí,
Àðõàéûí ãàëàðàì ìÿí. (1)
Áó âÿñôè-ùàëëàðäà Èðÿâàí, Òèôëèñ òîïîíèìëÿðè ïîåòèê åëåìåíòÿ ÷åâðèëèá
ðåýèîíàë ðóùó äàùà äà ýöúëÿíäèðìèøäèð. Äèýÿð òÿðÿôäÿí, ùÿìèí âÿñôè-ùàëëàð
áþëýÿíèí áÿäèè ñàëíàìÿéÿ äþíìöø òàðèõè úîüðàôèéàñûíûí ýåíèøëèéèíè ÿêñ åòäèðèð. Áèðèíúè âÿñôè-ùàëûí ñîí èêè ìèñðàñûíäà ãàéíàíàéà ãóëëóã åòìÿê, îíóí
ãàéüûñûíû ÷ÿêìÿê èñòÿéÿí Àüáàáà-Øþðÿéåë ýþçÿëèíèí çÿíýèí ìÿíÿâèééàòû,
äàõèëè áöòþâëöêäÿí äîüàí ÿäÿá-ÿðêàí þë÷öñö áöòöí äîëüóíëóüó èëÿ ÿêñ
îëóíìóøäóð.
Àøàüûäàêû þðíÿêäÿ èñÿ îíîìàñòèê âàùèä (Ïÿðè) ðèòîðèê õèòàá êèìè äèàëåêòèê èôàäÿ èëÿ (úèéÿð-÷ûëäûçûì) ãîâóøóá ðåýèîíàë õöñóñèééÿò êÿñá åòìèøäèð:
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Àéûì, óëäóçóì Ïÿðè,
Úèéÿð-÷ûëäûçûì Ïÿðè.
Ýÿë àëûì ãàðäàøûìà,
Îëóì áàëäûçûí, Ïÿðè. (1)
Íàõ÷ûâàí ôîëêëîðóíäà ýåíèø éàéûëìûø áèð ùàõûøòà äà ãåéä åòäèéèìèç
âÿñôè-ùàëëà åéíè âàðèàíòëûäûð:
Àéûì, óëäóçóì, àé ãûç, ùàõûøòà,
Èñòîòóì, äóçóì, àé ãûç, ùàõûøòà.
Ýÿë àëûì ãàðäàøûìà, ùàõûøòà,
Îëóì áàëäûçûí, àé ãûç, ùàõûøòà. (3,293)
Àüáàáà-Øþðÿéåë áþëýÿñèíäÿ îõóíàí âÿñôè-ùàëëàðäà áó ãÿäèì òöðê
òîðïàüû þç àäû âÿ åòíîãðàôèê úèçýèëÿðè èëÿ áÿäèèëÿøèð, áþëýÿ ÿùàëèñèíèí ùÿéàò
âÿ ìÿèøÿò òÿðçèíèí ÿí èíúÿ åëåìåíòëÿðè òÿñâèð îëóíóð:
ßëèíäÿ ñöä ëöëÿéè,
Ñöääÿí àüäû áèëÿéè.
Éûüûëûí, ãîùóì-ãàðäàø,
Ùàñèë îëäó, äèëÿéè. (4,44)
Áó âÿñôè-ùàëäà àðçóñó ÷èí îëàí ãûçûí ãîùóì-ãàðäàøëàðûíà ýþç àéäûíëûüû âåðèëìÿñè éåðëè êîëîðèò âÿ äåéèìëÿ ñûõ áàüëû îëäóüó ö÷öí íÿüìÿíèí
ìÿçìóíóíäàêû øóõëóüó äàùà äà àðòûðûð. Ïîåòèê òÿôÿêêöðöí ýþçÿëëèéè âÿ
òàìëûüû, èêèíúè ìèñðàäàêû òÿøáåùèí (ñöääÿí àüäû áèëÿéè) ðåýèîíàë ðóùó áó
âÿñôè-ùàëûí þçöíÿìÿõñóñëóüóíó òÿìèí åäÿí ìöùöì ýþñòÿðèúèëÿðäèð.
Àüáàáà- Øþðÿéåë ôîëêëîð ìöùèòè óíóäóëìàãäà îëàí àäÿòëÿðèìèçè, î
úöìëÿäÿí Íîâðóç ìÿðàñèìèíè õöñóñè ùÿññàñëûãëà øèôàùè éàëääàøäà ãîðóéóá
ñàõëàéûð. Õàëãûìûçûí áó çÿíýèí ìÿíÿâè õÿçèíÿñè éåíè òÿäãèãàòëàð ö÷öí
òöêÿíìÿç áèð ìÿíáÿäèð.
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Автандил Агбаба
Традиции праздника Новруз в области Агбаба- Шораэль
РЕЗЮМЕ
Обряд праздника Новруза, один из самых древних обрядов целого ряда
тюркских народов, в том числе и Азербайджанского, проводился с особым
торжеством также и в области Западного Азербайджана-Агбаба Шораэль. В
данной статье рассматриваются характерные особенности исполняемых на
Новрузе песен, проводимых игр, древних обычаев и традиций, древних
поверий и обрядов последнего перед праздником вторника (чэршэнбэлер).
Avtandil Aqbaba
Traditions of Novruz holiday in Aqbaba-Shorael
SUMMARY
Ritual of Novruz holiday one of the most ancient rituals of many Turkish
peoples including Azerbaijan was holding with special triumph in one of regions of
West Azerbaijan Aqbaba- Shorael. In this article were looked through characteristic
perculiarities of Novruz songs, holding games, ancient rituals in the final Tuesday.
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Шакир АЛБАЛЫЙЕВ,
филолоэийа елмляри намизяди
ИЛАХЫР ЧЯРШЯНБЯЛЯР
НОВРУЗГАБАЬЫ ЧИЛЛЯЛЯРДИР!
Илахыр чяршянбялярдян Новруз байрамы доьулур, йяни Новруз байрамы илахыр чяршянбялярин ичярисиндян арынараг-дурулараг кечиб эялир,
тябиятя-дцнйайа гядям басыр. Бу барядя бирбаша дейилмяся дя, Ъялил бяй
Баьдадбяйовун «Хатиряляр вя етнографик гейдляр» («Гапп-Полиграф»,
2002) китабындан «Чилля чыхармаг» адлы щиссядя беля бир информАсийа
горунуб сахланылыб:
«Шушада Новруз байрамына бир ай галмыш чилля чыхармаг адят иди.
Йяни мязкур бир ай эеъяляри чальы, охумаг вя рягсляр иля кечириб, кющня
илин кясалятини, гямли щяйат эедишини рядд едиб, дирибашлыг иля тязя иля,
Новруз байрамына дахил олуб, бунлар иля бярабяр эуйа гыш чиллялярин дя
рядд едирдиляр. Бу чилля чыхармаг иши о гядяр адят олмушду ки, рущаниляр
беля бунун гаршысыны алмагда аъиз идиляр. Щятта онларын да бязи
эянъляри хялвятдя дя олса, мязкур чилляляр дя иштирак едирдиляр. Чилляляря
щазырлыг цчцн яввялъя мящяллялярдя бюйцк евлярдяки йекя заллары
сащибиндян алыб, ораны гяшянэ дюшяйиб, иштирак едянлярдян адама бир
манат пул йыьыб, мусиги дястясини тутуб, хонча цчцн мейвя, ширни вя
шам алдыгдан сонра мящяллялярдя чилля мяълисляри гурулурду. Хончанын
башында йеня дя «хан» ямр етмякдя иди. Лакин бу ямрляр тойлардакы
кими олмайыб, ъязалары йцнэцл иди. Чилля ахшамлары ахшам йемяйиндян
сонра иштирак едянляр щазыр олуб мяълис башланырды. Рягс етмякдя
мяшщур олан яли чубуглу «фяррашлар» яввялъя мяълиси юз рягсляри иля
ачырдылар.
«Хан»ын вердийи ямрляр йцнэцл иди. Мясялян, эеъ эялмиш эянъ ики
дяфя ойнамалыдыр. Бирисинин сяси йохса, таныдыьы охуйан бир йолдашыны
эюстярмялидир вя с. Чилля эеъяляриндя 50-60 йашларында кишиляр дя иштирак
едиб, гядим рягслярдян эюстяриб, 1-2 саатдан сонра эедирдиляр.
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Гоъаларын тез эетмяляриндян мягсяд эянъляр утанмасынлар, истядикляри
кими вахт кечирсинляр вя рягс етсинляр дейя эедирдиляр. Мязкур эеъяляр
сабаща кими давам едирди. Ахыр чяршянбя эеъяси ися даща тянтяняли
олуб, сцбщ ачылдыгда мяълисдя оланлар мусиги чалдыьы щалда булаг
башына эялиб, рягс едирдиляр. Булаг башында бир гядяр рягс вя охумагдан сонра цзлярини йуйуб, юз ишляриня эедирдиляр. Лакин чох тяяссцфля
чиллялярин юмрц аз олдуьуну гейд едяряк, эялян чилляляри арзу едирдиляр.
Чилля эеъяляри рягс етмяк билмяйянляр дя щеч олмаса бу тяряф, о тяряфя
щярякят етмяли иди» (сящ. 76-77).
Бурдаъа унутмайаг ки, Шушада кечирилян бу адят-яняня охшар
шякилдя Ъябрайыл районунда, хцсусян дя бизим даьлыг вя даьятяйи
кяндляримиздя дя кечирилярди. Бу, бир тяряфдян бир халгын нцмайяндяси
олмагла щям дя яразиля йахынлыьымызын – Гарабаь бюлэясинин ейни адятяняняйя малик олдуьумузун эюстяриъисидирся, икинъи тяряфдян дя
Ъябрайылын бязи кяндляринин вахтиля Шушадан кючцб эялмя олдугларына
даир фярзиййянин уйьунлуьудур. Щятта мяним дцшцнъямя эюря,
Ъябрайылдакы Галаъыг кяндинин ады да Гала сюзцндяндир. Ахы Шуша ел
арасында Гала ады иля, шушалылар ися галалылар кими дя адландырылыр. Юзц дя
бир етираф едяк ки, Галаъыг кяндинин гыз-эялинляри дя йарашыгъа эюзял
олмалары иля - сир-сифятъя эюзялликляри иля, гарагаш, гараэюз олмалары иля дя
хцсуси сечилирляр. Гайыдаг сющбятимизин ясас мювзусуна вя йухарыдакы
Ъялилбяй Баьдадбяйовун етнографик мащиййятли хатиря гейдляриня. Бурада Новруз байрамына бир ай галмыш Шушада кечирилян чилля чыхармаг
адятиндян бящс олунур. Хатырладаг ки, Новруз байрамына бир ай галан
мцддятя ел арасында боз ай дейирляр. (Боз айа бязи йерлярдя «мындар
(мурдар) цшцйян ай» да дейирляр. Мурдар-ешшяк, ат, ит, щятта адам
цшцйян ай мянасында!). Гыш фясли иля йаз фясли арасында олан аралыг айын
«боз ай» («мурдар цшцйян ай») адланмасынын бир сыра сябябляри вардыр.
Мялумдур ки, гыш фяслинин илк ики айы 40 эцн вя 20 эцня бюлцнмякля
бюйцк чилля вя кичик чилля адланыр. Сонунъу цчцнъц ай - февралын 20-дян
мартын 20-дяк олан мцддят ися боз ай адланыр. Бяс нийя мянтиги шякилдя щансыса бир чилля айы кими щалландырылмыр? Ъялил бяй Баьдад101
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бяйовун тягдиматындан ися бир даща йягинляшдиририк ки, бу боз айын
юзц дя «чилля»ляря бюлцнцр ки, щямин «чилляляр» популйар шякилдя илахыр
чяршянбяляр (од, торпаг, су вя йел чяршянбяляри) адлары иля таныныр.
Демяк, гыш фяслинин бюлцндцйц шярти адлар – чилля мярщяляляри - бюйцк вя
кичик чиллялярин мянтиги олараг давамы кими эялян боз ай юзц дя чилляляр
шяклиндя мярщяляляря бюлцнцр. «Мязкур бир ай (боз ай – Ш.А.), эеъяляри
чальы, охумаг вя рягсляр иля кечириб, кющня илин кясалятини (аьырлыьыны –
Ш.А.) гямли щяйат эедишини рядд едиб, дирибашлыг иля тязя иля – Новруз
байрамына дахил олуб, бунлар иля бярабяр эуйа гыш чиллялярини дя рядд
едирдиляр». Бяллидир ки, Новруз байрамы кясалятдян-аьырлыгдан хилас олма («аьрым-уьрум тюкцлсцн одлара» дейилибян), йцнэцлляшмя байрамыдыр. Бу йцнэцллцйя дахил олмаг цчцн Новруздан яввялки «гямли
щяйат эедишини» - «кющня илин кясалятини» силиб-тямизлямяк цчцн ялдя
олунан фцрсят-заман кясийи мящз дюрд чилляйя-дюрд чяршянбяйя бюлцнян
боз ай щесаб олунур. Бяс «дирибашлыг иля» - йяни саьлам шякилдя – физики
вя мяняви ъящятдян дирибаш-саьлам щалда тязя иля – Новруза гядям
басмаг цчцн «гышын чиллялярини рядд елямяк» цчцн чилляни неъя чыхардырдылар? Ъялил бяй Баьдадбяйовун да хатиря - тягдиматындан айдын олур
ки, «эеъяляри йатмайыб чальы, охумаг вя рягсляр иля кечирмякля» - юзэя
сюзля, чилля чыхармагла инсанлар «чилляни – хястялийи, аьырлыьы юз ъанларындан» чыхардырмышлар – саьламлыьа, Новруз байрамына говушурмушлар.
«Чилля» сюзцнцн чох мяналары вар вя айры-айры мягаляляримдя
яввялляр бящс ачмышам. Лакин бу дяфя «чилля» сюзцнцн дашыдыьы
мяналардан бири дя ашкара чыхыр, даща доьрусу, бир инъя чалар да
мялум олур. Щяр шейдян яввял нийя мящз «чяршянбя»лярин «чилля»ляр
адланмасыны ачыглайаг. Сонра ися нийя чиляни эеъя чыхартдыгларынын
фяргиня вараг. Няйя эюря эеъяни йатмайыб бюйцк шянликля, хош ящвал иля
-мусиги вя рягсля сящяри дириэюзлц ачмаг ел арасында «чиля чыхартмаг»
адландырылмышдыр? Ел арасында бир инам вар: шянбя эцнц аьыр эцн щесаб
олунур, буна эюря дя шянбя эцнц йуйунмазлар, йа щяр щансы ишя
башламазлар, йохса ахыры дцз эятирмяз. Анам Гярянфилдян бу барядя
бир гядяр эениш ачыглама вермясини хащиш етдикдя, о ъаваб верди ки,
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дцздцр, шянбя аьыр эцндцр, амма чяршянбя эцнц ондан да аьыр эцндцр. Чяршянбя эцнц донуз донузлуьу иля суйа эирмяз. Щятта бир мясял
дя ишлятди ки, щятта чяршянбя эцнц Кабанын (Кябянин) гулпундан да
йапышмаг аьыр эцнащдыр (щям дя ялавя етди ки, рящмятлик Анийят няням
(анамын анасы) ушаг ки, хястялянди, цч чяршянбя арасы – йяни цч чяршянбя
эютцрцб пиря-оъаьа апарарды, йыхарды оъаьа-буъаьа, тутийясиндяннязириндян ушаьа баьлайырды, ушаг саьалыб шяфа тапарды).
Демяк, чяршянбя эцнц ел инанъында щяфтянин ян аьыр (башга сюзля
чилляли) эцнц сайылыр. "Чяршянбя" сюзц фарсъа щярфи мянада "чащаршянбя"
(дюрд шянбя) демяк олуб, "чащар шянбя" сюзцнцн гысалдылмыш шяклидир.
Йяни "дюрд шянбя. Бяс бу "дюрд шянбя" няйи ишаряляйир? Бялкя, шянбянин
- аьыр (нящс), чилляли эцнцн дюрдгат аьыры мянасында ишлянир. Йох, мянъя, шянбядян сонракы эцнляр сыра ардыъыллыьы иля беля дцзцлцрляр: йекшянбя
(йяни шянбядян бир эцн ютмцш эцн-базар), дцшянбя - ики шянбя (йяни
шянбя эцнцндян кечян икинъи эцн - 1-ъи эцн, йа базар ертяси), сешянбясе (цч) вя шянбя сюзляри (йяни шянбя эцнцндян сонра эялян 3-ъц эцн икинъи эцн, йахуд чяршянбя ахшамы эцнц), чащар шянбя (чяршянбя) дюрд шянбя (йяни шянбядян сонра ютян 4-ъц эцн - чяршянбя: йекшянбябазар, дцшянбя-базар ертяси (1-ъи эцн), сешянбя-чяршянбя ахшамы (2-ъи
эцн), чащаршянбя-чяршянбянин эцнц (3-ъц эцнц).
Демяк, Иранда бу ъцр адландырылыр щяфтянин эцнляри - онда гайыдаг ел инанъына: шянбя аьыр эцндцр, чяршянбя ися ондан да аьыр эцндцр.
Бяли, чяршянбя сюзцнцн щярфи тяръцмяси дюрд шянбя демякдир. Бу ъцр
бирбаша гябул етдикдя, онда беля нятиъя чыхыр ки, бир чяршянбядя дюрд
шянбянин аьырлыьы гядяр аьырлыг (аьырлыг-чиллялик, язаб-язиййятлилик) вар.
Йа да эцнлярин дцзцлцш сырасы иля эютцрсяк, шянбя кими аьыр эцнля чяршянбя эцнцнядяк олан вахт ярзиндя дюрд аьыр эцн (йекшянбя, дцшянбя,
сешянбя вя чащаршянбя-чяршянбя эцнляри) йашанылыб. Бу дюрд эцнцн шянбядян чяршянбяйядяк олан 4 аьыр эцнцн щяр бири юзлцйцндя дюрд щяйат яламятинин цнсцрцнц - оду, торпаьы, суйу вя щаваны йашадыр. Демяк, аьырлыьы ифадя едян шянбя эцнц вя бир дя шянбядян сонра эялян
дюрд аьыр эцнцн аьры-аъысы (чилляляри) щямин эцндя-чяршянбя эцнцндя ин103
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санларын ъанындан-эцзяранындан чыхыр, мящз инсанларын йашамаьа олан
инамлары вя гятиййятли мцбаризяляри сайясиндя бу чилляси аьыр эцнлярдян
азад олуб йцнэцлляширляр, тямизлийя-сафлыьа чыхырлар. Мящз она эюря дя
чяршянбя эцнляри щям ян аьыр эцн (чилляли эцн) сайылмыш, щям дя бу эцндя инсанлар юзлярини аьырлыгдан (чилядян) гуртармыш санмышлар вя байрам шянликлярини дя илахыр чяршянбяляр ады алтында щямин эцндя кечирмишляр. Демяли, Новрузгабаьы чиллялярин нийя мящз чяршянбя эцнляриндя
кечирилмясинин мащиййяти еля билирям ки, ел инанъларынын да кюмяйиндян
аз-чох истифадя етмякля цзя чыхды.
Инди дя кечяк диэяр мясяляйя - нийя чиляни тюкмяк цчцн шябищ чыхардараг бцтцн эеъяни сящяря дириэюзлц ачырмышлар? Мялумдур ки, чиля
аьырлыг демякдир, йаман эцн демякдир, буна эюря дя шянбя вя чяршянбя ел арасында аьыр эцн щесаб олунмуш, щям дя бирбаша чяршянбя эцнляри чилляляр адландырылмышдыр. Еля Ъ.Баьдадбяйовун да мятниндян биз
чяршянбялярин чиля адланмасынын шащиди олдуг. Ъялил бяй гейд едир ки,
чилля чыхармаг адятиня няинки рущаниляр мане ола билир, щятта моллаларын
ювладлары беля бу чиля чыхартмагда иштирак едирмишляр. Бу факт юзц тясадцфи хатырланмыр. Биринъиси, чиля тюкмяк адяти о гядяр гядимляря эедиб
чыхыр ки, артыг инсанларын рущуна-дцшцнъясиня йерийиб; икинъиси, инсанлар
чиля чыхармагла бир нюв аьырлыгдан хилас олур, беляликля, щям дя йер
цзцндя шяри, бяланы юзляриндян говуб узаглашдырырлар ки, яслиндя еля
моллалар да о дюврдя инсанлара кюмяк етмяйя - щяким явязи инсанлара
шяфа вермяйя хидмят эюстярирдиляр. Бу мянада моллалар, рущаниляр дя
гялбян чиля чыхармаьа мане олмаздылар вя бу сябябдян дя юзляри иштирак едя билмяся дя, юз балаларыны бу адят-янянядян чякиндирмяздиляр.
Она эюря дя рущанилярин бу мягамдакы "аъизликляри" - чилля чыхармаг
байрамына янэял тюрядя билмямякляри тябиидир. Бу мясялянин бир тяряфи!..
Гышын ики айыны тяшкил едян бюйцк чилляси иля кичик чилляси арасында эедян диалог-инсанлары сойугла-сазагла мящв етмяк цчцн елядийи «сющбят» артыг мялумдур. 40 эцн чякян бюйцк чиллянин "бюйцк чилясиндян" узун чякян шахтасындан-боранындан, аьырлыьындан горхмайыб саламат
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чыхан инсанларын мющкям ирадяси гаршысында бюйцк чиля аъиз галыб тяслим олур. Бунун ардынъа эялян бюйцк чилянин "кичик гардашы" - 20 эцнлцк кичик чилля ися ловьаланыб, гцрурланыб-йекяляниб бюйцк гардашы олан
40 эцнлцк бюйцк чиляни мязяммят едиб дейир ки, сян инсанлары мящв
едя билмядин юз аьырлыьына - чиллялилийинля. Инди эюр мян эедиб нейляйяъям. Сойугдан инсанлары гырыб-тяляф едяъяйям. "Эялини эярдякдя, кцчцйц дямякдя (дешикдя-йувасында) донутдураъаьам", - сюйляйир. Лакин
инсанларын мющтяшям, йенилмяз эцъцнц артыг эюрмцш олан бюйцк чиля
кичик гардашы олан кичик чилляйя инсанлара гаршы едяъяйи бу йаманлыьын
ябяс олдуьуну, онсуз да инсанларын гцввяси гаршысында эери чякилиб,
юзцнц пис едяъяйини билдирир. Ону бу йолдан чякиндирмяк истяся дя, кичик гардаш сюзя бахмайыб юз билдийини еляйир - юз "пислик елямяк йолуна" давам еляйир. "Бюйцк сюзцня бахмайан бюйцря-бюйцря галдыьы" кими ахырда кичик чилляйя дя пешманчылыг чякмяк галыр, амма сонракы
пешманчылыг ися файда вермяз, она эюря ки, кичик чилля артыг инсанларын
щафизясиндя "пис гардаш" кими галыр. Пислик щеч вахт йаддан чыхмыр.
Икинъиси дя бу писликдян кичик чилля юз хошу иля чякилмямиш, инсанларын
ирадяси гаршысында тяслим олуб эери чякилмишдир.
Бяс эюрясян кичик чилянин давамы кими эялян гышын сонунъу айы 30 эцнлцк боз ай ("мурдар цшцйян ай") ня етмяк истяйир. Мяня беля эялир ки, артыг щейдян-щярякятдян дцшмцш гыш мювсцмцнцн яввялки ики
мярщяляси (бюйцк вя кичик чилляляр) архада галса да, щяля гышын сонунъу
мярщяляси кими чиллялярин давамы "боз ай"ын ичиндя эялмякдядир. Лакин
бу дяфя башга донда-цстцюртцлц, гылафлы формада, даща доьрусу, ясл симасыны юрт-басдыр етмяйя чалышан "дцшмян" кими инсанлара юз щярбязярбясини эюстярмяйя эялир гышын чилляляри - илахыр чяршянбяляр ады алтында
юзцнц танытдыран су, од, торпаг вя йел чилляляри (чяршянбяляри). Бяли, яслиндя бу чяршянбялярин щяр бири бюйцк вя кичик чиллялярин "тюрямя гардашларыдыр". Новрузгабаьы эялян илахыр чяршянбяляр - чилля эеъяляри гышын
инсанлара вя тябиятя - бащар фяслиня гаршы эюстярмяк истядийи сонунъу
мцгавимятидир. Юзц дя бу сон имтащан даща горхулудур - она эюря ки,
чох щийляэярдир. Чцнки йеня бюйцк чиля иля кичик чиля мярди-мярданя юз
105
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сималарыны эизлятмядян, ачыг дцшмян кими гышын шахталы-боранлы чаьлары
кими ачыгдан-ачыьа эялиб инсанларла дцшмянчилик едирляр. Инсанлар киминля, няйиля мцбаризя етдиклярини бирбаша анлайыб бу вурушла ачыг шякилдя мцбаризя апарырлар. Амма "боз ай" гышын сонунъу мярщяляси сон айы олса да, юз адыны эизлятмиш (чиллялярдян ибарят олдуьуну юрт-басдыр етмиш) шякилдя мейдана эирир. Фикир верин илк юнъя адда ифадя олунан мязмуна: "боз" ай! Бу ня демякдир? "Боз" сюзц боз симаны билдирир, йяни бу айын сифяти боздур. Бозлуг ися – боз рянэ ися юзлцйцндя
конкрет олараг щеч бир рянэи ишарялямядийи кими, юз дахили симасыны да
эизлядя билир. "Филанкяс боз адамдыр" ифадясини мцгайися едяк. Боз
адам-симасы билинмяйян, тящлцкяли шяхся дейирляр. Икинъиси, "боз» сифятиня фелдцзялдян шякилчи артырылдыгда, артыг бу ифадянин дахили мязмун чалары бцтцн габарыглыьы иля цзя чыхыр: бозармаг! Йяни бириси киминся цзцня бозаранда, чох дящшятли олур, еля билясян ки, гийамят гопур. Чцнки
бозармаг ичиндя олан бцтцн кинля, хылтла, мянщус ниййятля гязяби ичиндян чюля тюкмяк анламыны ифадя едир. Бах гышын сонунъу айы олан "боз
ай" да беляъя щийляэярлик гылафына бцрцнмцш щалда инсанларла боз сифятля
дюйцшя эялир. Яввял симасы боз олдуьундан - щеч бир хцсуси рянэ чалары
ифадя етмядийиндян, кимлийи-дцшмянчилийи билинмир, лакин сонрадан намярд дцшмян кими фцрсят, эирявя тапан кими юз ичиндяки кин-кцдурятля
вулкан кими инсанларын (еля ъанлы тябиятин дя! Ахы инсан юзц дя тябиятин
бир парчасыдыр) цстцня бозарыб-габарыр, юз мянщус ниййятини щяйата кечирмяйя ъящд эюстярир. Бах будур инсанларын "боз ай" ады вердикляри гышын сон айынын адында ифадя олунан эизли мянанын сирли ачары! Бяли, "боз
ай" - адын юзц щяр шейи эцзэц кими якс етдирир. Бир дя ки, ябяс йеря боз
айын икинъи ады ел арасында "мындар (мурдар) цшцйян ай" кими танынмайыб ки... Инсанлар "мурдар" дедикдя бурда ялбяття ки, яти йейилмяйиб
мурдар щесаб едилдийиндян аты, ити, ешшяйи, пишийи вя с. нязярдя тутмушлар. Йяни бу щейванларын - атын, итин, ешшяйин яти йейилмир, неъя ки, щалал
щейван олан гойун, кечи, гарамал гяфлятян йыхылыб юлдцкдя - ел дили иля
десяк, "мурдар олдугда", бу щейванларын да башына бычаг дяймяйиб,
саь вахты кясилмядикляриндян ятинин йейилмясинин щарам (мурдар) ще106
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саб едилмяси кими. Йяни яти йейиля билмяйян щейван халг психолоэийасында "мурдар" (лящъядя "мындар" шяклиндя ишлянир) - щарам щесаб олунур, бу сябябдян дя "мурдар цшцйян ай" дедикдя халг ятинин йейилмяси
табу-йасаг щесаб едилян ата, итя, пишийя, ешшяйя вя с. бу ифадяни мцнъяр
етмишдир. Лакин бурда икинъи бир мяна лайыны да галдырмаг ваъибдир.
Мящз бу амил, бу факт бирбаша "боз ай"ын мянтигъя-мязмунъа бирбаша бюйцк вя кичик чиллялярин "сонунъу чиля гардашлары" олдуьуна там айдынлыг эятиряр. Бу, нядир?
Щамымыз билирик ки, щятта ев щейваны кими ящлиляшдирилиб миник-гошгу аляти кими вя с. истифадя олунса да, гарамал, йа гойун сцрцсц кими
ады йухарыда чякилян "мурдар" щейванлар гышын сойуьундан горунмаг
цчцн ичярийя-тювляйя, юртцлц йеря салынмырлар. Бу, щяр шейдян яввял щямин щейванларын - ат, ит, пишик, ешшяк вя с. сойуьа, шахтайа гаршы давамлылыглары иля (эюнц галынлыглары иля) баьлыдыр. Йяни шахталы, сойуг щаваларда беля бу щейванлар чюлдя, ачыг щавада - тямиз щавада галырлар,
сойуьа дюзцш-дуруш эятирирляр. Амма эюр иш ня йердядир ки, - боз ай ня
гядяр сойуг айдыр ки, (шахта-сазаг нцмайиш етдирмяся дя! Эюрцрсцнцзмц, боз ай тякъя юз адында бозлуг-симасызлыг яламяти дашымыр, юзцнцн
защири эюрцнцшц иля дя щийляэярлик гылафына бцрцнцб, "йумшаг-мцлайим
щава кцрксцня" эириб юзцнцн амансыз сойуьу-шахтасы иля "мурдар"ы сойуьа ян давамлы щейванлары беля цшцдцр - мящв етмяк истяйир), щятта
сойуьа дюзцмлц олан щейванлары да -"мурдары" да цшцдцр. Демяк, бюйцк вя кичик чилля ачыгъасына шахта-туфан, гасырьа гопармагла инсанларла - щяйатла мцщарибяйя башладыьы кими, боз ай да щийляэяр-юртцлц дцшмян кими юзцндян яввялки "гардашларынын" (бюйцк вя кичик чиллялярин)
йолуну давам етдирир: инсанлары вя биоложи варлыглары юз амансыз сойуьу
иля цшцтмякля эизлинъя мящв етмяк истяйир! Бяс инсанлар бу намярдлийя щийляэяр дцшмянчилийя неъя реаксийа верирляр? Илахыр чяршянбялярин (башга сюзля, од, торпаг, су вя йел чилляляринин) бюйцк тямтярагла-щай-кцйля
кечирилмяси, эеъяни сящяряъян йатмайыб "чилляни чыхармалары" - чилляляри
башларындан елямякля хата-гаданы, бяланы цстляриндян совушдурмагла
ачыгдан-ачыьа мцбаризяйя - мцщарибя мейданына атылырлар. Тябиятин 107
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гышын щийляэяр боз айынын габаьына инсанлар эцлярцзля ачыгдан-ачыьа чыхырлар, санки демяк - нцмайиш етдирмяк истяйирляр ки, биз бу "щийляли эялишиндян" (эизлин симандан-дцшмянчилийиндян) хябярдарыг, нийя боз
кцркя бцрцнцб эялирсян, эял ачыг-сачыг дюйцшяк, биз сяндян яввялки юз
щягиги адлары иля бизимля ачыг дюйцшя эялян чиля гардашларындан
горхмадыг, инди сян юз адыны-чилялярини юрт-басдыр етмякля щийляэярликля
бизя галиб эялмяйяъяксян ки!..
Бяли, бу, инсанларын дюйцшцдцр – «чиля чыхараг»ла чилядян-чятинликдян, аьырлыгдан чыхырлар, пис эцнлярдян хилас олурлар. "Йаман эцнцн
юмрц аз олар" инамына тапына-тапына, язмля мцбаризкарлыг нцмайиш етдиряряк!..
"Чиля" сюзцнцн юзцндя тябиятдян эялян бир щадися дя вар. Бу чиля
тябиятин каинатын башынын цстцня гонмуш бир "аьырлыгдыр" - каинатын башы
цстцня чюкмцш бир "гаты думандыр". Нядир бу гаты думан?! Нядир бу
гара булуд?!..
Яэяр фясилляри ики гцтбя бюлсяйдиляр, йазла йай ишыглы тяряфи-айдынлыьы,
пайызла гыш ися гаранлыг ъящяти - сели, суйу, сойуьу, аьырлыьы тямсил едярди. Тябиятдян гара булуд, дцнйадакы гаты думан-аьырлыг, чилляли дювр
дя еля бу фясиллярин цзяриня дцшцб. Мялумдур ки, Новруз байрамы, йаз
фясли астрономик байрам олмагла юзлцкляриндя щям дя эеъя-эцндцз бярабярлийини ишаряляйир. Пайыз фяслинин башланьыъында да белядир: эеъя-эцндцз бярабярлийи аны эялир. Бяс фяргляр нядядир? Мяня беля эялир ки, чиллялийи доьуран тябии амиллярин ясасында мящз бу мясяля дайаныр. Бириндя йаз фяслиндя - Новрузда эялян эеъя-эцндцз бярабярлийи анындан сонра
тябиятдя, щяйатда - йер цзцндя бир ъанланма, дирилмя-аьырлыгдан, кясафятдян-кясалятдян гуртулма мцшащидя олунур. Бу, юзцнц нядя тязащцр
етдирир? Щяр шейдян юнъя, ишыглы эцнлярин чохалмасында - Эцняшли саатларын (эцндцзлярин) артмасында!.. Демяк, щяр шейдян габаг, тябии щадисялярин юзцндян гара булуддан, гаты думандан - гаранлыг адланан "чилля"дян азад олма мярщяляси башланыр. Неъя ки, эцняшин, йа Айын цзцнц
гара кюлэя алдыьы истисна щалларда инсанлар щямин "шяр-гцввя"нин айын,
эцнцн цзцндян силиниб эетмясини арзулайараг, она юз йардымларыны эюс108
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тярмяк наминя инамла газан алтыны дюйяълямякля, йа мцхтялиф ъцр щайкцй гопармагла гялябялик-щяйяъанланма нцмайиш етдирирляр, бунунла
Эцняши, Айы азад етмякдя юз кюмякчи функсийаларыны бу йолла ишя салырлар, еляъя дя пайызын эирдийи андан-эеъя-эцндцз бярабярлийиндян сонра
йаранмыш эеъялярин узанмасы щалыны гара гцввялярин щакимлик етмяси
кими дцшцнцб, йазгабаьы чиля мярасимляри кечирмякля тябиятин-дцнйанын, щяйатын юзцнц бу гаранлыьынын аьырлыьындан-чилясиндян гуртармаьы
дцшцнцрляр. Бяли, Новрузгабаьы - боз айын ичиндя кечирилян чиля мярасимляри - илахир чяршянбяляр сойуьун-шахтанын аьырлыьыны-чиллясини говмагла щям дя тябиятя щаким кясилмиш гаранлыьын чиллясини-аьырлыьыны
говмаьа хидмят едир. Гаранлыг гара гцввя-шяр гцввя кими (аьырлыг-чилля) кими баша дцшцлмцш, йер цзцндя гаранлыг эеъялярин узанмасыны тябиятин - каинатын, щяйатын юзцнцн аьырлыьа-чилляйя дцшмяси кими гябул
етмишляр. Мящз буна эюря дя инсанлар эеъяни йатмамагла гаранлыьы
(эеъяни) - чиляни говуб чыхармаьа инанмышлар. Мян йухарыда гейд елядим ки, Шушада кечирилян чилля чыхармаг адятиня охшарлыьы иля Ъябрайыл
районунда да раст эялирик. Мян ушаглыьымдан кяндимиздя кечирилян илахыр чяршянбялярин шащиди, иштиракчысы олмушам. Щямин байрам эеъялярини
йатмайан адама "чиля чыхардыб" дейярдиляр. Демяк, бурдакы "чиля чыхармаг" ифадяси бирбаша "эеъяни сящяря гядяр дириэюзлц ачмаьы-эеъяни
йатмайыб йухусуз кечирмяйи»" ишаряляйир. Бу инам, бу адят-яняня ися
"чиля" сюзцнцн "эеъя" - "гаранлыг" анлайышы иля паралел олараг бир семантик чалара эирдийинин яйани эюстяриъисидир. Демяли, инсанлар яслиндя щяля
пайыздан башланан эеъялярин узанмасынын гышда даща кяскин шякил алдыьыны, гышда бу гаранлыг аляминин сойуг-шахта адлы чилля иля говушуб эцъляндийини тябиятя вя инсанлара эялян бюйцк бяла (аьыр чилляляр) кими цмумиляшдириб, онлара гаршы юзлцкляриндя мцбаризя дя апармаьын йолларыны
дцшцнмцшляр. Бу мцбаризянин кулминасийа анларыны ися анъаг щай-кцйлц, шянликли чяршянбялярдя вя Новрузда эюрмцшляр.
Еля билирям ки, инди "чилля" анлайышынын эеъялярин узунлуьуна аид
олунмасы амили дя бир гядяр айдынлашыр). Ъялил бяй Баьдадбяйов гейд
едир ки, адамлар пул йыьыб мусигичилярдян ибарят дястя тутур, мейвя, шир109
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ни вя шам алыб хончалар баьлайыр, мящяллялярдя бюйцк шадйаналыг шяраитиндя чиля мяълисляри гурурдулар; юзц дя бу мярасимин бюйцк залларда
кечирилдийи эюстярилир. Амма мян бур ялавя едим ки, бизим бюлэядя бу
ъцр мяълислярдян башга, кяндин ъаванлары ачыг щавада - йалда, тяпядя,
даьларын башында йыьышыб тонгаллар галайыб, тонгал ятрафында дейя-эцля
эеъяни сящяряъян йатмаздылар, бунунла да чиля чыхартмыш олардылар.
Бяс нийя "чиля чыхартмаг" "эеъя йатмамаг" фактына бярабяр тутулур? Гыш эеъяляринин узунлуьу дцнйанын эеъянин гаранлыг донундакы
гара аьырлыьына тутулмасы - чилляйя дцшмяси кими анлашылыб. Бяс, "чилля"ни
- эеъяни неъя говуб-чыхардарлар? Эеъя юзц иля биоложи тялябат олараг инсанда йухуламаг-йатмаг психолоэийасы доьурур. Демяк, эеъя-йухуу
демякдир, йуху ися щярякятсизлик, мцвяггяти юлмяк-башга сюзля, чилляйя
тутулмаг демякдир. Эеъя - щям дя зцлмят, гаранлыг демякдир, зцлмят
ися шяр гцввялярин активляшмяси, инсанлары чилляйя салаъаг дюврцн-анын
щюкм сцрмяси демякдир. Бах инсанлар она эюря дя гышдакы дондуруъу
шахта, сазагла бащям эеъялярин (гаранлыьын) узанмасыны да чилля-аьырлыг
кими дцшцнмцшляр. Бу сябябдян дя гышын заман кясиклярини - 40 эцнц,
20 эцнц вя бир айы - боз айы "чилля"ляря бюляряк, бюйцк чилля, кичик чилля вя
чяршянбя чилляляриндян ибарят боз ай кими адландырмышлар. Бу чиллялярдян
гуртулуш йолуну ися Новрузгабаьы олан боз айын эцнляриндя - хцсусян
дя, щяфтянин ян аьыр эцнц (чилляли эцнц) олан чяршянбялярдя "чиля чыхартмагда" - даща доьрусу, чиллянин аьырлыьыны юз ичляриндян вя (тябиятин башы цстцнц гаранлыг эеъя донунда кясдирян узун эеъяляри) дцнйадан говуб чыхармагда эюрмцшляр. Еля буну гярара алараг бу инамла
да илахыр чяршянбялярдя йухарыда эюстярилян айинляри иъра етмишляр. Бяс
бу айинляр юзлцкляриндя няляри ишаряляйир?
Чяршянбя эеъяляриндя йатмамагла эеъянин-гаранлыьын йухуэятириъи
хассясиня гаршы мцбаризя апаран инсанлар юзляриндян "йуху" адлы чилляни
говуб узаглашдырмаг мягсяди эцдмцшляр, чцнки йухуламаг, йатмаг
юзц щейсизлик-щярякятсизлик эятирмякля адамы аьырлыьа-чилляйя басыр. Демяк, "чиля чыхармаг" ифадяси бирбаша инсанын юзцндян-рущундан вя ъанындан чиляни-йухуну говуб чыхармасы демякдир. Икинъиси, отаг шяраи110
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тиндя эеъя йатмайыб шянлик кечирянляр - чиля чыхарданлар хончадакы шамы
йандырмагла шам васитясиля эеъянин гаранлыг адлы чилясини говуб чыхартмаг ниййяти эцдмцшляр. Ачыг щавада - йалда, тяпядя, йа даьын дюшцндя йыьышыб бюйцк тонгал галайан чиля чыхарданлар ися бу бюйцк тонгалын истиси вя ишыьы иля рямзи олараг щям гышын сойуьуна (шахталы чиллясиня) вя щям дя узун эеъянин гаранлыьына (зцлмят адлы аьырлыг дашыйан
чиллясиня) гаршы мейдан охумушлар. Бунунла да зянн етмишляр ки, йандырылмаг тонгалларын эур ишыьы эеъянин гаранлыг баьрыны сюкяъяк, дцнйаны сцкунятя салан узун гыш эеъяляринин аьырлыьы (чилляси) дяф олунаъагдыр.
Инди бир даща айдынлашыр ки, чиля чыхарданлар эеъяни йатмамагла щям
аьырлыг эятирян гара гцввяляря йуху синдромуну сындырмагла-йатмаьа
галиб эялмякля, щям дя гаранлыьы эцндцзя чевиря биляъяк эцняшин символу олан оду-алову (тонгалы) горумагла - йашатмагла "чиля"лярдян хилас олмаьы дцшцнмцшляр. Бяли, гыш эеъяляри узун олур, бу эеъялярин узунлуьу щардаса тябиятин юзцнцн чилляйя дцшмясиня - дцнйанын зцлмятдя
зцллят чякмясиня ишарядир; бу мянада гыш эеъяляринин юзц еля чилянин юзц
демякдир. Демяли, гышын чилляляри щям дондуруъу шахтаны, щям дя узун
гыш эеъяляринин юлц сцкутуну-гаранлыг эеъяни тямсил едирляр.
Илахыр чяршянбяляр Новрузгабаьы чиллялярдир. Бу чиллялярдян чыхмаьын йолуну ися "елинян эялян вай той-байрамдыр" - дейиб халгымыз бир
йердя той-байрам ящвалы-рущиййясиндя гаршыламыш, йыьылыб елликля шадлыгсевинъ ичярисиндя бу дярди-бяланы -тябиятин чилляляринин аьырлыгларыны юз
цстляриндян ашырмыш, аь эцнлярин уникал рямзи олан Новруз байрамына
говушмушлар...
Ъ.Баьдадбяйов хатиря гейдляриндя эюстярир ки, чиля чыхармаг мяълисляриндяки хончанын башында "хан" дайаныб яли чубуглу "фяррашлара"
ямр етмякдя иди. Мяълиси юз рягсляри иля ачан яли чубуглу фяррашлара
"хан"ын вердийи ямрляр - "ъязалар" юз йцнэцллцйц иля сечилирди. Беля йцнэцл ъязалара мисал олараг, мяълися эеъикян эянъин ики дяфя ойнамаьа
мяъбур едилмяси, йахуд мащны охумаьа тящрик едилмяси, яэяр сяси йохдурса, таныйыб-билдийи охуйа билян бир йолдашыны мяълисдякиляря нишан
вермяси вя с. эюстярилир...
111
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Илащи, бу мятндя няляря ейщам вурулур?! Новруз хончасы, йахуд
еля чиля эеъяси щазырланан хонча вя хончанын башында дайаныб ямр верян "Хан" няйи ишаряляйир? Хончайа йыьылмыш мер-мейвя, ширниййат торпаьын бары-бящяри олмагла торпаьы ишаряляйир. Хан ися торпаьын сащиби
олмагла йерцстц щакимиййяти тямсил едир. Ханын кясдийи ъязалара диггят
кясиляк. Мяълисдя эянъин ики дяфя ойнамаьа ъялб едилмясиндя, йа мащны охумаьында ня бюйцк гябащят - "ъяза" нишаняси вар ки? - соруша билярик. Щадисяляря о дюврцн призмасындан йанашсаг, эянъляримизин щансы
яхлаги кейфиййятляря малик олдуьу айдын олар. Демяк о вахтлар эянъляримиздя абыр-щяйа эюзлямяк, бюйцкдян-кичикдян ар елямяк-утанмаг
кими цлви мяняви дяйярляр вар иди. Она эюря тойда-маьарда ял-гол галдырыб ойнамаьа да утаныб щяйа едярдиляр, щяля десяк, ялини гулаьынын
дибиня гойуб зянэи вуруб охумагдан да бюйцк-кичик гаршысында утанардылар. Аз-чох сяси олан олса да, хялвятликдя, йа ян йахын цряк достунун, сирдашынын йанында охуйармыш ки, онун охумаг мящарятини дя
сирр кими анъаг юзцня йахын олан бир-ики тай-туш билярмиш. Бах бу сябябдян дя эянълярин мяълисдя ойнамаьа, охумаьа тящрик едилмяси "ъяза" нювц кими эюстярилир. Йохса ки, индики яййамда той мяълисляриндя
ляббей дейинъя ички вуран эянъляримизи тойун ортасында ойнамагдан
аз гала дава-далаш сала-сала чыхардырсан. Йахуд да йаландан дилинин
алтында зцмзцмя еляйян, йа да бир-ики аьыз щава йамсылайан индики дырнагарасы мцьяннилярин теле-шоулар вериб, шябещ-шябядя чыхартдыглары мяняви аб-щаваны корламагла мяшьул олмалары о вахтлар цчцн яхлаги
гайдалар кими йолверилмяз иди... Она эюря дя бирисиндян таныдыьы-билдийи
сяси олан адамы мяълислякиляря тягдим етмяк тяляби дя аьыр иш иди, чцнки
бу, достунун, йолдашынын охумаг баъарыьыны эизлятдийи тягдирдя буну
ъамаата ачыб фаш елямяк щардаса досту-йолдашы "сатмаг" - яля вермяк
демяк иди. Ахы истяр-истямяз чилля мярасиминдя охумаг баъарыьыны эизлядян щямин адамы танысалар, ону охумаьа мяъбур едяъякдиляр. Бирдян-биря дя ел ичиндя зянэуля вуруб охумаг ися о дюврцн эянъи цчцн
айыб сайылырды. Амма бир мясяля дя вар ки, истяр илахыр чяршянбялярдя чилля мярасимляриндя, истярся дя Новруз байрамларында истисна щал ола112
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раг мцяййян мянада "табулары позмаг" нормал щал сайылырды, еляъя дя
охумаг, чалмаг вя с. габилиййятлярини эизлядян утанъаг эянъляримизин
бу мярасимлярдя цзя чыхыб чалыб-охумалары да "баьышланылан" - гябуледилян щал иди. Чцнки бу байрамларын спесифик хцсусиййятляриндян бири дя бу ъцр "йасаглары" вуруб-даьытмаг иди. Неъя ки, ади эцнлярдя гапы
пусмаг айыб сайылдыьы щалда, чяршянбядя, Новрузда гулаг фалына чыхмаг ниййяти иля гапы пусмаг адяти гябул едилян - баша дцшцляндир, бу
ъцр дя илахыр чилля шянликляринин бир мцсбят ъящяти дя еля эянъляримиздяки
мювъуд эизли галан истедадлары цзя чыхарыб ъямиййятя тягдим етмяк танытмаг мясялясидир. Буна эюря дя чилля мярасимляриндя чалыб-охумаьы ъамаатдан эизлядян адамын досту тяряфиндян мярасим иштиракчыларына "сатылмасы"нда - таныдылмасында да гынаг йери йохдур. Бу ъцр "ялявермя" дя мярасимин тялябидир, адят-янянянин доьурдуьу бир хош ящвалдыр ки, яслиндя ритуалдыр бунунла щям дя истедадларын тапылыб цзя чыхарылмасы принсипи о дюврцн ганунауйьун формасы кими щяйата кечирилмиш олур. Бу, яслиндя бу байрамларын юзял ъящятляриндян сайылан щаллардыр.
Чиля чыхартмаг эеъяляриндя 50-60 йашлы кишилярин дя иштирак етдиклярини сюйляйян Ъ.Баьдадбяйов даща сонра билдирир ки, онлар гядим халг
рягсляриндян бир нечя нцмуня эюстяриб, бир-ики саатдан сонра эедярмишляр ки, гоъаларын тез эетмяляринин мягсяди дя о имиш ки, эянълярин онларын йанында утаныб-гысылыб, сярбяст щярякят етмяляриня мане олмасынлар.
Фикир верирсинизми информасийада ифадя олунан фикирляря. Демяк,
байрамын - чиля эеъясинин утанмаг вя с. табулары щямин мцддятдя арадан эютцрмясиня бахмайараг, эянъляримиз йеня дя бюйцклярдян утанар, истядикляри кими рягс едя билмязмишляр. Бу фикирляр о дювркц эянъляримизин саф, мясум, идеал, мяняви-яхлаги кейфиййятляриндян хябяр вермякдядир.
Бяс рягс етмяйя, юзц дя эянъляримизин сярбяст шякилдя рягс етмяляриня шяраитин йарадылмасына ня щаъят вар иди? Рягс етмяк няйи символизя
едир? Бу суала ъаваб вермямишдян юнъя Ъялил бяйин бундан сонракы
йаздыгларыны тякрарян олдуьу кими диггят юнцня эятиряк:
113
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"Мязкур эеъяляр (зикр олунан эеъяляр-йяни чилля эеъяляри - Ш.А.) сабаща кими давам едярди. Ахыр чяршянбя эеъяси ися даща тянтяняли олуб,
сцбщ ачылдыгда мяълисдя оланлар мусиги чалдыьы щалда булаг башына эялиб, рягс едирдиляр. Булаг башында бир гядяр рягс вя охумагдан сонра
цзлярини йуйуб, юз ишляриня эедирдиляр. Лакин чох тяяссцфля чиллялярин юмрц аз олдуьуну гейд едяряк, эялян чилляляри арзу едирдиляр. Чилля эеъяляри
рягс етмяк билмяйянляр дя щеч олмаса бу тяряф-о тяряфя щярякят етмяли
иди" (с.77).
Эюрцндцйц кими, чилля чыхармаг мярасиминдя рягс етмяйя хцсуси
ящямиййят верилмиш, щятта чилля эеъяляриндя утаныб рягс етмяйянляр дя,
рягс баъарыьы олмайанлар да зярури олараг о тяряф - бу тяряфя щярякятляр
етмякля рягси иъра едярмишляр. Бяс рягсин ваъиблийи - чилля чыхартмагла
щансы символик баьлылыьы ясасландырыр? Йухарыда эюстярмишдик ки, гышын
дондуруъу шахтасы щярякят етмяйи мящдудлашдырмагла чиляни тямсил
едир. Ейни заманда гыш эеъяляринин узун олмасы да сутка ярзиндя эцндцзя нисбятян гаранлыьын даща чох чякмясини эюстярир. Гаранлыг - эеъя
ися шяр гцввялярин активлийиня тяминат верир, нятиъядя тябиятин юзцндя бир
гарамат-аьырлыг (чилляйядцшмя) просеси баш верир. Демяк, гыш фяслинин
юзц сойуьун-сазаьын чилляси иля йанашы эеъянин-гаранлыьын да аьыр чиллясиня тутулуб. Ейни заманда бу гыш эеъясинин аьыр гараматы (чилляси) инсана да сирайят едиб. Эеъя йуху донунда инсанларын рущуна эириб, онлары
йатыздырмагла мцвяггяти юлцмя-фяалиййятсизлийя, щярякятсизлийя дцчар
едир - беляликля, инсан йуху адлы сцкунят чиллясиня дцшцр. Инсаны бцтцн
эцнц - узун эеъяни йухунун аьырлыьы (чилляси) басыр, мящв етмяк истяйир.
Демяк, чилляйя дцшмяк донмаг-щярякятдян мящрум олмагдыр, щям
дя йатмаг-щяйат фяалиййятиндян, эцн ишыьындан, эюрмяк фцрсятиндян
мящрум олмаг, бир сюзля, щярякятсизлик демякдир. Бяли, чилляйя дцшмяк
бянди-басараты баьланмагдыр, щярякятдян галмаг демякдир. Мящз бу
щярякятсизлик, фяалиййятсизлик чиллясиндян хилас олмаг цчцн чилля эеъяляриндя ойнаг щярякятлярля мцшайият олунан рягсляря хцсуси цстцнлцк верилмиш, бунунла да юлц сцкунятя - чилляйя гаршы фяал мцбаризя апарылмыш,
щятта йухарыдакы мятндя дя эюстярилдийи кими "рягс етмяк баъармайан114
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лар ися чилля эеъяляриндя щеч олмаса о тяряф - бу тяряфя эедиш етмякля" бир
нюв рягс айинини иъра етмишляр. Бах бу сябябдян дя чилля эеъяляриндя
едилян рясгляр аьырлыг-сцстлцк эятирян чилляйя гаршы щярбя-зорба нцмайиш
етдирмяйин тяъяссцмц кими дяйярляндирилмяли - символизя едилмялидир.
Мятндя ахыр чяршянбя эеъясинин (ахырынъы чиллялси эеъянин) даща
тянтяняли олмасы хатырладылар ки, бу да тясадцфи дейил. Ейни заманда
ахыр чяршянбянин сящяр цзц чиля чыхарданларын мусиги вя рягсля, охумагла булаг цстцня эялиб ял-цзлярини йуйуб, шянлик ичиндя юз ишляриня
йолланмаларындан да бящс олунур ки, бунларын да щяр биринин юзцняхас
символикасы вардыр.
Илахыр чяршянбянин даща тянтяняли кечирилмяси о демякдир ки, боз
айдакы бцтцн чилляляри-аьырлыглары инсанлар уьурла дяф едяряк архада
гоймуш, йени иля - Новруз байрамына арынмыш-дурулмуш щалда, хош овгат цстцндя мусиги иля чал-чаьырла дахил олмаг шансы газанмышлар. Инсанларын эюстярилян мятндя чиллялярин юмрцнцн азлыьына тяяссцфлянмяляри
ися ону ишаряляйир ки, гышын бцтцн чиллялярини биз чох асанлыгла - щеч билмядик бу узун вахт щардан эялди-эетди дейяряк - дяф етдик. Йяни чилляляр ня гядяр аьыр кечся дя, биз инсанларын гаршысында чох аъиздир. "Эялян
чилляляри арзуламаг" ися о демякдир ки, щяйат мцбаризя мейданыдыр,
юмцр мцбаризялярдян шяряфля кечяндя щяйат даща мяналы олур, бцтцн
чилляляри - чятинликляри ися щямишя эцлярцзля вя мятинликля гаршыламаьа вя
йола вермяйя щазырыг. Бу, инсанларын йашамаг уьрунда мцбаризя апармаг девизидир. Бу, каинатдакы тябият щадисяляринин гапалы-дюврц олараг
тякрарланан олмасыны анламаг мцдриклийидир. Бу, щяйатын мцбаризялярдян, чятинликлярдян ибарят олдуьуну, юмрцн мянасынын ися бу сынаглардан мцвяффягиййятля кечмясиндя ифадя олундуьуну дярк етмяк щягигятидир.
Чиля чыхарыларкян эеъяни йатмамаг эцндцзлц сабащлара дикилян
цмид долу эюзляри, йандырылан тонгаллар эцняшин бялэяси олараг оду-ишыьы тямсил едирляр. Дан цзц булаг башына эялиб зямзям суйу ичмяк дя
айдынлыьа ишарядир, чцнки су айдынлыгдыр, - дейибляр.
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Новрузгабаьы кечирилян илахыр чяршянбяляр гышын сонунъу чиллялярини
тямсил едирляр. Бу чяршянбялярдя инсанлар чиля чыхармагла юзлярини вя тябияти, каинаты чилядян (аьырлыглардан) чыхарыб тямизлийя-йцнэцллцйя говушурлар. Боз айдакы дюрд щяфтянин щяр бириндяки щяфтянин ян аьыр эцнц
сайылан чяршянбя эцнцнцн аьырлыьыны (чилясини) тюкцб йцнэцлляшмякля инсанлар чилядян чыхырлар, мцгяддяс Новруза мцгяддяс щалда - пак, тямиз рущла, саьлам ъанла гядям гойурлар. Од, торпаг, су вя йел чяршянбяляри йени щяйатын дюрд ваъиб цнсцрцнц шяртляндирир. Чиля чыхарыларкян
йандырылан шам (галанан тонгал) оду, синиляря гойулан хончалар барынбярякятин символу олараг торпаьы, булаг башына эялиб йуйунмаг, зямзям суйу ичмяк адяти суйу, мусиги вя чал-чаьыр сядалары алтында ойнамаг - дейиб-эцлцб, шянлянмяк, рягс елямяк ися щаваланыб-ганад ачмаьы, йел кими, щава кими йцнэцлляшмяйи, рущян сафлашмаьы билдирмякля тямиз аб-щаваны, йели рямзиляшдирирляр. Чцнки мусиги рущун гидасыдыр,
мусигидян дуйьуланмагла рясг етмяк, шянлянмяк ися инсанын мяняви
аляминин аьырлыглардан гуртулуб йцнэцлляшмяси, цряйинин севинъиндян
атланмасы-фярящлянмяси, кюнцл гушунун няшяляниб пярваз етмяси, фикринин-зенинин сямави янэиллярдя долашмасы – йяни цлви арзу вя мягсядлярля сцслянмишдир.
Беляликля, дахилян-рущун сафлашан бяшяр ювлады «йер адамы» олмагдан чыхыб йеллярин-кцляклярин ганадында «эюйляр сялтянятиндя» ъювлан едир.
Бяли, инсан мянян йцнэцлляшяндя йелдян ганад тахмыш кими олур.
Бир сюзля, дюрд щяйат цнсцрц символик шякилдя бир-бириня бирляшибговушмагла йени щяйатын - йени илин башланьыъы олан Новруз байрамынын эялишиня ясаслы тяминат йарадыр.
ЯДЯБИЙЙАТ
1. Ъялил бяй Баьдадбяйов. «Хатиряляр вя етнографик гейдляр», «ГаппПолиграф», 2002.
2. «Худафярин» гязети, №3-4, (6681-6682), 20 март 2010.
3. Информатор: Албалыйева Гярянфил Губуш гызы, 1942-ъи ил тявяллцдлц, ибтидаи
тящсилли.
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Əli ŞAMİL
NOVRUZ BAYRAMINDA «XANBƏZƏMƏ» VƏ
ORADAKI ARXAİK ÜNSÜRLƏR24
Özət: Mərasimlər gündəlik həyatımız və yaşamımızla bağlı olsa da
hər biri özündə əski çağların bir izini, informasiyasını daşıyır. Onlara sadəcə olaraq bir əylənc vasitəsi kimi baxmaq doğru olmaz. Günümüzədək
gəlib çatan, hazırda Ordubadda yaşadılan Novruz bayramında xanbəzəmə
mərasimi də özündə ulu babalarımızın dünyagörüşünü, həyata baxışını
qoruya bilmişdir. Araşdırıcılar onu diqqətlə incələsələr, bir çox yönlərdən
yanaşsalar maraqlı mülahizələr ortaya qoya bilərlər.
Açar sözlər: Novruz, yeni il, ilbaşı bayramı, Xanbəzəmə mərasimi,
Ordubad rayonu, Azərbaycan.
«ХАНБЕЗЕМЕ» В ОБРЯДНОСТИ НОВРУЗ И
ЕГО АРХАИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Резюме: Обряды тесно связаны с повседневной жизнью и
бытом человека, но несморя кажый обряд сохраняет в себе следы и
информацию древних времен и поверий. Нельзя воспринимать их
только лишь как способ развлечения. Одним из таких обрядов,
который сохранил в себе следы древнего мироввозрения наших
предков, является обряд "Ханбеземе", проводимый в дни Новруза в
Ордубадском районе. Исследование этого обряда во многих
направлениях, поможет обнаружить интересные моменты, связанные
с этим обрядом.
24

Məqalə 1999-cu ilin martın 18-20-də Türkiyənin Elazıq şəhərində Firat
Universiteti rektorlüğü və Atatürk Yüksək Qurumu, Atatürk Kültür Mərkəzi Başqanlığının
birgə keçirdiyi Türk dünyasında Novruz mövzusunda Üçüncü Uluslararası bilgi şölənində
oxunmuş məruzə əsasında yazılmışdır.
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Ключевын слова: Новруз, новый год, начало года, обряд
Ханбеземе, Ордубадский район, Азербайджан
“KHANBEZEME” (DECORATION OF KHAN) DURING
NOWRUZ AND ITS ARCHAIC FACTORS

Abstract: Though ceremonies are connected to our everyday
activities and life they still carry the traces and information dating
back to ancient times. It is not right to consider them as a means of
enjoyment only. The ceremony “khanbezeme which is still held
during Nowruz holiday in Ordubad contains the outlook and views
of our great grandfathers. In case researcher consider it in details
given various angles interesting observations can be
Key words: Nowruz, new year, new year’s holiday,
Khanbezeme ceremony, Ordubad region, Azerbaijan
Giriş
Zaman keçdikcə mərasimlər unudulur və ya dəyişikliklərə uğrayır.
Bu dəyişiklik və unudulma əsasən hakim ideologiyanın təsiri altında olur.
Xiristianlıq özündən əvvəlki, din və inancların bir çox gəhətlərini unutdurmağa çalışdığı kimi, islam dini də meydana çıxdıqda xiristianlığın və
xristianlıqdan öncəki din və inancların bir çox ayin və mərasimlərini unutdurmağa çalışmışdı.
Bu proses zaman-zaman davam etmişdi. Hətta güclü dövlətlər işğal
etdiyi ərazilərdə yaşayan xalqların adət-ənənəsini unutdurmaqla onları
özündən daha çox asılı vəziyyətdə saxlamağa çalışmışlar. Yaxın keçmişimizdə SSRİ-də ölkə ərasisində yaşayan türk və müsəlman xalqlarına qarşı
yeritdiyi siyasətdə də bunu açıq görmək olar. Ölkədə rus olmayan xalqları
ərtitmək, sovet xalqı adı altında ruslaşdırmaq dövlət siyasəti olsa da xalqlar buna bəzən aktiv, çox vaxt isə passiv müqavimət göstərirdilər. Həmin
mübarizə on illərlə davam etirdi.
Kommunist rejimin apardığı əritmə siyasəti mahiyyətcə eyni olsa da,
tətbiq forması baxımından fərqlənirdi. Örnəyini Azərbaycanda Novruz
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bayramı yasaqlandığı halda, Özbəkistanda, Tacikistanda, Türkmənistanda
bu bayramın müəyyən məhdudiyyətlərlə keçirilməsinə icazə verilməsində
görmək olar. Hətta bu bayramın Türküstanda təntənə ilə keçirilməsi haqqında Moskvada yayınlanan rəsmi qəzet və jurnallar məqalələr çap edir,
televiziya və radio verlişlər hazırlayırdılar. Azərbaycanlılar arasında təbii
olaraq belə bir sual meydana çıxırdı: eyni bayram nə üçün Azərbaycanda
yasaqdır, Özbəkistanda yox?
Əslində sovet ideoloqları bununla eyni dinə inanan, eyni dildə danışan xalqları bir-birindən daha çox ayırmaq məqsədi daşıyırdı. Belə bir durumda həmin illərdə Azərbaycanda Novruz bayramının tarixini araşdırmaq və təbliğ etmək mümkünsüz idi. Bütün çətinlik və yasaqlara baxmayaraq, Novruz bayramında oxunan mahnılar, göstərilən tamaşalar kitab
və dərgilərə yol tapa bilirdi. Bəzən də İslam dinini tənqid etmək üçün
Novruz bayramının dini mahiyyət daşımadığını isbatlamaq üçün bu mövzuda yazırdılar.
Amma mərasimlərimiz nə qədər dəyişikliklərə uğrasa da özündə uzaq
keçmişlərin, əski çağların izlərini də yaşadır. Azərbaycan Respublikasının
Ordubad rayonunda günümüzdə də yaşayan “Xanbəzəmə” mərasimi özündə çox əsk çağların izlərini qoruyub saxlayır.
Qaynaqlar xanbəzəmə mərasimi haqqında
Xanbəzəmə mərasimi haqqında ayrıca araşdırma aparılmasa da Novruz, İlbaşı bayramından söz açan araşdıcılar ötəri də olsa bu mərasimdən
bilgi vermişlər.
M.Seyidov “Yaz bayramı” kitabında yazır: “Azərbaycanın rayonlarının üç gün bayram şənliyini yaxşı keçirmək üçün üçgünlük padşah
seçirlər.”
“...bayramı keçirmək üçün bir padşah seçərlər. Padşah hökümranlıq
etməyi bacaran, ağıllı, tədbirli adamlardan olmalıdır. O qırmızı geyinməli,
başına tac qoymalıdır. Xalq öz seçdiyi padşahın hər əmrinə itaət etməlidir.
Padşah qanlıları barışdırar, nahaqdan həbs olunmuş adamalrın zindandan
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azad edilməsinə çalışar. Onun hökumət adamlarını cəzalandırmağa və onlara əmr verməyə də ixtiyarı var.
Yerli hökumət orqanlarında işləyənlər padşahıın hüzuruna gələr, onun
bayramını təbrik edərlər. Padşah onlara nahaqdan həbs edilmiş adamların
buraxılması əmriini verər. Seçilmiş padşahın vəzir-vəkili, cəlladı da olar.
Padşahın yanında sazəndələr, xanəndələr də olar. Çalğı aləti tar, balaban, qara zurnadan ibarətdir. Padşahın sərəncamı hamı üçün eynidir. Adamlar yallı çəkər, məzəli oyunlar göstərirlər. Qızlar “haxışta”, oğlanlar “Koskosa” və s. oynayarlar. Padşah şuluqluğa özbaşınalığa qəti yol verməz.
Novruz bayramı günü arvadlar da ayrılıqda bayram keçirər, özlərinə
padşah seçər.”(Yusifov M.)
M.Seyidov Novruz bayramı ilə bağlı yazdıqlarını konkret hansı rayondan topladığını göstərməyərək ümumu şəkildə “Azərbaycanın rayonlarında” yazır. XX yüzilin 80-90-cı illərində Ordubad rayonundan başqa
bir bölgədə “Xanbəzəmə” mərasimi keçirildiyinə dair hər hansı bir qaynağa rast gəlmədik. 1973-cü ildən Naxçıvan şərərində yaşadığımdan işimlə
bağlı muxtar respublikanın kəndlərinə tez-tez getməli olurdum. “Xanbəzəmə” mərasiminə Ordubadın qonşuluğunda olan rayonlar da, Naxçıvan
şəhərində belə rast gəlmirdim.
Bu mərasimin izlərinə onbirinci yüzilliyin qaynaqlarında da rast
gəlmək olar.
«XI əsrdə yaşamış Nizamülmülkün «Siyasətnamə»sindən (Nizamülmülk, 1987) bəlli olur ki, bayrama bir neçə gün qalmış carçılar şəhəri,
bazarları gəzərək şah sarayının xalq üzünə açıq olduğunu elan edərmişlər.
Bayram günü camaat saraya toplaşar və hər kəs hökmdardan nə şikayəti
varsa, çəkinmədən söylərmiş. Padşah taxtdan düşüb baş məbudun qarşısında diz üstə çökərək deyərmiş: «Mənim şəxsiyyətimə əhəmiyyət verməyərək, bitərəfanə bu adamın mənə qarşı elədiyi şikayətə bax və hökm
ver». Bundan sonra məhkəmə qurularmış və şikayətə ədalətlə baxarlarmış.
Padşahlar bunu əhaliyə öyrəniş olmaq üçün edər və onları haqq, ədalət
tərəfinə çağırarmışlar.
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Professor Bəhlul Abdullayev isə yazır: «Çox təəssüf ki, həmin mərasim sonralar bilmərrə unudulmuşdur. Başqa cür ola da bilməzdi. Çünki
sinfi ziddiyyətlərin kəskinləşdiyi bir dövrdə qaniçən, despot hökmdarlar
heç vəchlə razı ola bilməzdilər ki, xor baxdıqları, müti qul hesab etdikləri
xalq kütlələri qarşısına çıxıb öz günahlarını etiraf etsinlər». (Abdullayev
Bəhlul, 1989:121-122)
Azərbaycan fokloru antologiyasının I cildində yazılır: “Yeddiləvin
günü sübh tezdən hamı böyük meydana yığışır. Şənlik başlanır. Cəngi çalınır, zorxana qurulur... Pəhlivanlar güləşib qurtarandan sonra zorxana yığışdırılır... Meydana Kosa çıxır... Bundan (“Kosa-kosa” tamaşasından –
M.K. ) sonra ağsaqqallardan biri meydana yığılanlara üz tutub deyir:
– Camaat, bu gün bir xan seçməliyik. Xan gərək qaşqabaqlı, sözü ötkəm adam olsun. Ona bir vəzir, bir vəkil, üç fərraş, bir də bir cəllad seçib
verin.
Adamlar yer-yerdən deyirlər:
– Xanımız sağ olsun başmaqçı Mərdan.
...Xanı təmtəraqla meydanın yuxarı başında qurulmuş taxtda oturdurlar. Vəzir-vəkil də gəlib taxtın sağ-solunda əyləşir. Yaraqlı-yasaqlı
fərraşlar xanın hüzurunda əmrə müntəzir dayanırlar. Cəllad qırmızı libas
geyir, əlində balta meydanın aşağı başında gözləyir. Xan gözlənilməz
əmrlər verir, adamları da onun buyruqlarını can-başla yerinə yetirilər.
Kosayla təlxək də tez-tez meydana girib xanı güldürməyə çalışır. Min bir
hoqqadan sonra xanı güldürüb taxtdan yendirirlər, aparıb suya basırlar”.
(Azərbaycan, 1994:388)
Türkiyəli Abdulhalük M.Çay “Türk Ergenekoon bayramı Novruz”
kitabında yazır: “Bu tören (Temmuz tanrısının payızda ölüb yazda
dirilməsi - Ə.Ş.) yazla bağlı olduğundan tapınaqda kahinlər bitki və heyvan qurban verirdilər, çalıb-oynayırdılar.”
Azərbaycanlılarda da buna bənzər inam varmış. Mirzə İbrahimi
yazır ki, yazda torpaq nəfəs alırmış kimi buğlanırdı. Anam bu mənzərəni
görəndə qəribə bir həsrət və sevinclə deyərdi: “Yeraltı dünyanın yiyəsi,
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tanrısı Yaz xanıma izin verib gəlib anası ilə görüşsün... yeraltı dünyanın
tanrısı ölülər xaqanıdır. O, Yaz xanımı oğurlayıb yer altına aparıb, ancaq
söz verib ki, hər yaz onu anasının görüşünə buraxacaq.
Budur o gəlir, torpaq da onun nəfəsinə isinir, nəfsə alır, buğlanır.”
(M.Çay Abdulhalük 1991:82-99).
Abdulhalük M.Çay Mirzə İbrahimova istinadən verdiyi bu bilgiyə
şummerlərin “Gil kitabələri”ndə də rast gəlirik. Şummerlər Dumuzu bayramı, yəni ilin başlanğıcı haqqında belə düşünürdülər. Yeraltı ölülər dünyasının hakimi Ereşkiqal məhsuldarlıq və çobanlar tanrısı Dumuzunu öz
qaranlıq dünyasında əsir edir. Bu səbəbdən də yer üzündə bütün çiçəklər
solur, ağacların yarpaqları tökülür. Sevgi tanrısı İninni Dumuzunu xilas
etmək üçün dünyaya enir, o da qapı keçir və uzun sərgüzəştlərdən sonar
Dumuzunu əsirlikdən xilas edir. Bu martın 25-də baş verir. Həmin gün
agaclar yenidən çiçək açır, təbiət oyanır.
SSRİ-də qadağaların ucbatından Novruz bayramı ilə bağlı məqalə və
kitablar 1985-ci ildə başlayan perestroyka - yenidənqurmadan sonra
çoxalmışdır. Yəni müstəmləkəçi dövlət çökməyə başlayanda əsarət altında
olan xalqlar soyköklərini öyrənməyə, tarixlərinə, mədəniyyətlərin sahib
çıxmağa, ona dayanaraq azadlıq uğrunda mübarizəyə qalxdılar. Azərbaycanda da Novruz bayramı ilə bağlı Mirəli Seyidovun «Yaz bayramı»
(Seyidov Mirəli, 1990), Abdullayevin «Haqqın səsi» (Abdullayev Bəhlul,
1989) kitabları və onlarla məqalələr çap olunmuşdur.
Qəribəsi burasıdır ki, əsarət altında olmayan Türkiyədə də Novruz
bayramı ilə bağlı kitab məqalələr təxminən bizimlə eyni zamanda yayımlanmağa başlamışdır. Onların içədisində Abdulhaluk M. Çayın «Türk Ergenekon bayramı - Novruz»(Çay Abdulhaluk,1991) kitabı daha diqqətiçəkən olmuşdur.
Rasim Gənzəli «Ulduz» jurnalında yayınlatdığı «Ordubadda Novruz
bayramı»(Gənzəli Rasim, 1990:64-66, sayı3.) məqaləsində və Eldar Xəlilov doğulub boya-başa çatdığı Ordubad rayonunun Tivi kəndindən bəhs
edən “Mənim balaca dünyam” (Xəlilov Eldar, 1997) kitabında Novruz
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bayramından söz açsalar da nədənsə xanbəzəmə mərasiminə o qədər də
diqqət yetirməmişlər.
Ordubadda Novruz bayramında xanbəzəmə mərasimi
Novruz bayramı ilə ilgili son illərdə onlarla araşdırma aparılsa da, elmi toplantılar keçirilsə də, bu bayramın bütün məziyyətlərini «Öyrəndik!
Bitdi!» - deyə bilmərik. Bəlkə də araşdırılmasının «başlanğıcını qoymuşuq»
deyə bilərik.
Türk xalqları və toplumlarında Novruz bayramı ilə bağlı etnoqrafik
və folklor materialları genişliyi ilə əlimizdə olmadığından çox məsələlərə
aydınlıq gətirə bilmir, bir çox sualları cavablandıra bilmirik. Biz sadəcə
Ordubad rayonunda Novruz bayramında «Xanbəzəmə» mərasimini təsvir
etməklə araşdırıcıların diqqətini mövzuya yönəltmək istəyirik.
Türklərin toplu yaşadıqları bölgələrdə olduğu kimi, Ordubadda da
Novruzun gəlişinə bir ay öncədən hazırlıq görülür. Şəhər və kəndərdə bu işi
rəsmi dövlət qurumu, içtimai təşkilatlar deyil ağsaqqallar idarə edirdilər.
Bayram yaxınlaşdıqca onun idarə edilməsinin təşkili də ciddiləşir və toplantılar artır. Ağsaqqallar öncədən bayramı idarə edəcək «Xan», «Vəzir»,
«Vəkil», «Fərraş» və s. vəzifəlri aparacaq adamları seçirlər. Seçim zamanı
həmin şəxsin toplumdakı yerinə, xasiyyətinə, ozünü aparma qabiliyyətinə
xüsusi diqqət yetirilir və ona daşıyacağı vəzifənin xüsusiyyətləri izah edilir.
Onların hər birnə tutacaqları vəzifəyə uyğun geyim hazırlanır.
Xanın daha şık-zəngin və əlvan paltar geyinməsinə çalışılır.
Vəzifələr kiçildikcə onların geyimlərinə də diqqət azalır. Yəni kiçik vəzifə
tutan hamı kimi geyinə bilər. Əlinə aldığı bir ağacla, qoluna bağlanmış bir
parça ilə, yaxud başına qoyduğu bir papaqla başqalarından seçilər və
vəzifə sahibi olduğu bilinər.
Ordubadda «Xanbəzəmə»yə şəbədə deyilir. Novruz bayramına iki
gün qalmış «Xan» bəzədilir. Xalat geymiş, başına tac qoymuş «Xan» ata
mindirilir. «Xan»ı «vəzir», «vəkil», «əyanları» və musiqiçilər izləyirlər.
«Xan» at üstündə küçələrdən keçərək gəzintiyə gedir. Yolda onu oynayanlar, alqışlayanlar izləyər. Yol boyu «Var olsun Xanımız!», «Xanımız,
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ədalətli Xanımız!», «Xanımız, xalqın dərdinə yanan Xandır!», «Xanımız
mərhəmətli xandır!» və s. alqışlar səslənər.
«Xan», əyanları və onları müşayiət edənlər kəndin və ya şəhərin ətrafındakı bağlı-bağçalı, çayır-çəmənli yerlərdə gəzdikdən sonra geri
dönürlər. Evlərin qarşısında və küçələrdə yenə də «Xanı» və onun vəzirvəkilini alqışlarla, mahnı və musiqi ilə qarşılayırlar. Gəzintiyə gedəndə və
geri dönəndə «Xan» heç yerdə dayanmır. Ona şikayət etmək, arzu və istəklərini bildirmək istəyənlərin də «Xan»a yaxınlaşmasına izin verilmir.
Fərraşlar, əyanlar, vəzir, vəkil xana “şikayət etmək” istəyənə məsləhət
görərlər ki, «sarayda qənula gəlsinlər». Müstəsna hallarda, yəni hədsiz qocaları, yəni çətin yeriyənləri, xəstələri gördükdə «Xan» atı durdurular və
“Xan” onların şikayətini dinləyər. «Xan» şikayəti vəzir və ya vəkil vasitəsilə dinləyər və onlar vasitəsilə də cavab verər. Ordubadlıların «xan»la
birlikdə şəhər kənarındakı bağlara, çəmənliyə çıxma mərasimi Krım türklərinin «Tepreş»inə çox bənzəyir.
«Saray» adlandırılan yer kəndin və ya məhəllənin baş meydanı olar.
Gəzintidən qayıdan «Xan» baş meydanda taxta əyləşir. «Vəzir» bildirir ki,
bizim Xan başqa xanlara bənzəməz. Onun bütün əmrləri hamı tərəfindən
danışıqsız yerinə yetirilməlidir. Əmri pozanlar cəzalandırılacaq.
Zurna, balaban, nağara səs-səsə verir. Öncə yallı oynayan dəstələr
meydana çıxır. Hər tərəfdən alqış, urra sədaları eşidilir. İki yallı dəstəsi
bir-birindən çevik olmağa, daha yaxşı oynamağa çalışır. Yorulub sıranı
pozan, oynamağı dayandıranları fitə basmaqla, hay-küylə yola salarlar.
Sonra güləşənlər ortaya çıxır. Güləşdə gənclərlə yanaşı yaşlılar,
qocalar da fəal iştirak edirlər. Musiqi sədaları altında güləşərlər. Yallı
yarışından fərqli olaraq, güləşdə məğlub tərəfi fitə basmmazlar. Yenəni
də, yeniləni də alqışlarla qarşılayırlar.
Ən yaxşı güləşçini də, qalib yallı dəstəsini də «Xan»ın adından
mükafatlandırırlar.

124

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Азярбайъан шифащи халг ядябиййатына даир тядгигляр

●

XXXI -2009

Bu mükafatlar, eləcə də imkansız ailələrə edilən yardımlar, kimsəsiz
qocalara, şikəstlərə, xəstələrə verilən paralar «Xan»ın cərimələdiyi
imkanlı, imanlı adamlardan aldığı pullardan ödənilər.
İstər şikayət üçün, istərsə də tamaşa üçün «Xan»ın ziyarətinə gələnlərin əllərinə gülab-qızılgül suyu tökülür və onlar şirniyyata qonaq edilir.
Bunun müqabilində isə hər kəs imkanı daxilində şirniyyat qabına pul-para
qoyur. Ayrı-ayrı məhəllələrdən və evlərdən də şəkərbura, paxlava və s.
şirniyyatlar bişirilib «Xan»a pay göndərilir. Bu pay meydana toplaşanlara
paylanılır. Əslində bu pay göndərmənin arxasında bir reklam və rəqabət
durur. Meydandakılar bir növ münsif rolunu oynayırlar. Hansı ailədə daha
dadlı şirniyyat bişirildiyini bilirlər.
Meydana toplaşanlar meydanbəyinin göstərişi ilə oxuyur, oynayırlar.
Təlxəklər müxtəlif səhnəciklər göstərib oraya gələnləri güldürürlər. Bütün
bunları taxtda əyləşmiş «Xan» müşayiət edir.
«Xan»ın səsini meydana toplaşanlar eşitmir. O, çox astadan danışır.
Onun dediklərini vəzir bərkdən xalqa çatdırır. «Şikayətə gələnlərin» sözlərini xan eşitsə də, vəzir gərək həmin sözləri gur səslə «Xan»a çatdıra.
Bu, deyilənlərin hamının eşidə bilməsi üçün seçilmiş bir vasitə olsa da tarixi çox əski çağlarla bağlıdır. “Xan” tanrını, vəzir isə tanrının yerdəki elçisini, peygəmbəri, kahini təmsil edir. “Xan” deyilənləri eşidsə də heç bir
reaksiya verməməlidir. Nə sevincini, nə qəzəbini bildirməlidir. “Xan”ıntanrının yerdəki təmsilçisi olan vəzir-elçi, peyğəmbər, kahin xalqın içərisindədir. İnsanlarla tanrı-“xan” arasında vasitəçidir.
Muxtar Kazımoğlu yazır: “Qədim türk dünya görüşünə görə, xaqan
Göyün (Tanrının) yerdəki təmsilçisidir. Tanrının yerdəki təmsilçisi olmasına başqa xaqanlar kimi Çingiz xan da möhkəm inamlar bəsləyir və bu inamı o, özünün Ulu Yasasında qabarıq şəkildə nəzərə çatdırır: “Qiyamçılara
məktub və ya elçi göndərəndə onları ordunun böyüklüyü və xaqana sədaqəti ilə qorxutmaq lazım deyil. Sadəcə olaraq onlara bildirmək lazımdır
ki, əgər tabe olsanız, yaxşılıq və əmin-amanlıq görəcəksiniz. Əgər müqavimət göstərsəniz, biz nə bilirik ki, nə olacaq? Yalnız Ulu Tanrı bilir ki, sizi
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nə gözləyir. Göründüyü kimi, Çingiz xan özünün hər hansı bir hərəkətini
böyük Yaradanın adı ilə bağlayır, gördüyü işi Allahın buyruğu sayır.
Hökmdar – Allah bağlılığına inam türk dünya görüşündə yüzilliklər boyu
yaşayır. Belə olmasaydı, bu sözlər Rəşidəddin “Oğuznamə”sində əsas ideya
istiqamətlərindən birinə çevrilməzlər: “Padşahlıq taxtı yalnız Ulu Tanrının
taxt-tac üçün seçdiyi adamlara layiqdir”. (Kazımoğlu Muxtar, 2006:91).
“Xan” tanrı kimi baxmalı, görməlidir. “Xan” hiss-həyacanını bildirərsə, yəni gördüklərindən təsirlənib gülərsə o “Xan”lığını-tanrılığını itirərək
hamı kimi insane çevrilmiş olur. Onda qaydalar pozulur və gülən, hissinihəyacanını bildirən “Xan”ı meydana toplaşaşan tamaşaçılar geyimli-keçimli çaya, hovuza, gölə basar, onu “xan”lıqdan salmış olurlar. Həmin şəxs bir
daha “Xan” seçilməz.
Buna görə də bayram şənliklərində ən məşhur məzhəkəçilər, gülüş
ustaları “xan”ı güldürməyə çalışarlar. Bəzən “Xan” gülsün deyə meydanda qadın, qız olmasına baxmayaraq “xan” açıq-saçıq zarafatlar da edərlər.
Yaddaşlarda XX yüzillikdə Ordubadda üç «Xan»ın güldü qalıb. Onu da
həmişə xatırlayırlar.
«Xan» rəsmi dövlət vəzifəsindən, toplumda mövqeyindən asılı olmayaraq istədiyi insanı cərimələyə və döydürə bilər. Cərimələnən və döyülən adamın vəzifəsi, xana qohumluq dərəcəsi heç bir rol oynamır.
«Xan», «vəzir», «vəkil» və b. adətən kişilərdən olur. Müstəsna hallarda qadınlar da xan seçilir. Ordubad rayonunun Tivi kəndində uzun illər
1946-70-ci illərdə “xan” dəyirmanzı Kəblə Qədimin xanımı Mircahan olmuşdu. (1970-ci ildən isə onun oğlu Məhəmmədəli Sultanov “xan” bəzənir). (Xəlilov Eldar, 1997:46-47) O, taxta əyləşən kimi ilk əmri ilə öz
ərini döydürür və cərimələdirmiş. Bu, başqalarına ibrət olsun deyə seçilmiş bir vasitə idi. Cərimədən və döyülmədən yalnız «xan»ı güldürən insan
qurtula bilər.
«Xan» gündüz saat 10.00-dan gecə saat 24.00-dək yalnız meydanı
deyil, məhəlləni və kəndi tam idarə edir. Onun hər bir əmri həmin günlərdə danışıqsız yerinə yetirilir. «Xan» yalnız pul cərimələri müəyyən etmir.
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10-15 nəfərə qonaqlıq verməyi, xörəklər bişirib 10-15 evə, əsasən də, imkansız ailələrə paylamağı buyura bilər.
Bişirilən xörəyin dadına ilk öncə «Xan» və «vəzir» baxır. Bəyənsələr, paylamağa icazə verirlər. 1920-ci ildən öncə Ordubad şəhərində hər
məhəllənin öz «Xan»ı olardı. Son 50 ildə yalnız bir yerdə - şəhərin «Sərşəhər» adlanan meydanında «Xan» bəzəmə şəbədəsi keçirilir. Bəzən bu
«Xan»ların hakimiyyəti çox uzunömürlü olar. 70-80-ci illərdə Ordubadda
Vəli adlı kişi adətən, «Xan» bəzənərdi. Elə buna görə də, şəhərdə əksəriyyət onu Vəli xan kimi çağırırdı. Son onillikdə isə Aqat Baxşəliyev «Xan»
bəzədilir.
Sovetlər Birliyində milli bayramlar yasaqlanmalarına baxmayaraq,
Ordubadda Novruz bayramı qeyd edilir, «Xan» bəzədilirdi. «Xan»a bəzən
sovet idarələrindən də şikayətə gəlirdilər. Sovet idarələrində çalışanlar adətən yuxarıların əmrlərini icra etsələr də, həmin günlərdə adətlərə sadiq qalaraq «Xan»ın əmrlərini də yerinə yetirərdilər. Elə buna görə də Naxçıvanın
hər yerindən Ordubada Novruz bayramı şənliklərinə gələrdilər. «Xan»
yeddi gün hakimiyyətdə olsa da, onun üç günü daha qələbəlik olardı.
Sonuncu gün isə «Xan»ı taxtdansalma mərasimi olardı. “Gələn bayrama bağrıbütöv çıxaq!”, “Düşmənlərimiz zəlil olsun!”, “Allah cavanlara
qıymasın!”, “Cənabi Əmir köməyiniz olsun!” və b. dualarla başlanar, sonra isə bir ağsaqqal «Xan»ın gördüyü işlərdən danışar, fəaliyyətini qiymətləndirər, ona uzun ömür və can sağlığı arzulardı.
Şən musiqi sədaları və atəşfəşanlıqla meydana toplaşanlar dağılışardılar.
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Sonuc
Araşdırmaları bir az genişləndirsək, bütün yasaq və qadağalara baxmayaraq adətlərimizin yaşadığını görürük. Əslində Ordubadda “Xanbəzəmə” mərasimində də kəndxudalar, katdalar, şəhər ağaları, xanlar üç günlüyə, bir həftəliyə hakimiyyətlərini xalqın seçdiyi şəxslərə verirlər.
Bütün bunlar onu göstərir ki, mərasimlər müəyyən dəyişikliyə uğrasa da, ayrı-ayrı bölgələrimizdə yaşayır və özündə çox əski çağların informasiyasını qoruyub saxlayır.
Minilliklərin informasiyasını özündə yaşadan mərasimlərimiz günümüzədək gəlib çatmışdı. Biz də onu qoruyub, araşdırmalı və sonrakı nəsillərə çatdırmalıyıq.
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İslam SADIQ
BAHAR (NOVRUZ) BAYRAMI ŞUMER QAYNAQLARINDA
Novruz халгымызын ян гядим милли байрамыдыр. Онун тарихи türk
millətinin йашы гядяр гядимдир. Бу тарих чохларынын инанмайаъаьы гядяр
узаг дюврлярдян – заманын эюзля эюрцнмяз, аьылла дцшцнцлмяз дяринликляриндян башланмышдыр. Бащар байрамынын йарадылышы танрыйла баьлыдыр,
онун цстцндя танры мющцрц вар. Heç təsadüfi deyil ki, Novruz bayramını Uyqurustanda yaşayan uyğurlardan tutmuş Volqaboyunda, Orta
Asiyada, Qafqazda, Krımda, Türkiyədə, Kıprısda, İraqda, Güney
Azərbaycanda, Dağıstanda, başqa-başqa yerlərdə yaşayan bütün türklər bayram edirlər (1,s.74). Bu, Novruzun türkün milli bayram olduğunu təsdiqləyən təkzibolunmaz bir faktdır.
Бащар байрамы щаггында индийя гядяр чох йазылыб, мцхтялиф фикирляр сюйлянилиб. Ону милли байрам щесаб едянлярля йанашы, дини байрам
адландыранлар да олмушдур. Щятта Бащар байрамынын тарихини билмяйянляр вя билмяк цчцн ахтарышлар апармайанлар ону чох вахт Ислам
дини иля баьламышлар. Бурада диня кор-коранa севэи дя, гейри-елми мцнасибят дя бюйцк рол ойнамышдыр. Rusiya Federasiyası Dövlət Arxivinin (ГАРФ) Polis Departamentinin Xüsusi Şöbəsində(ООДП) saxlanan bir sənəddən bəlli olur ki, 1913-cü ildə Türküstanda molla Sultan
Urunbayev “Yeni il”adlı kitab yazmışdır (2). Kitabda Novruz bayramı tamamilə islamlaşdırılmış, onun tarixi köklü şəkildə təhrif edilmişdir. Бир мясяля вар ки, инсан билмядийи шейляр щаггында даща асан
данышыр, чцнки ялиндя щеч бир факт олмадыьына эюря онлары арашдырмаг,
тящлил етмяк цчцн баш сындырмаьа ещтийаъ галмыр. Бащар байрамы
щаггында да яксяр щалларда бах бу ъцр фактсыз, аргументсиз, дялилсизсцбутсуз йазылар йазылмышдыр.
Бащар байрамына дини дон эейиндирмяк тякъя онун тарихини билмямякдян иряли эялмямишдир. Бу ишдя тцркцн тарихини сахталашдырмаг,
онун гядимлийинин цстцня пярдя чякмяк консепсийасы да бюйцк рол
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ойнамышдыр. Она эюря дя Бащар байрамынын тцрк халгынын милли байрамы олмадыьыны «сцбут» етмяйин ян асан йолуну она дини дон эейиндирмякдя эюрмцшляр.
Novruz bayramının bu gün dя yaşayan bir çox atributları onu
İslam dini ilя bağlamağa qяti şяkildя imkan vermir. Mяsяlяn, Novruz
günlяrindя bayram xonçaları bяzяmяk, keçi vя xoruz döyüşdürmяk,
kяndirbazlıq, ölüb-dirilmя (“Kosa-kosa” oyununda), xalq gяzintisi,
qяbirüstя çıxmaq vя s. islam dininin qadağan etdiyi adяtlяrdir. Tяkcя
Azяrbaycanda son illяrя qяdяr geniş yayılmış Novruz bayramında
hamılıqla qяbir üstя çıxmaq adяtini götürяk. İslam dininя görя, qяbir
itmяlidir. Onun ziyarяti yolverilmяzdir. Novruz bayramında isя xalq
bir günü hamılıqla qяbir üstünя çıxırdı. Bundan başqa, qaynaqlardan
bяlli olur ki, ilk vaxtlar İslam tяrяfdarları Novruzu bir bayram kimi
qadağan etmяyя çalışmışlar, lakin xalq öz milli bayramını qoruyub
saxlaya bilmişdir (3). Novruzun islam dini ilə bağlı olmadığını
təsdiqləyən aşağıdakı təkzibedilməz faktlara da diqqət yetirmək yerinə
düşər. Birinci fakt budur ki, Novruz qədim Romada da bu gün Azərbaycanda olduğu şəkildə bayram edilmişdir. Bu bayramı Romaya
etrucklar aparmışlar və sonradan həmin bayram ləğv edilmişdir (4).
Ikinci fakt odur ki, Novruz bayramı nəinki islam dinindən, hətta Zərdüştlükdən də çox qədimdir (5). Nəhayət, Novruz bayramı haqqında
ilk məlumat miladdan 1725 il əvvələ aiddir ki, islam dini ondan
təxminən iki min il sonra yaranmışdır25.
Кечмиш советляр дюняминдя тцрк халгынын тарихи эцълц шякилдя
тящриф едилмиш, онун ян гядим сящифяляринин цстцндян гара хятт чякилмишдир. Сон вахтлар ялдя едилмиш Шумер гайнагларынын тящлили эюстярир
ки, Бащар байрамынын тарихи тцркцн тарихидир. Сонунъу фикир ясл щягигяти
ифадя етдийиня эюря, тцрк халгынын тарихини сахталашдыранлар Бащар
байрамы щаггында да йени уйдурмаларла изи аздырмаьа чалышмышлар.
25

Bu faktı Hatəmi Tantəkin tarix elmləri namizədi M. Seyfəddinin “Novruz bayramının
mənşəyi” adlı çap olunmamış bir məqaləsindən götürülmüşdür.
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Бащар байрамы бцтцн тцрк халгларынын милли байрамыдыр. Онда щеч
бир дини мотив йохдур, чцнки бц байрамын тарихи бцтцн динлярин
тарихиндян даща гядимдир.
Бащар байрамы тябиятля, щяйатла, йарадылышла, доьумла, юлцбдирилмя иля баьлы бир байрамдыр. Онун мащиййятини мцяййянляшдирян
бцтцн дцшцнъяляр чох дягиг астрономик вя космогоник биликлярля,
Йерин, Эцняшин, Айын, улдузларын щярякяти, тябиятин юлмяси вя дирилмяси,
дюрд щяйат цнсцрц иля гырылмаз теллярля баьлыдыр. Bir çox araşdırıcılar
Novruz bayramının tarixi köklяrini Zяrdüşt dini, “Avesta” ilя bağlayırlar (6,s.226). Bu fikrin tяrяfdarları Novruzda tonqal qalamaq, şam
yandırmaq, lopa atmaq, od üstündяn tullanmaq kimi atributlara яsaslanırlar. Bir qяdяr dя dяrinlяrя getdikdя isя Şumer qaynaqlarında
Novruz bayramının çox aydın izlяrini görmяk olur. Mяhz Шумер гайнаглары иля танышlıq göstяrir ki, Бащар байрамынын чох qяdim tarixi vя
дярин елми ясаслары вар. Йени илин йаз эеъя-эцндцз бярабярлийи эцнцндян
башламасы, чяршянбялярин адлары, ардыъыл дцзцлцшц, 365 эцнцн бир иля, щяр
илин он ики айа, щяр айын дюрд щяфтяйя, щяр щяфтянин йедди эцня, щяр
эцнцн 24 саата, щяр саатын 60 дягигяйя, щяр дягигянин 60 санийяйя бюлцнмяси, щяр айын сямадакы бир бцръя уйьунлуьу, иллярин он ики щейван
цстцндя тящвил олмасы вя бунун он ики илдян бир тякрарланмасы вя с. Кими мясялялярин щамысы эюй ъисимляринин, планетлярин щярякятляри ясасында
апарылмыш дягиг астрономик щесабламаларла мцяййянляшдирилмишдир.
Йазылы гайнагларла танышлыг эюстярир ки, шумерляр чох зянэин астрономик
биликляря малик олмушлар. Шумер мифляриндя дейилир ки, бу биликляр йеря
эюйдян щазыр шякилдя эятирилмишдир вя онлары инсанлара мцдриклик танрысы
Енки юйрятмишдир. Планетляря, бцръляря, улдузлара вя с. адлары да инсанлар йох, танрылар гоймушлар. Шумер гайнагларында о гядяр дягиг
елми нятиъялярдян данышылыр ки, щямин вахт инсанлар бу ъцр щесабламалар
апара билмяздиляр.
Йени илин башландыьы, фясиллярин илк вя сон эцнляринин Йерин вя Эцняшин щярякятиня ясасян неъя дягигликля сечилдийи буна ян эюзял сцбутдур. Илин дюрд фясля бюлцнмяси вя щяр фяслин башлайыб-гуртардыьы эцн131

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Азярбайъан шифащи халг ядябиййатына даир тядгигляр

●

XXXI -2009

ляр эеъя-эцндцзцн узунлуьуна ясасян мцяййян едилмишдир. Təəssüflər
olsun ki, bəzi Azərbaycan alimləri bu cür dəqiq zaman bölgüsünü
“kortəbii anlayış” hesab etmişlər (7,s.8). Gəlin görək burda kortəbiilik
ola bilərmi?!
Йаз фясли мартын 21-дя башлайыр. Мартын 21-и Шумер тягвиминдя
йени илин илк эцнцдцр. Шумерляр мартын 21-дян апрелин 21-ня гядяр олан
илин илк айына нисан дейирдиляр. Щямин эцн эеъя вя эцндцз бярабярляшир,
йаз эеъя-эцндцз бярабярлийи эцнц адланыр. Мартын 21-дя 24 саат тян икийя бюлцнцр вя 12 саат эцндцзцн, 12 саат эеъянин пайына дцшцр. Йени илин
щямин тарихдян башланмасы да тясадцфи дейил. Бурада елми ъящятдян
дягиг астрономик биликляря ясасланан бир нечя амил нязяря алынмышдыр:
1. Эеъяйля эцндцзцн бярабярлийи;
2. Щямин андан башлайараг эеъялярин гысалмасы, эцндцзлярин
узанмасы;
3. Сойугларын чякилмяси, истилярин дцшмяси;
4. Тябиятин ойанмасы, ъанланмасы, дирилмяси.
Бу дюрд амил бирликдя йени илин мартын 21-дян башланмасыны шяртляндирмишдир. Тутаг ки, сентйабрын 21-дя дя эеъяйля эцндцз бярабярляшир. Лаикн щямин бярабярлик сонракы цч амилля мцшайият олунмур.
Яэяр мартын 21-дян сонра тябият дирилирся, сентйабрын 21-дян сонра
тябият юлцр. Təzə ilin başlanğıcı kimi sözsüz ki, təbiətin öldüyü gün götürülə bilməzdi, burda təbiətin dirilməsi digər amillərdən daha çox nəzərə alınmışdır. Демяли, йени илин башланмасы цчцн йухарыдакы дюрд
амилин бирлийи мцщцм шяртдир, бу да йалныз мартын 21-дя баш верир.
Йаз фясли ийунун 21-дя гуртарыр, йай башлайыр. Ян узун эцндцз, ян
гыса эеъя щямин вахта дцшцр. Йай сентйабрын 21-дя гуртарыр, пайыз
эирир. Щямин вахт эеъя вя эцндцз йенидян бярабярляшир вя пайыз эеъяэцндцз бярабярлийи эцнц адланыр. Пайыз декабрын 21-дя гуртарыр вя гыş
эялир. Ян узун эеъя, ян гыса эцндцз гышын эирдийи эцня дцшцр.
Фясиллярин ардыъылльы, башлама вя гуртарма тарихляри тцрк халг
тягвиминдя ейниля бу ъцрдцр. Бцтцн бу дейилянляр Бащар байрамы иля
сых баьлыдыр.
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Новруз байрамы шумерлярдя Бащар байрамы адланырды. Щямин эцн
Шумерин мящсулдарлыг вя бярякят танрысы Думузи/Таммузун дирилмяси
иля яламятдар иди. Щеч бир тясадцф йохдур ки, Думузи/Таммузун
дирилмяси тябиятин ойанмасы, ъанланмасы, дирилмяси иля ейни вахта дцшцрдц
вя бюйцк тянтяняйля байрам едилирди. Думузи/Таммузун дирилмясинин
тарихи даща гядимдир вя онун йаз-эеъя-эцндцз бярабярлийи эцнцня дцшмяси танрылар тяряфиндян мцяййян едилмишдир. Думузи/Таммузун дирилмясиля баьлы тянтяняли шянликляр тядриъян Бащар байрамына чеврилмишдир.
Щяр ики байрам шянликляри арасындакы охшарлыглар да буну айдын эюстярир.
Щятта Думузи/Таммузун дирилмя мотиви дя буэцнкц Новруз шянликляриндя Косанын юлцб-дирилмя мотиви шяклиндя йашамагдадыр. Фярг биръя
ондадыр ки, Думузи/Таммуз пайызда юлцб, йазда дирилирди. Коса ися еля
байрам шянлийи кечирилдийи заман юлцр вя дярщал да дирилир. Güney Azərbaycandan toplanmış bir mətndə Kosanın ölümü belə ifadə edilmişdir:
Kosa-kosa handan gələr.
Yolu qoyar damdan gələr.
Biçarə qaldı kosa.
Kəfənsiz öldü kosa. (8,s.36).
“Kosa-kosa” oyununda isə Kosanın “kəfənsiz ölmədiyindən” danışılır. Əslində “kəfənsiz ölməmək” ifadəsi ilə Kosanın ölməyəcəi, diriləcəyi vurğulanmışdır:
Ərşin uzun, bez qısa,
Kəfənsiz ölməz kosa. (9,s.225)
Инамла демяк олар ки, Новруз сюзц дя сонралар Думузи/Таммуз
танры адынын шякилдяйишмяляри нятиъясиндя йаранмышдыр. АМЕА-нын мцхбир
цзвц Тофиг Щаъыйевя эюря, Томирис ады да Думузи/Таммузла ейни кюклцдцр. Профессор Пянащ Хялилов да бу адларын щамысынын ейникюклц олуб,
Дямирцздян тюряндийи фикриндядир. Йазылы гайнагларда Думузи/Таммуз
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адынын Тауз/Товуз йазылыш формасына да раст эялинир вя Товуз топоними
мящз ондан йаранмышдыр.
Онда Думузи/Таммуз/Тауз//Товуз//Товруз//Новруз адларынын
бир-бириндян тюряндийини сюйлямяк олар. Hatəmi Tantəkinə görə də
“şumer türklərində bahar bayramı tanrı Tammuzla bağlı olmuşdur”
(10,s.64).
Бащар байрамынын ясас атрибуту дюрд чяршянбядир. Бу чяршянбялярин нийя дюрд олмасы, адлары вя ардыъыллыьы щаггында мцяййян фикирляр
сюйлянмишдир. Дюрд чяршянбянин дюрд щяйат цнсцрцйля баьлылыьы доьрудур. Бунун щеч бир шярщя ещтийаъы йохдур. Анъаг чяршянбялярин
адла\рында вя ардыъыллыьында бу эцня гядяр ачылмамыш сирляр вар. Мясялян, биринъи чяршянбя су чяршянбясидир. Онун дюрд щяйат цнсцрцндян
бири олан су иля баьлылыьына сюз ола билмяз. Бяс онун су чяршянбяси адланмасынын башга сябяби дя вармы? Нийя су чяршянбяси биринъи эялир,
мясялян, торпаг чяршянбяси йох?!
Дюрд чяршянбянин щяр бири дюрд щяйат цнсцрцндян биринин рямзидир: Су, Йел (щава), Од вя Йер (торпаг). Чяршянбяlərə Су, Йел (щава),
Од вя Йер (торпаг) адлары да дюрд щяйат цнсцрцня эюря верилмишдир.
Шумер танрылар пантеону иля танышлыг чяршянбялярля баьлы зянэин билэиляр
алмаьа имкан верир. Биринъи чяршянбя Су чяршянбясидир. Бцтцн халгларын
мифоложи эюрцшляриндя башланьыъда дцнйанын йалныз судан ибарят олдуьу
юз яксини тапмышдыр. Бу мотив диэяр халгларын мифик дцшцнъясиня Шумер
мифляриндян кечмишдир. Яэяр дцнйанын илки, башланьыъы йалныз судан
ибарят олмушдурса, онда илк йаранмыш щяйат цнсцрц дя судур вя Су
чяршянбясинин биринъи эялмяси тамамиля ганунауйьун щалдыр. Лакин Су
чяршянбясинин биринъи эялмяси тякъя başlanğıcda dünyanın yalnız sudan
ibarət olması ilə баьлы дейил, онун башга бир ясасы да вар. Шумер
пантеонунда суларын йийяси, аьасы Енкидир (11,s.195) вя онун еви дя
Абсу//Хязяр дянизиндя йерляшмишдир. Абсу//Хязяр эюйдян йеря ендирилмиш илк дяниздир (12,s.124). Су чяршянбясиnin Енкинин адыйла баьлы olduğuna heç bir şübhə yoxdur. Bunu Novruzda süfrəyə balıq qoyulması
da təsdiqləyir. Bir Novruz nəğməsində də deyilir:
134
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Xonçaya qoydum balığı,
Al boyadım ortalığı. (8,s.40)
Unutmaq lazım deyil ki, Enkinin ləqəblərindən biri Balıq
olmuşdur.
Balıqlar bürcü onun şərəfinə adlandırılmışdır. Hətta Tufan zamanı Nuh və onun gəmisində olanların (Şumer qaynaqlarında Ziusudra)
yeməkləri qurtarır və Enkinin balıqçıları onları balıqla təmin edirlər.
Novruzda süfrəyə balıq qoyulması məhz bununla bağlıdır.
Енки баш танры Анын бюйцк оьлудур. Демяли, Су чяршянбясинин
биринъи эялмяси щям дюрд щяйат цнсцрцндян илк дяфя суйун йаранмасы,
щям дя суларын аьасы, йийяси олан Енкинин атасынын бюйцк оьлу олмасы
иля илишэилидир.
Икинъи чяршянбя йел чяршянбяси адланыр. Онун икинъи эялмяси йеня
ики амилля шяртлянмишдир. Судан сонра щава (йел) йаранмышдыр. Биринъи
амил будур. Икинъи амил йеня танрыйла баьлыдыр. Шумер пантеонунда
щаванын (йелин) йийяси Енлилдир. Енлил баш танры Анын икинъи оьлу,
Енкинин кичик гардашыдыр. Ан юзц Набур планетиндя отурур вя чох
надир щалларда ъидди мясялялярин щялли заманы йеря эялир. Йери вя Эюйц
Енлил идаря едир. Енлил щава (йел) танрысыдыр. Онун адынын мянасы да
щаванын, йелин аьасы, йийяси демякдир: Ен – аьа, йийя; лил (йел) – щава,
йел. Щятта Енлилин адыны Енйел кими йазмаг даща доьрудур. Мяшщур
Америка шумерологу С.Н.Крамер Енлилин адыныn икинъи щеъасыны ямяля
эятирян «лил» щиссясини бу эцн ъамашырчылыгда ишлядилян лил маддясиля
ялагяляндирмиш вя щяр ики сюзцн «щава рянэи» мянасы вердийиня
ясасланмышдыр (13,s.63).
Демяли, щава (йел) икинъи йаранмыш щяйат цнсцрц вя щаванын
(йелин) аьасы, йийяси Енлил Анын икинъи оьлу олдуьуна эюря Йел чяршянбяси дя Су чяршянбясиндян сонра эялир.
Су вя Йел чяршянбяляринин ардыъыллыьындан данышаркян бир мясяляни
дя билмяк лазымдыр. Шумер пантеонунда алты бюйцк танрынын мювгейи
рягямлярля мцяййянляшдирилмишдир. Ан баш танрыдыр, онун рягями алт135
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мышдыр. Енлил Анын икинъи оьлу олса да, вярясялик Андан бюйцк оьлу
Енкийя йох, кичик оьлу Енлиля кечмишдир. Она эюря Енлилин рягями ялли,
Енкинин рягями гырхдыр. Эюрцндцйц кими, чяршянбялярин ардыъыллыьында
танрыларын пантеондакы нцфузу йох, онларын йашъа бюйцклцйц-кичиклийи
вя щяр чяршянбянин уйьун эялдийи щяйат цнсцрцнцн йаранма тарихи ясас
эютцрцлмцшдцр. Бурада беля бир ещтимал да ола биляр ки, Бащар байрамынын вя чяршянбялярин тарихи вярясялийин Андан Енлиля кечмядийи дюврляря эедиб чыхыр. Yaxud çərşənbələrin tarixi Şumer tanrılar panteonunda nüfuz rəqəmlərinin tarixindən daha qədimdir.
Цчцнъц чяршянбя Од чяршянбяси адланыр. Од чяршянбяси Эцняш
танрысы Утунун ады иля баьлыдыр. Уту ады да еля од демякдир. Шумер
михи йазыларында «о» щярфи олмадыьына эюря, «од» сюзц «Ут (уд)» кими
йазылмышдыр. «Т» вя «д» самитляринин бир-бирини явязлямяси тцрк дилиндя
олдуьу кими, Шумер дилиндя дя баш вермишдир.
Шумер пантеонунда Енкидян вя Енлилдян сонра Ай танрысы Наннар эялир. Наннар Енлилин оьлудур вя онун рягями отуздур. Уту ися
Наннарын оьлу, Енлилин нявясидир. Яслиндя онлар ата-оьул бирликдя оду,
истилийи, ишыьы тямсил едирляр. Ола билсин ки, башланьыъда Ай да Эцняш кими
одлу, исти олмушдур. Сонра юз истисини, одуну оьлуна вериб юзцня йалныз
ишыьы сахламышдыр. Онун адынын икинъи щеъасы олан «нар» морфеми дя бу
фикри сюйлямяйя ясас верир. Утунун рягями ийирмидир. Шумер пантеонунда йедди ясас танрыдан биридир. Киши танрылар арасында бешинъидир.
Од бир щяйат цнсцрц кими судан вя йелдян (щавадан) сонра
йаранмышдыр. Наннар вя Уту да йашъа Енкидян вя Енлилдян кичикдир.
Од чяршянбясинин цчцнъц эялмяси дя бунларла баьлыдыр.
Эюрцндцйц кими, цчцнъц чяршянбянин Од чяршянбяси адланмасы
Наннарла (Ай) вя Утуйла (Эцняш) баьлы олуб, сырасы да щям одун йаранма ардыъыллыьына, щям дя танрыларын йашына там уйьун эялир.
Дюрдцнъц чяршянбя Йер (торпаг) чяршянбяси адланыр. Бу чяршянбя
дя Енкинин адыйла баьлыдыр. Енки Йер (торпаг) йаранмамышдан габаг
йалныз суларын, Йер (торпаг) йарадыландан сонра ися бцтцн йер цзцнцн
аьасы, йийяси олмушдур. Онун ады да буну айдын эюстярир: Ен – аьа,
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йийя, ки – Йер демякдир. Онда беля бир суал ортайа чыхыр ки, Енки Йерин
аьасы, йийясидирся, онун адыйла баьлы олан Йер чяршянбяси нийя ахырынъы
эялир? Ахы чяршянбяляр танрыларла баьлыдырса, бурада ардыъыллыг нийя
позулур?
Икинъи суалла баьлы демяк лазымдыр ки, чяршянбялярин танрыларла
баьлылыьында вя ардыъыллыьында еля бир ганунауйьунлуг вар ки, ону позмаг олмаз. Енкинин йашъа бюйцклцйц Су чяпшянбясинин биринъи сырада
эялмясини тямин етмишдир вя бу да нечя мин илляр бойу дяйишилмяз
олараг галмышдыр. Биринъи суалын ъавабы да Шумер мифляриндя юз яксини
тапмышдыр. Щямин мифлярдя дейилир ки, яввялъя судан башга щеч ня йох
иди. Сонра Енлил Эюйц вя Йери бир-бириндян айырды. Илк дяфя Абсу//Хязяр
дянизи Эюйдян айрылды вя Йеря ендирилди. Йалныз бундан сонра танрылар
торпаьы йаратдылар. Демяли, дюрд щяйат цнсцрцндян ян ахырынъы йарадыланы торпаг олмушдур. Йел (щава), су вя од Йердян (торпагдан) яввял
йарадылмышдыр. Она эюря дя Йер (торпаг) чяршянбяси дюрдцнъцдцр. Эюрцндцйц кими, чяршянбялярин ардыъыллыьында щям онлара ады верилмиш танрыларын йашъа бюйцк-кичиклийи, щям дя дюрд щяйат цнсцрцнцн йаранма,
мювъудолма сырасы дягигликля нязяря алынмышдыр.
Şumer qaynaqlarından göründüyü kimi, çərşənbələr çox möhkəm
bir qanunauyğunluq əsasında mövcud ardıcıllıqla düzülmüşdür və bu
ardıcıllıqda heç bir təsadüfilik yoxdur. Hazırda Azərbaycanda Yel və
Od çərşənbələrinin yeri dəyişdirilmişdir. Bəzi alimlərə görə, ikinci Od,
üçüncü Yel çərşənbəsi gəlir (14,s.24; 38). Çox böyük ehtimalla demək
olar ki, Azərbaycanda çərşənbələrin dərin elmi əsaslara, kosmoqonik
düşüncələrə söykənən bu ardıcıllığının dəyişməsi Zərdüştlüklə bağlı
olmuşdur.
Бащар байрамынын Шумер гайнагларындакы изляриндян бири дя Кечи
образы иля баьлыдыр. Бу эцн халгымызын бащар байрамы эцнляриндя охудуьу мащнылардан бири белядир:
Косам бир ойун ейляр,
Кечини гойун ейляр,
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Йыьар байрам хончасын,
Пайызда тойун ейляр.
Шумерлярдя йазын эялишини кечи хябяр верирмиш. Онлардан аьаъа дырмашан бир кечи тясвири
эялиб бизя чатмышдыр. Аьаъын ойаныб пучур ачмасы тябиятин ойанмасыны, дирилмясини, кечинин
аьаъа дырмашмасы бащарын, йазын эялишини билдирир. Кечи шумерлярдя мцгяддяс сайылан щейванлардан бири иди. Он ики бцръдян бириня Оьлаг ады верилмяси дя бунунла баьлыдыр. Шумер
мифик тясяввцрляриня эюря, он ики бцръя ады верилмиш щейванлар Эюй мяншялийди, онлар Йеря
Эюйдян эятирилмишдиляр.
Шумерляр бащары рузу, бярякят, мящсулдарлыг, боллуг байрамы кими гаршылайырдылар. Йазда якинляр гар йорьаныны сойунуб Эцняшин щянири дяйдикъя буьлана-буьлана бюйцйцрдц,
бол мящсулун тямяли гойулурду. Щейванларын дюллямя вахты да бащар
байрамына дцшцрдц. Бу эцн бащар байрамында эюйярдилян сямяни дя
мящз мящсул боллуьунун рямзидир.
Косанын гапы-гапы дцшцб пай истямяйинин дя боллугла бирбаша
баьлылыьы вар. Коса гапы-гапы эязиб юйрянмяк истяйир ки, елдя-обада
Бащар байрамыны щамы цряйинъя кечиря билирми? Косанын торбасына пай
гоймаг имканы халгын неъя йашадыьыны эюстярир.
Бащар байрамы иля баьлы охунан няьмялярдя бир Хыдыр образы да
вар. Она Хыдыр Няби, Хыдыр Илйас, Хыдыр Ялляз, йахуд Хызыр Няби шякилляриндя раст эяилинир.
Хыдыр Няби, Хыдыр Илйас,
Битди чичяк, олду йаз. (15,s.17)
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Шумер танрылар пантеонунда Енкинин бюйцк оьлу гайнагларын
чохунда Мардук адланмышдыр. Лакин онун илк адларындан бири Хыдыр
олмушдур. Шумер мифляринин бязиляриндя Хыдыр (Мардук) Думузи
(Таммуз) иля ейниляшдирилмишдир. Хыдырын оьлу ися Нябидир. Хыдыр фолклорда Хыдыр Няби, Хыдыр Илйас вя с. кими образлашмышдыр. Бу образа диэяр фолклор юрнякляриндя дя раст эялинир. Онун прототипинин мящз Шумер танрысы Хыдыр олдуьуна щеч бир шцбщя йохдур (16).
Тцрк халыгынын нечя мин илляр бойу йаддашында йашатдыьы, щяр ил
бюйцк тянтяняйля кечирдийи Бащар байрамы иля баьлы фолклор юрнякляринин вя адят-янянялярин михи йазылы гайнагларла мцгайисяли тящлили эюстярир ки, онун бцтцн атрибутлары Шумер танрылар пантеону иля сых сурятдя
баьлыдыр. Бу да Новруз байрамынын тарихинин ня гядяр гядим олдуьу
щаггында айдын тясяввцр йарадыр.
Новруз тцрк халгынын милли байрамы олуб, щям дя онун йашыдыдыр.
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NOVRUZ HOLIDAY IN SHUMERIAN SOURCES
Novruz is a national holiday of Turkic people. Celebrating it as holiday of all
Uigurs in China, turks living along the river Volga and of all turks living in Middle
Asia and Caucasus, in Turkey, in Cyprus, in Iraq shows it clearly. In Shumer Novruz
holiday was remarked as spring holiday, 21st of March was considered the first day of
the new year. Four Tuesdays (Chershenbe) are connected with four life elements: water,
air, fire and soil!
Shumerian fertility god Dumuzy/Tammuz every year died on the 21st of September and on the 21st of March again returned to life. Today this motive was remained in
the shape of dying and again returning to life of Kosa.
ПРАЗДНИК НОВРУЗ В ШУМЕРСКИХ ИСТОЧНИКАХ
Новруз - национальный праздник тюркского народа. К этому свидетельствует тот факт, что Новруз празднуют почти все тюрки. География Новруза охватывает Уйгурустан, Среднюю Азию, Турцию, Кафказ, Крым, Кыпрыс,
Ирaг и др.
Новруз в Шумере называли праздником весны. 21-е число каждого марта
считался первым днем нового года. Четыре Чершенбе связаны с четыремя
чуждыми элементами жизни: вода, воздух, огонь и земля.
Бог плодородия шумеров Думузи/ Таммуз умер каждый год 21-го сентября
и воскресился 21-го марта. Этот мотив до сих пор сохранился в образе Коса.
В данной статье национальный праздник Новруз автор впервые изучает в
свете шумерских клинописных источников, подходит к теме под новым взглядом
и поэтому его выводы выявляют большой интерес.
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Afaq RAMAZANOVA
NOVRUZ MƏRASİM KOMPLEKSİNDƏ QADININ YERİ
The ceremonial complex of Novruz makes the basic part of calendar
ceremonialism of east people, including the Azerbaijan people. This
ceremonial complex consists from numerous, signs, interdictions and also
the poetic texts accompanying a ceremony at all stages of its realisation.
Many components of this ceremony proceed roots during ancient times,
are connected with primitive thinking. The leading part in a ceremonial
complex of Novruz belongs to women. At all stages of this complex especially, in before holidays period the woman differs special activity.
Thanks to this activity, many compound this complex, continue the
existence up to now.
Keywords: a holiday, ceremonialism, woman
Обрядовый комплекс Новруз составляет основную часть
календарной обрядности восточных народов, в том числе Азербайджанского народа. Этот обрядовый комплекс состоит из многочисленных поверий, примет, запретов и мантических актов, а также
поэтических текстов, сопровождающих обряд на всех этапах его
реализации. Многие составные элементы этого обряда исходят
корнями в древние времена, связаны с первобытым мышлением. Ведущая роль в обрядовом комплексе Новруз принадлежит женщинам.
На всех этапах этого комплекса - особенно, в предпразничном
периоде женщина отличается особой активностью. Благодаря этой
активности, многие составные этого комплекса. продолжают свое
существование до наших дней.
Ключевые слова: праздник, обрядность, поверия, мантический
акт

141

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Азярбайъан шифащи халг ядябиййатына даир тядгигляр

●

XXXI -2009

Bütün Şərq xalqlarında olduğu kimi, azərbaycanlıların da mövsüm
mərasimləri içərisində Novruz bayramının özünəməxsus yeri vardır. İnsanların təsərrüfat həyatı ilə ilgili yaranan bu bayramın qeyd edilməsi,
ayin və rituallarının icrası da qadın-anasız, qadın nənəsiz ötüşmür. Əslində, bu təqvim mərasimində qadın - anaların fəallığı yalnız konkret təqvimi
tarixlə, yəni bayram günü ilə məhdudlaşmayaraq, daha geniş zamanı əhatə
edir. Belə ki, bayrama hazırlıq-bayramqabağı mərhələnin mərasimləri
bayram günündə icra edilən ayin və rituallara nisbətən sayca (kəmiyyətcə)
daha çox, məzmunca (keyfiyyətcə) daha tutumludur. “Bayrama hələ ilaxır
çərşənbəyə xeyli qalmış evlər-eşiklər tər-təmiz təmizlənər, divarlar ağardılar, ilin pasından arınar. Pal-paltardan biri də çirkli qalmamalıdır; kəsafət hesablanar, bayram küsər yoxsa“ (1; 174). Eləcə də, Anadolu türklərində “navruz bayramı yaklaştığı günlerde evlerde temizlik yapılır“. Maraqlıdır ki, Novruzu bir bayram kimi tanımayan bolqarlar da yaz-təqvim
mərasimlərinin icrası zamanı bu cür təmizləmə həyata keçirirlər. Amma
bu təmizlənmənin qış ərzində ev-eşiyi basmış həşəratlardan xilas olmaq
üçün icra edildiyini düşünürlər (2; 282). Novruzu geniş qeyd edən farslar
və taciklər bayramdan qabaq mütləq təmizləmə aparırlar. Özbəklər isə belə hesab edirlər ki, bu səliqə-sahman bayram vaxtı evlərə baş çəkən ruhları lazımi səviyyədə qarşılamaq üçün yaradılmalıdır (3; 117). Bundan başqa, Azərbaycanda “hər şeyin təmizlənməsi, yeniləşdirilməsi, sanki evdən
bütün dərd-bəlanın uzaqlaşdırılması“ kimi də izah edilir (4; 105). Fikrimizcə, bayram öncəsi qadınlar tərəfindən təmizlik işlərinin aparılması
əslində magik mahiyyətli bir aktdır. Yəni ilkin dövrlərdə qadınlar bütün
bu hazırlıq işlərini inisial magiyanın təsirinə inanaraq icra etmişlər. İnisial
– ilk gün magiyasına əsasən ilin ilk gününü necə qarşılasan, bütün ili elə
keçirəcəksən. Azərbaycan qadın-anaları ev-eşiyi sahmanlayıb yeni ilə, yeni günə tər-təmiz keçməklə yanaşı, bütün il boyu da bu təmizliyin davam
edəcəyinə inanmışlar.
Bu mərasimin aparıcı elementi, mütləq atributu – səməninin göyərdilməsi də qadınların Novruzqabağı hazırlıqlarına daxildir. “Axır çərşən142
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bələr qədəm qoyandan sonra qız-gəlin boşqablara buğda töküb səməni göyərdirlər, kimin səmənisi birinci cücərsə, onun ürəyində tutduğu niyyəti
mütləq yerinə yetəcək – deyərlər“ (12; 53). Səməni göyərdilməsinə mantik keyfiyyətlərin aşılanması Şəki folklorundan götürdüyümüz bu örnəklə
məhdudlaşmayaraq, Ö.Xəyyamın “Novruznamə“ əsərində də öz əksini
tapmışdır. “İlin yaxşı, məhsuldar olub-olmamasını onunla qabaqcadan
müəyyənləşdirirlər. Arpa göyü (bu əsərdə buğda əvəzinə arpadan səməni
göyərdilməsindən bəhs edilir – A.R.) şax və yaxşı göyərmiş olursa, deməli
həmin il məhsul bol olacaq. Əksinə, o, ölgün və boy atmazsa, qəhətlik
gözlənilirdi“ (5; 115). Farslar da Novruza on beş gün qalmış buğda və ya
mərci cücərdirlər (6; 315). Novruz mərasimini tanımayan Pireney yarımadasında isə milad süfrəsində üç qab cücərdilmiş dənli olur (7; 37). Burada
üç sayı xristianlığın müqəddəs “üçlüyünü“ (troitsa) simvolizə edir. C.Frezer dünyanın bir çox xalqlarının mövsüm mərasimində müşahidə etdiyi
səməni cücərtmək ayininin köklərini yunanların “ölüb-dirilən Adonis“
kultuna bağlayır (8; 321). Müəllifin fikrincə, “adamları və torpağı məhsuldarlıqla təmin etmək“ üçün cücərdilən səməni, Azərbaycan mövsüm mərasimində sırf aqrar səciyyə daşıyaraq məhsul bolluğunu stimullaşdırmaq
məqsədi güdür. Azərbaycan qadınları səmənini sulayanda: Səməni, saxla məni,
İldə göyərdərəm səni –
– tipli ovsunlar oxuyurlar. C.Frezerə görə, səməniyə su çilənməsi yağışın təqlid edilməsidir, bütün xalqlarda səməninin suya axıdılması isə
“həyatverici suyun lazımi miqdarını təmin etmək üçün magik vasitədir“
(8; 322).
Fikrimizcə, səməninin suya axıdılmasının bu magik yönündən başqa,
burada ilkin təsəvvürlərdən olan su kultunun da müəyyən izləri vardır.
Belə ki, su paklıq, duruluq, təmizlik timsalı olduğundan gələcək məhsulun
bir nişanəsi sayılan səməni məhz suya axıdılır.
Novruz mərasiminin qadın-analar tərəfindən mütləq riayət edilən
xüsusi ritual təam proqramı mövcuddur. Bu təamlara bir qisim başqa key143
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fiyyətlər də aşılanır. Yəni bu xörəklər insanların aclıq tələbatını ödəməklə
yanaşı, müəyyən mənada ibtidai təsəvvürləri də əks elətdirirlər. Məsələn,
bütün mövsüm, habelə məişət mərasimlərinin kulinariyasında müxtəlif
xuruşlarla təqdim edilən plovun mütləq atribut kimi çıxış etməsi düyüyə
müqəddəs nəsnə-məhsuldarlıq simvolu kimi yanaşmadan irəli gəlir.
Amma Novruz mərasiminin kulinariyası bu şah təamla məhdudlaşmayaraq müxtəlif çeşidli un məmulatlarını da əhatə edir. Belə ki, Novruz süfrələrinə şirniyyatla bəzədilmiş xonçaların düzülməsi vacib sayılır. Fikrimizcə, bütün Novruz şirniyyatlarının bişirilməsi zamanı ibtidai insanların astral təsəvvürləri nəzərə alınmışdır. Bunu şəkərbura, şəkərçörəyi, paxlava,
ballıbadı, badamburma, şəkərtıxma və s. bayram şirnilərinin formal əlamətləri də təsdiqləyir. Bu formal əlamətlər içərisində isə solyar kultun və
ay kultunun üstünlüyü göz qabağındadır. Fikrimizcə, şəkərbura, badamburma, şəxərtıxma aypara şəklinə salınaraq ayı simvolizə edirsə, şəkərçörəyi, ballıbadı və “qarabayram“ keçirilən evlərdə bişirilən şorqoğalının
girdə forması solyar kulta işarədir. Deyilənləri, bu şirnilərin bişirilmə texnologiyasındakı bir nüans da təsdiqləyir. Bildiyimiz kimi, Azərbaycan qadınları şorqoğalıya sarı-qırmızı rəng vermək üçün üzərinə yumurta sürtür,
şəkərçörəyinin üstünü isə zəfəranla bəzəyirlər Amma şəkərbura, badamburma və s. kimi aypara şəkilli şirniyyatlarda söylənilən vasitələrdən istifadə edilmir. Beləcə, şəkərbura və s.-nin təbii rəngi saxlanılaraq ayın rəngi
ilə uyğunlaşdırılır; sarı-qırmızı rəng günəşi simvolizə etdiyindən şorqoğalı, şəkərçörəyi solyar kultun nişanəsinə çevrilir. Maraqlıdır ki, osetinlərdə
də yeni il gecəsi günəşi təcəssüm etdirən piroqların bişirilməsi günəşə tapınmanın izləri kimi təqdim edilir.
Paxlavaya gəlincə isə, astral kult nöqteyi nəzərindən, onun ulduzu
simvolizə etməsindən danışmaq mümkündür (buna paxlavanın formal əlamətləri də imkan verir). Bundan başqa, paxlavanın formasının – rombun
müxtəlif yozumları da irəli sürülə bilər. L.Şternberqin fikrincə, “romb təbiətdə qadın başlanğıcının simvoludur“. A.Ambroz da müəllifin bu fikrini
qəbul edərək, eyni zamanda “romb həyat ağacının mərkəzi elementidir“, 144
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söyləyir (9). Romba həyat ağacının bəlgəsi kimi yanaşma başqa tədqiqatlarda da izlənilir.
Novruz bayramında qız-qadınların iştirakı yalnız bayramqabağı hazırlıq mərasimləri ilə məhdudlaşmayaraq, bayram günlərində daha da fəallaşır. “Əksər rayonlarda gəlin və qızlar bayram günü “Haxışta“, “Halay“,
“Yaşıl yarpaq, qızılgül“, “Qıy qılınc“, “Turnavurdu“, “Bənövşə“ və s.
Oyunları ifa edirlər“ (10; 255). Bu oyunlar içərisində “küfdibi“ mərasimi
xüsusilə diqqəti cəlb edir. Bu mərasimin məhsul bayramında, meyvə yetişməyə və yığılmağa başlayan zaman oynanıldığı göstərilir (10; 255). Eyni zamanda bu mərasim bahar bayramının “ən qızğın, maraqlı“ hissəsi hesab edilərək Novruz bayramı daxilində, onun bir ritualı kimi də tədqiq
edilir. Adından da göründüyü kimi (Azərbaycanın cənub bölgələrində
ağacın budaqlarından asılmış yelləncək küf adlanır), küfdibi cavan qızların, gəlinlərin, bəzən oğlanların da yelləncəkdə yellənərək mahnılar oxumasını, deyişərək şənlənməsini ehtiva edir. “Küf dibində qızın nişanlısının, gözaltısının kim olduğu aşkara çıxır. Küfdə yellənən qızdan təkidlə
adaxlısının adını deməsi tələb olunanda o, bir növ özünü tələyə düşmüş
kimi hiss edir, bir müddət nə cavab verəcəyini bilmir“ (11; 15). Qeydə
alındığı dövrdə oğlanların da iştirak etdiyi bu mərasim ilkin dövrlərdə sırf
qadın səciyyəli olmuşdur. Fikrimizi, XIX əsrin sonları XX əsrin əvvəllərində farslarda bu adətin qadın mərasimi kimi qeydə alınması da sübut
edir. Şərq xalqlarından sinqallarda da mövsüm mərasimlərinə daxil edilən
yelləncəkdə yellənmək qız-qadın əyləncəsi kimi qəbul edilərək, “tamamilə qadın simvolu“ adlandırılmışdır (12; 196). Küfdibi mərasimi müasir
dönəmdə Orta Asiya türklərində, İran və Əfqanıstanda, taciklərdə qeydə
alınmışdır. Taciklərdə Novruz bayramı günü qızlar və qadınlar, habelə
qoca qarılar yelləncəkdə yellənərək bu mərasimi icra edirlər. Türkmənlərdə bu mərasim əkinçiliklə əlaqədar mövsüm mərasimlərindən ayrılaraq dini səciyyə daşıyan Qurban bayramı günlərində həyata keçirilir. Bu mərasimin mənşəyi müəlliflər tərəfindən rasionalistcəsinə araşdırılaraq “tamaşaçılar arasında gülüş, şən əhval-ruhiyyə” yaratması kimi izah edilir. Ta145
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cik qadınları isə yelləncəyə “yellənən zaman küləyin bütün günahları aparacağına” inamla əyləşirlər. Fikrimizcə, bu mərasim bütün qədim mərasimlərdə olduğu kimi magik mahiyyətdən məhrum deyil. Belə ki, “yellənmək apotropeik və karpoqonik (yunanca məhsuldarlıq, artım bəxş edən A.R.) səciyyəsi daşıyır“ (13; 80). A.Veselovskinin “ibtidai icma münasibətləri dövründə cinslərin ünsiyyəti də “təqvimi-mövsümi tələblərə“ tabe
idi“ (14; 210) - fikri küfdibi mərasimini mövsüm mərasimləri içərisində
tədqiq etməyə müəyyən əsas verirsə, eyni zamanda onun məhz Novruz
kompleksi daxilində və ya məhsul bayramında icrası mərasimin karpoqonik mahiyyətini aşkarlayır. Mülahizələrimizin həqiqiliyini V.Basilovun
“yelləncəkdə yellənmək mühsuldarlıq allahına münasibətdə imitativ –
seksual akt“ kimi münasibəti (15 11) də təsdiqləyir. Şərq mərasimlərinin
tədqiqatçısı N.Krasnodembskaya da bu mərasimdə “məhsuldarlıq, xüsusilə fallik kult simvolikasının izlənildiyini“ göstərmişdir. Müasir dönəmdə
bu mərasimin ilkin magik səciyyəsini unudaraq, ona əyləncə xarakterli bir
mərasim kimi yanaşmışlar.
Qadınların iştirakı ilə icra edilən fallar Novruzqabağı mərasimlərin ən
maraqlı, cəlbedici hadisələrindəndir. İlin axır çərşənbəsində Azərbaycanın
şəhər və kəndlərində bir fal icra edilir. Bu, “vəsf hal“ mərasimidir. “Vəsf
hal” su ilə icra edilən mantik aktlardandır, yəni hidromantiya nümunəsidir.
“Vəsf hal” mərasimində iştirak edənlər aralığa eldə “dilək tası“ adlanan su
ilə dolu bir badya qoyurlar. Çoxlu nəğmələr bilən mərasimin aparıcısı iştirakçılardan üzük, sırğa, oymaq, iynə və s. parlaq əşyalar alıb badyaya salır,
ağ yaylıqla onun ağzını örtür. Sonra:
Göydə ulduz olaydım
Yar qapını döyəndə
can gülüm, can, can!
can gülüm, can, can!
Xoşbəxt bir qız olaydım
Evdə yalqız olaydım
can gülüm, can, can!
can gülüm, can, can!
şəklində nəğmələr oxuyur və badyadan əlinə keçən nişanna çıxarır.
Bu zaman şey sahibi oxunan nəğmənin məzmunundan özü üçün nəticə
çıxarır (16). “Bu falda müxtəlif nəsnələrdən istifadə (üzük, sırğa və s.)
146
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D.K.Zeleninin göstərdiyi kimi, heç bir magik keyfiyyətə malik olmayıb,
sadəcə olaraq iştirakçının simvoluna (nişanına) çevrilir. İ.Abbaslı bu mərasimi mövsüm mərasiminə, P.Əfəndiyev isə məişət mərasiminə aid
edir.Texniki icra üsullarına və icra zamanına görə bu falla eyniyyət təşkil
edən mantik aktlardan biri hələ XVII əsrdə farslarda qeydə alınmışdır.
Maraqlıdır ki, farslarda bu falın yozumu Hafizin qəzəllərindən sitatlara
uyğun olaraq həyata keçirilir. “Vəsf hal“la identik texniki icra üsullarına
malik fallardan biri slavyan xalqları tərəfindən də icra edilir. Rus mifoloji
məktəbinin görkəmli nümayəndəsi P.N.Afanasyev bu mantik mərasimə
milad bayramı günlərində ruslar və bolqarlar tərəfindən müraciət edildiyini göstərir. S.A.Tokarev bolqarlar tərəfindən icra edilən bu mərasimin
qadınlara xas olduğunu-qadın səciyyəli olmasını qeyd edir. Mərasimdə
(azərbaycanlılarda və farslarda olduğu kimi) “lal su“dan istifadə edildiyini
xüsusi vurğulayır. Müəllif bu mərasimi mövsüm mərasimləri içərisində
tədqiq edir (özü tərəfindən aparılan təsnifatın I kateqoriyasına əsasən). Bu
falın niyə məhz yeni il qabağı icra edildiyini isə – ilk gün magiyası –
inisial magiya ilə bağlayır: “Müəyyən dövrün başlanğıcı bütün bu dövrə
işıq salır“ (17). Başqa sözlə, bu gün bu dövrdə baş verəcək hadisələrə işıq
salır. Farslarda da həmin günə eyni (inisial magiya) münasibət mövcuddur. Məhz buna görə həmin gün pis hərəkət etməkdən çəkinir, söyüş söymür, spirtli içkilərdən imtina edirlər.
Rusların badya (podblyudnıy) mərasimi haqqında danışarkən
V.P.Anikin onu mövsüm mərasimlərinə aid etmək üçün ciddi əsasların
mövcudluğunu qeyd edir. O, göstərir ki, bu mantik aktlara ildə yalnız bir
dəfə müəyyən olunmuş gün müraciət edilir, ilin qalan günləri bu mərasim
icra edilmir (18). Yəni S.Tokarevin təbirincə desək, icra zamanına görə
təsnif edilə bilən fal növüdür. Falın niyə məhz yeni il qabağı icra edildiyini isə, müəllif (V.Anikin–A.R.) belə açıqlayır. “İllərin qovuşduğu vaxt
xalq arasında qorxulu bir dövr hesab edilir. Bu qorxulu dövrdə bütün qara
qüvvələr fəallaşır: bədxah qüvvələr öz sonlarının yaxınlaşdığını duyaraq
son gecə əyləncələrinə toplaşırlar. Fal da məhz bu dövrə təsadüf edir. Bu
147
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falın icrası bədxah ruhların iştirakı olmadan mümkün deyil“ (18).
Bu mərasimə Osmanlı türklərinin arasında da rast gəlinir. Bu
mərasimi türklər “çillə çıxartma“ adlandırırlar. Türklər inanırlar ki, çillələr çıxan zaman çilələr də (yəni əziyyətlər də) bitəcək. Mərasimin icra
edildiyi çərşənbə axşamını türklər “qara çərşənbə“ yaxud “ilin ağırı“ adlandırırlar (19). Türklər də ruslar kimi inanırlar ki, bu dövrdə bədxah ruhlar, qışı təmsil edən qara qüvvələr son “hünərlərini“ göstərməyə çalışırlar.
Taciklərdə yaz bərabərliyinə ən yaxın çərşənbə axşamı “şabi suri“, “çarşanbei suri“, “çorşanbei axiron“ adlandırılaraq ilin ən bədbəxt, ağır günü
hesab edilir. Ümumiyyətlə, mənbələr, bir çox xalqlarda çərşənbə axşamına mənfi münasibətin mövcudluğundan xəbər verir. Məs, özbəklərdə,
ruslarda, yunanlarda, qazaxlarda, Dağıstan tərəkəmələrində çərşənbə axşamı və cümə ağır, nəhs gün hesab edilmiş, həmin günlər xeyir iş görmək,
xüsusilə toy etmək yasaq edilmişdir. Farslar arasında çərşənbə axşamı
xəstələri ziyarət etməmək və ev süpürməmək inamı geniş yayılmışdır.
Y.Q.Kaqarov yunanlarda çərşənbə axşamına mənfi münasibətin səbəbini
həmin günün yunan mifologiyasının müharibə Allahı Areslə ilgili olmasında görür. Müəllif bu münasibətin Yunan – Roma mədəniyyətinə qədim
Şərqdən keçdiyini də göstərir (13, 169. Eyni inam azərbaycanlılar arasında da vardır. “Xalq arasında çərşənbə günlərini nəhs gün (pis gün) hesab
edirlər. Çərşənbə gününün nəhs olması zərb məsəllərə də düşmüşdür: “nə
sən gəl, nə ilin axır çərşənbəsi“ deyərlər“ (10). Hələ XIX əsrin sonlarında
M.Şahtaxtinski tərəfindən Azərbaycanda mövcudluğu qeydə alınmış 110
il sonra M.Qasımlı tərəfindən təsdiq edilmiş ilaxır çərşənbənin ağır gün
olmasına inam xalq arasında bu günün “duz günü“ adlandırılmasına gətirib çıxarmışdır (20). Amma bir cəhəti işıqlandırmağa ehtiyac duyulur.
V.Anikin belə hesab edir ki, bədxah ruhların falda iştirakı vacib olduğundan fal bu dövrdə icra edilir. L.N.Vinoqradova da falın bu dövrdə icrasını
məhz bu səbəblə bağlayır. V.V.Bartold isə bu dövrdə icra edilən mərasimləri bütpərəstliklə əlaqələndirir.
Fikrimizcə, ilin ən qorxulu, ən ağır, bədxah qüvvələrin fəallaşdığı bir
148
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dövrdə bu mərasimin icra edilməsində (istər azərbaycanlılarda, istər türklərdə, istərsə də ruslarda) məqsəd başqadır. Bildiyimiz kimi, şər ruhların,
bəd qüvvələrin fəal olduğu dövrdə, xüsusilə gecələr və şər qarışanda, onları sevindirə biləcək bir hərəkət etmək (ağlamaq, əli qoynunda durmaq,
pis söz danışmaq) əski etiqadlara görə günah sayılır. Bu dövrdə gülmək,
şadyanalıq etmək vacib sayılır. Eləcə də qışın yaz üzərinə son hücuma
keçdiyi dövrdə gecə səhərəcən gülmək, mahnı söyləmək, xoş söz danışmaqla şər qüvvələrə niyyətində olduqları bəd əməlləri həyata keçirməyə
maneə yaratmaq olar.
Azərbaycanın Naxçıvan bölgəsində vəsf hal mərasimi “Can, gülüm“
adlanır. Bu, Azərbaycanın bəzi bölgələrində vəsf halları söylədikdən sonra “can, gülüm“ nəqəratının təkrarlanmasından irəli gəlir. Naxçıvanda bu
mərasimdə qızlarla yanaşı oğlanlar da iştirak edirlər. Bədxah qonşularımızın hambarsum bayramı ərəfəsində icra etdikləri mərasim də “can, gülüm“
adlanır. İ.Abbaslının verdiyi məlumata görə, “mərasimdən bir gün əvvəl
cavan qız və oğlanlar özləri seçdikləri müəyyən nişana tapıb kilsənin
həyətinə qoyulmuş qaba salarmışlar, gecə gənclərdən biri su gətirib həmən qabı doldurarmış... Başı örpəkli qız hər bəndin ifasından sonra əlini
qaba salır, hərənin ürəyində tutduğu arzunu – “nişanı“ çıxarıb sahibinə
qaytararmış“ (21). Əlbəttə, ermənilərdə bu mərasimin “can, gülüm“ adlanması bu mantik ayinin hansı xalqın təsiri ilə formalaşdığını (yaxud hansı
xalqdan mənimsənildiyini) təxmin etməyə kifayət edər.
“Vəsf hal“ mərasimində oxunan nəğmələr folklorda bayatıların mövzu etibarilə bir növü olan vəsf hallardır. Vəsf halların bayatıya uyğunluğu
Y.V.Çəmənzəminli tərəfindən də qeyd edilmişdir. Müəllif quruluşu etibarı
ilə bir-birindən ayrılmayan bayatı, ağı və vəsf halı mövzuca ayrıldığını
göstərmişdir. Ə.Abid də bu fal növünü “bayatılarla əlaqədar olan xalq
ənənəsi“ kimi tədqiq edir. V.Vəliyev isə vəsf-halları ailə-məişət mövzulu
bayatı hesab edir. “Vəsf hal“ mərasimində oxunan mahnının niyə məhz
bayatı şəklində olmasına gəldikdə isə, M.Təhmasib belə ehtimal edir ki,
“qədimlərdə vəsfi halın özünəməxsus forması olmuş, sonrakı əsrlərdə çox
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geniş yayılan bayatı forması bütün məişət mərasimlərində olduğu kimi
burada da qalib gəlmişdir.
Qazağın Şıxlı kəndində “vəsf-halla“ eyniyyət təşkil edən bir fal növü
qeydə alınmışdır. Nədənsə, ilin axır çərşənbəsində icra edilən oyun “bizəbizə“ adlanır.
Bizə-bizə biz olsun
Biziyə yığılan qızların
Bizə dolu qız olsun
Murazı hasil olsun
– deyərək başlanan mərasimdə oxunan bütün mahnılar vəsf hal
nəğmələrinə uyğun gəlir.
Topladığımız bütün vəsf hal nümunələrində bu şerə xas olan,
Y.V.Çəmənzəminlinin qeyd etdiyi paralelizmi müşahidə etmək
mümkündür.
Ay doğsun aydın olsun
Eşitdim yarın gəlib
Gün doğsun aydın olsun
Gözlərin aydın olsun.
Artıq ilk misralardan falın xeyirliyə yozulacağına inam yaranır.
Günün doğmasından, aydınlıq olmasından gözəl, xeyirli nə ola bilər?!
Şirvana paşa gəldi
Şükür gördüm üzüvi
Gör nə tamaşa gəldi
Hər arzum başa gəldi.
Öz qonaqpərvərliyi ilə dünyada məşhur olan azərbaycanlılar, xüsusilə şirvanlılar üçün paşanın gəlişi müsbət hadisələrdəndir (əlbəttə, əgər o,
qəsbkarlıq niyyətilə deyil, xoş niyyətlə gəlmişsə). Bu vəsf-hal paşanın
gəlişi kimi falına baxılan qəribin də gələcəyinə inam oyadır.
Aynanı qoydum düzə
Şükür pərvərdigara
Şövqü düşsün Təbrizə
İşimiz düşüb üzə
Fərqli variantı ilə Y.V.Çəmənzəminlidə də tanış olduğumuz bu vəsfi
halı müəllifin dili ilə izah etmək daha düzgün olardı: “Güzgünün şəfəqi
çayırı (bizim varianta Təbrizi –A.R.) nurlandıran kimi işlər də xeyirliyə
dönür. Güzgü xoşbəxtlik rümuzudur“ (22).
Alıbdı qada məni
İstəmədi eloğlu
Salıbdı dada məni
Verdilər yada məni
Falına baxılan qızın yad ellərə, qəribliyə gəlin köçəcəyinə işarə edir
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bu vəsf-hal. Əslində elə ilk misralarda qızın qada-bada görəcəyi məlum
olur.
Dilək günü büyündü
Ay qız, sənin qismətin
Tamam toydu düyündü
Yuxuda gördüyündü.
Buradakı paralelizm də niyyətin xeyirliyə yozulacağına inam yaradır. Son misralar isə bu dövrdə icra edilən digər bir fal nümunəsini yada
salır.
–Axır çərşənbə axşamı gec yatırlar. Yatanda isə əvvəlcədən hazırlanmış duzlu kökə yeyir, su içmirlər, kökə yeyənə gecə yuxuda içməyə su
verirlər, guya həmin su verən adam yuxu görənin qismətidir.
Burada bir neçə fal növü çarpazlaşır. Bu aktın icrası hidromantiya ilə
mümkün olursa da, əsasını yuxugörmə ilə fala baxma-oneryomantiya təşkil edir. Yeni il ərəfəsində görülən yuxu ilə niyyətin yozulması halına digər xalqların folklorunda da rast gəlmək mümkündür. Polesye slavyanlarında və Karpat qüsullarında da analoji fala rast gəlmək mümkündür.
L.Vinoqradova bu falın hidromantiya nümunəsi olduğunu göstərir. Eləcə
də Osmanlı türklərində bu fal “tuzlu gillik“ adlanır. Məhz konkret dövrdə
görülən yuxu yozuma cəlb edildiyindən bu fal da mövsüm mərasimlərindən hesab edilir. Bu falın elmi izahını tapmaq o qədər də çətin deyil.
Əvvəla, falda deyildiyi kimi, duzlu yeyən şəxs mütləq susamalıdır. Yuxuda qismətində olan adamın görülməsinə gəldikdə isə bu cəhəti də rosional
izah etmək mümkündür. Alimlərin göstərdiyi kimi, “adam, adətən, gündüz gördüyü işləri, düşündüyü hadisələri gecə yenidən yuxuda görür. Bu
cür röyaları, fizioloji cəhətdən, gündəlik psixi fəaliyyətimizlə əlaqədar
olan sinir hüceyrələri və ya sinir mərkəzlərinin yuxuda göstərdiyi fəaliyyətlə bağlamaq lazımdır“. Xalq təbirincə desək falına baxılan qızın qəlbində tutduğu, ürəyinə yatan sevib-seçdiyi bir oğlan vardır. Çox güman ki,
axşam da onu düşünərək yatmış və gecə onu yuxuda görmüşdür.
İndi də qayıdaq türklərin “çiləçıxarma“ mərasimində söylədikləri
manilərə. Bu manilərin böyük bir qismi bizim vəsf-hallarla eyniyyət təşkil
edir, yaxud eyni bayatının müxtəlif variantları kimi çıxış edir.
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Kışlarda kuzu gördüm
Çəməndə quzu gördüm
Tükü kırmızı gördüm
Tükün qırmızı gördüm
Açtım cennet kapısın
Açdım cənnət qapısın
Sevdigim kızı gördüm
Sevdiyim qızı gördüm
Novruz ərəfəsində qızlar qulaq falına çıxırlar. Qonşunun qapısını
pusarkən eşitdikləri ilk sözü yozub, niyyətin həyata keçib-keçməyəcəyinə
inanırlar.
Quzum bulağa çıxıb
Siz allah, xoş söz deyin
Qalxıb bulağa çıxıb
Yarım qulağa çıxıb
İraq türkmanları da Novruz ərəfəsində qulaq falına çıxaraq eşitdikləri ilk sözləri tutduqları niyyətə görə yozarlar. Türkiyə türklərində də
analoji mantik akt icra edilir. Amma bir fərqli cəhəti göstərmək lazımdır
ki, Azərbaycanda bu fal qadınlar tərəfindən icra edilirsə türklərdə gənc
oğlanlar bu falın əsas icraçılarındandır. Avropa xalqlarında isə bu fal bir
qədər fərqli şəkildə icra edilir (onlarda da bu fala mövsüm mərasimi kimi
yanaşırlar, yəni milad bayramı günü icra edilir):
–Ürəyində niyyət tutularaq yolayrıcına çıxılır. İlk gələn adamın
adına uyğun niyyətin həyata keçib-keçməyəcəyi yozulur. Slavyanlarda bu
falın başqa bir növünə də rast gəlinir:
–Qızlar ovuclarına bir qədər çətənə tökərək, qonşunun pəncərəsinin
altına gəlirlər. Çətənəni yerə səpərək, evdəki söhbətə qulaq asırlar. Eşitdikləri sözü tutulan niyyətə uyğun yozurlar, yaxud
–Mərasim xörəklərindən olan kutya və blin götürərək yad
pəncərədən gələn səslərə qulaq verib, eşitdiklərini yozmağa çalışırlar.
Farslarda isə ilaxır çərşənbəyə təsadüf edən qulaq falı belə icra
edilir:
–Niyyət tutaraq yerə açılmış qıfıl qoyub qonşu otaqdakı söhbətə qulaq asırlar. Söhbətdə tutulmuş niyyətə uyğun sözlər eşidilərsə falın xeyrliyə yozulacağına inanırlar.
Qeyd etmək lazımdır ki, qulaq falı mövsüm mərasimləri içərisinə şərti
olaraq daxil edilir. Çünki, digər fallardan fərqli olaraq, bu mantik akta ilin
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digər günləri də müraciət etmək mümkündür, yəni okkazional fal növüdür.
Çətinə düşən, həlledilməz problemlərlə rastlaşan qadınlarımız təsəlli tapmaq, çıxış yolu görmək üçün tez-tez bu faldan istifadə edirlər. Qulaq falının
bu cür fərqli şəklinə İraq türkmanları arasında rast gəlinir. “Bu cəhətdən
“Cümə daşı atmaq“, qulaq falına ən yaxşı nümunə kimi səciyyəvidir“.
Hər hansı bir qadın səfərə çıxmış bir yaxını barədə və ya bir xəstənin
şəfa tapması barədə niyyət tutaraq cümə namazının azanı oxunarkən bir
yol başında yolun hər iki tərəfinə daş atır və namaza gedənlərin danışdığı
sözlərdən asılı olaraq tutduğu niyyətin yaxşı və pis olacağı barədə nəticə
çıxarırdı“ (23).
M.Təhmasibin təsvir etdiyi qulaq fallarından biri “açar salma“ adlanır:
“Əldə bir qab su, yaxud bir ayna, 7 açar tutan adam 3 yaxud yeddi
yol ayrıcına çıxaraq eşitdiyi sözləri yozar” (24). Burada qadının əlinə su
yaxud ayna alması, suyun aydınlıq, təmizlik, aynanın “xoşbəxtlik rüzumu“ olmasından irəli gəlir. Açarların və yolların yeddi olması isə bu rəqəmə türklər arasında “müqəddəs“, “uğurlu“ rəqəm kimi yanaşmadan irəli
gəlir.
İlaxır çərşənbədə qızlar arasında çox məşhur olan bir fal həyata
keçirilir. Bu falın texniki icra üsullarının və vasitələrinin nisbətən bəsit və
əlverişli olması bu falın bütün evlərdə (əlbəttə, ərgən qız olan evlərdə)
icra edilməsini mümkün etmişdir:
–Yeniyetmə qızlar arxası qapıya dayanaraq ayaqqabılarını başları
üzərindən qapıya tərəf atırlar. Əgər ayaqqabının ucu qapıya tərəf düşsə,
qız həmin il ərə gedəcək, yox əgər burnu evə tərəf düşərsə, qızın bəxti bu
il də açılmayacaq.
Eyni falı Avropanın slavyan xalqları da icra edirlər. S.Tokarev bu
falı da mövsüm mərasimlərinin tərkibinə daxil edir. L.Vinoqradova geniş
etnoqrafik materiallar əsasında bu falın Çexiya, Polşa, habelə Polesye
slavyanlarında mövcud olduğunu qeyd etmişdir. Müəllif məşhur etnoqraf
D.Zeleninin fikirlərinə əsaslanaraq, ayaqqabı iştirak edən bütün ayinləri
əcdad kultu ilə əlaqələndirmişdir.
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D.K.Zeleninin qapının kandarında fala baxmanı astananın ruhlar
məskəni olması ilə əlaqələndirdiyi də məlumdur.
Əslində isə, bu falı qədim insanların təsəvvüründə olan əksliklər (bu
halda əkslik doğma-yad, təhlükəli-təhlükəsiz anlayışlarında özünü göstərir)
görüşü ilə bağlaya bilərik. Belə ki, astananın (kandarın) təhlükəlitəhlükəsiz, doğma-yad arasında bir sərhəd-keçid kimi qəbul edildiyini bilirik. Ayaqqabını astananın o tayına, yaxud ucu astanaya tərəf düşməsi qızın
doğma yerdən uzağa, yad yerə düşəcəyinə – yəni ərə gedəcəyinə işarə kimi
yozula bilər. Bu faldan ayaqqabını istifadəni isə P.P.Afanasyevin “ayaqqabı
yerişin, hərəkətin simvoludur“ sözləri ilə izah etmək mümkündür.
Şirvan zonasında belə bir fal nümunəsi qeydə alınmışdır:
–Qışdan sonra qurbağa ilk vaqqıldayanda yerdən bir çimdik torpaq
götürüb şalın, kəlağayının ucuna bağlayırlar. Bu düyün yalnız bayram
axşamı açılır – əgər içindən tük çıxsa tutulan niyyət müsbət yozulur.
İnformator özü bu falı icra edərkən düyünün içindən yarısı qırmızı,
yarısı qara tük çıxdığını söyləmişdir. Bu fal belə yozulmuşdur – tükün qara hissəsi – keçən qara günləri, qırmızı hissəsi – indiki və gələcək günləri
göstərir. Kosovo serblərində də qurbağanın ilk qurultusu zamanı icra
edilən mantik aktlar mövcuddur. Tədqiqatçı N.İ.Tolstoy bunu ilk gün –
inisial magiya ilə əlaqələndirir. Amma falda qurbağanın hallandırılması,
fikrimizcə, təkcə falın icra zamanını bildirmək üçün deyil (bunun üçün sadəcə “Novruz ərəfəsi“ demək kifayət edərdi). Qurbağanın su stixiyası ilə
ilgili bir heyvan olması hamıya məlumdur. Hətta dünyanın bəzi xalqlarında qurbağa ilahə – sular sahibəsi səviyyəsinə qaldırılmışdır. Hindistan,
Amerika, Avropa xalqlarında olduğu kimi, Azərbaycanda da qurbağa ilə
ilgili belə bir inam mövcuddur ki, “qurbağanı öldürmək olmaz, öldürsən
yağış yağacaq“. Bu sınamanın mövcudluğu, bəzən praktikada reallaşması
qurbağanı doğrudan da suya, su stixiyasına bağlayır. Digər tərəfdən, qurbağa əsasən su hövzələri ətrafında yaşadığı üçün mantik aktın icraçıları
qurbağa qurultusunu eşitmək üçün çay sahilinə, göl kənarına gəlməlidirlər. Deməli, dolayı yolla bu fal su ilə bağlandığından hidromantiya nü154
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munəsi sayıla bilər. Suyun sahilinə (bu falı təqdim etmiş informator çay
sahilində yaşayır) getməsinin əhəmiyyəti ondadır ki, Novruz ərəfəsində
oyanan sular bir növ müqəddəsləşdirilir, pak su hesab edilir. Digər bir
falda deyildiyi kimi, bu sudan içib evdəkilərə gətirmək çox xeyirlidir.
– İlin axır çərşənbəsində bir yerə yumurta, bir yerə gövhər, bir yerə
kömür basdıraraq niyyət edərlər. Yumurta kömür ilə yazılarsa niyyət pis,
gövhər ilə yazılarsa niyyət yaxşı gələr. Sonra bunları yerdən çıxarıb ərik
ağacının dibində basdırarlar. Bu tipli falların icrası fövqəladə qüvvələrin
iştirakına əsaslanır. Bu mantik aktların əsas icraçısı Xıdır İlyas hesab edilir (yəni yumurtanın üzərinə işarəni məhz darda qalanların dadına çatan,
yaşıllıq ilə əlaqələndirilən, təbiətin oyanmasının carçısı olan bu mifoloji
obraz qoyur (buna uyğun əksər fallarda olduğu kimi). Falda istifadə edilən
vasitənin yumurta olması bu nəsnənin həyat simvolu, canlılıq özəyi olması ilə əlaqədardır. Falda istifadə edilən vasitələrin falın sonunda ərik ağacının dibinə basdırılmasını, bir tərəfdən dünya mifologiyasında özünə yer
tapmış dünya ağacı ilə əlaqələndirmək mümkündür. Digər tərəfdən bu
ağacın niyə məhz ərik ağacı olması, bu ağacın meyvəsinin girdə quruluşa
və sarı rəngə malik olması ilə izah edilə bilər. Bildiyimiz kimi, girdə- quruluşa, sarı rəngə malik nəsnələr günəşin – məhsuldarlığın simvolu kimi
qəbul edilmişdir.
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