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ÖN SÖZ 

 
MULTİKULTURAL DƏYƏRLƏR İŞIĞINDA 

 
Tarix elmləri doktoru, professor Məhəbbət Tofiq qızı Paşayeva-

nın “Azərbaycanlıların adət və inancları“ adlı monoqarfiyası mürəkkəb, 

eyni zamanda aktual və həssas bir problemə həsr olunub. Müəllifun  

mövzuya yanaşma tərzi yenidir. Müəllif Azərbaycan türkləri ilə bərabər 

Azırbaycanda yaşayan  avar, saxur, rutul, udi, ingiloy, tat, ləzgi, xınalıq, 

qrız, buduq, talış kimi etnosların da adət və inanclarını  müqayisəli 

təhlillərlə tədqiqata cəlb etməsi yenidir, təqdirəlayiqdir. Azərbaycanlı-

ların, xüsusilə də bu termin altında Azərbaycan türkləri ilə bərabər 

Azərbaycanda  məskun olan digər etnosların, onların adət və inancları 

indiyədək kompleks şəkildə öyrənilməmişdir. Müəllifin tədqiqat işi bu 

boşluğu doldurmağa yönəldilmişdir. 

Əsərdə Azərbaycan mədəniyyətinə bütöv bir yanaşma tərzi özü-

nü göstərir. Müəllifin tutduğu mövqe azərbaycançılıq mövqeyidir. Mü-

əllif mövzunu azərbaycançılıq nöqteyi-nəzərdən, həmçinin mədəni 

müxtəliflik aspektində işləmişdir. Əsərdə qarşıya qoyulan bir sıra prob-

lemlər azərbaycançılıq ideologiyasının tərkib hissəsi kimi xarakterizə 

edilib və bu baxımdan tədqiqat Azərbaycan cəmiyyəti üçün, etnoqra-

fiya elmi üçün, Azərbaycan və azərbaycançılığımız, multikultural də-

yərlərin öyrənilməsi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Belə dəyərləri əks etdirən monoqrafiya siyasi-ideoloji cəhətdən də 

böyuk əhəmiyyətə malikdir. Əsər Azərbaycanda assimilyasiya proses-

ləri siyasəti aparılması fikrini irəli sürənlərə qarşı elmi əsaslarla verilən 

bir cavabdır. Tarixdən də bəllidir ki, Azərbaycan etnik tərkibinin zən-

ginliyi ilə seçilən ölkələrdəndir. Buna görə də Azərbaycanda milli mə-

sələyə dövlət səviyyəsində çox diqqətlə yanaşılır. Milliyətindən, dinin-

dən, etnik mənsubiyyətindən asılı olmayaraq Azərbaycan xalqının hər 

bir nümayəndəsini birləşdirən azərbaycançılıq ideologiyası Azərbaycan 
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Respublikasının milli siyasətinin əsasını təşkil edir. Bu baxımdan mü-

əllifin azərbaycanlıların adət və inanclarının öyrənilməsində Azərbay-

can türkləri ilə bərabər Azərbaycanda məskun olan digər etnosları da 

tədqiqata cəlb etməsi müasirdir və təqdirəlayiq bir tədqiqatdır. 

Monoqarafiyada zəngin etnoqrafik material toplanmışdır. Müəllif 

etnoslar arasında qarşılıqlı-müştərək zənginləşməyə geniş yer verməklə 

yanaşı bölgələr üzrə müqayisəli təhlillər aparmış, maraqlı elmi nəticə-

lərə gəlmişdır. Bu cəhətdən Azərbaycanın etnik baxımdan rəngarəng 

olan bölgələrində yaşayan əhalinin tarixinin və mədəniyyətinin müqa-

yisəli təhlillərlə araşdırılması və ortaq ənənələrin müəyyənləşdirilməsi 

bütövlükdə Azərbaycan xalqının mənəvi irsinin, həmçinin xalqların mə-

dəni müxtəlifliyinin qorunmasına xidmət edir və mühüm əhəmiyyət 

kəsb edir. 
 
 

Nizami CƏFƏROV 
AMEA-nın həqiqi üzvü 
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GİRİŞ 

 
“Azərbaycanlı” məfhumu çox genişdir. Ərazimizdə 
yaşayan azərbaycanlı da, ləzgi də, avar da, kürd də, 
talış da, udin də, kumık da, başqası da – bütünlükdə 
hamısı azərbaycanlıdır. Bu “azərbaycanlı” sözü bizi 
həmişə birləşdirib. 

Heydər ƏLİYEV 
 
 

Azərbaycan qədim tarixə, zəngin mədəni irsə malik olan bir öl-

kədir. Xalqımızın minilliklərdən bəri davam edən tarixini, mədəniyyə-

tini, ənənələrini, dünyagörüşlərini özündə əks etdirən adət və inanclar 

hər zaman öz aktuallığını qoruyur. Milli adət və ənənələr tarixin bütün 

mərhələlərində ictimai-mədəni həyatın əsas göstəricisi olmuşdur. Çun-

ki adət və inanclar xalqın kimliyini əks etdirən milli-mənəvi varlığının 

ilkin əlamətlərindəndir. Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər 

Əliyevin söylədiyi kimi, “Biz öz tarixi köklərimizlə, milli köklərimizlə, 

mənəvi dəyərlərimizlə, milli mənəvi ənənələrimizlə, böyük tariximizlə 

fəxr edə bilərik. Fəxr edə bilərik ki, bizim mədəniyyətimiz qədim za-

manlarda da çox zəngin və yüksək olmuşdur.1 

Qloballaşma şəraitində adət və ənənələr tədricən unudulmağa 

başlasa da, xalqın mərasim ayinlərində, folklor və xalq inanclarında ya-

şayaraq nəsildən-nəsilə ötürülür. Gələcək nəsillərə miras qalması üçün 

xalqın yaddaşından süzülüb gələn qədim adətlərimizin və xalq inanc-

larının tədqiqi və təbliği etnoqrafiya elminin vacib problemlərindəndir. 

Azərbaycan xalqının unudulmuş və unudulmaqda olan milli adət-ənə-

nələrinin öyrənilməsi, yaşadılması, təbliği və müxtəlif vasitələrlə yeni 

nəsilə ötürülməsi hər zaman mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Bu gün müstəqil Azərbaycan dövləti milli adət-ənənələrimizin ya-

şaması və təbliği ilə bağlı bir çox layihələr həyata keçirir, tarixi-mədəni 

                                                           
1 H.Əliyev. Müstəqillik yolu. Seçilmiş fikirlər. Bakı, Azərbaycan Universiteti nəşriyyatı, 

1997,  s.24-25. 
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irsimizin dövlət səviyyəsində qorunması və dünya miqyasında tanıdıl-

ması istiqamətində böyük işlər görür. Muğam və aşıq sənəti, saz, tar 

kimi musiqi alətlərimiz, milli bayramımız Novruz YUNESKO-nun qo-

runan maddi və qeyri-maddi irs siyahısına salınmışdır. 

Əlverişli təbii-coğrafi mövqeyi tarixin müxtəlif mərhələlərində bir 

çox qəbilə, tayfa və xalqların Azərbaycana axın etməsinə səbəb olmuş-

dur. Qərblə şərq, cənubla şimal arasınada bir körpü rolu oynayan 

Azərbaycan ərazisinə axışan bu tayfaların hər biri müasir Azərbaycan 

xalqının etnik təşəkkülündə özünəməxsus rol oynamışdır. Azərbaycan 

əhalisinin ən səciyyəvi xüsusiyyətlərindən biri onun bu rəngarəng de-

moqrafik quruluşunu müxtəlif tarixi şəraitlərdə qoruyub saxlaya bil-

məsidir. Azərbaycan ərazisində məskun olan etnosların hər biri bu 

ərazidəki təşəkkülü mərhələsində öz tarixi yolunu qət etmiş, formalaş-

ma dövrü keçirmişdir. Nəticədə Azərbaycan torpagında minilliklər bo-

yu formalaşan spesifik, rəngarəng, bu gün azərbaycanlıların mənəvi 

irsini təşkil edən ənənəvi mədəniyyət formalaşmışdır. Təsadüfi deyil ki, 

Azərbaycan hər zaman “etnoqarfik xəzinələr muzeyi” kimi dəyərləndi-

rilmişdir.2 Xüsusilə də, Azərbaycanın tarixi-etnoqarfik bölgələri içəri-

sində Azərbaycan türkləri ilə birgə ləzgilər, tatlar, xınalıqlar, qrızlar, 

buduqlar, dağ yəhudilərinin də məskun olduğu Quba-Xaçmaz, avarlar, 

saxurlar, rutullar, ingiloylar, udilərin yaşadığı Şəki-Zaqatala, talışların 

məskun olduğu Lənkəran-Astara, eləcə də kürdlərin yaşadığı Kəlbəcər-

Laçın bölgələri öz etnik rəngarəngliyi ilə seçilmişdir. Tarixin müəyyən 

dövrlərindən Azərbaycanı özlərinə məskən seçmiş bu etnoslar zaman 

keçdikcə Azərbaycan türkləri ilə ümumi, vahid mənəvi dəyərlərə sahib 

olsalar da, onların hər biri öz etnik spesifikliyini də müəyyən dərəcədə 

qoruyub saxlamaqla bütövlükdə Azərbaycan mənəvi mədəniyyətinə 

özünəməxsus rəng qatmışlar. Tarix boyu müxtəlif xalqlar və mədəniy-

yətlər arasında qarşılıqlı canlı əlaqələrin mövcud olduğu Azərbaycanın 

təbii-tarixi təşəkkül prosesində iştirak edən bu xalqların hər biri ümu-

mazərbaycan mədəniyyətinin ortaq sahibinə çevrilmişdir. Bununla da, 

                                                           
2 Велиев М.Г. (Бахарлы). Азербайджан (Физико-географический,  этнографичес-

кий и экономический очерк). Баку, 1921, s.19. 
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“azərbaycanlılar” vahid birliyinin özülü qoyulmuş və onun tərkibinə 

aparıcı türk amili ilə yanaşı Azərbaycanda məskunlaşmış bütün xalqlar 

daxil olmuşdur.3 Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliye-

vin hər zaman vurğuladığı kimi, “ Azərbaycanlı” məfhumu çox genişdir. 

Ərazimizdə yaşayan azərbaycanlı da, ləzgi də, avar da, kürd də, talış 

da, udin də, kumık da, başqası da – bütünlükdə hamısı azərbaycanlıdır. 

Bu “azərbaycanlı” sözü bizi həmişə birləşdirib. Dünyada insanların, in-

san cəmiyyətinin inkişafı elə mərhələlərdən keçib, elə ərazi dəyişiklik-

ləri olub ki, bunlar hamısı ayrı-ayrı kökdən olan millətləri, xalqları bir-

biri ilə birləşdirib.4 

Azərbaycanda əhalinin böyük əksəriyyətini (90%-dən çoxunu) təş-

kil edən Azərbaycan türkləri ilə yanaşı Hind-Avropa dilləri ailəsinin İran 

dilləri qrupuna daxil olan tatlar, talışlar, kürdlər, dağ yahudiləri, Qafqaz 

dillərinə daxil olan ləzgilər, avarlar, udilər, saxurlar, xınalıqlər, buduqlər, 

qrızlər, ingiloylar yaşamaqdadır. Bu etnosların hər birinin öz etnik adı 

olmaqla bərabər onlar Azərbaycan ərazisində məskun olduqlarına görə 

özlərini azərbaycanlı hesab edirlər. Bunu Q.Volkova, B.V.Miller kimi XIX-

XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda gedən etnik proseslərini araşdıran 

etnoqrafların tədqiqatlarından da görmək mümkündür.5 Azərbaycanda 

talişlar, avarlar, saxurlar, ingiloylar kimi bir çox etnosların böyük bir 

qisminin artıq XIX əsrdə özlərini türk adlandırdığını yazan Qafqazşünas 

alim Q.Volkova, 1926-ci il siyahıyaalma nəticələrinə əsaslanaraq qeyd 

ediridi ki, XX əsrin 20-ci illərində Azərbaycanda yaşayan tatlar, talışlar, 

ləzgilər kimi bir sıra Azərbaycan etnosları öz doğma dillərinin müvafiq 

olaraq tat, talış, ləzgi dili olduğunu qeyd etsələr də, özlərini azərbaycanlı 

adlandırırdılar.6 Müasir dövrdə Azərbaycanda yaşayan xalqların etnik 

                                                           
3 Azərbaycan Milli Ensiklopediyası / Redaksiya heyətinin sədri İlham Heydər oğlu Əliyev. 

Azərbaycan Milli Ensiklopediyası Elmi Mərkəzi, Bakı, 2007, s.99. 
4 Heydər Əliyev. Respublikada yaşayan ləzgi ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş / 

Elektron sənədlər toplusu. s.54 http://files.preslib.az/projects/toplu/nitq/ 1995. 
5  Б.В.Миллер  Предварительный отчет о поездке в Талыш летом 1925 г. Известия 

Общества Обследования и Изучения Азербайджана. Баку 1926, №1, s21-26. Волкова 

Н.Г. Этнические процессы в Закавказье в Х1Х-ХХ вв // Кавказский этнографический 

сборник. 4, издательство «Наука» Москва, 1969   
6 Кавказский Этнографический Сборник IV Н. Издательство «Наука», Москва, 1969 

// Г.Волкова. Этнические процессы в Закавказье в ХIХ-ХХ вв. s.61 
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özünüdərketmə vəziyyətini müəyyənləşdirmək üçün aparılan etnososio-

loji tədqiqatların nəticələri də bunu deməyə əsas verir. Bu baxımdan 

azərbaycanlıların adət və inanclarının öyrənilməsində Azərbaycan türk-

ləri ilə bərabər avar, udi, ingiloy, ləzgi, saxur, tat, talış, xınalıq, qrız, 

buduq kimi Azərbaycanda məskun olan digər etnosların da tədqiqata 

cəlb edilməsi, xalqımızın vahid bir ad altında öyrənilməsi baxımından 

yanaşılması həm də bütövlükdə Azərbaycan mənəvi dəyərlərinin və or-

taq ənənələrinin üzə çıxarılmasına imkan verir. 

Azərbaycanda yaşayan etnosların mənəvi mədəniyyətinin vahid 

Azərbaycan mədəniyyəti kontekstində araşdırılması mənəvi mədəniy-

yətimizin dərin tarixi köklərinin üzə çıxarılması üçün də geniş imkanlar 

açır. Adət və inancların, onların mənşəyinin araşdırılması xalqların et-

nik ənənə və spesifik xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi ilə bərabər etnoge-

netik əlaqələrin və bir ərazidə yaşayan xalqların etnomədəni münasi-

bətlərinin aşkara çıxarılmasına kömək də edir. Azərbaycan türkləri ilə 

bərabər Azərbaycanda yaşayan digər etnosların da adət-ənənələrinin 

qarşılıqlı və müqayisəli təhlili mənəvi mədəniyyət tariximizin ümumi 

dəyərlərinin öyrənilməsi ilə bərabər, mərasim ənənələrimizin və etno-

mədəni bağlarını da üzə çıxarmağa, Azərbaycan mənəvi mədəniyyəti-

nin ümummilli çalarlarının zənginləşməsinə xidmət edir. Çünki vahid 

ümumxalq mədəniyyətinin inkişafını təcrid olunmuş şəkildə düşünmək 

mümkün deyildir. 

Azərbaycanda yaşayan avar, ləzgi, rutul, saxur, udi, ingiloy, talış, 

kürd, tat, xınalıq qrız, buduq kimi bir çox etnoslar Azərbaycan türkləri 

ilə uzunmüddətli birgə yaşayış şəraitində zəngin müştərək ənənələrə 

və ortaq mənəvi dəyərlərə sahib olmuşlar. Azərbaycanda ingiloy, xına-

lıq, qrız, buduq kimi etnik qruplar kompakt olaraq yalnız bu ölkədə 

yaşayırlar və dünyanın etnik xəritəsində yalnız Azərbaycanda qeydə 

alınmış nadir etnoslar kimi qeyd olunmuşlar. Bu etnosların hər biri 

Azərbaycan türkləri ilə uzunmüddətli birgə yaşayış şəraitində ümumi 

mədəni əlaqələrə sahib olmaqla yanaşı özünəməxsus fərqli mədəniyyə-

tin elementlərini də qoruyub saxlamışlar. Bu xalqların hər birinin adət 
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və inanclarının müqayisəli təhlillərlə araşdırılması xalqların milli-mə-

nəvi dəyərlərinin, onların xalqların mədəni müxtəlifliyinin qorunması-

na, eyni zamanda əsrlər boyu formalaşan qarşılıqlı mədəni əlaqələrin 

inkişafına xidmət edir. Tədqiqatın belə qarşılıqlı-müqayisəli araşdırma 

istiqamətində aparılması ümumazərbaycan mənəvi mədəniyyətinin qə-

dim və spesifik elementlərinin üzə çıxarılması üçün də geniş imkanlar 

açır. 

Azərbaycan xalqının xarici düşmənləri respublikamızda hər za-

man qarşıdurma siyasəti yeritməyə çalışmışlar. Odur ki, Azərbaycanın 

parçalanması istiqamətində ideoloji mübarizə aparan, xalqlar arasında 

nifaq salmağa səy göstərən qüvvələrə qarşı xalqların mədəni inteqrasi-

yasını əks etdirən, tutarlı elmi dəlillərə söykənən tarixi-etnoqrafik təd-

qiqatlara ehtiyac var. Azərbaycanın etnik cəhətdən rəngarəng olan böl-

gələrində yaşayan əhalinin mənəvi mədəniyyətinin mühüm bir parçası 

olan adət və inanclarının qarşılaşdırılaraq araşdırılması nəticəsində on-

ların ümumi, ortaq və spesifik çəhətlərinin müəyyənləşdirilməsi bütöv-

lükdə Azərbaycan xalqının mədəni irsinin, milli dəyərlərinin qorunma-

sına və nəsildən-nəsilə ötürülməsinə xidmət edir. 

Təqdim olunan əsər Azərbaycan Respublikasının azərbaycançılıq 

ideologiyasına əsaslanan milli siyasətinin əsas istiqamətlərini əks etdi-

ririr. Əsası ümummilli liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan 

azərbaycançılıq ideologiyası Azərbaycan xalqının milli ideologiyasıdır. 

Xalqının tarixi keçmişinə, mədəni irsinə və mənəvi dəyərlər sisteminə 

böyük qürur hissilə yanaşan Heydər Əliyev Azərbaycan mədəniyyətini, 

milli-mənəvi dəyərlərini, adət-ənənələrini özündə əks etdirən azərbay-

cançılığı təkcə milli varlığımızın yox, həm də siyasi varlığımızın - dövlət 

quruculuğu prosesinin mühüm atributu kimi dəyərləndirirdi. 

Azərbaycançılığın əsasında Azərbaycanı özünə vətən sayan bütün 

xalqların milli, etnik, dini və sosial hüquqlarının bərabərliyi ideyası da-

yanır. Azərbaycançılıq Azərbaycanın türk dünyasının ayrılmaz parçası 

olmasının təsdiqi ilə bərabər, Azərbaycan türklərinin ölkədəki digər 

etnoslara tolerant münasibətinin, sülh içərisində yaşamaq istəyinin də 
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göstəricisidir. Azərbaycançılıq milliyətindən, dinindən, etnik mənsubiy-

yətindən asılı olmayaraq Azərbaycan xalqının hər bir nümayəndəsini 

birləşdirir və Azərbaycanda yaşayan bütün etnosların nümayəndləri və 

mədəniyyətləri ilə birgə daha güclü və qüvvətli Azərbaycanı hədəfləyir. 

Azərbaycan dövlətinin ölkəmizdə yaşayan xalqlara, onların mənə-

vi mədəniyyətinə münasibətini Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin bu fi-

kirlərində daha aydın görmək olur: “Dövlət nə qədər çox xalqı birləş-

dirsə, bir o qədər zəngin olur, çünki onların hər biri ümumdünya mə-

dəniyyətinə və sivilizasiyasına öz töhfəsini verir. Azərbaycan əhalisinin 

çoxmilli tərkibi bizim sərvətimizdir, üstünlüyümüzdür. Biz bunu qiy-

mətləndiririk və saxlayacağıq. Çalışacağıq ki, bu sərvətimiz əbədi olsun. 

İstər böyük, istər kiçik xalq olsun, fərqi yoxdur, onların özünəməxsus 

adət-ənənələri, folkloru, dilinin müəyyən ayrılığı yaşayıb və yaşamalıdır. 

Bu da göstərir ki, onlar yaşamağa qadir olan adət-ənənələrdir.7 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Ulu Öndərin 

bu siyasətini davam etdirərək ölkəmizin bölgələrinə səfərləri zamanı 

Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların dövlət qayğısı ilə əhatə olundu-

ğunu və bir prezident kimi Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların tə-

minatçısı olduğunu dəfələrlə qeyd etmişdir.8 Ölkə başçısı başqa bir 

çıxışında qeyd etmişdir ki, Azərbaycanda müxtəlif xalqlar bir ailə kimi 

yaşayır. Burada yaşayan bütün xalqlar eyni hüquqa malikdir, onlara 

eyni münasibət göstərilir. Bizim siyasətimiz bundan ibarətdir. Bu, ulu 

öndər Heydər Əliyevin siyasətidir.9 Azərbaycan Respublikasının Prezi-

denti İlham Əliyevin 19 dekabr 2007-ci ildə verdiyi sərəncamla Xınalıq 

etnosunun, xınalıq mədəniyyətinin qorunub saxlanması üçün Quba ra-

yonunun Xınalıq kəndinin ərazisi Dövlət tarix-memarlıq və etnoqrafiya 

                                                           
7 H.Ə.Əliyev. Müstəqillik yolu. Seçilmiş fikirlər. Bakı,  Azərbaycan Universiteti nəşriyyatı, 

1997, s.34. 
8 Nic qəsəbəsinin sakinləri ilə görüş zamanı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqi. / 

Xalq qəzeti, 18 avqust. 2005. 
9 Balakən rayonu ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüş zamanı Azərbaycan Respubli-

kası Prezidenti İlham Əliyevin nitqi. / Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin 

nitqləri, çıxışları, müsahibələri və bəyanatları. 2006-cı il, s.104. http://www.elibrary. 

az/docs/ialiyev/2006.pdf. 
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qoruğu elan edilmişdir. Azərbaycan mədəniyyətinin və ölkəmizdə tari-

xən mövcud olan tolerant mühitin beynəlxalq səviyyədə təbliği üçün 

Lahıc və Qırmızı qəsəbə, eləcə də Nic kəndinin “Mədəniyyət məkanı” 

adı ilə YUNESKO-nun Bəşəriyyətin qeyri-maddi mədəni irsinin repre-

zentativ siyahısına daxil edilməsi məqsədilə müvafiq istiqamətdə işlər 

aparılmaqdadir. Bu tədbirlər Azərbaycan Dövlətinin Azərbaycan mə-

dəni irsinə dövlət diqqətinin və Azərbaycanda yaşayan etnosların mə-

nəvi mədəniyyətinin qorunması sahəsində ardıcıl və məqsədyönlü si-

yasətinin göstəricisidir. 

YUNESKO 2005-ci ildə Paris Konfransında mədəniyyətlərin müx-

təlifliyini qorumaq yolunda bütün mədəniyyətlərin yerli xalqlarla bəra-

bər azsaylı xalqların da mədəniyyətlərinin qorunması kimi konkret və-

zifələr qəbul etmişdir. Ölkəmizin zəngin mənəvi irsini qorumaq, onu 

bəşəriyyətin ortaq mirası kimi dəyərləndirilməsinə nail olamq üçün 

Azərbaycan Respublikası da Prezident İlham Əliyevin 2009-cu il 26 

noyabrda imzaladığı sənədlə YUNESKO-nun Mədəni Özünüifadə Müx-

təlifliyinin Qorunması və Təşviqinə dair Konvensiyasına qoşulmuşdur. 

Konvensiya xalqların mədəni müxtəlifliyinin ənənəvi formalarının öy-

rənilməsi və nəsildən-nəsilə ötürülməsinin mühüm əhəmiyyətini qeyd 

edərək mədəniyyətlərin müxtəlifliyini qorumaq və bütün mədəniyyət-

lərin, həmçinin yerli xalqlarla bərabər azsaylı xalqların da mədəniyyət-

lərinin bərabər səviyyədə qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi 

işində konkret vəzifələr irəli sürmüşdür. Mədəni müxtəlifliyin qorun-

ması və genişləndirilməsi ilə bağlı qəbul edilən Konvensiya müddəala-

rında da qeyd edildiyi kimi bəşəriyyətin ortaq mirası olan mədəni müx-

təliflik zəngin və rəngarəng dünya yaradır, xalqların və millətlərin in-

kişafına təkan verir. Azərbaycan belə zənginliyə sahib olan və bunu 

dəyərləndirən bir ölkədir. Respublikamızın Prezidenti İlham Əliyev öl-

kəmizin və dünyanın nadir etnoslarından sayılan xınalıqlarla görüşü 

zamanı bunu xüsusi vurğulayaraq demişdir: ”Azərbaycan nə qədər zən-

gin ölkədir: həm təbii ehtiyatlar, həm gözəl təbiət, həm də insanların, 
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millətlərin, etnik qrupların müxtəlifliyi.”10 

Dövlətin demokratik inkişafının bir ölçüsü də onun ölkənin apa-

rıcı etnosu ilə bərabər ərazisində yaşayan azsaylı xalqlara münasibəti-

dir. Azərbaycan dövlətinin ölkəmizdə yaşayan xalqlara, onların mənəvi 

mədəniyyətinə münasibətini Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin bu fikir-

lərində daha aydın görmək olur: “Dövlət nə qədər çox xalqı birləşdirsə, 

bir o qədər zəngin olur, çünki onların hər biri ümumdünya mədəniy-

yətinə və sivilizasiyasına öz töhfəsini verir. Azərbaycan əhalisinin çox-

milli tərkibi bizim sərvətimizdir, üstünlüyümüzdür. Biz bunu qiymət-

ləndiririk və saxlayaçağıq. Çalışacağıq ki, bu sərvətimiz əbədi olsun. 

İstər böyük, istər kiçik xalq olsun, fərqi yoxdur, onların özünəməxsus 

adət-ənənələri, folkloru, dilinin müəyyən ayrılığı yaşayıb və yaşamalıdır. 

Bu da göstərir ki, onlar yaşamağa qadir olan adət-ənənələrdir.11 Bu fi-

kirlərin təzahürlərini Azərbaycanda etnik qrupların yaşadıqları kəndlə-

rin məktəblərində onların ana dillərinin tədris olunmasında, etnik ənə-

nələrinin qorunması üçün görülən Azərbaycanda yaşayan xalqların mə-

dəni irsinin qorunması üçün 2006-cı ildən etibarən Azərbaycanın po-

lietnik bölgələrində “Mədəni müxtəlifliyimiz mədəni vəhdətimizdir”, 

“Milli-mədəni həmrəylik”, “Azərbaycan doğma diyar” devizləri altında 

ölkəmizin mədəni rəngarəngliyini əks etdirən azsaylı xalqların incəsə-

nətinə həsr olunmuş respublika festifalları keçirilməsi kimi bir çox təd-

birlərdə özünü büruzə verməkdədir. Bir sıra beynəlxal təşkilatlar öz 

sənədlərində qeyd edirlər ki, azərbaycanlıların onlarla bərabər bu tor-

paqda yaşayan xalqlara qarşı tolerantlığı etalon hesab edilə bilər.12 2011-

ci ildən bəri Azərbaycanın mədəniyyətlərarası anlaşma və mədəni müx-

təliflik məsələsinə həsr olunmuş Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dia-

loq Forumuna ev sahibliyi etməsi Azərbaycanın mədəniyyətlərarası dia-

loqa nə qədər böyük önəm verdiyini bir daha ortaya qoydu. 

                                                           
10 Qədim Xınalıq kəndinin sakinləri ilə görüşdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 

nitqi./ Xalq qəzeti, 8 oktyabr, 2006-cı il. 
11 Əliyev H.Ə. Müstəqillik yolu. Seçilmiş fikirlər. Bakı, Azərbaycan Universiteti, 1997, 

s.34 
12 “Azərbaycan” qəzeti, Bakı, 2009.17 iyun, s.2 Zabelin M. Tarix yaradan şəxsiyyət . 
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Hazırda Azərbaycan Dövlətinin Prezidenti İlham Əliyev Azərbay-

canda yaşayan bütün xalqların dövlət qayğısı ilə əhatə olunduğunu hər 

zaman vurğulayaraq öz çıxışlarında Azərbaycanda müxtəlif xalqların 

bir ailə kimi yaşadığını, Azərbaycanın tarixində bu məsələ ilə bağlı heç 

vaxt problem olmayacagına hər zaman təminat vermişdir. Bu baxım-

dan Azərbaycan dünyada bir nümunə ölkə ola bilər. Çunki burada 

yaşayan bütün xalqlar eyni hüquqa malikdir, onlara eyni münasibət 

göstərilir. 
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I FƏSİL 

 
XIX–XX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİNDƏ AZƏRBAYCANDA 

ETNOSOSİAL VƏZİYYƏT 
 

1.1. Ümumi səciyyə, etnik proseslər, statistik, tarixi-demoqrafik 

məlumat 1999-ci il göstəricilərinə görə Azərbaycan Respublikasında 

qeydə alınmış 7953,4 min nəfər əhalinin 7205,5min nəfərini-90,6%-ni 

Azərbaycan türkləri, 76,8 min nəfərini-1,0%-ni talışlar, 178 min nəfəri-

ni-2,2%-ni ləzgilər, 50,9 min nəfərini-0,6%-ni avarlar, 15,9 min nəfəri-

ni-0,2%-ni saxurlar, 8,9 min nəfərini-0,1%-ni yahudilər, 13,1 min nəfə-

rini-0,2%-ni kürdlər, 4,1 min nəfərini-0,05%-ni udilər, 10,9 min nəfəri-

ni-0,13%-ni tatlar və b. təşkil etmişlər (4, s.95). Təxmini hesablamalara 

görə xınalıqların sayı 2,5 min nəfər, buduqların sayı 15min nəfər, qrız-

ların sayı isə 2 min nəfərdir. 1999-cu il göstəricilərinə görə ingiloyların 

sayı 14,9 min nəfərdir (4, s.107). Kompakt halda bu etnoslardan ləzgi-

lər, tatlar, dağ yəhudiləri, xınalıqlar, qrızlar, buduxlar Azərbaycanın 

Quba-Xaçmaz, avarlar, saxurlar, udilər, ingiloylar Şəki-Zaqatala, talışlar 

Lənkəran-Astara bölgəsində Azərbaycan türkləri ilə birgə yaşayırlar. Bu 

xalqların hər birinin öz etnik adı olmaqla bərabər onlar Azərbaycan 

ərazisində məskun olduqlarına görə özlərini həm də azərbaycanlı he-

sab edirlər. Bunu XIX-XX əsrin əvvələrində etnik proseslərini araşdıran 

Q.Volkova, B.V.Miller kimi etnoqrafların, həmçinin müasir dövrdə, 

Azərbaycanda yaşayan xalqların etnik özünüdərketmə vəziyyətini mü-

əyyənləşdirmək üçün aparılan etnososioloji tədqiqatlar da təsdiq edir. 

XX əsrin əvvəllərinəd lənkəran bölgəsində etnososioloji tədqiqat aparan 

B.V.Miller yazırdı ki, talışlar oz evində, ailəsində talış dilində danışsalar 

da, özlərini türk (azərbaycanlı), adlandırırlar (197, s.4). Eyni nəticəyə 

N.Q.Volkova da gəlmişdir (152a, s.17). Bu xalqlar özlərini müəyyən bir 

etnosun nümayəndəsi hesab etməklə yanaşı həm də özlərini azərbay-

canlı etnosuna aid edirlər (259). 
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Azərbaycanın hər bir tarixi-etnoqrafik bölgəsi ümumazərbaycan 

tarixinin və mədəniyyətinin tərkib hissəsidir. Tarix boyu bölgələr bir-

birilə sıx vəhdətdə olmuş və onları qarşılıqlı təsiri və zənginləşməsi 

nəticəsində ölkədə vahid ənənəvi mədəniyyət formalaşmışdır (4, s.108). 

XIX əsrdə Rusiya imperiyası Quba, Xaçmaz, Dəvəçi, Siyəzən, Qu-

sar rayonlarını özündə birləşdirən Quba-Xaçmaz bölgəsini əhatə edən 

Quba xanlığının yerində 1840-cı ildə Quba qəzasını təşkil etmişdi. XIX 

əsrdə Quba əyaləti cənubda Bakı və Şirvan qəzaları, qərbdə Şəki böl-

gələri ilə həmsərhəd idi. Bu dövrdə Quba əyaləti 7 mahala bölünürdü: 

Şabran (81 kənd), Şeşpara (26 kənd), Müşkür və Tip (90 kənd), Yuxa-

rıbaş, Sırt və Anıxdərə (45 kənd), Xınalıq (6 kənd), Buduq (19 kənd), 

Bərmək (26 kənd) mahalları (230, s.112). S.B.Bronevckinin Xınalıq və 

Buduq dairələri haqda verdiyi məlumata görə isə Xınalıq dairəsinə 

Kudyalçay boyu yerləşən 4 kənd: Xınalıq, Əlik, Cek, Qrız, Buduq dai-

rəsinə isə 12 kənd (Ərfi, Qilaq və s.) daxil idi (140,s394). 1926-cı ildə 

isə Quba qəzası inzibati cəhətdən 15 hissəyə bölünmüşdü: Anıx, Bilici, 

Buduq, Gil, Dəvəçi, Duztair, Qonaqkənd, Qusar, Qimır-Dəhnə, Nüqədi, 

Rustov, Xəzrə, Xaçmaz, Xudat, Yalama. 

Hazırda Buduq kəndi şimaldan Karlac, Suxtəkələ, Tülər, Əlik və 

Xəngah, şərqdən Söhüb, cənubdan Rük, qərbdən Zeyid və Yergüc 

kəndləri ilə həmsərhəddir. Cek kəndi isə şimaldan Qrız, cənubdan Əlik, 

şərqdən Yergüc, qərbdən isə Qalayxudat kəndləri ilə əhatə olunub. Ha-

pıt və Qrız kəndləri Əlik kəndinin tərkibindədir. İnzibati cəhətdən qrız-

lar 5 kəndi əhatə edir. Qrız, Əlik, Hapıt, Ərgüc,Cek. 

1796-cı ilə aid bir mənbədə qeyd olunurdu ki, Samur, Qusar və 

Qudyal çayları boyunca olan kəndlərdə yaşayan qubalılar bu torpagın 

köklü sakinləri olub türk dilində danışır və sünni məzhəbinə qulluq 

edən müsəlmanlardır. Müşkür, Bərmək mahallarında yaşayan əhali isə 

şiə məzhəbinə aid olub bir hissəsi tat dilində danışırdı. Buduqlular və 

xınalıqlılar da şiələrdir və ləzgi dilinə yaxın dildə danışırlar (74,s.18). 

XIX əsr müəllifi Zubovun verdiyi məlumata görə Quba, Buduq, Xınalıq 

əhalisi sünni, Bərmək, Müşkür isə, Quba yaxınlığında Külqat kəndində 

yaşayanlar isə yəhudi dinində idilər (170, s.75). 
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XIX əsrdə Quba-Xacmaz bölgəsində çoxluq təşkil edən Azərbay-

can türkləri ilə bərabər Şahdağın ətəklərində yerləşdiyinə görə etnoq-

rafiya elmində “Şahdağ etnik qrupları” və ya “Şahdağ xalqları” adları 

ilə tanınan xınalıqlılar, qrızlılar, buduqlular, haputlular, ceklilər, əlikli-

lər, əsasən Quba rayonunda, bir qisminin isə Abşeron, Dəvəci, Xızı 

rayonlarında məskunlaşdığı tatlar, həmçinin kompakt halda Qusarda, 

qismən də Quba, Xaçmaz, Qəbələ və Oğuz rayonlarında ləzgilər, dağ 

yəhudiləri yaşayırlar. 1897-ci il siyahıyaalmalarına görə Quba qəzasında 

183,2 min nəfər, qəza mərkəzi olan Quba şəhərində isə 15, 363 nəfər 

əhali yaşayırdı. Azərbaycan türkləri əhalinin 38,3%-ni, tatlar 25,3%-ni, 

Şahdağ xalqları 24,4%-ni, ləzgilər 6,3%-ni, yəhudilər 2,2% -ni təşkil 

edirdilər (263). 

Azərbaycanln şimal-qərb bölgəsini əhatə edən Şəki-Zaqatala böl-

gəsində XIX əsrdə Şəki xanlığı, Car-Balakən Camaatlığı və İlisu sultan-

lığı mövcud idi. XVIII əsrdən etibarən güclü hərbi-siyasi birliyə çevrilən 

Car-Balakən Camaatı şimalda Böyük Qafqaz dağlarından cənubda Qa-

bırrı (İori) çayınadək, şərqdə Qapı çaydan qərbdə Qaratubal çayınadək 

(Kartuban çay hazırda Gürcüstan ərazisindədir) ərazini əhatə edirdi 

(96,s.50-55). XIX əsrin əvvəllərində Car-Balakən Camaatı 6 icmaya bö-

lünürdü: Car, Balakən, Tal, Katex, Cınıx, Muxax. Hər icma da öz növ-

bəsində ayrı-ayrılıqda avar, türk-muğal, saxur, ingiloy kəndlərindən 

ibarət idi. Balakən, Tala, Cınıx kəndlərində avar, saxur, türk-muğallar 

qarışıq yaşayırdılar (71, s.74-75). XIX əsrin əvvəllərindən etibarən Çar 

Rusiyası bütün Azərbaycan ərazisində olduğu kimi şimal-qərb bölgə-

sində də vaxtaşırı inzibati-ərazi islahatlar aparırdılar. 1839-cu ildə böl-

gədə 5 mahal yaradıldı: Car, Tala, Yenisel. Balakən, Dağlıq mahal. Dağ-

lıq mahala Kələl, Mişleş, Küsür, Baş Muxax, Baş Cınıx, Korş, Suvaqil 

daxil idi. Daha sonra bu mahal Dərbənd hərbi dairəsinə daxil edilmişdi. 

İlisu Sultanlığı da Dağlıq mahala daxil edildi. 1840-cı ildə artıq yeni 

inzibati dəyişikliyə görə Car-Balakən vilayəti ləğv edilir, onun yerində 

isə Balakən qəzası yaradılır. Daha sonra Balakən qəzası Balakən dairə-

sinə, ardınca isə Car-Balakən hərbi dairəsinə çevrilir. Bu dairə isə İlisu 

sultanlığı ilə birlikdə Gürcü-İmeretiya quberniyasına daxil edilir (260). 
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1860-da isə Dağlıq mahal yeni tərkibdə Samur dairəsinə qatılıdı. 1859-

da Car-Balakən dairəsinin adı dəyişdirilərək Zaqatala dairəsinə çevrildi. 

İnzibati cəhətdən Zaqatala 4 hissəyə bölündü: Əliabad, Qax, Balakən, 

Çarmuxax. Dağlıq və dağətəyi bölgələrdə rus imperiya müəllifləri tərə-

findən ümumiləşdirilərək ləzgilər adlandırılan avar və saxurlar, Alazan 

ətrafında isə muğallar (Azərbaycan türkləri) və ingiloylar məskun idi. 

1886-cı il göstəricilərinə görə bölgədə 3703 və ya 4, 98% gürcü, 8727 

vı ya 11,72 %, ingiloy, 40225 və ya 54,03% avar, 21090 və ya 28,33%, 

tatar (qeyd: Azərbaycan türkü) məskun idi. Əhalinin 5,36%-i pravos-

lav, 93,03 % müsəlman idi (238). XIX əsrdə Zubarev muğanlıların 

(qeyd: Azərbaycan türkləri) Muğanlı, İlandərə, Çobankol, Keymur, Pa-

dar, Qurd-Demur, Boy-əhmədli, Qındır-qala, Katal-parex, Laləli, Almalı, 

Babalı, Qara-baldur və Kiçik-Lənci kəndlərində məskun oldunu qeyd 

edir (254). 

Hazırda Azərbaycanın Şəki-Zaqatala bölgəsi Şəki, Zaqatala, Bala-

kən, Qax, Oğuz, Qəbələ rayonlarını özündə birləşdirir. Zaqatala rayonu 

Qafqaz dağlarının cənub yamacında, Qanıx-Əyriçay vadisində yerləşir. 

Cənubdan Gürcüstan Respublikası, şimaldan Dağıstan Respublikası ilə 

həmsərhəddir. 1999-cu ildə Azərbaycanda aparılmış siyahıyaalmanın 

yekunlarına əsasən Zaqatala rayonunun 107 240 nəfər əhalisinin 

59,5%-i Azərbaycan türkləri, 24,09%-i avarlar, 12,23%-i saxurlar, 

0,29%-i ləzgilər, 0,28%-i digər millətlərin nümüyəndələri olmuş-

dur(264). Qax rayonunun 51161 nəfərinin 76,92%-i Azərbaycan türk-

ləri, 5,11%-i saxurlar, 1,19%-i ləzgilər, 0,02%-i avarlar və digər millətlər-

lər təşkil edir. Balakən rayonunun isə 83,732 əhalisindən 61170-i 

(68,4%) Azərbaycan türkü, 25370-i (28,4%) avar, 2145-i(2,4%) ingi-

loy, 223-ü ləzgi, 13-ü saxurdur. 

Lənkəran, Masallı, Astara, Yardımlı, lerik rayonları Azərbaycan 

respublikasının çənub-şərq bölgəsini əhatə edir. Lənkəran düzənliyini 

və Talış dağları boyu uzanan əraziləri əhatə edən Lənkəran-Astara böl-

gəsi tarixən Qafqaz Albaniyasının ən iri əyalətlərindən sayılan Kaspia-

na-Paytakaran-Balasakanın, həmçinin Sacilər, Salarilər, Şəddadilər, Ata-

http://az.wikipedia.org/wiki/1999
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bəylər, Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu, Səfəvilər kimi Azərbaycan dövlətləri-

nin tərkibində olmuşdur (255). XIX əsrdə P.Zubov Talış əyalətinin Bol-

qar çayı ilə şimal (Muğan düzü) və cənub hissələrə bölündüyünü, şimal 

hissəsinin Muğan düzündən, cənubun isə 8 mahaldan Ərkivan, Lənkə-

ran, Astara, Zuvand, Drıx, Olar, Sebidaj, Murankundan ibarət olduğu-

nu yazırdı. Rusiya İmperiyası Azərbaycanın hər yerində olduğu kimi 

Talış xanlığında da inzibati islahatlar apararaq burada 1840-cı ildə Lən-

kəran qəzasını yaratdı. 1926-da Lənkəran qəzası inzibati cəhətdən 13 

hissəyə bölünmüşdü: Astara, Astraxanbazar, Boradigah, Butasar (mər-

kəzi Pensa k.), Vərəvul, Vergeduz, Qızılağac, Lerik, Məmmədrzalı, Ma-

sallı Mistan, Prişib, Şuruk. İranda talışlar Astara rayonundan cənubda 

kompakt məskundurlar. Gilyan əyalətinin 5 şəhristanında yaşayırlar. 

Xalxal və Ərdəbil yaxınlığında da bir neçə kənddə məskundurlar (197). 

XIX əsrin 90-cı illərində Lənkəran qəzasında əhalinin etnik tərkibi 

haqda məlumat verən Kistenevin qeydlərinə görə bölgədə əhalinin 

64%-ni Azərbaycan türkləri, 35%-ni talışlar, qalan hissəsini isə ruslar 

təşkil edirdilər (182, s.549). 1897-də Lənkəran-Astara bölgəsində Azər-

baycan türklərini sayı isə 84.725 nəfər, 1914-də 63.060 nəfər, 1921-də 

78.380 nəfər qeydə alınıb (225, s.15-16). 

1999-cu ildə aparılmış siyahıyaalmanın yekunlarına əsasən Lən-

kəran rayonunun 189.929 nəfər əhalisinin 86,04%-i Azərbaycan türk-

ləri, 13,55%-i talışlar, digər millətlər idi (300). Astara rayonunun 84.319 

nəfər əhalisinin 93,03%-i Azərbaycan türkü, 6,75%-i talış, 0,28%-i di-

gər millətlər təşkil edir (266). Lerik rayonunun 63.314 nəfər əhalisinin 

88,49%-i Azərbaycan türkü, 11,42%-i talış, 0,6%-i digər millətlər (268), 

Masallı rayonunun 173.937 nəfər əhalisinnin 78,73%-ini Azərbaycan 

türkləri, 21,14% -ini talış və digər millətlər təşkil edir (269). 

Azərbaycanın cənub-qərb bölgəsi keçmişdə xalq arasında Zəngə-

zur mahalı adı ilə məlum idi (53,s.168). Çar Rusiyası dövründə Qafan, 

Gorus, Qarakilsə (Sisian), Mehri Zəngilan, Qubadlı və Laçını əhatə 

edən Zəngəzur mahalı Qafqaz və Zaqafqaziya diyarının idarəsinin də-

yişdirilməsi haqqında 1867-ci il 9 dekabr tarixli çar fərmanı əsasında 

yaradılmış Yelizavetpol quberniyasının tərkibinə Zəngəzur qəzası kimi 
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daxil edilib. 1920-ci il 28 apreldə Azərbaycanda sovet hakimiyyətinin 

qurulmasından sonra isə Rusiyanın Sovet İmperiyası dövründə də öz 

məkrli inzibati-ərazi islahatlarını davam etdirməsi nəticəsində Zəngə-

zurun yarıdan çoxu (Qafan, Gorus, Qarakilsə və Mehri bölgələri) Er-

mənistana verilmişdir. Azərbaycanda isə Zəngəzurun Zəngilan, Qubad-

lı, Laçın rayonlarını əhatə edən hissəsi qaldı. Çar Rusiyası və bolşevik-

lərin ardıcıl olaraq sürdürdükləri milli müstəmləkə siyasətinin və er-

məni-rus ittifaqının acı nəticəsi olaraq qədim Azərbaycan torpağı olan 

Zəngəzur hazırda tamamilə Ermənistan tərəfindən işğal edilmişdir. Bu-

nunla bağlı olaraq Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin demişdir: "Bi-

zim ata-baba torpağımız olan İrəvan xanlığı, Zəngəzur mahalı, digər 

torpaqlar indi Ermənistan dövləti üçün torpaq olubdur. Bunlar bizim 

tarixi torpaqlarımızdır, ancaq biz Ermənistana qarşı torpaq iddiası irəli 

sürmürük, halbuki sürə bilərik. Çünki indiki Ermənistanın yerləşdiyi 

ərazi qədim türk, Azərbaycan torpaqlarıdır (45). 

 

1.2. XIX-XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda etnosların yayılma 

arealı, etnoqenetik əlaqələr. XIX əsrdə Rusiya imperiyası xüsusi hərbi-

strateji əhəmiyyət daşıdığı üçün Azərbaycanın Şəki-Zaqatala, Quba-

Xaçmaz, Lənkəran-Astara, Kəlbəcər-Laçın bölgələrində daha fəal dini-

milli siyasət aparırdı. Rusiya XIX əsrin əvvəllərindən etibarən türk tor-

paqlarında qurduğu imperiyada türk adını unutdurmaq üçün “tatar 

xalqı” terminini ortaya atmışdı. Lakin rus tarixçilərinin özlərinin də 

etiraf etdiyi kimi, o dövrdə “tatar” adlandırılan xalq əslində özünə tatar 

demırdı və tatar adı ilə tanınan bu xalq türk tayfalarına məxsusdur 

(201, s.226-231). Rusiya imperiyasının milli-müstəmləkə siyasətinin 

ideoloqları olan XIX əsr rus müəllifləri Azərbaycan türklərinin də qə-

dim köklərini unutdurmaq niyyətilə “tatar”, “muğal”, “padar”, “tərəkə-

mə”, ”muğanlı”, “türkmən” kimi müxtəlif adlar altında parçalamaqla 

bərabər qədim tarixlərini də saxtalaşdıraraq onların Səlcuq, Teymur 

işqalları dövründən etibarən bu bölgələrə gəldiyini sübut etməyə çalı-

şırdılar. Rus müəllifləri hər vasitə ilə bu bölgələrdə Azərbaycan türklə-

http://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan
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rinin sayını az göstərməyə, onların bu ərazilərə “gəlmə” olduğunu sü-

but etməyə, Azərbaycanın qədim türk yurdu olmasını hər vasitə ilə 

“unutdurmağa” çalışırdı. 

Mənbələr və toponimlər Azərbaycanın, xüsusilə də, Şəki-Zaqatala 

bölgəsində sak, hun, katak, qıpçaq, oğuz kimi türkmənşəli tayfalarının 

çox erkən dövrlərdən etibarən məskun olduğunu söyləməyə əsas ve-

rir(72, s.86). Sak etnoniminin izləri bölgənin Şəki, Səkandərə, Zaqatala, 

Saqa-tör kimi toponimlərində, hun etnonimi bölgə əhalisinin yadda-

şında “Hun beli” kimi qorunub qalmış keçid, Xonaşen adlı dağ adların-

da bu günədək qalmaqdadır. Hun etnonimi bölgədə Hun-kuşan tayfa-

larını əks etdirən Quşencə (Qəbələ rayonu) yer adında və “Quş uşağı”, 

”Quşlar” kimi nəsil adlarında da qorunub saxlanmışdır. XIX əsrdə Nuxa 

qəzasında qeydə alınan Kötüklü toponimi isə Hun tayfaları ilə birlikdə 

Azərbaycana gələn qədim türkmənşəli tayfalardan biri olan katak tay-

fasının adını əks etdirir (23, s.289). Balakən rayonu ərazisindəki Tulu, 

Oğuz rayonu ərazisindəki Tekeş etnotoponimləri isə tele, dulu, turkeş 

kimi qədim türk tayfalarının izlərini daşıyır. Qədim oğuz tayfalarının 

tarixini yaşadan Dədə Qorqud boylarında adı keçən Dış oğuzlar isə 

Şəki rayonu ərazisindəki Daşüz toponimində öz izlərini qoymuşlar. 

Tədqiqatçılar Dış oğuz tayfalarının məskəninin Şəki ətrafında olduğu-

nu ehtimal edirlər(35, s.78). Umumiyyətlə, «Kitabi-Dədə Qorqud» das-

tanında adı çəkilən bir çox yer adlarının, Şəki-Zaqatala bölgəsinin dağ 

kəndlərində bu gün də şirin Dədə Qorqud ləhcəsinin qorunub saxlan-

ması (199, s.20-21) Dış Oğuz tayfalarının məskəninin məhz Azərbay-

canın şimal-qərb bölgəsində olması ehtimalını gücləndirir. Azərbayca-

nın şimal-qərb bölgəsinə xas olan bu gözəl azərbaycan şivəsinə hətta 

XIX əsr rus müəllifləri də biganə qala bilməmişdilər. XIX-XX əsrin əv-

vəllərində Qafqazı tədqiq edənlərdən K.F.Qan Azərbaycanın Balakən, 

Zaqatala və Qax ərazilərində olarkən yerli əhalinin gözəl azərbaycan 

şivəsilə danışdığını qeyd edirdi (158, s.55). 

Bölgədə qədim oğuz tayfalarının izləri bu tayfanın ən mühüm və 

qədim qollarından olan qınıq tayfasının adını daşıyan Baş Göynük, Aşa-

ğı Göynük (Şəki rayonu) kəndlərinin, Qanıx çayı və Qanux dağı kimi 
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etnotoponimlərdə, eyni zamanda Qax rayonunun İlisu kəndində məs-

kun olan Qanuqlar nəslinin adında qorunub saxlanmışdır. Oğuzların 

bir qolunu təşkil edən türkmənlər arasında mövcud olan qırqıl etno-

nimi bögədəki Qırqılıoba kəndinin adında, qıpçaq tayfalarının adı isə 

Qıpçaq, Oncalı, Bucaq kənd adlarında qorunub saxlanmışdır. Yerli əha-

linin öz mənşəyi ilə bağlı qədim mifik rəvayətləri, inancları da bu tor-

paqların çox qədim dövrlərdən bəri türk tayfalarının-oğuzların məskə-

ni olduğunu göstərir. Hələ XIX əsrdə Rəşid bəy Əfəndiyev Qəbələ əha-

lisinin “nəhəng cüssəli oğuzların əcdadları olduğunu” qeyd edirdi (237, 

s.140). Bu təsvir qədim şumer dastanı “Gilqamış” və ortaq türk eposu 

olan “Manas” dastanlarının qəhrəmanlarını xatırladır (105, s.39). Gö-

ründüyü kimi, yerli əhalinin qədim əcdadları ilə bağlı təsəvvürlərində 

də onların uluları hündür və cüssəli idilər. Orta əsr qaynaqlarında 

“Azərbaycan” toponimi türk dillərində “azər” sözü “hündür”, “bayqan” 

sözü isə “ulu adamlar”, ”əyanlar” kimi izah edilmişdir (11, s.39). 

Yerli əhali arasında yayılmış qədim bir əfsanə Qax ərazisinin türk-

mənşəli tayfaların çox qədim məskəni olduğunu təsdiq edir. XIX əsr 

rus müəlliflərindən Lineviçin qeydə aldığı bu əfsanəyə görə Qax ərazisi 

vaxtilə (XVII əsrə qədər) Torağay adlanırmış (191, s.15). Toruğ isə qə-

dim türk dillərində dağlar arasındakı yüksəklikdə daldalanmaq üçün 

yer kimi izah edilir (188, s.373). Qax ərazisinin coğrafi yerləşməsi də 

bu təsvirə uyğun gəlir. Bölgədə qədim türk dili ilə izah edilən İlisu- 

“ulu su”, Ulubaş- “ulu zirvə”, Balakən - “meşə ilə örtülmüş dağlar silsi-

ləsi” (201, s.29), Sarıbaş - “sarı zirvə” kimi saysız-hesabsız toponımlər 

bu günədək qorunub saxlanmışdır. XIX əsr müəlliflərindən Zubarev 

Zakatalanı gürcü, Ulusu – İlisunun isə ləzgi toponimi kimi izah etməyə 

çalışsa da (200), “ulu” kəlməsi türk dillərində müqəddəs, böyük anla-

mında olub bu gün də türk dilli xalqların, o cümlədən də Azərbaycan 

türklərinin leksikonuna daxil olan bir kəlmədir. Hazırda Türkiyə ərazi-

sində Ilıca (Uluca), Uludağ, Ulusu kimi bir çox yer adları mövcuddur. 

Quba-Xaçmaz bölgəsi isə Azərbaycanın şimal-şərqini əhatə edir 

və şimalda Samur çayı, cənubda Qafqaz dağları, şərqdən Xəzər dənizi 
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ilə təbii sərhədləri olan bir bölgədir. Bu ərazilər də çox qədim dövrlər-

dən Cənibi Qafqaz ərazisinə şimaldan gələn türkmənşəli tayfaların ya-

yıldığı bölgə olmuşdur. Ümumiyyətlə, bu bölgə tarix boyu şimaldan 

cənuba və əksinə hərəkət edən bir çox etnos və etnik qrupların axışdığı, 

bütövlükdə şərqin maddi və mənəvi mədəniyyətinin və iqtisadi nailiy-

yətlərinin çulğalaşdığı bir ərazi idi. Bölgənin qərb sərhəddi Şahdağ və 

Samur çayından Salavat dağınadək uzanırdı. Salavat dağından gedən 

yol isə Xınalıq mahalına aparırdı. Ata çayın bir qolu Şirvana, Çikil çaya, 

digər qolu isə Xəzər dənizinə uzanırdı (192, s.95-97). Bölgədə ən son 

yüksəklik dəniz yaxınlığındakı Beşbarmaq dağıdır və bölgə Gilid dağı, 

Qrız dağı, Salavat, dağı, Tufan dağı, Şahdağı, Baba dağı kimi dağlarla 

əhatə olunmuşdur. Mənbələrdə Azərbaycanın şimal-şərqində “Hunlar 

ölkəsi” Hun qalası, “hun keçidi” (163, s.112) kimi adların çəkilməsi bu 

bölgədə hun tayfalarının geniş yayıldığını göstərir. Dəvəçi rayonu əra-

zisindəki Çiraqqala ərazisinin də antik mənbələrdə “hunların keçidi” 

adlandırıldığı məlumdur (57, s.39). Çıraqqqala yaxınlığında Gilgilçay 

divarının qalıqları hələ də yerli əhali arasında Hunbaru adı ilə tanınır 

(163, s.133). Sabir və ya suvar tayfaları isə bölgədə erkən orta əsrlərdə 

Vəlvələ çayın aşağı axarından Beşbamağadək olan ərazidə orta əsr al-

ban şəhəri Şabrana, XIX əsrdə qeydə alınmış Qaleysuvar qalasına, Su-

varlı kəndinə öz adını vermişlər. Calqan (Dəvəçi rayonu), Gödəkli (Xaç-

maz rayonu) kimi toponimlər də qədim türkmənşəli çelkan, katak tay-

faları ilə bağlıdır. Bölgənin Quba, Şabran, Alpan, Gödəkli, Bərmək kimi 

bir çox etnotoponimləri türkmənşəli tayfaların bu ərazilərdə hələ çox 

qədim dövrlərdən məskun olduğunu təsdiq edir. Yerli əhalinin yadda-

şında Səngi-Xorus və ya Səngi-Xursan (Dəvəçi rayonu) kimi qalan to-

ponim isə xurs tayfalarının izlərini daşıyır (163, s.130-131). Bölgədə Əlik 

(hündürlük, təpə), İspik (“aspak”- dağ keçidi), Komur (dağ başında dar, 

keçilməz yer), Susay (qurumuş çay vadisi), Ütüq (köç yeri), Rük (tayfa, 

“toxum”, nəsil), kimi saysız qədim türkmənşəli toponimlər mövcuddur. 

Quba toponiminin müxtəlif izahları verilsə də, Quba toponimi qıpçaq 

qollarından biri olan quba tayfasının adını daşıyır (90, s.155). Bütün 

türk coğrafiyasında da Quba etnotoponimi geniş yayılmışdır. Məsələn, 
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Türkmənistanda Quba dağı, Şimali Qafqaz bölgəsində qaraqalpaqların 

yaşadığı ərazidə Qubatay, Kabardin-Bolqar bölgəsində Quba-taba, Qu-

ba-dolqı dağları, Altayda Quba çayı kimi adlar mövcuddur. Samur və 

Vəlvələçay arasındakı ərazini əhatə edən müasir Müşkür toponimində 

izi qalan məskutların (massaqet) da türkmənşəli olması fikri mövcud-

dur (57, s.38-39). Samurdan çənubda yerləşən Müşkür düzənliyinin 

bir hissəsi (Qusar-Xaçmaz rayonları arası) hələ də yerli əhali arasında 

Maskatar adlanır (163, s.176). Müşkür ərazisi tarix boyu Dərbənd ke-

çidindən çənuba və Ön Asiyadan şimala doğru hərəkət etmiş bir çox 

tayfaların axışdığı, III-V əsrlərdə Qafqaz Albaniyasının mühüm strateji 

əhəmiyyəti olan bir vilayəti idi və mənbələrdə “Səddi-Alpan” (57, s.82) 

adı ilə tanınan keçid də məhz bu vilayətdə idi. 

Azərbaycanda sayca ən çox olan etnoslardan avarlar əsasən Şəki-

Zaqatala bölgəsində məskundurlar. 1886-ci il syahıyaalmalarına görə 

avarların bu bölgədəki sayı 40225, 1897-ci ildə 35 min, 1926-ci ildə 19.1 

min nəfər, 1959-cu ildə 17.3 min, 1970-ci ildə 30.7 min nəfər, 1959-cu 

ildə 36 min nəfər, 1989-cu ildə isə 44.1 min nəfər olmuşdur (4, s.92). 

Azərbaycanın cənubunu əhatə edən Lənkəran-Astara bölgəsinin 

toponimlərində də qədim türkmənşəli tayfaların izləri qorunmaqdadır. 

Bölgədə sak tayfalarının adı Sakaşon və Sakşon (Astara) toponimlərin-

də yaşamaqdadır. Astara rayonundakı Toradi (tavur və talış dilindəki 

di-“kənd” sözlərindən) toponimində isə mənbələrdə tavr, taurlay kimi 

qeyd olunan və tədqiqatçılaarın türkmənşəli olduğunu söylədiyi tavar-

tavurlu tayfası iz qoymuşdur (58, s.85). Azərbaycanın Şəki, Qəbələ, 

İsmayıllı kimi bir çox bölgələrində olduğu kimi Astara-Lənkəran böl-

gəsində də qeyri-adi dərəcədə iri qəbirlərin və qəbir daşlarının aşkar 

edilməsi bölgədə oğuz tayfalarına xas olan hündürboy, cüssəli insanla-

rın yaşadığını təsdiq edir. “Gilqamış”, “Manas”, “Dədə Qorqud” kimi 

qədim şumer və türk dastanlarında belə cüssəli insanlardan bəhs edilir. 

Lənkəranın Qurumba kəndində Divəqəb deyilən köhnə, yaşı bilinmə-

yən bir qəbiristanlıq var. Yerli əhalinin söylədiyinə görə, Devəqəb div 

qəbirləri mənasındadır. Bölgədə yayılmış bir mifoloji rəvayətə görə də, 

çox qədim dövrlərdə buralarda div cüssəli adamlar yaşamışlar. Onlar 
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öz torpaqlarını dəfələrlə yadelli basqınlardan qorumuş, düşmənə ağır 

tələfat vermiş, lakin sonda özləri də həlak olmuşlar (100, s.136-137). 

Lerik rayonunun Mastayıl kəndi yaxınlığında eni 5-6, uzunluğu 7-8 

metr Divəkon (Div yeri) adlanan iri yeraltı tikililərdə də vaxtilə nəhəng 

cüssəli adamların yaşadığı rəvayət edilir (yenə orada). 

Avarların böyük bir hissəsi Dagıstanın cənubunda yaşayırdılar. 

Onlar Zaqatala, Balakən rayonları ərazisində, Tala, Abalı, Yuxarı Çar-

daqlar, Aşagı Çardaqlar, Nuxbada, Qırqılı oba (son illərdə dagılıb), Yo-

layrıc, Solban, Meşə-Şambul, Cincartala, Oytala, Paşanoba, Beretbinə, 

Çiçibinə, Məzimçay, Qoçəhməd, Çədərovtala, Kilsəbuqov, Kebeloba, 

Axaxdərə, Zilbal, Mazıx, Qobizdərə, Maqov, Uzuntala, Danaçı, Hotala, 

Abaymə, Katex, Qabaqçöl, Mahamalar, Binə, Sarıbulaq, Car, Yuxarı Ta-

la, Dardoqqaz, Göyəmtala və başqa kəndlərində yaşayırlar(265). Şəki-

Zaqatala bölgəsində yaşayan avarlar Qafqaz dillərinin Dağıstan qrupu-

na daxil olan avar dilinin Zaqatala şıvəsində danışırlar. Avarların etnik 

ozünüadlandırması “maurlal” və ya “marulan” şəklindədir (29, s,16). 

XIX-XX əsrin əvvəllərinə aid mənbələrdə əsrə aid mənbələrdə avarların 

etnik özlərini adlandırmasının “baqualal” “maarulal”, “marulan” şəklin-

də olduğu barədə məlumatlar var (195, s.347; 134, s.23). Avarların bu 

etnik özünü adlandırmasının mənası dəqiq məlum olmasa da, bu, əsa-

sən ... çiy ət yeyənlər” və ya dağlarda gəzən, dağ adamı kimi izah edilir. 

“Avar” sözünü türk dillərindəki “avara” və ya “ayara” sözündən olub 

“çılğın, dikbaş, döyüşkən, dalaşqan və ya dirənən, qarşı gələn kimi də 

izah edirlər (169, s.30; 49, s.16). Görünür, tarixin bütün mərhələlərin-

dən döyüşkən xalq kimi tanınan avarların tez-tez müharibələrə cəlb 

edilməsi də məhz bu xüsusiyyətləri ilə bağlı idi və bu xüsusiyyətlər 

onlara verilən etnik adda da öz əksini tapmışdı. Tədqiqatçılar avarların 

türkəsilli olub digər türk boyları ilə birləşən Göktürk soyundan oldu-

ğunu bildirməkdədirlər (122, s.15). Avarların tez-tez Qafqaza yürüşlər 

edərək bu ərazidə, qafqaz dilli etnoslar arasında onların bir hissəsinin 

həmişəlik məskunlaşaraq tədricən öz dillərini itirən türk tayfası olduğu 

ehtimal edilir (148, s.30). Y. Mahmudov da bu ehtimalın mümkünlü-

yünü qəbul edərək qeyd edir ki, Qafqaz avarlarını türk avarlardan, 
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saxurları saklardan, balkarları bulqarlardan ayırmağa, bunların bir-bi-

rindən tamamilə fərqli etnoslar olduğunu təsdiq etməyə tələsməməli-

yik (199, s.12). XIX əsr rus müəlliflərindən S.B.Bronevski (140, s.370), 

həmçinin, A.Bakıxanov da Qafqaz avarlarını keçmiş avarların nəslindən 

hesab edirdi. A.Bakıxanov qeyd edirdi ki, qüdrətli avar xalqının bir tay-

fası indi də Qafqaz dağlarında yaşayır və öz dilinə, adət-ənənəsinə, 

hökmdarına malikdir (143, s.24). 

Şəki-Zaqatala bölgəsində məskun olan etnoslardan biri də saxur-

lardır.1897-ci ildə saxurların sayı 7,4 min nəf., 1926-cı ildə 15,6 min 

nəfər, 1959-cu ildə saxurlar 6208 nəfər, 1970-ci ildə 6,2 min nəfər, 

1979-cu ildə 8500 nəfər, 1999-cu ildə 15,9 min nəfər olmuşdur (137, 

s.66-68). Hazırda saxurların da bir hissəsi Dağıstanda, bir hissəsi isə 

Azərbaycanın Zaqatala və Qax rayonlarında məskundurlar. Ümumilik-

də saxurların məskun olduğu 29 kənddən 13-ü -Kürdül, Qelmes, Miki, 

Xiyax, Saxur, Süyüt, Muslax, Mişləş, Korş, Cınıx, Attal, Baş-Kələl, Baş 

Muxax kəndləri Dağıstan ərazisində, 16-sı isə - Muxax, Suvaqil, Əlibay-

ramlı, Mamrux, Sabuncu-Laçın, Qum, Gözbarax, Mişleş, Cincar, Çinar, 

Ləkit-Kötükülü, Ağdam-Kələl, Kas, Ələsgər, Üzümlü Azərbaycandadır. 

Azərbaycandakı kəndlərdən 12-si Zaqatala, 4-ü isə Qax rayonu ərazi-

sindədir. Zaqatala və Qax rayonlarının Cincimax (Azərbaycan türkləri 

və saxurlar), Çardaxlar (avarlar və saxurlar), Tala (Azərbaycan türkləri, 

saxur və avarlar), Güllük (Azərbaycan türkləri və saxurlar), Zərnə 

(Azərbaycan türkləri və saxurlar), Mamrux, İlisu, Suvagil, Gözparaq, 

Sarıbaş və başqa kəndlərdə saxurlar Azərbaycan türkləri ilə qarışıq 

halda yaşayırlar. 

XIX əsrdə Rusiya imperiyasının müstəmləkəçi inzibati-bölgü siya-

səti əsasında saxurların yaşadığı ərazilərin bir qismi Dağstanın tərkibi-

nə qatılmışdır. XIX əsrdə Rusiya imperiyası bölgədə həyata keçirdikləri 

inzibati-ərazi islahatları bəhanəsilə İlisu sultanlığını ləğv edərək sultan-

lığının bir qismini Zaqatala dairəsində saxlasa da, Saxur, Söqüd, Qur-

dul, Xiyağ, Muslax, Mikin kimi saxur kəndlərini qopararaq Dağıstan 

ərazisiunə qatmaqla Azərbaycanın qədim tayfalarından olan saxurların 
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parçalanmış, onların yaşadığı ərazinin bir hissəsi Azərbaycan sərhəd-

lərindən kənarda qalmışdı. Bu kəndlərin XIX əsrə qədər Azərbaycan 

ərazisinə daxil olduğunu mənbələr də təsdiq edir. İlisu sultanlığına tabe 

olan 52 kəndin içərisində Saxur, Söqüd, Xiyax, Mikin, Muslax vəs. adına 

rast gəlinir (194, s.27). 

Saxurların etnik özünü adlandırması “yıxbı”dir. Saxur etnonimi 

isə onlara qonşu xalqlar tərəfindən Saxur kəndinin adı ilə bağlı - sa-

xurlular mənasında verilmişdir. Saxurların əsas və qədim yaşayış məs-

kəni məhz Saxur kəndi olmuşdur. E.Lətifova saxur toponiminin qədim 

türk tayfaları olan saklarla bağlı olması ehtimalını irəli sürmüşdür (194, 

s.27-28). 

Saxurlar ləzgi dillərinə aid edilən saxur dilində danışırlar. Sax və 

Qelmes, həmçinin Saxur-Qum, Mişleş, Cınıx, Muxax-Sabunçu, Savigil 

kimi dialektlərə bölünür. Hazırda Saxur dili əsasən dağlıq ərazilərdə 

yaşayan kəndlərin yaşlı sakinləri arasında qorunub saxlanmışdır. Ləkit, 

Zərnə, Muxax, Tala kəndlərində isə XIX əsrin sonunadək saxur dilindən 

istifadə edilsə də əhalinin əksəriyyəti Azərbaycan dilində danışırdı (165, 

s.1). 1886-cı siyahıyaalmasına görə hətta Dağıstan ərazisindəki Qaşqa-

çay, Aşağı Malıx, Yuxarı Malıx, Ağçay, Ləkit, Zərna kəndlərinin əhalisi 

də Azərbaycan dilində danışırdı. 

Şəki-Zaqatala bölgəsində yaşayan etnoslardan olan rutulların isə 

böyük hissəsi hazırda əsasən, Dağıstanın Rutul və Axtı rayonunda, Azər-

baycanda Şəki rayonunun Şin, qismən Köbər - Zəyzid ərazisində həm-

çinin Xırsa, Şorsu, Daşüz, Aydınbulaq kəndlərində yaşayırlar. Putulların 

da saxurlar kimi parçalanmış şəkildə məskun olmasının səbəbi XIX əsrdə 

Rusiyanin Qafqaz bölgəsində apardığı inzibati-ərazi islahatları idi. Rutul 

adı Samurun yuxarı hissəsində yerləşən Rutul kəndinin adından götü-

rülüb. Rutullar bu kəndi Meqed, Mıxad, özlərini isə mıxaşura adlandı-

rırdılar. Saxurlar isə Rutul kəndini mıxana, rutulları isə muxadali adlan-

dırırdılar (166, s.1). Rutullar Dağıstan dillərinin ləzqi qolunun rutul (mu-

xad) dilində danışırlar, muxad, şinaz və s. dialektləri var. 

Azərbaycanın Şəki-Zaqatala bölgəsində məskun olan etnosların-

dan biri də ingiloylardır. Onlar dini mənsubiyyətlərinə görə iki yerə 
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bölünmüşlər. İngiloyların müsəlman hissəsi hazırda Zaqatala rayonu-

nun Əliabad, Əliabad kəndi yaxınlıığındakı Yengiyan kəndində, Mosul 

və Balakən rayonunun Katex çayı yanında yerləşən İtitala kəndlərində, 

xristian ingiloylar isə Qax rayonunun Qax-İngiloy, Zəyəm, Xələf-Tala, 

Qarameşə, Qımır və digər kəndlərdə yaşayırlar (4, s.107). Avar və saxur 

kəndləri də bu kəndlərlə qonşuluqda yerləşir. Qax rayonunun Torağan, 

Şotavar, İngiloy-Kötüklü, Qax-İngiloy, Əlibəyli, İtitala, Əliabad kəndlə-

rində, həmçinin İbaxlı və Əlibəylinin şimalında Böyük Alatəmirdə xris-

tian və müsəlman ingiloylar qarışıq yaşayır. Qum kəndində isə ingiloy-

larla bərabər Azərbaycan türkləri və saxurlar da yaşayır. 

XIX əsrdə Zubarev də ingiloyların aşağıdakı kəndlərdə məskun-

laşdığını yazırdı: Əliabad, Mosul, Yengiyan, Qorağan, Şotavan, Zəyəm, 

Tasmalı, Qandax, Kəpənəkçi (254). XIX əsrin sonlarından etibarən xris-

tian ingiloyar Qax, Qax-İngiloy, Keşqutan, Yengiyan, Tasmalı, İngiloy 

Kötüklü, Zəyəm, Qorağan, Meşəbaş kəndlərində yaşayırdılar. Müsəl-

man ingiloylar isə Zaqatalanın Qandax, Əliabad, İlisu naibliyinin Süs-

kənd kəndində, Qarasu naibliyinin Şotavar kəndində məskun idilər. 

Bölgənin Əlibəyli, Qorağan kimi kəndlərində isə ingiloylar qarışıq ya-

şayırdılar. 

1999-cu ildə Azərbaycandakı siyahıyaalmada 14900 nəfər ingiloy 

(siyahıyaalmada onlar gürcü kimi qeydə alınmışlar) olması qeyd olun-

muşdur (4, s.95). SSRİ-nin dağılmasından sonra gürcü missionerləri-

nin bölgədə aktivləşməsi nəticəsində xristian ingiloyların etnik özünü-

dərketməsində gürcü faktoru güclənmişdir. Müsəlman ingiloyların bö-

yük əksəriyyəti isə özünü azərbaycanlı hesab edir. Buna görə də 1999-

cu il siyahıyaalmasında xristian ingiloylar artıq gürcü kimi qeyd olun-

muşlar. 

Ingiloyların dini zəmində iki hissəyə parçalanması XIX əsrdə müs-

təmləkəçi Rusiyanın bu bölgədə apardığı dini siyasətin nəticəsi idi. Ru-

siya imperiyası “Qafqazın 1500 illik tarixə malik olan xristian mədəniy-

yətinin bərpaçısı” pərdəsi altında bölgədə xristianlığı yaymaq siyasəti 

yüritməyə başlamışdı (208, s.27). Çarizmin bölgədə yarım əsr boyu 
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apardığı bölücü milli-müstəmləkə siyasəti nəticəsində XIX əsrədək ara-

larında heç bir nəfər də olsun xristian olmayan ingiloy etnosu dini 

zəmində iki yerə - xristian və müsəlman ingiloylara parçalandı. Rusiya 

imperiyasının öz məkrli məqsədinə çatması üçün elə bu da yetərli idi. 

Tədricən Rusiya daha da irəli gedərək ingiloy etnonimini tamamilə 

unutdurmaq üçün sənədlərdə tədricən ingiloy adını gürcü etnonimi ilə 

əvəz edirdı. Siyahıyaalma sənədlərində “xristian gürcü”, “gürcü müsəl-

man” “məhəmmədi gürcü kimi qondarma adlarla onların etnik mənşə-

yini unutdurmağa çalışırdı. 1886-cı il siyahıyaalma sənədlərində təkcə 

müsəlman ingiloyları “ingiloy” adı ilə qeyd edir, xristian ingiloyları isə 

artıq birbaşa “gürcü” yazırdılır (75, s.6-8). Rusiyanın XIX əsrin əvvəl-

lərindən bəri apardığı bu uzaqgörən siyasətinin nəticəsində artıq XIX 

əsrin II yarısında xristianlığı qəbul etmiş ingiloyların böyük əksəriyyəti 

öz keçmişlərini unudaraq özlərini gürcü hesab etməyə başladılar. XIX 

əsr rus müəlliflərinin də etiraf etdiyi kimi, ingiloylar xristian və müsəl-

man qruplara parçalanmasına baxmayaraq öz aralarında mehriban 

münasibət saxlayırdılar (158, s.55). Eyni zamanda dini ayrılığa baxma-

yaraq ingiloyların məişət və mədəniyyətiinin bir çox cəhətləri oxşardır. 

Şəki-Zaqatala bölgəsində məskun olan etnoslardan biri də udilər-

dir. Hazırda udilər əsasən Qəbələ rayonunu Nic kəndində (4.465 nə-

fər) və Oğuz rayonunda (70 nəfər) yaşayırlar. XIX əsrin əvvəllərində 

udilər Yelizavetpol quberniyasının bir neçə qəzasında, həmçinin Nuxa 

qəzasında qeydə alınmışdılar. XIX əsrə aid mənbədə Tərtərin sağ sahi-

lində yerləşən Seysulan kəndinin əhalisi də türk dilində danışsalar da, 

özlərini udi adlandırırdılar (58, s.46). XVIII əsrdə Azərbaycanın cənu-

bunda yaşayan Şahsevən türk tayfa birləşməsinin bir qolunun da udulu 

adlandığı məlumdur. Udilər XIX əsrin sonunda Qəbələnin Nic kəndin-

də, Vartaşen (indiki Oğuz) və Tovuz rayonunun Kirzan kəndində ya-

şayırdılar. 1873-cü ilə aid kameral təsvirinə görə Kirzan kəndində 29 

tüstü və 198 nəfər yaşayırdı, 1885-də isə 26 ev və 132 nəf var idi (242, 

s.44; 203, s.195). 

Udilərin ümumi sayı 1880-cı ildə 10000, XIX əsrin sonunda 8000, 

1910-cu ildə 5900, 1926-da 2500, 1959-da 3700, 1979-da 7000 nəfər 
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qeydə alınmışdır (27,s.213). 1989-da dünyada udilərin ümumi sayı 

8652, 1992-ci il məlumatına görə isə 5.241 nəfər olub. 1999-da Azər-

baycanda 4152 udi qeydə alınıb. 

 

Azərbaycanda udilərin sayı 

 1880 10.000 

 1897 4.000 

 1910  5.900 

 1926  2500 

 1959 3700 

 1999  4152 

 
Hazırda talışlar Azərbaycanın cənubunda Lənkəran-Astara böl-

gəsində İranla sərhəd bölgəsində məskundurlar. Talışlar əsasən Astara, 

Lənkəran, Lerik, Masallının cənub-şərq bölgələrində Azərbaycan türk-

ləri ilə birgə yaşayırlar. Talışların məskun olduğu əraziləri İran-Azər-

baycan sərhəd bir-birindən ayırır. Bu bölgə Xəzər dənizi (şərqə doğru) 

və Talış dağları (cənub) arasındakı əraziləri əhatə edirdi. Əsasən Lerik, 

Masallı, Lənkəran və Astara rayonlarında eyni zamanda Cənubi Azər-

baycan ərazisində də, Xəzərin cənub-qərbində məskundurlar. 

XIX əsrdə talışlar Bakı quberniyasının Lənkəran qəzasının cənu-

bunda, həmçinin İranın ətraf rayonlarında (Gilyan) yaşayırdılar. Millerin 

yazdığına görə, Azərbaycanın İran hissəsində talışlar cənuba doğru sahil 

boyu Kepriçalaya qədər ərazilərdə yaılamışlar, həmçinin Ənzəli sərhəd-

lərinədək uzanan Astara (İran), Ciləvənd, Kərgər (Kərgənrud), Asalım, 

və Talışdolab bölgələrdə məskundurlar. Dağlıq ərazidə talışlar giləklərlə 

yanaşı yaşayır. Burada Miller əsas talış kıəndlərindən Tularud, Rek kənd-

lərinin və Zuvanddan Ərdəbilə uzanan dağlıq və dağətəyi ərazilərdə Am-

baran, Küləş, Ceid, Piləçay, Dəlidaş, Kültəpə, Sarıxanlı, Doxultəpə kimi 
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talış kəndlərinin adını çəkir. Bu kəndlərdən təkcə Sarıxanlıda talışlarla 

türklər qarışıq yaşayırdı (197, s.28). Millerin 1925-ci ildə Talış bölgəsinə 

səfəri zamanı Lənkəran qəzasında 46 kənd icması qeydə alınmışdı ki, 

bunlardan 24-ü, əsasən qəzanın şimal-qərb və qərbindəki 24 kənd ic-

masının əhalisi türkdür, 4 kəndi əhatə edən Bolqar kənd icması və Pe-

rembola, Masallı, Şiləvəng, Ərkivan, Boradigah (3 kənd), Qızılavar (3 

kənd), Pornaim, Şingədulan (2 kənd), kənd icmalarında isə talışlarla 

türklər qarışıq yaşayırlar. 16 kənd icmasının əhalisi isə talışlardan iba-

rətdir: Cil, Ərçivan, Putasar, Sütəmordov, Gərmətük, Girdani, Rvo, Ru-

dəkənarud, Təngərud, Vəri, Zenoni, Kələvəz, Leri, Mistan, Orand, Sori 

(197, s.24). Miller Lənkəran əhalsinin ümumi sayının 12.000 nəfərə çat-

dığını və şəhər əhalisinin hər zaman türklər olduğunu qeyd edirdi (197, 

s.27). 

1859-1864-cü il məlumatlarına görə Lənkəran qəzasında talışla-

rın sayı 34.444 nəfər idi (171, s.91). 1897-ci il siyahıya almalarında Lən-

kəran qəzasında talışların sayı 34.991.nəfər, 1914-cü ildə isə 77.066 nə-

fər, 1921-ci ildə 65.206 nəfər, 1926-cı ildə 77,3 min nəfər qeydə alınıb 

(225, s.15-16.). 

XIX əsrin əvvəlində bir çox müəlliflər talışların öz doğma dilləri 

ilə bərabər Azərbaycan dilindən ünsiyyət vəitəsi kimi istifadə etdiyini 

yazırdı (193, s.203; 210, s.2). Maraqlıdır ki, İranda yaşayan talışlar ara-

sında da, xüsusilə Tavaleş əhalisi arasında azərbaycan dili geniş yayıl-

mışdır (255). 1978-ci ilin məlumatına görə Cənubi Azərbaycanda ya-

şayan talışların sayı 90 min nəfərə qədərdir (138, s.362). 

XX əsrin əvvəllərində N.Y. Marr yazırdı ki, talışlar özlərini “tolış”, 

“taləş” adlandırırlar (198, s.19). Talışların etnik özünü adlandırması tək 

halda “toliş” və cəm halda “tolişon”dur. XIX əsrə aid mənbələrdə talış-

ların pornaimlər, alarlar, oratlılar, perimbalılar, səfidatlar, zuvandlılar 

və zuvandlılarıdan ayrılan drıqlı və piranlılar kimi tirələrinin adı çəkilr 

(182, s.549-550). Hətta Lerik rayonu ərazisi qəbilələrinə görə 4 hissəyə 

ayrılır: Zuvand, Piran, Orand, qışlaqları Təngərud bölgəsində, yaylaq-

ları isə Toradidən yuxarıda dağlarda olan Dırığ tayfası (6, s.160). Yerli 
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əhali arasında Zuvand və Orand qəbilələrinin mənşəyi ilə bağlı rəva-

yətdə deyilir ki, Zuvand və Orat qardaşları bu ərazilərə Çin-Maçindən 

gəlmişlər (124, s.75). Bunula bağlı xalq arasında belə bir deyim də var: 

 

Orat Zuvand gəlib Çin-Macindən 

Düşmənləri qırıbdular oçindən (yəni kökündən). 

 

Miller bu bölgədə talış dilinin xüsusi ləhcəsində danışan derej 

tayfasını (talış dilində “de”-iki, “roj”-yol deməkdir) yox olmaqda olan 

xalq adlandırır. Derejlərin İran Talışından Kərqənrud bölgəsindəki Li-

sar adlı yerdən gəldiyi söylənir (197, s.30). Miller derejlərin cəmi 30 

ailədən ibarət olub yarımköçəri həyat keçirdiyini, Quynaqer və Qaqa-

ren kəndləri arasında yerləşən Miyanxu kəndində qışlayıb, Qız yurdun-

da isə yaylaq yerləri olduğunu qeyd edir. Son illər derejlər oturaq hə-

yata keçmişlər. Çayfud, Siyov, Xamuat, Coni, Tuli kəndlərində yaşayır-

lar. Çarujlarin da (talış dilində ço-başqa, roj-yol) isə İranın Talışdolab 

ərazisindən gəldikləri söylənir (197, s.31). Çarujar talışlardlardan fərqli 

geyinirdilər. Kişilər geydilkləri arxalıqlarda bəzək üçün parçadan “ya-

lançı” cib qoyurdular, qadınlar isə alınlarına xırda pullardan “raza” ad-

landırdığları bəzək asardılar (270). Talışlar arasında mələv, xələv, gilək 

tayfaları da yaşayır. XIX əsr mənbələrində talışların Delaqardı tayfasının 

adı çəkilir. Onların daha çox qədim adət-ənənəni qoruyub saxladığı 

barədə məlumat verilir (193, s.244-245). Delaqardılar Talış dağlarının 

şimal ətəklərində İnç, Qarayaru, Hüsanü çayları boyu ərazilərdə məs-

kun idilər (193, s.246-247). Talış tayfalarından olan səfidatlar türk ləh-

cəsi ilə, perimbala və alarlar isə talış dilində, delaqardılar isə talışın 

daha fərqli ləhcəsi ilə danışırdılar (193, s.250-251). XIX əsrdə şahsevən 

tayfalarına qoşulan talış-mikeyli, rzabəyli kimi talış tayfalarının da adı 

çəkilir (116, s.203-204). 

Talışların mənşəyi barədə tədqiqatçıların müxtəlif fikirləri var. 

Tarixi-etnoqrafik ədəbiyyatda talışların mənşəyi kadusilərə, həmçinin 

kaspi, qel, telumai, talai (tal) tayfaları ilə bağlı olduğu ehtimal edilir 
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(57, s.22; 269; 211, s.43-48). Talışların etnoqenezində mühüm rol oy-

nadığı ehtimal edirlən kaspi, kadusi, qel, telumai, talai (tal) tayfaları 

antik yunan müəlliflərinin məlumatına görə e.ə I minilliyin II yarısında 

Xəzər dənizinin cənub-qərb sahilərində yaşayırdılar. Telumaylar Xəzə-

rin cənub-qərb sahilində, talailər Təbriz yaxınlığında yaşayırdılar. Antlk 

mənbələr bu tayfaların Qafqaz Albaniyasında da məskun olduğunu ya-

zırdılar (247, s.101). 

Talış etnoniminin orta əsr ərəb mənbələrində adı çəkilən Tale-

san dağ adından əmələ gəldiyi ehtimal olunur (29, s.299). XIX əsrdə 

Talış, Taləş çoğrafi adı Bakı, Elizavetpol, İrəvan quberniyalarında da 

geniş yayılmışdı. Bu adda Bakı quberniyasının Quba qəzaında 1, Şamaxı 

qəzasında 3 kənd (Bunlardan biri Talış-nuri adlanırdı) kənd mövcud 

idi. Hazırda İsmayıllı rayonuna aid olan Talıstan kəndi də XIX əsrdə 

Göyçay uezdinə aid idi (198, s.19). Ümumiyyətlə Talaş, bütün türk coğ-

rafiyasında, məsələn, Orta Asiyada, Sibirdə, Türkiyədə geniş yayılmış 

etnotoponimdir. 

Azərbaycanda məskun olan etnoslardan kürdlər 1993-cü ilədək 

əsasən Azərbaycanın Kəlbəcər, Laçın rayonunun Qarakeçdi, Çıraqlı və 

Minkənd kəndlərində, Qubadlı Zilanlı, Şotlanlı kəndlərində, Zəngilan, 

Naxçıvan ərazilərində yaşasalar da ermənilərin Kəlbəcər, Laçın, Qubad-

lı, Zəngilan torpaqlarını işğal etməsi nəticəsində Azərbaycan türkləri 

ilə bərabər kürdlər də yaşadıqları bu torpaqlardan qovularaq didərgin 

salınmış, Azərbaycanın digər şəhər və rayonlarına məcburi köçkün ki-

mi səpələnmişlər. 

XIX əsrin əvvəllərindən etibarən Rusiya imperiyasının Qafqazı iş-

ğalından sonra kürdlərin Cənubi Qafqaza axını gücləndi. Türkmənçay 

müqaviləsindən sonra kürdlər 1813, 1828, 1914-cü illərdə İrandan Azər-

baycanın Qarabağ, Sürməli, Naxçıvan, Cəbrayıl, Cavanşir Zəngəzur və 

digər bölgələrində məskunlaşmışdılar. Kürd kəndlərinin əksəriyyəti Rus-

İran müharibələrindən sonrakı köç nəticəsində yaranmışdı və kürdlərin 

arasında demək olar ki, bütün yaşlı nəsil öz kəndlərinin yaranması tari-

xindən xəbərdar idilər (271,s. 34-35). Zəngəzur qəzasının ən iri kürd 

kəndlərindən olan Ağcakənd, Minkənd (Laçın) kimi kəndlərdə kürdlər 
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əhalinin 20%-ni təşkil edirdi. XIX əsrin II yarısında Şərur-Dərələyaz qə-

zasından da kürdlər bu kəndlərə gəlmişdilər. Tezliklə kənd böyüyərək 

Bozlu, Ağcakənd, Mirik, Kamallı kimi bir neçə kəndə bölündü. Sonralar 

Ağcakənd, Minkənd əhalisinin bir qismi Kəlbəcər ərazisində də Oruclu 

və Ağcakənd kəndlərinin əsasını qoydular (271, s.35-36). Bu ərazidəki 

Aşağı Şurtan kəndi əhalisi də Laçının Mirik kəndindən gəlmişdilər. XX 

əsrin əvvəllərində M.Baharlı Bərgüşad, Babılı, Qaraçorlu, Şadmanlı, Şey-

lanı, Siyanlı, Tərtərli kimi onlarla kürd nəslinin adını çəkir (125, s.33-

62). O, Zəngəzur bölgəsində: Qaralar, Qarachalli, Sisyan, Kurdəhaci, Qa-

zikurdarli, Kurdeli, Kurdqala, Cəbrayıl bölgəsində: Kurdmahmudlu, 

Mahrızlı, Kurdcapik, Kurdəfəndilər, Şərur-Dərələyaz bölgəsində: Pesyan 

(Pusyan) kəndlərinin olduğunu qeyd etmişdir (125, s. 56-57). 

XX əsrin əvvələrində bölgədə əhalinin etnik tərkibinin öyrənilməsi 

ilə bağlı aparılan ekspedisiyalar nəticəsində Laçın rayonunda Zerti, 

Minkənd, Bozlu, Kamallı, Qalaça, Çıraxlı, Ağcakənd, Qarakeşiş, Ağbu-

laq, Şeylanlı, Katos-binə, Çaybinə adlı kürd kəndləri qeydə alınmışdır 

(147, s.34). XX əsrin əvvəllərində Laçın rayonunun Ağcakənd və Min-

kənd kəndlərindən kürdlər Kəlbəcər rayonunun Oruclu və Ağcakənd 

ərazisinə köşmüşdülər. Kəlbəcər rayonunun kürd kəndlərindən Aşağı 

Şurtan da Laçın rayonunun Mirik kəndindən gələn kürdlər əsasında 

məskunlaşmışdı (147, s.35). XIX-XX əsrin əvvəllərində Laçında yaşayan 

kürdlər Kəlbəcərdə Tövladərəsi, Taxtabaşı kimi kəndlərdə də məskun-

laşaraq Azərbaycan türkləri ilə qaynayıb qarışmışlar (42, s.235). Qu-

badlı rayonunun Zilanlı və Şotlanlı kəndləri də kürd kəndləri idi (147, 

s.37). Qeyd etmək lazımdır ki, Naxçıvan bölgəsində də Qaraburun, Ya-

nıx, Qorxmaz, Gelavan, Mahmudkənd kimi kürd kəndləri qeydə alın-

mışdı (yenə orada). 

1897-ci il siyahıyaalmalarına görə Qafqazda 99.832 min kürd, 

Yeliavetpol quberniyasında 3042 kürd məskun idi (147, s.60). XIX əsrin 

sonunda Zəngəzur qəzasında 149 Azərbaycan türkü, 91 kürd kəndi var 

idi (189a, s.42-43). XIX-XX əsrin əvvllərində kürdlərin Qafqazda və 

Azərbaycanda sayı aşağıdakı cədvəldə daha aydın görünür. Məlumat 

Bukşpandan götürülüb (147, s.60-61). 
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1897   Kürdlərin sayı 

Qafqazda 
________________ 
Yelizavetpol qub. 

  99.832 
______ 
3042 

1916 Müsəlman 
kürdlər 

Yezidi 
kürdlər 

Cəmi 

Bakı Quberniyası 501 191 692 

Yelizavetpol 
quberniyası 

3.802 — 3.802 

 
Kürdlərin etnik özünüadlandırması kürd və ya kurmancdır. 1917-

cı ilə olan “Kavkazsiy kalendar” da 1916-da Azərbaycan quberniyaların-

da kürdlər sayına və inancına görə ayrı-ayrılıqda qeydə alınmışdı. XIX-

XX əsrin əvvəllərində kürdlərin böyük əksəriyyəti müsəlman idi. Onla-

rın arasında yəzidilik, əl-allahilik kimi müxtəlif təriqətlər də var idi. 

Kürd dili İran dillərinin şimal-qərb qoluna aid edilir. Bölgədə Azərbay-

can dili həm Azərbaycan türkləri, həm də kürdlərin əsas ünsiyyət va-

sitəsi idi. Baharlı yazırdı ki, ən çox kürdlər Azərbaycan türkləri ilə qay-

nayıb qarışmışlar. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda yaşayan 

kürdlərin adət-ənənələri də Azərbaycan türklərinin adət-ənənələri ilə 

tamamilə eyniyyət təşkil edir Artıq XX əsrin əvvəllərində bu bölgədə 

yaşayan kürdlərin çox az hissəsi kürdcə danışırdı (147,s.63-64). Bunu 

bölgənin beş dairəsi üzrə hazırlanmış cədvəldən də aydın görmək olur: 

 

Dairələr üzrə 
1926 

Kürdlərin 
sayı 

Kürd dilində 
danışanlar 

Kəlbəcər 11993 1438 

Qaraqışlaq 6033 758 

Kürdəhacılı 8173 691 

Muradxanlı 6159 429 

Qoturlu 5885 955 

Qubadlı 5200  
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1989-cu il siyahıyaalmasına görə Azərbaycanda12 min kürd var 

idi. Ermənilərin təcavüzkarlığı nəticəsində Ermənistanda öz ata-baba 

yurdlarından qovulan 200 min azərbaycanlının içində də kürdlər var 

idi. Azərbaycanın daha 6 rayonunun ermənilər tərəfindən işğalı nəti-

cəsində Azərbaycanın cənub-qərb bölgələrində yaşayan bütün kürdlər 

qaçqın vəziyyətinə düşdülər. 

Azərbaycanda məskun olan etnosların sırasına yığcam halda daha 

çox Quba-Xaçmaz bölgəsində Azərbaycan türkləri ilə birgə yaşayan ləz-

gilər, tatlar, xınalıqlar, buduqlar, haputlar, qrızlar da daxildir. 1926-cı il 

sayahıya almasına görə Şahdağ etnik qrupuna daxil edilən ceklər-3.167 

nəfər, buduqlar-1.993 nəfər, xınalıqlar-1.311 nəfər idi. Lakin onlar müvafiq 

olaraq cek, qrız, xınalıq dillərində danışsalar da özlərini türk hesab edir-

dilər. Özünü xınalıq sayan 105 nəfər, buduq 1 nəfər, çek, qrız, haput isə 

607 nəf idi. Quba qəzasının 4 dairəsində 3.171 nəf. çek dilində danışan 

var idi. Bunlardan 1.267 nəfər Qonaqkənd, 764 nəfər Anıx, 625 nəfər 

Xudat, 492 nəfər Xaçmaz dairəsində yaşayırdı (195, s.239-241). XX əsrin 

əvəllərində Qonaqkənd dairəsində özünü türk sayan, lakin buduqca da-

nışan əhali 1.988 nəfər idi. Nuxa qəzasında 68 nəfər, Şamaxı qəzasında 

isə 37 nəfər xınalıqlı qeydə alınmışdı (yenə orada). Hazırda buduq di-

lində 3911, xınalıq dilində 4396, qrız dilində 5819 nəfər (bunların 3182 

nəfəri qrızlı, 309-u yergüclü, 1486-sı haputlu, 415-i çekli, 477 nəfəri isə 

əliklidir) danışır. Yeni yaranmılış kəndlərlə birlikdə Şahdağ etnik qrup-

larının yaşayış məntəqələrinin ümumi sayı 95-i ötmüşdür (68, s.24). 

XIX əsrə aid mənbələrdə Quba əyalətinin Şabran, Müşkür, Tip 

mahallarında Azərbaycan dilində (mənbələrdə bu tatar dili kimi qeyd 

edilmişdir), Buduq, Bərmək, Şeşpər mahallarında tat dilində, Xınalıq, 

Yuxarıbaş, Anıxdərə, Sırt mahallarında, xüsusilə də Xınalıq kəndində 

spesifik, daha fərqli bir dildə, Bakı, Quba və Dağıstan əhalisinin anla-

madığı dillərdə danışıldığı yazılırdı. Lakin Azərbaycan dili bölgədə əsas 

ünsiyyət dili idi (192, s.121-122). XIX əsr qafqazşünas müəlliflərdən biri 

olan Bestujev-Marlinski də Azərbaycan dilinin əhəmiyyətini yüksək qiy-

mətləndirərək yazırdı: Avropanı dolaşmaq üçün fransız dili nə qədər 

əhəmiyyətlidirsə, Asiyada da Azərbaycan dilini bilməklə bütün Asiyanı 
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dolaşmaq olar (188, s.162). 

Şahdağ etnik qrupuna aid edilən xınalıqlar, buduqlar, qrızlar, ha-

putlar Quba rayonunda Şahdağın ətəklərində yerləşən Xınalıq, Qrız, 

Buduq, Hapıt, Cək, Əlik, Yergüc kəndlərinin əhalisi müstəqil etnik 

qruplar kimi öz kəndlərinin adı ilə tanınırlar. Yüksək dağ silsilələri əha-

təsində yaşayan, keçilməz yolları olan və belə coğrafi mövqeyinə görə 

təcrid olunmasına baxmayaraq hələ XVIII əsrdən bu 7 kəndin əhalisinin 

mənşəyi, məişəti tədqiqatçılarda maraq doğurmuş, bir sıra tarixi-et-

noqrafik məlumatlar dərc edilməsinə səbəb olmuşdur (161; 159, s.80-

82). Xınalıq kəndinin əhalisi xınalıq, Buduq kəndinin əhalisi buduq di-

lində, Qrız, Haput, Əlik, Çek kəndlərinin əhalisi isə qrız dilində danı-

şırlar. Lakin keçən əsrə aid ədəbiyyatlarda haput dilinin də müstəqil 

dil olduğu qeyd olunub (251; 69). 

Son illər aparılan bir sıra tədqiqatlar Şahdağ qrupuna aid edilən 

etnik qrupların qat, hər kimi qədim alban tayfalarının varisləri oldu-

ğunu təsdiq etmişdir (163, s.15). Aparılan araşdırmalar nəticəsində mə-

lum olmuşdur ki, Xınalıq, Hapıt, Buduq əslində bu etnosların adını 

deyil, erkən orta əsrlərə aid mənbələrdə adı çəkilən və Qafqaz Albani-

yasının şimal-qərbində yerləşən qədim hər və qat tayfalarının məskun 

olduğu Xeni, Hər, Bed mahallarının adını əks etdirir. Bu tayfalar qarlı 

dağ aşırımlarından keçərək Azərbaycanın şimal-şərqində məskunlaş-

mışlar. Xınalıq kəndinin əhalısinin əcdadlarının qədimdə Tufan dağı 

ərazisində yerləşən Xeno şəhərindən gəldiklərini söyləmələri dəfələrlə 

elmi ədəbiyyatda qeyd edilmişdir. XIX əsrə aid mənbələrdə də Azər-

baycanın şimal-qərb hissəsindən Xınalıq ərazisinə qarlı dağ aşırımla-

rından keçən yol barədə məlumat verilir (161, s.394). Tufan dağı da 

məhz Xınalıq ərazisi ilə şimal-qərbi Azərbaycan arasında yerləşir. 

Xınalıqlılar, buduqlular, qrızlılar, yergüclülər, hapıtlılar və ceklilər 

tədricən özlərinin qədim ata-baba yurdlarından daha əlverişli təbii iq-

lim şəraiti olan qonşu Xaçmaz rayonuna da köçmüş, burada yeni ya-

şayış məskənləri salmışlar. Hapıtlıların xeyli hissəsi isə Azərbaycanın 

bir sıra rayonlarında- İsmayıllıda, Ağdaşda, Qəbələdə və başqa yerlərdə 

məskunlaşmışlar. Yeni yaranmış kəndlərlə birlikdə indi şahdağlıların 
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bütün yaşayış məntəqələrinin ümumi sayı 103-ə çatmışdır (251). 

Xınalıqlar haqda statistik məlumatlar 1859-cu ildən qeydə alın-

mağa başlayıb (267). 
 

1859 2300 nəfər 

1886 2200 nəfər 

1921 1800 nəfər 

1926 1400 nəfər 

1976 2500 nəfər 

 

Xınalıq əhalisi 1859-da 2300, 1926-da 1400 nəfər qeydə alınsa da 

onlardan yalnız 105 nəfəri özünü xınalıq adlandırıb. Qalanı siyahıyaal-

mada özlərini türk və ya azərbaycanlı kimi qeyd edib. Buna görə də 

sovet siyahıyaalmalarında onlar ayrıca qeyd olunmamışlar. 1950-ci ildə 

kənddə 800-ə yaxın xınalıqlı yaşayırdı (152). 

Xınalıqlar özlərini tək halda “khət”, cəm halda isə “kettiş”, “ketş-

xalq”, və ya “kəttid”, “kəttidur” adlandırırlar. Leqkobıtov xınalıqlıları “ 

yaşayan qədimlik” adlandırır, xınalıq dilini isə ləzgi dilindən ayıraraq 

müstəqil dil hesab edirdi (192, s.122). Xınalıqlılar qonşu kəndləri özü-

nəməxsus şəkildə, məsələn, Hapıtı İmpə, hapıtlıları isə impit, Cek kən-

dini İnci, cekliləri incit, Əlik kəndini Lek, əlikliləri lekit, Qrız kəndini 

Hom, qrızlıları hottud, Buduq kəndini Budoq, buduqluları isə budoq-

qıd adlandırırlar.Qeyd etmək lazımdır ki, “incit”, “lekit” kəlmələrindəki 

“t” mənsubiyyət şəkilçisi türk dilləri üçün xarakterikdir. 

Hal-hazırda Buduq kəndində 200-300 nəfər əhali yaşayır. XIX əsr-

də 1870-ci ildə Buduqda 2411 nəfər əhali var idi. XX əsrin əvvəllərinə 

kimi Buduqun əhalisi 2500-3000 nəfər təşkil edirdi. Sosial-iqtisadi şə-

raitlə əlaqədar olaraq Buduq sakinlərinin çox hissəsi tədricən kəndi 

tərk edərək ətraf ərazilərdə yerləşmişlər. Budux kəndindən köçənlər 
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Güney-Buduq, Dəli Qaya qışlaq Qaragöz (Qonaqkənd), Ağyazı, Qara-

dağ və s. kimi yeni kəndlər salmışdılar. Müşkür, Şabran rayonlarında 

buduqlar tərəfindən Vəlioba, Hacıoba Şərifoba, Əzizoba, Qaradağlıoba, 

Hacıxanoba, Ağyazı-buduq kimi bir çox yeni oba və qışlaqlar salımışdır. 

Buduq kəndindən ayrılan bu obalar Azərbaycan kəndləri əhatəsində 

olduğu üçün tədricən Azərbaycan türkəri ilə qaynayıb qarışmışlar. Bu-

duqların sayı barədə S.P.Zelinsi, Y.D.Deşeriyev kimi müəlliflərin yazıla-

rından məlumat almaq mümkündür (270). 

 

1886 3420 nəfər 

1926 2000 nəfər 

1958 1000 (Y. Desheriyev) 

1967 1000 (Y. Desheriyev) 

 

Rəsmi siyahıyaalmalarda yalnız 1926-cı ildə buduqlar müstəqil 

etnos kimi qeyd olunub.. 

Buduqlular özlərini “budad”, dillərini isə “budad mez” adlandırır-

lar. “Buduq” isə buduqlulara qonşu xalqlar, etnik qruplar tərəfində ve-

rilmiş addır. “Buduq” sözü qədim türk dillərində “dəliqanlı, hirsli” mə-

nasını verir. Bod kəlməsinə qədim türk abidələrində də rast gəlinir və 

qəbilə, boy, tayfa mənasını daşıyır (92, s.351). Tədqiqatçılar buduqların 

mənşəyi ilə bağlı bir çox ehtimallar irəli sürmüşlər (29, s.176;24). Bu-

duqlulara dair əldə olunan ilk tarixi məlumat Xlll əsrin sonu XlV əsrin 

əvvəllərində yaşamış, Fəzlullah Rəşidəddinin “Came ət – təvarix” (Ta-

rixlərin toplusu) əsərində verilmişdir. Müəllif öz əsərində qeyd edir ki, 

bu qəbilə Tumbine xanın 5-ci oğlu Bat – Kulkinin nəslindən şaxələn-

mişdir (22). Buduq və buduqlular barədə XVIII-XIX əsrə aidə rus mü-

əlliflərinin əsərlərində məlumatlar var (192; 232; 161). Qerberin sözlə-

rinə görə XVIII əsrdə buduq cəmiyyətində Azərbaycan mədəniyyətinin 

təsiri çox güclü idi. A. Bakıxanovun “Gülüstani–İrəm” əsərində Buduğa 

və buduqlulara müəyyən yer verilmişdir. Budux keçmişdə Şirvanşahlar 
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dövlətinin tərkibində olmuşdur. 

Qrız etnosunun tərkibinə cek və hapıtlı subetnik qrupları da daxil 

edilir. Digər Şahdağ xalqları kimi qrızlar haqda da ilk yazılı məlumat 

alman mənşəli rus hərbcisi və səyahətçisi İ. Qerber tərəfindən verilib. 

Qrızlar barədə məlumat verən XIX əsr müəlliflərindən N.Zeydlis qrız-

ları hündürboylu, gözəl üz çizgiləri olan, sarışın xalq kimi təsvir edirdi. 

XIX əsrdə qrızların sayı N.Zeydlisin verdiyi məlumata görə 7767 nəf 

idi. 1926-cı il siyahıyaalmalarında isə 2600 qrız qeydə alımışdı. 1959-

cu il siyahılarında qrızlar müstəqil etnos kimi qeyd edilməmişdilər. 

Hazırda Qrız kəndində 30-40 ev var. Lakin əhalinin söylədiyinə görə 

keçmişdə 777 ev var idi və 800 adam yaşayırmış (93, s.31). XIX əsr 

mənbələrində göstərilir ki, müxtəlif dövrlərdə Qrız kəndindən 39 oba 

ayrılıb. 1870-ci ildə qrızların düzənlik əraziyə - Müşkür bölgəsinə köçü 

sürətlənir və Müşkür bölgəsində 58 qrız obası yaranır. Zeydlis bu 

kəndlərin siyahısını tərtib etmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, Cek və 

Hapıtlı obalarını müəllif ayrı –ayrı qeydə almışdır. Mənbədə Qrız kəndi 

(26 ev), və onun obaları olan Qara-yanıx (20), Digahoba (20), Şuma-

qur-qışlaq (11), Təpə-yataq (7), Qaraxan oba (17), Yardım oba (5), İspət 

yataq (9), Hacı Məhəmməd oba (4), Çinal tala (20), Girdətala (20), 

Sibir oba (15), Uzun oba (81), Hacı Qazma (35) və s. haqda məlumat 

vermişdir. Qrız kəndindən İdris oba, Hacı Nəcəf oba, Lətif oba, Əziz 

oba, Mövlamqulu oba, Nağı oba ayrılmışdır. Qrızlar Quba, Xaçmaz, 

İsmayıllı, Qəbələ rayonlarının bir neçə kəndinə də yayılmışlar (171, s.94) 

Qrızların etnik özünüadlandırması “xərəz” şəklindədir. Qeyd et-

mək lazımdır ki, haput və qrızların etnik özünüadlandırmasının bütün 

formalarında və toponimlərdə “hər” və ya “qər” komponenti iştirak 

edir. Haputlar özlərini “hər” və ya “hereti”, qrızlıları isə “hərəd” adlan-

dırırlar. Buduqlar da qrızları “qerad”, qrızlar isə öz kəndlərini “qərəz” 

adlandırırlar. Vaxtilə qrızların yaşadığı Ərgüc kəndinin adında da “hər” 

etnonimi öz əksini tapmısdır. 

Haputlar əcdadlarının ərəb işğalları zamanı, Hərnə adli bir şəhər-

dən gəldiklərini söyləyirlər. Həqiqətən də Qafqaz Albaniyasının şımal-

qərb ərazisində (müasir Şəki-Zaqatala bölgəsi) Alazan və İori çaylarının 
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qovuşduğu yerdə Hərənta və Hornabuc adlı şəhərlər mövcud olmuşdur 

(59, s.62). Görünür, Hərna Hərənta və Hornabuc adlarının bir növ 

dəyişikliyə uğramış formasıdır. Gəldiyimiz qənaətə görə, şimal-qərbi 

Albaniyanın yuxarıda adını çəkdiyimiz mahalları ilə müasir Şahdağ əra-

zisi arasında qədım tarixi, etnoqenetik əlaqələr mövcud olmuşdur. Qaf-

qaz Albaniyasının şimal-qərbində Alazan və İori çayları vadisində məs-

kun olan qədim hər və qat tayfalarının varisləri olan xınalıqlar, qrızlar, 

haputlar Azərbaycanın şimal-qərbini tərk edib Qafqaz aşırımlarından 

keçərək Azərbaycanin şımal-şərqində məskunlaşmışlar. Hapıtlılar XIX 

əsrin sonlarından etibarən tədricən öz ata-baba yurdlarından daha əl-

verişli təbii iqlim şəraiti olan Xaçmaz rayonu ərazisinə köçməyə başla-

mışlar. Hapıtlar öz kəndlərinin adını “Xafıt” kimi ifadə edirlər. Haput-

dan 57 oba, Qrızdan 37 oba, Buduqdan 12 oba yaranmışdır (69, s.53). 

Quba qəzasının Müşkür (indiki Xaçmaz rayonu) və Şabran mahalla-

rında, həmçinin Göyçay, Şamaxı qəzalarında Dirşalı, Hapıt, Qaradağ 

Hapıt, Hapıtlı Məlikli, Şıx Hapıt və s. adlı kəndlər saldılar (171, s.96-

97). Haputlularıln xeyli hissəsi Azərbaycanın İsmayıllı, Qəbələ, Ağdaş 

kimi rayonlarının ərazilərində də məskən salmışlar. Əlik kəndinin şər-

qində yerləşən Yergüc kəndiinin əhalisi isə tamamilə köçərək Xaçmazda 

Yergüc kəndi saldılar. Kəndin xarabalıqları indi də qalmaqdadır. 

XIX əsrin 80-ci illərində ceklilərin sayı 1277 nəfər qeyd olunmuş-

dur. Ən son məlumata görə isə hazırda Cek kəndinin əhalisinin sayı 

312 nəfərdir. 
 

1886 7767 

1926 2600 (Cek və hapıt kəndləri) 

1958 5000 - 6, 000 (Ö.Desheriyevin məlumatı). 

 
Cek dili barədə ilk məlumat R.Erkertin 1895-ci ildə Vyanada çap 

olunmuş əsərində verilmişdir. Müəllif Qafqazda yaşayan 30 xalqın di-

lindən, o cümlədən buduq, xınalıq dili ilə yanaşı cek dillərini də əks 
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etdirən lüğət tərtib etmişdir (89, s.7). Maraqlıdır ki, ceklilər öz kənd-

lərinin adını “Değ” (Cek) adlandırırlar. Müasir ceklilər özlərini "azər-

baycanlı" kimi qeyd etdirirlər və azərbaycanlıların tərkib hissəsi hesab 

edirlər. Daha çox "Şahdağ qrupu" xalqlarından olan buduqlar, əliklər, 

haputlar, xınalıqlar, qrızlar, yergüclər, həmçinin qalayxudatlılar ilə ge-

niş qohumluq əlaqələri ilə bağlıdırlar. 

Azərbaycanda ləzgilər əsasən, Qusar, Quba, Xaçmaz, Qəbələ, İs-

mayıllı, Oğuz, Şəki və Qax rayonlarında yaşayırlar. Son siyahıyaalmaya 

görə Azərbaycanda ləzgilərin sayı 198 mindir, etnik özünü adlandır-

ması “ləzqiyar”dır. Onların böyük əksəriyyəti Azərbaycanın Quba-Xaç-

maz bölgəsində məskun olsalar da, Göyçay, Qəbələ, Oğuz, Xaçmaz, 

İsmayıllı rayonlarında da yaşayırlar. Şəki-Zaqatala bölgəsinin Qəmər-

van, Əmirvan, Küsnət, Hacallı, Topdağ, Məlikli, Solquca, Sırt Yenicə 

kimi kəndlərdə ləzgilər azərbaycanlılarla qarışıq yaşayırlar. XIX əsrdə 

ləzgilər Nuxa qəzasının Qaytar, Qazmalar, Filfili, Qəmərvan, Laza, Mı-

çix, Küsnət, Coruca və Şin kəndlərində də yaşayırdılar. XIX əsrin 80-cı 

illərinə aid statistik məlumatına görə bu qəzada qəzada ləzgilərin sayı 

1973 nəfər idi (212, s.22-23). XIX əsrdə Quba və ona qonşu rayonlarla 

yanaşı, həm də Cənubi Dağıstanı, habelə tarixi Şabran və Müşkür ma-

hallarını da əhatə edən Quba xanlığının yerində Samur dairəsinin də 

daxil edildiyi Quba qəzası yaradılmışdı. Lakin 1860-cı ildə Quba qəzası 

və ona daxil olan bütün ərazilər Bakı quberniyasına, Samur dairəsi isə 

digər ərazilərlə birgə Dağıstan vilayətinə aid edildi. Nəticədə Qafqazın 

bir çox etnosları kimi (Azərbaycan türkləri, saxurlar, rutullar və s.) 

ləzgilər də müxtəlif inzibati ərazilərdə yaşamalı oldular. Rusiyanın bu 

məkrli inzibati ərazi islahatları nəticəsində şimal-şərqi Azərbaycan böl-

gəsində məskun olan Azərbaycan türklərinin yaşadığı ərazilər də Da-

ğıstan vilayətinə aid edildi. Onlar Cənubi Dağıstanın bir sıra dairələ-

rində və Dərbənd şəhərində yaşamalı oldular (235, s.44). XIX əsrin 80-

cı illərində Rusiya imperiyasının Qafqazda tətbiq etdiyi inzibati bölgü-

sündən sonra Azərbaycanda 40.095 nəfər ləzgi yaşayırdı. Onların 

34.489 nəfəri Bakı quberniyasında siyahıya alınmışdı. Ləzgilər Azər-

baycanın Quba, Nuxa, qismən də Göyçay qəzaları ərazisində qeydə 
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alınmışdılar. XIX əsrin 90-cı illərinə aid statistik məlumatlara görə Qu-

ba qəzasında 47 ləzgi kəndi mövcud idi. 

Ləzgi dili Küre (XX əsrin əvvəllərinədək Dağıstanda ləzgilər özlə-

rini “kürəlilər“ adlandırırdılr), Axtı, Quba olmaqla üç dialektə malikdir 

(25, s.246). “Ləzgi” sözünün mənası çox zaman “dağlarda yaşayan 

adam” kimi izah edilsə də, Usların qənaətinə görə ərəblər islamı qəbul 

etməyə qarşı uzun müddət müqavimət göstərən leq tayfalarını “ləzik”, 

yəni təmiz olmayan (ərəblər müsəlman olmayanları belə adlandırırdı-

lar) adlandırmasilə yaranmışdır (148, s.22). XIX əsrdə A.Bakıxanov özü-

nün “Gülüstan-i İrəm” əsərində ləzgi etnoniminin lazlarla qaynayıb qa-

rışmasından yarandığını ehtimal edir (143, s.16). Hazırda Türkiyənin 

Qara dəniz bölgəsində məskun olan lazlar da özlərini laziq (lezik-lezgi) 

adlandırırlar. Orta əsr müllifləri Azərbaycanın tarixi vilayəti olan Mas-

kutdan (indiki Müşkür) qərbdə, Samurun yuxarı axarında Ləkzan öl-

kəsinin adı çəkirdilər (15, s.108). Lakz ölkəsi sonralar Şirvanşahlar döv-

lətinə məxsus idi (25, s.249). Ləzgilərin əcdadları sayılan qədim leq 

tayfaları və lazlarla bağlı yer adlarına hazırda Şəki-Zaqatala bolgəsinin 

toponimikasında da rast gəlinməkdədir: Laza, Ləkit, Ləkit-Kötüklü, Lə-

kit-Malax, Lək (Kurdul) kimi kənd adlarında bu qədim tayfanın izləri 

qorunub saxlanmışdır. Ləkit toponimini sonuna əlavə edilmiş “t” şəkil-

cisinin əsasən qədim türk dilləri üçün xarakterik olması faktı bölgədə 

türk tayfalarının və türk dillərinin aparıcı mövqeyini bir daha təsdiq 

edir. XIX əsr Bastujev-Marlinski, M.Y. lermontovun kimi rus müəlliflə-

rinin də qeyd etdiyi kimi, türk dili Qafqazda əsas ünsiyyət dili idi (80, 

s.471). 

Tatlar kompakt şəkildə Abşeron, Xızı, Dəvəçi, Quba, Qonaqkənd, 

Şamaxı və Lahıc bölgəsində yaşayırdılar. Tatların bir qismi özünü dağlı, 

fars, zuhun tatı və ya yer adı ilə lahıc adlandırır. Dağlı terminini daha 

çox Xızı, Dəvəçi, Siyəzən tatları istifadə edir. A. Bakıxanov yazırdı ki, 

Şamaxı, Qudyal arasında yerləşən mahalların əhalisi- Şirvan qəzasının 

Göyüz, Lahıc, Qoşunlu, Quba qəzasının Bərmək, Şeşpara, Buduxun 

aşağı hissəsi tat dilində danışırdı (143, s.67). Tatlar Quba rayonunun 

Qonaqkənd ərazisində Vəlvələ çayının sağ sahilindən başlamış, Ataçay 
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sahilinədək olan ərazilərdə, Quba rayonunun Xırt, Güləzi, Afurca, Ör-

düc, Xaltan, Atuc, Cimi, Çiçi, Səbətlər, Utuq, Rustov və b. kəndlərində, 

İsmayıllı rayonunun Lahıc, Əhən, Zəngi, Dahar, Vələsin, Buynuz, Na-

mazgah, Varna, Zərnəva, Müşkəmir, Həftasiyab (Həftəsov) kəndlərin-

də, Şamaxı rayonunun Zarat, Dəmirçi, Məlhəm kəndlərində, Dəvəçi, 

Siyəzən, Xızı, rayonlarının dağətəyi ərazilərində və bir çox Abşeron 

kəndlərində məskunlaşmışdılar (25,s.80). Hazırda da tatlar Azərbayca-

nın Quba, Dəvəçi, Qonaqkənd, Xızı, Abşeron, Lahıc, Şamaxı ərazisində 

yaşayırlar. Azərbaycanın İran dilli etnosları arasında tatlar mühüm yer 

tutur. XIX əsrdə tatlar özlərinə məxsus lokal, səciyyəvi xüsusiyyətlərə 

malik idilər. Tarixi-etnoqrafik ədəbiyatda tatların Azərbaycanın Zəngə-

zur, Naxçıvan ərazilərində də yaşadığı barədə məlumatlar var (172, 

s.12). 

1897-ci il siyahıyaalma sənədlərində Azərbaycanda 91,3 min tat 

qeydə alınmışdı. Bakı qəzasında tatların sayı 34157, Şamaxı qəzasında 

638, Göyçay qəzasında 646, Quba qəzasında 43671 nəfər idi (212, s.22-

23). 

Əslində “tat” sözü etnik ad olmaqdan daha çox irandilli tayfaların 

müəyyən hissəsinə verilən bir addır. Tat” sözünün “başqa nəsil”, “yad 

nəsil” mənasını verdiyini də söyləyirlər. Kaşqarinin lüğətində qeyd edi-

lir ki, türklər fars dilində danışanları tat adlandırırlar. Səlcuq oğuzları 

Cənubi Azərbaycanın yerli, oturaq, türkdilli əhalisini “tat”adlandırırdı. 

Azərbaycanın bəzi bölgələrində, məsələn, Gədəbəydə də Cənubi Azər-

baycandan iş üçün gələn Azərbaycan türklərini tat adlandırırdılar. Be-

ləliklə, “tat” oturaq, əkinçi həyat tərzi keçirən əhalini köçəri türklərdən 

ayırmaq üçün işlədilən türkmənşəli söz olub və sonralar farsları türk-

lərdən ayırmaq üçün işlədilən etnik ada çevrilmişdir. 

Tat etnonimi Qafqazda da orta əsrlərdən bəri farsdilli tayfaya 

yerli türklər tərəfindən verilən addır. Qafqazda məskunlaşan farslar 

tədricən bu etnonimi mənimsəsələr də, özlərinin fars, lahıclı, dağlı kimi 

adlarını da qoruyub saxlamışlar. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda 

yaşayan tatlar bu günədək öz etnik adlarını, dillərini, etnik özünəməx-
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susluğunu qoruyub saxlasalar da, özlərini türk mənşəli azərbaycanlı-

lardan ayırmırlar. 

Azərbaycanda tatların məskunlaşması IV-V əsrlərdə Sasanilərin 

hakimiyyəti dövrünə aid edilir. Tatların mənşəyi ilə bağlı bağlı M.H. 

Baharlı yazırdı ki, İran nəslinə mənsub olan, indi şimal-şərqi Azərbay-

canın dağlıq hissəsində yaşayan bu xalq İranın İsfahan, Təbəristan, La-

hican kimi bölgələrindən Sasani imperiyasının şimal sərhədlərinə Qaf-

qaz Albaniyasının Beşbarmaq, Gilgilçay, Dərbənd sədlərinin çəkilməsi 

ilə əlaqədar olaraq türk tayfalarının basqınlarından qorumaq üçün yer-

ləşdirilmiş qədim fars tayfalarındandırlar (148, s.28). 

XIX əsrdə Bakı quberniyasının Göyçay qəzasınınn Lahıc kəndində 

yaşayan tat əhalisinin də mənşəyi Sasani şahlarının hökmdarlığı döv-

rünə aid edilir. İranın Lahıcan mahalının adı ilə bağlı olan Lahıc ərazisi 

Qafqaz Albaniyasının Girdman knyazlığına daxil idi. Lahıc əhalisi ara-

sında mövcud olan rəvayətə görə İran şahı Key-Xosrov şimalda (Qaf-

qazda) gözəl havası olan, ucqar bir yer seçir və yaxın adamları ilə bu-

rada yerləşərək ömrünü ibadətlə başa vurur. Bu yer Lahıcan mahalının 

adı ilə Lahıc adlanır (236, s.45). Rəvayətə görə, Xosrov Lahıcda olmüş-

dür və qəbri də buradadır. Yerli əhalinin söylədiyinə görə, bunu kəndin 

Zavar məhəlləsindəki 1000 illik qəbir daşlarınln qorunub saxlandlğl qə-

dim qəbiristanlıqdakı Key-Xosrovun adı yazılmış qəbir daşı da təsdiq 

edir. XIX əsrə aid mənbədə 90 yaşlı lahıc sakinin söylədiyinə görə, Lahıc 

keçmişdə sənətkar məhəllələri olan böyük bir şəhər imiş. Burada Qaf-

qaz Albaniyasının böyük şəhərlərində olduğu kimi hər sənətkar məhəl-

ləsinin öz bazarı var idi. Lahıçın Araqird məhəlləsində qoz və baldan 

hazırlanan halvaların satıldığı “Halva dərəsi” kimi yüzədək başmaqçı 

dükanının olduğu “Səngələn” dərəsi kimi bir çox sənətkar məhəllələri 

olan böyük bir bazar olmuşdur (236, s.47). 

Tat dili hind-iran dillərinə aid edilir və bölgələrə görə müxtəlif 

ləhcələri var. Bu Quba, Dəvəçi, İsmayıllı rayonlarında yayılan, Azərbay-

can tatlarının 60%-nın danışdığı şimal ləhcəsi, Siyəzən rayonunun 

Arisküş, Döqquşçu, Yanıxalayaz kəndləri tatlarının danışdığı ləhcə Xızı, 

Siyəzən və Abşeron tatlarının danışdığı və hazırda sıradan çıxmaqda 
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olan ləhcələrdir. 

Azərbaycanda tatların dini mənsubiyyəti ilə bağlı 3 qrupu müəy-

yənləşdirilmişdir: müsəlman tatlar, xristian tatlar, yəhudi tatlar (163, 

s.182). Eramızın erkən əsrlərində İrandan Albaniyaya köçürülən tatların 

bir qismi xristianlığı qəbul etsə də, bir qismi (Xızı, Abşeron, Dağlıq 

Şirvan tatları) islamın yayılması dövrünədək atəşpərəst qalmaqda da-

vam etmiş və ərəb işğallarından sonra islam dinini qəbul etmişdi. Mü-

səlman tatların böyük əksəriyyəti Quba qəzasında yaşayırdılar. Xristian 

tatlar alban kilsəsinin ləğvindən sonra qriqoryan kilsəsinin təsiri altına 

düşsələr də tat dilini qoruyub saxlamışdılar. Xristian tatlar əsasən Quba 

qəzasının (Dəvəçi rayonu) Kilvar, Xaçmaz rayonu, Şamaxının Mədrəsə 

kəndilərində yaşayırdılar (25, s.70). XX əsrin əvvəllərində Kilvar və 

Mədrəsə kəndinin əhalisi tat dilində danışırdı. Yəhidi tatlar qrupuna 

gəldikdə isə tatlarla bərabər Albaniyaya köçürülən yəhudilər İran tay-

faları içərisində uzun müddət yaşadıqları üçün tat dilini mənimsəmiş-

dilər. Buna görə də tatların atəşpərəst qismi islamı qəbul etdiyi dövrdə 

tat dilində danışan yəhidilər yəhudi dinində qalmışdılar. 

XIX əsrə aid mənbələrdə Azərbaycanda ümumilikdə qeydə alın-

mış 79.112 nəfər tat əhalinin 6323 nəfəri yəhudi tatı, 34.540 nəfəri 

müsəlman tatı, 278 nəfəri isə qriqoryan tatı olduğu qeyd olunur (246, 

s.244). 

Azərbaycanda məskun olan və əsasən dağ yəhudiləri adı ilə bili-

nən yəhudilərin böyük əksəriyyəti Qafqaz bölgəsinə tatlarla bərabər 

İran və Mesopotamiyadan köçürülmüşdülər. Ərəb müəliflərindən Mə-

sudi yazırdı ki, “Ənuşirəvan əl Bab və Əl- Əbvab adı ilə tanınmış bu 

şəhəri, onun quru, dəniz və dağlara uzanmış səddini tikdirdiyi zaman 

müxtəlif xalqları... buraya köçürdü (104, s.52). Yəhudilər Azərbaycanın 

şimal və şimal şərq bölgələrində tatdilli əhali ilə birgə yerləşmişdilər. 

Yəhudilələr hələ İranda olarkən tatlarla yanaşı yaşadıqları üçün öz dil-

lərini unudub tat dilinə keçmişdilər. Lakin tatdilli yəhudilərin dillərində 

bir çox semit mənşəli sözlər qorunub saxlanmışdır ki, bu sözlərə xris-

tian və müsəlman tatların dilində rast gəlinmir (163, s.184 ). 

Dağ yəhudiləri özlərini “cuhud” (fars dilində cuhud-yəhudi) və 
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ya”dağ cuhudu”, “yeudi” (yəhudi) adlandırır. XIX əsrdə Rusiya imperi-

yasında da onları “dağ yəhudiləri” adlandırırdılar. XIX əsrdə rəsmi rus 

sənədlərində bütün qafqaz xalqları “dağlılıar” adlandırıldığından qafqaz 

yəhudiləri də müvafiq olaraq “dağ yəhudiləri” adını almışdı. İsrailin 

"Haaretz" qəzetindəki bir məlumata görə, 19-cu əsrdə Cənubi Qafqazı 

istila edən ruslar burada at belində və yapıncı geyimli yəhudiləri gö-

rəndə çox təəccüblənmiş və onlara "dağ yəhudiləri adını vermişlər, bu 

təcrid olunmuş yəhudi icması əsrlərdən Cənubi Qafqazda (Azərbaycan 

və Şimali Qafqazda) yaşayırlar (268). 1888-ci ildə İ.Ş. Anisimov ilk dəfə 

dağ yəhudiləri ilə tatların dilindəki oxşarlığa əsaslanaraq dağ yəhudiləri 

ilə tatların eyniləşdirilməsi konsepsiyasının əsasını qoymuşdu (129). Bu 

konsepsiya sovet dövründə də inkişaf etdirildi və tədricən dağ yəhudisi 

ilə tat etnonimi tamamilə eyniləşdirildi. Artıq XX əsrin əvvəllərində so-

vet dövründə qafqazşünas A.R. Zifeldt-Simumyaqinin ifadəsinə görə 

dağ yəhudisi termini öz yerini qəti şəkildə “tat” termininə vermişdi. 

İsraildə isə dağ yəhudilərini Qafqaz yəhudiləri adlandırırlar. Dağ yəhu-

diləri yəhudi xalqının ayrılmaz tərkib hissəsidir və yəhudilərin Sefarad 

qoluna məxsusdurlar (258). 

XIX əsrdə dağ yəhudiləri Azərbaycanın başlıca olaraq Quba, Şa-

maxı, Göyçay, Nuxa, qəzalarında və qismən də Bakı şəhərində məskun-

laşmışdılar (25, s.72). Azərbaycanda 1886-cı ildə 8 min, 1912-də 18 min 

dağ yəhudisi yaşayırdı. Onlardan 14 mini Qubada yaşayırdı 1923-də 

Qubada 6 min, 1926-da 11 min dağ yəhudisi yaşayırdı. Azərbaycanda 

yəhudilərin ümumi sayı qeyri-rəsmi göstəricilərə görə 15-18 minə çatır. 

Onun 4 mini Qırmızı Qəsəbədə yaşayır (258). Azərbaycanın Nuxa qə-

zasında isə 1644 nəfər, Şamaxı qəzasında 694 nəfər, Göyçay qəzasında 

5127 nəfər dağ yəhudusi yaşayırdı (212,s.22-23). Azərbaycanda dağ yə-

hudilərinin ən tanınmış məskənləri Quba yaxınlığında Qudyal çayının 

sol sahilində yerləşən Kulqat (Qırmızı qəsəbə), Şamaxı qəzasındakı 

Mücü kəndi idi. Tədqiqatçıların fikrincə kəndin adı İrandakı eyni adlı 

kəndin adından götürülmüşdür (163, s.184). Hələ XVIII əsrdə Mücü 

kəndindəki yəhudi tatların bir hissəsi Şəki-Zaqatala bölgəsinin Varta-

şen (indiki Oğuz) ərazisinə də köçmüşdülər. XIX əsrin 70-ci illərində 



AZƏRBAYCANLILARIN ADƏT VƏ İNANCLARI 

49 

tatdilli yəhudilər yeni kənd Müci-Avtaran kəndinin əsasını qoydulıar. 

Külqat XIX əsrin əvvəllərindən Qırmızı qəsəbə və ya Cuhudlar məhəl-

ləsi adlanmağa başlamışdı. Qırmızı qəsəbədə 1994-cü il məlumatlarına 

görə 5000 nəfər və ya 1050 dağ yəhudi ailəsi yaşayırdı. Azərbaycan 

türkləri, ləzgilər, ruslar isə 150 ailədən ibarət idi. 

Azərbaycanda dağ yəhudiləri bir neçə lokal qrupa ayrılırlar: Quba 

yəhudiləri (quboi) - Qırmızı qəsəbədə yaşayan yəhudilər; Şirvan yəhu-

diləri (şirvoni)- keçmişdə Şamaxı rayonunun Mücü kəndində yaşayan 

yəhudilər; Vartaşen yəhudiləri-Oğuz (Vartaşen) İsmayıllı, Şamaxı ra-

yonlarında məskunlaşan yəhudilər. 

Beləliklə, Azərbaycanın Şəki-Zaqatala, Quba-Xaçmaz, Lənkəran-

Astara, Kəlbəcər-Laçın kimi bölgələrin səciyyəsi, eyni zamanda bu böl-

gələrdə yaşayan əhali - həm Azərbaycan türkləri, həm də bu bölgələrdə 

onlarla birgə yaşayan avar, saxur, rutul, ingiloy, udi, tat, ləzgi, talış, 

kürd, xınalıq, buduq, qrız, dağ yəhudiləri kimiAzərbaycan etnoslarının 

etnoqenetik və etnomədəni əlaqələrini təhlili XIX –XX əsrin əvvəllərində 

Azərbaycanın rəngarəng etnik tərkibə malik olduğunu göstərirdi. Bu 

rəngarənglik, şübhəsiz ki, əhalinin mənəvi mədəniyyətində, adət və 

inamlarında da özünü daha çox büruzə verməli idi. 
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II FƏSİL 

 
XIX-XX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİNDƏ 

AZƏRBAYCANLILARIN TOY ADƏTLƏRİNDƏ 
SPESİFİK CƏHƏTLƏR VƏ ORTAQ ƏNƏNƏLƏR 

 

2.1. Azərbaycan türklərinin toy adətlərinin reğional xüsusiyyətləri. 

Xalqın keçmişini, mənəvi mədəniyyətini, dünyagörüşünü tədqiq etmək 

üçün toy mərasimləri ən qiymətli mənbələrdən biridir. Evliliyin bünöv-

rəsi toy mərasimləri ilə başlayır. Azərbaycan dilində evlənmək, ev qur-

maq hər zaman Azərbaycan xalqı üçün müqəddəs məna kəsb etmişdir. 

“Ev” kəlməsi qədim şumerlərdən bizə miras qalmışdır və şumerlərdə 

ev məbəd anlamına gəlirdi (58, s.71). Görünür, dilimizdəki “ev” sözün-

dən meydana gələn “evlilik” kəlməsi də buna görə müqəddəslik, paklık 

mənasını daşıyır və azərbaycanlıların ailəyə verdikləri dəyəri ifadə edir. 

Mənəvi dəyərləri, inancları kollektiv şəkildə simvolik ayinlərlə ifa-

də edən mərasimlərlə bağlı adətlər hər bir xalqa spesifiklik qazandırır. 

İnsan həyatının ən mühüm mərhələlərini əks etdirən toy, doğum, yas 

mərasimlərin hər biri özünəməxsus adət-ənənə və ayinlərlə müşayət 

olunmuşdur. Xalqın minilliklər boyu mövcud olan qədim dünyagörüş-

lərinin qalıqlarını, yaşayış tərzini, həyat təcrübəsini məhz bu mərasim-

lərdə müəyyən qədər izləmək mümkündür. Getdikcə bir çox qədim 

ayinlərin qalıqları, təəssüf ki, yalnız yaşlı nəslin yaddaşlarında qaldığı 

üçün bunların yazıya alınması zəruridir və bu proses tədqiqatçıların 

üzərinə düşür. 

XIX-XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan toyları simvolik ayinlər, 

folklor, oyunlar, rəqslər, tamaşa-oyunlar, zorxanalarla müşayət olunur-

du. Toy mərasimlərimizdə icra olunan ayinlər, əsasən, yeni evlənənləri 

bəd nəzərdən və pis ruhlardan qorumaq, xoşbəxtlik və səadət bəxş 

etmək, ruhları razı salmaq məqsədilə edildiyi üçün onların kökü tarixin 

dərinliklərinə -təbiət, göy cisimlərinə sitayiş, əcdad kultu, magiya kimi 
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qədim inanclar sisteminə gedib çıxır. Lakin toy mərasim ənənələrimiz 

əsrlər keçdikcə tədricən özünün bir sıra qədim elementlərini itirmiş, 

mərasim ayinləri tədricən oyun-tamaşa səciyəli olmağa başlamışdır. 

Azərbaycanın etnik rəngarəngliyi ilə seçilən Şəki-Zaqatala, Quba-

Xaçmaz, Lənkəran-Astara kimi tarixi-etnoqrafik bölgələri toy mərasim-

lərinin, adət və ayinlərinin rəngarəngliyi baxımından da zəngin və rən-

garəngdir. Əsrlər boyu yanaşı yaşama və bir-birinin mənəvi mədəniy-

yətlərindən təsirlənmələr həm Azərbaycan türklərinin, həm də bu böl-

gələrdə məskun olan digər etnosların adət-ənənələrində, o cümlədən 

toy mərasimlərində özünəməxsus çalarlar yaratmış, toy mərasimlərinin 

spesifik regional xüsusiyyətlərinin də formalaşmasına səbəb olmuşdur. 

Mərasim ənənələrinin regional baxımdan öyrənilməsi bütövlükdə Azər-

baycan mənəvi mədəniyyətinin spesifik xüsusiyyətləri, mərhələ və tə-

şəkkül prosesləri barədə daha dəqiq qənaət əldə etməyə imkan verir. 

Tədqiqata cəlb etdiyimiz bölgələrdə yaşayan Azərbaycan türklə-

rinin toy mərasimlərində Azərbaycanın hər yerində olduğu kimi “qız 

bəyənmə”, “elçilik”, “nişan”, “paltarkəsdi”, “xınayaxdı”, “toy”, “duvaq-

qapma”, “üzəçıxdı”, “ayaqaçdı” kimi mərhələlər icra olunsa da bu mə-

rasimlər müəyyən regional xüsusiyyətlərə də malik idi. Məsələn, Lən-

kəran-Astara bölgəsində toy mərasimlərinin mərhələləri daha fərqli şə-

kildə "qızgüddü", "hə alma”, hırdaboy", "bişi-bişirmə" adları ilə icra edi-

lir. Laçın bölgəsində “ad eləmək” adlanan elçilik mərasimi Naxçıvan 

bölgəsində “bəlgə vermə” adlanırdı. Mərasimlərin mahiyyəti eyni olsa 

da onların icra tərzi və adlarında lokal xüsusiyyətlər müşahidə olunur. 

Azərbaycanda qız bəyənmə adətən toy-nişan məclislərində, bahar 

mərasimlərində olardı. XIX əsrdə Oğuz bölgəsində qız bəyənmə adəti-

nin spesifik formalarından biri gənclərin bir-birini bəyəndikləri zaman 

qırmızı alma verməsi idi. Toy, bayram mərasimlərində açıq havada ke-

çirilən kəndirbaz tamaşalarına baxmaq üçün gələn qız-gəlinlər halay 

vurub bir tərəfdə dayanardılar. Onlara baxmağa çıxan cavanlar gözaltı 

etdiyi qızları at çapmaq, qılınc oynatmaq ilə özlərinə cəlb etməyə çalı-

şırdılar. Bəyənilən qıza alma atılardı. Qızın əyilib almanı yerdən götür-

məsi razılıq əlaməti hesab olunardı (81, s.289). Bu ənənənin izlərinə 
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Kəlbəcərdə də rast gəlinir. Bölgənin mərasim və ənənələrinin təsvir 

edildiyi “Dəlidağdan salamlar” poemasında bu adət belə təsvir olunur: 

 

Toy günündə nəmərə at çapardıq... 

Qızlar alma atsa göydə qapardıq (37, s.60). 

 

Toy zamanı verilən almanı ”toy alması”, “yar alması” deyə uzun 

müddət saxlardılar. Azərbaycan folklor nümunələrində almanın sevgi, 

qismət, bəyənilmək simvolu kimi mühüm yeri olmuşdur. Hətta bunun-

la bağlı Azərbaycan folklorunda qədim bir bayatı vardır: 

 

Əzizim yar alması, 

Ağacda bar alması, 

Toydan bir gözəl gəlir, 

Qoynunda yar alması. 

 

Bir çox Azərbaycan nağıllarında da, məsələn, “Şahzadə və qurba-

ğa”, Ceyranın nağılı” və s. almanın sevgi, qismət simvolu kim çıxış et-

diyi qızbəyənmə adətini izləmək mümkündür. 

XIX əsrdə Şəki-Zaqatala bölgəsində görüçü və ya araçı vasitəsilə 

qızbəyənəmə adətini R. Əfəndiyev belə təsvir edirdi: “Yerə kələğayı sa-

lıb qızı onun üstündə gəzdirərdləlr ki, görsünlər kələğayı qırışmır ki... 

Qırışmış olsa dabanı çatlaqdır, deyə almazdılar. ...Əlinə aftafa-ləyən, 

dəsmal verib ələ su tökdürərdilər... Evin yerinə bir neçə şey atardılar 

və qızı yanlarına çağırardılar. Qız içəri girdiyi zaman şeyləri yığa-yığa 

gəlməsə idi o qızı almazdılar...”(10, s.407). Bu bölgədə qız bəyənmək 

üçün oğlan qız evinin kənarında qoz ağacına çıxıb qıza göz qoyması 

adəti vardı. 

Azərbaycanda adətən bahar bayramı ərəfəsində hər məhəllə, oba, 

nəsil təbiətin qoynunda bayram mərasimi keçirər və burada gənclər 

özlərinə adaxlı seçərdilər. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında (“Qantu-

ralı” və “Bamsı Beyrək” boylarında) keçmişdə qız bəyənmənin daha 

qədim ənənələri olduğu da özünü göstərir (81, s.289). Azərbaycanın 
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hər yerində təbiətin, yaşıllıq ilahəsinin şərəfinə keçirilən qədim ayinlə-

rin izlərini daşıyan “Yaşıl yarpaq, qızılgül”, ”Cəhribəyim”, “Gül verdi” 

kimi qədim bahar mərasimləri polietnik bölgələrdə “Mərəkə”, Ukur”, 

“Qorqud”, “Vərtivər” və s. adlanırdı. Şəki-Zaqatala bölgəsində tənbur, 

qara zurna, nağara ilə müşayət olunan iməcilik mərasimi zamanı da 

qız bəyənmə ənənəsi mövcud idi. Quba-Xaçmaz bölgəsində isə bahar 

bayramı ərəfəsində hətta “Mürvət toyu” adlanan qədim bir ənənə də 

icra olunardı: kəndin camaatı yığışaraq atasız-anasız gənclərin toyunu 

edərdilər. Bu mərasim həm də xalqın qarşılıqlı yardım ənənələrini də 

əks etdirirdi. 

Lənkəran-Astara bölgəsində yerli əhalinin ifadə etdiyi kimi “qız-

güddü" (qızbəyəndi) adətinə görə oğlan anaları qızları hamamda, tən-

dirxanalarda, mal-qara sağarkən, ev şirələyərkən və s. yerlərdə gözaltı 

edər, qız evinə göndərdikləri ağbirçəklər vasitəsilə qızın, ilk növbədə, 

səliqəsini, qızın danışığını, yerişini, duruşunu, qonaqlara necə qulluq 

göstərməsini öyrənərdilər. 

Azərbaycanda qız istəmə-elçilik mərasiminin gününün, saatının 

secilməsinə də hər zaman xüsusi diqqət edilmişdir. Bunu XIX əsr rus 

müəllifləri də qeyd edirdilər (170, s.79). Bu xalqın astroloji inamları ilə 

bağlı idi. Qədim dövrlərdən bəri Azərbaycan əhalisi ulduzların onların 

məişətinə, həmçinin ailə həyatına təsir göstərdiyinə inanaraq öz fəaliy-

yətlərini bu səma cisimlərinin hərəkətinə uyğunlaşdırmağa çalışırdılar. 

Gün boyu səma cisimlərinin göy üzündə yerdəyişməsini müşahidə 

edən insanlar hər bir ulduzun özünəməxsus təsir gücü olduğuna ina-

nırdılar. Bu ənənənin izləri Azərbaycanın XIV əsr klassiklərindən Əssar 

Təbrizinin “Mehr və Müştəri” əsərində də özünü büruzə verir: Əsərdə 

münəccimə toy gününü ulduzların yerdəyişməsinə görə müəyyən et-

məsi həvalə edilir: “Tapşır ki, yoxlasınlar ulduzların seyrini, İxtiyara 

elmi üzrə axtarsınlar xeyrini” (36, s.226). Məhəbbət və sevgi simvolu 

olan Zöhrə ulduzunun Yerə təsir göstərdiyi zaman məhz günortaya 

qədər olan vaxt hesab edildiyi üçün, görünür, xalq arasında nişanın, 

toyun, nigah kəsilməsinin günorta saatlarında başlanmasının daha 

uğurlu olacağına inanılmışdır. 
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Elçilik üçün isə həftənin günlərindən (duz, süd, adna, xas, bənə-

miyyə, cümə) adna (IV gün) və xas (V gün) gününün axşamı xalq 

arasında uğurlu zaman sayılırdı. Günün vaxtları (dan, ajım, övnə, ikin-

di) içərisində isə ikindidən, yaxud alatoranlıqdan sonra cəşt (axşam 

saat 8-10 arası) elçilik üçün münasib vaxt sayılırdı (55, s.356). Şənbə 

və çərşənbə günləri isə bir qayda olaraq bəd, nəhs günlər sayılırdı. 

Azərbaycan türklərinin adətincə Şəki-Zaqatala bölgəsində də əv-

vəlcə analar qız evinə gedər, ... “qıza bir bəlgə verib danışıq üçün kişi-

lərin buraya gəlməyi vəd edilər... Əgər qudalıq baş tutmazsa qız evi 

bəlgə götürməyib elçilərə deyir ki, biz öz başımıza söz verə bilmərik, 

kişimizə gənəşib sizə xəbər göndərərik (10, s.407). Azərbaycan türkləri 

arasında geniş yayılmış “Bəlgə vermə” adəti Naxçıvanda yayğındır. El-

çilərə ilk razılıq verildikdən sonra oğlan anası qızın başına özü ilə gə-

tirdiyi yaylığı bağlardı. Bu “bəlgə vermə” adlanırdı (67, s.19). Elçilik 

öncəsi alınan belə razılıq tədqiqata cəlb etdiyimiz bölgələrdə “diləmə”, 

“ağız bilmə”, “sözaldı”, “hana” (Balakən rayonu), “hanqa” (Şəki rayonu) 

“hə-yox”, ”çorəkkəsmə”, xatircəmlik”, ”razılaşma” (Quba-Xaçmaz bölgə-

si), “kütəh üzdü” (Quba rayonunun Söhüb kəndi) adlanır. Qubanın 

Alpan kəndində elçilik zamanı ağsaqqallar “xalq arasında “ələfdi” kimi 

tələffüz olunan “Əlverdi” və ya “əl öpdü” mərasimi icra edirdilər. Ra-

zılıq əlaməti olaraq hər iki tərəfin ağsaqqalı diz üstə qarşı-qarşıya du-

rur, bir-birinə əl verib öpürdülər. Türk xalqlarına məxsus olan bu adət 

Altay türklərində də mövcud idi və “kol quduju” adlanırdı. Tuvinlərdə 

isə bu bu adət “kaldak” adlanır (231, s.52). 

Bəzən elçilər gəlişlərinin məqsədini rəmzi ifadələrlə də bildirirdi-

lər. Şəki-Zaqatala bölgəsində adətən elçi gələn ağsaqqallar öz sözlərini 

“Əl mənim, ətək sənin” ifadəsi ilə başlardılar. Bu artıq qız istəmək 

anlamına gəlirdi. Maraqlıdır ki, keçmişdə Orta Asiya və Qazaxıstanda 

kiçik yaşlı uşaqların bir-birinə ad edilməsi mərasimi uşaqların köynə-

yinin ətəyinin kəsilməsi ilə müşayət olunurdu (187, s.87). Görünür, 

elçiliklə bağlı yuxarıdakı xalq deyimi də bu qədim türk adətinin qalıq-

larıdır. Adətə görə birinci dəfədən razılıq verilməzdi. Oğlan adamı 
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müxtəlif bəhanələrlə bir neçə dəfə xalq arasında deyildiyi kimi “əli ətə-

yindən uzun” geri qayıdardı. Keçmişdə Şəki-Zaqatala bölgəsinin xna 

toylarında nümayiş etdirilən “Quda-quda” oyununda da elçilik mərasi-

minin belə spesifik xüsusiyyətləri öz əksini tapmışdı. 

Elçilik zamanı Azərbaycanın əksər bölgələrində razılıq simvolu 

kimi şirin çay içildiyi halda, Şəki-Zaqatala və Quba-Xaçmaz bölgələri 

üçün elçilərin çörək kəsməsi xarakterik idi. Çörək kəsdikdən sonra tə-

rəflərdən heç biri sözünü geri götürə bilməzdi. Məlumdur ki, qədim 

Azərbaycan ənənələrinə görə çörək kəsmək insanla ömürlük dost ol-

maq, həm də bir and icmə mərasimidir. Şahdağ xalqlarında da elçilikdə 

çörək kəsilsə də bu, bir qədər fərqli formada- lavaşdan dürmək düzəl-

diərək kəsilirdi. 

Azərbaycanın bir çox bölgələrində “şirinlik”, “şirinçay” adlanan 

“Şirniiçmə” mərasimi isə bəlgədən ber neçə gün sonra icra edilərdi və 

bu mərasimdə qıza nişan paltarı və üzük gətirilirdi. Naxçıvanın ayrı-

ayrı bölgələrində bu adət “şirni”, ”şirniiçmə”, “şərbət”, “qəndqırma”, 

Ordubad şəhərində və bəzi kəndlərində “dağıtma”, paralel olaraq “məc-

lis” Anadoluda “şirinlik”, “şirincəlik”, türkmənlərdə “şirinlik”, “şirin”, 

Orta Asiyanın və Altayın türk xalqlarında ”quda” (elçilik mənasında), 

”Kuda”, “kudasel” adlanır (67, s.19). 

Lənkəran-Astara bölgəsində kişi elçilərin gəlişi “qəlyan-şirni”, bə-

zən də “ağsaqqal plov” adlanırdı. “Ağsaqqal plov”un xərcini oğlan evi 

çəkərdi. Bunun üçün acılıq əlaməti olan soğan, bibər və duzdan başqa 

bütün ərzaqları göndərirdilər. Bu məclisdə elçilər qızın atası ilə kəbin 

haqqlını və hırdaboy gününün (kiçik toy və ya qız toyu) vaxtını müəy-

yənləşdirirdilər. Lənkəran bölgəsində buna “xırdaba” və ya “hırdava” da 

deyirdilər. Bu mərasim zamanı oğlan evindən qız evinə toy ləvazimatı 

karavanı ilə musiqiçilər də gəlirdi. 

Laçın bölgəsində kiçik nişan “ad eləmək”, Şəki-Zaqatala bölgəsin-

də isə bəlgə Quba rayonunun Alpan, Rük, Qarxun, Qonaqkənd kənd-

lərində “üzük-fitə” adlanır. Bu mərasimə Şəki kəndlərində “üzük tax-

ma” da deyirlər. Quba rayonunun Alpan, Rük, Qarxun, Qonaqkənd 

kəndlərində oğlan evi özü ilə şirniyyat, kəllə qənd, “barmaxcil və ya 
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“barmaqca” adlanan nişan üzüyü, şal və ya kələğayı, bilərzik, bir çüt 

sırğa aparırdılar. Balakən rayonunda qız üçün aparılan baş örtüyü 

“dunca” adlanırdı. Bölgə üçün xarakterik olan qırmızı parçaya bükül-

müş Şəki paxlavası və bükmə, qırmabadam, tel, iriştə kimi şirniyyat 

növləri də aparılırdı. Adətə görə nişanda iştirak edənlər “hərə cib yay-

lığına yarım girvənkə, yaxud bir girvənkə noğul, şirni,... bağlayıb götü-

rüb gedərdilər” (10, s.408). 

Şəki bölgəsindəki adətə görə kiçik nişan vaxtı öğlan atası ilə qız 

atası arasında mehriyə adlı başlıq pulunun miqdarı müəyyənləşdirilirdi. 

Bu zaman qızın anasının və ya ərə getmiş bacısının məhriyyəsinin miq-

darı nəzərə alınırdı və ağsaqqallar götür-qoy edərək optaq bir rəqəm 

deyirdilər. Məhriyə müəyyən miqdar pul, torpaq sahəsi (bağ, əkin yeri), 

müəyyən sayda mal-qara və s. ola bilərdi. Bu oğlanın ailəsinin iqtisadi 

imkanlarına bağlı idi. Başlıq adətən toydan əvvəl “toy danışması “adlı 

məşvərət zamanı müəyyən olunurdu. Buna bəzən “atalıq” və ya “süd 

pulu” da deyirdilər. 

Toydan bir həftə əvvəl adətən oğlan evindən qız evinə gətiriləcək 

ərzağın və ananın qız üstündəki zəhmət haqqınun- “süd pulu”-nun 

miqdarı müəyyənləşdirilir. Naxçıvanda “süd pulu” bir qoyunun dəyə-

rində olardı (67, s.20). Quba-Xaçmaz bölgəsində isə toyqabağı oğlan 

evinin qız evinə aid xərclərini ödəməsi adəti “süd pulu” adlanır. “Süd 

pulu” bir sıra türk xalqlarında da vardır. Bu adət türkmənlərdə “süit 

xakı”, qaraqalpaqlarda “ana sütü haqqı”, başqırtlarda “sot haqqı”, al-

taylarda “süt əmcək” və ya “əmcək-tanq südi”, qazaxlarda “süt hakı” 

adlanırdı (55, s.359). Quba rayonunun Amsar kəndində “süd pulu” 

“qız pulu”, Uçqun kəndində isə altaylarda olduğu kimi “əmcək pulu” 
adlanırdı. 

Toya yaxın oğlan evi qız evindəki toy məclisində sərf olunacaq 

ərzağın miqdarını müəyyənləşdirirdi. Bu adətə Azərbaycanın demək 

olar ki, bütün bölgələrində riayət olunsa da, müxtəlif cür adlanırdı. 

Məsələn, Abşeronda “mitmax xərci”, Qubada “tabaq qırağı”, Yardımlıda 

“kəsmət”, Muğan bölgəsində “şələmzər”, Gədəbəy, Kəlbəcər, Naxçıvan 

bölgələrində “ağamat” və ya “ağammətlik” adlanırdı. Laçın rayonunda 
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toy xərci “yol kəsdi” adlanır (62, s.197). Quba bölgəsində məskun olan 

tatlarda da bu adət “mitmax xərçi”, haputlarda “mitxvar”, qrızlarda və 

ləzgilərdə isə “mitfar” adlanırdı. 

Bütün Azərbaycan ərazisində nişanlı qızlara bayram ərəfəsində, 

xüsusilə Novruz, Qurbanlıq və Orucluq bayramlarında “bayramlıq” 

göndərməsi adəti var idi. Şəki-Zaqatala bölgəsində də Qurban bayramı 

ərəfəsində qız evinə ayaqlarına və başına xına qoyulmiş, boynuna qır-

mızı kələğayı və ya əlbisəlik parça bağlanmış qoyun göndərilir, ətindən 

həm qız, həm də oğlan evinə 7 pay ayrılir, qız evi oğlan evinə lülə, 

kabab, girs (ətli xəmir xörəyi), dolma və ya qutab da hazırlayıb göndə-

rərdi. Quba-Xaçmaz bölgəsində Qurban bayramında qız evinə xınalı 

qoyunun boynundan güzgü və həmayıl da asardılar. Adətə görə qız 

evinin oğlan evinə qurbanlıq qoyundan pay və hədiyyələr göndərməsi 

adətinə Quba rayonunda “Sini süfrə” deyilirdi. Nişanlı qıza düyü, qənd, 

şirniyyat, pal-paltar və s. də bayramlıq kimi göndərilirdi. Novruz bay-

ramı ərəfəsində “çaharşənbə yemişi”, Orucluq bayramında isə tel, pax-

lava, peşvəng və s. şirniyyat olan xonçaya bir “əlbisəlik parça” da qo-

yularaq qız evinə göndərilərdi. Arıçılıq təsərrüfatının geniş yayıldığı 

Şəki-Zaqatala və Lənkəran-Astara bölgələrində bal süzərkən nişanlı qı-

za gənclərin həyatının bal kimi şirin olması arzusu bal göndərilməsi 

adəti də var idi. Nişanlılıq müddətində hər il təzə meyvə çıxdığında 

“bağbaşı” və ya “novbahar” aparmaq adəti də var idi. 

Nişan adətən günorta aparılırdı. Bu ənənə də qədim kosmoqonik 

inamlarla bağlı idi. Mənbələrdə Şəki-Zaqatala bölgəsində keçmişdə ni-

şan xonçasına “...üzük, bilərzik, pərəng (gərdənlıq), güşvara (XIV əsrdə 

də gəlinə gətirilən bəzək əşyasları içərisində güşvarə adı şəkilir: “Qula-

ğına taxdı nadir misilsiz güşvarələr” (36, s.127) quranqabı, bir cift alafa, 

üç ədəd kələğayı, üç ədəd ipək yaylıq və bir dəst paltarlıq parça (oğlan 

evinin maddi imkanına uyğun olaraq parça xara, qırmızı məxmər, ki-

seyi, sətin və s. ola bilərdi.) üç put qənd, bir put şirni və bir ədəd əsl 

tirmə şal” (10, s.408) qoyulurdu. Adətən qızıl quranqabının üzərində 

ay və ulduz şəkli olardı. Quba-Xaçmaz bölgəsində də gəlinə aypara 

medalyon bağışlanlardı. İslamın simvolu olan Quran qabı və üzərində 
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qədim astral inamların izlərini daşıyan ay-ulduz rəsmi qədim inanclar 

sistemi ilə islamın sintezinin bir nümunəsi idi. Şəki-Zaqatala bölgəsin-

də qıza gümüş kəmər aparılması zəruri idi. Görünür, bu adət də qızın 

nişanlamasını təsdiq etmək (arxayın olmaq) baxımından özünəməxsus 

rəmzi məna daşıyırdı. Azərbaycanlılar arasında geniş yayılmış güvən-

mək, arxayın olmaq mənasında işlənən “bel bağlamaq” ifadəsi də gö-

rünür, bu ənənə ilə bağlı idi. Həm də qədim dövrlərdən bəri insanlar 

gümüşün şər qüvvələri zərərsizləşdirdiyinə, insanı xata-bəladadan qur-

tardığına inanardılar. Laçın rayonu Minkənd kəndində də qıza hil, ay-

para, və b. bəzək aparırlar. XIX-XX əsrin əvvəllərində Lənkəran-Astara 

toylarında da adətə görə zəngin ailələr gəlinə bahalı qızıl üzük, güzgü, 

boyunbağı, gümüş kəmər, 10 qızıl, qızıl çutquqabağı, 10 dəst qadın 

paltarı (tafta, atlas, zərxaradan olmalı idi), güzgü gətirər, qız evinə 10 

çüt qoyun, 5 kəllə qənd, 4 pud kişmiş, 50 pud düyü, at, dəvə, həmçinin 

gəlinin baçı-qardaşlarına hədiyyələr gətirərdilər (124, s.70). 

Azərbaycanda gəlin köçəcək qıza ilk növbədə cehiz sandığı hazır-

lanardı. Bir növ mebeli əvəz edən bərli-bəzəkli toy sandığına təzə gəli-

nin cehizinin ən dəyərli qismi, toy-düyün geyimi, gümüş zinətləri, baş 

örpəkləri və digər qiymətli şeyləri yığılırdı. Şəki-Zaqatala bölgəsində 

cehiz əşyalarının içində mütləq bir çıraq, qızın oğlanın qohum-əqraba-

sına hədiyyə verməsi üçün toxunma corablar olmalı idi. Astara-Lənkə-

ran bölgəsində isə gəlinin cehizinə bəylik geyimi, 20-30 dənə ipək tu-

manbağı (şalvar üçün) 20-30 dənə qızıl sapla tikilmiş araxçın qoyulur-

du. Bunlar bəyin qohumlarına paylanmalı idi (124, s.70). Gəlinin cehizi 

özünün toxuduğu həsir, palaz, kilim, xalça, məfrəş, mis qab-qacaq, ağac 

taxt, nimdər, mütəkkə, təsbeh, lampa, güzgü, yorğan-döşəkdən də olar-

dı. Gəlin qayınanasına və özünə çadra baldız, qayınana və qayınata 

üçün özünün toxuduğu araxçın, təlis, tütün kisəsi, pul kisəsi, paltar, 

sandıqüstü örtüklər, süfrələr də gətirərdi. Bəzi ailələr qızlarına arı pə-

təyi, gilas gülü və dibçəkdə limon ağacı verirdilər 

Şəki-Zaqatala bölgəsində nişan mərasimindən sonra “bəylik” ad-

lanan adət də icra olunurdu. Bu adətə görə nişandan bir neçə gün 

sonra qız evindən bir neçə gənc xonçalarla oğlan evinə yollanırdılar. 



AZƏRBAYCANLILARIN ADƏT VƏ İNANCLARI 

59 

Xonçalara qatıq, dolma, dövğa kimi yeməklər, şirniyyat və meyvə dü-

zülürdü. Quba toylarında milli yeməklərdən adətən həlim aşı, çoban 

aşı, ləpə suyu, toyuq içi və s. şirniyatlardan isə bükmə, quba tıxması 

və s. hazırlanırdı. Şəkinin bir çox kəndlərində nişandan sonra oğlan 

evinə pay göndərilməsi adəti “Qənd başı xonçası” adlanırdı. Bu adətə 

görə də nişan qablarını boş qaytarmamaq üçün qız evindən oğlan evinə 

yağlı şəkər bişmişlər, şəkərbura, şəkər çörəyi, ovma fətir və s. göndəri-

lirdi. Qənd başı xonçasında gedən qablar da öz növbəsində gız evinə 

boş qaytarılmırdı. Oğlan evi qız evindən gələn qaba “bir əlbisəlik ipək 

parça, iki imperial... qoyub qaytarardılar (10, s.408). 

İbrahimkəndə (Şəki rayonu) qız evindən oğlan üçün bəy paltarı 

kimi toxunma əl işi olan, xüsusi tikiş forması olan “baxiyə”li, yuxarı 

hissəsində “hər tərəfi qırçınlı mədaxil bəzək tökülmüş“ (10, s.426) “40 

yaxa köynək“ qoyulması adəti də var idi. Bu ənənənin izlərini ortaq 

türk mədəniyyətinin möhtəşəm abidəsi “Kitabi Dədə Qorqud” dasta-

nında görmək mümkündür. Dastanda toy günü qız evindən oğlan 

(bəy) üçün qırmızı qaftan (köynək) göndərilməsi təsvir edilmişdir (51, 

s.154). Dastanda toyla bağlı bir çox termin bu gün də Şəki-Zaqatala 

bölgəsində işlənməkdədir. Gözəl Dədə Qorqud şivəsini qoruyub saxla-

mış bölgə əhalisi arasında Dədə Qorqud boylarından bizə tanış olan 

”güyəgü” (kürəkən) (bölgədə güyə şəklində ifadə edilir), “şülən”, “yəx-

ni” (şülənplov-şiləxup-ət suyunda bişirilən düyü, yəxni-soyutma ət böl-

gədə mərasim yeməkləridir), “adaqlu” (adaxlı) kimi bir çox qədim türk 

mənşəli kəlmələri hələ də işlənməkdədir. 

XIX-XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan türklərində nişanlılıq müd-

dətində qədim qarşılıqlı yardım formlarından biri, təsərrüfat işində el-

liklə köməklik adəti geniş yayılmışdı. Bu adət Şəki-Zaqatala bölgəsində 

“bəy övrəzi” adlanırdı. Lakin Azərbaycan türklərində övrəzə bəy də 

getdiyi halda, saxurlarda nişanlı oğlanın özü yox, onun yaxın dostları 

qız evinin təsərrüfatında müəyyən bir işi yerinə yetirirdi. Bu qədim 

ənənəyə görə nişanlılıq dövründə oğlan evi qızın ailəsinın təsərrüfatın-

da işləməli, ot calımında, biçin, ev tikmək və s. işlərində iştirak etməli 

idi. Bəy övrəzi zamanı qızın atası və ya böyük qardaşı köməyə gələnlərə 
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qoyun kəsirdilər. Nişanlı qız da köməyə gələnlərə yemək hazırlanma-

sında iştirak etsə də, onların qarşısına çıxmazdı. Azərbaycanın dağ 

kəndlərində də bəy övrəzi mərasiminin başqa fərqli forması olan “odun 

əvrəzi” mövcud idi. Toy mərasimi zamanı adətə görə toy zamanı qız 

evində yandırılacaq odunu və bu odunu daşımaq üçün nəqliyyatı oğlan 

evi verməli idi. Dağlıq ərazidə odunla təminat ən ağır işlərdən olduğu 

üçün toyda bu çətinliyi aradan qaldırmaqdan ötrü müəyyən edilmiş 

gün əvrəzə çağırılmış şəxslər hərə öz nəqliyyat vasitəsilə meşəyə gedib 

toy evinə odun daşımalı idi. Adətə görə toy sahibinin həyətinə hamıdan 

əvvəl odun gətirənə xələt verilər, digər əvrəz iştirakçılarına isə əl dəs-

malı və ya başqa hədiyyə bağışlanardı. Daha sonra əvvəlcədən razılaş-

dırılmış 5-6 iştirakçı qız evinə odun aparardı və qız evində də əvrəz 

iştirakçılarına da hədiyyə verilərdi. Azərbaycanın Gədəbəy-Daşkəsən 

bölgəsində bu adət daha çox yayğın idi. 

“Bəy övrəzi” adəti Azərbaycanın Quba bölgəsində “qız əvrəzi”, 

Lənkəran-Astara bölgəsində yaşayan talışlar arasında isə “zoma-koya”, 

yəni kürəkən köməkliyi adı ilə yayılmışdı. Astara-Lənkəran bölgəsində 

əvrəz zamanı köməyə gələnlərə kürəkən özü yemək veriridı (24, s.63). 

Qubada nişanlı oğlan yaxın dostları, həmyaşıd qohumlarla birgə işlə-

yərdi və digər iştirakçılardan seçilmək üçün adətə görə biçin zamanı 

qoluna nişanlısı tərəfindən göndərilmiş qırmızı parça bağlayardı. Əgər 

nişanlılıq dövrü uzanardısa bəzən bu kömək hər il təkrar olunurdu. 

Göründüyü kimi, nişanlılıq müddətində əvrəz ənənəsi Azərbaycnın çox 

yerində mövcud olsa da, bölgələrdə tətbiq edilən ənənələr müxtəlif və 

rəngarəngdir. 

Azərbaycanda istər Azərbaycan türkləri, istərsə də digər Azər-

baycan etnosları arasında toya dəvət xüsusi mərasimlə icra olunardı və 

toya dəvət etmə ayrı-ayrı bölgələr üzrə bir sıra fərqli elementlərə malik 

olmuşdur. Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində camaatı toya dəvət et-

mək üçün xüsusi adamlar ayrılırdı. Bu şəxs bölgələrə görə “salovçu”, 

“xandaçı”, “təklifçi”, “xəlfə”, “eladi”, “nəvə” adını daşıyırdı. Şəki-Zaqatala 

bölgəsində toya dəvət edən şəxs “çağırışçı”, Lənkəran-Astara bölgəsində 

isə “təklifçi” adlanırdı. Şəkidə isə toya dəvət edən “çağırışçı” qoluna 
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qırmızı yaylıq bağlayır. Adətə görə toya gələ bilməyən adam “çağırışçı” 

ilə hədiyyəsini göndərməli idi. Toya dəvət edən şəxs adətə görə dəvət 

etdiyi ailəyə şirni-noğul paylayardı. Adətə görə dəvət olunan ailələr də 

öz növbəsində dəvətçiyə “şirinlik” verirdilər. Bu yumurta, meyvə vəs. 

ola bilərdi. Bu şirinlik payı bəzi yerlərdə “xanda” adlıanırdı. Naxçıvanın 

Şərur bölgəsinin Qarxun, Siyaqut, Aralıq və s. kəndlərində toya dəvət 

edilənlərə xüsusi qırmızı alma göndərərdilər (67, s.20). Toya dəvət 

olunanlara qırmızı alma verilməsi adəti Şəki-Zaqatala bölgəsinin bəzi 

kəndlərində də mövcuddur. Ümumiyyətlə, alma Azərbaycan evlilik mə-

rasimlərində toya qədər, toy və toydan sonra müxtəlif rəmzi mənalar 

daşıyır. Alma evlənməyə razılıq əlaməti olmaqla bərabər, qismət, övlad, 

əbədilik kimi rəmzi mənaları da ifadə edirdi. Məsələn, Azərbaycan toy 

mərasimlərini vacib atributlarından olan və həyat ağacını ifadə edən 

toy şaxında qırmızı alma mütləq olmalı idi. Burada alma bərəkət, övlad 

arzusunu ifadə edirdi. Azərbaycan folklorunda belə nümunələrə tez-

rez rast gəlinir (81, s.89). Keçmişdə Quba-Xaçmaz bölgəsində bəylə 

gəlinin evlənmədən öncə alma ağacı əkmək ənənəsi var idi. Yerli əha-

linin söylədiyinə görə oğlanla qız 100 ağac əkib becərəndən sonra on-

ların evlənməyinə icazə verərdilər. Alma bütün türk xalqlarında artım, 

çoxalma, yayılaraq böyümənin simvoludur. Türk xalq inamına görə al-

malı yer döl tutmağa müsait, hikmətli yerdir (115, s.140). “Manas” das-

tanında övladının olması üçün “almalıqda yuvarlanmaq” tövsiyə edilir. 

Anadolu masallarında “Bir ak ihtiyarın veya dervişin kesip verdiği el-

mayı karı ve koca, kabuklarını da atları yer. Böylece karı kocanın ço-

cukları, atlarının da konuşan bir tayı doğar.” Manas’ın babası da, ço-

cuğu olmayan karısından “Elma ağacının altında oynamadı.” diye şika-

yet eder. (Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi, C. II, Türk Tarih Kurumu 

Basımevi, Ankara, 1995, s. 4) Qədim Azərbaycan tayfalarının nigah 

mərasimləri barədə məlumat verən Strabon qeyd edirdi ki, adaxlı dəvə 

beyni və alma yedikdən sonra nigaha daxil olurdu. 

Azərbaycanın bir çox yerlərində olduğu kimi toyun başlanmasına 

3 gün qalmış qız evində gənc qızlar “Xına gecəsi” mərasimi keçirərdilər. 
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Şəki-Zaqatala bölgəsində isə toy ərəfəsində “Qız yığnağı” deyilən şən-

liklər keçirilərdi. Bu şənliklər bir çox türk eposlarında rast gəinən qız 

məclislərinin izlərini qoruyub saxlamışdır. Məsələn, “Alpamış” dasta-

nında da oğlan toyu ərəfəsində qız məclisinin keçirilməsi ənənəsi ol-

duğu məlumdur (135, s.324). Bu “qız məclisi”nin təsvirinə nəzər sal-

dıqda Azərbaycandakı qız toyları ilə eyniyyət təşkil etdiyinin şahidi 

oluruq. Şəki-Zaqatala bölgəsində təşkil olunan “Xna gecə”lərində nişanlı 

qızın başına toplaşan qızlar keçmişdə geyimlərini “şanta” adlanan qo-

tazlarla bəzəyərdilər. Bölgə üçün xarakterik olan şantanın içində mi-

xəkli xırda torbaçıqlar olurdu. Burada bitki kultunun izləri özünü gös-

tərir. Azərbaycanda qədim bir ənənəyə görə toyqabağı təşkil olunan 

belə qız yığnaqlarında evlənmək istəyən qızlardan biri gizlicə gəlinin 

örtüyünə yaşıl rəngli ipək saplı iynə batırıb çıxarardı. İnama görə gənc 

qız həmin iynəni həmişə sinəsində gəzdirərsə tezliklə ona da yol açı-

lardı. Azərbaycan toy mərasimlərində mixək, yaşıl rəngli sap, xna qə-

dim türk inanclar sistemində mühüm yer tutan təbiət kultunun, yaşıl-

lıq ilahəsinə sitayişin izlərini daşıyırdı. Türkmənşəli xalqlar yaşıllıq ila-

həsinin şərəfinə bir sıra ayinlər icra edərək ona həm də gənclik, evlilik, 

ailə ilahəsi kimi sitayiş etmişlər (94, s.56). 

Yaşıllıq gənclik və məhsuldarlıqla əlaqədar olduğu üçün qədim 

inanc sistemində artımın, yeni ailənin simvolu olmuşdur. Azərbaycan 

dialektlərində də “yaş” sözünün mənalarından biri “gənc”, “cavan”, 

“uşaq” deməkdir (yenə orada). Beləliklə “yaş” gəncliklə eyniləşdirilmiş, 

toy mərasimlərinin simvoluna çevrilmişdir. 

Xna toyları da Azərbaycanın ayrı-ayrı bölgələri üzrə fərqlənmiş-

lər. Məsələn, Oğuz rayonunun Baş Daşagil kəndində keçmış adətlərə 

görə qız toyunda çalğıçı olmazdı. Qızlar-gəlinlər tabaq çalıb oynayar-

dılar, ağızda “lilli” çalardılar. Kəndin yaxınlığında yerləşən Kor dərəyə 

təxminən 20-dək atlı çıxıb yarışardı. Baş Göynük kəndində isə “Qız 

yığnağı” deyilən bu şənliklər adətən neylə keçirilərdi. XIX əsrin II yarı-

sında Şəki şəhərində qız toylarında bəzən yerli əhalinin keçmişdə “miz-

qan” adlandırdığı qarmon və “dümbək” (dəf) də çalınardı. Toya gələn 
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qadınların hər biri gəlin üçün bir şey də gətirirdi (55, s.188). Naxçıva-

nın Şərur, Sədərək, Şahbuz və Culfa bölgələrinin bir sıra kəndlərində 

qız evində xna gecəsi keçirilən zaman oğlan evində bəyin “asdı-kəsdisi”, 

“bəyin bəylik gecəsi” adları ilə bilinən məclislər olurdu (67, s.21). 

Astara-Lənkəran bölgəsində isə xınayaxdıya hazırlıq müddətində 

axşamçağı məhəllə qızları gəlin köçəcək qızın başına yığılıb çalğısız 

nəğmələr oxuyardılar, yelləncəkdə yellənərdilər. Buna «küp» yellənməsi 

deyərdilər. 

Şəkidə adətə görə qız toyunda gəlinə bəyin qardaşı üzük taxardı 

və gəlinin başına da özünün gətirdiyi qırmızı şalı atardı. Gəlin köçəndə 

isə onun başına bu qırmızı şalla bərabər göy rəngli və qızıl işləməli şal 

da örtürdülər. Belə gəlin şalları Şəki Diyarşünaslıq muzeyində nümayiş 

etdirilməkdədir. Qız toyu zamanı oğlan yengəsinin qız evinə “yengə 

xonçası” göndərməsi adəti də vardı. Xonçada ənlik, xna, cib güzgüsü, 

qayçı, sabun, ətir, sancaq, iynə, üskük, saçayıran, yelpazə və s. qıza 

lazım olan şeylər olardı. 

Keçən əsrlərdə Azərbaycanın bütün bölgələrində adətən zəngin 

ailələrdə toylar 3-7 gün davam edərdi. XX əsrin əvvəllərində verilən 

məlumata görə Lənkəranda toy 7 gündən az olmurdu və əsasən ba-

harda olurdu. Zəngin ailələr hətta 15 gün toy edərdilər və hər gün aş 

verərdilər, güləş, oxatma, atçapma yarışları təşkil edərdilər (139, s.19). 

XIX-XX əsrin əvvəllərinə aid mənbələrdə XIX əsrdə Şəki qəzasında da 

toyların 7 gün davam etdiyi yazılsa da (149, s.110), bölgədə belə toylar 

tək-tük olurdu. 

Azərbaycanda bir neçə gün davam edən toyların hər günü bir 

adla adlandırılardı. Məsələn, I gün “əl bozbaşı”, “ağamətlik”,”əttik”, II 

gün “yuxa günü”,”aş günü”, III gün “mağar günü”, “dastan günü”, “dav-

ran” və s. Naxçıvan toyları da 3 gün davam edərdi və toyun I günü 

”yığıncaq gecəsi”, II günü “xna gecəsi”, III gün isə “gəlin günü” adlanır-

dı. Naxçıvanın bəzi kəndlərində bu adlar “paltar aparma”, “ye gəl,”ye-

məgəl”, “ivid yığma”, “qız toyu” və s. terminlərlə də ifadə olunur (67, 

s.20-21). Şəki-Zaqatala bölgəsində adətən iki gün davam edən toyun I 

günü “əttik”, II günü “aş günü” adlanırdı. Bölgənin bəzi kəndlərində 
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toyun I günü “məsləhət toyu” da adlanırdı. “Məsləhət” toyuna yalnız 

kişilər, kəndin ağsaqqalları dəvət olunurdu. Toy sahibi toyun lazımı 

səviyyədə keçirilməsi üçün kəndin ağsaqqallarını, yaxın qohum-əqra-

banı adbaad öz evinə dəvət edər, onlar üçün qoyun kəsib xörək bişirt-

dirərdi. Yeməkdən sonra toyda görüləcək işlərin bölgüsü aparılırdı: toy-

başı, qəssab, çağırıçı, aşbaz, ayaqçı(ortada qulluq edənlər) və s., eyni 

zamanda qız evinə odun yarıb aparan, toy ərzağı aparan, musiqiçilər 

müəyyənləşdirilirdi. Bölgənin bəzi kəndlərində isə, məsələn Baş Şabalıd 

kəndində bu mərasim “Ağsaqqal aşı” adlanırdı. Azərbaycanın bəzi böl-

gələrində buna “Salahaşı” da deyirdilər (26, s.93). Lənkəran-Astara böl-

gəsində isə kişi elçilərin gəlişi «ağsaqqal plov» adlanırdı. Şəki-Zaqatala 

bölgəsində toyun başlanması ərəfəsində adətən “malkəsdi” mərasimi 

də icra olunardı. Bu adətin Xınalıqda da şahidi olduq. Azərbaycanın 

bölgələrində zurnaçıların müşayətilə icra olunan bu mərasimə qohum-

qonşu da dəvət olunardı. Burada toy üçün xüsusi olaraq bəslənmiş 

heyvan (adətən cöngə) təntənəli şəkildə meydana gətirilər, “Koroğlu”, 

“Çəngi” havalarının sədaları altında cöngənin boynunu qanırıb yerə 

yıxmağa səy göstərərdilər. Adətə görə malı yıxana toy evindən düşərrik 

verilərdi (24, s.94). Bundan sonra heyvan kəsilər, əti yerbəyer edilərdi. 

Quba bölgəsində adətə görə toy çörəyi bişirilən yerə gələn ilk adam 

“qol ağrısı” deyilən hədiyyə verməli idi. İlk bişən çörək isə bəylə gəlinə 

saxlanırdı. Toy çörəyini subay gənclərə yedirirdilər ki, tez evlənsin (145, 

s.187). Toydan əvvəl qız evinə “pay” göndərilirdi. Bu ərzaqdan ibarət 

ola bu payın miqdarı ailənin maddi imkanından asılı idi. XX əsrin or-

talarında bu, bir və ya bir neçə qoyun, 10-20 kq yağ, 20-30 kq şəkər, 

çay, 20-40kq düyü və s. olurdu. 

Toyun üçüncü axşamı “ağır yığnaq” məclisi də qurularaq “döv-

ran” yığılardı. Bu yığnağa hər yerdən adam çağırardılar. O gecə çalıb 

oxuyandan sonra qaval gəzdirib dövran yığardılar. Kim qavala pul sal-

sa, o adamın adı ilə verdiyi pulu çağırardılar. Toy sahibi bu pulla həm 

toy xərcini çıxarar, həm də gəlinin mehr pulunu ödərdi. Toy məclisi 

cümə günü axşam çağından (adına günü) başlar, bazar günü axşam 
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bitərdi. Bəzən III günü “qazax dağıldı” deyilən toyun yığışdırılması mə-

rasimi də keçirilərdi. 

Toyun ağsaqqalı, toybaşı Şəki şəhərində və rayonun bəzi kəndlə-

rində “toyşinas” da adlanırdı. Toyda bəyin dayısı fəal rol oynayırdı və 

çox zaman toybaşı da elə onun özü seçilirdi. Şəki bölgəsində adətən 

toy adna günü (cümə) başlar və bazar günü gəlin bəy evinə köçərdi. 

“Parça biçdi” mərasimində gəlin köçəcək günü oğlanın anası qız anası 

ilə razılığa gəldikdən sonra elan edərdi. “Paltarkəsdi”də gəlinə gətirilən 

xonçaya parça, paltar, işlənməmiş, yəni istifadə edilməmiş iynə, sap, 

qayçı və digər tikiş ləvazimatı qoyulmalı idi. İnama görə “işlənmiş” 

şeylər yeni qurulacaq ailədə söz-söhbətə səbəb ola bilərdi. 

Şəkidə toy günü səhər tezdən aşıqların dağ başına çıxaraq orada 

saz çalmaq ənənəsi mövcuddur. Quba-Xaçmaz bölgəsində isə toy baş-

larkən sazandalar həyətə girən kimi dama və ya hündür bir yerə çıxa-

raq oyun havaları çalmaqla toyun başlandığını bildirərdilər. Buna qa-
mət deyərdilər. Çalğı səsinə bütün cavanlar yığışıb gəlir və burada hərə 

öz bacarığını nümayiş etdirir. Görünür, bu ənənə Azəbaycanda geniş 

yayılmış dağ kultu ilə bağlı çox qədim bir ayinin izlərini daşıyır. Göy-

lərə-Tanrıya sitayiş edən qədim alban tayfaları dağı göylərə ən yaxın 

yüksəklik kimi qəbul edərək onu da müqəddəsləşdirmişlər. Antik mən-

bələr də albanların öz ayinlərini dağ başındda icra etdiklərini yazırdılar. 

Bu ənənənin izlərini qədim bir türk əfsanəsində də görmək mümkün-

dür; “Qızını Tanrı ilə evləndirmək istəyən xaqan onu yüksək bir dağa 

təslim edir”(115, s.76). 

Quba-Xaçmaz bölgəsində nigah müqaviləsi və toy şərtləri molla 

və axundun şahidliyu ilə müəyyənləşdirilirdi. Adətə görə nigah müqa-

viləsi bağlananda valideynlər bəyin kəbin pulunu müəyyənləşdirərdilər. 

XIX əsrə aid məlumata görə sadə adamların kəbini ən azı 20 çervon, 

bəy və ağaların kəbini isə 50 dən 100-dək bəzən isə daha çox qızıla 

başa gəlirdi. Bundan başqa bəy öz imkanına görə gəlinin atasına at, 

tüfəng, xənçər, mal-qara da verməli idi. Xanlıq dövründə isə xanın qoy-

duğu qaydaya görə kəbin kəndlilərə 6 çervona, nökərlərə 8, bəylərə 12 

çervona başa gəlirmiş (192, s.126). Kəbin və toyadək verilən hədiyyələr 
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gəlinin şəxsi mülkiyyəti olurdu. Qıza cehiz veriliərkən ata evindən iki 

nəfər şahidlik edir. Qıza “atamalı” deyilən xüsusi pay da ayrılırdı. Et-

noqrafik materillardan məlum olur ki, Qubanın Söhüb, Zeyid kimi 

kəndlərində molla kəbin kağızını tərtib etməmişdən əvvəl evlənənlər-

dən 7 arxa dönənini yəni 7 ulu babasının adını soruşurdu,ulu babala-

rının adını bilməyənin kəbinini kəsmirdi. Yeddi arxa dönənini tanıma-

yanlar “mürtəd” adlanırdı. Qız nəslinə sadiq qalacağına and içməli idi. 

Adətə görə ramazanda nigah kəsilməzdi. Kəbin kəsildikdən sonra gəlin 

oğlan evinə aparılardı. Kəlbəcər-Laçın bölgəsində Minkənddə gəlin atla 

aparılarkən əvvəlcə 7 qohumun evinə aparılır, xələt alınır (62, s.198). 

Astara-Lənkəran bölgəsində şəriətə görə razılıq verilən günü molla kə-

bini kəsir və yalnız bundan sonra nişanlılar görüşə bilərdilər (124, s.72). 

Şəki-Zaqatala bölgəsinin toy adətlərinə görə toy günlərində bəy 

camaatdan gizlənərək bir gün sağdışın evində, bir gün də soldışın evin-

də qalırdı. Bölgədə sağdışa “böyük yançı”, soldışa isə “kiçik yançı” de-

yilirdi. Adətə görə “böyük yançı” evli olmalı idi. Quba rayonunun Qımıl 

kəndində də “cam” adlandırılan bəy 3 gün sağdışı ilə başqa evdə geçə-

ləyirdi. Bu adət Orta Asiya xalqlarında da mövcuddur. Bəy qonşu evin-

də gizlənər. 

Azərbaycanda toyun axırıncı günü bəyin sağdış və soldışla məc-

lisə gəlməsi, “bəy tərifi” adəti yayğındır. Şəki-Zaqatala bölgəsində toyun 

axırıncı günü bəyin toy məclisinə yançıların müşayəti ilə gələrək ayaq 

üstə 10-15 dəqiqə dinməz vəziyyətdə durması “bəy durma” və ya “bəy 

çıxma” mərasimi adlanırdı. Bu mərasimdə demək olar ki, kəndin bütün 

camaatı xonça tutaraq ”bəyi görməyə” gələrdilər. Mərasim zamanı bə-

yin qarşısına sərilən yaylığa qohum-əqraba pul və ya xələt-parça atırdi. 

Bölgənin bəzi yerlərində yığılan pul bəylə gəlinə çatırdı, parçalar isə 

kasıblara paylanırdı. Qax rayonunun İlisu kəndində isə adətən pul və 

parçalar evlənməmiş gənclərə paylanırdı. Bu mərasim el-obanın gənc-

lərə gələcək ailə həyatını qurmaq üçün köməklik məqsədini güdürdü. 

Quba bölgəsində də bəy toyxanaya girəndə Şəki-Zaqatala bölgəsində 

olduğu kimi “bəydurdu” mərasimi icra olunardı. Rayonun Amsar kən-
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dində bəy məclisə gəldikdə dinməzcə 3 dəfə başını əyərək salam ver-

məli idi. 

Toyun axırıncı günü toyxanaya dəllək gətirilməsi və xüsusi məra-

simlə bəyin başının qırxılması adəti Lənkəran-Astara və Şəki-Zaqatala 

bölgəsi üçün xarakterikdir. Bu adət Türkiyə toylarında da “bəy təraşı” 

adı ilə yayğıdır. Lənkəran-Astara bölgəsində bu mərasim zamanı bəyin 

valideynləri, bəy və dəllək mütləq rəqs etməli idilər. Əvəlcə bəy oynayır, 

valideynləri onun başına gümüş pullar səpirdi. Sonra isı sağdış və sol-

dış oynayır, bəy onların başına pul səpirdi. Rəqs zamanı atılan şabaşlar 

isə dəlləyə çatırdı. Bundan sonra dəllək qonaqların hüzurunda bəyin 

başını xüsusi formada qırxırdı. Bəyin başının ortası qırxılır, qıraqların-

da isə bir az saç saxlanırdı. Bu “birçək” adlanırdı (124, s.72). Şəki-Za-

qatala bölgəsində bu baş qırxdı mərasimi bitəndə bəy durub yerini bir 

oğlan uşağına verməli idi. Bu bəyin artıq yeni sosial statusu olduğunu 

ifadə edirdi. 

Keçmişdə Şəki-Zaqatala toylarında “bəyin oğurlanması”, “bəyin pa-

pağının oğurlanması” əyləncəli-simvolik oyun da icra olunardı. Bunun 

qarşısını almaq üçün bəyin dostlarından bir nəfər bəyin arxasında dur-

malı idi ki, təzəbəyin papağını oğurlamasınlar. Bu yarızarafat adətə görə 

əgər bəy və ya onun papağı oğurlanardısa oğurlanmış bəyi və ya onun 

papağını almaq üçün tələb olunan xərci yançılar verməli idi. Buna görə 

də yançılar bəyi addım-addım izləyir və qoruyurdular. Bəyin və ya pa-

pağının oğurlanması yaxşı əlamət hesab olunmurdu. Belə hadisə baş 

verdikdə hamı yançıları günahlandırırdı. Yançılar da öz növbəsində belə 

işə təşəbbüs edənləri “cərimə” edirdilər. Cərimə bir qoyun və ya bəzə-

dilmış xonçadan ibarət ola bilərdi. Bəzən dostları bəyin ayaqqabılarını 

və hətta özünü də oğurlaya bilərdilər. Bu zaman bəyi oğurlayanlar yan-

çılardan müəyyən məbləğdə pul almadan bəyi qaytarmazdılar. Toyun 

sonuncu günü adətə görə qudaların hər biri öz evində qohum-əqrabaya 

toy aşı verirdi. Toy aşına dəvət olunanlar isə “toy payı” (nəqd pul və ya 

sovqat) gətirirdilər. Bundan sonra oğlan evi kəndin mollası və ağsaqqal-

ları, qohum əqraba ilə birlikdə qız evinə gedərdilər. Burada nigah mə-

rasimi icra olunardı. 
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XIX-XX əsrin əvvəllərində Şəki-Zaqatala bölgəsində gəlin gətirmək 

üçün çalğı ilə yola düşən oğlan evi yol boyu cıdıra çıxan atlıların, ni-

şançıların, mil-kəmanə oynadan kamançıların müşayətilə qız evinə ge-

dib çıxırdılar. Gəlini gətirməyə gedənlərin arasında iki yengə də olardı. 

Bunlardan biri “baş yengə”, digəri “sıpa yengə” adlanırdı. Şəki rayonu-

nun Baş Göynük kəndində adətə görə gəlinin yengəsinə papaq vurar-

larmış ki, gəlin kişi qeyrətli olsun. Bu kənddə qeydə alınmış qədim bir 

ənənəyə görə gəlin gətirərkən yengələr at üstündə kəndin küçələrində 

o yan, bu yana cövlan edərmişlər. Yeddi hava çalınmayınca gəlini qız 

evindən buraxmazdılar. 

Quba rayonunda gəlin karvanını məşəl tutanlar müşayət edərdı. 

“Qürğ” adlanan məşəllər gilas ağacının qurudulmuş qabığından düzəl-

dilərdi. Yolboyu gəlini müşayət edən gənclər müxtəlif göstərişlər edər-

dilər, “taraqqa” (içi barıtla doldurulmuş, yerə vurduqda partlayıb səs 

çıxaran fişəng) partladar, bir qabdakı kerosini ağızlarına doldurur, güc-

lü surətdə göyə üfürüb sonra tez məşəli yaxınlaşdırar və göydə dairəvi 

alov əmələ gətirərdilə. Quba-Xaçmaz bölgəsində gəlin oğlan evinin hə-

yətində at üstündə plov qazanın ətrafında 3 dəfə dolandırılardı (136, 

s.190). 

Quba-Xaçmaz bölgəsində gəlinin belini bölgədə ”gülşaftalı” adla-

nan yaylıqla bağlayardılar. Gəlinin belini bağlayan öz papağını 3 dəfə 

onun başına qoyub götürüdü. Bu adət Lənkəran-Astara bölgəsi üçün 

də xarakterik idi. Astara-Lənkəran bölgəsində gəlin köçərkən oğlanın 

dayısı, əmisi və ya qardaşlarından biri onun belini bağlayır, daha sonra 

başındakı papağı iki dəfə gəlinin başına qoyub çıxarır, üçüncü dəfə isə 

onun başından götürmürlər. Bu adət Azərbaycanın digər bölgələrində 

gəlinin belinə bağlanan qurşağı 3 dəfə açılıb bağlanması ilə icra edilər. 

Bu adət türklərdə də mövcuddur. Anadoluda gəlinin qurşağının 3 dəfə 

açılıb bağlanarsa gəlinin getdiyi evə uğur bərəkət aparacağına inanılır. 

Bu adətə “kuşak çözmə” deyirlər (117, s.182). 

Zaqatala və Qax rayonunda yaşayan Azərbaycan türklərində adə-

tən gəlinin belini ancaq oğlanın dayısı bağlaya bilərdi. Bölgədə anaxa-

qanlıq dövrünə aid qədim ənənələrin izləri, toy mərasimlərinin bütün 
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mərhələlərində olduğu kimi, bu ənənədə də özünü biruzə verməkdədir. 

Dayı Şahdağ xalqlarıında da mühüm rol oynayırdı. 

Şəki-Zaqatala bölgəsində gəlinin beli bağlanandan sonra evin or-

tasındakı ocağın ətrafında 3 dəfə dolandırırdılar. Qubanın Söhüb kən-

dində də gəlin Şəki-Zaqatala bölgəsində olduğu kimi oçağın ətrafında, 

Küpçal kəndində isə döşəməyə qoyulmuş güzgü ətrafında dolandırard-

lar. Azərbaycanın başqa bölgələrində də mövcud olan gəlinin ocaq ətra-

fında, həmçinin günəş simvolu olan güzgü ətrafında dolandırılması adəti 

od, oçaq, eyni zamanda Günəş kultunun izlərindən xəbər verir. Çox qə-

dim dövrlərdən bəri qədim Azərbaycan sakinləri oda, ocağa günəşin 

göydən yerə düşmüş bir parçası kimi sitayiş etmişlər. Azərbaycanın qə-

dim inanclar sistemində od, ocaq hər zaman evin, ailənin, ailə xöşbəxt-

liyinin simvolu kimi qəbul edilmişdir. Qədim ənənəyə görə gəlini gecə 

saat 9-da bəy evinə aparardılar. Toy mərasimlərində ayın, günün, saatın 

seçilməsi xalqın qədim astral dünyagörüşü ilə bağlı idi. Qədim inanclar 

sisteminə görə “kut” adlı xöşbəxtlik ruhu məhz axşam düşən zaman 

göydən yerə enərdi. Görünür, gəlinin məhz gecə ata evindən aparılması 

ənənəsi də bu qədim dünyagörüşünün təsiri ilə formalaşmışdır. Balakən 

rayonunda yaşayan Azərbaycan türklərində gəlini aparmağa gələnlər gə-

lin otağına girdikdə su dolu qabın üstündən keçməli idilər. Bu suyun 

uğuruna inamla bağlı idi. Bu ənənəyə Azərbaycanda tez-tez rast gəlinir. 

Quba bölgəsində də gəlin köçərkən özü ilə aydınlıq və xoşbəxtlik rəmzi 

kimi bir səhəng su aparardı. Gəlinin səhənginin sınması bədbəxtiçiliyə 

işarə idi. Şəki-Zaqatala bölgəsində gəlini bəy evinə şər qüvvələri azdır-

maq üçün “özgə yolla” aparardılar və heç kəsi gəlinə yaxınlaşmağa qoy-

mazdılar. Qız evindən birinci olaraq yaylıq, dibçək və ya hər hansı bir 

əşya gətirən adam adətə görə bəydən muştuluq alardı. 

Azərbaycanın bütün bölgələrində xeyir-bərəkət rəmzi kimi çörək 

və undan istifadə edilsə də, hər bölgədə, hətta hər kənddə bu fərqli 

formada icra edilirdi. Məsələn, Quba-Xaçmaz bölgəsində “unlama” ad-

lanan mərasim zamanı Quba rayonu Qonaqkənddə gəlinin belini bağ-

layanın üstünə un səpilərdı. Alpan kəndində gəlinin belini bağlayanla 
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qızın atası gəlinin qoluna girərək döşəmədəki un tabağının başına do-

landırılırdı. Amsar kəndində isə gəlin evdən şıxarkən əli una batırılır. 

Qarxun kəndində gəlini evin ortasında qoyulmuş çörək ətrafında 3 dəfə 

dolandırırlar. Həmin çörəyi gəlin özü ilə aparırdı. Gəlinin başı üstündə 

çörəyi iki yerə bölürdülər. Çörəyin yarısını gəlin aparır, yarısı isə ata 

evində qalırdı. Bu çörək bölgədə “xeyirlik” adlanırdı. Cimi kəndində 

gəlinin cibinə, sonralar isə çehiz sandığına mismar qoyardılar. Şəki-

Zaqatala bölgəsində gəlin qapıdan içəri girən yerdə metal əşya - sini 

və və ya qiyməkeş qoyardılar ki, gəlin üstünə basaraq içəri keçsin. Bu 

adət şər qüvvələri qovmaq üçün icra edilirdi və dəmirin gücünə inamla 

bağlı idi. 

Astara-Lənkəran bölgəsində gəlini at üstündə, cehizlərini isə böl-

gədə “dirişgə” adlanan at arabası ilə göndərərdilər. Gəlinin ata evindən 

ayrıldığında olduğu kimi ər evinə, yəni yeni bir ailəyə daxil olması da 

bir sıra dini magik ayinlərlə müşüyət olunurdu. Bəy evinə daxil olan 

gəlinin başına şirniyyat və gümüş pullar tökərdilər, ovucuna duz ve-

rərdilər və ya əlinə su dolu aftafa verərdilər. Bunlar gəlinin yeni ailədə 

firavan həyat sürməsi, əlinin duzlu olması, aydınlıq içində olması, eyni 

zamanda gəlinin düşdüyü ailə ilə xoş münasibətlər qurması arzusu ilə 

icra edilən qədim ayinər idi. Şəki-Zaqatala bölgəsində qayınana gəlinin 

başı üzərində bir çörək parçalayıb evdəki arvadlara paylardı. Çörək 

kəsilən zaman gəlin sağ əlini başının üstündə tuturdu və qaynana onun 

əlinin üstündə çörəyi kəsirdi ki, gəlinin əli ruzulu olsun, gəldiyi ev çö-

rəkli olsun. Bu ənənədə də qədim inanc sisteminin izləri görünməkdə-

dir. Hələ “Avesta”da çörəyin ətrinin bütün pis ruhları qovduğu yazıl-

mışdı. Sonra bir kasa bal gətirirdilər. Gəlin barmağını bala batırıb qa-

pının çərçivəsinə sürtürdü. Bu simvolik mərasim həm ruhları razı sal-

maq, həm də ailədə şirinlik yaratmaq arzusunu ufadə edirdi. Bal azər-

baycanlıların toy mərasimlərində hər zaman şirin həyat, bolluq simvolu 

olmuşdur. Xalq arasında yayılmış “Gəldi ballı gün, yamacda var toy-

düyün” deyimi də bunu təsdiq edir. Hələ qədim zamanlardan bal təzə 

ailə üçün xeyir-bərəkət, şirin ömür, mehribançılıq rəmzi hesab edil-

mişdir. Şəkidə gəlin gətiriləndən sonra qadınlar onun ətrafında dövrə 
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vurub oturardılar. Qaynana yeddi xəmrəli və ya dastana (çörək adları-

dır) gətirərək gəlinin başı üzərində parçalar və məcməyiyə yığaraq ev-

dəki qız-gəlinin qarşısına qoyardı. Onlar da çörəyi bala batırıb yeyər, 

mabarəkabadlıq verərdilər. Bununla da məclis adamları gəlinə bal kimi 

şirin həyat, şirin övlad, boluq arzulardı (20, s.59). Bu adət Lənkəran-

Astara bölgəsində var. Adətə görə gəlin gələndə qaynana gəlinə bir 

kasa bal verərdi, gəlin isə qabdakıl balı 7 oğlan uşağına yedirməli idi. 

Bu gəlinin 7 oğlu olması arzusu ilə edilirdi. Bölgədə çox uşaqlı ailələr 

təqdir edildiyi üçün icra edilən toy ayinlərində də bu müşahidə edilir. 

Kəlbəcər-Laçın rayonlarında gəlin gətirməyə gedərkən “saçarası” adlı 

çörək bişirilir. Siniyə qoyulmuş çörəyi başlarına qoyub qız evinə apa-

rırlar. 

Astara-Lənkəran bölgəsində toy mərasimlərinin “qəlyan-şirni”, 
«paltarkəsdi», «xınayaxdı», “hırdaboy” kimi bütün mərhələlərində şər-

bət paylanırdı. Azərbaycanın bəzi yerlərində, məsələn Quba rayonun 

Xınalıq kəndində də elçilik, nişan mərasimlərində bal yeyərdilər ki, 

gənclərin həyatı bal kimi şirin keçsin. Toy mərasimlərində baldan isti-

fadə edilməsi ənənəsi bir çox türk xalqlarında mövcuddur. Məsələn, 

Ahıska türklərində də gəlin evin eşiyindən içəri addımını atmadan əvvəl 

bir qabda gətirilən bala sağ əlini bular və eşiyin üst qisminə bal sürtər. 

Bunu üç dəfə edər (41, s.396). Gəlinin getdiyi evin qapısına bal yaxması 

ənənəsi Türkiyədə də mövcud olmuşdur. Xalq arasında yayqın olan bir 

türküdə də “Bazarda bal var, gəlinim” gəlinin getdiyi evə bal kimi şi-

rinlik gətirməsi üçün söylənmişdir. Quba rayonunda adətə görə gəlin 

oğlan evinə dolu qazan üstünə gətirilər, həyətdə at üstündə plov qa-

zanın ətrafında 3 dəfə dolandırılardı. Türkiyənin Həkkari bölgəsində 

də gəlinin böl qismətli olması üçün dolu qazana doğru gətirilməsi gə-

rəkdiyinə inanılır (115, s.183). Mərasim ənənələrimizdə süfrələrə gətiri-

lən aş hər zaman müqəddəs hesab edilmişdir. Avestada da ən ali nemət 

“Aşa” adlanırdı. 

Şaxbəzəmə adəti Quba-Xaçmaz və Şəki-Zaqatala bölgələrində da-

ha çox yayğın idi. Şax müxtəlif formalarda bəzədilirdi: Şəki-Zaqatala 

bölgəsində şax üçün qayın, armud, iydə, palıd və b. ağac budaqlarından 
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istifadə olunurdu. Udilərdə nil ağacından istifadə olunurdu. Yaz, yay 

aylarında və payızın əvvələrində toy edildikdə şax bəzəmək üçün kəsil-

miş budağın yaşıl yarpaqları qoparılmırdı. Qış aylarında isə şaxı qırqo-

vulu rəngli lələklərlə bəzəyirdilər. Yalnız soyüd ağacından şax düzəldil-

mirdi, çünki söyüd barsız ağac sayılırdı (55, s.256). Qarabağda şaxın 

budaqlarından taxıl növləri ilə doldurulmuş kisəçiklər və şirniyyat ası-

lırdı. Quba-Xaçmaz bölgəsində şaxın budaqlarına müxtəlif təzə meyvə, 

əsasən alma, armud keçirir, qoz ləpəsindən “rasa” adlanan düzümlər 

asırdılar. Şaxın orta dik budağına isə qızardılmış xoruz bərkidilirdi. Bu 

Şəki-Zaqatala bölgəsi üçün də xarakteik idi. Xoruz və ya toyuq məh-

suldarlıq, zürriyət simvolu idi. Şaxın gövdəsinə yerdə dura bilməsi 

üçün xaçvari düzəldilmiş taxtanın ortasındakı deşiyə keçirurdilər. Azər-

baycanlıların toy adətlərində geniş yayılmış şax bəzəmə adəti ağac kul-

tunun qalıqları idi. Görünür, şax bəzədilməsi “həyat ağacının” simvolu 

idi. 

Adətə görə gəlin evini bəzəmək üçün aparılan əşyaların içərisində 

qız evində toxunub hazırlamnış “gərdək” də olardı. Gərdəyi rəngli ipək 

üçkünc parçalardan biçərdilər. Gərdəyin üçkünc olması da görünür 

simvolik bir məna daşıyırdı. Məlumdur ki, qədim inanclar sistemində 

mühüm yer tutan, şumerlərin sevgi və məhəbbət ilahəsi İştarın sim-

vollarından biri də üçbucaq formalar idi (91, s.57-59). Qeyd etmək 

lazımdır ki, belə üçbucaq təsvirlər ibadət-namaz xalçaları üçün də xa-

rakterikdir. Lənkəran-Astara bölgəsində toyun axırıncı günü bütün qo-

naqlar at yarışlarında iştirak edirdi, bəzən 100-dən çox atlı olurdu. Adə-

tə görə qız evindən oğlan evinə gərdəyi ilk çatdıran atlı bəyin valideyn-

ləri tərəfindən mükafatlandırılardı. Laçın rayonunda da, “Gərdək qaçır-

ma” oyunu keçirliir. Gərdəyi oğlan evinə ilk çatdıran nəmər alır. Bu 

adət Şəki-Zaqatala bölgəsində var. Gərdək gətiriləndən sonra bəy sağ-

dış və soldışın müşayətilə hamama gedərdi. Hamamdan gələn bəyi zur-

na çalğısı ilə qarşılayardılar. Bəy mütləq valideynin əlini öpməli idi. 

Bununla da bəy valideynlərinin xeyir-duasını almış olurdu. Valideynlər 

isə onun ayağı altında qurban kəsirdilər. Lənkəran-Astara bölgəsində 

keçmişdə zifaf gecəsi bəyi soyüd ağacının koğuşundan keçirirdilər ki, 
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sonsuz dərəcədə güclü olsun. 

XIX əsrə aid bir məlumata görə, Astara-Lənkəran bölgəsində bəd-

nəzərdən qorunmaq üçün 140 dənə üzərrik dənəsini manqalda yandı-

rardılar. Qız-gəlin manqalın ətrafında dövrə vuraraq əyləşirdi. Məclisdə 

mütləq çalğıçı da olurdu. Qız-gəlinin hər biri paltarının ətəyi ilə daha 

çox tüstü tutmağa çalışırdı. Çünki inama görə bu tüstü bədənə və 

paltara nə qədər çox dəyərdisə bir o qədər təsirli olurdu. Bu tüstüdən 

udan qadın bədnəzərdən qorunmuş olurdu (167, s.320). 

Şəki-Zaqatala bölgəsinin gəlin görməsi və duvaqqapdı mərasim-

ləri zamanı adətə görə toy gecəsinin səhəri bəy yançılarla “bəy qonaq-

lığı”na aparılardı. Bəyin tay-tuşlarının yığışdığı bəy qonaqlığı 3 gün 

davam edərdi. Bu zaman bəyi əyləndirmək üçün ”Şah oyunu” oynanı-

lırdı. Bu qonaqlıq “bəy yanı” da adlanırdı. Gəlin üçün anası tərəfindən 

“dəstur aşı” göndəriləndən sonra “Gəlin görməsi” mərasimi başlardı. 

Mərasim zamanı bütün arvadlar, toy evinə gəlib gətirdiyi cehizə və üzü 

örtülü duvaqda məclisə gətirilən gəlinə baxardılar. Şəki rayonunda 

“Duvax” adlanan bu mərasim zamanı təzə gəlin bir almanı dilimləyir, 

yanındakı subay qızlara paylayaraq “Sizin də başınıza gəlsin!” deyirdi. 

Qax rayonun Sarıbaş kəndində də bu mərasim icra edilir. 3 gün davam 

edən “Gəlin görməsi”ndən sonra “Duvaqqapma” mərasimi başlayırdı, 

təntənə ilə gəlinin duvağı açılardı. Yenə qız-gəlin təzə gəlinin başına 

toplaşırdı. Atalı-analı, 7-8 yaşlı bir oğlan uşağı içəri girib qızıl gül bu-

dağından kəsilmiş bir çubuqla gəlinin üzündən Şəkidə çox zaman “ala-

fa”dan olan duvağı götürüb çölə qaçırdı. Adətən gəlinin duvağı barlı 

bir ağacın başına atılardı ku, yeni ailə də barlı olsun. Bu zaman qohum 

qadınlar gəlin üçün “üz görümcəyi” verərdilər. Bu mərasimdə qızın 

qohumları iştirak etməz. Qax və Balakən rayonlarında isə “üz görüm-

cəyi” mərasimi bir qədər fərqli olurdu. Toydan bir gün sonra gəlin 

əlində avtafa-ləyən qaynatasının, sonra isə qaynanasının əlinə su tökür-

dü, onlar da gəlinə hədiyyə verərdi. Toydan sonra bəy üç gün müddə-

tində gecələr yançıların evində yatırdı. Yalnız üçüncü gün bəy yançıla-

rın müşayəti ilə qohum-əqrəbanın yığışdığı atasının evinə “Üzəçıxdı” 

məclisinə gətirilirdi. Həmin axşam qohum-qonşu bəyin evinə yığışır və 
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bəyi gözləyirdilər. Toydan bir həftə sonra oğlan evi gəlinin hər iki yen-

gəsini (baş yengə, sıpa (kiçik, köməkçi yengə) “Yengə qonaqlığı”na ça-

ğırardılar. 

“Üzəçıxdı” və ya “üç gün” mərasiminə yalnız ağbirçək qadınlar 

dəvət edilər. Gəlin məclisdəki ağbirçəklərin ən böyüyndən başlamaqla 

qadınların əlinə gülab töküb dəsmal tutardı. Yeməkdən sonra da məc-

lisə “əl suyu”nu gəlin verər və qadınlardan xeyir-dua alaraq yenidən 

otağına qayıdardı. Mərasimdə iştirak edən ağbirçəklər gəlinə hədiyyələr 

verərdilər. Qaynana və ağbirçəklər gəlini ailənin oçağı və su quyusu ilə 

“tanış edirdi”. Sonra qaynana onu oçağın başına 3 dəfə dolandırırdı. 

Bu mərasim gəlinin bu gündən ailə üzvü kimi qəbul edilməsi demək 

idi. Görünür, “Oçağa çevir, qoynuna bas” ifadəsi bu ənənənin izlərini 

daşıyır. Gəlin bəzən 3 gündən sonra dayna (Şəki-Zaqatala bölgəsində 

isə başıbütöv adlanardı. Türkiyədə belə qadın kəvən adlanırdı) adlanan 

qadınla sübh tezdən ata evindən gətirdiyi kuzə ilə bulaq başından su 

gətirərdi. Bu zaman qız evi də müxtəlif yeməklər bişirərək oğlan evinə 

göndərərdi. Toydan sonra Quba-Xaçmaz bölgəsində də gəlin təzə sə-

hənglə bulaqdan su gətirməyə gedərdi. Bulaqda gəlin hər kəsə su dol-

durub verirdi. Qayıdanda gəlinin baldızı qarşılarına çıxan hər kəsə “şir-

ni” paylardı. Ğəlin adətən 3 gün gərdəkdə qalsa da, gərdək bəzən bir 

ilədək qurulu qalırdı. Laçında da 3günlük məərasimi “Duvaqaçdı”, 

“Gərdəkdən çıxarma” adlanır. 

Azərbaycanın bütün bölgələrində toydan sonra 40 gün müddə-

tində gəlin toylara, yas yerlərinə buraxılmırdı. Xalq arasında mövcud 

olan inama görə bu yerlərdə gəlinə nəzər dəyə bilər və ya çilləyə düşər. 

Azərbaycan türklərinin ənənəvi toy libaslarından danışarkən qeyd 

etmək lazımdır ki, geyim və bəzəklər özünün birbaşa məqsədindən 

başqa, həm də rəmzi məna daşıyaraq xalqın mənəvi dünyasını əks et-

dirmişdir. Milli geyimlər arasında papaq, kəmər və nişan üzüyü minil-

liklər boyu xalqın mənəvi rəmzlərini ifadə etmiş, xalqın əxlaqi və mə-

nəvi dəyərlərini əks etdirən mühüm atributlara çevrilmişdir. 

Bəy libasının ən mühüm atributlarından biri papaq idi. Toy günü 

bəyin papağının oğurlanması onun özünün oğurlanmasına bərabər idi 
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və rüsvayçılıq sayılırdı. Ona görə də toy mərasimlərində bəyin papağı 

da, bəyin özü qədər ciddi qorunurdu. Azərbaycanda bəy papaqlarının 

“dallayi”, “şirvanşikari”, “şahpəsəndi”, ”çərkəzi”, “şikari” kimi növləri var 

idi (56, s.191). Ən qədim papaq növü isə keçədən olurdu. Bu qədim 

baş geyimini sakların qədim keçə başlıqları ilə müqayisə etmək olar. 

Kasıb və ya zəngin ailələrə məxsus bəy libası daha çox parçanın və 

ayaqqabının növü ilə fərqlənərdi. Kasıb ailələrdə bəyin ayağına çarıq, 

zəngin ailələrdə isə uzunboğaz dəri ayaqqabı geyməsi xarakterik idi. 

XIX əsr rus mənbələrində Şamaxı bölgəsində toy mərasimlərində zən-

gin kişilərin qızılı işləməli çuxalardan başqa qızılı işləməli qara ipək 

arxalıq da geydikləri yazılırdı. Bu ipək arxalığın altından isə qızılı bağ-

ları olan qırmızı qanavuz köynək, enli yaşıl şalvar, rəngli saplardan 

toxunmuş çorab geyilərdi (169). Şəki-Zaqatala bölgəsində adətə görə, 

bəy qız evindən onun üçün göndərilən hər tərəfi qırçınlı mədaxili, “ba-

xiyə” ilə tikilmiş qırmızı ipəkdən “40 yaxa köynəyi” geyməli idi. “Kitabi-

Dədə Qorqud” dastanında da toy günü Beyrəyə qırmızı qaftan göndə-

rilməsi ənənəsinə rast gəlirik (51, s.154). Quba-Xaçmaz bölgəsində də 

bəy libası sosial statusa müvafiq olaraq ipək, yun və ya pambıq parça-

dan tikilir, bəy başına yenə də sosial statusuna uyğun olaraq dallayi, 

çirvanşikarı, şahpəsəndi, çərkəzi, şikarı və s. papaq növlərindən birini 

qoyardı. Adətə görə bəy arxalığın üstündən təzə kələğayıdan qurşaq 

bağlayırdı. Quba rayonunun Şuduq kəndində və Talabi kəndində isə 

bəyin qurşağından 3 yaylıq asılardı. 

XX əsrin əvvəllərində Şəkidə 13 yaşlı gəlinin geyim və bəzəyini 

Seqal ətraflı təsvir etmişdir (215, s.70). Şəkidə gəlinin başına təkəlduz 

işləməli araxçın, üstündən isə soğanı və ya çəhrayı rəngli kələğayı ör-

türdülər. Keçmişdə bölgədə gəlinin saçlarını gizləməsi üçün xüsusi baş 

geyimi olan “tülü”dən istifadə edərdilər. Şəkidə “tülü”yə “tülü-şütül” də 

deyirdilər. İngiloylarda tülünü düyməçə əvəz edirdi. Azərbaycanın di-

gər bölglərində isə tülü çutqu kimi də tanınırdı. Zəngin ailələrdə tülü 

üçün çox zaman atlas, ipək, darayı, xara kimi bahalı parçalardan, bəzən 

də daha möhkəm və üzün ömürlü olan qanavuzdan istifadə edərdilər, 
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yoxsullar isə tülünü çitdən tikərdilər. Ayağında isə burnu dik, hündür-

daban, üstü zər naxışlı başmaq olardı. Bölgədə başmaqlar qadının sta-

tusuna görə fərqlənirdi. Qız başmaqları nəbati rəsmlərlə bəzədilmiş, 

uşaqlı qadın başmaqları düz dabanlı, sadə, yaşlı qadın başmaqları isə 

biz burunlu olurdu. Şəki bölgəsində naz-nazı, xaralı, gülü yaylıq kimi 

ipək örpəklər səciyyəvi bayram geyimi olsalar da, bunlardan ən bahalısı 

və bölgənin gəlin libasının vacib atributlarından biri sərəndaz adlı ipək 

örpək idi. Sərəndazı adətən başa bağlamayıb saçlara xüsusi qarmaqlar-

la bərkidirlər. Örpəyin ucları arxadan çiyinlərə doğru sallanardı. Onun 

altından isə tülü və ya bölgədə geniş yayılmış baş örtüklərindən biri 

olan kiçik ölçülü üçkünc formalı xınabənd bağlayardılar. Şəki-Zaqatala 

bölgəsində ğəlinin başına çox zaman bölgə üçün xarakterik olan dörd-

rəng kələğayıdan çalma bağlayardılar. Bu kələğayı elə bağlanmalı idi ki, 

bütün rənglər görünsün. Gəlin çalmasının ucları mütləq düyünlənməli 

idi. Bu düyün gəlin bəy evinin kəndarından içəri keçən kimi açılırdı. 

Çalmanın düyünlənməsi adəti magik məna kəsb edirdi və çalmadakı 

düyünün bəy evinə yola düşən gəlini “cadu-pitidən” qoruyacağına ina-

nılardı. Bölgədə çalmanın üstündən bağlanan kiçik yaylığa ”qadar” de-

yirdilər. Oğuzda çalmaya “dümbara” da deyirdilər. Şəkidə isə çalma 

həm də “dinqə” adlanırdı. Lakin XX əsrin əvvəllərinə kimi çalma və 

dinqə fərqli baş örtükləri olmuşlar. Dinqə daha çox Şəki şəhərində, 

eyni zamanda Qəmizli, Xırxatala kimi kəndlərdə bağlanırdı və çalma ilə 

müqayisədə daha mürəkkəb bir bağlanış forması var idi (175, s.72). 

Zəngin ailələrdə dinqə adətən tirmə, xara, zərxara kimi bahalı parça-

lardan da bağlanırdı. Toya gələn gəlinlər “gülbəndi” adlanan rəngli kə-

ləğayılardan çalma bağlayardılar. Kasıb ailənin toy mərasimində isə gə-

linə köynək və üstdən çəpkən geydirərdilər. Başına qırmızı və ya soğanı 

rəng yaylıq bağlayır (xınabənd və ya tülü), üstündən də yenə də qırmızı 

və ya soğanı rəng kələğayı salardılar. Gəlin geyiminin mühüm atribut-

larından biri də “pərək” olmuşdur. Pərək gəlin gedən qızın başına, əl-

bisəsinə müxtəlif rəngli parçalardan vurulmuş bəzək idi Bölgədə gəlin 

libasının mühüm atributlarından biri də gümüş kəmər idi. Görünür, 

bu gümüşün şər qüvvələri dəf etməsi, insanı xata-bəladan qorumasına 



AZƏRBAYCANLILARIN ADƏT VƏ İNANCLARI 

77 

inamla bağlı idi. Ümumiyyətlə, XIX əsrdə Azərbaycanın bütün etnoq-

rafik bölgələri üçün kəmər qadın geyiminin əsas elementlərindən bir 

idi. Bayram mərasimlərində qadınların, xüsusilə də təzə gəlinlərin kə-

mərin taxması vacib idi. Şəki-Zaqatala bölgəsində, xüsusilə varlı təbəqə 

üçün qızıl suyuna çəkilmiş gümüş kəmərlər xarakterik idi. Belə kəmər-

lər “sarı kəmər” və ya “tavat kəmər” adlanırdı. Azərbaycam zərgərləri-

nin hazırladığı 3 hissədən ibarət taxta kəmər, təkbənd, düzmə kəmər, 

çanqar kəmər, girvənkə toqqa, suvadax toqqa, çilik toqqa, sallama toq-

qa kimi müxtəlif kəmər növləri XIX əsr üçün xarakterik idi. Zaqatala 

rayonunda gəlin və bayram libası üçün səciyyəvi olan gümüş boyun-

bağı yalnız bu bölgəyə xas olan spesifik formada olurdu. Bütün sinəni 

tutan və ağıırlığı iə seçilən bu boyunbağılar mərkəzi üçkünc və ya 

dördkünc, bəzən də yumru formada olan, kənarlarından isə bir neçə 

cərgə pullar sallanan gümüş bəzək əşyası idi (55, s.155). Boyunbağının 

ortasına adətən mərcan bərkidilirdi. XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvələrin-

də bölgədə ortasında firuzə olan günbəzvari şəbəkəli medalyon bərki-

dilmiş yarımçıq formalı qolbaqlar yayğın idi. Zaqatalada bu iki qolbağı 

adətən qoşa taxardılar (48, s.156). 

XIX əsrdə Quba-Xaçmaz bölgəsində zəngin qadın geyim dəsti 

200, hətta 300 çervon qiymətində olurdu və nəsildən-nəsilə anadan 

qıza ötürülürdü (192, s,49). Bölgə qadınları üçün əsasən qırmızı və ya 

göy rəngli ipək parçadan enli şalvarlar və elə həmin rəngdə də qısa 

ipək köynək, üstündən isə qızılı və gümüşü naxışlar salınmış ipək və 

ya məxmər qısa arxalıq geyilməsi xarakterik idi. Arxalığın üstündən isə 

bellərinə enli kəmər taxar, həm də eyni tikilişdə lakin qıraqlardan kə-

sikləri olan uzunqollu arxalıq da geyilirdi. Qubada gəlinə hədiyyə ola-

raq ”Zəkəriyyə kələğayısı” gedərdi. Belə kələğayıları ancaq varlı ailələ-

lərin xanımları toya-nişana örtərdi. Gəlinin başına “ziltac” qoyardılar. 

Yaxasına isə ay-ulduz formalı medalyon taxardılar. Çalma Quba-Xaç-

maz bölgəsində də yayğın idi. Bölgədə qadınlar başlarına qırmızı və ya 

tünd göy rəngli çalmanı müxtəlif formalarda bağlayırdılar. Bəzən kələ-

ğayığının bir ucu çənənin altından keçərək gicgaha doğru aparılır, bu-
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rada kələğayının digər ucu ilə çarpazlaşdırılır və bundan sonra kələğa-

yının uçları başa dolanır. Çalma çoxlu qızıl pul və piləklərlərlə bəzədi-

lirdi. Bəzən də kələğayını üçkünc şəkildə ucları kənarlardan sallanmaq-

la başa atırdılar. Kələğayı başa kiçik bir baş örtüyü ilə alından arxaya 

doğru bağlamaqla bərkidilirdi. Belə kələğayı bağlama tərzi “çərtmə” adı 

ilə tanınır. Gənc qızlar və gəlinlər toya-bayrama gedərkən bəzəkli arax-

çının üstündən də bu şəkildə şal atar və onu çənəbəndlə, yəni xüsusi 

qarmaqlarla araxçına bərkidərdilər. Qarmaqlar öz quruluşuna və ma-

terialına görə hər bölgədə fərqli olurdu. Bölgə üçün metal pula bərki-

dilmiş qarmaqlar xarakterik idi. Bölgədə piləkli və qızıl işləməli alınlıq 

və ya qabaqlıq da yayğın idi. Quba-Xaçmaz bölgəsi üçün adi parçadan, 

lakin üstündə metal piləklər olan qabaqlıq daha xarakterik idi. Bəzən 

alınlıqlar qırmızı məxmər və ya ipək parçadan olurdu. Qabaqlıqlar qa-

dının sosial stasusuna görə fərqlənirdi. XIX əsrdə bağlama tərzinə, çal-

manın parçasına və rənginə görə sahibinin sosial və etnik mənsubiyyəti 

müəyyənləşdirilirdi. Belə ki hələ Sasani imperiyası dövründə belə qa-

baqlıqlar sahibinin maddi və ictimai vəziyyəti əks etdirirdi (178, s.101). 

Bölgədə adi çutku ilə bərabər ön hissəsi özünəməxsus formada 

biçilmiş çutkular da yayğın idi. Parçanın bir hissəsi aypara formasında 

biçilirdi və düzbuçaqlı torbaşəkilli digər hissə bu aypara formaya tiki-

lirdi. Çutkunu 9-10 yaşlı qızlardan tutmuş yaşlı qadınlara kimi hər kəs 

taxırdı. Yaşlı qadınların çutkusu qara və ya tünd rəngli parçadan olur-

du. Toy-bayram çutkusunu əsasən qırmızı, sarı, yaşıl rənglərdə tikirdi-

lər. Çutkunun üzərinə müxtəlif naxışlar salar, müncuqlarla bəzəyər, 

uclarına isə güləbatınlı qotazlar tikərdilər (178, s.97). 

Astara-Lənkəran bölgəsində gəlin əyninə çaxçur, arxalıq, baharı 

geyinər, onun üzünə rübənd, başına qırmızı duvaq salınardı.  

XX əsrin əvvəllərində bölgədə gəlinlər başına tirmə şal örtürdülər. 

XIX əsrdə Azərbaycanda yayğın olan baş geyimlərindən araxçın, xüsu-

silə də çalma bölgə üçün səciyyəvi baş geyimi idi. Çalma Azərbaycanın 

müxtəlif bölgələrində müxtəlif terminlərlə ifadə olunurdu. Məsələn, 

Oğuz rayonunda dümbara, Naxçıvanda kəlxana, Qarabağ-Kəlbəcər böl-

gəsində tırna adı ilə tanınırdı. Şəki-Zaqatalada da bu baş geyimi dingə 
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adlanırdı. Bağlanış tərzinə görə cənub bölgəsinin çalmaları daha mü-

rəkkəb formalı olurdu. Bu bölgədə çalma üst-üstə bir neçə şalla daha 

sıx və hündür şəkildə bağlanardı. Əvvəlcə başa ückünc formada qat-

lanmış kişik bir ləçək atardılar. Sonra burulmuş güllü bir şalı başın 

ətrafına dolayardılar və altdakı ləçəyin uçlarını bu şalın üstündən dü-

yünləyərdilər. Bundan sonra daha bir güllü şalı yanakı şəkildə başlarına 

dolayardılar. Bölgədə adətən çalmanın üstündən bir ipək şal da atardı-

lar və bu uşalın uclarını ya çiyinlərindən arxaya atar, ya da bir az 

hündürdən boyunlarının ardında bağlayardılar (178, s.93-105). Keçmiş-

də çalmanın üstü “qarmaq” adlanan xüsusi bəzəklərlə bəzədilirdi. Bu 

“qarmaqlar” həm də çalmanı başda bərkitmək üçün idi. Bölgədə qar-

maqların çalmaya bərkidilməsinin özünəməxus formaları var idi. Qar-

maqlar öz quruluşuna və materialına görə də fərqli idi. Bölgədə metal 

qarmaqlar qızıl pullara bərkidilirdi və bu bəzək çalmanın ətrafında do-

landırılaraq elə bağlanırdı ki, zəncirli və uçlarından qızıl pullar sallanan 

qarmaqlar alına düşsün. Bu bəzək talışlarda “tıkə” adlanırdı. Tıkəni çə-

nənin altından apararaq boyunun arxasından dolandıraraq uçlarını şala 

bərkidərək də bağlayardılar. Bölgə üçün zərgərlik məmulatları içərisin-

də halqa formalı sırğalar taxılması xarakterik idi. Bu sırğalar formala-

rına görə qırxdüymə, üçdüymə, beşdüymə və s. adlanırdı. Belə tip sır-

ğalar Naxçıvanda “heydəri” adlanırdı. XIX əsrə aid mənbədə Lənkəranın 

zəngin gəlin geyiminin təsviri belə verilir: Şərq üslübu ilə xalçalarla 

bəzədilmiş otaqda olan gəlinin başı qırmızı ipək yaylıqla bağlanmış 

olurdu. Bu yaylığa arxadan üstü müxtəlif naxışlarla bəzədilmiş çəhrayı 

rəngli tül bərkidilirdi. Gəlinə qanovuzdan (rəngli ipək parça) bafdalı 

tuman, uclarında gümüşü bağları olan açıq mavi rəngli enli ipək şalvar, 

zərxaradan sarı köynək geydirərdilər. Köynəyin yaxası və qolları iri qızıl 

düyməli olardı. Köynəyin üstündən qıraqlarına və tikiş yerlərinə qızıl 

sapla naxış salınmış çəhrayı rəngli düymələri qızıldan ləbbadə geydi-

rərdilər. Gəlinin əynində yaxası və qolları qızılı düymələrlə bəzədilmiş 

zoğalı rəngli məxmər nimtənə, kənarlarından gümüşü bağlar sallanan 

açıq mavi rəngli enli ipək şalvar və sarı qanavuz parçadan köynək olur-

du. Gəlinin yaxasına iki düzüm çervon qızıl taxılır, köynəyinin yaxasına 
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almaz qaşlı böyük qızıl broş, qollarına qolbaq, qulaqlarına ağır sırğalar 

taxılırdı (167, s.370). XIX əsrə aid rus mənbələrində talışların toy-bay-

ram libaslarının digər bölgələrdən bir qədər fərqləndiyi yazılırdı (174, 

s.214). Talışlar arasında özünəməxsus adətlərdən biri gəlin gedərkən 

qıza gəlinlik paltarından başqa daha bir neçə dəst paltarın da geyindi-

rilməsi sayıla bilər. Zəngin ailələrdə kişilər də toy-bayramda fərqli par-

çalardan üst-üstə bir neçə arxalıq tipli əlbisə geyərdilər. Üstündən isə 

uzun dar xələt geyərək bellərini şal parçadan olan enli qurşaqla bağla-

yardılar (139, s.214-215). 

Qədim Azərbaycan toyları kollektiv oyun və əyləncələrlə zəngin 

idi. El arasında oyun adlandırılan belə xalq-meydan tamaşaları XX əsrin 

əvvəllərinədək Azərbaycanın bütün bölgələrinin el şənliklərində, eyni 

zamanda toy mərasimlərində icra edilirdi. Bu toylarda “Xan-xan” və ya 

“Xan-vəzir, “Kilim arası”, “Maral oyunu”, “Kaftar-kosa”, “Kosa-gəlin”, 

“Südlü-sümük“, “Toy mələk”, “Kəklik-kəklik”, “İncə-incə” kimi ələncəli 

xarakterli tamaşa-oyunlar oynanılardı. Xüsusilə də, “Kosa-kosa” oyunu 

Azərbaycanda ən çox nümayiş etdirilən və geniş yayılan xalq tamaşa-

larından biri idi. Kosa obrazı Novruz mərasimlərində olduğu kimi 

Azərbaycanın toy mərasimlərində də komik bir obraz kimi mühüm yer 

tutduğu kimi, həm də magik xarakter daşıyırdı. Toylarda bəzədilmiş 

kosa toy camaatının önündə gedir, camaatı güldürür, beləliklə də on-

ların nəzərini gəlindən uzaqlaşdırardı ki, gəlinə göz dəyməsın (126, 

s.170-173). Şəki toylarında bu adət “Qodu-qodu gəzdirməsi” adlanırdı. 

Azərbaycan toylarında ailə həyatının müxtəllif aspektlərini işıqlandıran 

tərbiyəvi, düşündürücü, tənqidi xarakter daşıyan “Şah Səlim”, “Qara-

göz”, “Keçəl pəhlivan”, “Şələ oyunu”, “Hacı gəldi” kimi oyunlar da xü-

susi yer tutardı. “Surpapax”, “Baharbənd”, “Papaq oyunu”, “Piyalə-ox”, 

“Yaylıq oyunu”, “Gərdək qaçırma”, “Ləzgimalı” kimi idman oyunları da 

toy mərasimlərimizin vazkeçilməz tədbirlərindən idi. Ləzgimalı” oyu-

nunun şərtlərinə görə toy sahibi yarışçılara nişangah kimi keçi verirdi. 

Keçini doğru nişan alan gəncə keçinin dərisi və başını hədiyyə edirdilər, 

ətini isə qonaqlara verirdilər (128, s.175). Azərbaycan toylarında təşkil 

olunan cıdır yarışlarında qalib gələnlərə adətən xonça və ya xələt verər, 
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bəzən də atın boynuna qırmızı yaylıq bağlayar və ya alnında yumurta 

qırardılar. 

XIX-XX əsrin əvvəllərində Şəki- Zaqatala bölgəsində cavanların at 

çapma yarışı ”sürək” adlanırdı. XIX əsrə aid mənbələrdə Şəki bölgəsində 

toy-bayram mərasimlərində xüsusi pəhləvanlar 20 putluq ağırlıqlar 

qaldırır və qonaqlar tərəfindən pul və xələtlər (6 arşınlıq parçalar) 

alardılar (167, s.376). Toya gələnlər “Üzük-üzük”, “Xan oyunu”, “Kosa-

kosa” kimi Azərbaycanın bütün bölgələrində yayğın olan oyunlar oy-

nardılar. Gəlinin “Xna gecəsi”ndə qızlar toplaşaraq “Kosa-kosa”, “Zopu 

oyunu”, “Quda-Quda”, “Qız qaçırtma”, “Cuhut-cuhut”, “Usta qalayçı”, 

“Uzun Nənəxanım”, “Turna-turna“, ”Bənövşə” kimi müxtəlif oyunlar 

oynar, toylarda “Gərdan vurma” kimi məhz bölgəyə məxsus bir çox 

idman yarışları keçirərdilər. Astara-Lənkəran bölgəsində də yaxın qo-

humlar bəy otağına yığışar, burada “Xan-xan”, “Turna-turna” kimi 

müxtəlif əyləncəli oyunlar icra edilərdi. Aşıq atmaqla xan seçilərdi. Tur-

nanı isə qurşaqdan düzəldirdilər. Oyun zamanı fasılələrdə aşıq bəy tə-

rifi edirdi. Astara-Lənkəran bölgəsində toyun hər günündə güləş, oxat-

ma, atçapma yarışları təşkil edilirdi. Gənclər musiqi altında at çaparaq 

cirid oyunu oynardılar. Oyun zamanı atlı gənclər rəqibinə orta ölçülü 

çomaq atardılar və hədəfə dəyəndə alqışlanardılar. Bu bölgədə toyda 

bəy də at sürmək, ox atmaq məharətini göstərməli idi. Bu ənənə qədim 

oğuz ənənələrinin izlərini daşıyırdı. “Oğuznamə”də yay və ox həm də 

ailə qurmaq, müstəqil ev-oçaq sahibi olmaq rəmzidir. Oğuz yayı da, 

oxu da ata-babanın gələcək nəslə təqdim edəcəyi müqəddəs mirasdır 

və ancaq mirası alandan sonra gənclik ev-eşik sahibi ola bilər 

(109,s.270). Ox atmaqla ailə qurmaq motivinə bir çox Azərbaycan nağıl 

və dastanlarında rast gəlinir. Məsələn, Dədə Qorqud dastanında bu 

ənənə “Oğuz zamanında evlənən hər igid ox atırdı” və ya “gördü dü-

gündü köykü* (kürəkən) ox atır” (58, s.155,161) kimi ifadələrlə öz əksini 

tapmışdır. XVII əsrdə səyyah Adam Oleari də Azərbaycan toylarında 

bəyin ox atma mərasimini belə təsvir edirdi: üzüyü at tükünə keçirdib 

asdılar. Altı addım məsafədən iki dəfə oxla tükü vurub üzüyü yerə 
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saldı. Quba-Xaçmaz bölgəsində isə “Südlü-sümük”, “Toy mələk”, “Kək-

lik-Kəklik”, “İncə-incə”, “Kilim arası”, “Maral oyunu”, “Kaftar kosa” “Ko-

sa-gəlin”, “Şah Səlim”, “Qaragöz”, “Keçəl pəhləvan”, “Şələ oyunu”, “Hacı 

gəldi” kimi əyləncəli, ailə həyatını əks etdirən və bəzən də magiya xa-

rakterli oyun tamaşalar icra edilirdi (128, s.170-173). 

XIX-XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan toylarında “Qəşəngi”, “Gül-

gəz”, “Ceyranı”, “İnnabı”, “Qızılgül”, “Lalə”, “Yüzbir”, “Xalabacı”, “Narın-

cı”, “Turacı” kimi qadın rəqsləri, “Qazağı”, “Ulduz”, “Bağdadur”, “Əsgə-

ranı”, “Darçın”, “Bəxtəvəri”, “Mirzəyi” kimi kişi rəqsləri ifa edilirdi. Şərur 

və Dərələyazda kütləvi rəqslər, xüsusən yallılar geniş yayılmışdır. Naxçı-

vanda belə toylar XX əsrin 70-ci illərinə qədər qalmaqda idi (67, s.20). 

XIX–XX əsrin əvvəllərində Şəki-Zaqatala bölgəsinin toy məclislərində 

bölgə üçün ənənəvi rəqslər “Sarıbaş”, “Yallı”, “Yavaş məqam”, “Ayaq sir-

kələyən”, “Qoşa oyun”, “Nazilə”, “Şalaxo”, “Ləzgihəngi”, “Uzundərə”, “Ya-

nıq Kərəm” və s. idi. Şəki toylarında “Davan altı”, “Daşbulağı-qozalağı”, 

“Dırnaqüstü” kimi mürəkkəb rəqslər də ifa edilirdi. Bölgənin qədim toy-

larında məzəli rəqs olan “Üsdən aşırma” oyunu da icra edilərdi. Bu rəqsi 

kişilər arvad paltarında icra edirdilər. Adətə görə qız toyuna 12 yaşından 

yuxarı oğlan uşaqları qadınlar məclisinə buraxılmasa da “cahil oğlanların 

qız toylarına dürtülməsi, yetişmiş qızlar tərəfindən etiraza səbəb olmaz-

dı” (10, s.412). Görünür, bu məzəli rəqs də oğlanların bir bəhanə ilə qız 

məclisinə daxil olması ilə bağlı idi. Cünki yalnız belə toy məclislərində 

öğlanların özlərinə qız bəyənmək imkanı yaranırdı. El arasında işlənən 

“Toydan toy törəyər” və ya “Toy toyu gətirər” deyimləri də görünür, bu 

ənənəni əks etdirir. “Turullay” rəqsini isə qadınlar ifa edərdilər. Bu oyun 

əl çala-çala hündürlüyə atılmaqla icra edilərdi. Gorünür, bu rəqs də vax-

tilə magik xarakter daşıyan, lakin tədricən əyləncəli oyun-rəqsə çevrilmiş 

qədim bir ayinin qalıqları idi. Bundan başqa, Şəkidə qız toyunda toyun 

axırına yaxın baməzə qadınlardan biri əyninə kişi paltarı geyərək məzəli 

rəqslər ifa edərdi. Bu oyunların hər biri, görünür, vaxtilə ritual-sakral 

mahiyyət daşımış, tədricən öz məzmununu itirərək əyləncəli oyun xa-

rakteri almışdır. 

Lənkəran-Astara bölgəsində toylarda da “Nəlbəki”, “Qəşəngi”, 
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“Qaytarma”, “Rəng”, “Turacı”, “Mirzəyi”, “Uzundərə”, “Avarayı”, “Qay-

tağı” kimi rəqslərlə bərabər “Lolo”, “A yordu-yordu”, “Ay ləli, yar”, “Ma-

sallı toyu”, “Yallı”, “Səməni”, “Veləçova”, “Şəlləqun” kimi yerli folklor 

musiqiləri və də ifa olunurdu. 

XX əsrin ortalarına kimi Zaqatala mahalının toylarında əsasən 

aşıq məclisi qurular, zurna balabançı olardı (73, s.488). XIX-XX əsrin 

əvvəllərində Şəki-Zaqatala bölgəsinin toy məclislərində “Səhər” muğa-

mı ifa edilər, “Hacı Nəbi qızı”, “Lilley, ay Maral xanım” kimi şən, yu-

morlu mahnılar da oxunardı. 

Lənkəran-Astara bölgəsində keçmişdə elçilik zamanı "İldən-ilə qız 

seçmişik, yaru-yar", "Şal şala bağlaram, gedər", "Mina bala" kimi mah-

nılar oxunardı. “Lolo”, “Sonalar” isə əsasən gəlin köçürməmişdən qabaq 

ifa edilən mahnıdır. Xna toylarında ifa olunan “Ay yordu, yordu” mu-

siqili səhnəcikdə tərəflər üzbəüz dayanıb deyişir. Kim yoruldusa, o da 

uduzur. 

 

2.2. Azərbaycan türkləri ilə birgə yaşayan digər etnosların toy 

adətlərində spesifik cəhətlər. Şəki-Zaqatala bölgəsində yaşayan etnos-

lar. Avarlarda toy mərasimləri. Avarlarda da Azərbaycan türklərində 

olduğu kimi qızbəyənmə zamanı “araçılar”, “xəbərçilər” mühüm rol oy-

nasa da gənclərin bir-birini Gülverdi, Mərəkə, Ukur, Rukivak kimi ba-

har mərasimlərində görüb bəyənməsi ənənəsi də mövcud idi. Elçilikdə 

çörək kəsmə avarlar və saxurlarda da adət idi. Avarlarda qız istəmə 

mərasimində “elçi daşı” ilə bağlı qədim bir adət də mövcud idi. Keş-

mişdə ərgən qızları olan evlərin qapısında “elçi daşı” olardı. Bu daşın 

üstündə oturan şəxsin qız istəməyə gəldiyi anlaşılardı. “Elçi daşı” mə-

rasiminin izlərinə bir çox Azərbaycan nağıllarında rast gəlmək müm-

kündür. Şəkinin Baş Şabalıd kəndində də buna bənzər elçilik adəti 

mövcud olmuşdur. Elçi gedən adamın əlində müxtəlif ərzaq şeyləri ilə 

dolu “elçi dəsmalı” olardı və ev sahibi onun dəsmalından elçi olduğunu 

bilərdi. Elçilik zamanı “xatircəmlik “ adəti də (oğlan atası razılıqdan 

sonra süfrənin qırağına müəyyən qədər pul qoyması) bölgəyə xas adət 

idi. Bu adət qrızlarda da var. Buna “pıl saaca” deyirlər. 
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Avarlarda toya bir neçə gün qalmış qız rəfiqələri ilə birlikdə çe-

hiz, bəy və onun qohumları üçün müxtəlif işləməli dəsmal, örtük, şanta 

hazırlamaq üçün yığışırdılar. Müxtəlif rəngli iplərdən hazırlanan üç-

künc formalı, uclarından qotazlar sallanan bəzək əşyası - şanta avar 

toy mərasimlərində mühüm yer tuturdu. Şantanın içinə bədnəzərə 

qarşı mixək və ya dağdağan toxumu qoyurdular. Belə şantaları şaxa , 

gəlin atının alnına asar, gəlin otağını bəzərdilər. Xnayaxdıya gələn qız-

lar da paltarlarına şanta tikirdi. Bu ənənə bitki kultunun izlərini daşıyır. 

Avarlarda Azərbaycan türklərində olduğu kimi çağırışçı toya də-

vət etdiyi ailələrin hərəsinə bir alma verərdi. Azərbaycan folkorunda 

qismət simvolu olan alma, görünür, burada da hər bir ailəyə toy qismət 

olması diləyini ifadə edirdi. Avarlarda da adətən toylar 2-3 gün davam 

edirdi. Toyun ilk günü qız evində “paltarbicdi” mərasimi keçirilərdi. 

Həmin gün oğlanın “qsudul” adlandırılan ən yaxın dostunun evində də 

məclis qurular, ikinci gün isə oğlanın öz evində davam etdirilərdi. 

Avarlarda da bəyin oğurlanması adəti var idi. Əgər bəy oğurlanardısa 

əvəzində bəyin atasından “düşərrik” (hədiyyə) alınardı. Adətə görə bə-

yin qaçırılan zaman müqavimət göstərməyə ixtiyarı yox idi. Belə olar-

dısa bəyi qaçıranların toyu bəyin qaçırıldığı evdə davam etdirilməsini 

tələb etmək haqları var idi. Bəzən hətta bəyi gəlinin rəfiqələri də alda-

dıb qaçıra bilərdilər. Bu halda bəyin anasından hədiyyə alaraq bəyi 

azad edərdilər (25, s.291). 

Avar toylarında xüsusi çeviklik tələb edən “Avarı”, “Sarıbaş”, 

“Gendədur”, “Ləzginka” kimi havalar oynanılardı. Bu rəqslərin özünə-

məxsusluğu ondan ibarət idi ki, rəqs edən zaman oynayanın bədəninn 

beldən yuxarısı tərpənməməli idi. Balakən rayonunun Şumbul kəndin-

də qız-oğlan qarşı-qarşıya oynanılan “Arxuş” rəqsi yayğındır. Avar toy-

larında da hər oba öz pəhləvanını toya gətirirdi və güləş yarışları keçi-

rilirdi. Qalibə toy sahibi hədiyyə verirdi. Bölgədə geniş yayılmış musiqi 

aləti olan tənbur avar toylarının da xüsusi yer tuturdu. Tənburla oxu-

nan mahnılar, əsasən avarca oxunsa da, azarbaycanca da bayatılar de-

yilər. Tənbur türk xalqlarının qədim musiqi alətlərindəndir. Hələ XIII 

əsrə aid “Əhməd Harami” dastanında tənburun adı çəkilirdi. Bu qədim 
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musiqi aləti saza oxşayırdı və at tükündən iki simi olurdu. Türkiyədə, 

Cənubi Azərbaycanda yaşayan Qaraqoyunlu türklərində də bu musiqi 

aləti toylarda çalınır (117, s.104). Gəlin aparılanda adətə görə oğlan 

adamları qız evindən bir şey oğurlamağa çalışardı və oğurlanan əşya 

geri qaytarılmırdı. Hətta qız tərəfi gəlini aparmağa gələnlərə qarşı bir 

nəfər nəzarətci ayırırdı. Azərbaycanın bir çox yerlərində yayılmış bu 

adət- qız evindən gizlicə bir əşya alıb götürmək uğurla bağlı qədim 

inancın izlərini daşıyır. Oğlan tərəfi qız evindəki bərəkətin gizlicə oğlan 

evinə daşınması inancı ilə qız evindən bir şey oğurlayar. Bu adət Tür-

kiyənin Ağrı, Bayburt, Kars kimi bölgələrində də yayğındır (115, s.105). 

Bölgədə mövcud olan adətə görə qız anası oğlan tərəfinin evdən bir 

şey götürməsinə yol verməmək üçün gəlinin qoltuğuna çörək verirdi. 

Bu çörək “xeyirlik” adlanırdı. “xeyirlik” verildikdə oğurluq etmək ol-

mazdı. Bu adətə bir çox türkdilli xalqlarda rast gəlinir (116, s.39). Ümu-

miyyətlə, çörək toy mərasimlərimizdə, xüsusilə də, Şəki-Zaqatala böl-

gəsinin toy mərasimlərinin elçilik mərhələsindən tutmuş gəlin gətiril-

məsinədək bütün mərhələlərində mühüm yer tutur. Bu mərasimlərdə 

çörək söz kəsmək, dostluq, bərəkət simvolu olmaqla bərabər şər qüv-

vələrə qarşı qoruyucu özəlliyi ilə də çıxış edir. Avarların qədim toy 

adətinə görə gəlin köcən zaman da onu şiş və çörəklə müşayət edərdi-

lər. Bu ayin gəlinin şər qüvvələrdən təmizlənməsi məqsədilə edilirdi. 

Gəlin gələndə od, ocaqla da bağlı bir maraqlı ayin icra edilirdi. Gəlin 

yanar məşəllərlə bəy evinə gətirilən kimi bu məşəllər bəy evində ocağa 

atılırdı. Bu ayinin mahiyyəti ondan ibarət idi ki, gəlin təzə ailəsinə uy-

ğunlaşır, qaynayıb qarışırdı. Gəlin bəy otağına girəndə ayağının altına 

çaxmaqlı dəmir silah atılırdı. Qədim inanclara görə metal pis ruhardan 

qoruyurdu. Avarların adətinə görə gəlinin ər evində həyatının uğurlu 

və xoşbəxt olması üçün gəlinin ayağı yerə dəyən kimi oğlan adamların-

dan biri bəd ruhları dağıtmaq üçün nəfər tüfəng atardı, qaynana bir 

kasa bal gətirib gəlinin dodaqlarına sürtərdi ki, dili şirin olsun. Bölgədə 

çox yayqın olan bu bu ənənəyə bir çox türk xalqlarında da riayət edi-

lirdi. 

Avar toy libasının ən səciyyəvi atributlarından biri taç (avarca 
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kəkin) adlanan gəlin başlığı idi. Toya bəy mütləq gəlinə qızıl suyuna 

çəkilmiş ay-ulduzlu gümüş taç (kəkin) hədiyyə etməli idi. Belə taçları 

yalnız gəlinlər geyirdi Qızlar isə gümüş saplardan toxunmuş “dunça” 

taxırdılar. “Kekim” qabağından gümüş pullar asılan konusvari metal 

baş örtüyü formasında olurdu. Tacın mərkəzi hissəsindən üstündə bu-

ta formalı bəzəklər sallandığı üç sıra zəncir olurdu. Bütün bəzəklər və 

piləklərdə yaşıl və qırmzı şüşədən qaşlar olurdu. Zəncirlərin uclarından 

asılmış qarmaqlar təməniyə birləşirdi. Tacın məkəzinə zəncirlərlə bir-

ləşdirilmiş metal bəzək taxılırdı, onun da üstünə kiçik boru kimi bir 

şey bərkidilərdi. Görünür, bura lələklər qoyulurdu (48, s.149). Avar 

gəlinləri üçün xarakterik olan bu baş geyimi daha çox türkmən qadın 

baş geyiminə bənzəyirdi. Belə ənənəvi gəlin baş geyimi Ahıska türkə-

rində də mövcuddur (41, s.396). Tac əsasən Balakən və Zaqatala ra-

yonlarında yayğın idi. Hazırda Zaqatalanın şəhər muzeyində belə 

“tac”lar saxlanmaqdadır. Tacın üstündən ipək yaylıq da salardılar. XX 

əsrin 30-cu illərinə qədər bölgədə avarların qadın geyiminə uzun, düz 

biçilmiş köynəkvari paltar-don (avarca- “küntə” adlanırdı.), ensiz, düz 

və üzun şalvar (avarca- “xəbət”), önlük (avarca ”qaraxuni”) və arxalıq-

dan (enli üst geyimi) ibarət idi. Yuxarı Cardaqlar kəndində yaşayan 

avarlar arasında üstünə üç cərgə gümüş pullar, ətəyinə isə xırda pullar-

quruşlar tikilmiş dəri kəmər XX əsrin 80-cı illərində də qeydə alınmışdı 

(216, s.99). 

Avarlarda nigah mərasimi bədnəzərdən qorunmaq məqsədilə giz-

li keçirilərdi. Bu adət qaraqalpaq türklərində də mövcud olmuşdur. 

İnama görə nigah bağlı qapı arxasında icra olunmalı idi ki, evlənənlərə 

cadu edə bilməsinlər. Hətta nigah mərasimi zamanı bəyin yaxın qohu-

mu damda əli tüfəngli gözətçilik edərdi ki, heç kəs cadu-piti etməsin 

(216, s.218). Avarlar da caduya türklər kimi “buxxi”-“buhi” (türk dilin-

də- büyü) deyirdilər. Bu qədim türk sözünə Azərbaycan dili dialektlə-

rində rast gəlinməsə də, avarlarda qorunub saxlanmışdır. Avarlar ara-

sında yayılmış inama görə “buhi” adlanan bu ovsunlama ayini zamanı 

bədxah adamlar nigahda deyilən sözlər qədər yun sapa düyün vurmaq-

la və ya həmin sayda xəncəri qınından çıxarıb yerinə taxmaqla bəyi 
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bağlaya bilərdilər (157, s.220). Bundan başqa qıfıl bağlamaq, dəsmal 

ucu düyünlənməklə də təzə toyluların bəxtinin bağlanacağına inanırdı-

lar. 

Üzə çıxdı mərasiminə avarlar “Gəlin oynadı” deyərdilər. Çünki 

adətə görə qaynanası və qaynatası gəlini rəqsə dəvət etməklə üzə çıxa-

rardı. Gəlin də onlara avarca “tosar” adlanan tavaya oxşar taxta qabda 

yun corablar təqdim edirdi. “Suya ayaq açdı” zamanı oğlanın qohum-

ları gəlini suya apararkən bir xurcun çörək, meyvə və b. hədiyyələr də 

götürür, yolda qarşılarına çıxan gənclərə verirdilər. 

Saxur və rutulların da da toy mərasimləri bahar mövsümündə 

başlardı. Saxur və rutullarda da yaz bayramı ərəfəsində gənclər qız 

bəyənmək məqsədilə açıq havada toplaşar, birlikdə rəqs edər üzərinə 

müxtəlif parçalar bağlanmış yellənçək qurub əylənərdilər. Rutullar bu-

nu “şadvalid yaylıqları” adlandırırdılar. Bahar bayramında yelləncəkdə 

yellənmək ənənəsi bir çox türk xalqları üçün, o cümlədən Orta Asiya 

xalqları üçün də xarakterik idi. Yelləncək mərasimində təkcə gənclər 

deyil, yaşlı-cavan hər kəs iştirak edərdi. Inama görə yelləncəkdə yellə-

nənin günahları yel kimi sovulub dağılardı (142, s.32). Keçmişdə rutul-

lar belə bahar mərasimində xalqın yığışdığı yerə alma, qoz, rəngli yu-

murtalarla bəzədilmiş şax da gətirərdilər. Gənclər bu şaxdakı bəzəklər-

dən götürməyə çan atırdılar. Bu, gənclərin öz qismətlərinə tezlikələ 

qovuşması arzusunu ifadə edirdi. Saxurlarda elçilkdə çörəkkəsmə ayini 

zamanı ağsaqqalların böldüyü çörəyin bir hissəsi qız evində qalır, digər 

hissəsini isə oğlan evi özü ilə götürür və ailəsi ilə birgə yeyirdi. Bu 

qədim türkmənşəli mərasim Orta Asiya və Qazaxıstan xalqları arasında 

da mövcuddur (204, s.125). Zaqatala raynunun Yeni Suvagil kəndində 

nişandan sonra “istək gecəsi” mərasimi keçirilərdi (220, s.106). Müəy-

yən olunmuş bir gündə bəyin qohumları qız evinə hədiyyələrlə “gəlini 

görməyə” gələrdilər. Gətirilən hədiyyələr qızın çehizinə əlavə edilərdi. 

Keçmişdə qıza cehiz kimi ev üçün avadanlıq, yorğan-döşək, mal-qara 

verməklə bərabər, zəngin ailələr bəzən torpaq da verərdilər. Suvagil 

kəndində adətə görə qız evinə toy qabağı “pay” göndərilən zaman oğ-

lanın qohumarından biri qoyunu çiynində aparır. Qoyun götürən şəxsə 



Məhəbbət Paşayeva 

88 

qızın qohumları toxunma corab, dəsmal kimi hədiyyə verərdilər. Ru-

tullarda və saxurlarda başlıq haqqı adəti var idi. Saxurlar başlıqdan 

əlavə qız evinə “dayılıq”(dayı üçün qoyun aparılardı), və “analıq”(gəli-

nin anası üçün isə bir dəst paltarlıq aparılardı.) adlanan haqq da ver-

məli idi (157, s.180). 

Saxurlarda toya adətən bəyin bacısı gəlinin toy bəzəklərini taxa-

raq ev-ev gəzib dəvət edirdi. Dəvəti alanlar isə ona pul və şirniyyat 

hədiyyə edirdilər. Saxurların toy mərasimlərində əvvəlcədən seçilmiş 

iki yengə qadın da “çağırışçı” rolunu icra edirdilər. Qız toyunda “çağı-

rışçı”lardan biri qızın anasının qohumu, digəri isə qızın atasının qo-

humlarından seçilirdi. Oğlan toyunda isə yalnız ata tərəfdən seçilən 

qohum toyda çağırışçı olurdu. Keçmişdə bu şağırışçı at belində gəzərək 

oğlan evində toyun başlanmasını bütün kəndə xəbər verərdi. Keçmişdə 

rutulların özünəməxsus toya dəvət forması qeydə alınmışdır. Rutullar 

toya dəvət edərkən “qaşığınızla gəlin” deyərdilər (142). Görünür, bu 

həm də yeməyə dəvət forması idi. 

Saxurlarda toy I günü “Hənaybı”, II günü isə “Davatdı”, sağdış-

soldış isə “balboğan” adlanırdı. Toyu əsasən “surnay” adlandırdıqları 

zurna ilə edir və bəzən də tənbur çalardılar. Uyqurlar, özbəklər, qır-

ğızlar, türkmənlər kimi bir çox türkmənşəli xalqlar da qədim musiqi 

alətimiz olan zurnanı avar və ingiloylar kimi “surnay” şəklində tələffüz 

edirlər. Kitabi-Dədə-Qorqud dastanında da bu musiqi alətinin adı “sur-

na” formasında çəkilir (51, s.64). Umumiyyətlə, Azərbaycan toy məc-

lislərində bu qədim musiqi aləti xüsusi yer tutmuşdur. Hələ XIII əsrə 

aid Azərbaycan dilində yazılmış “Dastani Əhməd Harami” poemasında 

da toylarda “saznay” , “tənbur” çalındığı yazılırdı (30). Bəzi saxur kəd-

lərində, məsələn, Yeni Suvagildə toy günü özünəməxsus bir adət də 

icra edilməkdə idi; Toy günü səhər-səhər bəyin bacısı bəyi və onun 

yancıların, dostlarını şənlik və rəqslərlə müşayət olunan səhər yeməyi-

nə dəvət edirdi (220, s.109). Bəy toyxanaya girməzdən əvvəl onun üçün 

ayrılmış süfrədə bir nəfər kişi oturur, yalnız sağdış ona nəmər (saxurca 

“nək”) verdikdən sonra kişi durub yerini bəyə verirdi. Görünür bu adət 

bəyin artıq evlənərək cəmiyyətdə yeni bir status qazanmasını ifadə 
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edən bir ayin idi. Bəy oturandan sonra kişilər cərgə ilə pul verirdilər. 

XX əsri ortalarına kimi saxur müxtəlif yarışlar və oyunlar icra edilmək-

də idi. Belə yarışlarda bəyin 15 yaşından 40 yaşına kimi olan dostları 

və qohumları iştirak edirdi. Adətən yarışanlar bəy evindən gəlin evinə 

və geriyə çapardılar. Qalibə dəsmal, şirniyyat kimi hədiyyələr verərdi-

lər. Bəzən isə gəlini cıdırda qalib gələnin atı ilə gətirirdilər. Saxur toy-

larında “Daş atma”, “Gərdən vurma” yarışları da keçirilirdi. XIX-XX əsr-

lərdə rutul gəncləri arasında daha çox “Tataldüyün”, “Turai”, “Turna-

turna”, “Şah oyunu” kimi oyunlar oynardılar. “Tataldüyün” oyunu za-

manı gənclər iki dəstəyə ayrılaraq bir ağacı hərə öz tərəfinə çəkməyə 

çalışardı. “Turai” isə daha çox əyləncə xarakterli, zarafatyana bir oyun 

idi. Bu oyun zamanı iki gənc gözübağlı şəkildə bir-birinin qarşısında 

otururdu və bir-birini yaş dəsmalla vurmağa çalışrdı. Rutul gənclərinin 

icra etdiyi maraqlı oyunlardan biri də “Ovçu oyunu” idi. Bu oyun “ov-

çu” və ”dağ keçisi” rolunu oynayan iki gəncin mübarizəsindən ibarət 

idi. Oyun açıq havada-özünəməxsus bir “teatr səhnəsində” icra edilərdi. 

Bu tamaşada kəndi əhatə edən dağlar təbii dekorasiya rolunu əvəz 

edirdi (142, s.120). 

Əsasən rutulların yaşadığı Şin kəndində oğlan adamları qız evinin 

qapısındakı nişangahı vurub sonra içəri keçə bilərdi. Gəlin otağının 

qapısında da qapı tutanlara “baxrı” deyilən nəmər verərək içəri keçir-

dilər. Gəlini dayısı və ya qardaşı evin ətrafına dolandırılaraq yola salırdı. 

Gəlin ata minərkən tərkinə bir qız da mindirilirdi. Buna saxurlar “tər-

kintək” deyirdilər. Dayı və ya qardaş müəyyən yerə qədər gəlin atının 

cilovunu tutur, sonra cilovdara təhvil verirdi. Bu adət Xınalıqda da var. 

Gəlin aparılarkən oğlanın atası əlində silah gəlin karvanının önündə 

gedirdi. Gəlin karvanı bəy evinə yola düşən zaman atlılardan biri ça-

paraq öndən gedir və bəyi gəlin karvanın yaxınlaşması xəbəri ilə muş-

tuluqlayırdı. Saxurlarda da gəlin karvanın önünü gənclər kəsər və nə-

mər kimi iki-üç xoruz istərdilər. Adətə görə gəlin oğlan evinə özü ilə 

bir çörək də aparır və onu qaynanasına verirdi. Bu o demək idi ki, gəlin 

evinə “ayağı çörəkli” gəlir. Saxurlar yengəni “ləngə” adlandırırdılar. Sa-

xurların adətinə görə gəlin karvanını bəyin adamları boğazı kəndirli bir 
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dana ilə qarşılardılar. Dananın qulağı çərtilməyincə gəlin adamları içəri 

girməzdilər. Adətə görə, bundan sonra qulağı çərtilmiş dana gəlinin 

şəxsi mülkiyyəti olurdu. Oğlan evinin həyətində gəlinin atdan enməyinə 

kömək edən gənc cəld gəlin atına minər və nəmər alıncaya qədər atı 

qovmağa başlardı (220, s.99). 

Yeni Suvagil kəndində üzə çıxma mərasimi “xonçaulxa savı”, yəni 

xonçaya dəvət etmə adlanırdı. Bu mərasim gəlin üçün bəy evində, bəy 

üçün isə qohumlardan birinin evində təşkil edilirdi. Həm bəyin, həm 

də gəlinin qarşısına içi şirniyyat dolu xonça qoyardılar. Qohumlar bu 

xonçalardan bir şirni götürərək əvəzində isə öz hədiyyələrini qoyardı-

lar. 3 gün sonra “Suya ayaq açdı” mərasimi keçirilərdi. Keçmişdə gəlin 

baldızı və digər qızlarla birlikdə üzü duvaqlı, çiynində güyüm, qavalla 

calıb oxuya-oxuya bulağa aparılardı. Bulaqdan qayıdarkən isə qarşıları-

na çıxan hər kəsə su paylaya-paylaya evə gələrdilər. Beləliklə, də gəlin 

“su cığırı” ilə tanış olurdu. Bu adət XX əsrin ortalarına kimi Köhnə 

Suvagil kəndində qorunub saxlanmaqda idi. Qum kəndində yaşayan 

saxurlarda toydan 10-15 gün sonra ”yengə plovu” adəti icra edilirdi 

XIX-XX əsrin əvvəllərində saxurların toy mərasim ənənələrində 

sıra özünəməxsus xüsusiyyətləri olsa da (gəlin paltarına üzərlik tikil-

məsi, bədnəzərə qarşı sədəf, mixəkdən istifadə edilməsi, “İstək geçəsi”, 

“Səhər” mərasimi vəs.)bu mərəsimlərdə bölgə üçün səciyyəvi olan 

ümumi cəhətlər daha çox idi. 

Saxurlar arasında qohumdan evlənmə adəti XX əsrin əvvəllərinə-

dək davam etməkdə idi. Muxax kəndində Azərbaycan türkləri ilə sa-

xurların qarışıq yaşamasına baxmayaraq kənd əhalisinin söylədiyi kimi 

“kəndin bu başından o başına qız vermirdilər” (220, s.112). 

Saxurların toy libası üçün xarakterik cəhət ondan ibarət idi ki, 

saxur gəlinləri də avarlarda olduğu kimi başlarına tac və ya bölgəyə 

xas əlvan kələğayılardan “qülbəndi”, “irat” kimi çalma bağlayardılar. 

Bölgə üçün xarakterik olan “düyməçə” (saxurlarda “dumça”) saxurlar 

arasında yayqın idi. Qadınlar toy məclisinə gedərkən “dumça”nin üs-

tündən uzunluğu 2,5 m olan kələğayını dioqanal formada qatlayaraq 

başlarına atır, uclarını isə çalma formasında başlarına dolayırdılar. Bu 
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cür çalma bağlamaq ərdə olan gəlinlər üçün xarakteri idi (48, s.99). 

XX əsrin 30-cu illərinə qədər bölgədə saxurların ənənəvi baş ge-

yimi düz biçilmiş uzun, köynəkvari paltar-don, ensiz şalvar, önlük və 

arxalıqdan ibarət idi. Saxurlar üst köynəyini “qurt”, şalvarı “vaxçək” və 

ya “bada”, önlüyü “yelək” adlandırırdılar (220, s.99). Gəlin güzgüsünün 

ətrafına iki ədəd sədəf düymə tikilərdi. Maraqlıdır ki, qırğızlarda və 

kalmıklarda dərd-bəladan qorunmaq üçün yanlarında yeddi sədəf düy-

mə qoyulmuş torbacıq gəzdirmək adəti olmuşdur (94, s.141). Saxur 

toylarında gəlin aparılan atın alnından “haykal” adlanan üçbucaq for-

malı qırmızı rəngli çitdən tikilmiş, icərisində mollada yazdırılmış üç-

bucaq formalı dua (saxurca “sabab”), kiçik güzgü, mixək olan və ətək-

lərindən 12 ədəd muncuq asılmış bir əşya (talisman) asardılar. Burada 

da qədim inanclar siteminin bütün ünsürləri: günəş kultunun təbiət və 

bitki kultunun(mixək) və məhəbbət ilahəsi İştarın (üçbucaq formalı 

dua) özünü büruzə verir. Məlumdur ki, güzgü- ayna göy ilə bağlı 

inanclarda günün və ayin simvolu idi (117, s.204). 

Keçmişdə udi gəncləri daha çox Vərtivər və Pasxa bayramlarında 

özlərinə qız bəyənərdilər (147, s.223). Qədim təbiət kultunun izlərini 

daşıyan bu mərasimlər yaşıllıq simvolu olan gəncliklə eyniləşdirilirdi. 

Təbiətin yenilənən, məhsuldar çağında təbiətin şərəfinə keçirilən bu 

qədim türk mərasimlərinin hər birində gənclərə bir-birini bəyənmək 

üçün fürsət verilirdi. Çünki onlara başqa heç bir zaman tanışlıq və 

bəyənilmək üçün belə sərbəstlik, azadlıq verilmirdi. Bu mərasimlərdə 

təbiətin təzəlik çağı olan yaşıllıq insanın da gənclik, təzə-tər dövrü ilə 

eyniləşdirilirdi. Yaşıllıqla əlaqədar olaraq meyvə, toxum əmələ gəldiyi 

kimi gəncliyin də toy mərasimi gələcək övladların doğulması üçün zə-

min yaradırdı. Maraqlıdır ki, “Vərtivər” mərasimi hazırda Türkiyənini 

Rizə, Trabzon bölgələrində yaz-yay aylarında eyni ad altında keçirilir, 

bu mərasimə udulərdə olduğu kimi, daha çox gənc qız-oğlanlar qatılar, 

rəqs edib əylənərlər. 

Udilərin də elçilikdən tutmuş evlilik mərasimlərinin bütün mər-

hələlərində dayı mühüm rol oynayırdı. Elçilik “xozamandluq”, elçi isə 

“xozamand” adlanırdı (27, s.134). Qıza elçi düşmək istərkən oğlanın 
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valideynləri ilk razılığı qızın dayısından alar, ona “xaliluq” (udincə yəni 

“dayısının payı”) olaraq bir manat pul verib qız evinə göndərirdilər. Bu 

adətdə qədim nəsli-qəbilə quruluşuna aid olan qayda-qanunların izləri 

özünü biruzə verməkdədir. Məlumdur ki, ana ailəsindən ata ailəsinə 

keçid dövründə artıq nəsli kişi idarə etsə də, belə patrilokal ortamda 

döğulan uşaqlar yenə də ana nəslinə mənsub sayılırdılar və onların 

tərbiyəsində dayı atadan daha mühüm rol oynayırdı. Görünür, Azər-

baycanda xalq arasında yayılmış “Qız qarıyanda ağırlıq dayısının üzə-

rinə düşər” deyimi də məhz bu keçid dövrü ənənəsi ilə bağlıdır. Azər-

baycanın Quba bölgəsində məskun olan “Şahdağ” etnik qrupuna daxil 

olan xınalıq, qrız, haputların da toy mərasimlərində dayı mühüm yer 

tuturdu. 

Udilərin adətinə görə qızın bir neçə istəyəni varsa, qıza hər elçi-

nin gətirdiyi müəyyən bir əşya, məsələn kağız pul, alma və s. bir qaba 

qoyulub təqdim edilərdi və hər əşyanın kimə aid olduğunu söylərdilər. 

Qız hansı əşyanı götürərdisə həmin əşyanın sahibinə razılıq verdiyini 

bildirmiş olurdu (146, s.233). Bu qədim ənənədə Azərbaycan nağılları-

nın mötivləri özünü biruzə verir. Keçmişdə udilərdə elçiliyə bir qırmızı 

alma ilə də gedərdilər. Adətə görə oğlanın atası həmin almanı qıza 

çatdırırdı, qız da razılıq əlaməti olaraq almanın qız tərəfində iki yerə 

bölünməsi razılıq demək idi. Əgər alma qız tərəfindən kəsilməyib, bü-

töv halda qaytarılardısa, bu qohumluğun baş tutmayacağı demək idi. 

Azərbaycan folklor nümunələrində də qırmızı alma sevgi, qismət sim-

voludur. Məsələn, 

 

Al alma,qızıl alma 

Süfrəyə düzül alma 

Bilsəydim yar göndərib 

Saxlardım yüz il alma (81, s.254). 

 

Qismət, sevgiliyə qovuşma simvolu kimi alma bir çox türkdilli 

xalqların toy mərasimlərində mövcuddur. Udilərin toya dəvət mərasi-

mində də alma mühüm yer tuturdu. Cağırışçı toya dəvət etdiyi ailələrin 
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hərəsinə bir alma verərdi. Azərbaycanın Lənkəran-Astara, Naxçıvan 

bölgələrinin də toya dəvət edilən ailəyə xüsusi qırmızı alma göndərər-

dilər. 

Udilərdə də kiçik nişan Azərbaycanın bir çox bölgələrində olduğu 

kimi “bəlgə” (Bəlgə qədim türk sözüdür və “bəlləmək-bəlirləmək-ni-

şanlamaq mənasındadır) adlanırdı. Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, Naxçı-

vanda bu adət “bəlgə vermə” adlanırdı. Azərbaycan türklərində olduğu 

kimi “bəlgə” zamanı qıza mütləq qırmızı şal və ya yaylıq gətirilsə də, 

udilərdə bu adət bir qədər fərqli elementlərlə icra edilirdi: oğlan evi 

qıza dayısı vasitəsilə gümüş üzük təqdim edirdi. Bəlgə zamanı qızın 

qardaşına, əgər qardaşı yox idisə yaxın qohumuna içində şirniyyat, cə-

rəz, balaca kəllə qənd, içki və qızardılmış xoruz olan udilərin “tapak” 

adlandırdığı xüsusi xonça göndərilirdi. Məclis bitdikdən sonra oğlan 

evi qızın qohumları vasitəsilə qız evinə əvvəlkindən daha da zəngin, 

içində mütləq bahalı qırmızı ipək şal və iki gümüş üzük olan 3 “tapak” 

və qoyun göndərərdi. Bu qədim ənənəin izlərinə də Azərbaycan folklor 

nümunələrində rast gəlinir: 

 

Ay qız, nişanın gəlir 

Qırmızı şalın gəlir 

Dur, yüyür eyvanına 

Baldızın, canın gəlir (81, s.292). 

 

Nışanlı qıza Verbni Voskreseniya günü kilsədə də ipək yaylıq ba-

ğışlanırdı. Bu yaylıq iri bir şama bant şəklində bağlanaraq nişanlı qıza 

təqdim edildiyi üçün “çıraqçün yaylıq” adlanırdı. Qız bu yaylığı gəlin 

edəndə özü ilə götürməli idi. Bu ənənənin izləri aşağıdakı Azərbaycan 

folklor nümunəsində aydın görünür: 

 

Al almağa gəlmişəm 

Şal almağa gəlmişəm, 

Oğlanın bacısıyam 

Aparmağa gəlmişəm (82, s.66). 



Məhəbbət Paşayeva 

94 

 

Pasxa bayramında da qıza adətə görə bir kiçik ipək yaylıq, bir cüt 

qadın ayaqqabısı (qoş), şərab, qırmızı yumurta, şirniyyat gətirərdilər. 

Bu bayramda valideynlər “Kala Qerqets”də qoyun qurban kəsərdilər. 

Sonra nişanlı oğlan qaynatasına “tapak”(xonça) və qiymətli hədiyyələrlə 

bəzədilmiş şax göndərərdi. Qaynata isə şax gətirəni pulla mükafatlan-

dırardı. 

Azərbaycanın bir çox bölgələrində geniş yayılmış nişanlı qıza təzə 

meyvə göndərmək kimi “nübar” adətini də udilər keçmişdə özünəməx-

sus bir formada icra edirdilər. Udilərdə “bağbaşı” adlanan bu adətə 

görə, yayda mer-meyvə yetişəndə nişanlı oğlan onları yığıb qızgilin 

bağçasına nişanlısının gəlib keçəcəyi yerdə qoyardı. Qız da sovqatı bağ-

çadan götürərək evə aparardı. Azərbaycanın bir çox yerlərində də ni-

şanlı qıza nübarlıq meyvə göndərilməsi ənənəsi məhz “bağbaşı” adla-

nırdı (55, s.173). Görünür, bu qədim adət keçmişdə yuxarıda təsvir 

olunan formada icra edilirmiş. 

Vərtivər zamanı da nişanlı qıza oğlan evi tərəfindən barmaqlarını 

boyamaq üçün xna, bir cüt koş (ayaqqabı), corab və cürbəcür şirniyyat 

göndərməsi ənənəsi mövcud idi. “Tərəmə” bayramında nişanlı oğlanın 

valideynləri qız evinə para qoyun, xoruz, udilərin də bir çox türk xalq-

ları kimi bişi adlandırdıqları şirniyyat, halva, qarpız və b. yeməli şeylər 

göndərərdi. Udilərin adətinə görə oğlanın ailəsi ipək qurdundan bir 

qats (barama qurdları üçüncü yaşına qədər ayrı-ayrı qatlardan ibarət 

olur. Bu qatlar qats adlanırdı.) seçərək şirniyyat, meyvə və ərzaqla bir-

likdə qıza göndərərdi. Udilərin adətinə görə nişanlı qıza oğlanın vali-

deynləri yun, qats, boyaq və b. şeylər göndərirdilər ki, qız toya qədər 

bu ləvazimatlardan özünə avqa (torba), mayzar (çörək örtüyü), tsesim 

(sicim) kimi ev təsərrüfatı üçün lazım olan cehiz hazırlasın. 

Qız evi oğlan evindən gümüş kəmər və baş bəzəyi üçün müxtəlif 

gümüş əşyalarla bərabər “iaqna tanqa”, yəni “yol pulu” da tələb edirdi. 

Maraqlıdır ki, “yol pulu” ənənəsi İraq-türkman toy mərasimlərində də 

mövcud idi. Kərkük türkmənlərində oğlan evi ilə qız evi nişana qədər 

“Yol” üçün görüşürdülər. “Yol”un (“Ana yolu”) neçə manat olacağını qız 
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anası deyərdi (87, s.48). Danışıqların sonunda qızın dayısı oğlan adam-

larının ona verdiyi gümüş üzüyü qızın valideynlərinə təqdim edirdi. 

Udilərdə də toydan öncə “paltarkəsdi” mərasimi olurdu. Toydan 

bir ay əvvəl oğlanın yaxın qohumlarından biri nişanlı qızgilə gəlin paltarı 

haqda danışıq aparmağa gedərdi. Oğlan evi adətən zərxara parçada pal-

tarlıq alaraq vaxt təyin edib qızgilə gedərdilər. Lakin udilərin adətinə 

görə “paltarkəsdi” mərasimində gəlin üçün parçanı kişi aparmalı idi. Qız 

evi isə parçanı gətirən kişiyə qızın əl işlərindən birini hədiyyə edirdi. 

Yaxın qohum və nüfuzlı tanışları bəy özü şəxsən dəvət edərək 

onlara bir tunqu (xüsusi şərab qabı) şərabla gələrək deyirdi: “Sizi toya 

dəvət edirəm. Toy sabah başlayır, bu gün axşam isə “məsləhətə” buyu-

run!” Yaslı ailəni toya dəvət edərkən bir cüt ayaqqabı və ya papaq, 

başmaq və yaxud pul hədiyyə verərək ailə üzvlərini toya dəvət etməklə 

bir növ yaslı ailəni də yasdan çıxarırdılar. Belə “yasdan çıxartma” mə-

rasiminə Azərbaycanın bütün bölgələrində, o cümlədən, Bakıda, Nax-

çıvanda da riayət olunur. 

Udilərdə toya bir gün qalmış Azərbaycan türklərində “Ağsaqqal 

aşı”, “Salahaşı” kimi tanınan “Məşvərət” toyu başlardı. Toy məşvərətin-

dən sonra xanəndələrin, zurnaçıların müşayəti ilə yemək verilirdi. Gecə 

qonaqlar dağıldıqdan sonra bəyin yaxın dostları toy üçün qoyun, öküz, 

dana kəsirdilər. Azərbaycanın bəzi bölgələrində “Malkəsdi”, “Ağamət-

lik” kimi tanınan bu mərasim udilər arasında “Əttuq” adlanırıdı. Mə-

rasim hüznlü zurna sədaları altında keçirilirdi. Bu zaman bədxah 

adamların toy çöngəsinin qanından cadugərə aparıb gənclərə zərər ye-

tirməsinin qarşısını almaq üçün xüsusi magik ayin də icra edilirdi: Oğ-

lan anası əvvəlcədən toy cöngəsinin qanını qızla oğlanın nişan paltar-

larının bir parçasına tökərək ovsunlayardı ki, sonra parçaları yandıra-

raq ovsunu batil edə bilsin. Məlumdur ki, ibtidai dinlərdə qan bütün 

nəsil üzvlərini birləşdirən müqəddəs bir qüvvə-həyat simvolu hesab 

edilmişdir. Bu qədim dünyagörüşünün nəticəsi olaraq ibtidai insanlar 

qanın cadugərlikdə istifadə edilməsindən ehtiyat edərək onun torpağa 

və b. predmetlərə düşməsini qoymurdular (230, s.295-296). Udilərin 

inamına görə, əgər cadugər yanmayan əşyaya, yəni dəmir parçasına və 
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ya qurğuşun gülləsinə ovsun oxusaydi artıq bədbəxtlikdən xilas olmaq 

yolu yox idi. Cadunun təsirini daha da gücləndirmək üçün qurğuşun 

gülləsini yarı bölərək bəy-gəlin keçəcəyi küçənin hər iki tərəfinə qo-

yurdular. Bəylə gəlin küçədən keçdikdən sonra qurğuşun parçalarını 

götürərək yenidən birləşdirir və odda yandırırdılar. Guya bu ovsun 

ayinindən sonra bəyi heç bir qüvvə iqtidarsızlıqdan və ölümdən xilas 

edə bilməzdi. Belə ovsunların qarşısını almaq üçün bəyin anası və ya 

bacısı önləyici tədbir kimi yuxarıda təsvir olunan magik ayini icra edər-

di. Cünki ovsunlu metaldan qorunmağın yeganə yolu od (əşyaların od-

da yandırılması) idi. İnama görə metal yanmayan predmet olduğu üçün 

onu zərəsizləşdirmək üçün əvvəlcədən digər yanan predmetlərə ovsun 

oxuyub onları yandırmaq lazım idi (167, s.238). Bəylə gəlinin toy ərə-

fəsində belə ovsunlardan qorunma adəti Borçalıda yaşayan azərilər ara-

sında da mövcuddur (115, s.61). Ortaq türk abidəsi olan “Manas” das-

tanından da qədim türklərin toy mərasimləri zamanı belə ovsun ayin-

lərinin icra etdikləri məlum olur (117, s.182). 

Gəlin gətirilməsinə bəylə birlikdə onu kirvəsi, dostları, “toybaşı” 

da gedirdi. Qız evinə catanda adətə görə “doqqazdıx” verilməyincə oğ-

lan adamlarına darvaza açılmırdı. Bu adət “qapıkəsmə”, “qapıbasma” 

kimi müxtəlif adlar altında Azərbaycann hər yerində var. Qonaqları qız 

evində taxta nimçədə 3 çörək, qayqanaq, şərab, “tuzluq” adlandırdıqları 

3 yanar şamla qarşılayırdılar (146, s.240). Qərbi Azərbaycanda da oğ-

lan evi hədiyyələrlə bərabər qız evinə 3 şam göndərərdi (115, s.228). 

Gəlinin anası, bəy və kirvə bir-birlərinə alma verirdilər. Qız evində 

bəyin dostları ən yüksək ağacın başına alma keçirərək nişan atmaq 

üzrə yarış keçirərdilər. Yarışın qalibi bəy tərəfindən yaylıqla mükafa-

tandırılardı. Bu yaylıq ən qiymətli hədiyyə sayılırdı və qalib onu öz 

silahına bağlayardı. Hələ 50-ci illərdə udilərin toy mərasimində iştirak 

etmiş xalq şairi Səməd Vurğun udilərin Dədə Qorqud boylarındakı bu 

ənənəni xatırladan nişan atma mərasimdə iştirak edərək “hündür ağa-

cın başında iki yanar lopa arasında qoyulmuş almanı bir güllə ilə parça-

parça edərək “ toyun qiymətli hədiyyəsini qazanmışdı (85, s.38-39). 

Oğlan adamlarına qız evində yemək də verilirdi. Bunun üçün bəy 
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əvvəlcədən qız evinə bir qoyun və 4 batman şərab göndərirdi. Bunu 

udilər “uzaqan” adlandırırdılar. Yemək zamanı bəyi “şah yeri” və ya 

“bəy yeri” adlanan xalçalarla bəzədilmiş xüsusi yerdə oturdardılar (146, 

s.240). Gəlin ata evindən çıxanda udilərin adətinə görə oçaq yerini 

öpür, sonra isə atasının əlini öpürdü. Bir çox türk xalqlarında, məsələn, 

Makedoniya türklərində də gəlinə bərəkəti cəlb etməsi üçün “ocaq da-

şı” öpdürülür (116, s.60). Qaşqaylarda gəlin ata evindən çıxarkən ata 

ocağını öpər, sonra gedər (116, s.39). Bundan sonra kirvə yaylığın bir 

ucunu gəlinə, o biri ucunu isə bəyin əlinə verirdi. Bəy və gəlin bu 

vəziyyətdən evdən çıxardılar. Gəlin qapıdan icəri girəndə daha bir ayin 

də icra edilirdi; Gəlinin qardaşı bəy və gəlinin əlindən yaylığı almağa 

çalışır. Bəyin yaxın dostları da çalışırlar ki, yaylıq bəy və gəlinin əlindən 

çıxmasın. Görünür, bu yeni qurulan ailənin birliyini əks etdirən sim-

voik bir ayin idi. Maraqlıdır ki, belə mənzərəni, bəylə gəlinin əllərinin 

yaylıqla birləşdirilməsini bir çox türk xalqlarının toylarında da müşa-

hidə etmək mümkündür. 

Udilərdə gəlin gələndə eşikdə boşqabda kərə yağı qoyardılar. Gə-

lin yağı götürərək qapının yuxarı çərçivəsinə sürtdükdən sonra içəri 

girirdi. Bu ayin də qədim inanclar sisteminin bir parçasıdır və ev-ocaq 

ruhu ilə bağlıdır. Eşikdən içəri girərkən ruhları razı salmaq məqsədilə 

edilirdi. Türkiyədə də yayğın olan eşiklə bağlı inanclara görə, eşiyə ba-

sılmaz, eşikdə durulmaz. Cünki ev əyəsinin(ruhunun) qoruma alanı 

eşikdən başlar (116, s.64). Axıska türklərində də eşiyin önünə dəmir 

qoyulur, içəri girən onun üzərindən adlayaraq girir. 

Oğlan evi qonaqları yeməyə dəvət edirdi. Qonaqlar yerləşib otur-

mayınca bəy, kirvəsi və toybaşı ayaq üstə dururdu. Bu da bütün azər-

baycanlılara xas olan qədim qonaqpərvərlik ənənəsinin bir nümunəsi 

idi. Bəy oturandan sonra bəyin anası gərdək arxasında hələ ayaq üstə 

duran gəlinə bir gümüş əşya hədiyyə edirdi ki, gəlin də otursun. Süfrə 

açıldıqdan sonra bəyə, kirvəyə, yengəyə xonça hazırlanırdı. Bu arada 

gəlinin cehizi də bir oğlan uşağının müşayəti ilə gətirilirdi. Cehizi gə-

tirən uşağa pul verilməsə atdan düşməzdi və cehizi təhvil verəndən 

sonra o geri qayıdardı. Oğlan evində şənlik səhərə kimi davam edərdi. 



Məhəbbət Paşayeva 

98 

Bəyin dostları, yaxın qohumlar və zurnaçı səhərə kimi toy evində qalıb 

şənlənərdilər. Bəy dostlarının ixtiyarına bir qoyun verirdi, onlar da bu 

qoyunu kəsib xörək hazırlayardılar. Ənənəvi udi yeməklərindən olan 

çilov, xəşil, yəxni, xup, iyəx (boranının içinə bişmiş düyü, qoz dolduru-

laraq həl bişirilən bu yemək Azərbaycan türklərində boranı qəlyəsi ad-

lanır), hərisə (buğda həlim bişirilir, yağ, bəzən də ət və ya toyuq əti 

parçaları qatılır) həm də mərasim yeməkləri idi. Maraqlıdır ki, hərisə 

yeməyinin adı hələ XIII əsrdə “Dastani-Əhməd harami”-də çəkilir (30, 

s.64). Dastandan məlum olur ki, hərisə Azərbaycan mərasim ənənlə-

rində mütləq süfrəyə qoyulur. Göründüyü kimi, hərisə qədim Azərbay-

can yemək növüdür. Hərisə yeməyi hazırda Kıprız türkləırində də mə-

rasim yeməyidir. Udilərin şiləplov, yaxni klimi bir çox mərasim yeməyi 

kimi hərsə də qədim türk mərasim yeməyidir. Gəldiyimiz qənaətə görə 

udilər şiləplov, yəxni, hərisə (hərsə) kimi mərasim yeməklərini Azər-

baycan türklərindən mənimsəyərək bu günədək yaşada bilmişlər. “Das-

tani Əhməd Harami” dastanından hərisə ilə yanaşı boranı qəlyəsi, zə-

rətov kimi yeməklərin də toy süfrəsinin vazkeçilməzi olduğunu görü-

rük. Bu yeməklər bu gün də Azərbaycan, o cümlədn udi milli mətbəxi 

üçün xarakterikdir.. 

Udilərlə Azərbaycan türklərinin məişətindəki oxşarlıqlara toxu-

nan türkoloq, qafqazşünas Q.Voroşil də yazırdı ki, udinlər azərbaycan-

lılardan təkcə söz almamışdılar, onların nağlılları, təmsilləri, atalar söz-

ləri, zərb-məsəlləri də Azərbaycan dilindən alınmadır, geyimdə, adət və 

ənələrində də azərbaycanlılardan az fərqlənirlər (106, s.70). Göründü-

yü kimi, udilərin Azərbaycan türkləri ilə birgə yaşaış tərzi ortaq adət-

ənənələrin də formalaşmasına öz bəhrəsini vermişdir. 

Udi gəlinlərinin toy libasında bölgə üçün xarakterik olan araxçın 

tipli baş geyimi mühüm yer tuturdu. Araxçın Oğuz rayonunda yaşayan 

udilər arasında qatar, Qəbələ rayonunda yaşayan udilər arasında daqqa 

kimi tanınırdı. “Qatar”ın başda durması üçün onun üstündən “çənə-

bənd” (udilər buna “çələbənd” deyirdilər) bağlayardılar. Üçkünc qulaq-

lıqlar qırmızı parçadan tikilərdi və onun qıraqlarına “çüçüb” adlanan 
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gümüşdən xüsusi bəzəklər bərkidilərdi. Qəbələ udiləri “daqqa”nın üs-

tündən “yalınqat” adlanan kənarları sallanan ağ, üçkünc yaylıq salırdı-

lar. Bunun üstündən də başlarına “təpəlik” adlanan kiçik yaylıq bağla-

yardılar. 

Üzəçıxma mərasimi udilərdə “ço çevkal”, yəni gəlinin yaxın qo-

humlara göstərilməsi adlandırılır. Adətə görə gəlinin valideynləri nə 

toy günü, nə də toydan sonrakı günlərdə bəyin verdiyi qonaqlıqlarda 

iştirak edə bilməzdilər. Yalnız toyun 8-ci günü bəy tərəfindən xüsusi 

dəvət edildikdən sonra qızın valideynləri və yaxın qohumları oğlanın 

evinə gəlirdilər. 

İngiloyların qızbəyənmə və elçilk mərasimləri Şəki-Zaqatala bölgə-

sinin digər əhalisindən fərqlənmirdi. İngiloy gəncləri də adətən baharda 

ingiloyların ”Qorqot bayramı” mərasimində özlərinə gözaltı edərdilər. 

Ənənəyə görə nişana 2 qoyun, bir neçə çanax şabalıd və fındıq, xeyli 

meyvə, boyadılmış yumurta, 2 sini halva, 1 tafta, 1ədəd şal, 2 manat gü-

müş pul, gümüş üzük aparılırdı (222, s.29). İngiloylar nişan mərasimin-

də xonça bəzəmək üçün “xon” kimi ifadə etdikləri xırda ölçülü təknələr-

dən istifadə edilərdi. XIII əsrə aid “Dastani Əhməd Harami” poemasında 

da xonça sözü xon kimi ifadə edilmişdi. İngiloylar üçün xarakterik ənə-

nələrdən biri də nişan xonçasına mərasim yeməyi kimi düyü halvası, 

firni qoyulması idi. İngiloylar cehiz sandığına qırmızı bağlanmış bir dəs-

tə üzərrik də qoyardılar ki, gəlinə göz dəyməsin. Toy məclisini “tulum-

baş” adlanan şəxs idarə edirdi. Türk dilində tulumbaş tulum (dairəvi) 

və baş sözlərindən olub dairəvi masa, yəni masabaşı anlamına gəlirdi 

(121, s.1205; 151, s.105). Göründüyü kimi, müasir Azərbaycan dilində bu 

türkmənşəli kəlməyə rast gəlinməsə də, ingiloy dilində qorunub saxlan-

mışdır. Oğlan evində toy çalınan günü saat 4-də bəyin bacısı da xına 

gecəsi təşkil edərdi. Toy evindən musiqi ilə bəyin bacısının evinə gedər-

dilər. Toyun axırıncı günü adətən gün əyiləndə gəlin gətirilərdi. Qız 

evində oğlan adamlarının zürriyət, döl, bərəkət simvolları olan kimi to-

yuq və alma ilə qarşılanması ənənəsinə Türkiyənin Anadou bölgəsində 

də rast gəlinir. İngiloylarda sağdış həm də “bəy bəzəyən” adlanırdı və 

gəlin gətirmə mərasimində mühüm rol oynayırdı. “Qapı tutma” və ya 
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“Qapıbasma”adəti ingiloylarda da var idi. Qapını gəlinin dayısı da tuta 

bilərdi. Dayı qapı arxasında sandığın üstündə oturardı və oğlan evindən 

“düşərrik” almamış düşməzdi. Bundan sonra “bəy bəzəyən” gəlinin beli-

nə kəmər bağlayar, boynuna “sinəbənd” asardı. 

Müsəlman ingiloyların gəlin aparılması mərasimində gəlin iki ki-

şinin ağız-ağıza verilmiş xəncərlərinin altından keçirilməsi kimi spesifik 

bir ayin icra edilərdi. Görünür, bu ayin gəlinin şər qüvvələrdən qorun-

ması məqsədilə icra edilirdi və dəmirə sitayişlə bağlı idi. Bu od arasın-

dan keçməklə bağlı qədim bir türk ayinini xatırladırdı. Şəki və onun 

ətraf kəndlərində də qonağı odun simvolu olan kömürün üstündən 

keçirib apararmışlar (94, s.167). Cilovdarın müşayəti ilə gəlin bəy evi-

nin qapısına çatanda darvaza bağlanırdı. Darvazanın arxasında hündür 

bir dirəyin üstünə çıraq və ya boşqab qoyulardı. Gəlin tərəfdən bir 

nəfər nişangahı vurandan sonra gəlin və onu müşayət edənlər həyətə 

daxil olurdu. Görünür bu bəd ruhları dağıtmaq məqsədi güdürdü. Böl-

gədə yayğın olan şax bəzəmə adəti ingiloylarda var idi. İngiloylar şax-

larının budaqlarına fındıqlar yapışdırırdılar. Gəlin gələndə ingiloylarda 

da balla qarşılayır, sonra ocağa dəmir ataraq od falına da baxılardı. 

Əgər dəmir ocaqda tez qızardısa, bəylə gəlinin xoşbəxt yaşayacaqlarına 

inanardılar (222, s.48). Odla bağlı bu qədim ayini göytürklər də icra 

edirdilər. Bizans qaynaqlarından türklərin atəşlə fal baxdıqları məlum-

dur. Fala baxılarkən alovun şəklinə görə gələcək müəyyənləşdirilərdi 

(115, s.107). Qədim türklərin ocağın başına toplaşaraq dəmir parçasını 

oçaqda qızdırmaqla xüsusi bir ayin icra etdikləri də məlumdur (116, 

s.106). Qədim türk əfsanəsinə görə Ergenekon Dəmir dağı odla əridə-

rək yeni həyata başlamışdır. Göytürklər bunun şərəfinə hər il yazda-

yeni ilin başlanğıcında odda dəmir qızdırardılar. Göründüyü kimi, bu 

qədim türk ayini ilə yuxarıdakı ingiloy ayini arsında bir paralellik möv-

cuddur və bəylə gəlinin evə girərkən ocağa dəmir əşya atması ayini 

yeni həyatın başlanğıcının şərəfinə icra edilirdi. Xristian ingiloylarda 

adətə görə gəlinlə bəyi ata-anası sağ olan bir nəfər qarşılayaraq onlara 

şərbət verirdi. Bundan sonra içində qənd, şərbət, çörək olan xonçanı 

başına qoyur, sağ əlinə də şərab dolu qabı alaraq bəy və gəlini evin 
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ocağının başına 3 dəfə dolandırardı. Bəzən bu ayinin icrasından sonra 

bəyin atası gəlinin adına şərab küpü açmaq üçün onu şərab anbarına 

da aparardı. Xristian ingiloylar və udilərin xeyir-şəri şərabsız keçməzdi. 

Onlar üzümdən hazırladıqları şərabı küplərə yığaraq uzun müddət qal-

ması üçün adətən həyətin bir tərəfində yerə basdırırlar. Çox zaman 

yeni doğulan uşağın şərəfinə basdırılan şərab onun xeyir işində açılardı. 

Gəlin şərab küpünü tapmaq üçün bellə torpağa vurardı. Şərabı adətən 

kududan düzəldilən çömçəsayağı qab olan qotoşla gümüş azarpaşalara 

töküb içirdilər. İngiloylarda buza adlı qədim içki növü də hazırlanardı. 

Bu qədim içki növü türklərdə boza kimi tanınır. Bu içkini təkcə xristi-

anlar deyil, müsəlman ingiloylar da içirdilər. Buza bəzən arpa, bəzən 

də buğda, darı və qarğıdalıdan da çəkilib hazırlanardı. Keçmişdə hətta 

üzümdən də buza hazırlanardı. XIX əsr rus müəlliflərindən D.Zubarev 

də yemək süfrəsində verilən boza içkisinin ağ üzümdən hazırlanan şi-

rin və tünd şərab olduğunu yazırdı. Lakin müəllif gürcülərə aid etdiyi 

şərab içmə mərasimini nədənsə Azərbaycan ifadələri ilə təsvir edir. 

Görünür, bu bir ingiloy ənənəsi idi. Müəllif Azərbaycanın qədim məişət 

əşyası olan “azarpaşalardan” (çömçə tipli gümüş şərab qabı) şərab içi-

lərkən “allahverdi, və “Yaxşı yol” ifadələrinin işləndiyini yazır (254). 

Qeyd etmək lazımdır ki, Koroğlu dastnında azarpaşa “Yeddi hoqqa ha-

zar peşə, Məndən artıq içən gəlsin” şəklində ifadə edilmişdir. 

Şəki-Zaqatala bölgəsində müsəlman ingiloylar toy paltarının qol-

larına, ətəyinə, boynuna rəngbərəng keçə sapdan toxunmuş ensiz və 

nazik şərid -“qıy” tikirdilər. Eyni bəzək elementinə xristian ingiloylarda 

olsa da onların paltarının ətəyi bir az qısa olurdu. Belə paltar “nipxar”, 

altdan geyilən enli qırmızı şalvar isə “mukasar” adlanırdı. Qadınlar ara-

sında ümumazərbaycan milli geyimi olan arxalıq (ingiloylarda arxaluk) 

da yayğın idi. Qadın arxalığı uzun və qısa qollu olurdu. Gənc qızlar 

daha çox əlvan rəngli ipək parçadan olurdu. İngiloyların toy libasların-

da “meyzər” (önlük) ənənəvi və zəruri geyim elementi olmuşdur. Toy 

libasının tərkibində gümüş zinətlərlə süslənmiş bahalı ipək və ya məx-

mərdən meyzər olması toy tədarükünün vacib şərtlərindən idi (75, 

s.143). Bölgə toylarında toy meyzəri ilə bağlı gəlin-qaynana deyişməsini 
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əks etdirən belə bir mahnı da oxunardı: 

 

Qaynana: Köynəyi təzə, məzəri təzə 

Bir il keşsin, görəh, nə deyir gəlin bizə? 

Gəlin:  Köynəyim təzə, məzərim təzə 

Özümə yer eyləyim, gör neylərəm sizə! (98, s.342). 

 

Toy meyzəri bahalı ipək parçadan, varlı ailələrdə məxmər və ya 

gülməxmərdən də tikilirdi, güləbətın, bafta və asma gümüş sikkələrlə 

bəzədilirdi. Gündəlik meyzərdən fərqli olaraq toy meyzərinin yaxası 

xeyli aşağıda dayanırdı. Toy meyzərinin beli meyzər bağı və ya gümüş 

kəmərlə bağlanırdı və gərdənbənd vasitəsilə boyundan asılırdı. Meyzər 

bağı Zaqatala bölgəsində bel bağı kimi də tanınırdı. İhgiloylar meyzərlə 

qazayağı adlanan spesifik bir sinə bəzəyi də taxardılar. Meyzərə bağla-

nan sinə bəzəyinin bir başqa forması isə ilgək adlanırdı. İlgək gümüş 

pullardan tor formasında oluraq bütün sinəni tuturdu və qarmaqlarla 

meyzərə bağlanırdı. İngiloyların toy mərasimlərində düyməçə də mey-

zər qədər zəruri atributlardan biri idi. El adətinə görə, düyməçəsiz və 

meyzərsiz gəlin köçürməzlərmiş (75, s.143). XIX əsrdə ingiloy gəlinləri 

başlarını düyməçə ilə örtür, bunun üstündən isə ağ örpəkdən duvaq 

salırdılar. Duvağın üstü isə üzərinə xırda pulcuqlar bənd edilmiş gü-

müş zəncirlərlə bağlanırdı (220, s.25). Qadınlar saçlarını düyünçələyib 

düyməçənin içinə yığdqları üçün, görünür, ona “düyünçə” sözündən 

götürülmüş ad verilmişdır. (75, s.145). İngiloylar düyməçənin ön his-

səsini baş zənciri adlandırdıqları bir neçə qatar gümüş zəncirlə bəzə-

yərdilər. İngiloylarda gəlinə ipək şal, gümüş bər-bəzək gətirildiyini, be-

linə gümüş kəmər (ənqəli), gümüş və qızıl baş bəzəyi (baş zənciri) 

gətirilirdi. İngiloy qadınları saçlarını Orta Asiya türkləri kimi bir neçə 

hörüklə hörür, gicgahlarından isə bir cüt birçək sallayırdılar. Bölgədə 

yayğın olan “gülbəndi” adlı güllü şal da ingiloy toy libasının vacib şərt-

lərindən idi. Türklərdə buna tülbəndi deyirlər. Gülbəndi gəlinin düy-

məçəsinin üstündən bağlanırdı. İngiloyların ənənəvi gəlin libasının 

düyməşə, gülbəndi kimi atributlarının azərbaycan dilində olmasından 
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görünür ki, vaxtilə bu ənənəvi baş geyimi Azərbaycan türkləri də üçün 

xarakterik olmuşdur. Kişilər üçün isə keçmişdə göy qədəkdən boğzsız 

köynəklə arxalıq və çuxa kimi umumazərbaycan geyimi xarakterik olsa 

da müəyyən özünəməxsus element də var id. Məsələn, keçmişdə ingi-

loylarda baş geyimi “çopuz” yayğın idi. 

İngiloylar “üzəçıxdı” mərasimi zamanı əyləncə üçün bəyin ayaq-

qabılarını oğurlayardılar. “Menzenaqe”lər isə haqq verib bəyin ayaqqa-

bılarını almalı idilər. Həmin axşam oğlanın anası hər yengəyə bir “xon” 

bağışlamalı idi. İngiloylarda “Üzəçıxma” gecəsinin səhəri “Səhər aşı”, 3 

gündən sonra gəlinin “çay süzdü” mərasimi keçirilirdi. 

İngiloy toylarında keçmişdə aşıq yaradıcılığı əhəmiyyətli yer tu-

tutrdu. Aşıq Əlixan, Aşıq Əzim (Yengiyan kəndi) Aşıq Məhəmməd (Ba-

lakən rayonunun İtitala kəndi), aşıq Darçın, aşıq Hüseyn, aşıq Cəlaləd-

din (Zaqatala rayonunun Əliabad kəndi) kimi ingiloy aşıqları bölgədən 

kənarda tanınırdı. Onların repertuarında “Qəndab və Novruz”, “Molla 

Cuma” kimi dastan nümunələri mühüm yer tuturdu. İngiloylar öz toy-

larında azərbaycan mahnıları oxuyurdu. 

Tatlarda elçilik “xozmuni”, elçilər isə “xozmunkar” adlansa da, 

tatlar bəzən elçiliyə “hə-nə” də deyirlər. Maraqlıdır ki, udilərdə də el-

çilik “xozamondluq” adlanır. Tat kəndlərində də Muxax kəndində oldu-

ğu kimi bəzən bir neçə qohum tayfa eyni kənddə yaşasa da, “bu tayfa 

o biri tayfaya ya qız vermir, qız almır, ya da bu məsələyə son dərəcədə 

ehtiyatla yanaşır (50,s.31). Məsələn, Quba rayonunun tat kəndlərindən 

olan Gümür kəndində Sədədinlilər, Sədrəddinlilər, Zamanlılar kimi 3 

nəsil bir kənddə yaşasalar da, bu gün belə bu 3 nəslin bir-birinə qız 

verib alması işinə kəndin ağsaqqalları ehtiyatla yanaşır (43, s.34). 

Kiçik nişan Quba rayonunun Ruk, Qarxun, Alpan, keçmiş Qonaq-

kənd bölgəsində “üzük-fitə”, bəzi yerlərdə isə “üzük-şal”, “küçə nişan” 

(kiçik nişan) və ya “nuisəxtən” (ad eləmək) adlanırdı. Bəzi tat kəndlərin-

də Azərbaycanın Şəki-Zaqatala bölgəsi üçün xarakterik olan və tatlar 

arasında “nunburi” adlanan çörəkkəsmə ayini də icra edərdilər. Şahdağ 

xalqları üçün də xarakter olan bu ayin nişanlanma mərasiminin qədim 

bir xalq ənənəsi ilə rəsmiləşməsi demək idi. Tatların elçilik mərasimində 
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Azərbaycanın bir çox bölgələri üçün xarakterik olan “araçı” qadından 

istifadə edilərdi. Qız evinin razılığı əldə edildikdən sonra həftənin uğurlu 

günü seçilərək həmin günü onlara nəslin ağsaqqalları ilə birgə gedərdi-

lər. Bu adətən şənbə günü olurdu. Tatların adətinə görə nigah üçün 

uğurlu günlər həftənin çərşənbə, şənbə və cümə axşamı günləri idi, qa-

lan günlər isə “ağır günlər” sayılırdı. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan 

türkləri üçün həftənin 4 və 5-ci günləri xeyirli-uğurlu və müqəddəs gün-

lər sayılır. Kiçik nişanda qız evinə şirniyyat, tatların əngüştənə(barmaq 

dəmiri) adlandırdıqları üzük, və fitə adlandırdıqları baş örtüyü aparırdı-

lar. Qız üçün gətirilmiş üzük nişanda iştirak edən qohumlar arasında 

nümayiş etdirilir və hamı “mübarək basü”, “xoşbəxt basünd” deyərək 

üzüyü bir-birinə ötürürdülər. Böyük nişan isə tatlarda “kələ nişan” ad-

lanırdı. Quba rayonu Qonaqkənd kəndində və İsmayıllı rayonu Lahıc 

kəndində böyük nişan “əlat bərdən” (paltarapardı) da adlanırdı. Böyük 

nişanda qıza qırmızı şal, ayaqqabı, kəmər, paltarlıq parça, qilində adla-

nan boyunbağı və “dingə” adlanan qadın baş geyimi aparılırdı. Bu tip 

baş geyimi-konusvari, başı dik baş bəzəyi Şəki-Zaqatala bölgəsində yay-

ğın idi. Nişanda aparılan boyunbağıda qara şəvə muncuğunun olması 

şərt idi. Nişan mərasimində gətirilən şirniyyatlar adətən “bə şərtü biyə” 

(başına gəlsin) deyərək evlənməmiş gənc qızlara paylanardı. Tatlarda 

nişan mərasimi bəzən elə hər hansısa kənd toyunda, bütün kənd əhali-

sinin gözü qarşısında da ola bilərdi. Gözaltı edilən qız toyda oğlanın 

qohumları tərəfindən rəqsə dəvət edilirdi. Rəqs zamanı qızın başına kə-

ləğayı atan oğlanın valideynləri və yaxın qohumları qıza şabaş verirdilər. 

Bu şabaş tat dilində “pul besten”, yəni pul bağlama mərasimi adlanırdı 

Bunun səbəbi verilən pulun qızın kələğayısının uçuna bağlanması idi. 

Bu pullar qıza məxsus olurdu. Bundan sonra həmin qız artıq nişanlı 

sayılırdı. Məlumdur ki, Azərbaycanda qızın nışanlanması və ya ərə ve-

rilməsi xalq arasında çox zaman “qızın başının bağlanması” kimi də ifadə 

edilir. Görünür bu ifadə yuxarıda təsvir edilən mərasimdən qaynaqlanır. 

Nişandan sonra oğlan atası qohum-əqrəbadan bir neçəsini nə qədər 

“başluq” verəcəyini müəyyənləşdirmək üçün qız evinə danışıqlara gön-

dərir. “Başlıq” mal, pul vəs. şəklində ola bilərdi. Tatlarda başlıq mütləq 
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istənirdi. Başlıq istəmədən qızı vermək qızın hörmətsiz, qiymətsiz edil-

məsi kimi qəbul olunurdu (43, s.36). Gəlinin cehizləri içində adətən 

qəndənçin (taxta qənd doğranan qab), tirocu, nunvabar (oxlov), leycə 

(mis sərnic), mis teşt, ləyən, məcməyi, sini vəs. olurdu. Tatlarda da çehiz 

sandığın içinə qızın əl işləri, toxuduğu yun corab-şətəl, çarıqbağı-şaband, 

təsək, namazlıq, çanta, səhəng ağzı üçün, yumşaq qapaq-dinə, pul qabı, 

tütün qabı və s. də qoyulurdu. Bölgəyə xas olan xalça çeşniləri: “Pirəbə-

dil”, “Güllü Çiçi”, “Ağqol Çiçi”, ”Qımıl”, “xovlu xalça”, “qrız xalçası”nın 

cehiz verilməsi şərt idi. Qubanın Rustov kəndində gəlinin cehiz sandığı-

na bərəkət simvolu kimi kiçik kisələrdə 7 növ taxıl da qoyulurdu. Bəzi 

kəndlərdə isə sandığa kiçik kisəcikdə düyü, unla bərabər qədim inanclar 

sisteminin izlərini daşıyan mismar, ocaq külü, çay daşı kimi əşyalar da 

qoymaq adəti var idi. Bölgədə mis qablar adətən Lahıcda düzəldilirdi. 

Gəlinə maşa, sacayağı, şiş (“sixoni”) kimi dəmir məişət əşyaları da sifa-

rişlə hazırlanırdı. Bəzən imkanlı ailələr qızlarına sağmal inək də verərdi-

lər. Gəlinin cehizləri kəbin kağızında qeyd edilir və həm qız, həm də 

oğlan tərəfindən olan “vəkil”lərin şahidliyi ilə imzalanırdı. 

Azərbaycanda “adaxlıbazlıq” kimi tanınan mərasim tatlarda nü-

kürdə tamaşa (adaxlıya tamaşa) adlanırdı. Nübarlıq və ya vəzaurd adə-

tinə görə oğlan qıza kəndlərində yetişməyən meyvə alıb gətirməli idi. 

Novruz və Qurban bayramlarında aparılan bayramlıq tatlarda “idi” ad-

lanırdı. Tat dilində -id bayram deməkdir. Şəki bölgəsində “Qız qonaq-

lığı”, “El qonaqllığı” adları ilə bilinən adət Lahıc tatları arasınada əriş-

qonaqlıq (gəlin qonaqlığı) adlandırılır. 

Tatlarda məsləhət toyu digər bölgələrdə olduğu kimi toydan 1-2 

gün deyil, 20-30 gün əvvəl edilirdi. Qohumların yığışdığı məsləhət süf-

rəsində toyun bütün detalları - toy xərcləri hesablanır, toya çağırılaçaq 

adamların siyahısı tutulur, toy məclisindəki iş bölgüsü, toyun çarçısı 

(tat dilində - bə ərsi gal zərəgar), uzaq yerdən gələn qonaqların neçə 

yerləşdiriləcəyi müəyyənləşdirilir. Qohumlar arasında qarşılıqlıqlı yar-

dım normalarına ciddi riayət olunur. Toy xərcini qohum-əqrəba öz 

arasında bölür ki, toy sahibinə çox yük düşməsin. 

Keçmişdə talaq vermənin, yəni boşanmanın baş verməməsi üçün 
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ağır şərtlər qoyulurdu. Məsələn, Lahıc kəndində kəbin haqqı (varaşuet) 

22 pud mis idi. Azərbaycanda 1 pud söyüd ağacının külü və ya soğan 

qabığı kimi simvolik şərtlər də olduğu məlumdur. Söyüd ağaçından kül 

olmadığından və soğan qabığının da çox yüngül olmasından təbii ki, 

bunları yığmaq mümkün olmurdu. 

Tatlarda xnayaxdı mərasimi səhərədək davam edir. Gəlin bəy evi-

nə səhərə yaxın saat 5-də aparılır, çünki mütləq dan yerini görməli idi. 

Bu günəşin uğuruna inamla bağlı idi. Xnayaxdı mərasimi zamanı müx-

təlif rəqslər yarızarafat mahnı-duetlər oxunar. Bəy səhərə yaxın gələrdi. 

Gəlin gələn günün səhərisi “yengə süfrəsi” qız evi tərəfindən göndri-

lirdi. Belə xonçada şirniyyat, bəzədilmiş yumurta, halva olurdu. Bu bir 

növ qız evindən göz aydınlığı hədiyyəsi idi. Qaynata adətə görə “yengə 

süfrəsinə” nəmər atmalı idi. Toyun səhərisi icra olunana adətlərdən 

biri də qohum qızlardan birinin (bu qızın bacısı və ya baldızı ola bi-

lərdi) gəlin kələğayısını örtüb başına da xonça qoyaraq qohum-qonşu-

nu qapı-qapı gəzərək gözaydınlığı verir, əvəzində nəmər alırdılar. Gəlin 

halvasından da parça-parça kəsərək hamıya paylanardı. 

Tatlarda toy “ərsi”, toyxana isə “ərsixana” adlanırdı. Görünür, bu, 

dilimizdəki boya-başa çatmaq mənasında işlənən ərsəyə çatmaq-murada 

yetmək ifadəsi ilə bağlıdır. Cünki toy evlilik mərasimlərinin əsas hissəsini 

təşkil edir və son nəticədir. Toy etmədən evlənmək el arasında yaxşı 

qarşılanmır. Tatlar belə evlənməyi “kor toy” adlandırırlar. Buna görə də 

hər kəs “qavallı-zurnalı” toy etməyə çalışır. Tatlarda qara zurna və qa-

valçıdan ibarət çalğıçı dəstəsi sazəndaha adlanırdı. Tatlarda toya “töhfə” 

deyilən toy hədiyyəsi ilə gələrlər. Bu, belinə müxtəlif rənglər vurulmuş 

quzu və qoçdan başlamış rəngli xoruz, parça, paltar, zinət əşyası vəs. ola 

bilərdi. Tat toylarında gənc qızlardan biri toydakı cavanlardan birinə ağ 

suyu və rəngi bir-birindən ayrılan şirin çay verərdisə bununla öz sevgi-

sini bildirmiş olurdu. Bu, həm də oğlanı rəqsə dəvət etmək demək idi. 

Əgər oğlan da çaydan içib qızla rəqs edərdisə bu razılıq əlaməti sayılırdı. 

Bu ənənə Quba rayonunun Afurca, Güləzi, Künxırt, Xaşı, Dəvəçi rayo-

nunun Zeyvə, Pirəbədil, Bilici, Şamaxının Məlhəm, Dəmirçilər, İsmayıllı 

rayonunun Lahıc kimi kəndlərində qeydə alınmışdır (43, s.41). Lahıc 



AZƏRBAYCANLILARIN ADƏT VƏ İNANCLARI 

107 

toylarında gəlini müşayiyət edən zaman yanan şamlardan biri sönərdisə 

bu bədbəxtşilik əlaməti idi. Qonaqlardan biri qəsdən bu şamı söndürər-

disə demək düşmənçiliklə etmişdir. Bəyin toyxanaya gətirilməsinə tatlar 

damar nişdən deyirlər. Tatlar sağdışı və soldığışı birirdamar” (bəyin qar-

daşı) və ya pay dumar, Lahıc kəndində isə həmrax adlandırırdılar. Tat-

ların da toy mərasimlərində çoxuşaqlı, xoşbəxt ailə həyatı yaşamış yaşlı 

qadın mühüm rol oynayırdı. Şəki-Zaqatalada başıbütöv adlanan belə qa-

dın tatlarda səri bütov adlanır. Belə qadının gəlinə, onun gələcək ailə 

həyatına uğur gətirəcəyinə inanaraq “paltarbiçdi” mərasimində gəlinin 

paltarını ona biçdirirdilər. Gəlinin bəzədilməsi, ata mindirilərək ər evinə 

yola salınması da ona həvalə edilirdi. Hətta bu qadının paltarından nə-

zərlik kimi bir parça gəlin atının yəhərinə də bağlayardılar. Bəyi də ço-

xuşaqlı və uzunömürlü ailəsi olan yaşlı kişi geydirər. Bəylik yatağını isə 

gənc, sağlam və oğlan doğmuş qadın düzəldərdi. Bu ənənənələrin hər 

birində oxşarlıq magiyasını izləri özünü bürüzə verir. Bu yeni qurulan 

ailələyə çoxlu övlad arzusunu ifadə edirdi. Tatlarda da gəlinin ata evində 

çörəyin ətrafına dolandırılması və bu çörəyin yarısının özü ilə aparması 

adəti vardır. Gəlin özü ilə bərabər su ilə dolu səhəng və yanan çıraq da 

aparmalı idi. Şəki-Zaqatala bölgəsində xüsusilə də avarlar arasında qeydə 

alınan qız evindən bir şey “oğurlanması” adəti tatlarda da mövcud idi. 

Lakin gəlinin anası qızını “xeyirlik” olaraq çörəklə yola salardısa o evdən 

“oğurluq” etməzdilər. Gəlini bəy evinə Şəki-Zaqatalada olduğu kimi ci-

lovdar müşayət edirdi. Gəlin bəy evinə gedərkən düşmənlərin onun yo-

lunu ovsunlaya biləcəyindən qorxaraq müxtəlif magik tədbirlər görülər-

di. Tatlar sonsuz qadını təzə gəlin üçün ciddi təhlükə sayırdıqları üçün 

onun gəlinin yolunun üstündən keçməməsinə diqqət edərdilər. İnama 

görə sonsuz qadın gəlinin yolunu kəsərdisə onun çilləsi gəlinə keçə bi-

lərdi. Bu adət Zəngəzur bölgəsində də var idi. Gəlin evə gıtirilərkən önü-

nə heç kəsin keçməməsinə diqqət edərdilər. İnama görə bunun düşər-

düşməzi olardı. Görünür, xalq arasında “önümə keçmə”, “yolumun üs-

tünə çıxma” ifadələri də bu inamın təsiri altında yaranmışdır. Gəlini bəd 

ruhlardan təmizləmək üçün onu bəy evinin qapısının ağzında iki lam-

panın arasından keçirirdilər. Şəki-Zaqatala bölgəsində də rast gəlinən bu 



Məhəbbət Paşayeva 

108 

ənənədə türklərin od arasından keçməklə bağlı qədim qədim ayinin iz-

ləri özünü büruzə verir. Gəlin bəy otağına girərkən qapının astanasında 

qoyulmuş at nalının üstündən də adlayıb keçir, sonra yengə bəylə gəlinin 

paltarlarındakı bütün düyünləri açır. Quba rayonunun Xustov, Xanəgah 

kəndlərində gəlin gələn gecə bəy evindəki bütün qıfıllar acıq saxlanardı. 

Tatların xüsur adlandırdıqları qaynana gəlinə bir şey vəd etdikdən sonra 

onu sandığın üstünə oturtmalı idi. Lakin sandıqda çörək və Quran ol-

mamalı idi. Tatlarda da Şahdağ xalqlarında olduğu kimi gəlin özü ilə 

gətirdiyi “gəlin bardağı”ndakı “Gəlin şərbəti”nə barmağını salır və sonra 

ordakılara içməyə paylardılar. Tatlarda qız-gəlinlər toydan və ya böyük 

bir məclisdən gələrkən nəzərə qarşı toyxana qapısında yerdən bir ovuc 

torpaq götürüb dəsmallarına bükərək evə gətirərdilər. Bu torpağı 3 dəfə 

başlarına hərləyib oçağa atardılar. İnanca görə bütün bədnəzərlər toy-

xana qapısındakı yerə çökürdü. Tatlarda qızın “bəxtini açmaq” üçün su-

yun axarına su tökür, bağlamaq üçün isə suyu axarın əksinə tökərdilər. 

Tat toylarında da güləş, at çapmaq üzrə yarışlar keçirilər, qalibə 

toy sahibi tərəfindən xüsusi xonça hazırlanardı. Xonçanın içində yağlı 

çörək, halva, şirniyyat, qızardılmış toyuq, meyvə, qırmızı boyadılmış 

bir neçə yumurta ilə bərabər toy sahibinin səxavətinə bağlı olaraq to-

xunma yun corab, köynək, və ya parça da olurdu. Xonça tatların kiş-

gingir, güləşəngi adlandırdığı cəngi sədaları altında toyxanaya gətirilir-

di. Xonçaya sahib olmaq istəyən pəhləvan meydana girərək dövrə vu-

rur, xonçanın yanında diz çöküb onu öpür, alnını xonçaya vurur, yenə 

də dövrə vuraraq rəqbini gözləyirdi. Bu güləşmədə qalib çıxan yeni 

rəqib gözləyirdi. Bu güləşmələr o qədər təkar olunurdu ki, rəqib qal-

masın. Qalib alqış sədaları altında xonçaya sahib olurdu. 

Tatlarda kişi libasını əsasən çuxa, arxalıq, boyuna bağlanmış şal, 

üstündən enli dəri qayış bağlanmış uzun köynək, qəlife tipli dizdən 

aşağı bədənə yapışan şalvar, qoyun dərisindən dairəvi şəkilli papaq təş-

kil edirdi. Tatların bel qayışı adlandırdığı kəmər bəzən halqasındən 

xəncər və ya bıçaq asılan gümüş və qızıldan da hazırlanardı. Bəyin 

qurşağının ön tərəfindən tat dilində “kişdin” adlanan 3 yaylıq asılırdı. 

Tat qadınlarının paltarı qat-qat olurdu. Paltarın ətəkləri, sinəsi, 
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qollarının dövrəsi gümüş və qızıl pullarla bəzədilərdi. Paltarın qolu müt-

ləq əl barmaqlarının üstünü örtməli idi. Başlarına alını örtməklə 3-4 qat 

bağlanıb arxaya atılan “çarqat” adlanan baş örtüyü bağlayırdılar. Gəlin 

çarqatı mütləq əlvan rəngli olmalı idi. Adətən bu ortasında iri gül olan 

qırmızı şal olurdu. Lakin şal elə örtülməli idi ki, gül gəlinin başının or-

tasına düşsün. Gəlinə dingə adlanan baş geyimi də geydirilərdi. Dingənin 

üstündən gəlinin üzünə qırmızı ipəkdən duvaq atardılar. Adətə görə 

gəlinin duvağını və ya çutkusunu 7 uşaqlı bir gəlin hazırlamalı idi. Ab-

şeron tatlarında isə 7 sibay qız tlkməli idi. Lahıcda gəlinin qaşlarına 

“cəfərdar” deyilən rəng çəkərdilər. Ayaqlarına göndən tikilmiş, burnu 

yuxarıya tərəf qalxaraq geriyə əyilən məst geyirdilər (43, s.61). Üzəçıxdı 

mərasimini tatlar ərüş bəri kəndən adlandırırdılar.Toydan 3 gün sonra 

qızın qohum-əqrəbası oğlan evinə dəvət olunur. Keçmişdə bəy icəri gi-

rərkən “əl öpmə” mərasimi icra etməli idi (64, s.66). Güründüyü kimi, 

tatların toy adətləri ümumazərbaycan xarakteri daşıyırdı. 

Keçmişdə dağ yəhudilərində adətən qızı oğlanın ailəsi seçərdi. 

Bəzən isə gənclər özləri bir-birini bəyənərdilər. Bu adətən bayram mə-

rasimləri zamanı “qejeley” adlandırılan gecə gəzintilərində (azərb. “ge-

cələr” sözündən) olurdu (234). Azərbaycanın bir çox bölgələrində ol-

duğu kimi toy mərasimlərinin ilk mərhələsində “hereçi” adlandlrdıqları 

araçıdan istifadə edirdilər. Azərbaycanlılarda olduğu kimi elçilik adla-

nan qız istəmə mərasimində ancaq kişilər iştirak edirdi və razılıq alın-

dıqdan sonra yəhudilərin “ruxpulu” (yol pulu) adlandırdığları başlıq 

pulu (XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində dağ yəhudilərində gəlin 

üçün başlıq 150 gümüş pula başa gəlirdi. (Rus gümüş pulu XIX-XX 

əsrlərdə yüksək ayar olan 900ayar idi, və tərkibində 18 q təmiz gümüş 

var idi (229, s.28), “qüdüşü” adlanan nişan günü müəyyən olunurdu. 

Dağ yəhudiləri arasında qohumdan evlənmə, körpə ikən bir-birinə ad 

edilməsi adəti geniş yayılmışdır. Adqoyma mərasimindən sonra ailələr 

hər şənbə bir-birinin evinə hədiyyələr göndərərək qohumluq ələaqələ-

rini möhkəmləndirərlər. 

Yəhudilərdə nişan “erusin” və ya “qüdüşi” adlanırdı. Qeyd etmək 

lazımdır ki, tatlarda da toy “ərsi” adlanırdı. Nişan günü ayin icra etmək 
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üçün evə ravvin dəvət olunardı. Oğlan evində toplaşan qohumlar müt-

ləq qızardılmış xoruz olan tabaq adlandırılan mis məcməyilərdə şirniy-

yat və hədiyyələrlə qız evinə yola düşərdilər. Bölgədə şahdağ xalqların-

da, həmçinin Şəki-Zaqatala bölgəsində udilər və ingiloylar arasında 

xonça tabaq adlanırdı və qızardılmış xoruz toy mərasimlərində mühüm 

yer titirdu. Nişan hədiyyələrinin içərisində mütləq duqur adlanan ağ 

ipək yaylıq, bir dəsmalın icuna bağlanmış əngüşdəri adlanan qızıl və 

ya gümüş nişan üzüyü, sırğa, nəzərlik vəs. olmalı idi. Mərasimdə ravvin 

gənclərin razılığını soruşar, dua oxuyaraq nişan ayinini icra edirdi. O, 

“tonoy” adlanan başlıqın ödənilməsi vaxtı, gəlinə veriləcək hədiyyələr 

barədə xüsusi sənəd hazırlayardı. Mərasim yeməklə başa çatardı. Qız 

nişan yeməyində iştirak etməzdi. 

Toya qədər bəyi dostları ilə birlikdə qız evinə yeməyə çağırırdılar. 

Bu mərasim “şərm domore” (bəyin görünməsi) adlanırdı. Toya qədər 

gənclər çox az görüşürdülər və bu görüşlər zamanı hər iki tərəf nişan-

lılar üçün müxtəlif yiyəcəklər hazırlayırdılar. Belə görüşlər “nümkürdə-

vozi” nişanlı oyunu adlanırdı. 

Qudalar toya qədər 10 kişidən ibarət “minyan” adlanan nüfuzlu 

ağsaqqallar dəstəsi ilə yaslı ailələrin evini ziyarət edərək toya icazə is-

tərdilər (283). Bu adət Azərbaycan türkləri arasında da mövcuddur. 

Toya bir ay qalmış oğlan atası 2 nəfər şahidlə qız evinə gələrək müəy-

yən miqdar pul və ərzaq təqdim edirdi. Keçmişdə bu adətən 1 baş inək, 

12 ruba (18 pud) buğda, 2 ruba (3 pud) düyü, 3 arşın ipək parça, 

müəyən qədər yağ və s.-dən ibarət olurdu (229,s.28). 

Toydan əvvəl Azərbaycanın əksər bölgələri üçün xarakterik olan 

“paltar kəsdi” mərasimi icra olunardı. Yəhudilərdə bu mərasim” burşey 

bura” adlanırdı. “Burşey erusvari” adlanan gəlin paltarı adətən qırmızı 

parçadan tikilirdi. Parçadan artıq qalan hissədən imkansız ailədən olan 

bir qıza paltar tikərdilər (234). 

XIX əsrdə toylarda əsasən Azərbaycan musiqisi çalınardı. Eyni za-

manda “beniqo-ru” kimi yəhudi mərasim nəğmələri də oxunardı. Toy-

qabağı qız evində hədiyyələrin təqdim edilməsi mərasimi-potor xediyo 
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olurdu. Bu mərasimə kənddə hər evdən bir kişi çağırılardı. Gəlinə işti-

rakçıların verdiyi bütün hədiyyələr-pul ravvin tərəfindən tərtib edilən 

siyahıya yazılırdı. Toy xərclərini oğlan evi qarşılayırdı. Adətə görə oğlan 

toyqabağı qız evinə toy ərzağı verməli idi. Toya bir həftə qalmış oğlan 

evi qız evi ilə toy hazırlıqları barədə danışardı. Toy mərasimində dayı 

və qardaş əsas rol oynayır. 

Toy məclisi hər iki tərəfdə eyni zamanda başlardı. Azərbaycan 

üçün xarakterik olan “xna yaxdı” mərasimi dağ yəhudilərində də icra 

olunardı və “xine dexsunde” adlanırdı. Xnanı oğlan evi göndərirdi. Qı-

zın qardaşı xnanı qonaqlara dağıdır və hədiyyə alırdı. Eyni mərasim 

bəy evində də keçirilirdi. Toy günlərində bəyi dostları və sağdış rolunu 

oynayan və “biror dumor” adlanan qardaşlığı müşayət edirdi. Toyun 

ilk gecəsi “şev biror domor” (bəyin qardaşlığının gecəsi) adlanırdı. To-

yun II gecəsində gəlin baldızı ilə birlikdə hamama və çaya çimməyə 

gedirdi. Burada yəhudələrə məxsus paklanma mərasimi “mikva” icra 

olunurdu. Bəyü üçün də bu mərasim icra olunurdu. Mərasim zamanı 

bəyin alnına kül yaxılırdı. 

Bəy hamamından sonra bəy qız evinə gedirdi. Qız evində hörmət 

və sədaqət əlaməti olaraq bəy gəlinin valideynlərinin əlini öpürdü. Bun-

dan sonra duvaqda olan gəlini üzə çıxarırdılar. Lakin bəy və gəlin bəy 

evinə ayrı-ayrı yola düşürdü. Gəlin biri yengə, digəri isə “posajennaya 

mat” adlanan iki qadının və əllərində şam tutan qohun qız-gəlinin mü-

şayəti ilə bəy evinə yola düşürdü. Gəlinlə bərabər gəlinin çehizi də bəy 

evinə yola salınırdı. Cehiz adətən oğlan evinin verdiyi başlıq puluna alı-

nırdı. Ravvin qız evində cehizin siyahısını tərtib edirdi. Gəlin sinaqoqa 

cilovdar rolunu oynayan qardaşının və sağdışının maşayəti ilə yola dü-

şürdü. Nigah ayini – xuppa adətə görə gəlin və bəyin qohumlarının 

saxladdığı dörd dirəyin üstünə çəkilmiş ipək parçanın altında icra olu-

nurdu. Bu ayində bəylə gəlin, ravvin, bəyin qardaşlığı, gəlinin atası və 

qardaşları, posajennaya mat və daha 10 kişi-ağsaqqal şurası-minyan işti-

rak edirdi. Ravvin dua oxuduqdan sonra bəyə bir stəkan şərab verirdi. 

Bəy də ondan bir qurtum içib onu gəlinə verirdi və onun barmağına 

üzük taxırdı. Daha sonra ravvin nigah müqaviləsini (ketubo) oxuyurdu. 
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Müqavilədə gəlinin gətirəcəyi çehizin və pulun miqdarı, boşanma zama-

nı bəyin ödəməli olaçağı miqdar qeyd olunurdu. Bu sənədi iki şahid 

imzalayırdı. Bundan sonra ravvin dua oxuyaraq yenə şərab verirdi. Bu 

dəfə ilk olaraq gəlinə şərab badəsi verilirdi və o da bir qurtum içib bəyə 

verirdi. Oğuz yəhudilərində isə nigah ayini zamanı ravvin iki badə şərab 

həm gəlinə, həm də bəyə təqdim edirdi. Üçüncü badədən isə özü içərək 

daha sonra nigahda iştirak edən digər kişilərə də şərab təklif edirdi. 

Badələri boşaldan qonaqlar yerə vurub sındırıdılar. Bundan sonra bəy 

gəlinə üzük və pul təqdim edirdi. Bu “ikinci nişan” adlanırdı. Bundan 

sonra ravvin nigah müqaviləsini oxuyurdu. Sinaqoqdan sonra gəlin kar-

vanı toy mahnılarının müşayəti ilə bəy evinə yola düşürdü. Gəlin sina-

qoqa və bəy evinə atla yola salınırdı. Cilovdar qardaşı olurdu. Bu adətə 

bölgə üçün xarakterikolmaqla bərabər Şəki-Zaqatala bölgəsində də möv-

cud idi. Yol boyu gənclərin başına düyü, un tökür, tüfəngdən atəş açır-

dılar. Bəy evinə girərkən gəlin dəmir parçasının üstündən adlayaraq içəri 

girirdi. Görünür bu bəd ruhları qovmaq üçün edilirdi. 

Gəlinin cehizi “tonoy” və ya “tnaim” mərasimindən sonra bəy 

evinə gətirilirdi. Tnaim toyun yerini və vaxtını, tərəflərin maliyyə öh-

dəliklərini, çehizin (nedunya) miqdarını və s. qeyd olunduğu yazılı sə-

nədin təqdim olunması mərasimi idi. Tnaim zamanı adətən boşqab 

sındırardılar. 

Toy məclisində bəyin qarşısında iri ipək şal sərərdilər. Şalın üs-

tündə içində 3 çörək olan sini olardı. Çörəklərin hər birinin üstündə 

isə 3 alma və bir qırmızı yumurta olardı. Çörəklərə 3-4 şam, almalara 

isə metal pul sancardılar. Dəsmala qonaqların hədiyyələri, qızıl və gü-

müşpullar, zərgərlik məmulatları da qoyulardı. Gəlinə isə ayrıca “soq-

dişi” (sağdış) və yenqə ilə birgə süfrə açılardı. Gəlinin də qarşısında da 

ipək dəsmal sərilər və bura hədiyyələr yığılardı. 

Toydan sonra gəlinin sağdışı və yengəsi bir neçə gün gəlinin ya-

nında qalırdılar. Toy həftəsinin ilk şənbə günü bəyin bütün qohumları 

yemək məclisinə (şebot) toplaşardılar. Təzə gəlin ata evinə qonaq ça-

ğırılmadan gedə bilməzdi. Azərbacanlılarda “ayaqaçdı” adlanan bu mə-

rasimə dağ yəhudiləri poyvokunde (“açıq yol”) deyirdilər 
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Göründüyü kimi, dağ yəhudilərinin ənənəvi toy mərasimləri əsr-

lərdən bəri qorunub saxlanmaqla bərabər, azərbaycanlılarla birgə ya-

şamanın təsiri ilə bir sıra adətləri də əxz etmişdir. 

Ləzgilərin toy adətləri Azərbaycan türklərinin toy adətləri ilə de-

mək olr ki, eynilik təşkil edir. Hətta ləzgilərin toy mərasimilərini ifadə 

edən sözlərin əksəriyyəti də Azərbaycan dilindədir. Məsələn, elçi “ilçi-

yar”, elçilərə şirin çay təklif edilməsi mərasimi “şirin çay” və s. Ləzgi-

lərdə nişan “lişanar” adlanır. Ləzgilərdə elçilərin razılığa gəlməsi “meçi 

yaruı”, nişan aparılması isə “nişan ktun”, adlanırdı. Oğlan atası kəndin 

hörmətli ağsaqqalları ilə qız evinə “söz kəsdi”yə getməsi mərasiminə 

“məsləhət” deyirdilər. Keçmişdə Şəki-Zaqatala bölgəsi üçün xarakterik 

olan “xatircəmlik” ənənəsi-elçilərin süfrənin qırağına gümüş pul qoy-

ması adəti ləzgilərdə də olmuşdur. Bu onu göstərir ki, Azərbaycanda 

yaşayan etnoslar çoxəsrlik qarşılıqlı münasibətlər nəticəsində Azərbay-

can türklərindən bir sıra adətləri mənimsəmişlər. 

Başlıq pulu adəti ləzgicə niged pul, yəni “yol pulu” adlanırdı. Kər-

küklərdə də qız üçün başlıq kimi ödənən pul “Yol pulu” adlanırdı. Toya 

bir az qalmış oğlan atası bir neçə qohum kişi iılə qız evinə gedər, ona 

pul və yaylıq aparardı. Qızın ailəsi ilə başlığın müqdarı danışılırdı. Böl-

gədə “tabaq qırağı”, “mitxvar”, “mitmax xərçi” adlanan oğlan evindən 

qız evinə göndəriləcək və toyda sərf olunacaq ərzaq ləzgilərdə “mitfar” 

adlanırdı. Ləzgi dilində mitfar həm də “toy” deməkdir. Keçmişdə böl-

gədə yaşayan ləzgilərdə toy ərəfəsində oğlan evinə maddi yardımla bağ-

lı bir “payar” adlı bir ənənə mövcud olmuşdur. Bütün kənd camaatı və 

toxumun üzvləri toy edənin ailə qurmasına və təsərrüfat yaratmasına 

yardımçı olmaq üçün oğlanın ailəsinə “payar”(pay) gətirərdi. Belə qar-

şılıqlı yardım forması daha fərqli şəkilllərdə bütün Azərbaycan üçün 

xarakterik idi. 

Azərbaycanın Küsnət kəndində qeydə alınmış bir adətə görə ni-

şandan sonra gənclər “Gəlin piri” adlanan müqəddəs ağacı ziyarət edir-

dilər və burada öz adlarını və nişan günlərini qeyd edirdilər. İnama 

görə bu müqəddəs ağac gənclərin həyatını qoruyurdu. Toyqabağı bəy 

dostları ilə birgə çayda çimməyə gedirdi. Bundan sonra bəy paltarı 
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geydirilən bəy ən yaxın qohumunun evinə keçirdi və burada dostları 

ilə şənlənməyə davam edirdi. Həmin vaxtdan oğlan “çam” adlanırdı, 

bəyin sağdış və soldışı isə “yenqiyar” və “naibar” adlanırdı, quba ləzgi-

lərində isə “pakaul” adlanırdı. Naib çoxuşaqlı, sağlam, ailə təcrübəsi 

olan yaşlı kişi olardı və bəyi o geyindirərdi. Toy paltarının tikilməsi və 

gəlinin bəzədilməsi də mütləq çoxuşaqlı və xoşbəxt ailə həyatı olan 

yaşlı qadına həvalə ediərdı. Gəlini üzünə qırmıəzı örpək salardılar. Qır-

mızı rəngi “ev, ailə oçağının və gəlinin bakirəliyinin simvolu kimi, həm-

çinin bədnəzərə qarşı bir qoruma kimi qəbul edirdiər. Ləzqilərdə gəlin 

köçməzdən bir gün qabaq xalu adlandırdığı daysını evinə gedirdi. Bu 

vaxt bəy gəlinlə görüşə bilməzdi, hətta qızın olduğu evin həndəvərində 

də dolaşmamalı idi. Daha sonra toy günü gəlin yenə də ata evinə qa-

yıtsa da onu ər evinə dayısı, dayısı arvadı (xaludsvas) və qardaşı yola 

salardı. Gəlin karvanın qarşısının kəsilməsi ümumazərbaycan adəti ləz-

gilərdə də var idi və “rek atun” adlanırdı. Toya gələn qadınlar un, şi-

niyyat gətirirdilər. Uzaqdan gələn qohumlar isə qoyun və ya keçi gəti-

irdilər. Gəlin isə “svas”, rəfiqələri “naibar”, “yengiyar” adlanırdı. Gəlinlə 

bərabər bəy evinə yola düşən xaludsvas orada 2-3 gün qalırdı. Toyun 

səhəri bəyin dayısı yeni evliləri evinə çağırırdı. Bütün kənd bu qonaq-

lıqda iştirak edə bilərdi. Gəlinin gətirilməsi zamanı gəlinin başına xırda 

pul, buğda, qənd parçalarılı atılması şirinlik, bərəkət, var-dövlət, xoş-

bəxtlik simvolları idi. Gəlin gələndə bəy də öz növbəsində ö dayısının 

və ya dostunun evində qalardı. Bir həftə orada qalan bəy gecələri öz 

ata evində keçirsə də gündüzləri yenə də dayısı və ya dostugildə qal-

mağa davam edirdi. Toyun bir-iki gün sonra bəy dayısının evində qar-

şısında süfrə salınaraq oturardı və qohum-dost növbə ilə gəlib onun 

qarşısına bacardığı qədər pul qoyurdu (188, s.60). Toy mərasimlərində 

dayının mühüm rol oynaması ata nəslinə keçid dövrünün qalıqları idi. 

Belə keçid dövründə ana nəsli qalmaqda davam etsə də nəslin başında 

ananın qardaşı dururdu. Patrilokal ortamda uşaqlar ata evində doğul-

salar da ana nəslinin, məhz dayının yanında tərbiy alırdılar. Bacısı 

uşaqlarını öz evində böyüdüb tərbiyə edən dayı onları özü evləndirir 

(188, s.670). Gəlin karvanı bəy evinə yaxınlaşarkən burada da ocaq 
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yandırar, gəlini 7 məşəllə qarşılayardılar. Od təmizlənmə, və bəd ruh-

ların qorxudulması simvolu di. Ləzgilərdə 7 məşəl yandırılması gəlinin 

gələcəkdə 7 oğlunun olması arzusu ilə edilirdi (132, s.149). Gəlin evin 

girəcəyində qoyulmuş yağla dolu taxta qaşığı sağ ayağı ilə əzib içəri 

keçirdi. Bu bolluq simvolu idi. Mərasimdə iştirak edən qızlar əzilmiş 

qaşığı qapıb onun uön saçlarına sürtməyə çalışırdılar. Gəlinin məhz 

sağ ayağı ilə kandara basmadan içəri kecməsi də xüsusi məna kəsb 

edirdi. Bu onun həyatının da sağlam olaçağına işarə idi. Bu ayində 

qədim inanclar sistemində özünəməxsus yer tutan “eşik”lə (evin kan-

darı, girəcək) bağlı inam da özünü büruzə verir. Eşik türk xalqlarında 

evin qoruyucu ruhunun olduğu yer olaraq bilinir. Ona görə də eşiyə 

basılmadan içəriyə girilir (115, s.120-121). Ləzgilərdə də qədim ənənəyə 

görə evdən çıxan gəlin ayağı ilə su bardağını aşırmalı idi (155, s.180). 

Balakən rayonunda yaşayan Azərbaycan türklərində də gəlini aparmağa 

gələnlər gəlin otağına girdikdə su dolu qabın üstündən keçməli idilər. 

Azərbaycanlıların inamında su hər zaman aydınlıq, təmizlik simvolu 

olmuşdur. El arasında da adətən yerə su dağılarkən bu yaxşılığa yozular 

və “su aydınlıqır” deyərlər. Azərbaycanın qədim mənəvi mədəniyyət 

ənənələrində “uğur suyu” su ilahəsinə sitayişin özünəməxsus yeri ol-

duğu məlumdur (28, s.51). Buna bənzər bir ayinlər Türkiyədə də icra 

olunur. Muş bölgəsində gəlin qapıdan içəri girərkən qaynana içi su 

dolu bir küpü yerə ataraq qırar, su yerə tökülər (116, s.104). Diyarbəkir 

və Ağrıda isə gəlin evə girərkən ayağına su tökülür. İnanca görə bu 

hərəkət həm gəlinə, həm də yeni girdiyi evə uğur gətirir (116,s.181). 

Ləzgilərdə də gəlin evə girərkən qapıya bal yaxma ənənəsi vardı. Gəlin 

evə girərkən qaynana belindən gümüş kəmərini açaraq gəlinin belinə 

bağlayar, gürünür, bununla gəlinə artıq güvəndiyini ifadə etmək istə-

yirdi. Məlumdur ki, azərbaycanlılar arasında “bel bağlamaq” ifadəsi 

inanmaq, güvənmək mənasında işlənir. 

Gəlini toydan 3 gün sonra şirniyyat, mərasim çörəyi, halva olan 

xonça ilə bulaq başına götürüdülər. Gəlin bulaq başında hər kəsə xon-

çadakı yeyəcəklərdən paylayaraq inama görə bununla həmin bulağın 

xeyir-duasını qazanmaq istəyirdi. 
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Beləliklə, ləzgi toyları da yeni evlənənlərə xoşbəxt həyat arzusunu, 

bolluq bərəkət arzusunu ifadə edən müxtəlif mərasim və ayinlər, qar-

şılıqlı yardım ənənələri zəngin olmuşdur və diqqət yetirilərsə, bu toy-

lardakı ənənələr, mərasimlər, oynanılan rəqslər, keçirilən yarışların 

həm adları, həm də həm də motivləri Azərbaycanın digər bölgələrin-

dəki rəqs havalarından əsaslı şəkildə fərqlənmirdilər. 

Şahdağ etnik qrupuna daxil olan etnoslar daha çox qohumluq 

birliyini yaşatmaq üçün patranomiya daxilində-endoqam nigahlara, xü-

susilə, əmiuşaqları arasındakı nigahlara üstünlük verilirdi. Qarışıq ni-

gahlar isə yolverilməz idi. Görünür, məhz bu ənənə Şahdağ xalqlarının 

öz spesifikliyini qoruyub saxlamasında özünəməxsus rol oynamışdi. 

“Şahdağ xalqları”nın toy şənliklərində bəyənilən qızı oğlanın anası və 

ya bacısının rəqsə dəvət adərək çiyninə şal atması adəti var. Bu adət 

bir qədər fərqli şəkildə Qarabağ bolgəsində də mövcud idi: Qız bəyən-

diyi oğlana öz şalını və ya baş yaylığını bağışlayardı və bu yaylığı elçi-

lilərin qız evinə göstərməklə razılıq alınırdı. Bu adətin izlərinə Türki-

yənin bəzi bölgələrində də rast gəlinir. Məsələn, Hakkaridə qızın başına 

bağladığı başörtüsü biri tərəfindən zorla və ya hər hansı bir şəkildə 

götürülərdisə o qızın həqiqətən qaçırılmış olduğua inanılırdı. Əgər qız 

tərəfi o gün ərzində qaçırılan başörtüsünü geri ala bilməzsə, qız qaçı-

rılmış qəbul edilir (116, s.179). 

“Şahdağ xalqları”nda da elçilik mərasimi “Çörəkkəsdi” adlanırdı. 

Çörəkkəsmə ənənəsi azərbaycanlıların bu günədək qorunub saxlanmış 

ən qədim, ən müqəddəs adətlərindəndir və bu ayinin icrası zamanı ve-

rilmiş söz pozulmaz and sayılır. Bu andicmə mərasiminin izlərini bir çox 

dastanlarda da görmək mümkündür. Məsələn, türk xalqlarının ortaq mi-

rası sayılan “Manas” dastanında “Ağ buğday ekmegini ısırıp” (Ağ buğda 

çörəyini dişləyib) and içirdilər. Şahdağ xalqlarında da elçilik mərasimin-

də bu qədim qardaşlaşma ayini icra edilirdi. Bu zaman lavaş bükülərək 

bərabər yeyilirdi. Azərbaycanda olduğu kimi bütün türk xalqlarında bir-

gə çörək kəsmək dostluğun başlanğıcı, qan qardaşlığından da üstün bir 

yaxınlıq deməkdir. Türkiyənin Harput bölgəsində dostluq, söz kəsmək 

anlamına gələn “Barabar pendir-əkməkmi yemişik?!” harput şıvəsindəki 
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deyim də bu təsirin bir ifadəsidir (120, s.118). Ümumiyyətlə, Türkiyədə 

“harput ağzı” kimi ifadə edilən harput şivə və ləhcələrində, atalar sözləri 

və deyimlərində Azəri türkcəsinin təsiri hiss olunmaqdadır. Türkiyənin 

Şərqi Anadolu bölgəsində qədim oğuz boyları tərəfindən əsası qoyulan, 

Harput adlı qədim tarixə malik, özünəməxsus, daha çox Azərbaycan 

türkcəsi şivələri ilə zəngin folkloru olan şəhər mövcuddur və Harput 

türkülərinin birində “hər elinin” adı çəkilir: 

 

Aş yedim yar əlindən 

Gül dərdim hər elindən... (120, s.76). 

 

Harput türkülərinin birində mənası anlaşılmayan aşağıdakı mis-

ralar da keçir: 

 

Habudiyar, habudiyar 

Habudu, habudu Habudiyar 

Görünür bu misraların ilkin variantı: 

Haputdiyar, Haputdiyar 

Habudu, habudu Haputdiyar... olmuşdur. 

“Habudu” kəlməsi hazırda Azərbaycan dilinin Şəki dialektikini 

üçün də xarakterik ifadədir və “budur”, “buradadır” mənasında işlənir. 

Bu bilgilər hapıt tayfaları ilə Türkiyənin Harput diyarı arasında etno-

qenetik bağlar olması ehtimalını gücləndirir. Bu məlumatların əsasında 

qrız və haputların əcdadı sayılan Qafqaz Albaniyasının hər tayfaları ilə 

Türkiyənin Şərqi Anadolu ərazisindəki harputluların qədim tarixi, et-

noqenetik əlaqələri olduğunu söyləmək mümkündür. E.ə. IV əsrdən 

etibarən Şərqi Anadoludan Qafqazın həm Güneyinə, həm də Qüzeyinə 

xalqların böyük köçü zamanı bir çox tayfaların, o cümlədən herlərin və 

qatların da axınının baş verdiyi məlumdur ( 103, s.176). 

“Şahdağ xalqları”nda çörəkkəsmə mərasimi özünəməxsus şəkildə 

icra edilirdi: razılıq simvolu kimi söz kəsən ağsaqqallar lavaşa yağ-bal 

yaxaraq dürmələyib iki yerə bölərək yeyir, oğlan və qız üçün də pay 

ayırırdılar. Bu qədim sözkəsmə adətinin izləri azərbaycanlılar arsında 
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çox yayılmış olan “Sözünü yağ-balla kəsim” ifadəsində də özünü göstərir. 

Qrızlar və buduqlarda çörəkkəsdi mərasimi zamanı oğlanın atası süfrə-

nin qırağına müəyyən məbləğ pul atırdı. Şəki-Zaqatala bölgəsində xatir-

cəmlik adlanan bu adət qrızlarda “pıl saa ca” və ya “ pıl svaca” adlanırdi. 

Qrız kəndində qədim dastanlarımızdakı ənənələrin izlərini daşıyan 

bir adət mövcuddur: Qrız və Dəhnə kəndləri arasında “Laçın beli” adla-

nan uca divar kimi keçilməz bir dağ uzandığı üçün kəndlər bir-birinin 

qonşuluğunda yerləşsələr də onlar arasında gediş-gəliş çətindir. Bu dağ-

da biri hündür, bir gödək 2 qoşa daş vardır. Yerli əhali bu daşları “Çı-

ğıran daşlar” adlandırır. Daşlardan hündür olanı xeyir daşı, gödəyi isə 

şər daşı adlanır. Qrız və Dəhnə kəndlərində bir nəfər xeyir iş baş verər-

disə hündür, şər iş baş verərdisə alçaq daşın üstünə çıxıb qışqırır. Şah-

dağ qarşılıqlı yardım ənənələrdən biri olan Xunça mərasimi zamanı ev-

sahibi halva bişırıb barının dıbınə qoymaqla köməyə ehtiyacı olduğunu 

bildirirdi. Bu zaman bütün kənd köməyə gəlirdi. Şəki-Zaqatala bölgəsi-

nin Kötüklü kəndində yaşayan ingiloylar arasında da xon adlanan qohum 

birliyi mövcud idi, həmçinin xonçanı da xon kimi tələffüz edirlər. Görü-

nür, Azərbaycanda qohumların toy evinə xonça tutub gəlməsi adəti 

məhz qohum birliklərinin qarşılıqlı yardım ənənəsindən doğmuşdur. 

Xınalıqda “bəy durdu” mərasimi zamanı bəyin boynuna xələt ad-

lanan müxtəlif hədiyyəlik parçalar asar, bəzən də qızıl hədiyyə edərlər. 

Xınalıqda gəlin adətən iri qırmızı parçaya bürünürdü, üzünə isə kiçik 

qırmızı yaylıq örtülürdü. Gəlin kandarda mis məcməyiyə bacdalayıb 

keçməli idi. Qaynana onu Şəki-Zaqatala bölgəsində olduğu kimi kən-

darda balla qarşılayırdı. 

”Şahdağ xalqları”nın toylarında da Şəki-Zaqatala bölgəsində oldu-

ğu kimi bəy və gəlinin dayıları mühüm rol oynayırdı. Bəy öz dayısı 

evindən gəlini gətirməyə yola düşür, həmçinin gəlin də öz dayısı evin-

dən gəlin köçür. Bəy evinə də gəlini cilovdar sifətilə dayısı və ya qardaşı 

müşayət edirdi. Şahdağ xalqlarının toyları magik ayinlərlə zəngin idi. 

Gəlinin başına düyü, buğda, şirniyyatla bərabər xırda dəmir mıxların 

və kömür parçaları səpilməsi adəti var idi. Azərbaycan mifik görüşlə-
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rində” göy qübbəsi dəmirdən döyülmüş bir tabaq kimi ,günəş isə kü-

rədə qızdırılmış dəmir parçası kimi” təsəvvür edilirdi (61, s.89). Dəmi-

rin günəşin göydən düşmüş bir parçası oiduğuna inam var idi. Xalq 

arasındakı inama görə cin, şeytan metalın səsindən qorxub dağılışdığı 

üçün Şahdağ xalqlarında gəlin həm də bəy evinə girərkən ayağını mis 

məcməyiyə basaraq içəri keçməli idi. Şahdağ xalqlarının toy mərasim-

lərində bəzədilən şaxdan qızardılmış xoruz asılması adəti də Günəş 

kultunun izlərini daşıyır. Xoruz günəşin doğmasını ilk xəbər verdiyinə 

görə Avestada müqəddəsləşdirilirdi, günəş və məhsuldarlıq simvolu idi. 

Bu ənənə Şəki-Zaqatala bölgəsində də (udilərdə qız evinə qızardılmış 

xoruz və 3 yumurta göndərilməsi, avarlarda gəlini müşayət edənlərin 

bəy evinə diri xoruz gətirməsi adətləri vəs.) mövcud idi. 

Qrızlarda toy ərəfəsində bəy 7 atlı ilə pirin başına dolanardı. Ast-

ral təsəvvürlərinə görə 7 səma cismi qütb ulduzu ətrafında fırlanaraq 

ondan güc alır. Görünür, yuxarıda təsvir edilən ayin məhz bu inamın 

təsiri ilə icra edilirdi. Qrızlarda gəlin həyətdə atdan düşürdülən kimi 

üzəngiləri qaldırıb atın üstünə qoyurdular. Görünür, bu gəlinin bir 

daha geri dönməyəcəyinin rəmzi şəkildə bildirilməsi idi. Buduqlarda 

gəlin aparıldıqda yol boyu üstünə su çilənməsi adəti vardı. Bu adət isə 

qədim türk inamı olan “uğur suyu” ənənəsinin izləridir. 

Gəlini aparmağa gələn oğlan evi adətə görə qız evindən bir şey, 

xüsusilə kül və ya köz götürməyə çalışırdı. Buna yol verməmək üçün 

qız anası özü əvvəlcədən “xeyrirlik” verirdi. Bu adət talışlar arasında 

mövcuddur 

Talışlarda toy xərcini, hətta qız evinin də toyunun xərcini oğlan 

evi çəkməli idi. Keçmişdə talışlarda başlıq pulu geniş yayılmışdı. XIX-

XX əsrin əvvəllərinədək bölgədə bəydən ən azı 25 bacaqlı (Avstriya 

qızıl pulu), 50 pud düyü, 2 pud şəkər, iki cüt öküz, 3 sandıq, 2 cüt 

çuxa, 200-300 man. da pul alardılar (124, s.81). XX əsrin əvvəllərində 

talışların məişətini tədqiq edən Q.Çursinin yazdığına görə kəbin zama-

nı verilən başlığın miqdarı 50-100 tümən və başqa ev avadanlığı ilə 

ödənirdi (225, s.31). Talışların “Olatobırın” (talış dilində olat-paltar, bı-

rın-biçmək deməkdir) adlandırıldığı paltar bicdi mərasimi bir neçə gün 
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davam edirdi. Oğlan atası qız evinə parçalar göndərərdi və qohum-

qonşu gəlinlər bu bu paçalardan gəlinə bir həftə ərzində gəlnliklə bə-

rabər bir neçə paltar da biçilib-tikilirdi. Bu müddətdə oğlan evi qız 

evindəki qonaqları ərzaqla təmin etməili idi. Paltarbiçdi mərasiminə 

oğlan evindən ailəsi sağlam, yəni ailəli, oğlu-qızı olan, xoşbəxt ailə hə-

yatı yaşayan, bölgədə “dayna” deyilən ağbirçək qadın başçılıq edirdi. 

Talışlarda da gəlin gedərkən ata oçağının və ya təndirin başına 

dolanaraq onu öpürdü. Gəlin evdən gedərkən ona ata oçağından kül də 

verirlirdi. Bu adətlə bağlı bölgədə “ata oçağının külü də şirin olar” ifadəsi 

də yayğındır. Bu adət xınalıqlarda da var. Şəki-Zaqatala bölgəsində də 

gəlin gedərkən yanar məşəllə müşaytiət edilərdi və bu məşəl oğlan evin-

dəki yanan oçağa atılırdı. Ümumiyyətlə, azərbaycanlılarda təzə evə kö-

çərkən köhnə evin oçağından od və ya kösov alıb təzə evin oçağna atmaq 

adəti vardı. Görünür, bu həmin ənənəin qalıqları idi. Gəlin evə gətirilər-

kən ayağının altında qurban kəsər, başına düyü səpərdilər, nəlbəkidə bal 

gətirərək gəlinə verərdilər. O da bu balı qapıya yaxmalı idi. Talışlarda 

gəlinin ayağı altında qoyun kəsərkən adət görə başı bir, cəmdəyi digər 

tərəfə atılır, gəlin onların arasından keçərək oğlan evinə qədəm qoyurdu. 

Görünür bu xüsusi övsun tipli, təzə evlənənləri xata-bəladan qorumaq 

üçün icra edilən bir ayin idi. Şəki-Zaqatala bölgəsində udilər arasında da 

buna bənzər bir ayin ikiyə bölünmüş qurşundan istifadə olunmaqla icra 

edilirdi. Lakin bu ayin bədniyyət adamların bəylə gəlinə zərər vermək 

məqsədilə icra edilirdi. Lənkəran rayonunda talışlar nigahdan qabaq oğ-

lanı söyüd ağacının dəliyindən keçiridilər. Bəyin qapısında yengə qapını 

3 dəfə bağlayır, gəlin isə ayağı ilə vurub açır və üçüncü dəfə içəri girirdi. 

Gəlin evin yuxarı başında bölgədə “nazbalış” adlanan gəlin üçün hazır-

lanmış xüsusi döşəkdə oturdulurdu. Gəlin ər evinə sağ ayağı ilə girməli 

idi. Lakin içəri keçəndə tək girməli idi, iki adam arasından, yaxud qolun-

da başqa qadınla keçməməli idi. Bu da xalq inamından qaynaqlanırdı. 

Qərbi Azərbaycan bölgəsində də gəlin gətirilərkən diqqət olunardı ki, 

gəlinin önünə heç kim keçməsin. 

Üzəçıxdı mərasimi talışlarda “seruj” adlanır. Gəlini toydan 3 gün 

sonra qayınlardan biri həyətdəki su quyusu ilə tanış edir. Daha sonra 
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gəlinin üzündəki yaylığı çubuqla gəlinin üzündən götürüb barlı, adətən 

alma ağacına atırlar. Bundan sonra gəlin artıq ailə üzvlərindən biri 

sayılırdı. Maraqlıdır ki, Serbiyada da gəlin alma ağacı yanına gətirilir, 

duvağı su qabının ətrafına 3 dəfə çevrilib ağaca atılırdı. Bununla da iki 

məhsuldarlıq elementi birləşdirilirdi. Talışlar arasında yayılmış adətə 

görə gəlin gərdəkdə 7 gün qalmalı idi. Yalnız 8-ci gün üzəçıxdı məra-

simi icra edilirdi. Bu mərasim Yardımlıda yaşayan talışlar arasında 

“həşdidəy” (talışca “həşt”-səkkiz sözündən) adlanırdı. 

Talış toylarında “Talışo mey”, “Kinəli”, “Veləçova”, “Şəlləqun” kimi 

regional rəqslər ifa olunurdu. Qız toyunda qadınlar 2 dəstəyə ayrılaraq 

mahnı ilə deyişərdilər. Hər dəstə nağara götürüb mahnı oxuya-oxuya 

bir-birinin üstünə yeriyirdilər. Kişi toyuna keçmişdə dərviş, hoqqabaz 

gətirərdilər. 

 

2.3. Azərbaycan türkləri və Azərbaycanda yaşayan digər etnosla-

rın toy adətlərində ortaq ənənələr. XIX-XX əsrin əvvəllərində Azərbay-

canın bölgələrində toy mərasim ənənələrində bir sıra özünəməxsus re-

gional xüsusiyyətləri olsa da, bütövlükdə ümumazərbaycan ortaq ənə-

nələri üstünlük təşkil edirdi. Azərbaycan türkləri ilə çoxəsrlik birgə 

yaşayış, etnomədəni və etnoqenetik əlaqələr Azərbaycanda yaşayan di-

gər etnosların məişətində, xüsusilə də toy mərasimlərində umumi və 

ya oxşar çəhətlərin formalaşmasına şərait yaratmışdır. Bu, toy məra-

simlərinin bütün mərhələlərində müşahidə olunur. Hətta toy adətləri-

nin spesifiklik müşahidə edilən bəzi elementlərində də qədim ümüma-

zərbaycan ənənələri özünü büruzə verir. Məsələn, qismət, sevgiliyə qo-

vuşma simvolu alma və ya şirinlik, paklık ifadə edən balla bağlı adətləri 

hər bir etnos özünəməxsus, öz etnik xüsusiyyətlərinə uyğun şəkildə 

icra etsə də bu ayinlər eyni mahiyyət daşıyırıdı. Məsələn, Qarabağda 

adətə görə gəlin karvanına alma atılması, Naxçıvanda “bəyin damdan 

alma atması”, Quba-Xaçmaz bölgəsində nişanlıların alma ağacı əkməsi, 

Şəki-Zaqatala bölgəsində ingiloylarda gəlinin alma taxılmış ağacla qar-

şılanması, udilərdə elçiliyə qırmızı alma ilə də gedilməsi, Lənkəran-As-

tara bölgəsində gəlinin duvağının alma ağcına atılması vəs. ayinlərin 
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hamısı eyni mahiyyət daşıyıır, sevgi, qismət, əbədilik, övlad simvolu 

kimi şıxış edir. Bu adət bir çox türk xalqları üçün də xarakterikdir. 

Məsələn, türkmənlərdə nişanlı qıza göndərilən qurbanlıq qoçun buy-

nuzlarına alma taxılar, Türkiyənin Yozqat bölgəsində “düyün bayrağı-

nın”nın altına alma qoyular (116, s.23). Cənubi Azərbaycanda da gəlin 

evə girərkən başına 3 alma atılardı (117, s.229). Azərbaycan nağıllarında 

hər zaman sevgi, qismət, övlad simvolu olan alma türk mədəniyyətinin 

ortaq abidəsi kimi dəyərləndirilən “Manas” dastanında eyni mənanı ifa-

də edir. Xristian olmalarına baxmayaraq udilərin və ingiloyların da toy 

adətlərində alma ilə bağlı adət-ənənələrin qoruniub saxlanması ümum-

zərbaycan ənənələrinin qədim köklərindən xəbər verir. Umumiyyətlə, 

udilərin və ingiloyların bir çox adətləri, məsələn, nişanlı qıza qırmızı 

şal hədiyyə edilməsi, ziyarətgahda qoyun kəsilməsi, şax bəzədilməsi ki-

mi bir çox qədim ənənələr də Azərbaycan türklərinin adət-ənənələri 

ilə üst-üstə düşür. Azərbaycanda qədim türk ənənəsi olan çörəkkəsmə 

adəti Şəki-Zaqatalada avar və saxurlar, Quba-Xaçmaz bölgələrində isə 

xınalıqlar, qrızların elçilik mərasimlərində icra olunurdu və bir növ 

yeni söz kəsilməsinin ömürlük olması anlamına gəlirdi. Bu, həmin mə-

rasim ənənələrinin qədimliyindən və bu xalqların vahid mənəvi mədə-

niyyətin varisləri olmasından xəbər verir. Həm azərbaycan, həm də 

türk etnoqrafik-folklor materiallarının paralel təhlili də göstərir ki, 

azərbaycanlılar arasındakı ümumtürk ənənələri qədim və vahid kökə 

bağlıdır. 

Oğlan evindən gətiriləcək bazarlıq ənənəsinə Azərbaycanın de-

mək olar ki, bütün bölgələrində riayət olunsa da, müxtəlif cür adlanırdı. 

Məsələn, Abşeronda “mitmax xərci”, “toyxərci", Qubada “tabaq qırağı”, 

Yardımlıda “kəsmət”, Muğan bölgəsində və Cəlilabadda “şələmzər”, Gə-

dəbəy, Kəlbəcər, Naxçıvan bölgələrində “ağamat” və ya “ağammətlik” 

adlanırdı. Lənkəranda buna "xırdaba", Qubada "tabağqırağı", bəzən isə 

"toy bazarlığı" da deyirlər. 

Azərbaycanda nişanlılıq müddətində qədim qarşılıqlı yardım ənə-

nəsi kimi Şəki-Zaqatala bölgəsində yayğın olan “bəy övrəzi”, Quba-Xaç-
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maz bölgəsində “qız əvrəzi”, Lənkəran-Astara bölgəsində yaşayan talış-

lar arasında “zoma-koya”, yəni kürəkən köməkliyi, Gədəbəy-Daşkəsən 

bölgəsində “odun əvrəzi” adı ilə yayılmışdı. 

Başlıq pulu ənənəsi də süd pulu və kəbin kağızına yazılacaq meh-

rin məbləği ilə mehriyyə, yol pulu və s. kimi müxtəlif adlarla da olsa 

bütün bölgələrdə mövcdə idi. Toydan bir həftə əvvəl keçiriən məşvərət 

məclisi Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində fərqli adlandırılsa da ma-

hiyəti eyni idi. Toydan əvvəl ağsaqqalların yığışaraq toy danışığı etməsi 

ənənəsi də Azərbaycanın bütün bölgələri üçün, o cümlədən polietnik 

bölgələr üçün xarakterik idi. Şəki-Zaqatalada bölgəsində “Məsləhət aşı”, 

bölgənin bəzi kəndlərində isə, məsələn, Baş Şabalıd kəndində bu mə-

rasim “Ağsaqqal aşı”, udilər arasında isə “Məşvərət” adlanırdı. Lənkə-

ran-Astara bölgəsində də kişi elçilərin toy danışığına gəlişi “Ağsaqqal 

plov” adlanırdı. Azərbaycanın bəzi bölgələrində buna “Salahaşı” da de-

yirdilər. Şəki-Zaqatala bölgəsində adətən toya bir gün qalmış “malkəs-

di” mərasimi də icra olunardı. Azərbaycanın Kəlbəcər –Laçın bölgələ-

rində “Ağamətlik” kimi tanınan bu mərasim udilərdə “Əttuq” adlanırdı. 

Bu adət Quba-Xaçmaz bölgəsində, Xınalıqda kəndində də mövcuddur. 

Toy günü musiqiçilərin yüksək yerə çıxaraq çalıb çağırması, toy 

günü bəyin qohum-qonşu evində gizlənməsi və gənclərin dayı evində 

qalması adətlərinə də həm Şəki-Zaqatala, həm də Quba-Xaçmaz bölgə-

lərində rast gəlinir. Zaqatala və Qax rayonunda yaşayan Azərbaycan 

türklərində adətən gəlinin belini ancaq oğlanın dayısı bağlaya bilərdi. 

Udilərin də elçilikdən tutmuş evlilik mərasimlərinin bütün mərhələlə-

rində dayı mühüm rol oynayırdı. Ümumiyyətlə, dayının Azərbaycan 

qohumluq ənənələrində özünəməxsus yeri var. Bunu Azərbaycanda da-

yı ilə bağlı yayğın olan atalar sözlərində də aydın görmək olur: İgid 

oğul dayısına çəkər, Qız qarıyanda ağırlıq dayıya düşər və s. Dayının 

toy mərasimlərində mühüm rol alması adətində qədim nəsli-qəbilə qu-

ruluşuna aid olan qayda-qanunların izləri ananxaqanlığından ataxaqan-

lığına keçid mərhələsi ilə bağlı adətləri özünü biruzə verməkdədir. 

Quba-Xaçmaz, Şəki-Zaqatala bölgələrinin şaxbəzəmə adətində or-

taq, eyni zamanda spesifik adət şaxın orta dik budağına qızardılmış 
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xoruz bərkidilməsi idi. Budaqlarında müxtəlif təzə meyvə, əsasən alma, 

armud, şirniyyat asılan şaxbəzəmə adəti Azərbaycanın bir çox bölgələri 

üçün xarakterik olsa da şaxa xoruz bərkidilmsi ənənəsi yalnız Quba-

Xaçmaz və Şəki-Zaqatala bölgəsinə xasdır. Quba-Xaşmaz bölgəsində 

qoz ləpəsindən “rasa” adlanan düzümlər də asırdılar. Şəki-Zaqatala böl-

gəsində isə şaxın budaqlarına fındıq yapışdırırdılar. Gəlinin və ya bəyin 

qonşu evində gizlənməsi adəti də Şəki-Zaqatala və Quba-Xaçmaz böl-

gəsinin ortaq ənənələrindəndir. Bu ənənə Orta Asiya türklərində yay-

ğındır. Şəki bölgəsində “Qız qonaqlığı”, “El qonaqllığı” adları ilə bilinən 

adətə Lahıc tatları arasında da rast gəlinir və əriş-qonaqlıq (gəlin qo-

naqlığı) adlandırılır. 

Gəlinin ata ocağın ətrafında dolandırırdılılması da Azərbaycanın 

polietnik bölgələrində rast gəlinən qədim adətlərdən idi. Sadəcə olaraq 

bu adətin icra formasında çüzi fərqlər var idi. Bəzən gəlin ocaq və ya 

təndir başına dolandırılar, bəzən isə oçaq daşı öpdürülərdi. Məsələn, 

udilərin adətinə gəlin görə oçaq yerini öpür, sonra isə atasının əlini 

öpürdü. Ocaq daşı”nın öpdürülməsi adətinə bir çox türk xalqlarında, 

məsələn, qaşqaylarda, Makedoniya türklərində də rast gəlinir (116, s.39, 

60). Talışlarda da gəlin gedərkən ata oçağının və ya təndirin başına 

dolanaraq onu öpürdü. Gəlin evdən gedərkən ona ata oçağından kül 

də verirlirdi. Bu adətlə bağlı bölgədə “ata oçağının külü də şirin olar 

ifadəsi də yayğındır. Bu adət xınalıqlarda və avarlarda cüzi fərqlərlə 

icra edilir. Ümumiyyətlə, azərbaycanlılarda təzə evə köçərkən köhnə 

evin oçağından od və ya kösov alıb təzə evin oçağna atmaq adəti vardı. 

Görünür, bu həmin ənənəin qalıqları idi. 

Azərbaycanın bütün bölgələrində xeyir-bərəkət rəmzi kimi çörək 

və undan istifadə edilsə də, hər bölgədə, hətta hər kənddə bu fərqli 

formada icra edilirdi. Məsələn, Quba-Xaçmaz bölgəsində bu məra-

sim“unlama” adlanırdı, Quba rayonu Qonaqkənddə gəlinin belini bağ-

layanın üstünə un səpilərdı. Alpan kəndində gəlin un tabağının başına 

dolandırılırdı. Amsar kəndində isə gəlinin əli una batırılır. Qarxun kən-

dində gəlini çörək ətrafında 3 dəfə dolandırılır, çörəyi özü ilə aparırdı. 



AZƏRBAYCANLILARIN ADƏT VƏ İNANCLARI 

125 

Şəki-zaqatalada Gəlinin başı üstündə çörəyi iki yerə bölürdülər. Çörə-

yin yarısını gəlin aparır, yarısı isə ata evində qalırdı. Bu çörək bölgədə 

“xeyirlik” adlanırdı. Avarların adətinə görə qız anası oğlan tərəfinin 

evdən bir şey götürməsinə yol verməmək üçün gəlinin qoltuğuna “xe-

yirlik” çörək verirdi. 

Dəmirin gücünı inamla bağlı adətlər də bölgələrdə rast gəlinən 

ortaq ənənələrdəndir. Sadəcə bu adətlərin icrası fərqli şəkildə idi. Məsə-

lən, Şəki-Zaqatala bölgəsində gəlin qapıdan içəri girən yerdə metal əşya 

- sini və və ya qiyməkeş qoyardılar ki, gəlin üstünə basaraq içəri keçsin. 

Avarlarda gəlin bəy otağına girəndə ayağının altına çaxmaqlı dəmir silah 

atılırdı, ingiloylar gəlini çarpazlaşdırılmış xəncərlər arasından keçirərər, 

oda dəmir parçası atardılar. Quba-Xaçmaz bölgəsində isə gəlinin cibinə, 

sonralar isə çehiz sandığına mismar qoyardılar. Bu adətlərin hər biri 

metalın şər qüvvələri qovmaq gücünə inamla bağlı idi. 

Azərbaycanlıların toy mərasimlərində baldan istifadə edilməsi 

ənənəsi də ortaq ənənələrimizdəndir. İstər Şəki-Zaqatala bölgəsində, 

İstər Lənkəran-Astara bölgəsində toy adətlərində baldan istifadə özü-

nəməxsus yer tutur. Bu ənənənin izlərini yuxarıda da qeyd etdiyimiz 

bir sıra atalar sözlərində də görmək mümkündür. Balla bağlı adətlər 

bir çox türk xalqlarında da mövcuddur. Bu mərasimlər cüzi fərqlərlə 

icra edilərək eyni mahiyyət daşıyır, ailədə şirinlik olması arzusunu ifadə 

edirlər. 

Şəki-Zaqatala və Quba-Xaçmaz bölgələrinin toy mərasimlərində 

elçilikdə çörəkkəsmə ayini, toy şaxında xoruzun olması, toyda dayının 

mühüm rol oynaması kimi bir çox adətlərin oxşarlığı Şahdağ xalqları-

nın Qafqaz Albaniyasının şimal-qərb vilayətlərindən köç etməsi kon-

sepsiyasını bir daha təsdiqləyir. 

Nişanlı qıza nübarlıq meyvə göndərilməsi ənənəsi də Azərbaycan 

türkləri ilə polietnik bölgələrdə yaşayan etnosların ortaq ənənlərindən-

dir. Azərbaycan türkləri arasında “bağbaşı” adlanan bu adət udilərdə 

də eyni adla ifadə edilirdi. Azərbaycanda bu adət bəzən “nübarlıq”, 
tatlarda isə buna “vəzaurd” da deyirdilər. Nişanlı qıza bayramlıq apar-
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maq ənənəsi də polietnik bölgələrdə icra edilir, sadəcə olaraq hər et-

nosun özünəməxsus bayramlarında, məsələn udilər Tərəmə bayramın-

da qıza hədiyyə göndərərdilər. 

XIX-XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın Şəki-Zaqatala, Quba-Xaç-

maz, Lənkəran-Astara kimi etnik cəhətdən rəngarəng olan bölgələrinin 

toy mərasimlərində hər bir etnosun özünəməxsus adətlərinin müqayi-

səli təhlili və bu mərasimlərinin bir çox türk xalqlarıının adət-ənənələri 

ilə paralel araşdırılması göstərdi ki, hər bir etnos müəyyən spesifikliyini 

qoruyub saxlasa da, Azərbaycanda Azərbaycan türkləri ilə uzun müd-

dət bir arada yaşayan avar, ingiloy, udi, talış, xınalıq kimi Azərbaycan 

etnoslarının toy adətləri bütövlükdə ümumi cəhətlərə malikdir. Toy 

adətlərinin regional spesifikasının, etnik ənənələrinin öyrənilməsi isə 

qədim Azərbaycan toylarının zəngin və rəngarəng çalarlarını üzə çı-

xarmaqla yanaşı, Azərbaycan türkləri və bölgələrdə onlarla birgə yaşa-

yan digər etnoslar arasında qədim etnogenetik və etnomədəni əlaqələri 

də müəyyənləşdirməyə imkan verir. 

Beləliklə, bu fəsildə XIX-XX əsrin əvvəllərində azərbaycanlıların, 

yəni həm Azərbaycan türklərinin, həm də avar, saxur, udi, ingiloy, ləzgi, 

talış, tat, xınalıq kimi Azərbaycan etnosların toy mərasimlərinin zəngin 

simvolika, folklor, oyunlar, rəqslər, tamaşa-oyunlar, zorxanalar və s. ilə 

müşayət olunan adətləri təhlil edildi. Azəbaycanın tarixi-etnoqrafik böl-

gələrinin regional xüsusiyyətlərin özündə əks etdirən toy mərasimləri 

qızbəyənmə, qızgüddü, elçilik, ağızbilmə, sözkəsdi, çörəkkəsdi kimi bir 

çox mərhələlərdən ibarət olub yançı, balboğan, başıbütöv, dayna, toy-

başı, toyşinas, cilovdar, çardaqçı və s. kimi spesifik iştirakçıları olan, 

bir çox magik ayinlərin icra edildiyi zəngin mədəniyyət xəzinəsi idi və 

Azərbaycan etnoslarının hər biri Azərbaycan türkləri ilə birgə bu zən-

gin irsin ortaq sahibidirlər. 

Özünəməxsus elçilik simvolları, məsələn, Şəki-Zaqatala bölgəsin-

də “çörəkkəsmə”, “elçi daşında” oturulması, elşi dəsmalı” götürülməsi, 

Quba-Xaçmaz bölgəsində yağ-bal dürməyinin iki yerə bölünməsi, xna-

yaxdı mərasimləri zamanı “küp yellənməsi” (Lənkəran-Astara), ”şanta 

taxılması” (Şəki-Zaqatala) kimi adətlər, bütün nəsil və eyni zamanda 
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bütün kənd üçün əyləncə mərasiminə çevrilən Ukur, Mərəkə, Bozbanal, 

Gülverdi kimi oyun-tamaşalar, zorxanalar, cıdır və idman yarışları hər 

bölgənin özünəməxsus xüsusiyyətlərini ifadə etməklə bütövlükdə Azər-

baycan mənəvi mədəniyyətinin spesifikasını daha zənginləşdirmişdir. 

Məhz bu mərasimlərin qarşılıqlı-müqayisəli təhlili nəticəsində mənəvi 

mədəniyyətimizin etnik spesifikliyi, rəngarəngliyi və regional xüsusiy-

yətləri daha aşkar izlənir. 

Hazırda Azərbaycan türklərinin toy adətləri ilə onlarla birgə yaşa-

yan avar, saxur, rutul, udi, ingiloy, tat, ləzgi, talış, xınalıq kimi etnosların 

toy adətləri çox hallarda adət-ənənə baxımından üst-üstə düşür ki, bu 

da əsrlər boyu davam etmiş qarşılıqlı mədəni təsirin nəticəsidir. Lakin 

XIX-XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda yaşayan bu etnosların hər biri-

nin müəyyən özünəməxsus lokal ənənələri də qalmaqda idi. Məsələn, 

elçilik zamanı avar və saxurlarda “elçi daşı”, “çörəkkəsmə” adəti, nişan-

toy məclislərində içi mixəkli şantalar taxılması, gəlin paltarına üzərlik, 

sədəf tikilməsi, , “istək geçəsi”, “Səhər” mərasimi, “Daş atma”, “Gərdən 

vurma” yarışları, Tataldüyün”, oyunu, udilərdə “Vətrivər”, “Zərəzərtər”, 

“Tərəmə” mərasimləri, elçilik, toya dəvət zamanı qırmızı alma vermək 

ənənəsi, ingiloylarda toy günü oçağa dəmir atmaqla od falına baxması, 

talışlarda gəlinin qurban kəsilən qoyunun başı ilə cımdəyinin arasından 

keçirilməsi və s. Hər bir etnosa xüsusi spesifiklik qazandıran bu adətlər 

bütövlükdə Azərbaycan mənəvi dünyasının bir parçası idi. Azərbaycan 

mənəvi mədəniyyətinin qədim ənənələrindən olan od falı, qismət sim-

volu alma, elçi daşı, gəlinə bal vermə kimi adətlərin Azərbaycan folklor 

nümunələri, həmçinin türk xalqlarının mərasim ənənələri əsasında araş-

dırılması bu mərasimlərin həm də ümumtürk ənənələri olduğunu ortaya 

qoydu. 
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III FƏSİL 

 
DOĞUM ADƏTLƏRİNİN DİNİ-MAGİK  

STRUKTURU 
 

3.1. Sonsuzluğa qarşı icra olunan ayinlərin regional xüsusiyyətləri. 

Adət və inancların ən arxaik formasını özündə ciddi şəkildə qoruyub 

saxlaya bilən doğum mərasimləri xalqın qədim dünygörüşlərini, dini-

mifik təsəvvürlərinin dərin qatlarını öyrənməyə imkan verir. İnsan hə-

yatının başlanğıcı olan doğum, nəsil artırma, uşaqların ailədə tərbiyəsi 

ailənin bünövrəsinin möhkəm olmasına və ailədaxili münasibətlərə tə-

sir edən amillərdən biridir. Evliliyin bünövrəsi qoyulan andan insanlar 

dünyaya övlad gətirmək, nəsil artırmaq arzusunu ifadə edən bir sıra 

ayin və adətlər icra etməyə başlayırlar. Gəlin köçərkən ona “oğullu-

qızlı olsun” deyə xeyir-dua verilməsi, qucağına oğlan uşağının verilmə-

si, ər evində duvağının barlı budağa, xüsusilə də alma ağacının buda-

ğına atılması, nişanlıların alma ağacı əkmək ənənəsi kimi adətlər yeni 

ailəyə övlad arzusunu ifadə edirdı. Azərbaycan-türk ənənəsinə görə öv-

ladı olmayan ailə el tərəfindən də yaxşı qarşılanmırdı, “sonsuz” adlan-

dırılırdı. Dədə Qorqud dastanında da “oğlu-qızı olmayanı allah-taala 

qarğayıbdır, biz dəxi qarğarız” deyə söylənməsi, sonsuzlar üçün qara 

otaq ayrılması xalqın övladsız ailəyə münasibətini əks etdirir. Azərbay-

canda sonsuzluğa bu münasibəti XIX əsr rus müəlliflərindən A.Zaxarov 

qeydləri əks etdirir. Müəllif qeyd edir ki, Azərbaycan türklərində (mən-

bədə Azərbaycan türkləri tatar kimi qeyd olunub) sonsuz sayılan qa-

dının heç bir hörməti yoxdur. Allahın da onu sevmədiyi, əgər sevsəydi, 

uşaq verərdi düşəncəsi var. Azərbaycan qadınlarının ən pis qarğışı”gö-

rüm sənin uşağın olmasın” sayılır (174, s.94). Azərbaycanda çoxuşaqlı 

ailələr hər zaman daha xoşbəxt və bünövrəsi möhkəm ailə sayılırdı. 

Ailədə uşağın çox olması ailə üçün başucalığı sayılırdı. Adətən belə 

ailələrdə böşanma halları olmurdu. Xüsusilə də, ailədə nəslin davamçısı 
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və evin dayağı kimi oğlan övladına daha çox üstünlük verilirdi. Bu ənə-

nə xalqın“ 7 oğul istərəm, bircə dənə qız gəlin” xeyir-duasında da öz 

əksini tapmışdır. Azərbaycanda hər zaman sağlam övladlar yetişdirən 

və ailəsi heç bir zaman dağılmayan qadın ailə böyük hörmətə sahib 

olurdu. 

Azərbaycanda sonsuz ailə, xüsusilə də sonsuz qadın hər zaman 

üğürsuz sayılırdı. Şəki-Zaqatala bölgəsində sonsuz adam səfərə çıxan 

adamın qarşısına çıxarsa, səfəri uğursuz olaçağına inanarlar (10, s.390). 

Sonsuz qadın “çilləli” olduğu üçün yeni doğulmuş körpənin və hamilə 

və ya zahı qadının yanına buraxılmazdı. Şəki-Zaqatala bölgəsində övla-

dı olmayan qadınlar Gömrad (Qəbələ rayonu), Armatay (Zaqatala ra-

yonu), Kürmux (Qax rayonu), Toyuqqıran piri, Sarılıq piri, Çillə piri 

kimi ziyarətgahlara gedərək nəzir deyib qurban kəsdirirdilər. Qəbələ 

rayonu yaxınlığında “gömrad” kimi tələffüz edilən Göy Murad dağı və 

bu dağın başındakı V əsrə aid edilən məbəd bölgə əhaisinin, həmçinin 

Quba-Xaçmaz bölgəsinin də, xüsusilə Xınalıq əhalisinin ən çox getdiyi 

ziyarətgahlardandır. Əhali bu dağa övlad üçün nəzir deyib qurban kəs-

məklə göylərdən “murad”, yəni övlad diləyirdi. Gömrad pirinə qorx-

muş, müxtəlif xəstəliklərə düçar olmuş, və ya xəstə doğulmuş uşaqları 

da gətirərdilər. Sonsuz qadınlar bu pirdəki “Göbək daşı” adlanan mü-

qəddəs daşlara da qarınlarını sürtər, bura beşik qoyardılar. Övladı ol-

masını diləyən qadın doğulacaq körpənin saçını Gömrad dağına nəzir 

deyir və ya bir neçə qızdan sonra və ya çox çətinliklə doğulan oğlan 

uşağının saçı niyyət edilərək arxa hissədən kəkil kimi uzadılıb 7 il və 

ya sünnət olunanadək kəsilmir. Bu saçı Gömrad ziyarətgahında kəsər-

dilər. Bu adət xınalıqlar arasında da yayğındır. Azərbaycanda “heydər” 

adlanan bu kəkil sünnət ediləndən sonra qırxılırdı (55, s.389). Türklər 

də oğlan uşaqlarının 7 il uzadılan kəkilinə “Haydar” deyirlər və adətə 

görə 7-ci il saçın nəzir olunduğu ziyarətgaha gedib qurban kəsərdilər. 

“Haydarı” da ziyarətgahın daşına bağlayıb “Haydar sana, çocuq bana” 

deyirdilər (117, s.151). Xalq arasında yayılmış inama görə guya bu kəkili 

görən pis ruhlar oğlanı qız bilib ona toxunmayacaqlar. Bir neçə qızdan 
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sonra doğulmuş oğlan uşağını bədnəzərdən qorumaq üçün kəkil sax-

lanmasında qoruyucu magiya inancı özünü büruzə verir: Qədim türk 

inancına görə uzadılan kəkil Tanrının göydən onu görə bilməsinə və 

qorumasına yardım edir. Bu adət Orta Asiya türklərində, İraq türk-

mənlərində də mövcuddur(116, s.120; 117, s.264). Qədim türk inancına 

görə belə kəkil yuxarıda Allahın bu uşağı nəzərdən qaçırmaması, hifz 

etməsi üçündür (201, s.136). Bu qədim ayin XIX əsrədək bir çox türk 

xalqlarında, məsələn, kumıklarda, özbəklərdə də icra edilməkdə idi. 

Türkmənlərin də adətinə görə övladı yaşamayan ailə doğulan körpəsi-

nin-oğlanın saçını heç kəsməz, və yalnız 7 ildən sonra uşağın saçı kə-

silər, bu zaman qurban da kəsilər. Uluğ Türküstan türklərində də ya-

şamayan oğlan uşağının saçı qırxılarkən arxasında müəyyən bir hissə 

saxlanaraq uzadılar və hörük hörülər. Uşaq 7 və ya 9 yaşına çatdıqda 

nəzir deyilmiş pirə gedilib qurban kəsildikdən sonra bu saç kəsilir (116, 

s.120). Ümumiyyətlə, saç faktoru qədim türk mifoloji təfəkküründə 

özünəməxsus yer tuturdu. İnsan saçın heç zaman ölmədiyinə, çürümə-

diyinə görə xüsusi qüvvəsi olduğuna inanırdı. Nəticədə saçın uzadılma-

sının (məs, şamanlar, həmçinin Dədə Qorqud) xüsusi həyat gücü ver-

diyinə inam formalaşmışdı. Digər tərəfdən də bədxah ruhların saç va-

sitəsilə insana ziyan gətərəcəyindən, onun həyat qüvvəsini təhlükəyə 

atmasından qorxan insanlar saç qırxılmasını da xüsusi ayinlərlə müşa-

yət etmişlər. Görünür, uşağın saçının bir yaşından, yəni həyatı üçün 

təhlükəli zamanları adlatmasından sonra kəsdirilməsi ənənəsi də saçın 

qoruyucu qüvvəsinə inamın təsiri ilə formalaşmışdır. Bu inamın təsiri 

ilə Azərbaycan bölgələrində körpə uşağın saçının kəsilməsi xüsusi ayin-

lərlə müşayət olunurdu. Məsələn, körpənin ilk saçı kəsilərkən saçın 

ağırlığı qədər qızıl paylanar, xüsusi bayram keçirilərdi. Cadugərlər və 

ya bəd ruhlar uşağa xətər toxundurmasın deyə kəsilmiş saçlar çox za-

man ağac altında və ya evin döşəməsində basdırılardı. Bu adət bir şox 

türk xalqlarına məxsusdur (116, s.120). Saçla bağlı bu ayni hər ailə icra 

etməzdi. Daha çox uşağın həyatını təhlükədən xilas etmək məsədilə 

öncədən uşağın saçını nəzir deyənlər saçla bağlı belə ayinləri icra edər-
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dilər. Şəki-Zaqatala bölgəsində ağac-doğum pirlərinə də inam yayğın-

dır. Balakən rayonunun Katex kəndində təbii oyuğu olan böyük dağ-

dağan ağacı xəstə övladı olan və ya övladsız ailələrin getdiyi pirdir. Geç 

yeriyən, geç dil açan uçaqlar, sonsuz qadınlar niyyət edilərək bu ağacın 

oyuğundan keçirilir, dağdağan ağacının onlara kömək olacağına ina-

nardılar. Bir çox türk xalqları inanarmışlar ki, “bu gözəl, böyük ağac” 

qəbilənin, soyun, xalqın qoruyucusudur (95, s.31). Bölgədə şümşad, qo-

vaq, qoz, fındıq ağacları da müqəddəs sayılırdı. Qoz-fındıq bölgə əha-

lisinin qida mənbəyi olduğu üçün pirlərin bir çoxu bu ağacların altında 

yerləşirdi. Hətta uşağın beşiyi də bölgədə məhsuldarlıq simvolu olan 

qoz ağacından düzəldilirdi. Yerli əhalinin söylədiyinə görə keçmişdə 

Qəbələnin Mıxqovaq kəndində qovaq ağacının altında da pir olub. Bu-

ranı ziyarət edənlər ağaca mıx vurardılar. Kəndin adı da bunula bağlı 

olaraq Mıxqovaq qalıb. Bölgədə ağac pirlər əsasən uşaq-doğum pirləri 

olsa da qızdırma, öskürək, sarılıq və s. xəstəliklərlə bağlı ziyarət edilən 

müqəddəs ağaclar da var idi. Belə ziyarətgahlarda xəstə müqəddəs ağa-

cın başına 3 dəfə dolanıb ağacın altından torpaq götürərək su ilə qa-

rışdırıb içməli, daha sonra paltarlarından bir parça qopararaq ağaca 

bağlamalı idi (237, s.145). Altay türkləri də müqəddəs ağaclara ağ,qır-

mızı, göy rəngli parçalar bağlayırdılar. Qam-şaman görüşünə görə hər 

bir ailənin öz ağacı var. Belə ağaclar parça bağlayan şəxsin ailəsini pis 

ruhlardan qoruyur. İnama görə bu ağacın ruhu insanın taleyini himayə 

edir (95, s.24-27). Bölgədə indi də belə parçalar bağlanmış ağaclara 

rast gəlinir. “Maral yalayan baba” (Qəbələ rayonu Vəndam kəndi), “To-

yuqqıran” piri (Nic kəndi) kimi bir çox qədim ziyarətgahlarda niyyət-

lərinin hasil olması üçün ağac və kollara müxtəlif parçalar bağlayırlar. 

Sonsuzluq xalq arasında “cilləyə düşmək” kimi izah olunurdu. 

Sonsuz qadını “çillədən azad etmək” üçün Şəki-Zaqatala bölgəsində 

“Cillə piri”nə aparar və orada nəzir deyərdilər. Sonsuzluğa qarşı bölgə 

əhalisi tərəfindən bir çox türkəçarələr və ovsunlar da edilirdi. Məsələn, 

qara qoyun və ya qara toyuq qanı ilə cindara dua yazdırlrdılar, qırx 

evdən cındır toplayaraq yandırır və tüstüsünü qadına verirdilər; it kəl-

ləsinin suya salıb qadını bu suda çimdirirdilər; “kösöv göyərdərdilər”-
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bir kösövü üç yol ayrıcında basdırıb deyirdilər ki, burada sən göyər, 

evdə mən. 40 qəbrin üstündən götürülmüş torpağı suya salır və üç 

çərşənbə günü qadını həmin suda çimdirirdilər. Evdə qadın kişi ilə 

yatdığı yastığı dəyişdirərdi. 40 çəpər payası dibindən (bəzi hallarda 40 

qəbirdən) götürülmüş torpağı suya salaraq sonsuz qadını həmin suda 

çimdirirdilər. Ölü yuyulmuş taxtanı iki qadın qaldırır, uşağı olmayan 

qadını onun altından keçirərdilər. Sonsuz qadını ölü yuyulmuş əlcəyin 

salındığı suda çimizdirərdilər. Bu ayinlərdə magiya, totemizm, əcdad 

kultu kimi qədim inancların izləri özünü göstərir. 

Azərbaycan nağıllarında qadınlara yuxuda dərvişin və ya nurani 

bir kişinin verdiyi almadan sonra övlad sahibi olması ideyası mövcud-

dur. Ortaq türk mədəniyyətinin misilsiz incilərindən olan “Manas” das-

tanında da yuxuda qızıl alma görmək övlad qismət olacağına işarədir 

(102, s.192), həmçinin “ Məzarlı yerləri,...ziyarət edib almalı, kutlu yer-

lərdə yuvarlanmaqla” övlad sahibi olunaçağına inanılır (119, s.8). Gö-

ründüyü kimi, alma Azərbaycan-türk inanclarında həm də övlad, törə-

mə, zürriyyət, müqəddəslik simvolu idi. 

Zaqatala əhalisi dağın başında pir hesab olunan Pəriqala adlı qə-

dim bir kilsəyə, xüsusilə də bahar mərasimləri zamanında sonsuz qa-

dınlar övlad üçün gedər, niyyətlərinin hasil olması üçün dağa ayaqyalın 

çıxardılar. Ulu dağlara mövsümündə ziyarət üçün gedildiyi zaman bu 

dağlara ayaqyalın dırmanılması adəti Türkiyədə də vardır. 

Sonsuzluğa qarşı Şəki-Zaqatala bölgəsində icra olunan ayinlərdən 

biri də adətən qış aylarında ovçuların tutub gətirdiyi diri canavarın 

üstündən kəndin bütün sonsuz qadınlarını adlaması idi. Bu ayin Azər-

baycanın qədim tayfalarında icma üzvlərinin saflanma xatirinə nizə ilə 

öldürülmüş qurbanın üstündən adlama mərasimini xatırladırdı. İbtidai 

inanclara görə, bu zaman bütün xəstəlik və rahatsızlıqlar yerdəki qur-

banlığa keçirdi (219, s.477). Bu mərasimdə qurd müqqəddəs qurban 

rolunda çıxış edir. Türk inanclarında qurd bəd ruhları qovan, uşaqların 

hamisi kimi çıxış edir (102, s.101-105), xilaskar, başlanğıc, əcdad, yol 

göstərən kimi bir çox funksiyanı yerinə yetirir. Göründüyü kimi, bu 

mərasim qurdun ritual-mifoloji səciyyəsini, eyni zamanda onun arxaik 
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strukturunu bərpa etməyə imkan verir. Bölgədə sonsuz qadının qurd 

ağzından keçirilməsi, uşaqların paltarına qurd dişi və qurd tükünün 

tikilməsi kimi inanclar da özünəməxsus yer tutur. 

Xalq arasında qadınların sonsuzluğunun səbəbini çox zaman 

onun “çilləyə düşməsi”, yəni ölmüş insanların ruhu ilə, “ruhun onu 

tutması” ilə bağlayırlar. Bu inamın təsiri ilə təzə gəlin, hamilə və zahı 

qadın, uşaq yas yerlərindən uzaq tutulardı. Eyni zamanda “həmzatlı” 

(Əgər qadının bir-birinin ardınca uşaqları ölü doğulardısa ona “həm-

zatlı” deyərdilər) qadınla üz-üzə gəlməsi də qadının çilləyə düşməsinə 

səbəb ola bilərdi. Bundan başqa iki zahı qadın da üz-üzə gələrdilərsə 

çilləyə düşə bilərdilər. Əgər təsadüfən bu baş verərdisə qadınlar yaxa-

larındakı iynələri dəyiş-düyüş etməli idilər. Bu adət Türkiyədə də də 

mövcuddur. 

Azərbaycanın hər yerində olduğu kimi Quba-Xaçmaz bölgəsində 

də sonsuzlğa qarşı bir sıra ayinlər icra etmək məqsədilə sonsuz qadın-

lar pirlərə gedər, bu pirlərdəki ağaclara ip, beşik, yaylıq bağlarlar, dağ-

lardan-daşlardan, müqəddəslərin yatdığı ziyarətgahlardan murad dilə-

yərdilər. Doğulacaq körpəni 7 il eyni pirə aparar, pirdə qurbanlıq ola-

raq qoyun, xoruz kəsərlər. Uşağa həmin pirin adını qoyardılar. Qubada 

“Seyid Gələgə baba”, “Kələ Qam Qam baba”, “Kələ oba baba” kimi 

saysız-hesabsız pirlər var idi. Keçmişdə Quba bölgəsində hər bir ailə 

icmasının ayrıca piri olurdu. Quba rayonunun Rustav kəndində içində 

kiçik heykəlin olduğu pir də bunlardan bir idi. Bu pirə övlad üçün, 

xüsusilə də öğlan övlad üçün dua edərdilər. İnama görə bu pir nəslin 

davamında maraqlı idi. Qubanın Kələyxudat kəndində “Qızlar piri”, İs-

pik kəndində “Gəlin piri”, Bilgəh kəndində “Yeddi bacı piri” kimi yerləri 

toy mərasimlərində bəy və gəlin ziyarət edirdi. Qubanın Alpan kəndin-

də XV əsrə aid Su baba piri də mövcuddur. Afurca və Zıxır kəndlərinin 

yaxınlığındakı daş qayada təbii bir deşik vardı. Bu qaya dəliyindən də 

“çillə kəsmək” üçün istifadə edilərdi. Dərə Çiçi kəndində bu qaya dəli-

yinə “Çülə xana baba” piri deyirdilər. Azərbaycan xalq inamlarında də-

likli daşlara inam geniş yayılmışdır. Qubada da təbii deşiyi olan xırda 
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yastı daşlardan həmayil düzəldilərək sonsuzluğa, eyni zamanda müx-

təlif uşaq xəstəliklərinə qarşı istifadə edərdilər. Belə daşlar bədnəzərə 

qarşı körpələrin beşiyindən də asılırdı. “Çülə xana baba” pirinin yaxın-

lığında iri və qədim bir qarağacın altında bulaq var. Rəvayətə görə 

həmin bulağı Seyid Kələqə baba tapmışdır. Pirdəki daşın dəliyindən 

keçən qadınlar pirin yaxınlığındakı kolluqlara kiçik beşiklər asırdılar. 

İnama görə beşiyin yırğalanması qadınların niyyətlərinin hasil olacağa-

na işarə idi. Afurca kəndində Seyidkələqə və Seyidşah adlı iki türbə var. 

Yerli əhali bu türbədə dəfn olunanların seyid olduğunu söyləyirlər. 

Sonsuzlar və xəstələr bu türbələri ziyarət edərlər. Bölgədə pirlərə ge-

dənlər özləri ilə halva-çörək aparır, yarısını orada yeyib qalanını da geri 

götürüb yeddi evə “navala” (nəzir) paylayırdılar. Yerli əhali Sırt Çiçi 

kəndindəki “dalaq daşları”nın da şəfaverici gücünə inanırdı. “Baba dağı 

daş” larının magik qüvvəsinə inam, çilləyə düşmüş, yəni sonsuz qadının 

“qurd ağzından keşirilməsi” kimi doğumla bağlı adətlər bölgə üçün 

xarakterik idi. 

Lənkəran-Astara bölgəsində də xalq arasında müqəddəs sayılan 

yerlər, xüsusilə də ilan kultu ilə bağlı ziyarətgahlar sonsuz qadınların üz 

tutduğu yerlər idi. Maşxan türbəsinin həyətində də üstünə rəngli parça-

lar bağlanmış nil-şümşad ağacları var. Türbədə müqəddəs sayılan Seyid 

Əhməd qəbri də var. Ziyarətgahda müqəddəs sayılan “ağrı götürən daş” 

üzərində sonsuz qadın və ya hər hansı bir xəstə adam ağrıyan yeri ilə 3 

dəfə o uzanarsa sağalacağına inanılır. Bura xalq arasında “İlan oçağı” da 

deyilir. İnama görə kimsə ilan görərsə Maşxan türbəsinin adını çağırsa 

ilan ona zərər verməz. Ailə, uşaq sahibi olmaq istəyənlər məhz bu oçağı 

ziyarət edirlər. İnama görə bu İlan oçağını ziyarət edən hər kəs, istər 

xəstə olsun, istər sonsuz olsun, şikəst olsun mütləq şəfa tapardı. Yerli 

əhalinin söylədiyinə görə bura gətirilən sonsuz qadın türbədəki “ağrı 

götürən daş”ın üzərində uzanır və ocaqdakı ilanlar ona kömək olurlar. 

Bölgədə sonsuzuğa qarşı ayinlərin bir çoxu ilan totemi ilə bağlı idi. Mə-

sələn, uşağı olmayan qadın ilan qabığı salınmış suda çimdirilirdi və ya 

qadın doğduqda yanına ilan qabığı qoyulardı. Yerli əhalinin inamlarında 

ilan ailə, ocaq, uşaq simvoludur və ailə, uşaq sahibi olmaq istəyənlər 
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məhz ilan kultu ilə bağlı oçaqları ziyarət edirlər. İnama görə ev ilanı ruzi 

gətirir, hər evin, hər ailənin qoruyucu ilanı var, ev ilanını öldürənin ailə-

sində bədbəxtçilik baş verər. Azəraycanlıların qədim dini təsəvvürlərində 

də ilan kultu özünəməxsus yer tutur. Arxeoloji qazıntılar zamanı saxsı 

qablarda, qayaüstü təsvirlərdə, bəzək əşyalarında ilan təsvirlərinə rast 

gəlinməsi ilan totemi ilə bağlıdır. Qədim dünyagörüşlərinə görə də ilan-

lara sitayiş edənlər sonsuzluqdan xilas olurdu. İlana inam insanı hər 

zaman heyrətə salan onun spesifik xüsusiyyətərindən qaynaqlanır. İlanın 

dərisinin dəyişməsi, təzələnməsi insanlar tərəfindən yeni həyat simvolu 

kimi qəbul edilmiş, həm özü, həm də dərisi sonsuzluğa bir çarə kimi 

qəbul edilmişdir. Əsasən yaşayış məskənlərində yaşamağı sevmələri, to-

xunmasan zərər yetirməmələri, ağıllı olmaları, çağırışa gəlmələri onları 

av, ailə simvoluna çevirmişdir. Qədim Yunanıstanda da ilana totem kimi 

sitayiş edilirdi. Hətta rəvayətə görə İskəndər ilandan doğulmuşdu (279, 

s.412). Nəhayət ilanın uzunömürlü olması da insana xüsusi təsir bağış-

lamış, həyat, sağlamlıq simvolu kimi qəbul edilmişdir. Görünür, bu qə-

dim dünyagörüşlərinin təsiri ilə xalq ilanın sehrli güçünə inanmışdır. 

Buna görə də Azərbaycanın bir sıra bölgələrində olduğu kimi Astara-

Lənkəran bölgəsində də ilanlara sitayiş geniş yayılmışdır. Hətta XX əsrin 

əvvəllərinə qədər Lənkəran şəhərinin girəcəyində ilan təsviri mövcud ol-

muşdur (61, s.69). XIX əsrdə bölgənin gerbində də ilan rəsmi mövcud 

idi (49, s.15). 

Lənkəran-Astara bölgəsinin bir çox qədim qəbirstanlıqlarında rast 

gəlinən sonsuzuğa qara qoçdaşların bir çoxu həm də uşaq pirləridir. 

Mon Dige, Şahsəvi ocaqları belə pirlərdəndir. Mon Dige kəndinin şər-

qində qədim qəbiristanlığın mərkəzində bir qəbirin üstündə buynuzlı 

qoç fiquru var. Əhali burada qoyun qurban kəsir, uşaq diləyilə bura 

nəzir deyir, beşik asır. Qoyun ibtidai inamlarda məhsuldarlıq simvolu 

idi. Qədim Şərqdə müqəddəs Ammonun şərəfinə ildə bir dəfə qoyun 

kəsirdilər və onun dərisini Ammonun heykəlinə geydirirdilər. Daha son-

ra qoyun heykəlini ağac, metal, daşdan düzəltməyə başladlar. Qədim 

şərq məbədlərində öküz və qoyunlar rənginə və xüsusi nişanələrinə görə 

seçilib saxlanardı. Məsələn, qara qoyun-yer allahı, ağ-ay alahı, qırmızı-
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günəş allahı kimi (onların ay və ya günəşin şüasından yarandığına ina-

nılırdı) müqəddəsləşdirilərək saxlanırdı. Qoyun ay və günəş kultuna çev-

rildiyi üçün yenidən doğulma özəlliklərini də özündə əks etdirirdi və 

doğum, məhsuldarlıq kultuna da çevrildi (230, s.417). Bu adət türk xalq-

larından olan kalmıklara da mövcud idi. Kalmıklarda ağ qoyuna sitayiş 

edər, onu yalnız qocalanda xüsusi ayinlə öldürüdülər. Yerli əhali qoyun 

formalı qəbir daşlarından bəzən fala baxmaq üçün istifadə edirdilər. 

Lənkəran rayonu Türbabın kəndi yaxınlığında Dığaya gedən yolun üs-

tündə yerləşən qoçdaşın yaxınlığında kiçik daş yığnağı var. Bunun səbəbi 

buradan keçən yolçuların qoçdaşın belinə kiçik bir daş ataraq ürəklərin-

də tutduqları niyyətlərinin tutub tutmayacağını yoxlaması idi. Əgər daş 

heykəlin belindən düşərdisə niyyətinin baş tutmayaçağına, əksinə qal-

dıqda isə niyətin hasil olcağına inanılır. 

Astaradakı Şeş Küşə oçağı da sonsuz qadınların, xəstə uşaqların 

gətirildiyi ziyarətgahdır. Rəvayətlərə görə, Əli Əsgər və Əli Əkbər be-

şiyi buradadır. Həmin beşiyə uşaqları uzadıb üstlərinə təmiz saman 

tökərkən uşaqların şəfa tapacağına inanarlar (6, s.159-160). Bölgədə 

sonsuz ailə bəzən övlad sahibi olmaq üçün bütün ömrü boyu məhər-

rəmlikdə ehsan verəcəyini də əhd edir. 

Avar və saxur qadınları da sonsuzluğa qarşı övlad diləyilə keç-

mişdə Şəki-Zaqatala bölgəsi əhalisi arasında yayğın olan Zaqatala rayo-

nun Muxax kəndi yaxınlığında, Qax rayonunun Zərnə və Güllük kənd-

lərinin üstündə yerləşən Armatian (Armatay) dağına çıxırlar. Armatay 

pirini təkcə saxurlar deyil, Azərbaycan türkləri, ingiloylar da ziyarət 

edirlər., Azərbaycan türkləri, saxurlar və ingiloyların yaşadıqları Muxax, 

Zərnə, Güllük camaatı bu dağı Ziyarət adlandırırlar. Armaiti qədim 

türk dillərindəki “arım”, “irim”, yəni “fal”, “nişan”, “əlamət”, “qabaqca-

dan xəbər verən”, “ovsun” və “ata” sözlərindəndir (58, s.76). Cənubi 

Azərbaycan ərazisində də keçmişdə (qədim Manna dövləti ərazisində) 

Armatay adlı dağ mövcud olmuşdur. Armatian, Şeşpər baba piri kimi 

qədim ziyarətgahlara ingiloylar da gedir, orada şam yandırır, qurban 

kəsir, niyyətlərinin qəbul edilməsi üçün əski bağlayırdılar. Bölgədə həm 

müsəlman, həm də xristian əhalinin bu pirlərə getməsi həmin pirlərin 
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çox qədim dövrə aid olduğunu göstərir. Sonralar ingiloylar islamı qəbul 

etsələr də ənənəvi olaraq bu qədim sitayiş yerlərinə getməyə davam 

etmiişlər. İngiloyların söylədiklərinə görə Pəriqala qədimdə atəşgah ol-

muşdur. Tədqiqatçılar da burada daiəvi planlı qədim məbəd olduğunu 

və bunun yer ilahəsi, sədaqət ilahəsi Armaiti və ya Ay ilahəsi Arma 

ilahəsi ilə bağlı olduğunu qeyd edirlər (163, s171). XIX əsrə aid mənbə-

lərdə də bölgənin həm xristian, həm də müsəlman əhalisinin ziyarət 

etdiyi Qaxın yaxınlığında yerləşən qədim kilsə barədə və bu kilsənin 

yaxınlığında qayaların içində ovulmuş bir yerdə qədim bir məbəd ol-

duğu barədə məlumat verilir (158, s.60-61). 

Övladı olmayan qadının nəzir deməsi, bir çox inanclara tapınması 

adəti udilər üçün də səciyyəvi idi. Onlar kilsələrə gedib şam yandır-

maqla bərabər pirlərə gedib qurban da kəsərdilər. XIX əsrdə udilər 

ocaq adlandırdıqları Kala Qerqes, Kitske Qerqes, Kala Çiçik, Tsimeri, 

Codari, Toyuqqıran piri kimi qədim ziyarətgahlarında mərasim ayinlə-

rini icra edirdilər. Qəbələ rayonunun Nic kəndində meşəliyin içində 

yerləşən “Toyuqqıran” pirində daha çox toyuq kəsildiyi üçün bu pir 

belə adlanırdı. Bura əsasən Nic kəndinin əhalisi gələrdi. Məlumatçımı-

zın söylədiuyinə görə hamı bura diri toyuqla gələrək onu pirdə kəsər 

və ətini burada bişirib birgə yeyər və nəzir paylayardılar. Qurbanın 

başı və ayaqlarını isə hündür ağacdan asardılar. Görünür, burada to-

yuqun nəzir-qurban edilməsi onun məhsuldarlıq, zürriyət simvolu ol-

ması ilə bağlı idi. Udilər özlərinə məxsus müqəddəs ocaqları ilə bərabər 

bölgənin müsəlman əhalisinin ziyarət etdiyi pirlərə də gedirlər. Qəbələ 

rayonunun Soltan Nuxa kəndindəki Şeşpər baba ocağı belə ziyarətgah-

lardandır. Bu ocaq hazırda da sonsuz qadınların şəfa axtardıqları yer-

lərdəndir. Udilərdə şər vaxtı gəlin və ya bəy suya gedərsə, axar suyun 

üstündən keçərsə sonsuz olacağına inanılardı. Hətta təzə gəlin toydan 

sonra altı aydan üç ilədək su dalınca getməzdi. Keçmişdə Nic kəndində 

udilərdə sonsuz gəlini ay işığında axar suyun üstündən keçirərdilər ki, 

övladı olsun. Altay türklərində də sonsuz qadın dolunaydan əvvəl (ayın 

böyümə fazasında-M.P.) “Arjan su”ya gedir və “Kutay mənə bala ver” 

deyə dua edirlər (117, s.74). Əski türk dillərində “kut” və ya “qut” ruh, 



Məhəbbət Paşayeva 

138 

həyat qüvvəsi, can demək idi. 

Udilərdə övladı olmayan qadını cənazənin altından keçirmək adə-

ti də mövcud idi. Bu əcdad kultunun qalıqları idi. Sonsuzluğa qarşı 

qurbağanı ilan ağzından xilas edilərək öldürər və qurudaraq qadının 

paltarına da tikərdilər (146, s.253). Sonsuzluqdan xilas olmaq üçün 

doğuş vaxtı qadının əlindən tutar və yeni döğulmuş uşağın göbəyinin 

sonsuz qadının ayağı altında kəsərdilər. Kərkük türklərində də uşağın 

kəsilmiş və qurudularaq un halına salınmış göbəyi sonsuz arvadın üzə-

rinə tikilir ki, övladı olsun. Udilərdə sonsuzluqdan xilas olmaq üçün 

qadını gərdək gecəsi olduğu otaqda çimizdirər və “tilisumun cam” ad-

lanan 40 zəncirli qabdan başına 40 dəfə su tökərdilər. Udilər arasında 

yayılmış bir inanca görə sonsuz qadının cilləyə düşməsinin səbəbiniu 

öyrənmək üçün 7 evdən götürülmüş mumu əridərək suya salar, suda 

yaranan fiqura görə gəlinin kimin nəzərinə gəldiyini müəyyənləşdirmək 

mümkün olardı. 

Ləzgilər sonsuzluğa qarşı Quba-Xaçmaz bölgəsində ən tanınmış 

uşaq pirlərindən olan “Seyid kələgə baba”, “Kələ Qam-Qam baba”, “Kə-

lə oba baba” kimi ziyarətgahlara uşaq diləyilə nəzir paylayarlar. Uşağı 

gözdəy mədən qorumaq üçün “qarnıyarıq” adlanan balıqqulağıdan is-

tifadə, “baba qulu”, və sonsuzluğa qarşı müalicəvi otlardan, isti kü-

kürdlü sulardan vanna qəbul edilməsi kimi türkəçarə metodlardan da 

istifadə edilirdi. İnformatorların söylədiyinə görə, sonsuz qadınlar keç-

mişdə belə kükürdlü su çıxan yerlərdən biri olan İstisu kəndinə də 

(İsmayıllı rayonu) gedərdilər. 

Keçmişdə tatlar da övladsız qadına həqarətlə baxır, onu “qüsur”, 

yəni sonsuz adlandırıdılar. Oğlu olmayan kişiləri isə tatlar “ağacı quru 

bitmiş kişi” adlandırırdılar. Onların fikrincə belə kişinin özündən sonra 

oçağını tüstülədə biləcək bir adamı yoxdur (43, s.33). Tatlarda sonsuz 

qadın həm də bədnəzər sayılırdı. Sonsuzluğun səbəbini də bəd ruhların 

həmin qadının bədənində toplanmasında görürdülər. “Çilləli” hesab et-

dikləri sonsuz qadınları bu bəladan qurtarmaq üçün “çüləsini tutur-

dular” (43, s.42). Gəlini “çillə”dən qorumaq üçün keçmişdə 7 cığırdan 

yığılmış çöpləri, 7 evdən götürülmüş əski parçalarını və üzərliyi bir 
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yerdə yandıraraq tüstüsünü gəlinə verərdilər. Qadının çiləsini götür-

mək üçün ona zərərin ölüdən, yoxsa diridən düşdüyünü müəyyənləş-

dirməyə çalışardılar. Bunun üçün biri ”mürdə” (ölü su), digəri isə zində 

(diri su) adlandırılan iki kasa su götürülərdi. Onlardan birini götürmək 

üçün içəriyə kasalardan xəbərsiz 8-9 yaşlarında qız çağırılardı. Qızın 

götürdüyü kasaya uyğun olaraq qadına ölüdən və ya diridən çillə düş-

düyünü müəyyən edərdilər. Tatların inamına görə qadına çillə heyvan-

dan, ağacdan, axar sudan da düşə bilərdi. Tatlar sonsuz qadınlar bəzən 

pirlərdəki ağac və ya kollardan birinə iplə daş bağlayardılar. İnama 

görə həmin daş bağlayanın arzusunu yerinə yetirəcək. Bu adət avarlar-

da da mövcud idi. İnama görə ağaca bağlanan daş niyyət edənin ruhu-

nu əvəz edirdi. 

Xınalıq kəndinin 5-6 km-liyində Qızıl qaya dağı yaxınlığında yer-

ləşən və xınalıq dilində “Ca yuvr ciqa” (od yeri) adlanan (57, s.14) yerli 

əhali tərəfindən müqəddəs ocaq kimi qəbul edilən Xınalıq atəşgahına 

da adətən ailə qurmaq, övlad sahibi olmaq diləyilə gələrlər. Ziyarətgaha 

gələnlər nəzirlərnin qəbul olub olmadığını bilmək üçün burada od fa-

lına baxardılar. Bunun üçün alovun çıxdığı yerin yaxınlığında kiçik bir 

çala qazaraq ora od yaxınlaşdırar, əgər yerdən alov dilimləri çıxardısa 

diləklərinə çatacaqlarına inanırdılar. Pirə gələn gəlinlər budaqlarından 

düzəltdikləri beşiyi alova yaxınlaşdırardılar. Əgər həmin yerdən alov 

püskürərdisə gəlinin övladı olacağına, əksinə alov çıxmazdısa sonsuz 

olacağına inanardılar (152, s.59). Türk mifoloji sistemində od-ocaq ailə, 

soy simvoludur. Qədim türklərin odla fala baxma ənənələri, oda gələ-

cəkdən xəbər verən bir varlıq kimi baxılması barədə Bizans mənbələ-

rində də rast gəlinir (153, s.321). 

Xınalıq kəndindəki doğum pirlərindən biri də kəndin 2 km-liyində 

yerləşən “Qırx Abdal piri”dir. İri qaya altinda bir neçə bulağın olduğu 

və qayadan damcılayan su damlalarının bəzən nazik bulaq çevrildiyi 

“Qırx Abdal” ziyarətgahı su kultu ilə bağlı pirdir. Bura gələn sonsuz 

qadınlar qayalıqdakı ağacların budaqlarından beşik hazırlayar və qaya 

çıxıntılarından asardılar. Daha sonra da pirə nəzir kimi gətirdikləri hal-

vanı paylayardılar. Bu pirin yaxınlığında dağ yarğanından çıxan Alxas 
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bulağının suyu da kənd əhalisi tərəfindən müqəddəs hesab edilirdi. 

Kənd əhalisinin söylədiyinə görə təqribən aprel ayından başlayaraq bu 

yarğandan su çıxmaqa başlayır və payızın axırında kəsilir. Övlad isəyən 

qadın və ya hər hansı bir niyyət tutan adam yazın ilk günlərində dağ 

yarğanından açılan suyun ilk şahidi olardısa, muradına çatacağına ina-

nırdı. 

Kəndin ən güclü və ən qədim piri sayılan “Cabbar baba “ pirin 

içərisində qoyulmuş müxtəlif ölçülü və yumru formalı daşlar xalq ara-

sındakı rəvayətlərə görə balalayırdı və büna görə də məhsuldarlıq, zür-

riyyət simvolu hesab olunurdu. Piri ziyarətə gələn sonsuz qadınlar bu 

daşları öpərək övlad sahibi olacaqlarına inanırdılar. 

Göründüyü kimi, Azərbaycanın bütün bölgələri üçün səciyyəvi 

olan, dağ-daş kultu, ağac kultu ilə bağlı sonsuzluğa qarşı ziyarətgahlar 

tədqiqata cəlb etdiyimiz polietnik bölgələrdə də yayğındır. Sonsuzluğa 

qarşı icra olunan ayinlərin mahiyyəti eynilik təşkil etsə də, hər bölgənin 

öz ziyarətgahı, hətta bəzən hər kəndin öz inam yeri mövcud idi. 

Azərbaycanda sonsuzluğa qarşı magiya xarakterli başqa ayinlər 

də icra edilirdi. Məsələn, qara toyuğun və ya qoyunun qanı ilə dua 

yazdırmaq, 40 evdən toplanmış əsgilərin tüstüsünün sonsuz qadına 

verilməsi, 40 qəbirdən götürülmüş torpağın suya qarışdırılaraq 3 çər-

şənbə sonsuz qadının bu suda çımdirilməsi və s. 
 

3.2. Doğum öncəsi, doğum və doğumdan sonra icra olunan adət-

lər. Şəki-Zaqatala bölgəsində hamilə və ya zahı qadın umsunduğu za-

man, yəni evlərində və ya qonşuda bişirilən xörəkdən ürəyi istəyib ye-

mədikdə xəstələnməsi və ya xalqın dilində “şişməsi” zamanı el adətinə 

görə yeddi evdən ərzaq yığılır. “Umma” adlanan bu ərzaqlardan xörək 

bişirilir. Xəstənin kürəyinə yumruqla yavaşca vurub xörəyi ona yedirir-

lər. Buna Naxçıvanda “yeriyi tapma”, “tikəvemə” deyirdilər (67, s.23). 

Azərbaycan türklərində bətndəki uşağın qız və ya oğlan olmasını mü-

əyyən etmək üçün hamilə qadın iynəyə sap salaraq onu halqa üzüyün 

içərisindən keçirib ovcunda tutur. Əgər iynə çevrə şəklində hərəkət 

edərsə oğlan, saat kəfkiri kimi hərəkət edərsə qız olacağına, iynə hərə-
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kətsiz qalarsa uşağı olmayacağına inanarlar. Bölgənin yuxu yozmala-

rında uşağın cinsiyyəti ilə bağlı inamlara da rast gəlinir. Məsələn, ha-

milə qadının yuxusunda güllü parça görərsə qızı, ilan və ya at görərsə 

oğlu olacağı kimi yozulardı (10, s.392-394). Quba-Xaçmaz bölgəsində 

isə hamilə qadının oğlu və ya qızı olacaını yoxlamaq üçün balığı yara-

raq içindəki köpülcəyi partladarlar. Köpülcək bərk partlarsa oğlan, az 

səs çıxarsa qız olacağına inanarlar. Qoyun kəsərkən qaynana qoyunun 

beynini yarar, beyində qurt çox olursa oğlan, az olursa qız oduyğuna 

inanarlar. İnama görə qurban bayramında hamilə qalan qadın şikəst 

uşaq doğar. Azərbaycanda keçmişdə evdə doğan qadına mamaça kö-

mək edirdi. Bir çox türk xalqlarında doğuş zamanı hamilə qadına yar-

dım edən xüsusi qadına mamaça deyilirdi. Maraqlıdır ki, qədim şumer-

lərin də döğum və məhsuldarlıq ilahəsi Mami adlanırdı. Xüsusilə də, 

Orta Asiyda “momo” ruhuna inam geniş yayılmışdır. İnama görə bu 

ruh qadın əcdadlarının ruhudur və mamaçalara - xüsusi olaraq seçilmiş 

qadınlara onların spesifik məşğuliyyətlərində kömək edir (164, s.114). 

Müqayisəli tədqiqatlar nəticəsində məlum olmuşdur ki, “mama”, “ənə”, 

“əmə”, “məmə”, “ambar ana”, “umay ana”, “anahit”, “ayuhit” sözləri ge-

netik cəhətdən əlaqəli olmaqla, mama ruhunun sinonimi kimi işlənmiş 

və türk xalqları arasında geniş yayılmışdır (67, s.24). 

Doğum zamanı və doğumdan sonrakı zahılıq müdətində qadın 

üçün ən qorxulu vəziyyət onu “hal aparması” idi. Şəki-Zaqatala bölgə-

sində Hal anasına inam barədə XIX əsrin ortalarında A.Zaxarov məlumat 

verirdi (174, s.146). Bölgədə “hal” cox zaman ağ paltarlı, uzun, və ya 

sarıbənizli, uzun dırnaqlı, bürüşmüş əlləri olan bir varlıq kimi təsvir 

olunurdu. Şəki rayonunda isə hal ruhu xalqın mifik təsəvvürlərində daha 

spesifik formada - keçi, pişik, xoruz şəklində də özünü büruzə verir. 

Əhali arasında qeydə alınmış folklor mətnlərində Hal bəzən keçi şəklində 

olub hamilə qadın yatarkın onun körpəsini öldürür, bəzən qara pişik 

şəklində zahı qadının gözünə görünərək onları qorxudur, bəzən də bö-

yük xoruz şəklinə düşüb zahının ciyərini dimdikləyib suya salır. 

XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində qadını 
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“hal” adlı mifik bəd qüvvədən qorumaq üçün xalq arasında bir sıra ov-

sunlar və ayinlərə riayət edirdilər. Quba rayonunda qadın azad olan kimi 

mamaça zahının alnına al rəngli yaylıq bağlayır və hal anasından qorun-

maq üçün yaxasına iynə keçirirdi. Şamaxı qəzasında yaşayan türklərinin 

təsəvvürünə görə isə “hal”- pişiyə bənzər sarı saçlı məxluqdur. Qadınla-

rın ciyərini oğurlayıb suya atan hal, körpələri öz zəhərli südü ilə zəhər-

ləyib öldürürdü” (225, s.17). Hal anasının qapıdan içəri keçməməsi üçün 

evin dabanına nal vururdular. Bəzən zahının yanına hal dabanı qoyur-

dular. Quba-Xaşmaz bölgəsində uşağı şəşədən qorumaq üçün tüfəngin 

altından da keçirərdilər. Quba-Xaçmaz bölgəsində doğumu asanlaşdır-

maq üçün “ocaq” sayılan adamlar çağırılır, gəlinin üzərindəki bütün dü-

yünlər, hörükləri, evdəki qıfıllar açılır, daş parcalanır, doğumdan öncə 

bir qab unu gəlin əlini ona vurduqdan sonra kasıb bir ailəyə verərlər. 

İnama görə ciftin gəlməsi gecikirsə, “şeytan qaçsın deyə” bayırda mis 

qablar doyəclənər və ya saman qaynadılar, qaynamış saman suyu ilə 

qadını yuyundurarlar, samanı isə isti-isti qadının belinə bağlarlar. Quba-

Xaçmaz bölgəsində zahı və körpənin hal anasından qorumaq üçün ətra-

fını yun və ya keçi tükündən hörülmüş örkənlə dövrələmək, “möhrə 

çəkmək” adəti də var idi. Bəd ruhları qovmaq üçün zahı qadın olan evdə 

çubuğa soğan keçirilərək yatdığı evin qapısının arxasında saxlarlar, ota-

ğına, yumurta, çörək, qayçı qoyar, yaxasına iynə sancarlar. Qırxlı uşaq 

olan evə çiy ət gətirməzlər. Əgər uşağı “ət basarsa” çiy əti uşağın palta-

rına tutdururlar, uşağın üstündən su tökürlər, o suyu da uşağa içirilər. 

Uşağı un basa biləcəyinə də inanarlar. Buna görə də undan bir az ayırıb 

uşağın başına səpərlər, bir hisəni də kasıb ailəyə pay verərlər. Bölgədə 

yayğın olan inama görə körpə olan evə 40 gün müddətinə çiy yumurta, 

bağlı qıfıl, tüfəng, hətta balalı pişik gətirmək olmazdı. Quba rayonunun 

Qonaqkənd əhalisi çiy yumurtanın körpə olan evə gətirilməməsinin sə-

bənini yumurtanın da “canlı, balalı olması və bir evdə iki balalı ola bil-

məyəcəyi” ilə izah edirdilər 

Astara-Lənkəran bölgəsində hal anası (alarvadı) uzunsaclı, qara 

tüklü qadın şəkilində təsəvvür olunur. Hal arvadı və onun uzun hörük-

ləri iə bağlı XIX əsrdə verilən bir məlumata görə, hal arvadı hörükləri 
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əslində at yalından hazırlanmış ucunada iki yumruq girə biləcək ilgək 

olan üç burmadan ibarətdir. Lakin 4 müxtəlif yerdən tapılmış belə hö-

rüyü təhlil edən müəllif onların bir-birinin eynisi olduğunu da qeyd 

edirdi (100, s.121). Bölgədə daban sümüyündən hazırlanmış amuletin gü-

cünə inanırdılar. "hal daban”ı adlı sarı rəngli hamar sümükdən muncuq 

taxılardı. İnama görə Hal ruhunun canı dabanında olur. körpə və ya 

onun anası Bu dabanı üstünə taxan kimi hal ölür. Ona görə də bu daban 

formalı sümükdən qoruyucu vasitə kimi istifadə edırdilər. də magik gü-

cünə inam var idi. Bu sümük Aldabanı adlanırdı. Onun zahını Haldan 

qoruduğuna inanılardı. Bu inam daha çox dağ kəndlərində yayğın idi. 

Lənkəran-Astara bölgəsində uşaqlara zərər yetirən qüvvə kimi daha çox 

şeşə adlı varlığa inanırdılar. Bölgədə yayğın olan inama görə qırxlı uşaq 

yuxudan duranadək onun çimdirildiyi suyu yerə tökməzlər. Yoxsa cinlə-

rin uşağa xətər yetirəcəyinə inanarlar. Qaynar suyu, yanan kösöyü yerə 

atmaq olmaz, bu zaman cinlərin balası yanar. Cinlər də balasına xətər 

yetirənin balasına xətər yetirər. Bölgədə doğumla bağlı yayılmış qədim 

adətlərdən biri “şeştəxşamı” adətidir. İnama görə uşaq anadan olduğu 

günün altıncı axşamı uşağın həyatı üçün ən təhlükəli gündür. Həmin 

gün qaynana tərəfindən məclis qurular, ağbirçək qadınlar və uşaqlı gə-

linlər dəvət olunardı. Bölgədə “hadıx-mama” adlanan mamaca yemək 

yeyildikdən sonra üstünə zərcuna salınmış körpəni əvvəlcə yaşca ən bö-

yük ağbirçəyə verər. Qadın uşağa verilən adı 3 dəfə qulağına deyib üzü-

nə üflərdi. Bundan sonra körpə növbə ilə bütün qadınların qucağına 

verilərək məclisdə dolandırılar və sonunda yenə də hadıx-mamaya verə-

lərdi. Körpənin həyatı üçün təhlükəli sayılan şeşə ruhu daha çox talışlar 

və tatlar arasında məlumdur. Xalqın inamına görə şeşə gecələr uçan 

gözəgörünməz quşdur. Onun gözəgörünməzliyinin səbəbini isə rənginin 

qara olması ilə izah edirlər. Bu quşun daha çox oğlan uşaqlarına “toxun-

duğuna” inanardılar. Şeşəni görən kimi öldürüdülər. Onu öldürənə şeşə 

anası deyirdilər. İnama görən şeşə anası əlini şeşə vurmuş uşağın boğa-

zına çəksə sağalar. Əhali şeşəni bəzən qara pişik şəklində də təsəvvür 

edurdi. İnama görə şeşə uşaqsız və ya dalbadal uşaqları ölmüş qadını 

tutmuş pis ruhdur. Buna görə də belə qadın zahıya yaxın buraxılmırdı. 
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Yerli əhalinin söylədiyinə görə şeşənin uşağı vurması üçün onun evin 

üstündən uçması kifayətdir. Ona görə də körpə olan evdə şeşə adı çək-

mək belə qadağan edilirdi, çünki inama görə adının çəkilməsi ilə bu bəd 

ruh həmin evə doğru uçur. Xalq arasında yayılmış təsəvvürlərə görə 

uşağa və zahıya məhz doğuşun altıncı günü geçə şeşə xətər yetirə bilər-

di. Ona görə də “Şeştəxşamı” mərasiminin geçəsi səhərə qədər zahı ilə 

körpənin yatdığı otaqda işıq yanır, “hadax-mama” da zahının yanında 

qalırdı. Həmin geçə körpəni şeşədən qorumaq üçün balışına 7 iynə san-

cılır və səhərədək yatmırdılar. Şeşə əsasən tək qalmış uşaq üçün qorxu-

ludur, ona görə də uşaq beşikdə heç vaxt tək qoyulmur. Lənkəranda 

həmin geçə uşağın beşiyini balıq toru ilə də əhatə edirdilər. İnformator-

ların söylədiyinə görə şeşə uşaq üçün 3 ay qorxuludur, ondan sonra bu 

pis ruh uşağa yaxın gəlmir. Şeşədən uşağın qorunması adəti bir qədər 

fərqli şəkildə tatlarda da rast gəlinir. Həmin geçə yuxusuz qalan ana 

arabir uşağın adını çağırardı, bununla da guya şeşənin uşağa yaxınlaş-

masının qarşısını alırdı. Şeşə vurmuş uşağı özünə gətirmək üçün ana 

barmağını duza batırıb uşağın damağına sürtür, sonra isə onu başı üs-

tündə tutulmuş tüfəngin altından keçirərdilər (7, s.171). 

XIX-XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan türklərinin adətinə görə, 

körpə döğulduqdan sonra mamaça cifti evin döşəməsində basdırırdı. Bu 

da qədim inanclarla bağlı idi. Türk dünyasında yayqın olan bir inama 

görə uşaq göbəyinin parçasının atıldığı yerə bağlı olacaqdı (116, s.258). 

Görünür, göbəyin döşəmədə basdırılması uşağın evinə, ocağına bağlı ol-

ması arzusunu ifadə edirdi. Bu qədim inamın qalıqları xalq arasında 

geniş yayılmış: “Elə bil göbəyini burda basdırıblar” ifadəsində də özünü 

biruzə verir. Quba- Xaşmaz bölgəsində uşağın göbəyini evə bağlı olsun 

deyə evin kandarında və ya artımlı, çoxuşaqlı olması arzusu ilə bərəkətli 

bar ağacının altında basdırırlar. Şəki-Zaqatala bölgəsində uşaq anadan 

olan kimi bədəninə az miqdarda narın duz səpmək adəti olmuşdur. Bu 

adət arçinlərdə də mövcuddur (218, s.155). Bölgənin bəzi kəndlərində 

körpəni göbəyi kəsilən kimi ilıq duzlu suya da salırdılar. Görünür, xalq 

arasında yayılmış “duzsuz adam” ifadəsi də bu adətlə bağlıdır. 
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Zahının və körpənin həyatı 40 gün təhlükədə sayılırdı. Doğum-

dan sonra 40 gün qadınlar çilləli sayılırdılar. İnama görə 40 gün zahı-

nın “qəbrinin üstü açıq olurdu. Şəki-Zaqatala bölgəsində yayılmış inan-

ca görə “oğlan uşağı doğmuş zahı qadının “qəbrinin” (rəmzi mənada) 

üstü bir il, qız uşağı döğmuş zahının “qəbrinin” üstü altı ay açıq olur 

(10, s.392). Bu 40 rəqəminin sehirli qüvvəsinə inamla bağlı idi. İnamına 

görə, insanın orqanizmindəki qirx mərkəz var. Ana bətnində uşaq 

məhz 40 günün tamamında canlanır, yəni ruha gəlir. 40 sayı ruhi bə-

dənlə cismi bədən arasında bir koddur. Görünür, yeni evlənənlərin də 

40 gün xeyir-şər məclislərinə buraxılmaması bu inamdan qaynaqlanır-

dı və onların “yeni doğulmuş ailəsinin” möhkəmlənməsi məqsədilə edi-

lirdi. 40 rəqəminin insanın həyatındakı rolu barədə türklərdə belə bir 

deyim də var: “İnsan kırk odalı bir konak”dır (115, s114). (Qeyd:türkcə-

dən “İnsan qırx otaqlı bir evdir”mənasındadır.) Zahı qadının qırxının 

tökülməsi üçün aşağıdakı ayinlər icra edilirdi. Çaydan 40 çay daşı gə-

tirilərək qaynar su dolu qazana atılırdı. Həmin sudan 40 qaşıq su gö-

türülərək başqa qabdakı suya əlavə edilərək həmin su ilə ananı və uşağı 

çimizdirirdilər. Uşağın 40 gün geydirilmək üçün tikilmiş “çillə köynəyi” 

çıxarılardı. 40 tökülən günün axşamı qohum-əğrabanın iştirakı ilə “yığ-

va” adlanan şənlik məclisi təşkil edilirdi. Doğulan körpəni pis ruhlardan 

qorumaq üçün başının altına dəmir əşya qoyardılar. Belə bir inam var 

idi ki, pis ruh dəmir əşyadan qorxur. Odur ki, zahı ananın da döşünə 

iynə və ya sancaq taxıırdılar. Adətə görə bu 40 gün ərzində sonsuz 

qadınlar və ya uşağı ölmüş və bir ili tamam olmamış qadınlar təzə 

uşaq doğulmuş evə gələ bilməzdilər. Belə qadınlar da çilləli sayılırdılar. 

İnama görə “çilləsi çıxmamış” iki qadın üz-üzə gəlməməli idi, yoxsa 

uşaqlardan biri çilləyə düşə bilərdi. İki zahı qadın təsadüfən üz-üzə 

gəlsə idilər, yaxalarındakı sancaqlarını bir-biri ilə dəyişməli idilər ki, 

körpələri çillədən qorunsun. Qırxı çıxmamış analar və uşaqlar Anado-

luda, İraqda da bir araya gətirilməz. ”Qırxların qarışacağı”na inanılar 

(116, s.113). Azərbaycan türklərində yeni doğmuş qadının yanına gedən 

qohum-qonşu halva, quymaq bişirib aparadılar. Adətə görə, zahının 

yanına əliboş gəlmək olmazdı, qonşuda iyi çıxan bir yemək, məsələn, 
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çörək bişirildikdə zahıya mütləq pay göndərilməli idi, yoxsa zahı “um-

suna” bilərdi. Zahı qadına ballı quymaq verilərdi. Adətə görə qaynana 

böyük bir qabda halva çalıb paylayardı. Zahı yanına çiy ət, ət xörəyi 

aparmaq olmazdı. Körpə olan evə əli tüfəngli adam girə bilməzdi. Zahı 

qadın və ya uşaq xəstələnərdisə, müxtəlif magik ayinlər icra edilirdi; 

Mis qaba 40 açar qoyur, üstünə 40 qaşıq su tökür və hər qaşıqda 

Qurandan surə oxunurdu. Bu ayin 3 dəfə təkrar edilrdi. Hər III gün 

ovsunlanmış bu sudan xəstəyə çiləyərdilər. Xəstəni bəzən 40 qəbirdən 

də adladırdılar. 

Quba-Xaçmaz bölgəsində çətinliklə doğulan uşağa yeddi il evin-

dən heç bir şey geydirilmir, çoxuşaqlı ailələrin evindən toplanan ge-

yimlərlə saxlardılar. Oğlan uşağının qulağına “heydəri” sırğa taxılar və 

ya başının arxasında “heydəri” adlanan kəkil saxlayaraq bu saçı pirə 

nəzir edərdilər. Adətə görə körpəyə 40 gün geydirilməsi nəzərdə tu-

tulmuş “çillə köynəyi” tikərdilər. Quba rayonunun Söhüb, Rük, Qarxun 

kəndlərində, eyni zamanda Şahdağ etnik qrupuna aid edilən xalqlarda 

adətə görə “çillə köynəyi”nin ətəyinə “iynə dəyməməlidir”, yəni sapla 

tikilməməlidir. Çillə köynəyi və körpənin yorğanının üzü 7 parçadan 

və ya 7 evdən yığılmış rəngli çit parçadan tikilirdi. Bu adət qırğızlarda 

da var idi. Lakin qırğızlarda cillə köynəyi 40 tikə parçadan tikilirdi (56, 

s.276). Bölgədə də 40 gün müddətinə zahı və körpənin bəd ruhlardan 

qorunması üçün yanına gələnlərin çörək altından keçiirilməsi və ya 

“çilləli” qadınların zahı və körpənin yanına buraxılmaması adəti var. 

Zahı yas yerinə də buraxılmazdı. Hətta yeni doğulmuş uşaq olan evin 

qarşısından cənazə aparılardısa qapı-pəncərələri bağlayarlar. Inama gö-

rə “cənazə zahı qadını da, qırxlı uşağı da basar”. “Zahı qadının qırx gün 

məzarı açıq olar” inamı bölgədə də yağındır. İki zahı rastlaşarsa “qırx-

ları düşdü” deyərlər. Türkiyədə isə buna “qırxlar qarışdı” deyərlər. Bu-

nun qarşısını almaq üçün zahının ayağının altından torpaq götürür, 

torpağı zahının kürəyinə vururlar. Zahıların iynə dəyişməsi adəti Qu-

ba-Xaçmaz bölgəsində də yağındır. Bu adətə Türkiyədə də rast gəlinir. 

Bölgədə “40 suyu” tökmədən öncə doğumun onuncu günü də uşaq 

çimdirilər və buna “on suyu” deyərlər. Qırx suyu tökmək üçün bir 
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kisəyə bərəkətli, ruzulu olsun deyə 40 buğda, 40 arpa, 40 noxud qo-

yarlar. Bu kisəni ananın və uşağın çimdiriləcəyi suyun içinə atarlar. 

Uşaq və ana çimdikdən sonra ləyənini dibində qalan “qırx suyunu” ağac 

dibinə, təmiz bir yerə, həyətə, bağçaya səpərək deyərlər: “Xatadan-bə-

ladan qurtardıq”. Qırx suyundan uşağın beşiyini də sulayar, uşağın pal-

tarlarını bu suda yaxalayarlar. 

Uşağa nəzər dəydiyini müəyyən etmək üçün Quba-Xaçmaz böl-

gəsində bir kasaya su tökər, tərəzinin bir gözünə qoyub uşağın üzə-

rində yelləndirərdilər. Əgər su kasada tərpənmədən qalsa uşağın nəzə-

rə gəldiyini güman edərdilər. Uşağı nəzərə gətirəni müəyyənləşdirən-

dən sonra onun paltarından gizlicə bir parça və ya bir sap qoparaq 

üzərriklə birlikdə yandırılırdı və uşaq da həmin odun üstündən keçiri-

lirdi. Əgər gözü dəyənin şəxsiyyətini müəyyən etmək mümkün olmaz-

dısa 7 evin çəpərindən, 7 çığırdan götürülmüş çöpləri, 7 qadının pal-

tarından qoparılmış sapları bir yerdə yandıraraq tüstüsünü uşağa ve-

rirdilər. İnama görə bədnəzərli adamdan qorunmaq üçün nəzəri oldu-

ğundan şübhələndiyi adamın başmağının dəydiyi torpaqdan bir az gö-

türüb su ilə qarışdırır və uşağın bədəninə sürtürdülər. Bədnəzərə qarşı 

valideynlər ailə üzvlərinin hər birinin geyimindən bir parça qoparaq 

bir çimdik duzla birlikdə uşağın başına fırladıb oda atırlar. Nəzəri gö-

türmək üçün uşağın üstünə iynə, gözmuncuğu, üzəərrik taxmaqla bə-

rabər “xamır da çatladardılar”. Quba, İsmayıllı bölgəsində uşağın qor-

xuluğunu götürmək üçün onun paltarından 3 şam düzəldilir. Bunlar-

dan biri qoz ağaçının altında, biri axar suyun yanında, biri də dar qapı 

ağzında yandırılardı. Əgər uşaq çox ağlasaydı və ya pis yatsa idi onun 

yastığı altına ilan qabığı qoyulardı. Keçmişdə Quba qəzasında ilan vur-

masından qorunmaq üçün də üstlərində ilan qabığı gəzdirirdilər. Xəstə 

uşağa Xıdırzində pirindən götürülmüş və əhali içində “tutyə” adlanan 

torpaqdan da bir çimdik suya töküb içirirdilər. Bundan başqa xəstə 

uşaq anası ilə birlikdə 3 yol ayrıcına gələr. Burada uşağın başına nəzir 

dolandırılıb paylanardı. Qusar bölgəsində Novruz ərəfəsində yel çər-

şənbəsində körpənin qoluna qırmızı ip bağlamaq kimi qədim bir adət 

də mövcuddur. Bu, inama görə körpəni “novruz yelinin aparmaması” 
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üçün idi. Qusarda kiçik uşaqları azar-bezardan qurtarmaq üçün bahar 

ərəfəsində torpaqda qazılmış “çilləlgah” adlanan xüsusi yarğanlardan 

keçirilməsi adəti də var idi. Bölgədə bəzən uşaq təmbəl olardısa (gec 

yeriyər və ya gec dil açardısa) onu “qızıl basdığına” inanardılar. Bu 

zaman qonşuda cəld uşaq varsa onun kürəyində yeddi qapı gəzdirərək 

pay toplarlar. Nəzəri götürmək üçün taxta tasa su tökür və isti kömür 

parçaları ataraq gözü dəyən adamın adını da çağırırlar. 

Şəkidə XX əsrin 60-cı illərinə qədər bədnəzərdən qorumaq üçün 

oğlan uşağının yanağına oçaq kömürü ilə xətt çəkmək adəti də mövcud 

olmuşdur (94, s.32). XX əsrin əvvələrinədək Şəki və onun ətraf kəndlə-

rində kömürlə bağlı bir çox ayinlər icra olunurdu: qonağı kömür və 

kömür tozu üzərindən keçirdib evə apararmışlar, bədnəzərə qarşı evin 

qapısının üstündən kömür parçası asarmışlar, körpə uşağı şər qovuşan-

dan sonra evdən çıxararkən onun yanına pambıq və qəndlə bərabər kö-

mür də qoyarmışlar (94, s.167). Quba-Xaçmaz bölgəsində də oğlan uşağı 

doğulan kimi, nəzərdən qorumaq üçün üzünə qazan altından götürülən 

his sürtülür. Kömür odun atributudur və bu adət də odun bəd ruhları 

qovmasına inamla bağlıdır. Türkiyənin Elaziğ bölgəsində də uşağı nə-

zərdən qorumaq üçün qulaq arxasına oçaq hisi sürtülür (117, s.148). 

Anadolunun bəzi yerlərində isə uşaq dünyaya gələn gün həm ananın, 

həm də körpənin alnına “nəzər qarası” deyilən his sürtülür (115, s.109). 

Maraqlıdır ki, bu adət hələ XII əsrdə Xaqaninin:”Deyirlər qara xətdir, 

yaman gözü dəf edən” misralarında da təsvir edilmişdir (46, s.313). 

Bədnəzərə qarşı daha çox dağdağan ağacından gözmuncuğu tikir 

və ya üzərrik bitkisinin tüstüstünü iylədirdilər. Bir çox türk xalqları 

uşaqları ...şər ruhdan qorumaq üçün boyunlarından dağdağan ağacının 

parçasını asardılar (95, s.31). Körpəni tək qoyduqda “cin vurmaması” 

üçün başının altına və ya sinəsinin üstünə çörək parçası da qoyurdular. 

Hələ Avestada yazılırdı ki, çörəyun ətri bəd ruhları qovur. Türkiyənin 

Malatya bölgəsində də nəzərə uğrayanların başında çörək kəsiılir. Bu-

nun nəzəri qıracağına inanarlar (117, s.148). İnama görə uşağı geçə vaxtı 

suyun üzərindən keçirmək olmazdı, su ruhu “Ərdov” vura bilər. Böl-

gədə geniş yayılmış “Ərdov” mifi görünür “qədim dini etiqadlardakı 
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“Ardvi”-Anahit su ilahəsi” ilə bağlı idi. 

Qax, Balakən rayonlarında aman-zaman oğlan uçaqlarını bədnə-

zərdən qorumaq üçün yaxasına metal aypara aypara formalı metal me-

dalyon və ya canavar dişindən muncuq tikirdilər. Aypara medalyonu-

nun düzəldilməsi prosesi də xüsusi ayinlə müşayət olunar, ay tutulanda 

metal pul qövsvari formada kəsilər və deşik açılaraq uşağın yaxasına 

bənd edilərdi. Metal kəsilən zaman mis qab döyəclənməli idi. Məlum-

dur ki, ay və ya günəş tutulmalarında şər qüvvələri qorxutmaq üçün 

mis qab döyəclənməsi ənənəsi mövcud idi. 

Quba-Xaçmaz bölgəsində “nəzərə gəlmiş” uşağın, “nəzərini al-

maq” üçün uşağın boyuna ip ölçür, “”müqəddəs kitabdan” dualar oxu-

ya-oxuya ipi bir kasa suya salır. Aparıb qəbirstanlıqda basdırır, uşağa 

“göz duası yazdırıb boğazından asırdılar. Bədnəzərə qarşı bölgədə, xü-

susilə də, tatlarda pişik tükünü, ayının qabaq ayağının pəncəsindən bir 

dırnağı da istifadə edirdilər. Kəllə sümüyü, üzərlik də nəzərə qarşı is-

tifadə edilirdi. 

Qadının südü azalardısa onun nəzərə gəldiyinə inanılar, südünü 

geri qaytarmaq üçün xüsusi ayinlər icra edərdilər. Qadın gecə hər kəs 

yatandan sonra ay işığında “südünü çağırar”, “mənim südümü qaytar” 

deyər və ya meyvə verən ağacdan meyvə yeyərək “mənim südümü qay-

tar” deyərdi. Həm ay, həm də bar verən ağac məhsuldarlıq simvolu 

olduğu üçün bu ayinlərdən sonra südün artacağına inanılardı. 

Azərbaycanda ana südü hər zaman müqəddəs sayıldığı üçün, süd 

qohumluğu da müqəddəs sayılırdı. Quba-Xaçmaz bölgəsində qadının 

ilk südünə “bələmə” deyirlər. Uşağa başqa qadın süd verərdisə bu onun 

süd anası olurdu. Həmin qadının uşaqları isə artıq uşağın süd qardaşı 

və ya süd bacısı olurdular. Süd anası, süd qardaşı kimi qohumlaşma 

hallarında artıq baçı-qardaş münasibətləri mövcud olduğu üçün adətə 

görə qız verib qız alma düzgün sayılmırdı. 

Körpə yuxuda diksinib ağlayırsa və ya süd əmərkən ağlayırsa, 

yatmırsa ona göz dəydiyinə inanardılar. Bu zaman onun paltarlarının 

çiyninə dəvə tükü tikilərdi. Bəzən də arıq və xəstə uşağı da dəvə altın-

dan keçirərdilər ku, sağlam və güclü olsun (61, s.65). Türk xalqlarında 
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dəvə ilə bağlı bir sıra inanclar, məsələn, qadının vaxtında və rahat doğ-

ması üçün dəvənin altından keçməsi lazımdır”inamı var (115, s.35). 

Türklər arasında yayılmış inama görə isə hamilə ikən dəvənin ətini 

yeyən qadının, əksinə doğuş zamanı çətinlik çəkəcək. Azərbaycanda gec 

dil açan uşağa göyərçin yumurtası yedizdirilməsi kimi türkəçarə müa-

licə də var. 

Azərbaycanda uşağın həyatda qalması üçün bir çox ovsunu ayin-

ləri icra olunurdu. Keçmişdə xəstə doğulan uşağın ölümünün qarşısını 

almaq üçün sağlam uşaqla beşikkkərtmə və ya göbəkəsmə edirdilər. 

İnanca görə bu iki uşağın taleyi birləşdirilərdisə bu zaman sağlam dö-

ğulan uşağın bəxti oləcəyindən ehtiyat edilən uçağa da siyarət edəcək 

və onu ölümdən qoruyacaqdı. Quba-Xaşmaz bölgəsində uşağı yaşama-

yan qadın “pis ruhları aldadaraq körpəsindən uzaqlaşdırmaq” üçün ço-

xuşaqlı qadının uşaqlarından birinin köynəyini öz uşağına geydirir və 

ya köynəyin yaxasından keçirir. Körpə uşağın saçı ilk dəfə qırxdırılan-

dan sonra başının tükünü tərəziyə qoyub, onun çəkisi qədər pulu sə-

dəqə verərdilər (10, s.390). Quba-Xaçmaz bölgəsində uşaq üçün təhlü-

kəli xəstəliklərdən biri də onu “ruh tutması” idi. Bölgədə bunun qarşı-

sını almaq üçün baxıcıya gedərlər. Baxıcı “iy falına” baxaraq kimin ru-

hunun olduğunu müəyyən edərdi və onun ruhuna halva bişirib payla-

mağı məsləhət görərdi. 

Azərbaycanda uşağı nəzərdən qorumaq üçün çiyninə, yaxasına, 

papağına canavar dişi, tükü, ayı dırnağı, pişik tükü, aypara, qaratikan, 

dağdağan ağacı, bitik, ələm kimi müxtəlif əşyalar nəzərlik kimi tikilərdı. 

Tədqiqata cəlb etdiyimiz bölgələrin hər biri üçün uşağın üstünə cana-

var dişi, bəzən də çanavarın bir tükünü parçaya büküb uşağı paltarının 

boynuna tikilmısi ənənəsi xarakterikdir. Astarada “Təpə yandı” ocağın-

da qurd əli (canavar qolu) da saxlanır, onunla uşaqların çilləsi kəsilir. 

Azərbaycanın polietnik bölgələrində qurd ağzından keçirmə, üstündən 

adlama, qurd əlindən və qurd tükündən qoruyucu kimi, qurd dişinin 

həmayıl kimi istifadə edilməsi Azərbaycan inamlarında qurdun sonsuz-

luğa qarşı, həm də ananı, uşağı qoruyan bir qüvvə kimi qəbul edildiyi-
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nu göstərir. Bu bütün türk xalqları üçün səciyyəvidir. Türk xalq inanc-

larında qurddan törəmiş olmaq, qurdu bir ata kimi görmə inancı, onu 

bir qoruyucu kimi qəbul etmə və inanma yayğındır (117 ,s.150). Məsə-

lən, Ərzurum bölgəsində qadını hal basmasın deyə yastığının altına bir 

parça qurd dərisi qoyurdular. Azərbaycanda müxtəlif daşlar və mun-

cuqların da müxtəlif xəstəliklərdən və nəzərdən qoruduğuna inanılır. 

Məsələn, qusmaya qarşı “qusuntay”, bəd ruhlara qarşı “qumrov” kimi 

müxtəlif muncuq növləri məlumdur. Quba-Xaçmaz bölgəsində də qor-

xuya, “qara basmaya” qarşı qara rəngdə olan şəvə daşı, sarılığa qarşı 

açıq-sarı muncuqlar, ana südünün azalmasına qarşı ağmuncuğ, göy 

öskürəyə qarşı göy muncuq, bütün bəlalardan, bədnəzərdən qorunmaq 

üçün isə “baba qulu” adlanan qırmızı muncuq (serdolik-xalsedon daşı-

nın növlərindən biri) yayqındır. Xalsedon-kvarsın yarımşəffaf, gizli kris-

tallik növüdür. Çəhrayı rənglisi setdolik də adlanır. Nazik laylı xalsedon 

əqiq, zolakl xalcedon isə oniks adlanır (9, s.43). Xalsedonun bütün 

rəngləri süd rəngi, qızılı-sarı, sarı-qırmızı rəngləri bölgədə yayğın olsa 

da ən təsirlisi məhz al-qırmızı rəngli daş (serdolik) sayılırdı. Bu daş 

bölgədə ən güclü qoruyucu gücə malik daş sayılırdı. Ümumiyyətlə, 

Şərqdə qan, həyat rəngini ifadə edən bu qırmızı daş xalq inamına görə 

vaxtsız ölümdən, ildırım vurmasından qoruyurdu. Maraqlıdır ki, Şah-

dağ etnik qruplarında da “baba qulu” daşına inam mövcuddur. Xınalıq 

kəndində xalq arasında bu daşın adı da göydən kömək üçün uzanan 

qol – “baba qolu” (baba qulu) kimi izah olunur. Xişkədərə kəndində 

yerli əhalinin söylədiklərinə görə, “baba qulu” daşı yeni doğulmuş uşa-

ğın başı üstündə 40 gün durmalı idi. Bu daş uşağı xəstəliklərdən və 

“şeşə”dən qoruyardı. Üzərində “baba qulu” daşı olan adam xəstənin və 

ya qırxlı uşağın üstünə gedə bilməzdi, yoxsa bu daş xəstəyə zərər ve-

rərdi. Maraqlıdır ki, Türkiyənin Ağrı bölgəsində də “Çocuq boncuğu” 

deyilən belə bir daş var idi. Şəffaf və rangarəng olan bu daş da 40-lı 

uşaq olan evdə mütləq olmalı idi. İnama görə üstündə belə daş olan 

bir şəxs 40-lı uşaq olan evə gedərdisə o uşaq ölə bilərdi. Əgər uşağın 

evində də bu daşdan varsa bir təsiri olmazmış. Daşın təsiri uşağa 40 
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çıxıncaya qədər ola bilərdi (117, s.82). Astara-Lənkəran bölgəsində ya-

yılmış inama görə bu daş hətta ən ağır xəstəlikərdə də kömək olurdu. 

Bunun üçün “baba qulu” daşını xəstə adamın boğazına və ya qoluna 

taxardılar. 

Bölgədə “kıjik” adlandırılan balıqqulağı muncuqlarının isə uşaqlar-

da qusmanın, sancıların qarşısını aldığına, yuxuya kömək etdiyinə inanı-

lar. Bu muncuqlara Xınalıq da da rast gəlinir və Şahdağ xalqları bu 

muncuğu “qız muncuğu”, “qarnıyarıq” adlandırırlar, uşağın papağına ti-

kərlər. Balıqqulağından bədnəzərə qarşı muncuq kimi istifadə etmək 

adəti Altay türklərində də var. Azərbaycan ərazisində e.ə. son əsrlərə aid 

küp qəbirlərindən də belə balıqqulaqları tapılmışdır. Bu göstərir ki, 

Azərbaycanda balıqqulağının magik güçünə inam hələ çox qədim za-

manlardan mövcud idi. 

Azərbaycan üçün səciyyəvi olan göz förmalı, üstündə xallar olan 

gözmuncuğu Astara-Lənkəran bölgəsində yayğın deyil. Burada qadınlar 

və uşaqlar daha çox daş, şüşə və metal muncuqlardan olan həmayıllar 

taxarlar. Bu ənənənin izləri çox qədim dövrə uzanır və 3 min ildən bəri 

bölgə əhalisi bu qədim ənənəni yaşatmağa davam edir. Bunu Astara-

Lənkəran ərazisindən tapılmış son tunc-ilk dəmir və eramızın I-III əsr-

lərinə aid edilən tuncdan, balıqqulağıdan olan qədim muncuqlar da təs-

diq edir. Bölgəyə aid həmayıl düzümlərində mərcan, şəvə, kəhrəba, əqiq, 

nefrit, kalsit kimi daşlardan olan muncuqlar, bəzən də sümük, balıqqu-

lağı, koral, kauri, ağac, gümüş, keramika parçalarına da rast gəlinir. Belə 

həmayılların mərkəzində adətən ürək formalı “sənqi-sitarə” (avantürin) 

asılardı (221, s.44). Bu həmayıl düzümlərində gümüş çərçivəli mərcan, 

şəvə, güzgüyə, bəzən də ensiz metal lövhəçiklər və sancaqlara da rast 

gəlinir. Həmayıl düzümlərindəki bu muncuqların hər biri yerli əhalinin 

inamına görə müəyyən məqsədə xidmət edirdi və müxtəlif bəlalardan 

qoruyurdu. Masalı və Lənkəran rayonlarının Xişkədərə, Şökütəpəsi, Əli-

məmmədşah, Allahəlitəpə, Qamaşitəpə kəndləri ərazisindən tapılmış qə-

dim muncuq nümunələri içərisində serdolik, nefrit və balıqqulağıdan 

olan muncuqlara, həmçinin göz şəkilli, xallı gözmuncuqlarına da rast 
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gəlinir. Çox yaxın zamanlaradək bu tip qədim, yəni mərcan, şəvə, kəh-

rəba, xalsedon, nefrit, kalsit daşlardan olan muncuqlar Astara-Lənkəran 

bölgəsində istifadə olunmaqda idi. Lerikin dağ kəndlərində yaşlı qadın-

ların boyunlarında ensiz metal lövhəçiklər və sancaqlar olan həmayıllara 

da rast gəlinir. Mərcan daşını Astara-Lənkəran bölgəsində “qan muncuq” 

adlandırırlar. Talışlar isə bu daşa “xunima” deyirlər. İnama görə “qan 

muncuğu” adamı bir çox xəstəliklərdən qorusa da, əsas özəlliyi qanax-

manı dayandırmasıdır. Bu məqsədlə yaraları, kəsikləri, qanaxması olanlar 

üstündə “qan muncuğu” gəzdirərdilər. Bölgədə yayğın olan inama görə 

qan muncuğu, baba qulu və nefrit (yaşıl nefrit) daşları ürək ağrısından 

da qoruyur. Buna görə də belə həmayıllar ürək şəklində olurdu. Ürək 

ağrıları zamanı yaşıl nefrit daşını ağıza qoyar və ya yalayardılar. İnama 

görə, şəvə muncuğu boğulmadan, qarabasmadan, bədnəzərdən qoruyr-

du. Talışlara görə şəvə muncuğu “seşə”dən, bədnəzərdən də qoruyurdu. 

Bədnəzərə qarşı uşağın paltarına ilan qabığı da tikilərdi. Koral (mərcan) 

bölgədə “savab” daşı da adlanırdı. İnama görə bu daş ruhun qoruyucusu 

idi və nəsil artımına, məhsuldarlığa kömək edirdi. Bölgədə yayğın olan 

xalq inamına görə əqiq daşı sirli və əsrarəngiz bir qüvvəyə malik olduğu 

üçün “tilsim” sayılırdı. Bu daş evdə gizli saxlanırdı. İnama görə bu daşı 

üstündə gəzdirən adam xoşbəxt olardı. Əqiq həm də adamı düşmən 

hiyləsindən. müxtəlif bəlalardan qoruyar, hətta südü azalan qadınlara da 

kömək olurdu. Türkiyənin bir çox bölgələrində də sarılığa, qorxuya və s. 

kömək edən daşlara inam vardır. Lerik rayonunda onurğa sümüklərin-

dən olan həmayılla boğulan adamı türkəçarə müalicə də edərdilər. Belə 

həmayıllar talışlarda “saata asta-saat sümüyü” adlanır(221, s..47). Görü-

nür səhhət, yəni sağlamlıq sümüyü mənasındadır. Bu həməyaıllar uzun 

bir ipə keçirilmiş onurğa sümüklərindən ibarət idi. Nəfəs almaqda çə-

tinlik çəkən admın bədənindən 7 dəfə onurğalı həmayılı keçirər, sonra 

7 dəfə də xəstəni onun üstündən adladarılar. Daha sonra xəstənin kürə-

yində ürək nahiyəsində köynəyindən bir parça kəsər, xəstənin gözü qa-

bağında üzərrik, pişik tükü və soğan qabıqları ilə bir yerdə yandırardılar. 

Qədim mənbələrdəTürküstanda sancını, qanaxmanı kəsmək kimi fərqli 

özəlliklərə məxsus daşların varlığı təspit edilmişdi (116, s.83). Bölgədə 
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hamilənin sancı və ya ağrıyan yerini sağaltmaq üçün magik ayin də icra 

edirdilər. Bunun üçün ağrıyan yerə”ox atırlar”, xəstəyə isə qarşısında 

saxlamaq üçün taxta qab-tabaq verirlər. Türkəçarəçi taxta ox-kamanla 

qapının arxasından soruşur: sancı, sancı haradan gəlirsən? İçəridən ca-

vab verirlər ki, Sancı dağından. Bu sual-cavab 3 dəfə təkrarlanır. Sonra 

türkəçarəçi içəri daxil olur və tabağı oxla vurur. İnama görə ağrı bundan 

sonra keçir. Ox-kaman məhz bu məqsəd üçün adi soyüd ağacından ha-

zırlanır. Bu oxun magik qüvvəsinə inamla bağlı idi. Belə magik üsulla 

Nuxa uezdində də müalicə edirdilər (226, s.15-45). 

Şəki-Zaqatala bölgəsində saxurlar zahı qadına hal anasının yaxın 

düşməməsi üçün ona bir ovuc barama qurdunun toxumunu çeynədir-

dilər, XIX əsrdə Azərbaycanda doğum adətlərində mühüm yeri olan 

mamaçanı saxurlar türklər kimi “ebeçi” adlandırıdılar (165, s.1). Bir çox 

türk xalqlarında doğuma kömək edən qadın “ebe”, “ebenene” adlanır. 

Bu saxur və rutulların Azəraycan türkləri ilə, həmçinin qədim türk 

tayfaları ilə və sıx etnogenetik bağlarının nişanəsidir. Maraqlıdır ki, sa-

xur və rutul şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələri təmizliyinə heç bir xələl 

gtirilmədən məhz Azərbaycan ədəbi dilində qorunub saxlanmışdır. 

Halbuki Dağıstanın Dərbənd şəhərində, Rutul rayonunun Aşağı Katrux 

kəndində yaşayan azərbaycanlıların şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələri 

azərbaycan dili dialektlərindədir(176, s.228). Göründüyü kimi, əslində 

məntiqə görə azərbaycanlılarla qonşuluqda yaşadıqlarına görə rutul və 

saxurlar da Dağıstan azərbaycancası dialektini qəbul etməli olduqları 

halda, öz folklor nümunələrini bu dialektdə deyil, ədəbi azərbaycan 

dilində qoruyub saxlamışlar. 

Avarlar isə mamaçaya çarağan”və ya “hadağ” da deyirdilər. Do-

ğuşu asanlaşdırmaq üçün hamiləyə tısbağa çanağından su içirirdilər. 

Zaqatala və Qax rayonlarında yaşayan avarlarda doğuş zamanı qadının 

qoluna “Məryəm tükü” adlı bir ip də bağlayardılar ki, rahat doğsun. 

Mamaça qadının kürəyinə yavaşcadan vurub: Körpəyə “olacaq xatadan 

gəlmişəm, sən də gəl” deyib, doğulan körpənin göbəyini hər iki tərəf-

dən ipək sapla bağlayaraq ortadan iti qayçı ilə kəsirdi. Avarlarda və 

saxurlarda 40 gözləmək adəti geniş yayılmasa da körpənin göbəyini 
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kəsdikləri qayçını bağlayaraq 40 gün açmırdılar. Doğumu asanlaşdır-

maq üçün mamaça “Məryəm pencəri” (pencər Azərbaycanın bir çox 

yerlərində göy-göyərti, ot mənasında işlənir.) adlı otu da bir kasa suya 

salırdı. Bu ot suda aşıldıqca hamilə qadının da rahat azad olacağına 

inanardılar. Bu ayin qədim inanclar sisteminin bir parçası olan oxşarlıq 

magiyasının qalıqları idi. Doğuş zamanı mamaça tez-tez “Ya Məryəm 

ana kömək et!” sözlərini də deyərdi. Bu ayinin izlərinə Nizami Gəncə-

vinin şerlərindən birində “Arvad doğan kimi Məryəm əliylə” ifadəsində 

də rast gəliir. Kərkük türkmənlərində də döğumun rahat keçməsi üçün 

“Məryəm Ana əli” deyə bilinən bir ot suya qoyulur və bu suyu doğacaq 

qadına içirirlər (116, s.257). Avarlarda hamilə qadının azad olan zaman 

ərinin balta ilə çay daşını parçalaması adətinə də bir sıra türk xalqla-

rında, o cümlədən kərkük türkmənlərində rast gəlinir. Kərküklərdə də 

doğum sancısı azalsın deyə “daşa daş çaxarlar, daşı qırarlar, beləcə 

arvad tez doğar”inancı vardır (115, s.258). Bu inanclardakı eyniyyət 

xalqların qədim etnoqenetik əlaqələrindən xəbər verir. 

Avarlar zahı qadına hal anasının yaxın düşməməsi üçün ona düyü 

verir, qapının kənarında ucu qıfıllanmış kəndir qoyur və ya qadının ba-

şının altına xəncər, qayçı kimi dəmir əşya qoyurdular. Uşağın da başının 

altına qayçı, bıçaq bəzən də xəncər qoyulurdu. Beşiyi “roş” adlandırırdı-

lar. Avarlarda və saxurlarda adətə görə körpənin saçı 40 gün ərzində 

qırxılmalı idi. Bu adət Türkmənistanda da mövcuddur. Türkmənlər çi-

lə/qırx saçı adlandırdıqları bu saçı 3-4 yaşına qədər nəzərlik kimı uşağın 

üstünə taxılır. Bu uzunömürlülük simvolu olan saçın qoruyucu qüvvəsi-

nə inamla bağlı idi. Avarlarda və saxurlarda da uşaq doğulanda zahıya 

halva, quymaq bişirmək adəti var idi. Lakin onlar halvanı yalnız düyü, 

bəzən də qarğıdalı unundan bişirərdilər. Zahı qadın üçün hazırlanan 

ballı quymaq avarlarda karş, ləzgilərdə xəşil adlanırdı. Avarların adətinə 

görə körpə olan evə xəncərli adam girə bilməzdi. 

Avarlarda və saxurlarda bədnəzərə qarşı belə bir ayin də icra 

olunurdu: payızın axırında birinci ildırım çaxana qədər həftənin cümə 

axşamı günü və ya cümə günü səhər-səhər, dəstəmaz aldıqdan sonra 

andız otunun kökünü yerdən çıxarıb hissələrə ayırır və qurumaq üçün 
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ipdən asırdılar. Nəzərə gəlmiş körpəyə həmin hissələrdən birini yandı-

raraq tüstüsünü verərdilər. Avar dilində körpənin ağlaması da “andaza” 

adlanır və bu andız kökün şirəsinin də göz yaşı kimi damla-damla ax-

ması ilə əlaqələndirilir. Burada da oxşarlıq magiyası özünü göstərir. 

Avarlarda qurd dişi və ya tükü uşağın qorxmaması üçün paltarına ti-

kilirdi. Altay türklərində, həmçinin Türkiyədə, Ərzurumda da uşağın 

paltarına qurd dişi tikilir, başının altına qurd dərisi qoyulur. Məlumdur 

ki, qurd qədim türklərdə uğur, bolluq rəmzidir, eyni zamanda əcdad-

xilaskardır və bəd ruhları qovan, uşaqların hamisidir. Qədim türk tay-

faları evlərini və ailələrini yaman ruhlardan qorumaq üçün alaçıqları-

nın qabağından qurd başı və ya qurd dişi asardılar (13, s.42-43). Qa-

qauzlar indi də “canavar bayramı” keçirir, qurda yalvararaq dua oxu-

yur, qurddan onları yaman ruhlardan qorumağı istəyirdilər. 

Udilərdə doğumun rahat keçməsi üçün hamilə qadının başı üzə-

rində cörək bölürdülər. Qədim inanclara görə, çörəyin ətri bəd ruhları 

uzaqlaşdırır. Azərbaycanda geniş yayılmış Hal anasına inam udilərdə 

də var idi. “Hali” adlandırdıqları bu ruhdan qorunmaq üçün onlar da 

zahı qadının başının altına xəncər, şiş kimi dəmir əşyalar qoyur, yata-

ğın ətrafını zəncirlə əhatə edir, qadını sarılmsaq dişləməyə məcbur 

edir, yaxasına ipək qurdunun toxumunu bağlayırdılar. Hamilə qadına 

isti ərinmiş yağ, ərinin əllərinin və maşanın yaxalandığı suyu, hətta 

ərinin çarığından su da içirdirdilər (146, s.245). Bir-birinin ardınca 

uşaqları ölən valideynlər uşağın qalması üçün körpənin bir tutulmuş 

dırnağı və bir ədəd baş tükünü parçaya büküb evin döşəməsinə basdı-

rardılar. Məlumdur ki, qədim inanclar sistemində dırnaq və saç əbədi-

lik simvolu idi. Aldadıcı magiya kimi uşağa 7 evdən yığılmış əskilərdən 

tikilmiş dilənçi köynəyi də geyindirərdilər. Udilərdə də zəif uşaq dəvə-

nin altından keçirilirdi ki, qüvvətlənsin. Bu inanc Azərbaycan türklə-

rində olduğu kimi bir çox türk xalqlarının da doğum adətlərində möv-

cuddur. Məsələn, türkmənlərdə hamilə ikən dəvənin altından keçən 

qadın rahat doğar. 

Doğumdan həmən sonra udilər zahıya “xəşıl” yedirirdilər. Qo-

hum-əqraba zahıya plov, südlü yayma, bir tonqu (saxsıdan xüsusi qab) 
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şərab da gətirərdilər. Təbriklər və uşağa hədiyyələr gətirilməsi “qırx” 

çıxana kimi davam edərdi. Bu adət udilərdə “ajel bakal qanu taj un” 

adlanardı və bu adətə çox ciddi riayət edilərdi. Udilərdə oğlan döğu-

larsa 40 gün, qız doğularsa isə 48 gün qadın “zahı”sayılırdı. Həm 40 

günü, həm də 48 günü “qırx”adlandırırdılar. Uşağı 40 gündən sonra 

çimizdirər və həmin gün də ad qoyardılar. Udilərdə də toy və ya yas 

məclisindən çıxıb zahıya baş cəkmək olmazdı. İnanılırdı ki, gəlin cilləyə 

düşə bilər. Zahınin qab-qaşığı ayrılırdı, o heç nəyə əl vurmurdu. Zahı 

xəmir yoğurmamalı, çörək bişirməməli, qapıdan çıxmamalı idi Anadolu 

türklərində də qırxı çıxmamış zahı əlini xəmırə vura bilməzdi, xəmirin 

bərəkətinin qaçacağına inanılardı (115, s.113). Udilərdə uşaq anadan 

olandan 8 gün sonra körpə xaç suyuna çəkilirdi. Əgər ana döğum za-

manı ölərdisə, onda uşağı xaç suyuna çəkəndən sonra mərhumu bas-

dırardılar. Körpənin cümə günləri xaç suyuna salınması daha uyğun 

hesab edilirdi. Mərasimin həftənin III və VI gününə düşməməsinə diq-

qət edərdilər. Görünür, bu əhalinin qədim astral təsəvürləri ilə bağlı 

idi. Uşağın xaç atası-kirvə adətə görə bir-iki arşın çit, əgər imkanı var 

idisə ipək parça və pul da hədiyyə edərdi. Xaç suyuna çəkilmə mərasi-

mindən sonra yeməkdə uşağın valideynləri kirvəyə “xilu” adlandırdıq-

ları pay təqdim edirlər. “Xilu” bir saxsı qabda meyvə, şirniyyat, bir cüt 

corab, payvaduk, balaca ipək torba və pul kisəsindən ibarət olurdu. 

Kirvəyə həmişə xüsusi hörmətlə yanaşılır, bayramlarda, xüsusilə yeni il 

günü, böyük pəhrizin birinci günü, pəhriz bayramında kirvəyə xüsusi 

hədiyyələr göndərərdilər. 

İngiloylar hal anasını “aliqoci” adlandırır, bu bədniyyətli gözəgö-

rünməz məxluqa qarşı həm doğum zamanı və sonrakı ilk günlərdə 

müxtəlif tədbirlər görürdülər. Mamaça qadının doğarkən paltarındakı 

bütün düyünləri və hörüklərini, həmçinin evdə olan qapıların kilidlərini 

açırdı. Bu adət keçmişdə Qafqazın bir sıra xalqlarında olmuşdur 

(226,s.16). Doğuş zamanı qadının başına ərinin papağını qoyurdular. 

Bu adətin Azərbaycan türklərində də olması barədə XIX əsrin ortala-

rında A.Zaxarov məlumat verirdi (174, s.147). İngiloylarada körpənin 
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gələcəkdə alyanaqlı olması üçün göbəyinin qanından yanaqlarına sür-

türdülər. Xristian ingiloylarda udilərdə olduğu kimi körpə doğulduq-

dan sonra, əgər qızdırsa 40 gün, oğlandırsa 48 gün ərzində “qırx” 

gözlənərdi. Körpə 8-ci gün xaç suyuna çəkilərdi. 

İngiloylar da dağdağanın qoruyucu qüvvəsinə inanaraq oğlan 

uşaqlarının yaxasına dağdağan ağacından gözmuncuğu tikirdilər. Lakin 

ingiloylarda üzərrik bitkisinin yandırıb tüstüsünün uşağa verilməsi 

adəti çox yayqın deyil, daha çox körpənin başına bir çimdik duz do-

landırıb oçağa atırlar. Bu adət Azərbaycan türkləri üçün səciyyəvidir. 

Duz türk xalq inanclarında bərəkət simvoludur. Bədnəzərə qarşı kör-

pənin beşiyindən bir kiçik daşı da deşib asırdılar, beşiyin küncündə bir 

küp su qoyurdular, başı altına qayçı, suya isə bir yumurta atırdılar. 

Ingiloylarda “çillə” anlayışı da yayılmamışdır. Onlarda “Eşmaq” ruhu 

daha çox tanınırdı. 

Ləzgilərin doğum adətləri Quba Xaçmaz bölgəsi əhalisinin doğum 

adətlərindən demək olar ki, fərqlənmirdi. Zahı qadına yedirilən ballı 

quymağa ləzgilər xəşil deyirdilər. Qaynana böyük qabda halva çalıb 

paylardı. 

Tatlarda da, xüsusilə Quba rayonunun Qonaqkənd, Cimi, Afurca 

kəndlərində doğum zamanı “məryəm tükü”ndən istifadə yayqın idi. Ma-

maça tat dilində “öyəlgir” (uşaq tutan) adlanırdı. Tatlar hal anası adətən 

qızılı saçlı, çılpaq qadın kimi təsəvvür etsə də, bəzi tat kəndlərində hal 

daha fərqli şəkildə, məsələn, xoruz və ya çalağan şəklində təsəvvür edi-

lirdı və gözəgörünməz olduğuna inanılırdı. Doğan qadını hal anasından 

xilas etmək üçün tatlar “udumdar” adlandıırdıqları xüsusi adamalara 

müraciət edərdulər. Udumdar Halı gördüyünü iddia edən, giya onunla 

vuruşaraq ona qalib gələn, bu qızılı saçlı “cinin” saçlarından yolub onun 

barmağına taxdığı göy muncuğu əlindən alması barədə müxtəlif rəva-

yətlər danışan adama deyirdilər. Belə adam kənddə və ya nəsildə yox-

dursa, ətraf kəndlərdən tapıb gətirərdilər. Haldan qorunmaq üçün tatlar 

da qadının üzünə, bədəninə kömürdən qara xətlər çəkər, yastığının üs-

tünə qara parça atarlar. İnama görə Hal qara rəngdən qorxar. Qadını 
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haldan qorumaq üçün tüfəng atar, dəmir, qaval, mis qazan döyəcləyər-

dilər, üzünə pak su çiləyərdilər. Yeni doğulmuş körpəni və ananı pis 

ruhlardan qorumaq məqsədilə bölgə üçün xarakterik olan ətrafa sicim-

dən “möhrə” də çəkilər. İnama görə bəd ruhlar bu dairədən – “möhrə-

dən“ içəri keçib zahıya və körpəyə xətər toxundura bilməzlər. Zahının 

yatağının ətrafına döşəmədə bir çubuqla da çızıq çəkmək adəti var idi. 

El arasında bu dairə “Möhri-Süleyman” da adlanırdı (55,s.33). Zahı 3 

gün bu dairədən kənara çıxmamalı idi. Tatlarda körpənin “onunu tök-

mək” mərasiminə ”mövlud üsulu” deyilirdi. 

Bəd nəzərin gücünə, nəzərin hətta “daşı da çatladıb torpağa dön-

dərmək” güçü olduğuna inanan tatlar uşağın üstünə “cumnəzər”, “çum-

zərəmürə” adlanan gözmuncuğu və ya iri qara şəvə daşı, dağdağandan, 

üzərlikdən düzəldilmiş muncuq tikilir. Bölgədə adətən Beşbarmaq da-

ğından-Xıdır-Zində pirindən yığılan üzərrikdən istifadə edirlirır. Quba-

nın bəzi kəndlərində bədnəzərə qarşı uşağın üstünə Novruz bayramının 

səhərisi kəsilmiş ağacın çubuğundan düzəldilmiş muncuq da tikilirdi. 

Göz muncuğunu suya salıb içmək və ya boynunda gəzdirmək, üstündə 

dəvə tükü gəzdirmək, soğan, istiot, sarımsaqdan nəzərlik hazırlamaq, 

ilan qabığını paltara tikmək də tatların nəzərə qarşı istifadə etdiyi üsul-

lardan idi. Talışlar da ilan qabığının möcüzəli güçünə inanaraq qorxuya 

qarşı onu üstlərində gəzdirər və ya uşağın balışının altına qoyardılar. 

Bundan başqa tatlar həm də gözə gələn uşağa “ispənd” adlandırdıqları 

üzərriyi yandırıb tüstüsünü ona üfürərdilər. Avestada “spenta” adlı mü-

qəddəs sayılan bitki adı çəkilir. Maraqlıdır ki, Xarəzm özbəkləri də üzər-

riyi məhz “ispənd” adlandırırlar. Bəd nəzərə qarşı tatlar “göy muncuq”, 

pişik tükü, kəllə sümüyü, “kaftar teli” (Qeyd: tat dilində - “küs cakəftar” 

qoca canavar tükü mənasındadır) ayının qabaq ayağının pəncəsindən 

bir dırnağı da deşib kimi nəzərlik kimi istifadə edirlər. Qurd tükü kimi 

ayı dırnağı da Azərbaycan türklərınin qədim mifoloji təsəvvürləri ilə 

bağlıdır. Hələ orta əsrlərdə Azərbaycan qaraqoyunlu tayfalarında ayı me-

şə ruhu tanrısı kimi müqəddəsləşdirilird. Uyğur mifologiyasında da yarı 

ayı yarı insanın olan, həmişə ana və körpələrin köməyinə çatan zoomorf 

mifik bir varlıq müqəddəsləşdirilir (94, s.267-268). Görünür, bədnəzərə 
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qarşı ayı dırnağından istifadə bu mifoloji təsəvvürlətin təsirilə formalaş-

mışdı. Tatlarda kirpinin tikanları və dərisi də uşaqların yaxasından nə-

zərlik kimi asılır. Tatlar gözdəyməyə qarşı “çüldağ” (çildağ) da edərdilər. 

Bunun üçün qırx dəfə qızmar dəmir parçasını bir parça suya salıb çıxa-

rar, həmin suyu gözə gəlmiş adama içirirdılər. 

Tatların adət-ənənələrində “çin”, “pəri”, “dev”, “əjdaha”, “hal” kimi 

varlıqlara inam geniş yayılmşdır. Körpənin həyatı üçün qoxulu, pis ruh-

lardan biri də şeşə sayılırdı. Bu ruha inam talışlar arasında da yayğın-

dır. Tatların təsəvvürünə görə şeşə geçələr uçan gözəgörünməz bir 

quşdur və bu quş daha çox oğlan uşaqlarını “vururdu”. Şeşə vuran 

uşağın rəngi göyərir, boğulur. Şəşə uşaq üçün doğumunun 6-cı günü 

daha təhlükəli sayılırdı. Buna görə də həmin gün evdə səhərədək işıq 

yandırılırdı. İnama görə şeşə uşaq üçün 3 ay qorxuludur. Bundan sonra 

bu pis ruh uşağa yaxın gəlmir. 

Tatlar arasında yayqın olan inama görə qadın daha uşaq istəmə-

dikə tənəni (çift, son) əskiyə bükülmüş halda evin taxtasının quru dö-

şəməsində, təkrar övlad istədikdə isə doğduğu evin torpaq döşəməsin-

də basdırırdı (55, s.386). Boş beşiyi yırğalanan körpənin qarnı ağra-

yarmış. Uşağın qorxuluğunu götürmək üçün ana saçının uçunu 3 dəfə 

1 cam suya salıb “bismillah” deyirdi və bu suyu uşağa içirirdilər. Kör-

pənin saçını adətə görə dayısı kəsməli idi. 

Dağ yəhudilərinin doğum adətləri də bölgə əhalisinin doğum 

adətlərindən demək olar ki, fərqlənmirdi. Sonsuzluqla bağlı dağ yəhu-

dilərində ildə bir dəfə sonsuz olənlərin xatirəsinə sinoqoqda yığışıb 

xüsusi ayin icra etmək adəti var idi. Dağ yəhudilərinin adətinə görə 

hamilə qadın suya tək gedə bilməzdi. Maraqlıdır ki, bu inam Şəki-

Zaqatala bölgəsində də, xüsusilə də udilər arasında yayğın idi. Dağ yə-

hudilərində doğuşu “mamoy” adlandırılan mamaça qadınlar icra edir-

dilər. Onlar Hal anasını Dedey-Ol adlandırırdılar (129 ,s.91). Doğumu 

asanlaşdırılması üçün dəmir parçalarını döyər, tüfəngdən atəş açardı-

lar. Oğlan ailədə böyük sevincə səbəb olurdu. Körpənin şərəfinə şərab 

küpü açılardı(257). Dost-tanış evə dəvət edilərək şəraba qonaq edəlirdi. 

Bu adət ingiloylarda da var. Yəhudi adətinə görə körpəni 3-cü gün 
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beşiyə qoyar, 7-ci gün çimdirər, 8-ci gün qohun əqrəbanı dəvət edərək 

uşağı sünnət edərdilər. Bu mərasim “milo” adlanır. 

Şahdağ kəndlərində körpələri və zahıları qorumaq üçün onların 

üstünə “hal” dabanı adlı sümükdən sarı muncuq taxılması müşahidə 

edilsə də hal ruhu Şahdağ xalqları arasında daha çox “Istar”, “Istar 

Meram” kimi tanınır (177, s.57). Maraqlıdır ki, Bilqamıs dastanında da 

şər işlərlə məşğul olan İstar adlı ilahənin adı çəkilir. Şumer mifologi-

yasında da İştar adlı ilahəin olduğu məlumdur. Şahdağ etnik qrupunun 

dini-mifologı dünyagörüşlərinin Şumer-türk mədəniyyətindən qaynaq-

landığını görürük. Xınalıqda hal anasının həm də “Istar Meram” adlan-

ması da, görünür, qədim dinlərin bir-birindən təsirlənməsindən qay-

naqlanır. Qədim Şumer ilahəsi İştar və xristian ilahəsi Məryəm–hər 

ikisi həm də sevgi və məhəbbət simvoludur. Şəki-Zaqatala bölgəsinin 

doğum adətlərində doğumu asanlaşdırmaq üçün “Məryəm pencəri” və 

“Məryəm tükü”ndən istifadə edirdilər. Görünür hal (Humay) ruhu kimi 

“İstar Meram” da ikili, ziddiyyətli xarakterə malik olmuşdur və ilk vaxt-

lar xeyirxah ruh sayılsa da, sonralar bəd ruha çevrilmişdir. Məlumdur 

ki, bir çox türk xalqlarında məhsuldarlıq, doğum ilahəsi, uşaqların mü-

hafizəçisi və ailə ocağının hamisi olan Humay ilahəsi eyni zamanda 

“ölüm mələyi”, “ölənlərin qəlbini götürən ruh” (202, s.204) hal arvadı 

, hal anası kimi tanınırdı. Qədim türk inanclarında Humay ilahəsi həm 

də bəşəriyyətin qadın başlanğıcı, uşaqların himayədarı, məhsuldarlıq 

ilahəsidir. Humay simvolunun işarəsinə (201, s.163) bənzər simvolik 

işarələrə Xinalıq evlərinin spesifik arxitektur elementi olan ev sütunla-

rındakı taclarda da rast gəlmək olur. Hazırda belə naxışlı sütunlar Xı-

nalıq muzeyində və Cümə məscidində qalmışdir. 

Xınalıqda xalq arasındakı rəvayətə görə ildırım çaxarkən yerə dü-

şən və “baba qolu” adlanan qırmızı çaxmaq daşı uşaqları və zahı qa-

dınları bütün bəlalardan və bəd nəzərdən qoruyurdu. Buna görə evdə 

bu daşın olması vacib sayılırdı. 

Xınalıq və hapıtlarda uşağın dişi çıxması münasibətilə bişirilib pay-

lanan hədik qabına geri qaytararkən iri bir iynə qoyurdular ki, uşağın 

dişi iynə kimi iti olsun. Şahdağ xalqlarında beşikdə uşağı bağlamaq üçün 
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işlədilən qundaq və ya bel bağı “bağurdağ” adlanır. Bağırdağ sözü türk 

dilində də eyni mənada işlənir. Hazırda Türkiyənin Konya, Çorum, Ordu 

İsparta kimi bölgələrində bu kəlmə işlənməkdədir. Şahdağ etnik qrupları 

bağırdağı hazırlamaq üçün bir parçanın içərisinə pambıq və ya yun qo-

yaraq tikərdilər. Körpəyə şahdağ dillərində becə/bəcə deyilir. Qədim türk 

dillərində isə “bicə” “körpə”, “bala” mənasınındadır. Quba-Xaçmaz böl-

gəsində də Azərbaycanın əksər bölgələrində olduğu kimi son nəsil, övlad, 

nəvə-nəticə bildirir. Şahdağ xalqlarında bu terminlə yanaşı nəsil, övlad 

mənasılnda uruğ termini də işlənir. Qədim türk dillərində uruq nəsil, 

nəvə, nəticə, övlad deməkdir. Azərbaycan dilinin də bəzi dialekt və şivə-

lərində uruq-ailə, qəbilə, tayfa mənasında başa düşülür. Şahdağ qrupla-

rında bu suvi /soni /suyi şəklində də işlənir. Bu kəlmə qədim türkmənşəli 

kəlmə soy kəlməsi ilə də eynilik təşkil edir. 

Şahdağ kəndlərində uşağı xəstəlikdən qorumaq üçün qırmızı və 

ya sarı rəngli heyvanı (dana və ya qoyun) kəndin ətrafında dolandıra-

raq qurban kəsmək adəti mövcud olmuşdur. Qədim Şərq mifologiya-

sına gorə qırmızi rəngli qoyun günəş şüasından doğulmuşdu (230, 

s.417). Etnoqrafik səfərlərimiz zamanı Xınalıq kəndində bir neçə qız 

uşağından sonra doğulan oğlan uşağının başının ortasında kəkilin 7 

yaşınadək uzadılaraq hörük halında saxlanması adətinin şahidi olduq. 

Bu saç yalnız ziyarətgahda, əsasən Gömrad pirində nəzir paylayıb qur-

ban kəsdikdən sonra kəsilir. Udilər, xınalıqlar arasında rast gəlinən bu 

adət kumıklar, özbəklər, qırğızlar kimi bir çox türk xalqları, xüsusilə 

də Türkiyənin Anadolu bölgəsində arasında yayğın idi. Türk çoğrafiya-

sında aparılan paralellər Azərbaycanın Şəki-Zaqatala, Quba-Xaçmaz 

bölgəsində yayğın olan saçla bağlı bu qədim ayinin qədim türk inanc-

larından qaynaqlandığını göstərir. 

Xınalıqda xəstə uşaqların gətirildiyi ziyarətgahlardan biri də Mö-

hüc baba piridir. İnama görə özündən getməsi olan uşaqlar bu pirdə 

bir neçə saat yatırılmaqla sağalırlar. Xalq arasında özündən getməsi 

olan uşaqlar üçün “ələm vurub” ifadəsi işlədirlər və ələm ruhunun ol-

duğuna inanırlar. 

Talışlar doğumu asanlaşdırmaq üçün qapıya at gətirirlər. Qadın 
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onu öz ətəyindən yemləməli idi. Alajen adlandırırdığları hal anası ta-

lışların təsəvvürründə iri gözlü, iri döşlü qara qadındır. Talışlar alajenin 

suda yaşadığına inadığı üçün zahıya uzunsov su qabı formalı həmayıl-

lar asardılar. Burada su ilahəsi ruhuna inamın izləri nəzərə çarpır. Xalq 

təsəvvürlərinə görə alajen ruhunun əri quleybanı meşədə yaşayır və at 

belində gəzir. Talışlar da nəzərə qarşı müxtəlif muncuqlardan istifadə 

edərlər, məsələn, “çaşa-ma (Çaş-nəzər, ma -muncuğu), “sipi-divi-ma 

(sipi div muncuğu), uşağın papağına tikilən “sədojo dova” və s. Maraq-

lıdır ki, dağılmış qədim qəbir yerlərindən çox sayda muncuqlar tapılmış 

Maxı kəndinin adı da talış dilində “muncuq” deməkdir (221, s.44). Böl-

gədə aşkar edilən muncuqların çoxu məhz bu kənddən tapılmışdır. 

Halın daban sümüyünün magik gücünə inam talışlarda da yayğındır. 

Onun zahını Alajen ruhundan qoruduğuna inanılardı. Zahı qadının bo-

ğazından “alajen-cıq”(hal dabanı) asırdılar. Bu, əslində insan və ya hey-

van sümüyü idi. 

Bölgə üçün xarakterik olan şeşəyə inam talışlar arasında da yay-

ğındır. Uşağın rəngi göyərsə və boğulma halları olsa onu “şeşə vurdu-

ğunu” güman edərdilər. Talışlar da qurdun diş və sümüklərindən hə-

mayıl kimi istifadə edər, Talışların da xalq inanclarına görə həmçinin 

Quba-Xaçmaz bölgəsində yayğın olan “baba qulu” daşın da mütləq ev-

də saxlardılar. Bu daşin həm evə bərəkət gətirdiyinə, həm də təmizlə-

yici, şəfaverici bir qüvvəyə malik olduğuna inanılardı. Bu daş olan evə 

“mundar adam” belə gəlsə qorxusu yox idi. Amma “baba qulu” daşını 

hər zaman üzərlərində gəzdirməzdilər, yalnız zərurət olanda taxardılar. 

Beləliklə, bu fəsildə XIX-XX əsrin əvvllərində sonsuzluqla bağlı ayin-

lərin bölgələr üzrə spesifik cəhətlərinin araşdırılması, dağ-daş, od, ağac, 

su, heyvan kultu ilə bağlı doğum pirləri təhlil edilməsi göstərdi ki, xalqın 

qədim dünyagörüşləri, dini-mifik təsəvvürləri doğum mərasimlərində 

daha çox qorunub saxlanmışdır. Azərbaycanın bütün bölgələri üçün sə-

ciyyəvi olan, dağ-daş kultu, ağac kultu ilə bağlı sonsuzluğa qarşı və do-

ğumla bağlı ayinlər həm Azərbaycan türkləri, həm də onlarla birlikdə 

yaşayan digər etnoslar arasında yayqındır və təsbit etdiyimiz doğum 

adətləri qədim dini dünyagörüşlərindən qaynaqlanan və nəsildən-nəsilə 
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ötürülən ayinlərlə zəngindir. Azərbaycanlıların doğum adətlərində dağ 

kultu, heyvan kultu, magiya, əcdad kultu kimi inancların ən arxaik for-

ması qorunub saxlanmışdır. Sonsuzluğa qarşı bölgərdə icra olunan ca-

navarın üstündən sonsuz qadınlarını adlaması, qurd ağzından keçirilmə-

si, uşaqların paltarına qurd dişi və qurd tükünün tikilməsi kimi bir çox 

ayinlərdə, sonsuz qadınların övlad üçün dağa-daşa üz tutmasında, ona 

doğulacaq uşaqlarının saçını nəzir etməsi, müxtəlif ölçülü və yumru for-

malı daşların balalamasına, baharda yarğanlardan axan ilk suyun möcü-

zəsinə inamda bunu görmək mümkündür. 

Tədqiqata cəlb etdiyimiz bölgələr üzrə dini-magik struktura ma-

lik doğum adətlərinin, doğum zamanı və sonrakı müddətlə bağlı xalq 

arasında mövcud olan adət və inamların təhlili hal, hal, şeşə kimi mifik 

qüvvələrlə bağlı xalq inamlarının regional xüsusiyyətlərini də üzə çı-

xarmağa imkan verdi. Bütövlükdə sonsuzluğa qarşı, doğum zamanı və 

sonrakı müddətlə bağlı icra olunan ayinlərin mahiyyəti eynilik təşkil 

etsə də, hər bölgənin öz ziyarətgahı, hətta bəzən hər kəndin öz inam 

yeri mövcud idi. XX əsrin əvvəllərində azərbaycanlıların dini-magik 

struktura malik doğum adətlərində mühüm yer tutan “hal” ruhunun, 

qadını bu mifik bəd qüvvədən qorumaq üçün icra edilən bir sıra ov-

sunlar və ayinlərin Azərbaycanın bölgələri üzrə təhlili, xalqın mifik tə-

səvvürlərindəki səciyyəvi xüsusiyyətləri, müxtəlif spesifik ayrıntıları 

müəyyən etməyə imkan verdi. Həmçinin “Məryəm tükü”, “heydəri” kə-

kil saxlanması ilə bağlı bir çox spesifik adətlərin türk dünyasını bir çox 

xalqları ilə qarşılaşdırılaraq araşdırılması qədim ümumtürk ənənələrini 

üzə çıxardı. Xalq inanclarında döl, mayalanma simvolu olan ay, doğum 

adətlərində xilaskar, bəd ruhları qovan, uşaqların hamisi, başlanğıc, əc-

dad kimi bir çox funksiyanı yerinə yetirən qurd, dünya ağaçına və onun 

rəmzi olan üzərlik, dağdağan, andız kimi ağaclara, bitkilərə tapınma 

kimi bir çox doğum adətlərin də türk ənənələri ilə qarşılaşdırılması bu 

adətlərin qədim türk inanclarından qaynaqlandığını söyləməyə əsas 

verdi. 
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IV FƏSİL 
 

DƏFN-YAS ADƏTLƏRİNDƏ  
ARXAİK ƏNƏNƏLƏR 

 

Dəfn və yas mərasimləri hər zaman öz arxaikliyi, geniş ictimai 

xarakteri, adət və ənənələrinin zənginliyi ilə tədqiqatçıların diqqət mər-

kəzində olmuşdur. Azərbaycanda yas mərasim ənənələrinin tədqiqi 

təkcə dövrün ənənələrinin öyrənilməsi üçün deyil, həm də azərbaycan-

lıların qədim dünyagörüşlərinin, qədim etiqadlarının, bir sözlə mənəvi 

mədəniyyət tarixinin erkən mərhələrinin göz önündə canlandırılması, 

Azərbaycan mənəvi mədəniyyətinin dərinliklərinə enmək baxımından 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir. XIX-XX əsr Azərbaycan yas mərasimlə-

rində ölümlə bağlı ən qədim etiqad və ideologiyaların qalıqları islam 

ənənələri ilə özünəməxsus şəkildə birləşdirilərək qorunub saxlanmışdır. 

Bu baxımdan Azərbaycan yas mərasimləri hələ də keçmişin dərin və 

köklü izlərini yaşatmaqla bərabər minilliklər boyu bir-birini əvəz edən 

nəsillər arasında tarixi-mədəni əlaqələrin göstəricisi kimi də çıxış edir. 

Tarixi çox qədimlərə gedən Azərbaycanın dəfn mərasimləri həm də 

ümumazərbaycan mənəvi mədəniyyətinin formalaşmasında qədim 

türkmənşəli tayfaların iştirakını təsdiq edən mühüm etnoqenetik mən-

bədir. 

 

4.1. Ölüm, axirət dünyası ilə bağlı inam və təsəvvürlər. Bəşəriyyə-

tin erkən mərhələsindən başlayaraq ölüm insanı heyrətə salan, dərin-

dən sarsidan, qorxudan, düşündürən bir hadisə olmuşdur. Lakin ibtidai 

dövrdən bəri insanlar ölümü insan həyatının birdəfəlik qurtarması, so-

na çatması kimi qəbul etməmişlər. Bütün xalqlarda ölüm yeni həyata 

başlanğıc, insan həyatının mühüm keçid mərhələlərindən biri hesab 

edilmişdir. Həyat boyu insanlar hələ də əsrarəngizliyini qoruyan ölüm 

hadisəsini müxtəlif inanclar sistemi ilə anlamağa çalışırlar. Təbiətin 
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“ölərək yenidən canlandığını” müşahidə edən insan təbiətdə yaşanan 

hadisələrin - qışın gəlişilə təbiətin ölümü, baharın gəlişilə təbiətin can-

lanması, Günəşin və Ayın batması və doğması kimi hadisələrin şahidi 

olduğu üçün ölümdən sonra da yeni bir həyatın varlığına inanmışdır. 

Əldə etdiyi bu bilgilər insanın özünü də təbiətin bir hissəsi sanaraq 

ölümdən sonra təkrar canlanacağı, yeni bir həyata başlayacağına dair 

dünyagörüşünün formalaşmasına zəmin yaratmışdır. Buna görə də 

ölümü həyatının ən mühüm keçid nöqtəsi, yeni bir həyata başlanğıc 

kimi qəbul edərək ölüm anında və ölüm sonrası müxtəlif ayinlər və 

mərasimlər icra ermişlər. Bu ayinlər başqa bir həyata kecidin simvoluk 

ifadəsi olmaqla bərabər, həm də ölümün insanlara sarsıdıcı təsirini 

azaltmaq və ya unutdurmaq məqsədini güdürdü. Bilinməyən bir yol-

çuluğa gediş və bu dünyadan ayrılma qorxusu ölümlə mübarizə, ölüm-

süzlük, əbədiyyət axtarışlarını da doğurmuşdur. Bu axtarışlar İskəndə-

rin “abi-həyat” əldə etmək eşqi ilə qaranlıqlar dünyasına gedişi, “Gilqa-

mış” dastanında qəhramanın ölümsüzlük otu yeməyə çalışması kimi 

şifahi və qədim yazı nümunələrində qarşımıza çıxır. “Məlik Məmməd”, 

Tapdıq” kimi nağıllarımızda alma əbədi həyat simvolu kimi təsvi edilir, 

“dirilik ağacı” və ya “dirilik gülündən” söz açılır. Lakin insan ölümsüz-

lüyün çarəsini tapmayınca “ölüm bizi hara aparacaq?” sualı onun üçün 

əbədi həyat, cənnət ideyası ilə cavablanmış oldu. Təbiətdə torpağın 

yenidən canlanması və isinməsi, ağacların yenidən çicəkləməsi kimi ha-

disələr, insanda ölümdən sonrakı məkan təsəvvürünü - “cənnət”i for-

malaşdırmış oldu. Bu gün, demək olar ki, bütün xalqların dini ideolo-

giyasında özünə yer tapan cənnət anlayışı, göründüyü kimi, bu qədim 

mifik təfəkkürün məhsuludur. 

Bəşər tarixi boyunca xalq arasında ölüm, axirət dünyası haqqında 

müxtəif təsəvvürlər mövcud olmuşdur və bu təsəvvürlərdə islam və is-

lamaqədərki inanclar özünəməxsus şəkildə bir-birinə qaynayıb qarışmış-

dır. Bütün xalqlarda olduğu kimi, azərbaycanlılarda da ölüm, hər şeydən 

əvvəl ruhun yer dəyişdirməsi, görünən aləmdən görünməz aləmə keçid, 

eyni zamanda yeni həyata başlanğıc kimi qəbul edilmişdir. İnsan ruhu-

nun bədənində qonaq olduğu və bir müddətdən sonra bədəndən ayrılıb 
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yeni bir dünyaya gedəcəyinə inanmışdır. Bu yeri azərbaycanlılar “axirət”, 

“o dünya”, “haqq yeri”, “haqqın dərgahı” adlandırırlar. Ölüm kəlməsi 

Azərbaycanda çox işlədilməz. Ölən adam üçün daha çox “Dünyasını də-

yişdi”,”Bu dünyadan köçdü”, “Ömrünü bizə bağışladı”, “Haqqa qovuşdu” 

və ya “Haqq dünyasına köçdü” kimi ifadələr işlənər. 

Azərbaycan mənəvi mədəniyyətinin mühüm bir qolu olan yas 

mərasimlərində cənnət anlayışı, əbədiyyət, can və ruhla bağlı ayin və 

inamlar mühüm yer tutur. Azərbayanda da ölüm insanin bəşəri həyat-

dan axirət dünyasına köçməsi kimi təsəvvür edilərək ölənin ruhunun 

o biri dünyada rahat olması üçün mürəkkəb ayinlər kömpleksi icra 

edilirdi. Bu ayinlərin bir qismi axirət dünyası ilə bağlı olsa da, bir qismi 

də ölənin ruhunu razı salmaq üçün icra edilir. 

 

4.1.1. Ölümə işarət edən əlamətlər. Xalq arasında ölümə işarət edən 

bəzi əlamətlərə də inanılır. Azərbaycanın bir çox yerlərində heyvanların 

bəzi hərəkətləri, məsələn, itin, bayquşun ulaması, qarğanın qarıldaması, 

xoruzun vaxtsız banlaması, toyuğun xoruz səsi çıxarması və ya ayaqqabı, 

çorab kimi əşyaların yuxuda görülməsi də ölüm işarəti kimi qəbul edilir. 

Xüsisilə də, ölümün yaxınlaşdığını hiss etdirən heyvanlardan ən birincisi 

bayquş sayılır. Bölgədə də xalq arasında yayılmış inanca görə, “Axşam 

bayquş ulayanda deyərlər ki, sabah adam öləcək.” Bunun qarşısını almaq 

üçün bayquşun dalınca yanar kösöv atarlar. Bu adət Azərbaycanın hər 

yeri üçün xarakterik olduğu kimi, Türkiyədə də yayqındır. Türkiyədə 

bayquşla bağlı xalq inancına görə bayquş bir evin yaxınlığında uladıqda, 

o evdə birisinin ölməməsi üçün ya bayquş silahla öldürülürdü, ya da 

ocaqdan bir yanan odun parçası bayquşa tərəf atılardı (123, s.94). Azər-

baycanda it ulaması da ölüm işarəti kimi qəbul edilir. Xalq arasında 

yayğın olan “Yurdunda itlər ulaşsın!” kimi bəd duasında da bu inancın 

izlərini görmək mümkündür. İt ulamağı xeyrə yozulmazdı, bu zaman 

ailəni bədbəxtlik gözləyird. Qədim bir rəvayətə görə, itlər sehrli bir otu 

yedikləri üçün onlar ruhları görə bilirlər (12, s.26-27). İnama görə, itin 

gözünə ruh göründüyü zaman o ulayır və sahibinin ölümünün yaxınlaş-

dığını hiss edir. Bunun qarşısımı almaq üçün it ulayanda ona çörək verər 
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və ya Allah yolunda qurban kəsərdilər ki, bədbəxtlik baş verməsin. Qə-

dim inama görə çörəyin ətri bəd ruhları qovur. 

Xalq inancına görə, qəbiristanlıqda olan müxtəlif bəd ruhlar da 

insanlara zərər verə bilərdi. Məsələn, Şəki əhalisinin mifik təsəvvürlə-

rinə görə qəbiristanlıq ətrafında “Unuqay” adlı ruh da insanlara keçi 

cildində görünərək onları aldadıb qəbiristanlığın içərilərinə apara bilər. 

Bəzən hamilə qadına belə zərər verərək uşağın tələf olmasına səbəb 

olar. 

Ölümə işarət edən sınamalardan biri də xoruzla bağlı idi. İnama 

görə vaxtsız banlayan xoruzun başını kəsməsən yaxın kimsən ölər. Böl-

gədə də vaxtsız ötən xoruz tez kəsilər, adətə görə əti yeilməz, mollaya 

və ya bir kasıba göndərilərdi (150, s.109). Ailədə iki adam dalbadal 

ölərdisə, o zaman da xoruz kəsərdilər ki, daha 3-cü adam ölməsin. 

Şəki-Zaqatala bölgəsində mərhumun ölümünün 4-cü günü adna gü-

nünə (cümə axşamı) düşərsə, ailə üzvləri və ya yaxın qohumlarından 

dalınca adam aparacağına da inanarlar. Bunun qarşısını almaq üçün 

də xoruz kəsib kasıba verərlər (10, s.387). 

Ölü suyunun başqasının üzərinə sıçraması da yaxşı əlamət sayıl-

masa da, ölü suyundan müxtəlif ovsunlar, xüsusilə də, sonsuzluğa qarşı 

ovsunlarda istifadə edilərdi. Bu əcdad kultunun qalıqları ilə bağlı idi. 

Yuyucu və ya ölüyuyanın ardınca bir qara daş atarlar ki, bir daha ailədə 

ölən olmasın. Bu məqsədlə ölü yuyulan yerə də daş qoyarlar. Xalqın 

ölüm haqqında təsəvvürlərinə görə, ölü yuylub qulaqlarına pambıq tı-

xanana qədər hər şeyi eşidir. Bu adətlə bağlı Şəki bölgəsində “Qulağına 

yuyucu barmağı girsin” idi bədduası mövcuddur. 

Bəzi təbiət hadisələri də, məsələn, göydə ulduz axması, qəfil şam 

sönməsi də kiminsə öləcəyinə işarət hesab edilirdi. Xalq inamına görə 

yuxuda od söndürmək yaxın adamın öləcəyinə işarət idi. Bundan başqa, 

ağlağan uşağın da valideynlərinin “başını yeyəcəyi” (Qeyd: “Başını ye-

mək” ifadəsi kiminsə ölümünə səbəb olmaq anlamında işlənir.) inamı 

var idi. İnama görə bunun qarşısını almaq üçün atanın ayaqqabısı ilə 

uşağın ağzına yavaşca üç dəfə vurmaq lazımdır. Bu inam türkmənlərdə 

və Anadolu türklərində də var. Bu zaman “Yaşın başını yesin” deyərdilər. 
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Ölümlə bağlı geniş yayılmış bir inam da ayaqqabı ilə bağlı idi. 

Yuxu yozmalırında ayaqqabı və corab darlıq, ayaqqabı və corabı çıxart-

maq isə darlıqdan xilas olmaq kimi yozulurdu. “Dar yer” bir çox türk 

xalqlarının təsəvvüründə qəbir hesab olunurdu. Amasya, Tokat, Ana-

dolu kimi Orta Anadolu bölgələrində də “su səlası” deyilən mərasim 

zamanı ölü evdən çıxarılan zaman arxasınca bir dolça su ataraq mər-

humu “dar yerə yolçu” edərdilər (138,s.96-103). Azərbaycanda da darlıq 

ifadəsinin ölüm, qəbir mənaları var. Məsələn, “ayaqqabı darlıqdır” ifa-

dəsi ayaqqabının ölüm işarəti olması mənasındadır. Azərbaycanlılar 

arasında “darmacal” ifadəsi də var. İnama görə, ayaqqabının hər iki tayı 

üzüaşağı düşərsə, pis əlamət sayılır. Belə olanda ayaqqabının arxasına 

tüpürərək, düzünə qoymaq məsləhətdir (10, s.388). Yas yerindən çıxıb 

başqasının evinə gedən adam orada ayaqqabılarını tərs geyməlidir, yox-

sa getdiyi evdən də cənazə çıxa bilər. Türkiyənin Anadolu bölgəsində 

də ayaqqabı ilə bağlı bir inanca görə mərhumun ayaqqabıları axşam-

dan eşik qapısına tərs qoyulmasa, o geri qayıdıb gələ bilərdi. Ayaqqa-

bılar bir an əvvəl yoxsula verilir (117, s.206). Maraqlıdır ki, Mingəçevir-

də qədim qəbristanlıq sahəsində, bundan başqa Qızıl Vəngdə, Xanlar-

da(indiki Göygöl rayonu) və s. arxeoloji qazıntılar aparılarkən qəbir-

lərdən gildən hazırlanmış, burunları yuxarıya döğru əyilmiş Qafqaz 

uzunboğaz çəkmələrinə oxşar qablar tapılmışdır. Belə ayaqqabı formalı 

qablar inanca görə axirət dünyasına yola düşən ölünün səfərini asan-

laşdıracaqmış (61, s.83). Maraqlıdır ki, Masallı rayonundakı Şahsəvi 

ocağındakı ayaqqabı formalı daşlar da sitayiş obyektidir. Oğuz rayo-

nunda yayılmış bir başqa inama görə xalça toxunan zaman adam ölər-

disə, toxunan xalçaya bir düymə tikərdilər ki, yenə ölən olmasın. Hətta 

xalça toxunub qurtardıqdan sonra da yerə döşənərkən bu düymə xal-

çanın üstündə qalırdı. Düymə şər qüvvənin yolunu bağlmaq, düyünlə-

mək məqsədi güdürdü. Hazırda da Azərbaycanın bir çox bölgələrində 

belə xalçalara rast gəlinir. 

Azərbaycanda günəşin batma saatlarında yatmaq da yaxşı əlamət 

sayılmır, ”günün dalınca yatanın bəxti də yatar” deyərlər. Bu inanc bir 

çox türk xalqlarında mövcuddur. Məsələn, Türkiyəni Kars bölgəsində 



Məhəbbət Paşayeva 

170 

günəşin batma saatlarında yatan varsa oyandırılır, oyandırılmayan və 

ya qalxmayanların öləcəyinə inanılır. Bu saatlar üçün “Günəşinə qovu-

şur” ifadəsi işlənir (117, s.70). Bir çox türk xalqlarında günəşin qürub 

çağı üçün “Gün yavrusuna qovuşur” və ya “Yer bağlanır”, “dar vaxt” 

kimi ifadələr də işlənir (115, s.61). Şəki bölgəsində Kudurlu kurqanla-

rında aşkar edilmiş günəş fiquru da qürub edən günəşi xatırladır. Şəki-

Zaqatala bölgəsindəki Küdürlu kurqanlarında günəşin qürub çağını 

təsvir edən qəbir örtüyünün aşkar ediləməsi bölgədə bu inancın hələ 

e.ə. III minilliyə aid olduğunu göstərir. Kurqandan aşkar edilmiş ske-

letlerin başının qərbə doğru, yəni günəş batdığı yönə doğru dəfn edil-

məsi faktı da qədim dəfn adətlərinin günəşin qürub çağı ilə bağlı inanc-

larından qaynaqlandığı fikrini təsdiq edir. Günəşin qürub çağı xalq 

arasında şər vaxtı adlanır və şər vaxtı inancı bütün türk xalqları üçün 

xarakterikdir. Xalq arasında mövcud olan qədim ənənələrə görə bu za-

man qəbiristana gedilməz, dəfn mərasimi icra edilməz, bu saatlarda 

yatmaq da olmaz. Görünür, qədim inanclar sistemində günəşin qürub 

çağı ölümlə eyniləşdirilirdi və xalq arasında bu vaxtın şər vaxtı adlan-

ması da bununla bağlıdır. 

XIX əsrə aid mənbələrdə Quba bölgəsində əhalisinin axirət dün-

yası haqqaında təsəvvürlərində ölümə işarət edən əlamətlərlə bağlı mə-

lumatlara rast gəlinir. Əhalinin söylədiklərinə görə, cənnətdə bir ağac 

vardır ki, onun hər yarpağı bir insana məxsusdur. Kimsə öləndə bu 

cənnət ağacından bir yarpaq düşərdi. Bəzən düşən yarpaq başqa yar-

paqlara da toxunur. Bu zaman yarpaq sahibi qulaqlarında çingilti hiss 

edir. Buna görə də qulaq çingildəyəndə bunun ölüm işarət olduğuna 

inanar və bunu qarşısını almaq üçün müəyyən dualar oxuyardılar. Qu-

ba rayonunda (Söhüb k.) keçmişdə təsadüfən qəfildən çırağın sonməsi 

ailə başçısını öləcəyi kimi yozulurdu. Bu baş verməsin deyə, evdən sa-

dağa çıxarardılar. Şamaxıda ad verildikdən sonra körpə tez-tez xəstə-

lənərdisə “Ad uşağa düşmədi” deyərək onun adını dəyişərək ulu baba-

larılndan birinin və ya müqədəslərdən birinin adını qoyardılar. 

Azərbaycan yuxuozmalarında da dişlərin və ya saçın tökülməsi 

kimi ölümə işarət edən əlamətlərə inanılır. Şəki-Zaqatala bölgəsində 
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sıra lokal inanclar qeydə alınmışdır. Məsələn, xalq arasında “Yuxuda 

araba aşkarda cənazə deməkdir”, “Camış evə əzrayılın gələcəyinə işa-

rədir”, “Dişin cəkilməsi həmin nəslin üzaq qohumlarından birinin və-

fatıdır”, ”Kələm evdən ölü çıxacağına işarədir”, “Paltar geymək darlıq-

dır, ağ paltar kəfəndir”, “Yuxuda təndir görən qəbir qazacaq”, “Hasar, 

barının uçması evin ağsaqqalının həyatdan gedəcəyidir” kimi bir sıra 

yuxuyozmalarına inam mövcuddur. Türklərdə də yuxuda evin bir tə-

rəfini uçmuş görən qadının əri öləcəyinə inanılır (117, s.87). 

 

4.1.2. Ölümün qarşısını almaq üçün ovsunlar. Azərbaycanda “alın 

yazısı”(tale) anlayışına inam çox geniş yayılmışdır. Bu təsəvvürlərə görə 

uşaq doğularkən onun taleyi də artıq yazılmış olurdu və insanın bədə-

ninə müvəqqəti yerləşmiş ruh yaşından asılı olmayaraq zamanı gəldik-

də bədəni tərk etməli idi. Yerli əhalinin ölüm haqqındakı təsəvvürlə-

rində “Allahın yazısı beləymiş”, “Yazıya pozu yoxdur”, “Alnına nə yazı-

lıbsa, o olacaq” düşüncələr özünəməxsus yer tuturdu. 

Xalq arasında ölümü bildirən əsas məfhumlardan biri də “əcəl”dir. 

“Əcəl” ölümün gəlişini bildirən məfhum olub insanın ömür yolunun so-

nunun gəldiyini ifadə edir. El arasında “Əcəli çatıb”, “Əcəl hərləyir”, 

“Əcələ macal yoxdur” kimi ifadələr ölüm anı, ölüm vaxtının gəlib çatması 

kimi başa düşülür. Naxçıvan bölgəsində bununla bağlı “Yetdi əcəl, ver-

mədi macal”, “Yatan ölməz, yetən ölər” kimi ifadələr işlədilir (67, s.27). 

Lakin xalq inamına görə ölümün vaxtı gəlib çatmayıbsa onun qarşısını 

almaq mümkündür. Keçmişdə bölgədə ölümün qarşısını almaq üçün bir 

sıra ovsunlar icra edilirdi. Məsələn, ölüm ayağında olanının qarşısında 

səs-küy salaraq bəd ruhları qovmağa çalışırdılar. İbtidai inamlara görə, 

can verən insanın yanında bərkdən ağlayanda və ya onu çağıranda onun 

ruhu geri qayıda bilərdi (230, s.329). Çox zaman ölüm ayağında olanın 

adı dəyişdirilirdi. Belə ki, qədim inama görə insanın adı onun ruhunu 

əks etsdirir. Altay türklərində də mövcud olan bu inama görə insan 

bədən, ruh və addan ibatətdir. Ad da ruh kimi ölmür (230, s.297). Qə-

dim insanlar ailə səadəti, sağlamlıq və təhlükəsizliklərinin təminatıçıları 
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olaraq sitayiş etdikləri ilahi qüvvələrin qoruyucu gücünə inanaraq kör-

pələrinə teofor, və ya xöşbəxt yaşamış əcdadlarının adlarını da verərdilər. 

Doğulan körpəyə qoyulan adın ruhu uşağın qoruyucusuna çevrilirdi. 

Xəstə, talesiz insan ruhu ilə bağlı olan adı daşıyan şəxsin həyatının da 

ağır keçəcəyinə, əksinə, xoşbəxt, uğurlu ömrü olan insanın adının qoyul-

duğu şəxsin də xoşbəxt olaçağına inanardılar. Buna görə də bəzən adını 

daşıdığı ruhun xəstə və bədbəxt olması düşüncəsi ilə tez-tez xəstələnən 

uşağın və ya ölüm ayağında olan şəxsin adını dəyişdirirdilər. Keçmişdə 

xəstə doğulan uşağın sağ qalması üçün onun sağlam uşaqla beşikkərtmə 

edilməsi adəti də var idi. İnama görə sağlam uşağın taleyi digər uşaqla 

birləşdirildiyi üçün onu da qoruyacaqdı. 

 

4.1.3. Ruh haqqında təsəvvürlər. Azərbaycanıların dəfn və yas mə-

rasimlərində ruh haqqında təsəvvürlər xüsusi yer tuturdu. Dəfn-yas 

mərasimlərinin böyük əksəriyyəti ölü ruhu, onun yenidən canlanması 

qorxusu ilə, ruhun razı salınması istəyi ilə icra edilirdi. Xalq arasında 

yayılmış inama görə narahat ölü yenidən dirilə bilər. Ölünün dirilərək 

insanlara, xüsusilə də uşaqlara xətər yetirəcəyindən qorxan xalq onları 

“xortlamış” (yəni yenidən dirilmiş) “xortdan”, “kaftar” adlandırmışlar. 

Bunun qarşısını almaq və ya ölünün ruhunu razı almaq üçün ehsan 

vermək, dua oxumaq, şam yandırmaq kimi müxtəlif ayinlər icra edilir-

di. Lənkəran-Astara bölgəsində xortdan ağ rəngli, it kimi təsəvvür olu-

nur və qəbirstanlıüda yaşadığına inanılır. 

Azərbaycan türklərində ruh xalqın təsəvvürlərinə görə gözlə gö-

rünməz idi və əsasən müxtəlif zoomorf obrazlarda olurdu. Bu obrazlar 

Azərbaycanın bölgələrinə görə fərqlənirdi. Məsələn bəzi yerlərdə ruh 

ilan, quş, pişik, keçi, camış və b.cildlərdə gözə görünə bilərdi. Naxçıvan 

bölgəsində xalq arasında olan inama görə insan ölərkən ruh bədəni 

milçək, hörümçək, hava və s. şəkildə tərk edir. Orta Asiya, Volqaboyu. 

Anadolu türklərində ruhun insanı milçək, göy tüstü, ağ mığmığa şək-

lində tərk etdiyinə inanırlar (67, s.29). Azərbaycan türkləri arasında 

da insanın “can” və “ruh” dan ibarət olması inamı geniş yayılmışdı. Bu 

inanca görə insan dünyaya nəfəs və canla gəlir və bu nəfəs ya da can 
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ölənə qədər insanın ruhunu əvəz edir. İnsanın nəfəsi ağzından çıxanda 

ruhu da bədəndən çıxır. Bu inancların təsiri ilə bölgədə “nəfəsi ağzın-

dan çıxdı”, “canı çıxdı”, “”ruhu bədənindən quş kimi uçub getdi” kimi 

ifadələr “öldü” sözünü əvəz edir. Şəki-Zaqatala bölgəsində yayılmış ina-

ma görə ruh insanın bədəninidən quş kimi - bülbül, sərçə, ağ toyuq 

kimi quşların cildində uçub gedir. Belə təsəvvürlər sisteminə Orta Asi-

ya xalqlarında da rast gəlinir (209, s.93; 217, s.109,114). Bölgədə yasda 

söylənən ağılarda da ölünün ruhunun quş obrazında olması inamının 

izlərini görmək mümkündür. Məsələn, 

 

Anası yanar ağlar, 

Hərifi qanar-ağlar. 

Ana diyipdi: ”Göyərçin 

Tabuta qonar-ağlar“ (10, s.39). 

 

Qədim insanlar ölən qohumlarının adının dilinə gətirmirdilər ki, 

pis ruhlar onların adını öyrənib o biri dünyada onlara zərər verə bilər. 

Bu adətə Azərbaycanda özünəməxsus şəkildə riayət edilir. Adətən ölən 

adam haqqında sadəcə “rəhmətlik” deməklə kifayətlənirlər və ya ölən 

adamımn adı çəkilərsə “torpağı qulağında” ifadəsini işlədələr. Ölünün 

ruhu qohumlarının yuxusuna girərdisə, adətən onun nəsə istədiyi gü-

man edilərdi. Bu zaman mollaya yasin oxutdurulardı, qoyun kəsilib 

ehsan verilərdi. İnanca görə əgər hər hansı bir qohumun yası layiqincə 

verilməyibsə, ehsan paylanmayıbsa, o zaman həmin nəsildən birini 

“ruh tuta bilərdi”. Adətən çox zəif, tez-tez xəstələnən adamın hər hansı 

bir ölmüş qohumunun “ruhu tutduğu” güman edilirdi. İnama görə, 

xəstəni ruh tutmasından “ruh ölçən” adlandırılan xüsusi baxıcılar qur-

tara bilərdi. Xalq arasında yayılmış inama görə, baxıcılıq sənəti kişi 

baxıcılara ata, qadın baxcılara isə ana nəsli ilə keçən bir vergi idi. XIX 

əsr mənbələrində “ruh ölçmə” ayininin təsviri verilmişdir. Bu ayinin 

icrası zamanı, adətən üç gün axşam vaxtı xəstənin evindən “ruh ölçən”ə 

(baxıçıya) çörək parçaları, duz, kömür, pendir, soğan (və ya sarımsaq) 

bükümüş iri baş yaylığı aparırdılar. Baxıçı qapısının ağzında hər dəfə 
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yerə dəsmal sərərək sağ dirsəyi ilə onu ölçərək deyir: “Öz əlimlə ölç-

mürəm, müqəddəs babamın (və ya müqəddəs nənəmin) əli ilə ilə öl-

çürəm.” Sonra yuxarıda sadalanan əşyaları yenidən dəsmala bükərək 

boxçanı xəstəyə göndərir. Boxçanı gətirən adam xəstəyə bir söz demə-

dən bu boxça ilə onun kürəyinə vurur və sonra boxçanı xəstənin başı-

nın altına qoyur. Səhər alatoranlıqda boxçanın içindəkilərin bir hissəsi, 

heç kəs görməmək şərtilə qəbiristanlığa atılırdı, bir hissəsi isə baxıçıya 

gətirilirdi. Bu proses 3 dəfə təkrar olunurdu. Dördüncü gün xəstəyə 

zərər verən ruh müəyyənləşirdi. Həmin ölünün ruhuna ehsan verilirdi 

və daha sonra baxıcı həmin qəbirdən götürülmüş torpağı suya qataraq 

xəstənin bu su ilə çimdirilməsini tövsiyyə edirdi (237, s.143-144). Ölü 

aparılarkən sonsuz qadının meyidin qabağından qaçaraq yolu keçərsə 

uşağı olacağına inamda ruhla bağlıdır. Xalq inamına görə ölünün ru-

hunu yeni bədəndə bir anlıq tutub saxlamaqla sonsuzluqdan xilas ol-

maq olar. Xalq arasında qadınların sonsuzluğunun səbəbini çox zaman 

onun “çilləyə düşməsi”, yəni ölmüş insanların ruhu ilə, “ruhun onu 

tutması” ilə də bağlayırlar. Bu inamın təsiri ilə təzə gəlin, hamilə və 

zahı qadın, uşaq yas yerlərindən uzaq tutulardı. Buna görə də ruhu 

razı salmaq, onu heç zaman yaddan çıxarmadıqlarını göstərmək üçün 

müxtəlif qurbanlar, nəzirlər verilməsi ilə yanaşı müqəddəs adamların 

qəbirlərini ziyarətgah kimi sitayiş etmək ənənəsi geniş yayılmışdır. Kəl-

bəcərdə dünyasını dəyişməyə hazırlaşan adamı, xəstəni sağalmaq üçün 

teşt fırladıb fala baxaraq ruh (uruf) tutduğunu müəyyən edərdilərsə 

toyuq kəsərdilər. 

Müqəddəs adamların qəbirlərini ziyarətə gələnlərin ziyarətgah-

dan torpaq götürüb azca suya qatıb içməsi, ziyarətgahdakı müqəddə-

sin torpağından “tütyə” kimi götürüb hündür və təmiz yerdə saxlamaq, 

sonsuzluğa qarşı ölü torpağı qatılmış su icirdilməsi kimi adətlər də bu 

inamla bağlı idi. Ölü torpağından istifadə edilməsi adəti Azərbaycanın 

hər yerində yayqın olduğu kimi bir çox türk xalqları üçün də xarakterik 

idi. Anadolu və Balkan türklərində ölü torpağının dərin yuxu gətirəcəyi 

inamı vardır. Dəfn-yas mərasimlərində də, toy mərasimində olduğu 
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kimi yaxın qohumlar, qonşular, bütün məhəllə, hətta bütün kənd işti-

rak edirdi. Azərbaycanda indi də yas düşəndə bütün yaxın-uzaq qo-

hum- əqraba, dost-tanış, qonşu yas evinə axışır, yas sahibini yaxından-

uzaqdan tanıyan hər kəs başsağlığı verməyi özünə borc bilir. Qədim 

ənənəyə görə yasa gələn yaxın qohumlar özləri ilə ehsan süfrəsi üçün 

əsasən mal-qara, yağ, qənd kimi ərzaq məhsulları gətirirlər. Əsrlər bo-

yu davam edən bu qədim qarşılıqlı yardım ənənəsi ən vacib qohumluq 

və dostluq normalarından biri idi və yas yiyəsinə ağırlıq düşməməsi 

üçün edilirdi. Azərbaycan yas mərasimləri hələ Herodotun təsvir etdiyi 

skiflərin dəfn mərasimləri ilə (yas mərasimində kütləvi iştirak etmək, 

ehsan, yas sahibinə maddi yardım göstərilməsi, yas yerinə mal-qara 

gətirilməsi, 40 gün yas mərasimi keçirmək, yemə verilməsi, ölüm ildö-

nümünün qeyd olunması və s.) oxşarlıq təşkil edir (154, IV, s.73-75). 

Qədim yas mərasimlərində də adam ölüncə cəsədini çadıra qoyurlar. 

Ölənin qohum-əqrabası hamısı qoyun, mal-qara, at kəsərək ona qur-

ban etdiklərini göstərmək üçün çadırın önünə yığardılar. Daha sonra 

atla 7 dəfə çadırın ətrafında dönərək bıçaqla üzlərini kəsərdilər.Ölünü 

40 gün dostlarının evləri boyu gəzdirər, dostları onun şərəfinə yemək 

verərdilər. Ölü müəyyən zamanlarda dəfn olunurdu. Cənazə mərasi-

minin icrası günündə ölünün ilk vəfat günündə olduğu kimi qohum-

əqraba ağlaşar, üzlərini cızardılar. Bu yas mərasiminin təsvirinin bir 

çox izləri bu günkü yas mərasimlərimizdə aydın sezilməkdədir. Skiflə-

rin ölümlə bağlı daha bir qədim adətinin izləri də bu gün xalq arasında 
qorunub saxlanmışdır: Skiflər hər gün yaşadıqları günü dəyərləndirə-

rək xüsusi bir torbaya(oxdanlarına), əgər günləri yaxşı keçmişsə ağ daş, 

pis keçmişsə qara daş qoyardılar. Kişi ölən zaman onun daş yığdığı bu 

torbadakı(oxdan) daşları sayardılar, əgər ağ daşlar çoxluq təşkil edər-

disə ölənin xəşbəxt həyat keçirdiyi qənaətinə gələrdilər. Bu gün azər-

baycanlılr arasında da yas yerində mərhum haqqında danışarkən onun 

”ağ gün görməsi” və ya “gününün qara keçməsi” kimi fikirlər söylənilir. 

Görünür yuxarıda təsvir olunan qədim ənənənin izləri xalğın yadda-

şında bu şəkildə qorunub saxlanmışdır. 

Qədim dəfn və yas mərasimlərimizin təsvirini “Avesta”, “Orxon 
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Yenisey”, “Kitabi-Dədə Qorqud” kimi tarixi abidələrimizdə, saysız-he-

sabsız türk-oğuz əfsanə və xalq deyimlərində də izləmək mümkündür. 

Gültəkin”nin ölümü şərəfinə düzəldilmiş “yuğ”- yas mərasimi, kütləvi 

ağlama mərasimi olan “yuğlaş”, ölən günü toplanan camaata ehsan ve-

rilməsi, qəmli havalar çalıb ağı deyilməsi bölümlərində qədim türk qə-

bilələrinin yas mərasimlərinin ətraflı təsvirləri verilmişdir. Qədim türk 

tayfalarında, o cümlədən hunlarda yuğ mərasimi zamanı ölən qəhrə-

manın həyatının əlamətdar hadisələrini nağıl edib tamaşa kimi göstər-

mək adəti də var idi. Hunlar həm ziyafətdə, həm də yas mərasimlərində 

musiqi ilə şer, mahnı oxuyarmışlar. Ölünün kimliyini dəfn mərasiminə 

yığılanlara çatdırmaq üçün xüsusi istedadı olan, özündən söz düzüb 

qoşan ağıçılardan istifadə edilirdi. Məşhur hun sərkərdəsi Atillanın ölü-

mü ilə əlaqədar “ağular oxunduğu” məlumdur (109). Azərbaycanda 

hun qəbilələrinin dəfn mərasimimn təsvirini verən Kalankatuklu da 

yazırdı ki, ...meyitlər üzərində təbil, zurna çalırdılar. Yanaqlarda və əza-

larda qanlı çapıqlar... Bəziləri ağlayır, hönkürür, bəziləri isə ...oynayır, 

rəqslər edir və oxuyurdular (50, s.191). Bu qədim türk ənənələrinin 

izlərinə hazırda da yas mərasimlərimizdə rast gəlmək mümkündür. 

Bəzən gənc adam öləndə də onu toy kimi, musiqi ilə dəfn edirlər. Udi-

lərin dəfn mərasimi zurnanın müşayəti ilə icra edilir. Qafqaz Albani-

yasının yas mərasimlərində ağı tipli mərsiyələr oxunduğu da məlum-

dur. Məşhur Alban hökmdarı Cavanşirin ölümünə həsr edilimiş Dəv-

dəkin şerləri buna misaldır. Bu barədə Ə.Haqverdiyev yazırdı ki, ...Qə-

dim Azərbaycanda ölən qəhrəman üçün ağlamaq bir adət idi. Qəhrə-

man ölən günü camaatı bir yerə toplayırdılar. Bu toplantıya “yuğ” de-

yərdilər. Toplaşanlar üçün qonaqlıq düzələrdi, xüsusi dəvət edilmiş 

yuğçular... ağı deyərdilər. Toplaşanlar hönkür-hönkür ağlardılar (44, 

s.392). Bir çox dilçi tədqiqatçıların da qeyd etdiyi kimi, “yuğ” sözü 

“yuğlamaq”, ağlalamaq”, yuğ- qəbir sözü ilə əlaqədardır (94, s.299). 

Sonralar bir çox türkdilli xalqlarda bu sözün səs düşümü nəticəsində 

yuğlamaq ağlamaq şəklində formalaşdığı da dilçi alimlər tərəfindən 

söylənmişdir. 
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Kitabi-Dədə Qorqud boylarında, həmçinin qədim folklor nümu-

nələimizdə də ənənəvi yas mərasimlərimizin qədim izlərni görmək 

mümkündür. Məsələn, dastandakı ölüm xəbəri ilə bağlı “qız-gəlin ağ 

çıxardı, qara geydi, qırx-əlli igid qara geyib göy sarıdı.””Burlaxatun ya-

nağın dartdı, yırtdı,saçlarını yoldu (51, s.154) kimi ifadələrdə yuxarıda 

söylədiyimiz qədim yas mərasimlərinin izləri özünü aydın biruzə verir. 

XIX-XX əsrin yas mərasimlərində qədim yas adətlərinin bir çox 

elementləri demək olar ki, heç bir dəyişiklik olmadan qalmaqda idi. 

Görünür, vaxtilə yalnız adlı-sanlı qəhrəmanlar üçün hazırlanan yuğ-yas 

mərasimləri tədricən bütün ölənlər üçün icra edilməyə başlamışdı. Belə 

ki, yuxarıdakı təsvirlərlə azərbaycanlıların XIX-XX əsrlərdəki, hətta 

müasir dövrdəki yas mərasimləri arasındakı uyğunluq aşkar gözə çar-

pır. Mərasim ayinlərinin qorunub saxıanması baxımından yas məra-

simləri daha konservativ olduğu üçün müasir dövrdə də yaslarda ağ-

laşma qurulması, ağıçı qadınların ağı söyləməsi və məclisdəkilərin də 

ağıçının səsinə səs verməsi və zümzümə etməsi ənənəsi müəyyən də-

rəcədə qorunub saxlanmaqdadır. 

 

4.2. Dəfnə qədər, dəfn zamanı və dəfndən sonra icra olunan ayin-

lər. Azərbaycanda olan qədim ənənəyə görə ölüm ayağında olan xəstə-

nin yaxın adamları, qohum-əqraba onunla halallaşmağa gəlirdi. Bu ənə-

nənin çox qədim kökləri vardır. Herodot bununla bağlı yazırdı ki, qə-

dim şərq adətinə görə sağalmaz xəstəliyə düçar olmuş adamı, hər kəs 

onunla hal-əhval tutub dərdini bölüşə bilsin deyə, meydana çıxarardı-

lar. İnsanlar xəstəyə yaxınlaşaraq onunla söhbət edər, dərdinə çarə tap-

mağa çalışardılar. Xəstənin yanından halını soruşmadan, onunla söhbət 

etmədən ötüb keçmək qəbuledilməız hal sayılırdı (154, I, 196-199). Nax-

çıvan bölgəsində xalq arasında xəstənin vəziyyətinin pisləşməsi “qarış-

ma” adlanır. Hansı xəstə haqda haqqınmda qarışıb” deyilirsə deməli, o, 

ölüm ayağındadır (67,s.28). Azərbaycanın bir çox yerlərində olduğu 

kimi Şəki-Zaqatala bölgəsində də ölüm ayağında olan adam ona əziz 

və döğma olandan narazı və ya narahat gedirdisə vəsiyyət erirdi ki, sağ 

əlini çöldə qoysunlar. Bu adətlə bağlı indi də xalq arasında belə bir 
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deyim də mövcuddur: “ Əli uzanaqlı getdi”. Ölümlə bağlı olan vacib 

məsələlərdən biri xəstənin vəsiyyət etməsidir. Naxçıvan bölgəsində xü-

susən yaşlı adamların vəsiyyət etmədinə ciddi diqqət yetirilirdi. Xalq 

arasında olan inama görə vəsiyyət yüngülləşmə hesab olunur (67, 

s.28). 

 
4.2.1. Ölüm anında və ölümdən sonra icra edilən ayinlər. Ölüm 

anında və ölüm sonrası bütün cəmiyyətlərdə bir sıra dini mərasim və 

ayinlər icra edilmişdir. Lakin bu mərasimlərin icra edilməsi formaları 

hər bir xalqın sahib olduğu inanc və mədəniyyətinə görə fərqli olmuş-

dur. Azərbaycanlıların yas mərasimləri zamanı icra olunan ayinlərdə 

islamaqədərki qədim inanclar sistemi ilə klassik dini ideologiyaların 

özünəməxsus sintezi özünü birüzə verir. Ümumiyyətlə, dəfn ayinləri 

və xalqın yas saxlamaq ənənələri xalqın ən qədim etiqadlarından oldu-

ğu üçün digər ailə mərasimlərinə nisbətən daha konservativ və mürək-

kəb quruluşa malikdir. 

XIX əsrdə Şəki-Zaqatala əhalisinin məişətini təsvir edən Fon-Plot-

to da yazırdı ki, Zaqatala vilayətində məskunlaşan muğalların və ləzgi-

lərin dəfn adətləri bütün müsəlmanlarla eyni idi (222, s.45). Müsəlman 

əhalinin yas mərasimlərində Quran oxunur, ölü sahibinə başsağlığı ve-

rilir, islam ənənəsi ilə dəfn hazırlıqları görülür, xristian əhali isə xristian 

ənənələri ilə dəfn mərasimi icra edirlər. Lakin bu ayinlərdə bir sıra 

arxaik elementləri- qədim inancların da izlərini görmək mümkündür. 

Azərbaycanda dəfnə qədərki müddətdə ölü üçün ağılar oxunması 

ənənəsi hər zaman yayğın olmuşdur. Ağı demək bəşər tarixinin ən qə-

dim dövrlərindən davam edib gələn bir adətdir. Azərbaycan xalq ədə-

biyyatında ağı bir folklor janrıdır. Ağı ayinində söz, musiqi, pantomim 

sənəti qaynayıb qarışmışdır. Bir çox türkdilli xalqlarda, osıradan azər-

baycanlıların soykökündə iştirak edən oğuzlarda, hunlarda və b. ölümlə 

əlaqədar yas mərasimi mövcud içim. Bu adətə görə camaat bir yerə 

yığılırmış: bu toplantı bəzi türkdilli xalqlarda, eləcə də oğuzlarda “yuğ” 

adlanmışdır (94, s.299). “Yuğ” mərasimində kütləvi “ağıama keçiridilər 

ki, buna da “yuğlaş” deyərdilər və bu mərasimdə ölən adam həyatda 
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gördüyü yaxşı işlərdən bəhs edilirdi. Bunu üçün xüsusi olaraq yuğçular 

dəvət olunardı. Bu qədim türk adətinin izləri bütün türk xalqlarında, o 

cümlədən Azərbaycan türklərində qalmaqdadır. Qeyd etmək lazımdır ki, 

Şəki-Zaqatala bölgəsinin bəzi kəndlərində, məsələn, Göynükdə ağlamaq 

elə yuğlamaq kimi ifadə olunur. Ağı söyləmək adəti bütün Azərbaycan-

da, demək olar ki, eyni olsa da, hər regionun özünəməxsus cəhətləri var. 

El arasında ağı demək “ölünün yaraşığıdır” deyərlər. Ağı demək Azər-

baycan türkləri arasında çox zaman “dil demək” kimi də ifadə olunur. 

Bunun üçün yasa xüsusi ağıçılar dəvət olunardı ki, Şəki-Zaqatala bölgə-

sində bəzən onlara “sazanda” da deyirdilər. Hazırda Türkiyənin də bəzi 

bölgələrində kəndin mollası və ya ozanları ölünün ətrafında səhərə qədər 

saz çalıb ağı deyərlər. Kərkük yas məclislərində də xüsusi dəvət olunmuş 

ağıçılar “sazlayan” adlanır (88, s.79). “Ölü sazı çalma” adəti Türkiyənin, 

xüsusilə, Ege və Antalya bölgəsində də yayqındır (114, s.97). Ağı ayinində 

bəzi qədim inancların qalıqları da özünü göstərməkdədir. Məsələn, xa-

rakterik ağılardan biri olan “toy xınasını qurd aparmış” ifadəsində qurd 

ölüm simvolu kimi özünü göstərir. “Qurd tükü əzrayıl tükü” deyimi də 

yüxarıda dediklərimizi təsdiq edir. 

Keçmişdə Azərbaycanda yas mərasimlərində saç yolma, hörüklə-

rin kəsilməsi kimi qədim adətlər də qalmaqda idi. Azərbaycann bəzi 

yerlərində əri ölmüş qadının hörüklərini kəsərək mərhumun sinəsinin 

üstünə qoyulması adəti mövcud olmuşdur. Qədim inanclar sisteminə 

görə saç insan ruhunun gəzdiricilərindən biri idi. Keçmişdə Oğuz ra-

yonunda bəzən ailədə ölən olardısa mərhumun bütün qohum-əqrabası 

öz saçlarını kəsərdilər (61, s.82). Cox güman ki, Azərbaycanda “səni 

görüm hörüklərn kəsilsin” və ya “saçın kəsilsin” kimi qarğış ifadələri 

yaxınlarına ölüm bədduası kimi deyilmişdir. Yuxu yozmalarında da sa-

çın qırxılması ömrün kəsilməsi kimi izah olunurdu. 

Müsəlman əhali adətə görə ölümdən sonra cənazənin ən qısa 

müddətdə torpağa verilməsinə çalışır. Ölünün “yerdə qalması” yaxşı 

əlamət sayılmır. Xalq inamına görə, ölünün basdırılması yubadılsa yenə 

ölən olar. Cənazə Şəki-Zaqatala bölgəsində “mayıfə” (mafə) adlanırdı. 
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Dəfn mərasimi günəş batmadan icra edilməli idi. Ölüm axşam saatla-

rında baş veribsə ölünün dəfni ertəsi günə saxlanar. Bu bütün türk 

xalqlarında yayğın olan şər vaxtı inancı ilə bağlı idi. “Ölünün yerdə 

qalmaması” üçün onu erkən dəfn edilməsi düşüncəsi əslində qədim Yer 

kultu ilə bağlı bu təsəvvürlərdən qaynaqlanır. Türkiyədə inanca görə 

axşam vaxtı-şər vaxtı “Yer bağlanır”. Anadoluda bu vaxta “yerlərin ki-

lidləndiyini vaxt” deyilir (115, s.333). Şər vaxtı ölü dəfn edilməz. “Axşa-

mın xeyrindən səhərin şəri yaxşıdır” deyimində də bu düçüncə özünü 

biruzə verir. Türkiyədə olduğu kimi, Azərbaycanda da günəş batmadan 

öncə dəfn edilmə adəti, günəşin qürub çağında yatan adamın oyandı-

rılması adəti, görünür, bu qədim inancın qalıqlarıdır. 

Azərbaycanın bir çox bölgələrində ölən adamın qəbri üzərində və 

ölü yuyulan taxtanın üstündə 3 gecə şam yandırılardı. İnanca görə ölü-

nün ruhu 3gecə himayəsiz qaldığı üçün bu şər qüvvələrdən qorumaq 

üçün edilirdi. Ölünün ruhu 40 gün evə gəlib getdiyi üçün və evin yerini 

rahat tapa bilməsı üçün 3 gün, bəzən isə 40 gün boyunca şam yandı-

rılar, işıqlar sondürülməz. Türklərdə də ölünün olduğu otaq onun ru-

hunun evə gəlib dolaşa biləcəyi inancıni ilə 3 gün, bəzən 9 gün, bəzən 

isə 40 gün boyunca şam yandırılar və ya işıqlar söndürülməzdi (114, 

s.98). 

Qədim insanlar ölümün həyatın başqa bir şəkildə davamı oldu-

ğuna inanaraq dəfn zamanı ölü ilə bərabər qəbrə əşya, mal-mülk və s. 

qoyulması kimi bir çox ayinlər icra etmişlər. Mənbələrdə Qfqaz Alba-

niyasında da ölü ilə birgə əşyalarının da basdırılması ənənəsi olduğu 

barədə məlumat verilir. Albanlar cənazə ilə eyni zamanda sərvət və 

mallarını da dəfn etdikləri üçün ata mirasına sahib olmurdular (219, 

XI,4.,8). Lakin albanlarda ölən adam üçün heyfslənmək də günah sayı-

lırdı. Hətta alban kilsə qanunnaməsinə görə, ölünün üstündə yas qurub 

ağlaşanlıarı ağıçilarla birlikdə cəzalandırılırdı. Bu adətin izləri bu gün 

xalq arasında “”Ölü üçün tökülən yaş təzə ölü aparar”, “Göz yaşı olan 

evdə həmişə yas olar” inamlarında qorunub saxlanmışdır. Eyni zaman-

da Aqvan kilsə məclisinin bu qanunundan aydın olur ki, Albaniya əra-
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zisində dəfn mərasimlərində qədim yuğ mərasiminin qalıqları olan ağ-

laşma və ağıçılar adəti olmuşdur. Azərbaycan türkləri arasında yayılmş 

inanca görə mərhumun gözü evdə qalmasın deyə cənazənin dalınca 

bir daş atıb deyərdilər: 

 

Altın torpax, üstün daş, yağış yağar, kəfənin olar yaş 

Bu dünyadan apardığın olsun bir dənə daş. 

 

Türkiyənin Anadolu bölgəsində də cənazənin ardınca daş atılır 

(117, s.206). İbtidai inamlara görə daş əbədi yaşadığı üçün müqəddəs-

ləşdirilmişdi. Xalq arasında yayılmış qədim inama görə daşda insan ru-

hu yerləşmişdir və hər bir adamın sağlığında özünəməxsus daşı möv-

cuddur. İnsan ölsə də onun ruhu bu daşda yaşamağa davam edir. Azər-

baycanda daş kultu ilə bağlı yayılmış inanca görə arzu olunmayan ada-

mın və ya ruhun bir daha geri qayıtmaması üçün arxasınca daş atırdı-

lar. Cənazənin ardınca daş atma ayininin ölü yuyanlara- mürdəşirlərə 

qarşı da işlədilərdi. 

Keçmişdə ölü basdırılan zaman qəbiri qazmaq üçün ölənin bo-

yunun ölçüsü ya cubuq, ya ip, ya da qamışla ölçülərdi. Adətən qəbir 

qazılan zaman qəbir qazanın əlində mərhumun boyunu ölçdüyü qamış 

və ya ip olurdu. Bu adətin izləri “Boyuna qamış ölçüm!”, ”Boyuna ip 

ölçüm!”, “Boyuna Varxiyan qamışı ölçüm!” (Şəki-Zaqatala bölgəsi) qar-

ğışlarında özünü büruzə verir. 

Şəki-Zaqatala bölgəsi üçün xarakterik dəfn adətlərindən biri də 

ölü basdırılandan sonra qəbir daşları arasında dərin bir cızıq çəkilməsi, 

ya da cala düzəldilməsi idi. Xalq arasında yayılmış inanca görə ölü bas-

dırılandan sonra qəbrin üzərində çala düzəldib içərisinə su tökürlər ki, 

mərhumun sinəsi qurumasın. Skiflərdə də ölünü dəfn edərkən belə 

dördkünc cala qazılırdı (228,  s.27). Quba-Xaçmaz bölgəsində qədim 

dəfn ənənəsinə görə qəbirə 3 daş qoyardılar. Birini başına, digərini 

qarnına, üçüncüsünü isə mərhumun ayağına qoyurdular. Ümumiyyət-

lə, Azərbaycan türklərinin dəfn adətlərində daş kultu ilə bağlı bir çox 

ayinlərin qalıqları bütün bölgələrdə özünü büruzə verir. Bu ayinlər 
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müsəlman ənənələri ilə qarışaraq milli islam mədəniyyətimizin ayrıl-

maz hissəsinə çevrilmişlər. Məlumdur ki, hələ tunc dövrünə aid dəfn 

adətlərində ölünün başı altına və ya yanına daş qoyulması adəti var idi 

(95). Keçmişdə Quba bölgəsində mərhumun ağzına serdoluk qoyardı-

lar (184,13). Xalsedon daşının bir növü ola bu qırmızı rəngli daş xalq 

arasında “baba daşı” və ya baba qulu daşı” adlanırdı və inama görə 

Allahla insan arasında vasitəçi rolu oynayırdı. Mifik dünyagörüşünə 

görə həyat simvolu olan bu daş o biri dünyadakı həyatda insanın qo-

ruyucusuna çevriləcək. 

Xaçmaz, Qazax, Şəki-Zaqatala bölgəsinin sünnü-müsəlman əhalisi 

üçün “sappa” adlanan qəbir förması da xarakterik idi (240, s.89-90). 

Belə qəbir forması Azərbaycanın da Qazax, Şəmkir bölgələrində də 

mövcuddur. Mütəxəssislərin fikrincə bu qəbir tipləri çox qədimdir və 

katakombalara bənzəyir (38, s.54). “Sappa” tipli qəbirlərdə qazılmış 

qəbir quyusunun içərisində böyürdə də bir çala qazılırdı, yəni iki ka-

meralı idi. Belə məzar tipləri Türkiyənin Anadolu bölgəsində, Muş, İğ-

dır, Qars tərəflərdə də qeydə alınmışdır (112,s.281-296). Qeyd etmək 

lazımdır ki, sappa qəbirlər ən qədim türk dəfn ənənlərindəndir. Mə-

lumdur ki, hun məzarları da belə iki qatlı (kameralı) olurdu və tabut 

yana döğru cənub-şimal istiqamətində qazılmış hissədə yerləşdirilirdi 

(117, s.198). Hun türkləri ölən atalarının və tayfa başçılarını dəfn edər-

kən atalarının məzarlarının düşmən tərəfindən tapdanmaması və da-

ğıdılmaması üçün xüsusi förmada iki otaqlı məzar düzəldir, tabutu 

içəriyə doğru olan otaqda yerləşdirilirdi. Bu dəfn adəti ata ruhunun 

düşmən əlinə keçməsi qorxusu və əcdad ruhuna hörmət və inamdan 

qaynaqlanırdı. Türklərdə ölülərə hörmətlə bağlı olaraq qəbirlərin açıl-

ması ən böyük rüsvayçılıq sayılırdı Ata məzarı ilə bağlı inanclar hun 

çağından bəri davam etməkdədir. Bu gün də məzarlara hörmətsizlik 

qəbuledilməz hal sayılır. Şəkidə, xüsusilə də Kiş kəndində özünəməxsus 

dəfn ayinlərindən biri də ölünün sinəsinə alma qoyulması adəti idi 

(240,s63). Burada alma əbədi həyat ağacı simvolu kimi çıxış edir. Azər-

baycanda yayqın olan bir inama görə, üşaqların ölümü zamanı da Əz-
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raryıl onlara alma verir. Buna görə də uşaqlar üzlərində təbəssüm ölür-

lər (150, s.111). Almanın əbədiyyət həyat rəmzi olmasının izlərini “Mə-

likməmməd” nağılında da görmək mümkündür. Ağac–bitki kultunun 

izləri saxurların ölünün üstünə mixək səpməsi adətində də özünü gös-

tərir. Görünür burada mixək Azərbaycan mifologiyasındakı “dirilik ağa-

cı” və ya “dirilik gülünün” rəmzi kimi çıxış edir. Qədim inanclara görə 

Dünya ağacının simvolu olan müqəddəs ağacların meyvələri, yarpaqları 

insanları cavanlaşdırır, onlara əbədi həyat bəxş edir. Ölünün üstünə 

alma qoyulması, mixək səpilməsi kimi qədim adətlər məhz “əbədi hə-

yat” və “dirilik gülünün” motivlərini əks etdirir. Bitki kultu ilə bağlı 

belə ənənələrə Orta Asiya türklərinin də dəfn mərasimlərindı rast gə-

linir. Burada ölünün üzərinə reyhan otu və ya qızılgül qoyardılar. Qə-

dim şumer əfsanəsi “Gilqamış”da insanı gəncləşdirən, əbədi həyat bəxş 

edən, “dənizin dibində bitən, qızılgül tək tikanlı bir “gənclik çiçəyi”ndən 

bəhs edilir (271,s.140). Bəzən ölünün sinəsinə bir parça çörək də qo-

yardılar. Bunu həm mərhumun ruhunu razı salmaq, həm də ona evin 

bərəkətini özü ilə aparmağa mane olmaq üçün edirdilər (240, s.63). 

Azərbaycanda toy mərasimləri üçün xarakterik olan şaxbəzəmə 

adətinə yas mərasimlərində də rast gəlinir. Nişanlı oğlan öldükdə iki 

qara şax bəzədilirdi. Biri qəbrin baş tərəfində, digəri isə ayaq tərəfində 

sancılırdı. Toy mərasimlərindən fərqli olaraq qara şax adətən barsız 

sayıldığına görə söyüd ağacının budağından düzəldilirdi. Toyda bəzə-

dilən “qırmızı” şaxdan fərqli olaraq ölmüş cavan üçün bəzədilmiş şax 

“qara şax” adlanırdı. “Qara şax” qəbrin üzərinə sancılırdı. Nişanlı qız 

öldükdə bəzədilən “qara şax”dan bəzən onun əl işləri, tikmələri və s.də 

asılırdı, budaqlarına qara rəngə boyadılmış yumurta keçirdilirdi (55, 

s.257). “Cənubi Azərbaycan ərazisində də adlı-sanlı adam öldükdə 

onun üçün yaşıl budaq bəzəyir və ondan rəngli kağız lentlər və mey-

vələr asılırdı. Quba-Xaçmaz bölgəsində cavan adam öldükdə söyüd şaxı 

bəzədilmə adəti var idi. Xalq arasında söyüd budağından olan belə şax 

səcələ adlanırdı. Səcələnin dibində mərhumun ayaqqabıları qoyulurdu. 

Söyüd ağacı xalq arasında sonsuzluq rəmzidir. Lənkəran-Astara bölgə-



Məhəbbət Paşayeva 

184 

sində yayğın olan inama görə söyüd ağacı o dünyada öz sahibinə mey-

vələr verəcək. Məzar üçün istifadə olunan qoltuqağacının məhz söyü-

dün budaqlarından olması bu inamların qalıqlarıdır. Şaxbəzəmə adəti 

barədə XVII əsr səyyahı Yan Streys də yazırdı ki, Şamaxıda çavan ada-

mın qəbrinin üstünə müxtəlif rəngli parçalar bağlanmış budaq sancır-

lar (243, s.156). 

Dəfndən sonrakı müddətdə bağlı xalq arasında yayılmış inanca 

görə ölü dəfn olunandan sonra onun ruhu 40 gün ərzində evinə qayıda 

bilər və bu müddət ərzində o, basdırıldığı yerlə evi arasında gedib gəlir. 

Buna görə də bu müddət ərzində mərhumun yaxınları ölünün ruhunu 

razı salmaq üçün müxtəlif ayinlər icra edirlər. Ümumiyyətlə, yas mər-

humun yad edilməsi, qohumların və həmkəndlilərin ona olan diqqət 

və hörmətini bildirən qədim ayinlər toplusudur. Bu ayinlərdə islama 

qədərki inanclar islam ayinləri ilə birləşərək özünəməxsus sintez mey-

dana gəlmişdir. Azərbaycanda dəfndən sonra 1, 3, 7, 40, verilməsi adəti 

var. Şəki-Zaqatala bölgəsində mərhumun 52-ci günü də qeyd edilir və 

“xeyrat” verilir. Mərhumun ruhunu razı salmaq üçün ehsan verib Qu-

ran oxudarlar. Adətə görə dəfn mərasimi bitən kimi mərhumun evində 

ehsan verilirdi. Ehsan ölümdən sonra ruhun əzab çəkdiyinə inanıldığı 

üçün, ölünun əzablarını yüngülləşdirmək üçün, ruhunu razı salmaq 

üçün verilən bir xeyriyyə yeməyidir. Türkiyənin bəzi bölgələrində eh-

san kimi məzar qapanmadan ölənin baş ucunda “dar torpaq” qurbanı 

kəsilər, qurban əti cənazə evinə gətirilər və axşam yasa gələnlər üçün 

bişirilərdi (123, s.103). Hələ islamdan öncə də qədim türklər ölünün 7, 

40 kimi günlərində qurban kəsər, yas tutar, qadınlar üzlərini cırıb saç-

larını yolardılar. Görünür, ölü üçün 3,7,40, 52 kimi günlərdə ayinlər 

icra etməsi türk inanclarının xüsusilə də, “ölü aşı” deyilən qədim bir 

ənənənin davamı idi (114, s.99). 

Oğuz rayonunda yayılmış adətə görə ölü düşən evdə 7 gün iş 

görülməzdi, heç kəs paltarını dəyişməzdi (61, s.82). Bölgədə ölmüş ada-

mın papağının çardaqdan asılı qalması ənənəsi də var idi. Bu ənənənin 

izlərini bölgə üçün səciyyəvi olan “Papağın paya başında qalsın” bəd-

duasında görmək mümkündür. 
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Adətə görə xeyir-şər məclislərindən evlərinə qayıdanlar bir cim-

dik duzu üç dəfə başına fırladıb ocağın üstünə atadılar. Bu bədnəzərə 

qarşı, şər qüvvələri qovmaq üçün edilirdi. 

Mərasim ayinlərində 40 sayı, həmçinin yas adətlərində mərhu-

munu 40-gününün xüsusi ayinlərlə qeyd edilməsi mühüm yer tutur. 

Xalq inancına görə 40 gün insanın ruhu ilə canı arasında əlaqə yaran-

dığı, yəni ruhun cana gəldiyi və ruhun candan ayrıldığı müddətdir. 

İnsan dünyaya nəfəslə-canla gəlir və can çıxdıqdan sonra ruha cevrilir. 

Bu proses 40 gün müddətində baş verir. Məsələn, ana bətnində uşaq 

40 gündən sonra canlanır, və ya insan öləndən sonra onun ruhu 40 

gün müddətində evi ilə qəbri arasında gedib-gəlir. Bu inancın nəticə-

sidir ki, doğuşdan sonra həm ana, həm də uşaq 40 gün gün hələ ölüm 

təhükəsini adlamamış sayılır. Hətta bununla bağlı xalq arasında “Zahı-

nın qəbrinin üstü 40 gün açıq olur.” deyimi də mövcuddur. Beləliklə, 

xalqın ölümlə bağlı təsəvvürlərinə görə, ruhun bədəndə canlanması və 

həmcinin bədəni tərk etməsi müddəti 40 gün sayılır. Buna görə də yas 

mərasimlərində 3, 7 sayları ilə bərabər 40 sayı da mühüm yer tutur. 

Ruhun o dünyaya 40 günün tamamında köçüb getməsi münasibətilə 

40 mərasimi icra olunur. Skiflərdə də yas mərasimlərində 40 sayı mü-

hüm yer tuturdu. Skiflərdə mərhumu 40 gün ev-ev gəzdirir, hər evdə 

onun şərəfinə yemək verilirdi (154, IV, s.73). 40 mərasimindən sonra 

40-ın səhəri sübh tezdən mərhumun qohumları yenidən yığışıb qəbr 

üstünə gedirdi. Daha sonra evdə ehsan süfrəsi açırdılar. Azərbaycanın 

Qazax, Şəki-Zaqatala kimi bölgələrində mərhumun 52- ci günü də yas 

mərasimi keçirilirdi. İnama görə həmin gün ölünün əti sümükdən ay-

rılırdı və bu proses çox ağrılı küçdiyi üşün mərhumun qohumları eh-

san verməklə onun əziyyətini yüngülləşdirməyə çalışırdılar. Bölgədə 

mərhumun 52-ci günü də xüsusi mərasimlə qeyd edilirdi. İnama görə 

həmin gün ölünün ətinin sümüklərdən ayrılıb göyə yüksəlməsi baş ve-

rir. 52-ci gündə də 40 mərasimində olduğu kimi Quran oxutdurub 

halva bişirilir, ehsan verilirdi. Bu adət Türkiyənin də bir çox bölgələ-

rində icra edilir. Anadoluda da ölünün 3, 7, 40 günlərinə əlavə olaraq 

52-si də qeyd olunur. Bu günlərdə ehsan kimi xeyriyyə işləri görülür, 
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yemək, halva verilir. 

Ölüyə hörmət hələ ibtidai dövrlərdən mövcud olmuşdur və ölən 

adama yas tutulması bir il davam edir. Ölənin ruhunun iztirablarını 

azaltmaq üçün ilinin tamamında da yas mərasimi keçirilir. Bununla 

bağlı bölgədə yayılmış adətə görə rəhmətə gedənin birinci ili sumah 

aylarında (Qeyd: Sumah ayı- Ramazan ayından əvvəl iki ay nəzərdə 

tutulur.) mərhumun yaxınları onun adına duz salaraq imam halvası 

bişirməli idi. Inanca görə əgər bu halva bişirilməsə mərhumun ruhu 

qapı-qapı gəzərək üzüm yarpağında borc alar. Ona görə də sumah 

aylarında imam halvası bişirilir və ölənlərin adına duz salınır (10, 

s.388). 

Ölülərin ruhuna hörmət məqsədilə qəbir ziyarəti ənənəsi bir çox 

türk xalqları kimi azərbaycanlılar arasında da geniş yayılmışdır. Xüsu-

silə də bayram günləri, ən əsas da Növruz bayramı ərəfəsində istər 

müsəlman, istərsə xristianlar yaxın qohumlarının qəbirlərini ziyarət 

edir, yemək, şirniyyat bişirib qəbir üstünə aparır, qəbirləri qaydaya 

salır, qəbir üstündə dualar oxuyurdular. Bu da çox qədim, şumer ideo-

logiyasınadək uzanan bir ənənəin qalıqları idi. Qədim Babil təqviminə 

görə il hər biri 30 gündən ibarət 12 aya bölünürdü. Qalan 5 günlük ay 

ilin sonuna, yəni martın axırına düşür və bu beş günlük ay ölənlərin 

ruhuna hörmət, ehtiram ayı hesab olunurdu (82, s.517-591). Qədim 

şumer təqviminə görə il sonu mart ayına təsadüf etdiyi üçün bu qədim 

şumer ənənəsi bu gün Novruz bayramı günləri ilə üst-üstə düşür. Hə-

min gün ölülərin qəbri ziyarət edilər, əcdad ruhları adına qazan asılar, 

bayram şirniyyatından qəbir üstündə paylanardı. Azərbaycanın bir çox 

bölgələrində bu gün “Ata-baba” günü və ya “ölü çərşənbəsi” (Novruzda 

bayram edilən dörd çərşənbədən biri yaxınların qəbirlərinin ziyarətinə 

həsr edildiyi üçün belə adlanırdı) adlanır. Türkiyənin Iğdır bölgəsində 

də Novruz bayramı ərəfəsində “Qəbir üstü”, və ya”Ölü bayramı” adlan-

dırılan bu ənənə mövcuddur. Burada da bayramdan öncəki çərçənbə 

və cümə axçamı günləri əhali məzarlığa gedərək ölülərinə fatihələr oxu-

durlar (117, s.206). Maraqlıdır ki, polietnik bölgələrdə həm müsəlman 
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əhali, həm də udilər kimi xristian əhali də bu ənənəyə riayət etməkdə-

dir. Bu, ata-baba günü mərasiminin köklərinin qədim şumer mədəniy-

yəti ilə bağlı olduğunu göstərur. 

Avarların, saxurların, rutulların yas mərasimlərində mərhumu kə-

fənə bürüyərkən əvvəlcə ölüyə təzə, dizədək gecə köynəyi geydirilərdi. 

“Ölü köynəyi” adanan bu köynəyin üstündən ölü kəfənlənərdi. Bölgə 

üçün xarakterik olan dəfn adətinə görə ölü üçün hazırlanan geyimdə 

işlənməmiş tikiş vasitələrindən istifadə edərdilər. Çünki inanca görə 

ölü “yeni həyata”, “yeni dünyaya” köçdüyü üçün bütün əşyaları da yeni 

olmalı idi. Azərbaycan yas mərasimlərinə xas olan saç yolma, hörüklə-

rin kəsilməsi kimi qədim adətlər avarlarda mövcud olmuşdur. Keçmiş-

də avarlar arasında ölənin anasının, bacısının, arvadının saçlarını di-

bindən kəsməsi adəti də vardı. 

Balakəndə yas mərasimləri zamanı avarların adətinə görə ölü ye-

rində zikr (Qeyd: zikr hərfən anmaq xatırlamaq deməkdir. Allahın isim-

lərini, bəlli duaları müxtəlif vaxtlarda söyləmək, təkrar etmək demək-

dir. Zikrdə əsas ünsür digər varlıqları unudaraq, Allahı anmaqdır. Ən 

üstün zikr “Lailahəilləllah”dır.) edilərdi. 70 min zikr edilərək mərhuma 

bağışlanardı. Bu zaman 70 kişi tərəfindən xorla mərhum üçün dua 

oxunurdu. Avarların adətinə görə zikr edildikdən sonra ehsan süfrəsinə 

südlü yayma, firni qoyulurdu (üyüdülmüş düyüdən hazırlanan yayma). 

Keçmişdə bölgədə yaşayan avarlar, xüsusilə də imkanlı ailələr 

dəfn mərasimindən sonra qəbrin yanında xüsusi otaq tikir və ya çadır 

qururdular. Molla 3-7 gün burada qalıb ölüyə Quran oxuyurdu. Avar-

larda 40 gün ərzində kişilər hər həftənin bazar ertəsi və cümə axşam-

ları qəbr üstünə gedir, qadınlar isə evdə ağlaşırlar. Ümimiyyətlə, böl-

gənin azərilər, avarlar, saxurlar, rutullar kimi müsəlman əhalisi də 40 

mərasimini, demək olar ki, eyni keçirirdilər. 40 mərasimi zamanı 40-

cı gün səhər sübh tezdən mərhumun qohumları yenidən yığışıb qəbr 

üstünə gedirdi. Daha sonra evdə ehsan süfrəsi açırdılar. Lakin avarlar 

qəbir üstünə gedərkən özləri ilə müxtəlif yemək, şirniyyat, meyvələr də 

götürürdülər. Sonra isə qəbir üstündə gətirilən yeməkləri bir yerə top-

layaraq öz aralarında bölüşdürərdilər Türkiyənin Trakya bölgəsində də 
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məzarlığa halva, bişmiş xoruz, pendir-çörək götürülür. Buna ”məzarlıq 

çörəyi” deyilir. Türkiyənin Tunceli bölgəsində də qəbir üstünə yemək 

gətirərək burada süfrə qururlar. Bu adətlər ölünün ildönümünün qeyd 

edilməsi ilə bağlı qədim yuğ mərasimini xatırladır. Goytürklərin də 

məzarların üzərinə yemək tökdükləri məlumdur (132,s.205-206). Gö-

ründüyü kimi, qədim türk yuğ mərasimləri əsrlər boyu bir sıra dəyi-

şikliklərə uğrasa da başlanğıcdan bəri mərasimin əsas elementlərini 

mühafizə olunmuşdur. 

Zaqatala rayonunda yaşayan avarlar qəbir üstünə gələrkən orada 

bir ağ çay daşı qoyub gedirdilər. Bir daha qəbir üstünə gələndə bu daşı 

o biri üzünü çevirirdlər. Bu adət Quba raynunun Buduq kəndində də 

mövcuddur. 

Saxurların dəfn mərasimləri zamanı Azərbaycanın digər bölgələ-

rində rast gəlinməyən spesifik bir ayin icra olunardı. Saxurlar ölünün 

üzərinə mixək səpərdilər. Bu ayində bitki kultunu qalıqları özünü gös-

tərir. Bu qədim ayinin izlərinə Türkiyənin və Orta Asiyanın da dəfn 

ayinlərində bir qədər fərqli formada rast gəlinirdi. Türkiyənin bəzi böl-

gələrində ölüm döşəyində yatan adamın rahat can verməsi üçün üzə-

rinə bir yaşıl yarpaq atılır. Orta Asiyada isə olünün üzərinə bu bitki-

lərdən “behiştin (cənnətin) iyi gəldiyi” düşüncəsilə qızılgül, reyhan, saf-

lor kimi çiçəklərin səpilməsi adəti var idi (185, s.145). Qədim mifoloji 

təsəvvürlərə görə dünya ağacının simvolu olan müqəddəs ağacların 

meyvələri, yarpaqları insanları cavanlaşdırır, onlara əbədi həyat bəxş 

edir. Azərbaycanlıların mifik təfəkküründə “dirilik ağacı” və ya “dirilik 

gülü” mühüm yer tutur (94, s.15) Görünür, saxurların ölünün üstünə 

mixək səpmək ənənəsi də bu mifik düşüncələrlə bağlı olub əbədi həyat 

simvolunu əks etdirirdi. 

Belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, azərbaycanlıların yas mərasim-

lərində islam ənənələrilə bərabər bir çox arxaik elementlər də qalmaq-

dadır. Ağaca xırda daşlar bağlanması, ölünün üzərinə mixək səpilməsi, 

güzgü qoyulması, şam yandırılması, alma qoyulması və s. kimi ayinlər-

də islama qədərki inancların bütün canlılığı ilə yaşadığını da görürük. 

Təbii ki, bu adətlərin bir qismi islamın yayılmasından sonra yeni dini 
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rəng alaraq islamiyyətin təsirinə qaynayıb qarışmış, bir qismi isə xalq 

inancları və sınamaları kimi xalqın yaddaşında qorunub saxlanmışdır. 

Azərbaycanda udi, ingiloy kimi xristian etnosların da dəfn-yas 

mərasimlərində bir sıra arxaik inamların izləri qorunub qalmışdır. XIX 

əsrdə udilər arasında ölümə işarət edən inamlar barədə Bejanov geniş 

məlumat vermişdir. Udilərin inamına görə əgər ayaqqabını soyunarkən 

ağzı üstə düşərsə, evdə kimsə öləcək və ya ərdə olan qadın iki qurşaq 

bağlayardısa əri ölərdi. Bundan başqa yemək zamanı ər-arvad qaşıqla-

rını dəyişməmələi idilər. Qaşığını dəyişənin ölə biləcəyinə inanılırdı. 

Udilər arasında yayılmış bir inama görə adamın yuxusuna bir neçə 

gecə dalbadal ölü girsə, soğanın suyunu sıxıb həyətə ataraq deməli idi: 

“Al payını, get və bir də gəlmə!” Əgər bu da kömək etməsə, yuxuda 

yenə ölü görülsə, demək, kiminsə öləcəyinə inanardılar (146, s.253). 

XIX əsrdə sağalmaz dərdə düçar olan xəstələrin ruhun köməyilə 

müalicə edilməsi adəti udilər arasında da yayğın idi. Bunun üçün xəstə 

“baxıcı” tərəfindən “qleyda”ya, yəni intihar etmiş bir adamın qəbrinə 

götürülərdi. Bazar və ya çərşənbə günü dəsmala bükülmüş sarımsaq, 

darı, kömür, dəmir parçası, yumurta, xəstənin kəsilmiş ayaq və əl dır-

naqları və bir su dolu saxsı qabı xəstənin yatağının altına qoyurdular. 

Səhəri gün xəstəni və bu şeyləri götürərək qəbiristanlığa yollanırdılar. 

Dəsmala bükülmüş şeyləri qəbiristanlıqda basdırır, qabdakı su ilə qə-

birin başı üzərində xəstənin əl-ayağı yuyulardı. Bundan sonra su qabı 

qəbrə çırpılaraq sındırılar, qəbrin üzərindəki daş çevrilərdi. 

Ölü ruhu, onun yenidən canlanması qorxusu ilə də bağlı inanclar 

bütün azərbaycanlıların dəfn-yas mərasimlərində olduğu kimi udilərin 

də yas mərasimlərində özünəməxsus yer tutur. Udilər də ölünün diri-

lərək insanlara, xüsusilə də uşaqlara xətər yetirəcəyinə inanaraq ölünü 

“xortlamış”, yəni yenidən dirilmiş, “xortdan”, “kaftar” kimi adlandirır-

dılar. Pis adamın öləndə də bəd ruha çevriləcəyinə inanan udilərdə 

buna bəzən “kaftar kosa” da deyirdilər və onun qarşısını almaq üçün 

müxtəlif tədbirlər görməyə çalışırdılar. Ölüdən qorxmuş və ya ölünün 

ardınca həddən çox ağlayıb-sızlayan adamı özünə gətirmək üçün onun 

köynəyi çayda yuyulduqdan sonra intihar etmiş adamın qəbri üstünə 
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götürülür. Yenə də daş çevirmə ayini icra edildikdən sonra köynək evə 

götürülərək xəstəyə geydirilir (167,s.248). 

Udilərdə də ölüm hadisəsi baş verən kimi tez bütün qohum-əq-

raba ölü düşən evə yığışır, ölünün yuyulması və ağlaşma ayinləri icra 

edilirdi. Maraqlıdır ki, udilər XX əsrin əvvələrinədək ölülərini paltarla 

deyil, kəfənlə dəfn edərmişlər (146, s.250). Lakin, görünür, udilər üçün 

ənənəvi olan bu dəfn adətəri 1836-cı ildə udilərin qriqoryanlaşdırılma-

ğa başlanması ilə tədricən aradan çıxarılmağa başlanmışdır və getdikcə 

udilər arasında ölüyə xristian ənənələrinə uyğun olaraq təzə paltar və 

ayaqqabı geyindirərək tabutda basdırmaq ənənəsi yayılmışdır. Yerli 

əhalinin məlumatına görə tabutla ölü dəfn etmək udilərin xaç suyuna 

çəkilməsi məcburiyyətindən sonra meydana çıxıb (27, s.158). 

Maraqlıdır ki, udilərin dəfn-yas mərasimlərini bir çox elementləri 

azərbaycan-türk adətləri ilə üst-üstə düşür. XIX əsrdə udilərdə ölünü 

yuyub kəfənlədikdən sonra adətə görə ölü duası oxunanadək hamıya 

yemək verilərdi. Ənənəyə görə meyid yuyulan yerdə 7 gün şam yandı-

rılar və oradan heç nə götürülməzdi. Bu qədim ənənəyə Azərbaycanda 

və Türkiyədə də rast gəlinir. Sarıkamış, Kars, Van, Ağrı, Ərzurum, Ma-

latya kimi Türkiyənin bir çox bölgələrində ölünün çıxdığı evdə 3, 7, 

bəzən isə 40 gün şam və ya lampa yandırılır. Bu ənənə ruhla bağlı 

inancın qalıqlarıdır. İnama görə nur, işıq ölümdən sonra ruha yardım 

edir, onun gəzib görmək istədiyi şeyləri tapmağa, yolu görməsinə kö-

mək göstərir (117, s.209). 

Udilərdə ölü ilə vidalaşmaq üçün meyid yuyulub kəfənləndikdən 

sonra həyətə çıxarılaraq “salaca” adlanan xüsusi yerə qoyulurdu. Tür-

kiyənin bəzi bölgələrində də tabut “sal ağacı” adlanır. Görünür, udilərin 

dəfn ayinləri ilə bağlı işlədilən “salaca” kəlməsi “sal ağacı”nın fonetik 

dəyişikliyə uğramış formasıdır. “Sal” sözü Azərbaycan dilində də möv-

cuddur. “Sal daşı” ifadəsi böyük, hamar, taxta kimi dümdüz daş məna-

sındadır. Udilər salacanın üstünə “xoci” adlanan ipək parça sərərdilər. 

Görünür, bu xaç və və ya haça sözündəndir. Salaca “hayati” adlanan 

ipək bağlarla iki yerdən bağlanırdı (146, s.250). Maraqlıldır ki, udilərin 

dəfn mərasimlərində adı keçən salaca, xoçi, hayati kimi kəlmələr türk 
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çoğrafiyasında da ölüm mənalı terminlərdir. Məsələn, Türkiyənin Ana-

dolu bölgəsində tabut “sal ağacı” (udi-salaca) adlanır, ölünü baş tərə-

fində qoyulmuş taxtaya “haça daşı” (udu-xoçi) deyirdilər (123, s.100). 

Türkiyənin Elaziğ bölgəsində isə ehsan süfrəsinə “hayat yeməyi” deyir-

lər. Həm udilərin, həm də türklərin qədim dəfn ayinlərində adı keçən 

“salaca”, ”xoçi-haça”, “hayati” kimi kəlmələr türk-udi mənəvi mədəniy-

yətinin etnoqenetik köklərindən xəbər verir. Qeyd etmək lazımdır ki, 

udilərdə də ölü üçün ağı deyib ağlamaq adəti var idi. Bu zaman ağıçı 

yüksək səslə ölünü mədh edər, qalan qadınlar isə xorla ağlaşardılar. 

Məlumdur ki, orxonlular, oğuzlar da kütləvi “ağlama” (yuğlaş) keçirir-

dilər. Əvvəlcə mərhumun yaxşı işlərindən, igidliklərindən danışıb, onu 

tərifləyirdi. Sonra qəmli havaya keçib ağı deyirdi. Toplananlar da hön-

kür-hönkür ağlayardı (94, s.300). Qeyd etmək lazımdır ki, qədim türk 

adəti olan ağlaşma (yuğlaşma) xristian olmaqlarına baxmayaraq udilər 

və ingiloylarda da mövcuddur. Göründüyü kimi türk xalqları üçün xa-

rakterik olan qədim yuğ mərasiminin izləri də udilərin yas mərasimin-

də açıq-aşkar özünü biruzə verir. 

Udilərdə daha bir qədim ənənəyə görə ağlaşmaya yığışan qadın-

lardan biri ölünün ağzını mumlayırdı. Bu ayinin izləri azərbaycanlılar 

arasında çox yayılmış “ağzını mumla” ifadəsində qalmaqdadır. Hələ Stra-

bon “cəsədə bal mumu sürtəndən sonra dəfn etmə” ayini qeyd etmişdi 

(219, c.XV,3,20). Ölünü dəfn edərkən mərhumun paltarlarından yalnız 

bir dəst ağlaşma üçün saxlayar, qalan bütün paltarları ölü ilə birlikdə 

basdırılardı. Antik müəlifflər də qeyd edirdilər ki, albanlar, cənazə ilə 

eyni zamanda sərvət və mallarını da dəfn edirlər. Maraqlıdır ki, Türki-

yənin də bəzi yerlərində cənazə ilə birgə ölünün sevdiyi bəzi əşyalar-

bəzək əşyaları, ayna daraq, yorğan və s. də dəfn edilir. Bu qədim alban 

ənənəsi Azərbaycanın bir çox yerlərində bir qədər fərqli formada qoru-

nub saxlanmışdır. Hazırda Azərbaycanın bir çox yerlərində ölən adamın 

mərəs (miras), “mərət”, “soxa”, “andır” kimi adlanan paltarlarının yox-

sullara paylanması ənənəsi mövcuddur. Ölüyə mənsub əşyaların keyfiy-

yət və dəyərindən asılı olmayaraq məscid, pir və ya yolçulara verilməsi 

ənənəsi məhz qədim soydaşlarımız olan albanların mirasla bağlı qədim 
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dəfn adətinin izlərini daşıyır. Qeyd etmək lazımdır ki, Türkiyədə də ölü 

paltarına “soyka” deyilir və ölənin geyimi paylanır. “Manas” dastanında 

da Kökatay ölürkən paltarları yoxsullara dağıdılır (119, s.8-11). 

Udilər ölünü türk qam-şaman ayinlərinə məxsus ənənlərlə- mu-

siqi ilə , zurna sıdaları altında dəfn edirlər. Məlumdur ki, türk xalqla-

rının şaman-qam ayinləri də musiqinin (ney, qaval, dəf) müşayəti ilə 

icra edilərdi (94, s.293). Maraqlıdır ki, hazırda Türkiyənin Anadolu 

bölgəsində də, xüsusilə Midyat, Savur tərəflərin dəfn mərasimlərində 

də zurna çalınır (109, s.113). 

Dəfndən sonra kilsəyə yığışan kişilərə “patarak” adlanan yemək 

(ehsan) verilirdi. Adətən “patarak”a xüsusi olaraq adam dəvət edilməz-

di. Arzu edən hər kəs, dini mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, bu ye-

mək mərasimində iştirak edə bilərdi. Qədim türk abidəsi “Manas” das-

tanında da Kökatay ölürkən ölü aşına kafir, müsəlman demədən hər 

kəs çağırılır (119, s.8-11). Adətə görə görə yas sahibi başsağlığına gələn 

hər kəsi yedirtməlidir, yedirtməsə günaha batardı. Varlılar da, kasıblar 

da eyni yemək süfrəsi açardılar. Udilərin yas süfrəsində adətən pendir, 

yəxni (Nic udilərinin mərasimlərində yaxni ən əsas xörəkdir. Kitabi-

Dədə Qorqud dastanında, həmçiinin Q. Zakirin şerlərində xatırlanan 

yaxni adi soyutmadır (106, s.72) qovurma, şiləxup (ət suyunda bişiri-

ulmiş düyü), suda bişirilmiş şabalıd, şərab olurdu. Bu yemək süfrəsində 

də qədim türk-azərbaycan ənənələri açıq-aşkar özünü biruzə verir. Ma-

nas” dastanında da yuxarıda təsvir etdiyimiz udi yas mərasiminin izləri 

müşühidə olunur: ehsan süfrəsində ətli plov və ayran da verilir (119, 

s.8-11). Keçmişdə varlı udi ailələri 3-7 dəfə “patarak” verirdilər. İkinci 

gün “patarak” məclisinə gələn hər kəs özü ilə plov və ya südlü yayma, 

şərab gətirirdi. “Patarak” məclisindən öncə dini mərasim icra olunurdu, 

sonra da qəbir üstündə keşişin iştirakı ilə dini ayin icra edilirdi, bundan 

sonra isə evdə “patarak” yeyilirdi. 3 mərasimində qadınlar özləri ilə 

bişmiş toyuq, fətir, kətə, şabalıd götürərək qəbir üstünə gedir, orada 

paylayar, özləri də yeyırdilər. Bu adət də qədim türk mərasimlərini 

xatırladır; Göytürklər də ölü məzarlarının üzərinə yemək götürürdülər. 

Hazırda Türkiyənin Muş bölgəsində də ölünün şərəfinə bütün kənd 
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əhli qəbiristanlığa dəvət edilir. Gələnlər özləri ilə halva, pendir, soyut-

ma yeməklər gətirirlər. Qurulan süfrələrdə yemək yeyilir və fatihə ilə 

süfrə qaldırılır (117, s.205). Beləliklə, udilərin bu adətində də qədim 

türk ənənlərinin izləri özünü büruzə verir. 3-cü gün “partal xayırsun” 

yəni paltar açdı mərasimi də keçirirdilər. Qəbiristanlıqdan sonra ölə-

nün evinə yığışan qadınlar onun paltarlarını evin ortasına sərərək ağı 

deyib ağlayardılar. Bu ənənə Azərbaycan türkləri üçün də xarakterikdir. 

Türkiyənin Anadolu bölgəsində, xüsusilə Midyat, Savur tərəflərin dəfn 

mərasimlərində də ölənin əşyaları bir ağac parçasına geydirilərək ətra-

fında dönülür (109, s.113). 

Udilərdə mərhumun yeddisi dəfn olunan gününün ya altıncı, ya 

da səkkizinci günü qeyd edilərdi. Səkkizinci gün yenə də dua oxuması 

üçün qəbir üstünə keşiş dəvət olunur. Bütün qohumlar, həmçinin ölü-

yuyan, tabut düzəldən, aşbaz da yas evinə dəvət olunurdu və ölənin 

paltarı ölüyuyana verilirdi. Buna bənzər mərasim Türkiyənin Fırat-Ela-

ziğ bölgəsində mövcud idi və qazma-kürək haqqı adlanırdı. 

Udilərin yas mərasimlərindəkı özünəməxsus adətlərdən biri də ölə-

nin paltarının bir nəfərə bağışlanaraq onu ölənin əvəzi hesab edilməsi 

idi. Qardaş paltarını geymiş şəxs ölənin bacıları üçün qardaş, ata, ana, 

baba, bacı paltarının geyən də ailədə onları əvəz edir (107, s.5). Azər-

baycan türklərində də mərhumun ailəsinə başsağlılğı verərkən “Allah 

əvəzini versin” təsəlli ifadəsi işlədilir. Eləcə də “ata əvəzi”, “bacı əvəzi”, 

“qardaş əvəzi” ifadələri də çox yayqındır. Görünür, udilərin bu günə 

qədər qorunub saxlanməş bu qədim adət Azərbaycan türklərinin də yas 

mərasimlərində vaxtilə mövcud olmuş və bu gün ancaq Azərbaycan yas-

la bağlı başsağlığı ifadələri formasında izlərini saxlamaqdadır. 

Qırx zamanı udilər yenə də mərhumun evindən yemək aparıb 

qəbir üstündə paylayar, mərhumun qırx şamları yandırılar, ağlaşardı-

lar. Ənənəyə görə şamlar sönənədək qəbr üstündə qalmaq tələb olu-

nurdu. Qəbiristanlıqdan yas evinə qayıdanlara ehsan verilərdi. İl də 

yeddisindəki qayda ilə keçirilirdi. 

Baharın gəlişi ərəfəsində Azərbaycanda olan yayğın “ata-baba gü-
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nü”, “ölü çərşənbəsi” kimi adətlər udilərdə də mövcuddur. Udilər ba-

harın gəlişi ərəfəsində qeyd edilən Zərəzərtər (Verbnoe Voskresenye) 

və Pasxa bayramında qəbirləri ziyrət edərlər. Verbnoe Vokresenye bay-

ramı günü kilsəyə axışan qız- gəlinlərdən yaxınları ölən varsa onlar 

burada kiçik uşaqlara meyvə payayardılar. Pasxanın ikinci günü hər kəs 

özü ilə plov, südlü yayma, mer-meyvə, şirniyyat götürürərək qəbiris-

tanlığa axışır. Günorta saat 2-3-də gətirilən bütün yeməklər yeyilir. 

Keşişlər bütün qəbirlərın üstündə bütün gün ərzində dua oxuyurlar. 

Bu proses axşamadək davam edir. 

Udilərdə yaxınlarının qəbrinin belə kollektiv ziyarət ənənəsi bir 

də sentyabrın ortalarında icra olunur. Spesifik bayramlarından biri 

olan “Tərəmə” bayramında da udilər valideynlərini, yaxın qohum-əqra-

basını yad edirdi. Sentyabrın ortalarında (sentyabrın 24-də) adətən ba-

zar günü keçirilən “Tərəmə” bayramında onlar qəbir üstünə plov, yay-

ma, şirniyyat və s. apararaq ölmüş qohum-əqrabaları yad edərdilər. 

İngiloyların da bir çox dəfn ayinlərində arxaik elementlər qoru-

nub saxlanmışdır. Oğuz və hun tayfaları, o cümlədən alban tayfaları 

üçün xarakterik olan yas mərasimlərində ağı söyləmək ənənəsi ingiloy-

lar arasında da geniş yayılmışdı. Hər bir ingiloy qadını bədahətən ağı 

deməyi bacarırdı. Bu ağıların əksəriyyəti sərbəst vəzndə olub azərbay-

canca, az bir qismi isə ingiloy dilində, xüsusilə xristian ingiloylarda 

deyilirdi. 

İngiloyların dəfn mərasimi zamanı uzun ətəkli köynək ənənəvi 

dəfn libası idi. Əsrlərdən bəri davam edən adətə görə qadının meyidi 

yuyulub paklanandan sonra kəfənə bükülməzdən əvvəl ona tuman-

köynək geydirilirdi (75, s.140). Türkiyənin bəzi bölgələrində də ölüyə 

alt paltarı, hətta papaq və corab geydirərlər. Türklərdə ölən qadına 

yeni tikilən paltar geydirmək ənənəsi də vardır. Qadının başına yaşıl 

və qırmızı parça sarılır, üstünə tülbənd, ayağına corab geydirilir (114, 

s.99). Orta Asiyada da qadın meyidinin dəfn libasında bu adətə əməl 

edirdilər. Özbəkistanın Əndican əyalətinin dəfn mərasimlərində qadın 

kəfənlənməmişdən ona qırmızı rəngli tuman (şarovar) da geydirilərmiş 

(185, s.144). 
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Xristian ingiloylar mərhumu qəbirə qoymazdan əvvəl paltarlarını 

səliqə ilə qəbirin içinə altdan qoyurdular. Görünür, bu adət də alban-

lardan qalmışdır. Strabon albanların ölünün bütün şəxsi şeylərinin 

onunla bərabər qəbrə qoyduqlarını və ata malına sahib olmadıqlarını 

yazırdı. Ölünün paltarları ilə birgə dəfn olunması ənənəsi Göytürklərdə 

də mövcud olmuşdur (114, s.99; 112, s.199). Hun türkləri ölən atalarını, 

tayfa başçılarını dəfn edərkən onlara qızıl işləməli əlbisələrini geydirib 

tabuta qoyardılar (117, s.198). 

İngiloylarda üç mərasimində “xaşlı qorqot” adlı mərasim yeməyi 

bişirilərdi. Bu yeməyi hazırlamaq üçün sarı buğdanı yuyub döyür, buğ-

da nişastası hazırlayır, qaynar su, baş soğan, “niqozi” adlanan döyül-

müş qoz ləpəsi, bişmiş qaxac (Qeyd: Qaxac adətən cəmdəyin qabırğa 

və döş hissəsindən hazırlanırdı. Qurutmazdan əvvəl qaxac ətini dilim-

ləyib bol-bol duzlayır, sonra “dəmini götürmək üçün” 2-3 gün ağzı 

örtülü qabda saxlayırdılar. Ət özünü tutandan sonra asma üsulu ilə 

onu zəif təndir və ya ocaq istisində qurudurdular. Ətin nəmliyi çəki-

ləndən sonra qaxacı damdan asıb qış üçün tədarük görürdülər. Ümu-

miyyətlə, ingioylar qədim türk tayfaları üçün xarakterik olan əti uzun 

müddət saxlamaq üçün qovurma, bağırsaq doldurması, qaxac hazırlan-

ması kimi qədim ənənələri günümüzə kimi yaşada bilmişlər. Bu adət 

Xınalıqda da qalmaqdadır.) istiot, zoğal turşusu və duz əlavə edirlər. 

Xörək qatılaşana yaxın əvvəlcədən bişirilmiş xaş əlavə olunur. Ümu-

miyyətlə, bir çox türk xalqlarında kəllə-paça (xaş) yeyilməsi ölümə işa-

rətdir. Məsələn, türkmənlərdə doğumdan sonra qadın 40 gün kəllə-

paça yeməməlidir, yoxsa ölən olar (130, s.347). Ənənəvi ingiloy yemək-

lərindən olan usurum, çiçnaqur, əliabbas çilovu, qorqod, girs, yayma, 

maxara, cincinax da mərasim yeməkləri idi. Bunlardan bir çoxu bütün 

bölgə üçün xarakterik idi. Məsələn, çilov, qaxac hazırlanması, maxara, 

yayma və s. İngiloylar qəbir üstünə gedərkən mütləq mərasim yeməyi 

kimi maxara da bişirib aparırdılar. Azərbaycan türkləri yuxa arası hal-

vanı ehsan kimi qəbir üstündə payladığı kimi, ingiloylar da maxaranı 

qəbir üstündə paylayardılar (Qeyd: Maxaranı bişirmək üçün südə un 

qatıb sıyıq horra halına salınır. Qızmış sacın üstünü qoyun quyruğu 
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ilə yağlayandan sonra un horrrasından bir çömçə götürüb sacın tən 

ortasına tökülür. Məhlul hər tərəfə yayılaraq ulduz şəklinə düşürdü. 

Maxaranın bir üzü bişəndən sonra o biri üzünə də çevirilərək bişirilir. 

Bundan sonra maxaralar kərə yağı ilə yağlanıb lay-lay bir siniyə yığılır.) 

Maxara sözü türkmənşəlidir. Türkiyə türkcəsində makara dolaq de-

məkdir. Bölgədə də sap dolağına mağara deyirlər. Əslində maxara ye-

məyinin bişirilmə özəlliyi də dolağın ora bura fırlanmasını xatırladır. 

Belə ki, maxara bişirilərkən sacın tən ortasına tökülən hörra kimi olan 

məhlul dolaq kimi ora-bura çevrilərək hər tərəfə axıb gedir. 

İngiloyların yas mərasimlərində “barı” adlı yemək də hazırlanardı. 

Malın içalatını - qarın, qursaq, ciyər, dalaq və s. təmizləyib yuyandan 

sonra onların hərəsindən bir dilim götürərək uclarını birləşdirir və tə-

mizlənmiş şirin bağırsaqla topa halında birgə bağlayırdılar. Bağırsağın 

qalan hissəsini dilimlərə dolaya-dolaya onun digər ucuna çatdırıb yenə 

də birgə düyünləyirdilər. Bu qayda ilə sarınmış dilim dəstələrini lay-lay 

tavaya düzəndən sonra soğan, istiot, duz, su əlavə edib yağına düşənə-

dək vam odda bişirilirdi. “Barı” ingiloyların yas süfrəsinin tipik yeməyi 

sayılırdı (75, s.177). Maraqlıdır ki, ingiloyların milli yeməyi olan “barı”, 

Qaşqay türklərində (İranın İsfahan, Şiraz, Firuzabad, Köhlükiyə, Boyu-

rahmet,Buşehir, Huzistan bölgələrində yaşayanböyük bir türk boyudur 

(116, s.14) “türki kabab” kimi tanınan və onların da ənənəvi milli yemə-

yinin eynisidir (116, s.23). 

Qax rayonunda yaşayan ingiloyların ölü üçün 40 gün ərzində 

ehsan verməkdən başqa, ildə iki dəfə ölünün şərəfinə ümumi ziyafət 

təşkil edirdilər. İngiloyların yas mərasimlərində Azərbaycanın bir çox 

bölgələri üçün xarakterik olan “Adna” adlı qədim bir adət də icra edi-

lirdi. İnanca görə ailənin rəhmətə getmiş üzvlərinin ruhu hər həftənin 

bazar ertəsi və cümə axşamı öz ocaqlarına gəlir. Buna görə də ingiloy-

lar əcdad kultu ilə bağlı olaraq öz əcdadlarını unutmadıqlarını nümayiş 

etdirmək və onların ruhunu yad etmək üçün ocaqda qazan asıb “duz” 

tökürdülər (75, s.169). Adna mərasimi zamanı plov bişirərkən bölgədə 

şabalıd və qoz ləpəsindən çox istifadə edirdilər. 

ləzgilərin dəfn-yas mərasimləri ilə bağlı ayinləri Quba-Xaçmaz 
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bölgəsi əhalisinin yas ənənələri ilə, demək olar ki, eynilik təşkil edir. 

Dəfn-yas mərasimlərində daş kultu, su kultu kimi arxaiki elementləri 

özeündə əks etdirən bir sıra ayinlər ləzgilər arasında da yayğındır. 

Tatlarda ölümə işarətlə bağlı inamlar. Tatlar da qarğanı, sağsa-

ğanı, qaranquşu öldürməyi günah sayır, xüsusilə də qaranquşu öldür-

məyin ailəyə ziyan gətirəcəyinə inanardılar. Qarğanın qəfil görünməsi 

isə təzə xəbərə işarə idi. Lakin bunun bəd, ya da xoş olacağı bilinmir. 

Tatların “künkür” adlandırdığı bayquş da bəd xəbər gətirən quş kimi 

tanınır. Tatlar da göydə axan ulduz görəndə “Allah rəhmət eləsin”de-

yirlər. İnama görə ulduzun sahibi öləndə onun ulduzu da axır. Tatlar 

qulaq cingildəməsini də ölümə bağlayırlar. Qubanın Gümür, Ördüc, 

Cimi və Qonaqkənd kəndlərində yayğın olan bir adətə görə birinin 

qulağı cingildədikdə həmin adam üzünü cingildəyən qulağı tərəfə çe-

virib deyirdi: 

 

Mürdən bə biyarmə 

Kəfən bə gərdənmə... 

Tərcüməsi: Ölüm yadımda 

Kəfən boynumda... (43, s.81) 

 

Kəsilmiş saç, dırnaq, çıxmış diş də ölümlə bağlı ünsürlərdir. Tatla-

rın inamına görə bədənin bu ölü hissələrini hara gəldi atmaq olmaz. 

Cünki bu ünsürlər ölü olduğu üçün atıldığı yerlərə bəd ruhlar yığışar. 

Buna görə də bu tullantılar xarabalıq, qəbiristanlıq, kimi istifadəsiz yer-

lərə atılmalıdır. Tatların bu inamı Zərdüşt təlimi ilə əlaqələndirilir. Zər-

düçt dinində də bədənin bu canlı hissələrini çölə atmaq qadağan edilirdi 

(yenə orada). Lakin bəzən tatlar arasında tökülən saçlarını, kəsilən dır-

naqlarını ömrünün sonunadək saxlayan və onunla birlikdə basdırılması-

nı istəyənlər də var. Lahıcda yaşayan tatlar arasında da əl və ayaq dır-

naqları bir gündə tutulması ölümə işarət idi. Lahıclılar arasında yayğın 

olan inama görə əl və ayaq dırnaqları bir gündə tutulardısa gələn dəfə 

öz dırnaqlarının əvəzinə ölənlərdən birirnin dırnağı uzanarmış. Lahıc 
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əhalisi arasında dırnaq tutulması ilə bağlı XIX əsrdə aşağıdakı xalq inanc-

ları yayğın idi: “Yaxın dostun evində dırnaq tutmaq onunla ədavət sax-

lamaq istəyini ifadə edir.” Əl və ayaq dırnaqları bir gündə tutulsaydı, 

inama görə gələn dəfə öz dırnaqlarının əvəzinə ölənlərdən birirnin dır-

nağı uzanarmış. 

Tatlarda da vaxtsız banlayan xoruz ölümə və ya pis xəbərə işarədir. 

Sasani dövründə vaxtsız banlayan xoruzun səsi müqəddəs ruhlarıdan 

birinin gözlənilən bədbəxtlik haqqında insanlara edilən xəbərdarlıq kimi 

qiymətləndirilirdi. Tatlara görə vaxtsız banlayan xoruzun 3 gün müddə-

tində pipiyini kəsmək lazımdır. Əgər xoruz yenə vaxtsız banlamaya da-

vam edərsə onda onu başı kəsilməli idi. Lahıcda yayğın olan inama görə 

pışik öldürmək bədbəxtçiliyə işarədir, bu zaman ev yiyəsinin oğlu olər, 

oda da su tökmək ölümə işarətdir. Oda su tökənin oğlunun öləcəyinə 

inanılar. Lahıcda ölümə içarət edən əlamətlərdən biri də “Təndirdən çı-

xan ilk çörəyi kişi yeyərdisə onun arvadı ölərdi. Bu çörəyi yalnız qadın 

yeyə bilərdi. 

Tatların inancına görə yuxuda üz qırxmaq, diş çəkdirmək, suda 

qərq olmaq ölümə işarət əlaməti sayılırdı. Saf su yaxşı xəbər, bulanıq su 

pis xəbər kimi yozulurdu. 

Tatların fikrincə ölüm yüngül ölüm və ağır ölüm kiimi növlərə 

ayrılır. Rahat və tez çan verən adamın ölümünə “bəxtəvərə mürdən” 

(xoşbəxt ölüm) deyirlər. İnama görən çətinliklə can verən insanın ruhu-

nu göylər qəbul etmək istəmir. Belə adamın həyatında nə isə böyük bir 

günah işlətdiyinə inanırlar. Belə ölüm üçün tatlar “yazuqəcanü nəbədür-

marən” (Yazığın canı çıxmır”) deyirlər (43, s.75). 

Tatlarda ölüyə əl vurmağın zərərli olduğuna inanırlar. Tədqiqatçı-

lar bu qədim dini inamı da Zərdüşt dini ilə əlaqələndirirlər. Zərdüşt 

dininə görə də cəsəd murdardır və onun ruhu və canı yoxdur. Ölü insan 

bədəni pis qüvvələrin yığıldığı yerə çevrilir və bu qüvvələr ilk növbədə 

meyidə toxunan adama ziyan yetirir. Tatların inamına görə ölüyuyanlar 

da “napak” sayılırdılar. Onlar özlərini yuyub pak olunca onlarla həm-

söhbət və ya yol yoldaşı olmaq olmaz. 

Azərbaycan mifologiyasındakı “əbədi həyat suyu”, “dirilik suyu”na 
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inama tatların da dəfn-yas mərasimlərində rast gəlnir. Tatlar ölməkdə 

olan insanın boğazına şərbət tökərdilər. Bu ənənə Azərbaycan dəfn-yas 

ənənlərində də mövcud idi. Hətta bununla bağlı “öləndə bir içim su 

vermək” ifadəsi bu günədək dilimizdə qalmaqdadır. “Avesta”ya görə də 

ölməkdə olan insanın boğazına əbədi həyat suyu sayılan şərbət tökül-

məli idi. 

Tatlarda da şər qarışanda ölünü basdırmazlar, səhəri gözlərlər. 

Bütün gecəni ölünün başı üstündə müxtəlif dualar oxuyurdular. Bu adət 

Azərbaycanın hər yerində mövcud idi. Ölünü gecə tək qoymurdular. 

İnama görə “şeytanlar cəsədi dəyişə bilərdi”. Bunu üçün onun qarnına 

və sinəsinə 2-3 kq ağırlığında iki daş qoyardılar. Keçmişdə Quba tatları 

arsında adam öıdürülən yerə daş atırdılar ki, belə hadisə bir daha təkrar 

olunmasın. Bu adətlər daş kultu ilə bağlı qədim ənənələr idi. Olünü dəfn 

etməyə aparmadan öncə tabutu 3 dəfə qaldırıb yerə qoyurdular ki, bu 

sonuncu itki olsun. Ölünün əl-ayaq dırnaqları tutulurdu. Görünür bu 

ənənin təsiri ilə əl və ayaq dırnaqlarının eyni gündə tutmaq pis əlamət 

sayılırdı. Bunun evdən ölü çıxacağına işarət olduğuna inanılardı. 

Tatların dəfn etmə adətlərində Qafqaz Albaniyası əhalisi üçün xa-

rakterik olan ölü ilə birlikdə əşyalarının basdırılması, yanına məişət əş-

yaları qoyulması kimi qədim dəfn ənənələrinin izlərini də görmək müm-

kündür. Bu ənənə islam dini ilə bir araya sığmasa da hələ də qadının 

qəbrinə bəzən boyunbağı, qolbaq qoymaq, uşaq qəbrinin üstünə qab-

qacaq, gəlincik, bələk və s. qoymaq, qəbir üstünə çörək, şirniyyat, halva 

qoymaq kimi adətlərə də rast gəlinir. XIX əsrin əvvllərində bir lahıclı ev 

tikərkən qədim qəbir abidəsinə rast gəlmişdi. Bu qəbirdən bir neçə qızıl 

əşya və kiçik qəndillər çıxmışdı (Həmin vaxtdan bu qəbir yeri Lahıcda 

pir kimi sitayiş edilməyə başlamışdı. Bu yerin müqəddəsliyinə inanan 

yerli əhali arasında pirlə bağlı bir sıra möcüzəvi güçü ilə bağlı rəvayətlər 

yayılmışdı. Bunlardan birinə görə piri ziyaət edən bir qadın buradan bir 

tay qızıl sırğa tapıb evinə götürdüyü üşün bir müddətdən sonra kor 

olmuşdu (236, s.48). 
Dəfn mərasimləri zamanı ölünün götürüldüyü yerdə 3 gün çıraq 

yandırıması ənənəsi Azərbaycanın bir çox yerlərində olmuşdur. Məsələn, 
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Gədəbəydə ölü dəfn edildikdən sonra məzarlıqda 3 gün “lopa” yandırılır. 

Bu ənənə Şəki-Zaqatala böıgəsində də, xüsusilə də udilərin dəfn mərasi-

mi üçün xarakterik idi. Türkiyədə də yayğın olan bu ənənə ruhların 

varlığına inamla bağlıdır. Qədim inanclara görə bu adət axirət dünyasına 

gedən yolu işıqlandırmaq üçün ira edilirdi. 

Tatlar 3 mərasimini “səşəvə” (3gecəlik) adlandırıır. Ölünün basdı-

rılmasından sonra ölənin şərəfinə 3 gün müddətində hər axşam ehsan 

verən tatlar bişirilən yeməkdən ölünün ruhunun da payını ayırıb bir 

qabda qoyurdular. İnama görə ölənin ruhu bu günlərdə evdə dolaşır. 

Ruh və can inamı inamı ilə bağlı tatlarda can verməkdə olan adam üçün 

deyirlər ki, “Ruhu dürmare, ama canü nədürmare” (Ruhu çıxıb, ancaq 

canı çıxmır). Tatlarda ruh insan beyni ilə eyniləşdirilir. Məsələn, dəli 

olmuş adamın canı olsa da, ruhunun onu tərk etdiyini düşünürlər. İna-

ma görə ruh bədəni tərk etsə də ondan çox aralanmır. Bu inamdan 

qaynaqlanaraq tatlarda insan kölgəsinin də onun ruhu olduğuna inanı-

lardı. Buna görə də tatlar öz kölgələrini görəndə dua edərək salavat 

çevirərmişlər. Məlumdur ki, xalq inancına görə ruh quş, ilan vəs. şəkildə 

evə gələ bilər. Tatlarda da bu inamla bağlı olaraq ölənin ruhuna hörmət 

əlaməti olaraq evdə yuva salmış quşu və ya evdə görünən ilanı incitmək 

olmazdı. 

Tatların inamına görə insanın ruhu bədəndən çıxandan sonra 3 

“əbədi” dünyaya gedə bilər: cənnətə; cəhənnəmə; ya da tatların özlərinin 

ifadə etdiyi kimi nə cənnətə, nə də cəhənnəmə, yəni orta dünyaya. Bura 

etdikləri pisliklərlə yaxşılıqların eyni dərəcədə olan adamlar gedər. Üç 

əbədi dünya ideyası Zərdüşt təlimində də mövcuddur. 

Tatlar ruhi xəstəliyə tutulmuş adamı müalicə etmək üçün “ruhla 

danışa bilən”, tatların “çingir” adlandırdıqları (cinləri tuta bilən) xüsusi 

adamlara müraciət edirlər. “Cingir”, “cinli”nin bədənindən cinləri çıxart-

maq üçün içərisində sap, qara toyuq tükü, sümük parçası, ayı dırnağı 

olan bir piyalə suyu xəstəyə içirir. Toyuq tükü və ayı pəncəsini yandıra-

raq külünü qəbirstanlıqda basdırır, xəstənin bədəninə çubuq vurmaqla 

cinləri onun bədənindən qovmağa çalışırdı. Falçı xəstənin alnından baş-
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layaraq ayaq dırnaqlarının ucunadək su çilələyir, sonra da çubuq vura-

raq xəstənin barmağının ucunda dayanmış çini başqa bir yerə qarğının 

və ya kuzənin içinə köçürüdü. Qeyd etmək lazımdır ki, tatların icra et-

diyi bu magik ayin Avestadan gələn qədim bir ayinin izlərini daşıyır. 

Avestada da iblisin xəstənin bədənindən qovulması üçün xəstənin alnın-

dan tutmuş ayaq barmaqlarının ucuna kimi müqəddəs su çilənir. Qədim 

inama görə iblis xəstənin alnında, çiyinlərində əllərinin içində, dizlərində 

və s. gizlənə bilərdi. 

Ruhun müqəddəsliyi ilə bağlı tatlar arasında belə bir adət də var. 

Əgər toy günü kimsə ölərdisə toydan bir müddət keçəndən sonra ölənin 

ruhunu razı salmaq üçün şənbə günü onun qəbri üstündən torpaq gö-

türərək toy evinin ağsaqqalına verilir. Evin ağsaqqalı ruhun törədə bilə-

cəyi xata-bəlanı öz üzərinə çəkmək və olənin ruhunu razı salmaq üçün 

bu torpağı həyətdə qəbul edərək önləyici mərasimlər icra edir; ruh duası 

oxuyur, torpağın üzərinə su çiləyir, ruh sahibinin könlünü almaq üçün 

ona nəzir deyir. Yalnız bundan sonra ruhun zərərləşdirildiyinə inanaraq 

torpağı evə aparır, qapının üstündən asır və gənc ər-arvad onun altın-

dan keçir. İnama görə bundan sonra ruh sahibi gənclərə daha zərər 

yetirməz, əksinə cavanlara xeyir-dua verər. Keçmişdə bu mərasimin so-

nunda, yəni gənclərin ölü torpağının altından keçməsindən sonra məclis 

quruliur, süfrə açılırdı. Bişən xörəkdən bir qab da ölənin ruhu üçün 

süfrənin başında çəkilib qoyulardı. 

Tatların da dəfn mərasimlərində islamaqədərki daş kultu (ölünün 

üstünə, qaldırıldığı yerə daş qoyulması), oda sitayiş (zamanı ölünün gö-

türüldüyü yerdə 3 gün çıraq yandırıması) ruhla bağlı qədim inancların 

qalıqları özünü bürüzə verir. 

Yəhudilərdə də ölünün ruhu qarşısında qorxu var idi. Dəfnə gələn 

hər kəs ölüyə yaxınlaşır, ondan sağlığında onu incidə biləcək hərəkətlə-

rinə görə bağışlanmağını istəyirdi. Yəhudilərdə bu ayin “abrufen” adlanır 

(230, s.326-329). İbtidai inamlar görə can verən insanın yanında bərk-

dən ağlayanda və ya onu çağıranda ölünün ruhu geri qayıda bilər. Cə-

nazə ayaq tərəfi qapəya doğru qoyulurdu. Bu pis qüvvələrin uzaqlaşdı-
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rılmasını simvolizə edirdi. Safarad icmalarında 7 dəfə qəbirin başına dö-

nürdülər. Dağ yahudilərində şiva adlanan dəfndən sonra 7 gün ərzində 

yaxın qohumlara (ər, arvad, baçı, qardaş, ata-ana, övlad) işləmək, saç-

saqqal kəsdirmək, isti su silə yuyunmaq qadağan idi. 

Dağ yəhudiləri itin ulamasını eşidən kimi qapının kandarında yerə 

bıçaq, qayçı kimi metaldan olan bir şey sancardılar. Onların inamına 

görə pis ruhlar metaldan qorxduqları üçün qapıdan içəri girə bilməsin-

lər. Yəhudilər gecə vaxtı suya gedərkən özləri ilə polad və ya əşya apa-

rardılar və su olan yerdə başları üzərində havada yellədirdilər. Beləliklə 

də, onlar özlərini su pərisi Serovidən mühafizə edirdilər (61, s.91). 

Əsrlərin sərt sınağından çıxan, öz dilini, mədəniyyətini və ənənə-

lərini qorumuş olan Xınalıq kəndinin 8 qəbiristanlığı var. Məzarların 

çoxu 3-4 qat bir-birinin üstündə qazılıb. Köhnə qəbirlər olduqca enli və 

uzundur. “Cabbar baba “ pirinin yerləşdiyi qəbiristanlıq kəndin ən qə-

dim qəbiristanlığı olmaqla yanaşı ən güclü və qədim piri də sayılır. Xı-

nalıq kəndinin cənub hissəsində yerləşən “Xıdır Nəbi” pirində qədim bir 

yas adətinin izlərinə rastladıq. Etnoqrafik materiallardan aydın olur ki, 

keçmişdə Xıdır Nəbi pirinə gələnlər qədim bir ayin icra edərək ziyarət-

gahdakı qəbirin bir küncündə yağış damcılarının toplandığı çökəklikdən 

palçıq götürüb alınlarına yaxırdılar (177, s.59). Bu adətə Azərbaycan 

ədəbiyyatında- Y.V.Çəmənzəminlinin əsərində də təsadüf edilir. Azər-

baycanda qədim yas adətinə görə hörmətli və əziz bir şəxs öləndə hüzr 

sahibi və hüzrə gələnlər başlarına, paltarlarına palçıq sürtərlərmiş. Ma-

raqlıdır ki, Kərkük dolaylarının yas mərasimlərində bu adət indi də möv-

cuddur (88, s.31). Görünür, Xınalıqda da keçmişdə bu yas adətinə riayət 

edilirmiş və tədricən bu ənənə yalnız müqəddəs əcdadın dəfn olduğunu 

ziyarətgahda icra edilmişdir. Xınalıqlılar insan nəfəsinin ruh olduğunu 

düşünür, və insan ölərkən nəfəslə birgə onun bədənindən ruhun çıxma-

sına inanırlar. Xınalıq kəndinin səkkiz qəbiristanlığı var. Kənddə Ziyad 

təpəsi deyilən yerin başından tutmuş ayağınadək, kəndin içərisindən tut-

muş Rutsoş və Dəyirmançay çayının sahillərinə kimi görünən saysız he-

sabsız qəbirlərin qədim tarixi olduğu şübhəsizdir. Xınalıq qəbiristanlıq-

larında qəbirlərin çoxu olduqca iri və nəhəngdir Xınalıqdakı qəbirlərin 
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bəziləri 3 mərtəbəlidir. Burada qəbirlər bir birinin üzərində yerləşir. 

Qrız kəndində yaşlı adamların söylədiyinə görə bu kənddə 7 qəbir üst-

üstə yerləşir. Bu kəndin qədimliyinə dəlalət edir. Kənddə nəsli qəbiris-

tanlıqlar məhəllələyə yaxın yerləşir. 

Lənkəra-Astara bölgəsinin dəfn mərasimlərində spesifik cəhətlərə 

o qədər də təsadüf olunmur. Mərhumun 3, 7, 40 mərasimləri, ilinin 

keçirilməsi, ehsan verilməsi Azərbaycan türkləri ilə eyniyyət təşkil edir. 

Bölgədə XXəsrin əvvəllərində qeydə alınmış spesifik adətlərdən biri ölü-

nün üzünə qara yaylıq atırlar (225, s.41) Xalq inamına görə hər bir adam 

həyatında heç olmasa bir dəfə ölü yumalıdır ki onu da o dünyada yu-

sunlar. Ölünü yuyan dəfndən sonra mütləq çayda və ya hamada çimm-

məlidir. Ölü yuyulan yerdə biri ölünün baş ucunda, biri ayaq tərəfində 

olmaqla iki çıraq yandırılardı. Bu adət udilərdə var. Bu ayinin evdən 

ölümü qövmaq və ya ölənin ruhunun axirət evinə gedən yolunu işıqlan-

dırmaq üçün edilirdi. Ölünü yuyub kəfənlədikdən elə kəfənin öz parça-

sından çıxarılan iplərlə 3 bağlayırlar. Ölünü yuyan onun paltarını alır. 

Bu ənənə Türkiyədə var və “qazma-kürək haqqı” adlanır. Cənazə qəbii-

ristanlığa “salaca”adlanan xərəkdə aparılır. Bu udilərdə də belə adlanır. 

İmkanı olan talışlar XX əsrin əvvəllərinədək ölənin qəbri üstündə çadır 

qururdu, burada molla 3 gün Quran oxuyurdu. Bu adət Şəki Zaqatala 

bölgəsində avarlar arasında da mövcud olmuşdur. Qəbiristanlıqdan evə 

dönən qohum-əqrəba ənənəyə ölü yiyəsinə ehsan verilməsində kömək 

olsun deyə evlərində yemək hazırlayıb gətirər və ya pul verərdilər. Qeyd 

etmək lazımdır ki, hazırda Azərbaycanda ölü yiyəsinin evinə yemək bi-

şirib gətirilməsi ənənəsi sıradan çıxsa da, bu adətə Türkiyədə hələ də 

riayət olunmaqdadır. 

Lənkəran-Astara bölgəsinin qədim qəbir abidələrində arxaik inam-

ların izlərinə daha çox rast gəlmək mümkündür. Astara-Lənkəran böl-

gəsində qəbir yerlərində alma, palıd ağacları əkilməsi ənənəsi mövcud-

dur. Almanın əbədiyyət, ölümsüzlük simvolu olduğunu yuxarıda qeyd 

etmişdik. Qədim mifik təsəvvürlərə görə alma Dünya ağacının rəmzidir. 

Bölgədəki qədim qəbir abidələri, xüsusilə də Lənkəran rayonunun Cil 

kəndində və Lerik rayonunun Xənəgə, Masallının Xişkədərə, Yardımlının 
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Gilər kəndlərindəki insan fiqurlu başdaşları olan qəbir abidələri maraq 

doğurur. Antropomorf qəbir daşlarına adətən qədim qəbiristanlıqlarda 

rast gəlinir və belə daşlar yerli əhali tərəfindən müqəddəs sayılır. Ma-

raqlıdır ki, qədim qəbiristanlıqlarda rast gəlinən və yalnız türk xalqları 

üçün xarakterik olan daşdan kobud şəkildə yonulmuş insan heykəllərin-

dən ibarət olan balbal qəbir daşları Azərbaycanın yalnız cənub-şərq böl-

gəsində qeydə alınmışdır. XIII-XIV əsrlərə və bəzən də daha erkən dövrə 

aid edilən bu heykəllərin əksəriyyətində islam dininnə görə qadağan edil-

diyi üçün insan sifəti təsvir edilməsə də bölgədə insan üzünün də təsvir 

olunduğu insan fiqurli qəbir daşlarına rast gəlinir. Belə fiqurlardan biri 

Astara diyarşünaslıq muzeyində saxlanılır, digərinə isə Yardımlı rayonu 

ərazisində rast gəlinmişdir. İnsan fiqurlu qəbir daşları Sibir, Türkiyənin 

(Arpaçay bölgəsində) kimi türk xalqlarının yaşadığı ərazilər üçün xarak-

terikdir. Sibir balballarının mənşəyi çox qədimdir... və türk qəbilələrinə 

mənsubdur (92, s.9). Koqay kənd qəbiristanlığında, Arus qəbiristanlı-

ğında, Lerik rayonu yaxınlığındakı meşəlikdə yerləşən Cəngəmiran kənd 

qəbiristanlığında da insan fiqurlu baş daşılarına rast gəlinir. Cəngəmiran 

qəbiristanlığında müxtəlif ölçülü qoçdaş, sarkofaq şəkilli qəbirüstü daş-

lara da var. Qoçdaşlar ox, kaman, xəncər, ibriq, nəleynlə, baş daşları isə 

əsasən günəş simvolu, həndəsi ornamentlərlə bəzədilmişdir. Bu abidə-

lərdə yazı yoxdur. Tanğərud kəndində də qəbirlərdə qoyun, yəhər (ca-

haz), dəvə yəhəri, quş, ox-yay şəkilləri var. Əski insanın yaşayışında 

ölüm-dirim məsələsində oxun,yayın, dəmirin xüsusi rolu olmuşdur. 

Məhz buna görə də əcdadla bağlı olan bu nəhənglər, totemlər, ilahilər 

oxla, yayla birgə təsvir edilirdilər.Buna görə də bir çox xalqların əcdad-

larında ov, ox, yay kultu var imiş (94, s.269). Qədim inanclarda ox, yay 

həm də ailə qurmaq, ev-ocaq, oğul-uşaq sahibi olmaq simvolu idi. Qə-

dim oğuz əfsanələrində, o cümlədən Dədə qorqud boylarında da ox-yay 

avlilik, müstəqil ailə sahibi olmaq rəmzi idi. Mənbələrdə olan bir məlu-

mata görə Astara-Lənkəran bölgəsində sonsuz qadınlar inanc yerlərinə 

oğul istəyi ilə ox-yay asardılar (167, s.72). Görünür bu qədim inamların 

təsirilə ziyarətgaha gələn sonsuz qadınlar ox-yay asardılr. Ox-yay kultina 
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təkcə Azərbaycan-türk nağıl və dastanlarında rast gəlinmir. Səlcuq xa-

qanlarından Toğrul bəyin Reydə kəsdirdiyi sikkənin üz tərəfinə yay-ox 

şəkli həkk etdirməsi də yay və oxun mifoloji anlamı ilə bağlı idi (97, 

s.273). Xalq arasında qəbir daşlarında müxtəlif insan, heyvan, nabati 

rəsmlərin olduğu qədim qəbiristanlıqlar gavur qəbiristanlığı adlanır. Qa-

laxanı kəndinin cənubundakı belə Gavur qəbiristanlığıının yaxınlığında 

atəşpərəstlik məbədi mövcuddur. Buradakı mehrab Suraxanı atəşgahın-

dakına bənzəsə də ondan daha kiçikdir. Yerli əhalinin söylədiyinə görə, 

burada günəçin qürub çağı tütək çalarlar. Bu kəndin yaxınlığında “Türk 

oçağı” adlanan ziyarətgah da var. Bura dolmen tipli qəbirlərin də möv-

cud olduğu qəbiristanlıqdır. Bu oçağa mədəsi xəstə adamları gətirir və 

qarınlarını qəbir daşına sürtürlər. Arus və Eyçara (Cəlilabad rayonu) 

kəndləri yaxınlığında (dağın başında) da gavur qəbri var. Eyçara qəbi-

ristanlığının mərkəzində dairəvi formada qədim bir tikilinin qalıqları 

qalmışdır. Burada daş qadın büstü, həmçinin qocdaş da aşkar edilmişi 

dir. (Bölgədə qoçdaş heykəllərinə həm müsəlman qəbirlərində, hən də 

islamiyyətdən öncəyə aid olan qəbirlərdə rast gəlinir. Azərbaycan nağıl-

larında, məsələn, Məlikməmmədin nağılında işıqlı və qaranlıq-yeraltı 

dünyanın rəmzi olan qara və ağ qoyunlardan bəhs edilir. Yerli əhalinin 

də inamlarılna görə ölən adamlar bu qoyun heykəllərinə minərək cən-

nətə gedəcəklər (61, s.58). Arus, Abı kəndlərində dağın ətəyində qoç, 

qartal fiqurları olan qədim qəbiristanlıqlar mövcuddur. Babagil türbəsi, 

Mondigah kəndindəki Baba İsa türbəsi, Orand kəndindəki Kələxan tür-

bəsi, Şingədulan kənd qəbiristanlığında da ornamentlərlə bəzədilmiş 

qoçdaş və başdaşları var. Ləzran kəndin sənduqə tipli 4 qəbir olan “Ənə-

piri” ziyarətgahını yerli əhali müsəlman ziyarətgahı kimi sitayiş etsələr 

də bu pir islamiyyətdən öncəyə aid daha qədim bir sitayiş yeridir. Yerli 

əhalinin söylədiyinə görə keçmişdə bu pirin giriş hissəsində üzərində 

buynuzlu qoç təsviri olan saxsı piltə var idi. Hazırda bu piltə Cəlilabad 

diyarşünaslıq muzeyində saxlanılır. Prişib və Abbas kəndi arasındakı 7 

təpə kurqanları da yerli əhali tərəfindən müqəddəsləşirilir. Əhali arasın-

da gəzən rəvayətə görə bahar ərəfəsində bir geçə bu daş kurqanlardan 

birinı işıqlandırır. 
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4.2.2. Yasdan çıxarma və miras qaydaları. Azərbaycanın bir çox 

yerlərində ölü sahibinin yasdan çıxarılması adəti mövcuddur. Adətə gö-

rə, yasdan bir il sonra ilk toy edən yaxın qohumlardan biri yasda olan 

ailəyə müəyyən hədiyyə-başmaq, pul və s. göndərər və toya dəvət edərdi. 

Bununla da evində yas düşmüş ailədən həm toy etdiyi üçün üzrxahlıq 

edirdi, həm də bu ailə toya dəvət edilərək yasdan çıxarılmış olurdu. Tür-

kiyənin Kars bölgəsində də yasda olan ailələr ilk toya yaxın əqrabaları 

tərəfindən götürülərdi. 

XIX əsrə aid rus mənbələrində Azərbaycanda ailə başçısının ölümü 

zamanı varidatının bölüşdürülməsi-miras qaydaları barədə məlumatlar 

var. Quba əyaləti haqda deyilir ki, bəzi ailələrdə ata öldükdən sonra 

yerini böyük oğul tutur və qardaşlar birgə yaşamaqda davam edir 

(192,s.126). Qeyd etmək lazımdır ki, bu Azərbaycanın bütün bölgələri 

üçün xarakterik idi. XIX əsr müəlliflərindən Kotlyarovski də yazırdı ki, 

bölgədə mövcud olan adətə görə ailə başçısı ölmüşsə onun yerini böyük 

oğul tutur. Bütün təsərrüfatı idarə edir, digər ailə üzvlərinə lazımi ehti-

yacları üçün pul verirdi (181, s.369). Böyük oğul öz dul bacısını ərə ver-

mək hüququna da sahib olurdu. Lakin bacı öz mirasının dörddə birini 

ona verməklə bu evlilikdən boyun qaçıra bilərdi (192, s.124). Əgər qız 

kənar nəslə ərə getsə, onda ailənin varidatı yaxın qohumlar arasında 

bölüşdürülür. Yaxın qohum olmazsa və ya götürməzsə onda varidat ic-

maya keçir (181, s.369). XIX əsrin 20-ci illərində Quba xanlığında ailə 

əmlakının bölgüsünə görə, ata öldükdən sonra ata malından qardaşların 

hər birinin 4 pay, bacıların isə 3 pay, ananın 1 pay alırdı (140, s.209). 

Butkovun yazdığına görə, Azərbaycan türklərində ata öldükdə əmlakın 

səkkiz hissəsini qardaşlar, 4 hissəsini baçılar, bir hissəsini isə ana götü-

rürdü, ailənin varidatı bölüşdürüldükdə səkkizdən bir hissə almış qadın 

atası evində yaşamağa başlar (141, s.206). Oğulun mirasından tam pay, 

qızların isə yarım pay alması adəti ilə bağlı Quba bölgəsində “iki qadın 

bir kişiyə bərabərdir” deyimi də var idi. Yaqodinsınin yazdığına görə isə, 

Quba qəzasında varidat bölgüsü zamanı qız qardaşın aldığı payın üçdə 

birini alırdı (246, s.179). Torpaq, ev kimi daşınmaz əmlakdan qıza pay 
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verilmirdi. Lakin keçmişdə bəzən ailənin torpaq sahəsindən qıza da pay 

düşürdü (62,s.141). Ailədə oğlan olmadıqda atanın malı, yəni torpaq sa-

həsi bir şərtlə qıza keçə bilərdi ki qız icma daxilində ərə getsin. Qız 

kənara ərə getsə idi torpaq ondan alınardı (181, s.321). Qadın ərindən 

ayrılardısa bu torpaq payını icarəyə verə və ya sata bilərdi (55, s.141). 

Şəki-Zaqatala bölgəsində olduğu kimi Quba-Xaçmaz bölgəsinə də meyvə 

basğları və ya bir neçə ağac miras kimi verilə bilərdı. Şəki-Zaqatala böl-

gəsində qoz-fındıq ağacları miras qalırdısa, Quba qəzasında bu alma-

armud ağacları ola bilirdi. 

Azərbaycanlıların qədim miras qaydalarındakı patriarxal ənənələr 

Azərbaycanın digər müsəlman etnoslarında olduğu kimi tatlarda da mü-

şahidə olunur. Tatlar öz vəsiyyətlərini 2-3 nəfər inanılmış adamın ya-

nında edirlər. Ümumiyyətlə, tatların el adətinə görə bir adam öz saqqa-

lından tük çıxaraq qarşı tərəfə verməklə verdiyi vədə əməl edəcəyinə söz 

vermiş olur. Tatların da miras qaydalarına görə əsas varis oğuldur, ailədə 

oğul varsa qız mirasdan heç bir pay ala bilmir, ərə getməmiş qızın cehiz 

və toy xərcləri isə qardaşına düşür. Böyük qardaş ailənin bütün üzvlərini 

himayə edir. Əgər ailənin yeganə övladı qızdırsa mirasın əldən çıxma-

ması üçün onu qohumla evləndirməyə çalışırlar. Qız ərə getmişsə hər 

cür ata mirasından məhrumdur. Lahıclılar arasındakı miras qaydalarına 

görə isə atanın ölümündən sonra qız övlad oğulun alacağı payın yalnız 

yarısını ala bilərdi. Oğlanlar arasında isə miras bərabər bölünür. Lakin 

böyük oğul bəzən “əcr” (əvəz, borc) adlanan əlavə pay da alırdı. Subay 

olan kiçik oğul da çox zaman toy xərcləri üçün öz miras payının bir 

qədər artırılması hüququna sahib ola bilərdi. Əgər iki qardaş atanın 

ölümündən sonra birgə yaşayırdılarsa və onlardan biri iki oğul qoyub 

ölmüşsə oğlanların hər biri ataya düşəcək payın yarısını alırdı. Övladlar 

da ölmüşsə nəvələr bu mirasa sahib olurdu. Lakin nəvələr yoxdusa bu 

miras bütün nəslin olurdu. Ərin ölümündən sonra sonra onun qadını 

da miras almaq hüququna sahib olurdu. Sonsuz dul qadın mirasın dörd-

də birinə, uşaqlı qadın isə səkkizdə bir haqqa sahib olurdu. Uşaqlı qadına 

mirasın belə azaldılmasının səbəbi qadının uşaqlarla qalması ilə izah 

edilirdi. Sonsuz qadın kimsəsiz qaldığı üçün daha çox köməyə ehtiyacı 
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olurdu. Ölüm yatağında olan ailə başçısının istər yazılı, istərsə də şifahi 

etdiyi vəsiyyət həm şəriətə, həm də el adətinə görə mütləq icra olunu-

malı idi. 

Beləliklə, bu fəsildə Azərbaycan türkləri və onlarla bərabər Şəki-

Zaqatala, Quba-Xaçmaz, Lənkəran-stara kimi bölgələrində yaşayan avar, 

rutul, ləzgi, ingiloy, udu, tat, talış kimi etnik qrupların yas mərasimlə-

rindəki qədim adət və ənənələri, bu mərasimlərdə qorunub saxlanmış 

arxaik elementləri, axirət dünyası, ruh barədə qədim dünyagörüşləri, 

inancları, mifik təsəvvürləri, hər bir bölgədəki dəfn və yas mərasimləri-

nin lokal xüsusiyyətlərini qarşılıqlı-müqayisəli şəkildə izah etməyə çalış-

dıq. XIX-XX əsrin əvəllərində Azərbaycanda dəfn-yas mərasimlərinin qar-

şılıqlı-müqayisəli şəkildə tədqiqi bir sıra maraqlı nəticələrə gəlməyə im-

kan verdi. Azərbaycanın tədqiqata cəlb etdiyimiz bölgələrində XIX-XX 

əsrlərə aid mənbələr və etnoqrafik materiallar üzrə təsbit etdiyimiz qə-

dim dəfn-yas adətləri araşdırıldıqca, hər bir etnosun qədim dünyagörüş-

lərinin ayrı-ayrı elementləri üzə çıxarıldıqca ilk baxışdan anlaşılmayan 

bir çox inancların, kökləri çox dərinlərə gedən ayinlərin, mahiyyəti daha 

aydın dərk edilir, eyni zamanda müqayisələr nəticəsində ortaq mənəvi 

dəyərlərin üzə çıxarılmasına imkan yaranır. Azərbaycanda yaşayan avar, 

saxur, tat, talış, hətta udi, ingiloy kimi xristian etnosların ölüm, axirət 

dünyası ilə bağlı inam və təsəvvürləri, 3, 7, 40, il mərasimləri, ehsan 

verilməsi kimi bir çox adətlərinin Azərbaycan türkləri ilə eyniyyət təşkil 

etdiyini, əsrlər boyu azərbaycan türkləri ilə ic-icə yaşaması nəticəsində 

Azərbaycanda yaşayan etnosların maddi-mənəvi mədəniyyətində fərqli 

cəhətlərdən daha çox oxşar cəhətlərin formalaşmışdığı qənaətinə gəldik. 

Eyni zamanda dəfn-yas ayinlərində ölünün sinəsinə daş və güzgü qoyul-

ması və ya mixək səpilməsi, alma qoyulması, mərhumun can veriyi otaq-

da su qablarının boşaldılması, məzar daşına su tökmək, ölünün ağzına 

su və ya şərbət tökülməsi, mumlanması, qara şax bəzədilməsi adətləri 

kimi bir sıra qədim və özünəməxsus elementlərə də rast gəlinir. Dəfn 

və yas mərasimlərində icra olunan bu qədim adətlərdə ibtidaı inancların 

qalıqlarını özündə əks etdirən arxaik qalıqlar islam ənənəsi ilə qaynayıb 

qarışmışdır. 
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Azərbaycanlıların yas mərasimləri əsrlər keçdikcə müxtəlif dəyişik-

liklərə uğrasa da, torpaq kultu, astral inamlar, ağac, daş, heyvan kultu, 

əcdad ruhuna inamla bağlı bir sıra qədim adətləri mühafizə etmişlər. 

İslamiyyət dövründə bu adətlər yeni bir rəng qazanaraq islam ənənələri 

ilə qaynayıb qarışmışdr. Ağı mərasimləri, ölüyə ehsan vermək, 40 gün 

ölüyə yas saxlanması və ildönümünün qeyd edilməsi kimi qədim yas 

mərasim ənənələrinın əsas elementlərini qoruyub saxlayan azərbaycan-

lılar tarixi zaman içərisində bu mərasimlərlə bağlı qədim adətlərin bir 

qismini islam düşüncə tərzi ilə birləşdirərək qədim dünyagörüşlərini bu 

günədək özünəməxsus şəkildə yaşada bilmişlər. Bütün türk coğrafiyası 

üzrə apardığımız paralellər Azərbaycaının tədqiqata cəlb etdiyimiz böl-

gələrində təsbit etdiyimiz bir çox nümunələrin Orta Asiya, Anadolu, Al-

tay, Balkan türklərinin mərasimlərində də də mövcud olduğunu ortaya 

çıxardı. 
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V FƏSİL 

 
XALQ İNANCLARI 

 
5.1. Qədim dini-mifik təsəvvürlərin və ibtidai inancların qalıqları. 

İnanc bütün cəmiyyətlərdə insan həyatının əsas qayəsi olmuşdur. Hələ 

qədim dövrlərdən insan təbiətin sirli, gözəgörünməz bir qüvvə olduğu-

nu hiss edərək və özünün də təbiətin bir hissəsi olduğuna inanaraq 

təbiət qüvvələrinə sitayiş etmişdir. İbtidai inanclar, dini-mifik təsəvvürlər 

qədim mərasim ayinlərinin mahiyyətini, mənşəyini dərk etmək üçün qiy-

mətli mənbədir. Xalq inancları etnosun kimliyinin ən güclü təyin edici 

amilillərindən biridir. Tarixin ən erkən mərhələlərində meydana gələn 

qədim dünyagörüşləri əsrlərin süzgəcindən keçərək xalqın məişət ənə-

nələrində öz izlərini qoruya bilmişdir. Minilliklər boyu xalqın ictimai-

fəlsəfi təfəkkürünün, mənəvi dünyagörüşünün formalaşmasının ən er-

kən və ən zəngin mərhələsini təşkil edən xalq inançları məhz adət-ənən-

lərimizdə və mərasim ayinlərində qorunub saxlanmışdır. Xoşbəxtlik, 

məhsuldarlıq, bərəkət arzusu ilə icra edilən və müxtəlif simvollarla zən-

gin olan ayinlər hər bir etnosa spesifiklik qazandırır. Azərbaycanlılar 

kosmoqonik inamları, dağ-daş, ağac-bitki, əcdada sitayiş, ovsun, nəzərə 

inam kimi bir sıra qədim inanclar sisteminin qalıqlarını xalq inancların-

da yaşadaraq günümüzədək qoruya bilmişlər. 

Qədim Azərbaycan əhalisi iqtisadi səbəblər üzündən göy üzündə 

gedən prosesləri diqqətlə müşahidə edərək təbiətdə baş verən hadisələ-

rin göy üzündəki planetlərlə əlaqədar olduğunu dərk etmiş, buna görə 

də Göy üzünü, Ay, Günəş, Zöhrə kimi səma cisimlərini, ildırım, külək, 

yağış və s. təbiət hadisələrini müqəddəsləşdirmişlər. Səma cisimlərinin 

yerə təsir gücünə inanan qədim soydaşlarımız səmanı ilahiləşdirərək ona 

Tanrı deyib sitayiş etmişlər. Xalqımızın dilində bu günədək qorunub 

saxlanmış “Tanrı” kəlməsi qədim şumer və türk mətnlərində də səmanın 

ilahiləşdirilməsini ifadə edirdi. “Tanrı” kəlməsi bu gün də xalq arasında 
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“Allah”mənasını ifadə edir və “Tanri haqqı”, “Yeri-göyü yaradan ulu Tan-

rı”, “Tanrı sənə yar olsun!” kimi alqışlarda və andlarda işlənir. Göründü-

yü kimi, qədim inanclar sistemi azərbaycanlıların yaddaşında həkk olu-

naraq mənəvi dünyasında o qədər güclü təməl atmışdır ki, bu gün belə 

islam ideologiyasının tərkibində öz varlıqlarını qoruyub saxlayaraq özü-

nəməxsus sintezin ortaya çıxmasına səbəb olmuşdur. 

Yerdəki həyatla bağlı suallarına göylərdə çavab axtaran insanlar 

kainat haqqında mifik təsəvvürlər yaratdıqları kimi həyatlarının evlilik, 

doğum, ölüm kimi ən mühüm mərhələlərinə də göy cisimlərinin təsir 

göstərə biləcəyinə, ulduzların göydəki vəziyyətinin onların həyatına tə-

sirinə inanmış, öz həyatlarını səma cisimlərinin hərəkətinə uyğunlaşdı-

raraq tənzimləməyə çalışmışlar. Hər bir zaman kəsiyinin planetlərin göy 

üzündəki yerdəyişməsi ilə birbaşa bağlı olduğuna inanan xalq “Hər anın 

bir hökmü olduğuna” inanmışdır. Elçi getmək, nigah kəsdirmək, səfərə 

çıxmaq kimi həyatın mühüm anlarında uğurlu günü, saatı seçmək üçün 

qoruyucu özəllikləri olan Goy cisimlərinin Yerə təsir gücünün daha çox 

olduğu zamanla uyğunlaşdırmağa çalışmışlar. Qədim astroloji təqvim-

lərdə həftənin günlərini planetlərin adları ilə adlandırmışlar: bazar ertə-

sini Ay, çərşənbə axşamını Mars, çərşənbəni Merkuru, cümə axşamını 

Yupiter, cümə gününü Venera, bazar gününü Günəş, şənbə gününü isə 

Saturn təmsil edirdi. Azərbaycan əhalisi də hələ çox qədim dövrlərdən 

bu yeddi səma cisminin Yerə təsir gücünə inanmış, xüsusilə də azərbay-

canlıların astral təsəvvürlərində Zöhrə adı ilə məlum olan sevgi simvolu 

Veneranı təmsil edən Cümə gününün uğuruna inanmışlar. Görünür, 

xeyir işlərin məhz cümə günündə başlanması bu planetin təsir güçünə 

inamla bağlı olmuşdur. Cümə axşamını təmsil edən Yupiter isə öz pa-

rıltısı ilə səmanı bütün gecə bəzəyir. Görünür bu astronomik biliklərin 

nəticəsi idi ki, azərbaycanlıların ailə mərasimlərində cümə axşamı mü-

qəddəs bir gün kimi qəbul edilir. Astroloji-mifik təsəvvürlərə görə, Sa-

turn ömür yolunda insanın rast gəldiyi bütün çətinliklərin, bədbəxtlik-

lərin simvolu idi. Qədim tale kitablarında (qoroskop) Saturn qaşqabaqlı 

qoca kişi kmi təsvir edilir. Əfsanəyə görə, Saturn Yer üzərində doğulmuş 

bütün körpələri yeyirmiş. Görünür, elə bu səbəbdən də şənbə günü nə 
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evlillik, nə də doğum mərasimləri üçün uğurlu gün sayılmaz. Günəşin 

təmsil edən bazar günü isə bir çox türk xalqlarında oduğu kimi Azər-

baycanda da səfərə şıxmaq, nigaha girmək üçün xeyirli vaxt sayılırdı. XIX 

əsrdə Lahıcda qeydə alınmış bir ənənəyə görə uzaq səfərə çıxan hər bir 

lahıclı yola düşməzdən əvvəl mütləq molladan təqvimlə uğurlu gün və 

saaatı müəyyənləşdirir. Bəzən bu gün bazar ertəsinə düşə bilərdi. Bu 

gün isə səfər üçün uğurlu gün sayılmadığı üçün lahıclı səfərə bazar günü 

axşam çıxır və gec saat olduğu üçün hətta ən yaxın kəndə belə gedib 

çıxa bilməyərək elə öz kəndində bir qohumunun və ya dostunun evində 

gecələyir. Beləliklə ertəsi gün–bazar ertəsi səfərinə başlayır. 

Həftənin bazar günü udilər üçün də Beğeği” (Günəşə sitayiş), “Gü-

nəş günü” kimi müqəddəs sayılır. Həmin gün ailənin bütün üzvləri gü-

nəşin doğmasını birgə seyr edərdi. XIX əsrdə Lənkəran-Astara bölgəsin-

də qeydə alınmış delaqard tayfası həftənini günlərini öz məşğuliyyətlə-

rinə uyğun şəkildə adlandırırdılar. Məsələn, cümə-süd günü (adətən bu 

gün çobanların məvacibi verilirdi), bazar günü -duz günü (həmin gün 

mal-qaranı duz verirdilər), bazar ertəsi- qala günü (bu gün Ərcivan qala 

bazarına gedərdilər), çərşənbə -yolkəsən günü (həmin gün Ərdəbil yo-

lunda soyulmuş bir karvana görə verilən ad idi), həftənin digər iki günü 

isə Bradigə-bazar və Qızılağac-bazar adlanırdı. Çünki həminn günlərdə 

delaqrdalılar Bradig və Qızılağac kəndlərində olan bazarda toplaşırdılar 

(193, s.250-251). 

Xalq inanclarına görə günün saatları da həftənn günləri kimi uğur-

lu–uğursuz vaxtlara bölünürdü. Xalq arasında gündoğan vaxt həmişə 

uğurlu sayılmışdır. Ümumiyyətlə, Günəş işıqlarının Tanrının yer üzünə 

enən nuru kimi qəbul edilməsi inancı türklər arasında hun çağından 

bəri sürməkdədir (132,s.70). Çin qaynaqlarında Hun çağında türk xa-

qanlarının “kün” deyə adlandırdığı günəşə hörmətlərindən dolayı otaq-

larının şərqə, günəşin doğduğu yönə açıldıqları yazılır (111, s.90). Türki-

yənin Tunceli, Midyat kimi bölgələrində günəşin ilk işıqlarının dəydiyi 

daş və qayalar müqəddəs sayılır. Ərzurum, Sarıqamış, Malatya bölgələ-

rində günəşin ilk işıqlarıl ilə evin qapısı açılırsa, uğur və bərəkət olaça-
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ğına inanılır (117, s.69). Azərbaycanını Şəki-Zaqtala bölgəsində də gün-

doğanın uğuru ilə bağlı belə bir deyim var: “Gündoğandan gələn ağ pişik 

uğur gətirər”. Azərbaycanda erkən qalxmaq, yəni günəş şüalarının yerə 

yayılmasından öncə oyanmağın uğur gətirəcəyi inamı yayqındır. Xalq 

arasında bununla bağlı “Erkən qalxanla erkən evlənən xeyir tapar” inamı 

mövcuddur. XIX əsrdə Yardimli rayonu Aruş kəndində günəşin doğması 

xüsusi mərasimlə -qaval və tütək çalmaqla qarşılanırdı (124, s.74). Gü-

nün qürub çağı isə çox təhlükəli bir zaman sayılıır, çünki bu zaman 

kəsiyi Saturnun himayəsi altında idi (200, s.73). Xalq arasında bu zaman 

“şər qarışan vaxt” saılırdı. Şər qarışan zaman evdən od, çörək verilməz, 

qarğış edilməz, ev süpürülməz”, “şər qarışanda zibil atmazlar, qonşiya 

od almağa, su almağa getməzlər” kimi inanclar (10, s.391) geniş yayıl-

mışdı. İnama görə günəşin arxasınca evin süpürülməsi onun özünün, 

işığının da süpürülməsi, bir daha gəlməməsi anlamına gəlir. Xakas türk-

lərində də axşamlar kut adlı ruh yuxarıdan aşağıya endiyi üçün bu vaxt 

ev süpürmək, evdən bir şey vermək olmaz, bu kutların da bayıra atılması 

deməkdir. Göydən yerə enən gözəgörünməz kut ruhu ilə bərabər evin 

bərəkəti də gedə bilər. Məlumdur ki, türk xalqlarının qədim inanclarında 

bəxt - “qut ruhu” (qədim türk dillərində qut-xoşbəxtlik deməkdir) möv-

cud olmuşdur. Azərbayanlılar arasında bu astral təsəvvürlərin izi Axşam 

vaxtı ev süpürsən evin bərəkəti gedər” və ya “ axşam vaxtı qapı örtülməz, 

çünki bu vaxt ruzi paylanan vaxtddır” inamlarında özünü büruzə verir. 

Altay türklərində kut ruhunun maralın və ya keçinin saqqalındakı ağ 

tüklərdə gizləndiyinə inanılardı. Altay qadınları kut adlandırdıqları bu 

tükləri xüsusi torbacıqlarda üstlərində gəzdirərdilər. Görünür, Günəş 

batarkən evdən ağ rəngli bir şey verməyin də evin bərəkətini qaçıraca-

ğına inam da bununla bağlı idi. Ağ rəngli şeylərlə bağlı “Evdən çalası 

verməzlər, evin bərəkəti gedər”, “Evdən ayran verərlərsə, ev yiyəsi öncə-

dən ayran qabının dibinə bir çimdik duz atarsa evində var dövlət bol 

olar” kimi xalq inamlarında da qalmaqdadır. 

Xalqın astral təsəvvürlərinə görə günbatandan sonrakı zaman kə-

siyi də uğurlu sayılırdı. Azərbaycanda ya sübh tezdən-alatoranlıq, ya da 

ikindi çağından (günbatan) sonra alaqaranlıq zamanı - çəşt vaxtı (8-10 
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arası) elçilik üçün münüsib saatlar sayılırdı. Bu da Zöhrə ulduzuna 

inamla bağlı idi. Məlumdur ki, Zöhrə (Venera) bir günbatandan sonra, 

axşam səmasında, bir də səhər dan üzündə, yəni alatoranlıqda görünür 

və hər dəfəsində də 3 saata qədər səmada qalır. Görünür, xalqın elçilik, 

toy kimi mərasimlərdə bu zamanları seçməsi də Venera planetini yerə 

təsir gücü ilə bağlı idi. Gəlinin də bəzən axşam 8-9 da gətirilməsinin 

uğurlu zaman sayılması da, görünür, bu inancın qalıqlarıdır. Bu adət 

həm də oğlan evinin gəlinlə bərabər bərəkət də aparmaq istəyindən 

doğmuşdur. “Gün batan vaxt doğulan uşağın günü qürbətdə keçər”, 

“Gün doğan vaxt doğulan uşaq cəngavər olar” (81, s.254) kimi xalq 

inamları bu gün də mövcuddur. 

Qədim azərbaycanlılar ən çox 3, 7, 9, 40 rəqəmlərinə mühüm əhə-

miyyət vermişlər (105, s.194). Bu sayların müqəddəsləşdirilməsi də astral 

inamlarla bağlıdır. 3 sayı ayın 3 günlük zamanı yerə təsir gücününü 

daha çox olduğunu, 7 sayı planetlərin sayı ilə, 9 sayı isə göy tanrəlarının 

sayının 9 olması inancından (105, s.195) qaynaqlanır. Həmçinin Qədim 

türklərin astral təsəvvürlərinə görə göy 9 qatdan ibarətdir (201, s.156). 

Bu inamın izləri arxeoloji abidələrdə də öz əksini tapmışdır. Məsələn, 

Daşüz kurqanındakı qəbir çalalarından 3 kiçik aypara fiquru (133, s.89-

99), Şəmkir rayonu Zəyəmçay nekropolunda aypara formasında düzül-

müş 9 ədəd kiçik ölçülü çay daşları aşkar edilmisdir. 

Qədim Azərbaycan sakinləri astral kultların yerdə simvolik obraz-

larını yaradaraq onları da müqəddəsləşdirmişlər. Azərbaycan toy məra-

simlərində gəlinliyin al rəngdə olması, toy-nişan xonçalarıına qırmızı 

bağlanması, toy mərasimlərində xnadan istifadə edilməsi, şaxa xoruz ta-

xılması Günəş kultunun nişanəsidir və günəşin qoruyucu qüvvəsinə 

inamla bağlı idi. Xınalıqlılar da səma cisimləri içərisində günəşi daha çox 

müqəddəs hesab edirlər. Bu mənada qızlar günəş simvolu olan qırmızı 

rəngdə paltar geyməyi çox xoşlayırlar, günəşə and da içirlər. 

Günəşin rəmzi kimi qəbul edilən güzgü də mərasim ayinlərinin 

vazkeçilməz əşyasıdır. Lənkəran-Astara bölgəsində güzgü ilə oxuna bilən 

kitabələrə də, məsələn, Lənkərən şəhəri, Kiçik bazarməscidinin sol qapısı 

üzərindəki kitabə) rast gəlinir. Bu,görünür güzgünün sehrli güçünə 
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inamla bağı idi və bölgə əhalisinin qədim inamlarını islam mədəniyyəti-

nin yayıldsığı dövrdə də qoruyub saxladığını göstərir. Astara-Lənkəran 

bölgəsində çəltik əkininin başlanğıcı zamanı adətə görə qadınların gey-

dikləri təzə paltar Günəş simvolu kimi mütləq qırmızı rəngdə olmalı idi. 

Lerikin Xanəgah kəndindəki Xoca Seyid türbəsi ətrafında günəş simvolu 

ornamentli başdaşları var. Qəbirlərin qırmızı rənglə (oxra) ilə boyanma-

sı, kurqanlardakı günəş, günəşin qürub çağını əks etdirən fiqurlar və s. 

qədim dəfn ənənələrində Günəş kultunun mühüm yer tutduğunu gös-

tərir və bu inamların qlıqları bu gün də məişətimizdə qalmaqdadır. Lən-

kəran yaxınlığındakı Baləbur qalası divarlarında da günəş, od rəsmlərinə 

rast gəlinir. Günəşin qürub çağı qəbiristana gedilməz, dəfn mərasimi 

icra edilməz, bu saatlarda yatmaq da olmaz. Bir çox türk xalqlarında 

günəşin qürub çağı üçün “ Gün yavrusuna qovuşur”, “Günəşinə qovu-

şur”, və ya “Yer bağlanır”, “dar vaxt” kimi ifadələr işlənir (117, s.70; 115, 

s.61). Qədim astroloji inamlara görə günəşin batma və çıxma zamanları 

kainatda işıqla qaranlığın mübarizəsi gedirdi. İnama görə “Günəşin da-

lınca (yəni günbatan çağı) yatanın bəxti də yatar” deyərlər. Şər vaxtı 

inancı bütün türk xalqları üçün xarakterikdir. Türkiyənin Kars bölgəsin-

də yaşayan türklər arasında da Günəşin batma saatlarında yatmaq yaxşı 

əlamət sayılmaz. Bu saatda yatan varsa oyandırılar. Oyandırılmayanların 

və qalxmayanların isə öləcəyinə inanılır. Görünür, qədim inanclar siste-

mində günəşin qürub çağı ölümlə eyniləşdirilirdi və çox təhlükəli bir 

zaman sayılıırdı, çünki bu zaman kəsiyi Saturnun himayəsi altında idi. 

Saturn isə qədim astroloji-mifik təsəvvürlərə görə, ömür yolunda insa-

nın rast gəldiyi bütün çətinliklərin, bədbəxtliklərin simvolu idi, bir sözlə 

insanın ömür yolunun sonu demək idi. Kurqanlarda aşkar edilmiş ske-

letlərin baş tərəfinin qərb istiqamətində, yəni günəşin batdığı istiqamət-

də olması da görünür, günbatan cağı inamı ilə əlaqədar idi. Dəfn məra-

siminin məhz günorta saatlarında icra edilməsi adəti də çox ehtimal ki, 

bu inamdan qaynaqlanır. Adətə görə ölünü günəş batmamaış basdırıl-

masına çalışıır. Günbatandan sonra vəfat etmiş adamın dəfni sabaha 

saxlanır. Çünki şər qarışan vaxt ölünü basdırmaq olmazdı. Xalq inancına 
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görə gün batandan sonra “Yer bağlanır”. Azərbaycanda və türk coğrafi-

yasının digər ərazilərində ölünün dəfn mərasimi müddətinə “dar vaxt” 

deyirlər. Görünür, bu ifadə ölünün gün batmadan, “yer bağlanmamış”, 

vaxtında dəfninə tələsilməsilə bağlı yaranmışdır. Bir çox türk xalqları 

arasında yayğın olan “dar vaxt”, “dar torpaq qurbanı”, “darmacal” kimi 

ifadələr işlənməsi də görünür bu inancla bağlıdır. 

Azərbaycanlıların qədim mifoloji dünyagörüşlərində Günəşlə bəra-

bər Ay kultu mühüm yer tuturdu. Antik mənbələrdə də albanların Göy 

üzünə, Günəş və xüsusilə də Aya sitayiş etdiyi yazılırdir (Srabon. XI,4,7). 

Qədim astral təsəvvürlərə görə təzə ayın ilk iki gecəsi və köhnə ayın son 

iki gecəsi Ayın yerə təsir güçü daha çox idi. Ayın torpaq üzərində yerdə-

yişmə fazalarından xəbərdar olan qədim Azərbaycan sakinləri də ayın bu 

günlərinə xüsusi əhəmiyyət verirdilər. Şəki-Zaqatala bölgəsində aya, xü-

susilə də təzə aya sitayişin izlərinə Azərbaycanın digər bölgələrinə nisbə-

tən daha çox rast gəlinir. Azərbaycanlıların mifik təsəvvürlərinə görə ay 

gümüşdən döyülmüş nimçədən ibarətdir. Görünür, bölgədə gəlinə müt-

ləq gümüş üzük və gümüş kəmər gətirilməsi ənənəsi gəlinin başına gü-

müş pullar tökülməsi adəti gümüşün qoruyucu qüvvəsinə inamla bəra-

bər ay kultunun da izlərini daşıyırdı. Ay kultunun qalıqları aypara förmalı 

qızıl və gümüş bəzək əşyaları (115, s.146), kəmərlərin və ya qabaqlığın 

üstünə aypara formalı piləklər düzülməsi ənənəsində də özünü biruzə 

verir. Azərbaycanda “Ay çıxanda onu görənin işi uğurlu olar”, “Ay işığı 

düşən qapıya çirkli su atan xeyir götürməz”, təzə ay çıxanda “mübarək-

dir!” deyib salavat çevirmək, dilək tutmaq, darvazadan aypara formalı 

buynuz asmaq, ay üç günlük olan zaman niyyət tutan adamın üç gün 

boyunca hər kəs yatdıqdan sonra aya baxarsa, evlənəcəyi adamı yuxu-

sunda görəcəyi kimi inamları da Ay kultu ilə bağlıdır. 

Aya inamın qalıqları doğum adətlərində daha çox qorunub saxlan-

mışdır. Azərbaycanda “Ay işığında doğulan uşaq sakit, qaranlıqda doğu-

lan kür olar”, “Ayın on beş gün tamamında doğulan uşaq pəhləvan olar” 

inamları yayğındır. Qədim Azərbaycan əhalisi qədim astral dünyagörüş-

lərinə görə üç günlük ayın yerə təsirinin daha güclü olduğuna inanaraq 
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onun simvolu kimi aypara fiqurunu qoruyucu qüvvə kimi müqəddəsləş-

dirirdilər. Şəki-Zaqatala bölgəsində oğlan uşaqlarını bəd nəzərdən qoru-

maq üçün yaxalarına metal aypara taxılması, udilərdə sonsuz qadının 

təzə ay işığında axar sudan keçirilməsi inamı aya sitayişlə bağlıdır. Quba-

Xaçmaz bölgəsində də qadınlar ayın məhsuldarlıq gücünə inanaraq aylı 

geçədə “südünü çağırma” ayini icra edirlər. Tatlarda ağır xəstəliyə düçar 

olmuş xəstələri müalicə etmək üçün icində su və ya süd olan qabı damın 

üstünə və ya həyətə çıxarar, üstünə ayın əksini düşməyini gözlərdilər. 

Ayın əksini orada görən xəstə dərhal qabın içindəki südü və ya suyu 

birnəfəsə başına çəkib icməlidir. Bundan sonra xəstənin şəfa tapacağına 

inanılır.Tatlar gecə quyu suyuna və ya vedrə-teşt icərisində suya baxaraq 

orada ayı görərlərsə ürəklərində tutduqları niyyətlərinin də hasil olaca-

ğına inanar, aya and içər, ay hilal olanda, ay tam yarı olanda (15 günlük-

dolunay) və ay dəyirmi olanda salavat çevirərdilər. Təzə ayı görən se-

vinclə bu xoş xəbəri başqalarına da çatdırar, bunu eşidən ailə üzvləri də 

bayıra çıxaraq aya baxar, salavat çevirəırıək bir-birinə “ çüm-dültü rışın” 

deyərək (gözün aydın) gözaydınlığı verərdilər. Qədim türk inanclarına 

görə təzə ay (aypara) məhsuldarlıq, döllənmə simvöludur. Təzə ayın qo-

ruyucu və güc verən özəlliyinə inanan Altay türkləri də ayın ilk günlə-

rində “Arjan Su”ya (bizcə axar və ya pak su ) girərək “Kutay, mənə bala 

ver” deyə dua edirlər (117, s.74). Altaylıların inamına görə qut doğulan 

uşağın həyat qüvvəsi, canı və ruhu deməkdir (94, s.136-139). Həm Altay 

türklərinin, həm də udilərin sonsuzluğa qarşı ayinləri eyni mahiyyət da-

şıyır və bu qədim ayinlərin hər ikisində də ay kultu və su kultunun 

qalıqları müşahidə olunur.. Türkiyənin Kars bölgəsində ayın ilk hilalını 

(aypara) görən kişi o dəqiqə torpağa və qızıla baxarsa gələcək həyatının 

bərəkətli keçəcəyinə inanardı. Ağrıda ay işığında saxlanmış və uğuruna 

inanılmış dərə və göllərdən alınmış sular bol məhsul olması üçün tarla 

suvarılan suya qatılır. Yeni Ay doğarkən qırğızlar ona baxıb dua edər, 

”Tanrı, bizə qismət bağışla, bizə sağlıq bağışla, biz. Bala bağışla...” deyər 

(117, s.74-75). Türkiyənin Tunceli, Qars və Bingöl vilayətlərində hamilə 

qadınlar ayın qoruyucu qüvvəsinə inanaraq bətnlərindəki övladlarını qo-
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rumaq üçün aya baxardılar. İnama görə ay bütün canlıların balasını qo-

ruyur və təbiətdə artımı təmin edir Bu mifik dünyagörüşi qədiım şüme-

rin Ay ilahəsinin həyat ağacına himayədarlıq etməsi ideologiyası ilə üst-

üstə düşür. Azərbaycanlılar aypara nişanından dəfn mərasimlərində də 

istifadə etmişlər. Bunu Azərbaycanın Daşkəsən, Şamxor, Naxçıvan, Şəki 

bölgələrində qəbir abidələrindən aşkar edilmiş aypara fiqurlu qəbir ör-

tükləri (76, s.85; 84, s.293-294;) təsdiq edir. Udilərin “Xaşa veluğ”, Aya 

qurban kəsmək kimi qədim ayinlərində Ay kultunun izləri bu günədək 

qalmaqdadır. Lənkəran-Astara bölgəsi əhalisinin də qəbir abidələrindən 

aşkar edilmiş ulduz, öküz və keçi fiqurları, xəncərlərin üstündə aypara 

şəkilləri də əhalinin astral inamları ilə bağlıdır. Strabon yazırdı ki, bədir-

lənmiş ayin şərəfinə bütün gecə şənlik edirdilər. Ayın yenidən doğmasını 

bayam edən qocalar Ay kimi biz də öləcək, yenidən doğulaçağıq deyir-

dilər (Strabon.III, IV,16). Bu məlumat qədim Azərbaycan əhalisinin dəfn 

mərasimlərində özünəməxsus yer tutan aypara nişanının mahiyyətini 

anlamağa imkan verir. Bu inanc Azərbaycanda yayqın olan “Ay kimi 

doğdun, gün kimi batdın...” ağısında də öz əksini tapmışdır. Maraqlıdır 

ki, Altay türklərinin də ölümlə bağlı təsəvvürlərində Ay mühüm yer tu-

tur və öləni “Kutay almışdır, o, nə edəcəyini bilir” inancı var (117, s.222-

223). Keçmişdə Şəki-Zaqatala bölgəsində yerli əhali təzə ayı görən za-

man çəçələ barmağını ona doğru uzdaraq “barmağım sənə çatana qədər 

mənə və qohumlarıma ömür ver“ deyərdi. Bu ayın həyat verici qüvvəsinə 

inamın qalıqları idi. Qəbələnin Vardanlı kəndində (61, s.55), Qubanın 

Xınalıq kəndində Çabbar baba pirində öküz buynuzu şəkilli kürələr də 

aya kultu ilə bağlı idi. Məlumdur ki, öküz buynuzları da təzı ayın sim-

volu kimi qəbul edilir (76, s.85). 

Azərbaycan əhalisinin astral təsəvvürləri islam ideologiyasının tə-

siri ilə daha da təkmillləşmiş və islami dəyər qazanmışdır. Məsələn, xalq 

göy üzündə şimaldan cənuba doğru uzanan”süd yolu”nu Məkkəni ziya-

rətə gedənlər də məhz bu yolla şimaldan cənuba doğru istiqamətdə yola 

düşdükləri üçün “Məkkə yolu “ da adlandırmağa başlamşdı. 

Azərbaycanın qədim inamlar sistemində günəş kultu ilə bərabər, 
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onun atributları olan od, metalla bağlı inancların da qalıqları özünü bi-

ruzə verir. Günəşlə bağlı şəkildə mövcud olan od kultuna şumerlərdə 

də rast gəlinir (14, s.19). Qədim türk inancına görə od soyu-qəbiləni, 

ailəni qoruyur. Od yeni, xoşbəxt ailə qurmağa kömək edir. Buna görə 

də oddan xoşbəxtlik, evlənmyə icazə verməsinin diləyirdilər (94, s.162). 

Şəki-Zaqatala bölgəsində gəlin gedərkən ata ocağını öpməsi, ocağın və 

ya təndirin başına dolanması, gəlin evə daxil olarkən oçağa dəmir atıl-

ması, Quba-Xaçmaz bölgəsində gəlinlə bərabər ər evinə yanar kösöv 

(qürq), aparılması, Lənkəran-Astara bölgəsində gəlinə oçaq külü veril-

məsi kimi bir çox toy adətlərində odun ailə qurma kultu ilə bağlı oldu-

ğunu müşahidə etmək mümkündür. Ocağı müqədəs hesab edən azər-

baycanlılarda oda söymək, ona tüpürmək, üstünə su tökmək və ya ayaq-

layıb söndürmək, ayaqları oçağa tərəf uzatmaq xalq arasında günah he-

sab olunurdu (61, s.56). Şəki-Zaqatala bölgəsində indi də oda baxanda, 

təndir yandıranda salavat çevirirlər. Qeyd etmək lazımdır ki, bu qədim 

ənənənin izlərinə Kərkük türkmənlərinin bahar mərasimi ilə bağlı nəğ-

mələrində də rast gəlinir: 

 

Oğlan, oğlan, od gəti, 

Oda salavat gəti (87, s.19) 

 

Əhali arasında “kösöy haqqı”, “ləmpə haqqı”, “isti təndir haqqı” 

kimi andlar da geniş yayılmışdır. Oda, ocağa and içmək tatlarda yayğın-

dır. Bütün azərbaycanlılar kimi günəşə (bə afta sögənd-“günəşə and ol-

sun”), oda (bə atəş sögənd-“oda and olsun”), çırağa (bə ləmpə sögənd-

“çırağa and olsun”) and icərlər, çıraq yandırarkən çırağın qarşısında baş 

əyər və salavat çevirərlər. Azərbaycanın hər yerində dəfndən sonra şam 

və ya lopa yandırılması adəti mövcud idi. Türkiyənin Malatya bölgəsində 

hazırda da ölünün dəfnindən sonra 3 gün məzarı başında od yandırılır 

və bunun bir dini məcburiyyət olduğuna inanılır (117, s.222). Burada 

xalqın qədim inanclarını bu günə qədər qoruyaraq onlara islami dəyər 

qazandırdığını görürük. Azərbaycanın Şəki-Zaqatala, Quba-Xaşmaz, Gə-

dəbəy kimi bölgələrində dəfn mərasimləri zamanı ölünün götürüldüyü 
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yerdə və ya məzarlıqda 3 gün çıraq yandırıması oda, günəşə sitayişlə 

bağlıdır. Oda sitayişin izləri arxeoloji qazıntıar zamanı Qəbələ ərazisin-

dəki qədim qəbir abidəsindən tapılmış əqiq daşlı üzüyün üzərindəki oda 

sitayiş edən adam təsvirində (186, s.93), Lənkəran yaxınlığındakı Balabur 

qalasının divarında da rastlanır. Göytürk xaqanlığı və ona bağlı Türk 

əsilli sülalərə aid sikkələrin üzərində də belə təsvir var (113, s.205-232). 

Xalq arasında ocağın sonməsi, qonşudan od istənməsi yaxşı əlamət 

sayılmır, ölümə işarət kimi qəbul edilir. Kəlbəcər Laçın bölgəsində ocaq 

sitayiş yeri idi, Ailənin taleyi oçaqla əlaqələndirilidi. Oçaqla bağlı müxtəlif 

xalq inancları mövcud idi. Hər evdə çalışırdılar ki, ocaq sönməsin (271, 

s.39). XIX əsrdə Lahıcda odla bağlı inanclara görə “Rəcəb ayının axırıncı 

həftəsində evdən od verməzlər, əks təqdirdə evin bərəkəti gedər”, “Kəsil-

miş saçlarını oda atsan başın ağrayar”, “Oda su töksən oğlun ölər”, “Kə-

silmiş saçlarını oda atsan başın ağrayar” kimi inamlar qeydə alınmışdır. 

Odun gələcək hadisələri xəbər vermək özəlliyinə inan türk xalqları 

onun köməyilə “fal” da açarmışlar. Böyük xaqanlardan tutmuş, adi ada-

madək başına gələcək hadisələrdən xəbərdar olmaq üçün tez-tez oda 

müraciət edərmişlər. Odla fal açmaq ənənəsi məşhur “Manas” dastanın-

da da öz əksini tapmışdır (92, s.168) İngiloyların gəlin gələrkən oçağa 

dəmir ataraq od falına baxması adətində də bu qədim türk ənənəsinin 

qalıqları qorunub saxlanmışdır. Xınalıq kəndindəki xınalıq dilində “Ca 

yuvr ciqa” (od yeri) adlanan (57, s.14) yerli əhali tərəfindən müqəddəs 

ocaq kimi qəbul edilən Xınalıq atəşgahında da odla fala baxmaq ənənəsi 

var. Talışlarda bu ənənə özünəməxsus şəkildə icra olunur: Səməni bişi-

riləndə niyyət edib ocaqdan od götürərdilər. Lerik rayonunun Buzeyr 

kəndində isə niyyət edib gecə pirdə oçaq qalayardılar. Əgər ocaq axıra 

qədər yanardısa niyyətlərinin qəbul olacağına, hər hansı səbəbədən od 

sönərsə niyyətin qəbul olmayacağına inanardılar. 

Odun şər qüvvələri qovması inamı ilə bağlı türklərin VI əsrdə Göy-

türk xaqanın yanına gələn Bizans elçilərini iki od arasından keçirməsi 

(153, s,375-376) ayininin izlərinə isə Şəkidə qonağın odun simvolu olan 

kömür arasından keçirilməsi və ya Zaqatalada gəlinin odun simvolların-

dan olan metalın - çarpazlaşdıtrılmış xəncərlərin arasından keçirilmə 
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adətlərində rast gəlinir. 

Xınalıq atəşgahında da heyvan kəsmək, ocağı çirkləndirmək günah 

sayılırdı. Adətə görə qurbanlıq heyvan ancaq kənddə kəsildikdən sonra 

onun əti atəşgaha gətirilirdi. Türklərin od və ocaq ruhuna sayqı işarəti 

olaraq odun üstünə pis və çirkli şeyləri atmaqdandan da çəkindikləri 

məlumdur (117, s.106). Sibir və Altay türklərində də od ruhuna pay ay-

rilmsı adəti, Tuvalıların hər gün oda yemək verərək “Müqəddəs od bizi 

təmizlə və bizə rəhm et!” deyə dua etməsi (94, s.167) adəti var. Qur-

banlıq heyvanı kənddə kəsdirərək sonra Xınalıq atəşgahındakı alov di-

limləri üzərində bişirilməsi və nəzir kimi paylanmasınin məhz bu qədim 

türk inancının izlərini daşıdığı şübhəsizdir. 

Qədim şumerlər dəmiri göydən düşmüş bir parça kimi qəbul edi-

rək onun qoruyucu qüvvəsinə inanmışlar. Altay türkləri də dəmiri Tan-

rının hədiyyəsi kimi qəbul edirlər. Azərbaycan xalq inamına görə metal 

göy cisimləri ilə eyniləşdirilirdi. Azərbaycanda yayılmış mifik təsəvürlərə 

görə, göy qübbəsi dəmirdən döyülmüş tabaq, günəş kürədə qızdırılmış 

dəmir parçası, ay isə gümüş nimcə kimi təsəvvür edilirdi (61, s.89). 

Azərbaycan mərasim ayinlərində metalın qoruyucu qüvvəsinə inanaraq 

gəlinin ayağının altına dəmir atılması, başına gümüş pullar, kiçik mismar 

parçaları tökülməsi, iki qılınc arasından keçirilməsi, oçağa dəmir atılması 

kimi ayinlər icra etməklə şər qüvvələri uzaqlaşdırmağa çalışmışlar. Keç-

mişdə Azərbaycanda elçilik mərasimləri zamanı qız istəməyə gedən el-

çilərə şər qüvvələrin mane olmaması üçün ev qapısının üstündən metal 

əşya sancılarmış (12, s.56). Şəki-Zaqatala bölgəsində “gərdan vurma” 

ənənəsi də gəncləri bəd ruhlardan qorumaq üçün icra edilən ayinlərdən 

idi. Toyda gənclərin metal siniyə xəncərlə vurması və mütləq bir balaca 

da olsa çərtməsi ənənəsi Günəş tutulan zaman bəd ruhları qovmaq üçün 

mis qabların döyəclənməsi adətini xatırladırdı. Hər ikisində də görün-

məyən şər qüvvələri qovmaq üçün dəmirin güçündən istifadə edərək səs 

çıxarırdılar. Buna bənzər bir ayin türkmənlərin də xna gecəsində icra 

edilirdi. “Teşti kırma” adlananan bu ayin zamanı yallı gedən gənclər 

növbə ilə əllərindəki teşti yerə vurub qırardılar (116, s.298-299). Keç-

mişdə Lənkəran qəzasında evə geç vaxtda gələrkən kişilər papağına iynə 
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taxardılar. Talışlar çöldə od qalarkən yanlarında dəmir saxlardılar (61, 

s.91). XIX əsrdə T.Bayraməlibəyov da yazır ki, talışlar çin və şeytanların 

metal alətlərin səsindən bərk qorxduğuna inanardılar. Ona görə də gecə 

bir yerı getdikdə özləi ilə metal əşya götürüdülər. Göründüyü kimi, me-

taldan xalq arasında şər qüvvələri qovmaq məqsədilə istifadə edilirdi. 

Qədim Azərbaycan sakinləri astral kultların yerdə simvolik obraz-

larını yaradaraq onları da müqəddəsləşdirmişlər. Məsələn, xalqımızın di-

ni-mifik təsəvvürlərində od, xna, al rənglə bərabər, at, şir, ilan, xoruz 

kimi heyvan obrazları da günəş simvolu kimi ilahiləşdirilirdi. İşıqlaşanda 

banladığı və günəşin doğmasını xəbər verdiyinə görə günəş və məhsul-

darlıq simvolu kimi qəbul edilən xoruz Şəki-Zaqatala, Quba-Xaçmaz böl-

gələrinin mərasim ayinlərində mühüm yer tutur. Quba-Xaçmaz bölgə-

sindəki “Evin kandarında xoruz banlasa ailənin uzaqda olan qohumu 

gələcək deməkdir”, “Toyuq evə doğru qanad açsa ev yiyəsi varlanar” kimi 

inamlarda da xoruzun bərəkət simvolu olması özünü büruzə verir. 

Xalqımızın qədim mifik-astral təsəvvürlərində öküz, keçi, maral ki-

mi heyvan obrazları isə ayın simvolları kimi qəbul edilmişdir. Ay plane-

tinin simvolunun ağ öküzün belində durmuş başqa bir öküz şəklində 

(40, s.33) olduğu məlumdur. Buna görə də dini-mifik təsəvvürlərdə 

öküz, keçi, maral kimi heyvan obrazları, Ayın simvolu kimi müqəddəs-

ləşdirilir. Xinalıq kəndindəki Cabbar baba pirində, Qəbələnin Vardanlı 

kəndində qədim qəbirdən aşkar edilmiş başı öküz buynuzları şəklində 

olan taxta kürəklər ay kultunun izlərini daşıyır. Öküz obrazı hazırda da 

xeyir, bərəkət və mülkiyyətin qoruyucu qüvvəsi kimi xalqımızın təfəkkü-

ründə yaşamaqdadır və Azərbaycanın əksər rayon və kəndlərində (İs-

mayıllı, Şəki, Zaqatala, Xınalıq və s.) evin divarına vurulmuş öküz buy-

nuzunu görmək mümkündür. Qədim Azərbaycan tayfalarının inancına 

görə “hər bir ulduzu evlərdə saxlanılan müqəddəs tilsimli əşya təmsil 

edir və həmin müqəddəs əşyalar insanın həyatına təsir göstərirmiş (40, 

s.33). .Xınalıqlıların qədim ənənələrindən biri də ölən mal-heyvanın kəl-

ləsini tövlənin astanasında basdırmaqdır. Bəzən malın kəlləsini çəpərə 

yaxud divara da bərkidirlər. Lerik rayonunda Göy öküz goru (taliş dilin-

də Kavyə qo qur) (100, s.54) ziyarətgahı var. 
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Arılar da Azərbaycanın hər yerində müqəddəs, pak məxluqlar kimi 

qəbul edilir. İnama görə arı saxlayan adam evə haram şey gətirsəydi 

arıları qırıla bilərdi. Azərbaycanın polietnik bölgələrinin mərasim ayin-

lərində balla bağlı inanclar xüsusi yer tutur. Elçilik mərasimlərində yağ-

bal yeyilməsi, gəlinin bal şərbəti paylaması (Quba-Xaçmaz), nişanlı qıza 

bal göndərilməsi (Şəki-Zaqatala), toyda gəlinə bal verilməsi (Lənkəran-

Astara) arının və balın paklığına, müqəddəslyinə inamla bağlı idi. 

Totemizm bəzən əcdad kultu kimi də qəbul edilir və ruhun bu 

totemə keçməsi inamı ilə bağlı fikirlər mövcddur (230, s.201). M.Kaşqa-

rinin lüğətində “ud il”-öküz ili” kimi verilmişdir (118, s.346). Məlumdur 

ki, oğuz qəbilələrinin bir çoxu öz əcdadlarını əsasən yarızoomorfik oküz 

və Ay kağan ilahəsi ilə bağlamışlar. Uyğur “Oğuznaməsi”nin əlyazmasın-

da da öküz şəkli mövcuddur. Görünür, Öküz ud qəbilələrinin də totemi 

olduğu üçün qəbilə də bu adla adlandırılıb. Udilərin qədim inanclarını 

əks etdirən bir çox magik ayinlərində də Ay və öküz mühüm yer tutur. 

Udilərin toy mərasimləri zamanı xüsusi ayinlə öküz kəsilməsi və yeni 

evlənənləri şər qüvvələrdən qorumaq üçün məhz öküz qanından istifadə 

edilməsi, görünür, bu inancdan qaynaqlanır. Məlumdur ki, qədim inanc-

lar sistemində əcdad ruhu (burada öküz əcdad ruhu kimi çıxış edir) şər 

qüvvələrdən qoruyur. Göründüyü kimi, udilərin inancları oğuzların 

inanclar sistemi ilə üst-üstə düşür. 

Daha çox Lənkəran-Astara bölgəsinin qədim qəbir abidələri üçün 

cəciyəvi olan qoçdaş heykəlləri (XX əsrin əvvəllərində bu ərazidə çuqun 

qoyun heykəllərinin də olduğunu qeyd edilirdi (198, s.17), at heykəlinə, 

quş təsvirləri heyvan kultunun Azərbaycan dəfn mərasimləridə özünə-

məxsus yer tutduğunu göstərir. 

Azərbaycanlılar üçün at hər zaman müqqədəs sayılmışdır. Arxeo-

loji və etnoqrafik materiallar təsdiq edir ki, azərbaycanlıların qədim dəfn 

adətlərində atın xüsusi yeri olmuşdur. Lənkıran-Astara bölgəsinin Şəh-

riyar, Muğan, Cəm-Cəm, Çıraq türbə, Qırxtürbə, Qızılağac, Qalakafo, 

Bələbur, Qız qalası, Qazan köşkü kimi qala qalıqlarından, eyni zamanda 

Zarapeştə, Moşxan, Kolatan, Piyakondakı qədim qəbir abidələrindən ast-

ral, nəbati rəsmlərlə bərabər at, qoyun, öküz, it kimi heyvan rəsmlərinə 
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rastlanır. Lənkəranın İstisu ərazisindən axan və yayda suyu quruyan ki-

çik çayınn içərisindəki “at ayağı” izi yerli əhalinin siyayiş yerlərindən 

biridir. Bölgədə bədnəzərə qarşı çəpərə at kəlləsi də asırdılar. 

XIX əsrə aid mənbələrdə Azərbaycanlılarn dəfn mərasimində tabu-

tun önündə gümüş yüyənli at aparılması barədə məlumat var. Azərbay-

can xalq inamlarında atın qəfildən ölməsi ailə üçün yaxşı əlamət sayıl-

mırdı. XIXəsrə aid mənbələrdə Lahıcda atla bağlı kişi göz-qaşını sürmə-

ləyərsə, demək atının ölümünü istəyir. “Axşam namazından sonra evdən 

çörək verilərsə, ev yiyəsinin atı ölər” kimi inamlar qeydə alınıb (236). At 

günəş aydınlıq, yeni həyat, murada çatmaq simvolu olduğu üçün toylar-

da gəlin atla gətirilir, oğlana at bağışlayırdılr. Gəlinlərin libasına at yalı 

tikərdilər ki, qədəmləri uğurlu olsun. Gəlinin uşağı olmayanda və ya 

hamilə olanda paltarına at qılı tikərdilər ki, uşağı olsun, oğlan doğsun, 

arzusu kama yetsin (16, s.265-266). 

Azərbaycanda sağsağan, bildirçin xoşxəbər gətirən quş olduğuna 

inanılır. Lənkəran-Astara bölgəsində qəcələ də xeyirxəbər gətirən quş 

sayılır. Qəcələ ötəndə ya xeyir xəbər var, ya da qonaq gələr deyərlər (100, 

s.89). 

Azərbaycanda it kultu ilə bağlı inanclar da geniş yayılmışdı. Xalq 

inama görə itə nəzər dəymədiyinə görə it tükü, kəlləsi və s. nəzərə qarşı 

istifadə olunar. İbtidai insanlar kəllə gec cürüdüyü üçün, xüsusilə də it 

kəlləsinin fövqəltəbii gücə malik olduğuna inanmışlar və bədnəzərdən 

qoruyan, məhsuldarlığa kömək edən bir qüvvə kimi qəbul etmişlər. Gö-

rünür, bu inamım təsirilə Azərbaycanda bostana, çəpərə bədnəzərə qaşı 

it kəlləsi qoyar, sonsuz qadını it kəlləsi salınmış suda çimizdirərdi. İtlə 

bağlı inanclar türk mifologiyasında geniş yayılmışdır. Türklərdə körpə-

nin köynəyinin itə geydirilməsi ilə uşağın pis ruhlardan qorunacağı və 

gələcəkdə onun başına gələ biləcək bütün bəlaların itə keçəcəyinə inanı-

lır (115, s.149). Azərbaycanda qırxı çıxana qədər uşağa geydirilən və qırx 

köynəyi, çillə köynəyi adı ilə bilinən köynəyə türklərdə bəzən “it köynəyi” 

də deyilirdi (Bax:Yenə orada). Lerikdə tez-tez xəstələnən uşağı çəpərdəki 

it yolundan keçirərdilər və ya gec yeriyən uşağl qış vaxtı iri bir qar lopası 

düzIdib ortasını dəlib yol açırlar. Əvvəlcə it, arxasınca uşağı keçirirlər 
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(100, s.67). 

Xalq arasında itlərin ruhları görməsi, sehrli ot yeməsi, insanın ölü-

münü hiss etməsi ilə də bağlı müxtəlif inamlar mövcuddur.Azərbaycan-

da xüsusilə müqəddəs məzarlıqların yanında yatan itləri incitmək günah 

sayıllırdı. Arxeoloji materiallar da Azərbaycanda qədim dəfn adətlərində 

itin özünəməxsus yer tutduğunu təsdiq edir (79, s.5-29). Azərbaycanda 

yaşayan tatların da inamına görə it təmiz ruhlu bir heyvandır. 

Azərbaycan xalq inanclarında qurd (canavar) mühüm yer tutur 

Azərbaycanda qurdun yalnız özü deyil, caynaqları, dişləri, tükü, ağzı da 

qoruyucu xarakter daşıyırdı, amulet kimi istifadə olunurdu. Qurdun qo-

ruyucu, xilaskar rolunu, müqəddəslik ifadə etməsini Dədə Qorqud boy-

larındakı “qurd üzü mübarəkdir” ifadəsində də görmək mümkündür. 

Azərbaycanın Gədəbəy bölgəsində elçiliyə getdikdə uzaqdan canavarın 

(qurdun) görünməsi və ya səsinin gəlməsi uğurlu sayılırdı (56, s.356). 

Ailədə uğur, bərəkət, ruzi olması üçün evdə qurd tükü, dırnaqları sax-

lanardı, qorxuluğu götürmək üçün üstündə qurd dişi gəzdirilərdi. Bəd 

ruhları qovan, uşaqların hamisi kimi qəbul edilən qurdun dişinin, cay-

naqlarının, ağzının, tükününün sehirli qüvvəsinə inamla da bağlı Azər-

baycanın tədqiqata cəlb edilən bölgələrində də bir çox ayinlər icra olu-

nardı. İngiloylar və avarlar arasında qurdun dişləri və sümüklərindən 

həmail kimi (Şəki-Zaqatala), qurd tükü (kaftar teli), qurd ağzından (Qu-

ba-Xaçmaz bölgəsi), qurd əlindən (Astara) istifadə edilirdi. Lənkəran-

Astara bölgəsində süd verən qadının döşünə 3 dəfə qurd əli ilə vurduqda 

şişin keçəcəyinə inanılır. Sonsuz qadının ilan dərisi və qurd kəlləsi atılan 

suda çimizdirilərsə uşağı olacağına inanırlar (189, s.8-12). Qurd-canavar 

xüsusilə doğum inanclarında mühüm yer tuturdu. Çilləyə düşmüş uşaq-

ların və qadınların “qurd ağzından” keçirilməsi, qurd üstündən adladıl-

ması kimi ayinlər, qurd əli ilə müalicə edilməsi adətləri mövcuddur. 

Azərbaycanlıların ovsunçuluq ayinlərində qurd mühüm yer tutur. Azər-

baycanda qurdla bağlı “qurd ağzı bağlama”, “qurd tükünün yandırılma-

sı”, “qurd ayağının yandırılması”, qurd üstündən adlatılmaq kimi ovsun-

çuluq ayinləri icra olunurdu. Bu ayinlərin bəziləri yardımedici magiya 

olsa da da, bəzən qurdla bağlı zərərverici magiya ayinləri də icra edilirdi. 
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Məsələn, qurd yağı, qurd əli zərərverici magiya məqsədilə istifadə edi-

lərdi. İnama görə üzərinə qurd yağı çəkilmiş adam qurd kimi yalqız 

qalaraq ailsindən, evindən soyumalı idi. Oğurluğun aşkar edilməsi üçün 

isə ovsunçuluq ayini kimi qurd ayağı yandırılardı. İnama görə qurdun 

qolu yanıb büzüşdükcə oğrunun da qolu beləcə büzüşərdi. Göründüyü 

kimi, qurdun özü, ağzı, tükü, dırnaqları, dərisi müqəddəs hesab edilsə 

də, qolu, yağı zərərverici işlər üçün istifadə edilirdi. Adətən qurdu öldü-

rən adam onun ağzını, ayaqlarını götürdükdən sonra “mundarlayardı” 

ki, heç kəs qurdun yağından pis niyyətlər üçün - insanları evindən, bir-

birindən soyutmaq üçün istifadə etməsin. Xalq arasında yayılmış inama 

görə, qurd qolu yandıran, qurd yağından istifadə edən adam heç bir 

zaman xeyir görməzdi. Göründüyü kimi, Azərbaycan xalq inanclarında 

qurda inam ikili xarakter daşıyır. Burada qurd xilaskar, əcdad, hami, yol 

göstərən funksiyalarını daşımaqla bərabər, həm də yalqızlıq, təklik sim-

voludur. 

Qədim türklər qurdda öz əcadlarının ruhunu görürdülər. Avarla-

rın başlanğıc, ulu ədadala bağlı mifik rəvayətlərində də türk xalq inanc-

larının izləri özünü göstərir. Avarların qeneologiyası ilə bağlı əfsanələ-

rində qədim türk inanclar sisteminin əsasını təşkil edən qurd mifinə rast 

gəlinir. Zaqatala rayonunun Car kəndinin avarları öz əcdadlarının ağ 

qurddan (avarca batsa-kakov) törədiklərini söyləyirdilər (188, s.30). 

Türk tayfaları üçün hər zaman əcdad – xilaskar olan boz qurdun funk-

siyasını Hun dövründə məhz “Ak Tuğan” (ağ qurd) yerinə yetirmişdir 

(102, s.103). Türk xalqlarından buryatlar da ağ qurdi müqəddəsləşdirərək 

onu göy-səma iti adlandırırdılar (160, s.36). Göründüyü kimi, qədim 

türk tayfalarında əcdad kimi çıxış edən qurd, ağ qurd avar xalqının da 

qeneoloji miflərində mühüm yer tutur. Bu da onların türk avarların nəs-

lindən olduğunu göstərir. Hazırda Zaqatala rayonunun Paşan kəndində 

“Bats” (Qurd) və “Kaxov” (Ağ kişi) adlı iki toxum-nəsil də mövcuddur 

(188, s.30). Göründüyü kimi, bu toxum(nəsil) adları da qədim türk mi-

folofiyasının izlərini daşıyır. Qədim türk-azərbaycan mifologiyasında da 

qurdla bərabər “Ağ oğlan”, “Ağ atlı oğlan” adlı mifik qəhrəman mövcud 

olmuşdur (6). Qədim türk qəhrəmanlıq dastanları və nağıllarımızda Ağ 
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oğlan obrazı həm də qurdun simvolu kimi çıxış edir (102, s.104). 

XIX-XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan bölgələrində qurbağa, tısba-

ğa, göyərçin, maral, canavar, it, dəvə (Şəki-Zaqatala), xoruz, ayı, kirpi 

(Quba-Xaçmaz), pişik, ilan (Astara-Lənkəran) və s. heyvanların qoruyu-

cu, hami ruhuna inam var idi. Tatlar bədnəzərə qarşı pişik tükündən 

istifadə edirdilər, Ayının qabaq ayağının pəncəsindən bir dırnağı deşib 

körpənin paltarına tikirdilər. Tatlara görə kirpi olan evdə bərəkət olar. 

Maraqlıdır ki, Avestada kirpi də xüsusi it növlərindən biri hesab olunur-

du. İtin isə Avestada heyvanlar icərisində ən müqəddəs və birinci hesab 

edildiyi məlumdur. Keçmişdə Şəki-Zaqatala bölgəsində dəvə və dəvənin 

tükündən hamilə qadınların və uşaqların sağlam, güclü olması üçün ox-

şarlıq magiyası kimi istifadə edirdilər. 

Azərbaycan mifik düşüncəsinə görə maralı təqib etmək, incitmək, 

təqib etmək olmaz. Buna riayət etməyəni çox ağır cəza gözləyir. Bunu 

maralla bağlı bir çox xalq əfsanələrində görmək mümkündür. Maralın 

Azərbaycan inamlarında mühüm yer tutduğunu Şəki, Şəmkir, Ağdaş ra-

yonlarında arxeoıoji qazıntılardan aşkar edilən maral fiqurları da təsdiq 

edir (65, s.291-315). Maral daşı (Oğuz rayonu), Maral yalayan baba piri 

(Qəbələ rayonu Vəndam kəndi, qədim qəbiristanlıq) kimi ziyarətgahlar 

marala sitayişinin izlərini daşıyır. Kənddə yayılmış rəvayətə görə bura-

dakı köhnə qəbirstanlıqdakı qəbirlərdən birinə hər zaman bir maral gəlir 

və qəbir daşının üzərindəki oyuğa tökülmüş duzu yalayaraq gedir. Buna 

görə də bu pirə ziyarətə gələnlər həmin oyuğa duz tökürlər. Çox təəsüf 

ki, bu ün həmin qəbir daşı oardan götürülüb. 

Qurbağa da xalq arasında məhsuldarlıq simvolu kimi tanınırdı.. 

Qədim şərq mifologiyasında qurbağa və tısbağa doğum ilahəsi (206, 

s.388) olmaqla bərabər qurbağaya suda üzən aya bənzədildiyi üçün ayın 

simvolu kimi də sitayiş edilirdi. Qurbağa və tısbağa daha çox Şəki-Zaqa-

tala və Quba-Xaçmaz bölgələrində sonsuzluğa qarşı, doğum zamanı qo-

ruyucu qüvvəsinə inandıqları heyvanlardan idi. Burada ilan ağzından 

qurtarılmış qurbağanın sonsuz qadının çiyninə tikilməsi, tısbağa çana-

ğından doğum zamanı qadına su içirilməsi kimi ayinlər icra edilirdi. 
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İlanın ağzından qurbağanı qurtarmış adamı udumdar adlanırdı və xəs-

tələrə kömək olduğuna inanılardı. Qazax bölgəsində də qorxuluğuna 

qarşı körpənin köynəyinə tısbağa sümüyü tikilirdi. 

İlan kultuna inam daha çox Astara-Lənkəran, Quba-Xaçmaz böl-

gələrində yayğın idi. Keçmişdə Quba qəzasında ilan vurmasından qo-

runmaq üçün papağın içində ilan qabığı gəzdirirlərmiş. Uşaq çox ağlasa 

idi onun yastığının altına ilan qabığı qoyardılar. İlanın evin, ocağın qo-

ruyucusu, mühafizəcisi kimi qəbul edilməsi, xüsusi ilə də qara ilana 

inamlar tatlar arasında da geniş yayılıb. 

Azərbaycanlıların xalq inanclarında ovsun ayinləri də özünəməxsus 

yer tutur. Ovsun insanın müəyyən üsulla kənar şeylərə təsir göstərmə 

cəhdidir.Ovsunun zərərverici, sevgi, müalicə, qoyuyucu, oxşarlıq, aldadıcı 

ovsun kimi bir sıra növləri var idi. İbtidai din təbiəti insanabənzər ruh-

ların məcmusu kimi qəbul etdiyi üçün ibtidai cəmiyyətdə bəzi insanların 

bu ruhlarla yaxınlaşaraq onlara təsir edə biləcəyinə də inanardılar. Buna 

görə də bu ruhlarla ünsiyyətdə olan və onlarla mübarizə aparmağı baca-

ran adamlar-cadugərlər ən təhlükəli şəxs sayılırdılar. Ovsun ayinlərinin 

qoruyucu, zərərverici, oxşarlıq kimi müxtəlif növləri var idi. 

Şəki-Zaqatala bölgəsində XIX əsrdə göz ağrısını sağaltmaq üçün 

ovsunla Günəşdən kömək istənirdi. Qədim inanclar sistemində günəşin 

gözdən yaradılması inamı var. Ümumiyyətlə, şərq aləmində göz bəbəyi 

günəşin simvolu kimi qəbul edilmişdir Bu inamın təsirilə göy üzünün 

buludsuz bir zamanında baxıcı qadın xəstənin ətrafına yeddi qız topla-

yar, qızlar növbə ilə arpa dənəsini götürərək xəstənin gözünə sürtdükcə 

baxıcı: ”göy üzündə bulud yoxdur, gözdə niyə ləkə var” sözlərini söylə-

yərdi. Bu sözləri qızlar da növbə ilə söyləyərdilər (146, s.249). Azərbay-

canda hər zaman gözü müqəddəs bilmişlər və “gözdə nur var” inamı 

geniş yayılmışdır.. 

Azərbaycan mərasim ayinlərində daha çox qoruyucu magiya ayin-

ləri icra edilsə də, zərərverici magiya ayinlərinin qalıqlarına da rast gə-

linirdi. Qoruyucu ovsun kimi gəlinin paltarına üzərlik və sədəf tikilməsi, 

atının alnına “haykal” asılması, başının üstündə çörək kəsilməsi (Şəki-

Zaqatala), başına kiçik kömür və mismar parçaları səpilməsi, bir çimdik 
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ata oçağının külündən vermək (Quba-Xaçmaz), bəyin söyüd ağacına çı-

xarılması (Lənkəran-Astara) kimi bir çox spesifik ayinlər icra edilirdi. 

Qara toyuq qanı ilə dua yazdırmaq, dəmirə, qurğuşuna ovsun oxunması, 

xəncəri bir neçə dəfə qınına salıb çıxarmaq, dəsmal ucu düyünləmək, 

qıfıl bağlamaq, qurd yağı sürtmək kimi cadugərliklər isə bəd niyyətlə-

yəni evlənmək istəyən oğlanla qızı bir-birindən ayırmaq, bəxt bağlamaq 

və ya ailəni dağıtmaq üçün edilərdi. Belə zərərverici ovsunlara qarşı ön-

ləyici tədbir kimi ağac, bitki, od, bəzən də qandan istifadə edilməsi isə 

qana, oda sitayiş, ağac kultu ilə bağlı idi. İbtidai inanclara görə ağac da 

odu yaradan və qidalandıran bir qüvvə kimi möcüzəli bir gücə sahibdir. 

İbtidai insanlar qanın eyni zamanda bütün nəslin həyatının qorunması 

və davam etməsi üçün xüsusi gücə sahib olduğuna, onun həyatverici 

qüvvəsinə inanardılar. 

Azərbaycan xalq inanclarında ağac-bitki kultu xüsusi yer tutur. 

Ağac yaşıllıq, insan üçün ilkin ərzaq mənbəyi olduğu üçün hər zaman 

insanlar tərəfindən müqəddəsləşdirilmiş, həyat simvolu kimi qəbul 

edilmişdir. Azərbaycan toy, bəzən də yas mərasimlərində əbədi həyat 

ağacının simvolu kimi bəzədilən şax ağac kultunun izlərini daşıyır. Qə-

dim inanclara görə, ağacın budaqları, yəni şaxları da pis ruhlardan, dəd 

nəzərdən qorunmağa xidmət edirdi və eyni zamanda mayalandırma 

güçünə sahib idi (230, s.451). Altay türklərinin inamlarında da cavan 

budaqlar təzə doğulan uşaqlarla eynləşdirilirdi. Göründüyü kimi, şax-

bəzəmə ənənəsi təzə evlənənlərə yeni həyat, bərəkət, məhsuldarlıq, öv-

lad simvolu kimi təqdim edilirdi. Polietnik bölgələrin mərasim ayinlə-

rində mixək, alma, “məryəm otu”və ”məryəm pencəri”indən istifadə 

bitki kultunun qalıqları idi. 

Türk mifologiyasının ən qədim obrazlarından olan ağaç yaşıllıq, 

məhsudarlıq simvolu olmaqla yanaşı ulu ana kimi də müqəddəsləşdiril-

mışdir. Qədim türk maddi-mədəniyyət nümunələrindən bir neçəsində 

əlində müqəddəs ağac təsvir olunmuş ilahə təsvir olunmuşdur. Əski 

türkdilli xalqlar ağacı doğum və uşaqların hamisi olan ilahə ilə birgə 

təsəvvür etmişdir (94, s.37). Kəlbəcər bölgəsində təzə bar verən ağaca 

hamilə qadının nəzəri dəyəcəyinə inanırdılar. Burada hər ikisi bar verən 
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hesab olunurdu. Bu inam hamilələrin rastlaşanda bir-birinə zərər verə 

biləcəyi inamından qaynaqlanır. 

Azərbaycan mifologiyasında Dünya ağaçına və onun rəmzi olan 

ağaclara, bitkilərə tapınma xüsusi yer tutur (94, s.31). Masallı rayonu Ər-

kivan kəndindəki Şahsəvi oçağı Ziyarətgahda üstündə həyat ağacı təsvir 

edilmiş metal lövhə bu baxımdan maraq doğur. Ümumiyyətlə, ağacın mü-

qəddəsləşdirilməsi Astara-Lənkəran bölgəsində çox yayğındır. Bölgədə pa-

lıd, çinar, xüsusilə də nil (azat,) müqəddəs ağaclardan sayılır. Xüsusilə də, 

nil ağaçını kəsmək günah sayılır. Nil-şümşad ağacının yalnız türbələrdə 

bitən müqəddəs ağac olduğuna inanılır. Həqiqətən də Astara-Lənkəran 

ziyarətgahlarında bu ağac çox bitir və ziyarətgahlardakı şümşad ağacına 

əskilər bağlanması bölgədə geniş yayılmışdır. Yerli əhali Vərəvülə kəndi 

yaxınlığındakı azad ağacı meşəsinə ibadət edərdi. Astara rayonu ərazisin-

də yerləşən Zolazo türbəsi də ağac kultu ilə bağlı qədim inanc yeridir. 

Buradakı sitasyiş obyekti gövdəsində oyuq olan böyük bir ağacdır. Yerli 

əıhali arasında mövcud olan inama görə buradakı ağacın oyuğna əl salar-

kən əgər əlinə canlı əli dəyərdisə (qurd, quş, qarışqa və s.) niyyətin yerinə 

yetər. Yerli əhalinin söylədiyinə görə bu ağacdan məhərrəmlikdə, xüsusilə 

Aşura günlərində qana bənzər qırmızı maye axır. Buna görə də müqəddəs 

hesab olunur. Hələ ibtidai icma dövründə qədim insanlar ağacdan axan 

şirənin onun qanı olduğuna inanırdı. Həyat ağacı haqda əfsanədə də onun 

kəsildiyi zaman qan damlalarının axması fikri var (230, s.438). Zərdüşt-

lükdə də həyat ağacına böyük əhəmiyyət verilirdi. Müqəddəs haoma ağa-

cının şirəsinin ölümsüzlük gətirdiyinə, bunu icənin Allahla təmasda oldu-

ğuna inanılırdı (230, s.451). Burzubənd kəndi yaxınlığında da hündür 

ağaclar və daşlar, Ərçivan kəndindəki Məmməd Hənifə türbəsindəki bö-

yük nil ağacı da yerli əhali tərəfindən müqəddəs sayılır. Əhalinin söylədi-

yinə görə bu ağacın kökündən alov çıxırmış. Həqiqətən də bu böyük ağa-

cın kökündə böyük bir oyuqda yanıq izləri qalmışdır. Buna baxmayaraq 

ağac yenə də göyərməkdə davam edir. 

Azərbaycanda ağac pirlərinə qurban kəsmək, yanına yemək gətirib 

qoymaq, dibinə su tökmək, budaqlarından müxtəlif parçalar, xırda daş-
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lar, kəsilən qurbanın ayaq və başının asmaq, gövdəsinə mıx çalmaq, ət-

rafında dolanaraq ağaca dua ilə müraciət etmək, ağaca and içmək kimi 

qədim ağac ayinləri icra edilir. Azərbaycanın bütün bölgələrində mü-

qəddəs pirlərdə bəxtin açılması üçün ağaclara rəngli parçalar bağlama 

ənənəsi mövcuddur. Qədim türk inancına görə ağaca bağlanan bu par-

çalar duaların göylərə çatmasına kömək edirdi. Bir çox türk xalqlarında 

da müqəddəs ağaclara ağ, qırmızı, göy rəngli parçalar, sap, saç, at quy-

ruğu bağlanar. 

Azərbaycanda çinar, qovaq, palıd, şümşad-nil, qoz, alma, dağdağan 

üzərlik, zoğal, əncir pir hesab edilir. Azərbaycan pirlərin də əksəriyyəti 

meşələrdə, əsasən qoz-fındıq, çinar, qovaq, nil-şümşaq, bəzən dı nar 

ağaclarının altında yerləşir. Lənkəran-Astara bölgəsində Albani kəndin-

dəki Tanrı oçağı çoxlu nar ağacı var. Nar Azərbaycan nağıllarında bolluq, 

artım simvoludur. Huzuley piri (Balakənin Mahamalar kəndi), Mıxqovaq 

piri (Oğuz), Dağdağan ağacı piri (Balakən rayonu Katex kəndi), Toyuq-

qıran piri (Qəbələ Nic), Zolazo (Astara) Xaldan ərazisində “Qara pir” 

(Xaldan), Qazax rayonu Dağdağan piri (Qazax r. Yuxarı Əskipara k.) 

kimi bir çox ziyarətgahlarda ağacın gövdəsinə mıx çalmaq, ağacın oyu-

ğundan keçmək və ya əlini oyuğa salmaq, ağaca qurban kəsmək və bu-

dağlarından müxtəlif parçalar, qurbanın baş və ayaqlarının asılması kimi 

qədim ağac ayinləri icra olunurdu. Hazırda da Qəbələ, Oğuz, Astara 

meşəliklərində tez-tez müxtəlif rəngli parçlar bağlanmış ağaclara rast 

gəlmək olur. Qədim türk inancına görə hər bir ailənin öz ağacı var. 

Görünür, bura parca bağlayan ailələr də bu qəim inancın təsirilə bu 

ağacların qoruyucu qüvvəsinə inanırlar. XIX əsrdə Oğuz rayonunda mü-

qəddəs sayılan qədim çinarın altında yerli əhali şam yandırar, qurban 

kəsərdi. Heç kəs ağacın nəinki yaşıl, hətta qurumuş budaqlarını belə 

qırmağa cəsarət etməzdi. Qurumuş budaqlar ağacın dibinə yığılardı və 

ancaq qurbankəsmə mərasimlərindən istifadə edilərdi (146, s.256). Qə-

bələ rayonunun Nic kəndində “Toyuqqıran piri” də ağac kultu ilə bağlı 

idi. Meşədə yerləşən bu ocağa gələnlər toyuq qurban gətirər, onun aya-

ğını və başını hündür ağacdan asardılrlar. Bu qədim bir türk ayinini 

xatırladırdı. Yazılı qaynaqlarda deyd olunur ki, hunlar... “ağaca at qurban 
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kəsir, onun qanını yarpaqlarına çiləyir, kəlləsini və dərisini isə budaqla-

rına asırdılar (50, s.161). Məlumdur ki, toyuq və qoyun Oğuz qəbilələri-

nin zoomorfik totemi olmuşdur. Məşhur oğuz qəbilələrindən olan Bu-

zuk və Üçoqlarda hündür bir ağacın başında altun və gümüş toyuğun 

müqəvvasını hazırlayıb qoyarmışlar. Dibinə isə ağ və qara qoyun bağ-

larmışlar. Bu toyuq və qoyun qəbilənin mifik görüşləri ilə bağlı idi (94, 

s.32). Qeyd etmək lazımdır ki, pirdə toyuq kəsmək ənənəsi talışlarda da 

mvcuddur.Talışlar da pirdə toyuq kəsərək onu ağacın başına dolandırıb 

evə götürür, xəstəyə ondan yemək bişirirdilər (261). 

Azərbaycan ərazisində hələ tunc dövrü yaşayış yerlərindən və qə-

bir abidələrində dini ayin çalalarından dağdağan toxumunun tapılması 

dağdağanın Azərbaycanda hələ çox qədim zamanlardan etibarən mü-

qəddəslədirildiyini göstərir. Azərbaycanın bir çox bölgələrində dağdağan 

ağacı pir kimi ziyarət edilirdi. Dağdağan ağacı ən çox Zaqatala rayonu 

ərazisində bitir. Qədim xalq inancına görə, uşaqları, hətta heyvanları şər 

ruhdan qorumaq üçün boyunlarından dağdağan ağacının parçalarından 

hazırlanmış həmail asar, beşiyə qoyar, körpələrin köynəklərinə tikərdilər. 

“Bu gözəl, böyük ağacın qəbilənin, soyun, xalqın qoruyucusu olduğuna 

inanardılar (95,s.31). Xalq arasında yayılmış inama görə, dağdağan yega-

nə ağacdır ki, onu kəsəndə adama qarğıyır. Buna görə də xalq arasında 

“Dağdağan ağacını kəsmək xeyir verməz”, “Dağdağan odunu yandıran 

xəstələnər” kimi inanclar geniş ayılmışdır. Dağdağan əkmək isə savab 

sayılırdı. Dağdağan ağacından balaca bir çubuq kəsərkən ağacın dibinə 

nəzir kimi çörək və pul qoyulmalı idi. Görünür, dağdağan ağaçı qədim 

dünyagörüşlərindəki həyat ağacının simvollarından biri idi. Həyat ağacı-

nı ilə bağlı qədim əfsanədə də onun kəsildiyi zaman qanının axması fikri 

var (230, s.438). Balakən rayonunun Katex kəndindəki Dağdağan piri-

indəki ağac oyuğunun müqəddəsləşdirilməsi qədim qaynaqlarda təsvir 

olunan göydən gələn şüanın müqəddəs ağacda açdığı böyük dəlik və bu 

dəlikdə meydana gələn uşaqlarla bağlı qədim türk mifologiyasını xatır-

ladır (105, s.14). Azərbaycan və türk mifologiyasında göyü yarıb gələn 

şüa ilə bağlı bir çox mifoloji obrazlar, məsələn, Günəşin oğlu Tapdıq, 
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“Oğuznamə”də Oğuz kağanın evləndiyi qız və b. mövcuddur. Ağac oyu-

ğunun müqəddəsləşdirilməsi ideyası Astara rayonu ərazisindəki Zolazo 

pirində də müşahidə edilir. 

Ağac kultu yuxuyozmalarında özünü göstərir. Yuxuda barlı ağac, 

xüsusilə də qoz ağacını barlı görmək çoxlu uşağı olmaq kimi yozulur. 

Şəki-Zaqatala bölgəsinin ağac pirlərin əksəriyyəti çox vaxt qoz-fındıq 

ağaclarının altında yerləşirdi. Qoz-fındıq ağacları bu bölgələrin əhalisi-

nin əsas həyat, qida mənbəyi olduğu üçün bu ağaçlar yerli əhalinin xalq 

inanclarında mühüm yer tutur. Qoz ağacı məhsuldarlıq rəmzi kimi qə-

bul edildiyi üçün yeni doğulan körpənin qoz ağacından düzəldilmiş be-

şikdə yatırdılmasının uğur gətiricəyənə inanardılar. Şəki-Zaqatala bölgə-

sində bəzən qoz ağacından hazırlanmış beşiyə dağdağan ağacından bə-

zəklər də vurulardı. Lənkəran-Astara bölgəsində isə şümşad ağacı mü-

qəddəs sayıldığı üçün ondan beşik düzəldilməsində istifadə edirlər. Beşik 

hazırlanmasında məhsuldarlıq simvolu olan və ya müqəddəs sayılan qoz, 

dağdağan, şümşad ağaclarından istifadə edilməsi, görünür körpənin həm 

ruzulu, uğurlu. həm də bədnəzərdən uzaq olması inancı, bir sözlə ağac 

kultu ilə bağlı idi. İnama görə beşik hansı ağacdan hazırlanardısa həmin 

ağac uşağın taleyində mühüm rol oynayardı. İnama görə ağacın ruhu 

insanın taleyini himayə edir (94, s.24-27; 95, s.25). Ağacın insan taleyinə 

bağlanması inamının izlərini günümüzdə də görmək mümkündür. 

AMEA-nın müxbir üzvü Azad Nəbiyev yazıçı-tədqiqatçı prof.Əzizə Cə-

fərzadənin xatirəsinə həsr etdiyi “Uduluda bir ceviz ağacı vardı...” adlı 

məqaləsində bu barədə məlumat var (83). Bir çox qədim türk xalqların-

da da “ezzi-ağac ruhu olan ağacdan qayrılmış beşik orada yatan uşağın 

taleyini həll edir” inamı var. Çünki həmin beşikdə ağac ezzi-ağac ruhu-

nun iradəsi hakimdr. Buna görə də bu ağacın altında qurban kəsilərdi 

(95, s.31). Gömrad (Qəbələ), Qırx Abdal (Xınalıq) kimi pirlərdə sonsuz 

qadınlar beşik düzəldərək ağacdan asardılar. Qədim mifoji təfəkkürə gö-

rə, ağacdan yaradılmış adama can vermək üçün onu beşikdə yırğalayır 

və onu həyata qaytarmaq mərasimi keçirərdilər (102, s.84). Masallı-As-

tara bölgəsində də övladı olmayan qadınlar müqəddəs bildikləri ağacdan 

kibrit qutusunu nənni kimi asarlar və onun yırğalanması ilə övladları 
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olub-olmayacaqlarına inanardılar. 

Keçmişdə Azərbaycanın bəzi rayonlarında xəstəliklərin, ağrıların 

bitməsi üçün pirdəki ağaclara (xalq arasında buna “türbət ağacı” deyi-

lirdi.) və bəzən də adi palıd və çinar ağaclarına da mıx çaldıqları mə-

lumdur (61, s.48). İbtidai inamlara görə ağaca mıx vurmaq allaha mü-

raciət formalarından biri idi. Mismar ağaca batdıqca ona insanın diləyini 

yerinə yetirməli olduğunu yada salırdı (230,s.400). Keçmişdə Qəbələnin 

Mıxqovaq kəndindəki qovaq ağacı belə pir-ağac idi. Mıxqovaq pirini zi-

yarət edənlər diləklərinin hasil olması üçün ağaca mıx çalardılar. Odur 

ki, kəndin adı da Mıxqovaq qalıb. Umumiyyətlə, qovaq ağacı Azərbay-

canda sehirli gücə sahib olan müqəddəs ağaclardan sayılırdı. Keçmişdə 

hətta qovaq ağacının budaqları ilə fala baxıb gələcəkdən xəbər verərdilər 

(Herodot, IV, s.67). Avarlar arasında palıd ağacına kiçik çay daşları bağ-

lamaq ayini də geniş yayılmışdı. Xalq inancına görə bu daşlar onu asan 

adamı əvəz edirmiş. Ağaca daş bağlanması adəti Sibir türklərində də var 

idi (230, s.380). İnsanın ruhunu himayə edən ağaca insanı əvəz edən 

daşların asəıması həmin ağacdan kömək istəmək üçün icra olunan qə-

dim bir ayindir. 

Xalq arasında mövcud olan inama görə qəbiristana hər ağac əkil-

məz. Qəbiristanlıqda adətən nil-şümşad, palıd, qoz ağacları əkilərdi. Bu 

ağaclar Azərbaycanda hər zaman müqəddəs sayılmışdir. Buna görə də 

əsasən pir və qəbiristanlıqlarda yetişən belə müqəddəs ağacları nəinki 

kəsmək, hətta onların qurumuş budaqlarından da istifadə etmək günah 

sayılrdı. Qurumuş budaqlar səliqə ilə ağaçın altında toplanar və müq-

qəddəs ayinlərin icrası zamanı istifadə edilərdi. İbtidai inanclara görə bu 

ağaclar, xüsusilə də palıd ruhlar məskənidir və onların altında müqəd-

dəslər basdırılıb. Şəki-Zaqatala, Lənkəran-Astara bölgələrində palıd ağacı 

ocaq sayılırdı. Bura nəzir qoyulur, paltarıın bir parçasını onun budağına 

bağlayırlar. Bu ağacdan kəsilən parçalar nəzərrik kimi uşaqların boynyn-

dan asılır. Astara bölgəsindəki Qazandaş (Gəzəndaş) dakı nəhəng, göv-

dəsindən qan axan bir palıd ağacı da ziyarətgah sayılır. 

Lənkəran Vərəvul kəndi yaxınlığındakı Maşxan qəbiristanlığındakı 

azat ağacları da sitayiş yerudur. Astara rayonu Butasər kəndində də 
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Maşxan ziyarətgahl var. Burada da azat ağaclarından meşə ziyarətgah 

yeridir. Astaranın Lələkeneş kəndindəki azat ağacı piri, Lerik (Xımiroca-

ğı. Aran kəndi, İrməryəm piri. Əliabad kəndi, Saf Seyid ocağı və ya Cın-

dırlı türbə. Lərmərud kəndi) Yardımlı (Yolocaq piri. Abudərə kəndi), 

Masallı rayonlarında da azat ağacı ziyarətgahları var. Lənkəran-Astara 

bölgəsində vələs də müqəddəs sayılır. Lerik rayonunda Vəvuyuhəl ziya-

rətgahı da ağaca çevrilmiş gəlin mifi ilə bağlıdır (100,s.101). Lənkəranın 

Gürdəni kəndində Əli meydanı oçağında qurumuş vələs ağacı müqəddəs 

sayılır. Dağdağan ağacı Lənkəran-Astara bölgəsində müqəddəsdir. Lerik 

rayonu Babagil türbəsindəki dağdağan meşəsi ziyarətgahdır. Lənkəran-

Astara bölgəsində təbii yanğın nəticəsində yanmış meşələrin odununu 

evə gətirmirlər ki, Allah o ağacları şəhid etmişdir (54, s.67-82). Kalan-

katlının “Albaniya tarixi” əsərində də ildırım vurmuşun Kuar (Qeyd: Bu-

nun “Qor” olduöunu ehtimal etmək olar.) allahına qurban kimi qəbul 

edilməsi inamı barədə məlumat var (Kalankatuklu.II.41). Hunların adət-

lərinə görə əgər gurultuyla müşayiət edilən və fəzanı yandıran ildırım 

bir insanı və yaxud bir heyvanı vururdusa, hesab edirdilər ki, bu, onların 

Kuar adlı ihahilərinə qurbandır və buna görə də ona sitayiş edirdilər. 

Tanrı- xan allahlarına at kəsib qurban verirdilər. 

Əbədiliklə, ölümsüzlülə bağlı olan ölünün üstünə müqəddəs sayı-

lan bitki qoymaq inancı bir çox türk xalqları arasında mövcuddur. Tür-

kiyənin bəzi bölgələrində can verən adamın üstünə yaşıl yarpaq atılar. 

Bu adət XIX əsrdə Şamaxı bölgəsində də mövcud olmuşdur. Orta Asiya-

da ölünün üstünə qızılgül və ya reyhan gülü qoyular. Reyhan gülünün 

müqəddəsliyi ilə bağlı inanclara Azərbaycanın yas mərasimlərində də 

rast gəlinir. Xalq inancına görə reyhan gülü cənnətin birinci qatında 

bitən bir güldür və allah öz sevimli bəndələrinə bu gülü qoxladır. Ani 

ölümlə, əziyyətsiz ölənlər üçün “Allah ona reyhan gülünü qoxladaraq 

yanına apardı” deyərlər. Bu qədim inancın izlərinə Şəki-Zaqatala bölgə-

sinin dəfn mərasimlərində əbədilik simvolu kimi ölünün üzərinə mixək, 

alma qoyulması adətlərində rast gəlinir. Azərbaycan xalq nağıllarındakı 

dirilik ağacı, dirili gülü motivləri də bu inancın izlərini daşıyır. 
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Bitki kultunun izlərini Şəki-Zaqatala bölgəsində əsasən avarlar ara-

sında yayğın olan bədnəzərə qarşı istifadə edilən andız bitkisinə müna-

sibətdə də görmək mümkündür. Bu bitki yazda, xüsusi ayinlə, cüməax-

şamı günü qüsul alıb namaz qıldıqdan sonra dərilir. Payızda onun kö-

künü bellə çərtirdilər, buradan şirə axdığı üçün onu “ağlayan ot” - andız 

adlandırıdılar. Hətta ağlağan uşağı sakitləşdirmək üçün bu otdan istifadə 

edirdilər. 

Qədim inanclar sistemində dağlar Tanrıya ən yaxın yüksəklik kimi 

qəbul edilərək müqəddəs sayılan təbiət ünsürlərindən idi. Qədim türklər 

dağı öz ailələrinin, soylarının kökü, başlanğıcı, yardımçısı saymışlar. 

Azərbaycanın tədqiqata cəlb etdiyimiz bölgələrindəki Gömrad (Qəbələ 

rayonu), Armatay (Zaqatala rayonu), Baba dağı (Qubarayonu), Qiblə 

dağı (Quba rayonu), Həzrət baba dağı (Quba rayonu), Tufan dağı (Qu-

ba rayonu, Xınalıq kəndi) kimi bir çox dağlar belə mifik səciyyə daşıyır. 

Mənbələrin verdiyi məlumata görə hələ 30-cu illərdə yerli əhali Həzrət 

baba dağına 7 dəfə ziyarəti Məkkə ziyarətinə bərabər tuturdular. Dağı 

7 dəfə ziyarət edənlər yalnız Həcc ziyarətindən sonra qoyulmasına izn 

verilən çalmanı da gəzdirmək hüququnu alırdı. 

Xalq inanclarına görə dağ-daş canlı bir varlıq kimi qəbul edilmiş, 

dağın da insan kimi yaşadığı, hətta balaladığı, insana yardım etdiyinə 

inanılır. Mifik baxışlara görə, dağ göydən, günəşdən gəlmiş, elə buna 

görə də o, müqəddəs başlanğıcdır, qoruyucudur. Günəş, göy (tanrı) yeri, 

insanları mayalayr. Göyün-günəşin yanından gələn dağ bu keyfiyyətlərin 

bir sırasına yiyələndiyindən insanlara uşaq verir (102, s.54). Azərbaycan-

da bir çox dağların belə özəllikləri olduğuna inanılır. Buna görə də dağ-

ların əksəriyyəti daha çox övlad diləyilə ziyarət edilər. Srabon qədim 

Azərbaycan əhalisinin “yüksəkliklərdə, pak və təmiz yerlərdə Tanrı üçün 

qurban kəsdiklərini qeyd edir. Adından da məlum olduğu kimi göylərə 

yaxın olan bu dağ övladsız ailənin murad yeri kimi qəbul edilir. Qəbələ 

yaxınlığındakı Gömrad (Göymurad) dağına gələn sonsuz qadınlar niyyət 

edərək öncədən uşaq hamisi kimi sitayiş edilən bu dağa döğulaçaq kör-

pəsinin saçını nəzir deyirlər. Gömrad dağındakı “Göbək daşı” da sonsuz 
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qadınların ziyarət etdikləri müqəddəs yer idi. Ümumiyyətlə, “göbək daş-

larına” Azərbaycanın bir çox ziyarətgahlarında rast gəlinir. Zaqatala ya-

xınlığındakı bölgəsində Armatay dağı da sonsuz qadınların niyyət yüri-

dir, xüsusilə də bahar mərasimləri dövründə niyyət edərək ayaqyalın 

çıxarlar. Ulu dağlara mövsümündə ziyarət üçün gedildiyi zaman bu dağ-

lara yalın ayaqlarla dırmanmaq inancı Türkiyədə də vardır (115, s.83). 

Quba-Xaçmaz bölgəsindəki Baba dağı da xalq arasında canlı varlıq 

kimi qəbul edilir və oradan gətirilən daşlar da bərəkət simvolu kimi evdə 

saxlanırdı. Yağışçağırma ayinində “Baba daşı” adlanan bu daşlardan isti-

fadə edirdilər. Babadağından gətiirlən 7 daşı ortadan dəlib ipə düzər , 

bir qız uşağı onu suya salıb ipin ucunu sahildəki ağaca bağlar və ayin 

nəğmələri oxunardı. Yağış kəsmək üçün isə Baba dağından gətirilmiş 

daşı ocağa, külə basır, ocaqda xəşil bişirib ovsun oxuyurdular. Qubanın 

Piral kəndində də böyük bir daş var. Kənd əhli yağış yağdırmaq və ya 

kəsmək üçüm bu daşı da ziyarət edərdilər. Xınalıq kəndində isə Tufan 

dağını müqəddəsləşdirən əhali arasında yayğın olan bir əfsanəyə görə, 

əvvəllər Ketş adlanan Xınalıq kəndi Nuhun tufanından sonra Ketş da-

ğında yerləşirdi. Böyük bir zəlzələdən sonra sağ qalanlar çayı küçərək 

kiçik bir təpədə məskunlaşdılar. Xınalıq kəndi belə yarandı (256). Ha-

zırda da Xınalıqdan 7 kilometr məsafədə, Tufandağın ətəyində 3500 

metr hündürlüyündə yerləşən bulaq suyu və qar hesabına yaranan göl-

lərin böyüyündə Huhun gəmisindən qalan taxta parçalarının olduğuna 

inanılır. Lakin Tufandağa göllərində həmin taxta parçası müşahidə edil-

məmişdir. 

Azərbaycanın demək olar ki, bütün bölgələrində təbii şəkildə par-

çalanmış qayalar və ya müxtəlif izlər olan dağlar, daşlar xalq arasında 

müqəddəsləşdirilir və bununla bağlı xalq arasında müxtəlif əfsanələr ya-

radılır. Bunlarda ən yayğın olanı Əlinin atının ayağının izi və ya qılınci-

nını parçaladığı qayalar olması ilə bağlı rəvayətlərdir. Belə ziyarətgalar-

dan olan “Babarutən” pirinin adı və əfsanəsi haqda XIX əsr mənbələrində 

də məlumatlar var (237, s.140). Müasir dövrdə də Astara-Lənkəran böl-

gəsindəki “Əli izi”, Gədəbəy bölgəsində “Haça qaya”, “Pir” dağı ilə bağlı 

əfsanələr bu qəbildəndir. Bu pirlərə əhali niyyət edərək daş qoyar, kiçik 
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daşlardan “evciklər” tikər, parça bağlayar, qurban kəsərlər. 

Qədim türklər dağın qoruyucu ruh olduğuna inanaraq ən mühüm 

andicmə mərasimlərini də dağın zirvəsində icra etmişlər. Türk xaqanlı-

ğında hər il yayın (yazın əvvəllərində) kütləvi ibadət, qurban kəsmə mə-

rasimi icra olunurdu (205, s.264). Müqəddəs dağlara hər yedən minlərlə 

əhali axışar, onlarla tonqal qalıyar, at, qoyun-quzu qurban edərdilər. 

Bayram süfrəsi açar, əylənər, yarış və müxtəlif oyunlar keçirərdilər. Gö-

rünür, Şəkidə, Qubada yüksəklikdə, dağ başında məclis qurulması ənə-

nəsi bu inamdan qaynaqlanır. 

Cəmiyyətin ibtidai icma mərhələsində qədim insan, kim çox yaşayıb 

o çox bilir və daha təcrübəlidir, əbədidir fikri ilə, daşa sitayişi formalaş-

dırmışdır. Qədim insanlar daşı əbədi yaşadığı üçün, onu insan ruhu ilə 

eyniləşdirərək müqəddəsləşdirmişlər. İbtidai inanca görə daş insanın ru-

hunun yerləşdiyi yerdir və hər bir şəxsin sağlığında öz daşı olur. İnsan 

ölərkən onun ruhu həmin daşa keçir. Bu inamın təsirilə Xınalıqda bir 

çobanın nəslinin daşdan yaranması ilə bağlı rəvayət mövcuddur (256). 

Azərbaycanda, can verən adamın ovcuna daş qoyulması, hamilə qadın 

ölən zaman doğulmamış uşağın ruhunun həmin daşa keçməsi üçün 

onun yanına daş qoyulması, ölünü dəfn etməyə aparırkən onun bir daha 

geri qayıtmaması üçün arxasınca bir qara daş atılması, qəbir üstünə ge-

dərkən daş çevrilməsi də daşda ruh olması inamı ilə bağlı idi. İnama görə 

qəbir üstündə daş çevirərkən ölənə kimin gəldiyi agah olur. Avarlar “mü-

qəddəs” palıd ağacına xırda daşlar bağlayırdılar; guya bu daşlar onları 

ağacdan asan adamı əvəz edirmiş (61, s.30-31). Keçmişdə Quba tatları 

arsında adam öldürülən yerə daş atırdılar ki, belə hadisə bir daha təkrar 

olunmasın (61, s.30-31). Tatlar günahlarının bağışlanması üçün müqəd-

dəs bir yerə ətrafdan daş gətirib qoyurlar. İnama görə böyük daş böyük 

günahın, kiçik daş kiçik günahın yuyulmasına kömək edər. 

Azərbaycan xalq inancları arasında daşın istədiyi zaman yerindən 

tərpənəcəyi və hərəkət edəcəyinə inamın izləri lənkəran-Astara bölgə-

sində Ərçivan kəndi yaxınlığındakı Qazandaş (Gəzəndaş) türbəsində qo-

runub saxlanmışdır. Buradakı Hüseyn qanına boyandığına inanılan daş 

qədim sitayiş yeridir Yerli əhali bu daşın “gəzən daş” olduğuna inanır və 
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bu daşın müqəddəs yerlərdən gəldiyinə inanırlar. Bu ocaqda bəzən qar-

ğış, nahaq söz deyənləri çəzalandırmaq üçün “daş çevirərlər” və deyərlər 

ki, səni bu daşa tapşırdım. Lakin “daş çevirmək” xalq arasında təhlükəli 

hesab olunur və bunun daş çevirən üçün düşər-düşməzi olacağına ina-

nılır. İnama görə əgər daş çevirən haqlı isə bu daş yerini dəyişir. Lakin 

nahaq yerə şübhələnibsə daş yerində qalmaqda davam edir. Daşın ye-

rində qalması isə o daşın sahibi üçün yaxşı əlamət sayılmaz, daş yerində 

qaldıqca daşı qoyan şəxs ziyan çəkər. Buna görə də “ daş çevirən” şəxs 

mütləq öz düzlüyünə əmin olmalı idi. Lakin bu zaman da qarşı tərəf 

ziyan çəkərdi. Avarlar bərk külək olanda ağ, hamar daş tutaraq xüsusi 

ovsun oxuyardılar. 

Lənkəran-Astara bölgəsinin qəbiristanlıqlarında və pirlərində çox 

rast gəlinən qoçdaşlar da daş kultunun izlərini daşıyır. Lənkərandan Di-

gaha gedən yolun üstündə Türbəbin kəndi yaxınlığındakı köhnə qəbiris-

tanlıqda yoldan keçənlər qoyun fiqurunun belinə daş atmaqla fala ba-

xardılar. Zuvanda gedən yolun üstündə yerləşən Mondigəh kəndindəki 

“Əli-Çopan” adlanan qayalıqda iki daş arasından 2 m. Hündürlüyündəki 

qayanın dibinə daş atmaqla da ala baxılırdı. Əgər daş birbaşa qayanın 

dibinə düşərdisə niyyətlərinin hasil olacağına inanırdılar (225, s.40). 

Suya inam türk xalqları arasında xüsusilə geniş yayılmış xalq inanc-

larındandır. Suyun insanlara can, ruh verməsi ilə bağlı mifoloji təfəkkür 

ibtidai insanın həyat tərzi ilə bağlı idi. Qədim insanlar üçün su həyat, 

yaşayış demək idi. Bu səbəbdən də insan suda əbədilik, ölməzlik axtar-

mışdır. Su bütün şər qüvvələri yuyub aparan qüvvə, paklıq, aydınlıq, 

uğur simvolu idi. Azərbaycanda “uğur suyu”, su ilahəsinə sitayiş olmuş-

dur (28, s.51). Bu gün Azərbaycanda suya sitayişin izləri “And olsun 

suyun paklığına”, “Suyun axarı haqqı”, “Suyun kəraməti haqqı”, “Suyun 

məlakəsi haqqı”, “Suyun piri haqqı, “Uğuruna pak su çıxsın”, “Allah axar 

suyunu bulandırmasın”, “Axar su üzünü ağ eləsin” kimi saysız-hesabsız 

and və alqışlarımızda, eyni zamanda“ Axar suya dayanma, hər gözələ 

inanma” kimi deyimlərimizdə də qorunub saxlanmışdır. Quba-Xaçmaz 

bölgəsində axar suyun paklığı ilə bağlı tatlar arasında yayılmış inama 

görə axar suya ölü heyvan və ya insan düşsə murdar olmaz. Azərbaycan 
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bölgələrindəki bir sıra nəzir bulaqları və təbii bulaqlardan axan su (Qə-

bələ rayonunun Vardanlı kəndində, Nic kəndindəki Daşbulaq, Astara ra-

yonundakı Yanar bulaq və s.), Masallıda “Qaynayan quyu” əhali tərəfin-

dən həmişə pak, müqəddəs su kimi qəbul edilmişdir. Xüsusilə də Yanar 

bulaqdakı suyun tərkibində kükürd olduğundan suya od vuranda yan-

dığı üçün əhali onun möcüzəvi gücünə daha çox inanir. Xınalıqda iri 

qaya altından damçılayan cu damlalarının nazik bulağa çevrildiyi Qırx 

Abdal su piri sayılır. Xınalıq kəndi yaxınlığında dağ yarğanından çıxan 

Alxas bulağının suyu da kənd əhalisi tərəfindən müqəddəs hesab edilir. 

Baba dağındakı bulaq da müqqədəs sayılır. Burada su ilə dağ ruhunun 

birləşdirilməsi özünü göstərir. Altay türklərində də su ilə dağ ruhuna 

həsr olunmuş birgə ayin keçirilirdi (206, s.146). Tufan dağı yaxınlığında 

adını Tufan dağından götürən göl də Xınalıq əhalisi arasında müqəddəs 

sayılır. 

Gəlin gətirərkən su dolu qabın üzərindən keçirilməsi, su bardağı-

nın aşırılması, gəlinin əlinə su dolu bardağın verilməsi, gəlin aparılarkən 

küçələrə su çilənməsi, suya ayaq açdı, sonsuz qadının axar sudan keçi-

rilməsi kimi ənənələr su kultunun izlərini daşıyır. Azərbaycanın digər 

bölgələrində olduğu kimi polietnik bölgələrdə də suda yaşayan Ərdov 

ruhuna inam da yayğın idi. Görünür, bu “Avesta”da adı çəkilən və qədim 

məhsuldarlıq və su ilahəsi Ardvi-Anahidin fonetik dəyişikliyə uğramış 

formasıdır. Qədim Azərbaycan əhalisi Anahidə doğum, məhsuldarlıq, 

gözəllik ilahəsi kimi sitayiş etmişlər. Keçmişdə Anahid-Anahat sözü bir 

çox yerlərdə, o sıradan Borçalıda (Gürcüstan ərazisi) əmin-amanlıq mə-

nasında işlənərdi. “Anahat vaxtı” ifadəsi sakitlik, rahatlıq vaxtı, bolluq 

dövrü mənasında işlədilir (94, s.34). 

Suyun uğuruna inamla yanaşı, su pərisinin-Ərdov ruhunun insan-

lara zərər verə biləcəyinə də inam mövcuddur. Görünür, tədricən bu 

məhsuldarlıq ilahəsi insanlara ziyan verən su pərisi ruhunu özündə bir-

ləşdirərək Ərdov-su ruhuna çevrilmişdir. Azərbaycan xalq inanclarında 

su ruhuna inamın ikili xarakterilə bağlıdır. Quba-Xaçmaz bölgəsində VI 

və III günlər gecə vaxtı çimmək, su dolu qabdan əyilib su içmək olmazdı, 

Qəbələ rayounda yeni evlənənlərə alaqaranlıqda və ya gün batan zamanı 
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suya getməyə icazə verilməz, ingiloylarda da cüməyə keçən gecə çaydan 

su götürmək, içində su olan dolçanın ağzını açıq qoymaq qadağan idi, 

yoxsa Ərdov ruhu ziyan verə bilərdi. Lənkəran-Astara bölgəsində də su-

yun ruhlar məkanı olduğuna inanır və ruhlar diksinməsin deyə suyu 

aramla içmək, su içəni diksindirməmək, yemək yeyilərkən mütləq süfrə-

yə su qoymaq kimi adətləri vardır. 

Su ayinləri dəfn-yas mərasimlərində də icra edilməkdədir. Suyun 

həyat verici qüvvəsindən ölüm anında da istifadə edilərdi. Adam ölərkən 

bu dünyadan arxayın və rahat getməsi üçün ağzına bir qaşıq su tökül-

məsi belə ayinlərdən idi. Bu adətin izləri Azərbaycanda geniş yayılmış 

“Ağzına bir qaşıq su tökən tapılmasın” bədduasında da özünü göstərir. 

Azərbaycan mifologiyasındakı “dirilik suyu” ideyası da, görünür, bu 

inancın izləri idi. “Allah balalarının qabağına dirilik suyu çıxarsın”, “Allah 

suyunu bol eləsin” “Su qədər ömrün olsun” xeyir-duaları isə suyun hə-

yatverici gücünə inamla bağlı idi. Təzə qəbrin üstünə su çilənməsi, qəbir 

daşının üstündə su qabı təsviri, “mərhumun sinəsi qurumasın” deyə 

qəbrin üzərinə çala düzəldib içərisinə su tökülməsi (Qəbələ və Oğuz), 

kişi yenidən evlənirkən ölmüş arvadının qəbrinə su tökməsi (Quba –

Xaçmaz), ölü ölən evdə su qablarının böşaldılması ayinləri də su ruhu 

ilə bağlıdır. Qədim inanca görə su ruhun gizləndiyi yerdir. Ölənin ruhu 

su qabının içərisinə girə bilərdi və bu suyu bir başqası içərkən xəstələnə 

bilərdi. 

Azərbaycanda bulaqların əksəriyyətinin pir hesab edilməsi, nəzir 

kimi bulaq çəkdirmək adətləri də su kultunun izlərini daşımaqdadır. Xalq 

arasında “Su ehsandır”, deyimi də var. Azərbaycanda ölən adamın ruhu-

nun xatirəsinə ehsanlıq su çəkdirmək ənənəsi vardır. Belə bulaqlardan 

biri Oğuz rayonunun Vardanlı kəndində vardır. Xalq inancına görə susuz 

yolçuya su vermək onun ölənləri üçün ehsan verməsinə bərabər idi. 

Azərbaycanda çörək müqəddəs nemət kimi hər zaman əziz tutul-

muş, bərəkət simvolu olmuşdur. İngiloylarda ayaq üstə çörək yemək və 

su içmək pis əlamət sayılırdı, cünki belə halda evdən bərəkətin üzülməsi 

güman edilirdi. Bu ənənə, ümumiyyətlə, bütün Azərbaycan üçün xarak-

terikdir. Azərbaycan mərasim ayinlərində çörək həm də şər qüvvələrə 



Məhəbbət Paşayeva 

242 

qarşı qoruyucu kimi çıxış edir. Pis ruhlara qarşı çörəyin qoruyucu vasitə 

olması inamı “Avesta”da da öz əksini tapıb. “Avesta”da deyilir ki, təzə 

çörəyin ətri xəstəlik və ölüm gətirən pis ruhları qovur (56, s.300). Bu 

inamın təsirilə körpənin başı altına çörək qoyardılar. Azərbaycan çörək 

quran bərabər müqəddəsləşsirilir. Lənkəran-Astara bölgəsində çörəyə 

and aşağıdakı formada içilir: ”And olsun o çörəyə ki, Qurandan əvvəl 

dünyaya gəlmişdir”. 

Xalq inancına görə ruh insanın gözündə olur və “bəd nəzər” kəl-

məsinin də buradan meydana gəldiyi ehtimal edilir. Azərbaycanda pis 

nəzərin hətta “daşı da çatladıb torpağa döndərmək” güçü olduğuna ina-

nırlar. Azərbaycanda körpə uşaqlara nəzərə qarşı gözmuncuğu kimi 

dağdağan, üzərlik, canavar dişi, canavar tükü və dərisi, metal aypara 

fiquru (Şəki-Zaqatala), “göy muncuq”, “kaftar teli” (qoca canavar tükü), 

“baba qulu” daşı, balıqqılağı şəklində olan “Qız muncuğu”, “göz duası”, 

pişik tükü, ayı dırnağı, kəllə sümüyü, ilan qabığı, dəvə tükü, soğan istiot, 

sarımsaqdan nəzərlik (Quba-Xaçmaz bölgəsi) kimi nəzərliklərdən istifa-

də edirlər. 

Azərbaycanlıların inamlarında “çin”, “pəri”, “dev”, “əjdaha”, “hal” ki-

mi varlıqlara inam özünəməxsus yer tutur. Xalq arasında “boğma”, “vur-

ğun”, “cin-şəyətin”, “feriştə”, “özündənyeylər”, “şəppə”, “həmzat” və s. Şər 

qüvvələrin varlığına da inanılmışdır (67, s.25). Keçmişdə ingiloylar ara-

sında cin və şeytanlarla bərabər “eşmaq” adlı ruha inam da mövcud idi. 

Bütün türk xalqlarının doğum adətlərində geniş yer alan “hal anası” adlı 

ruh və onun ölüm mələyi olması ilə bağlı inanclar Azərbaycanın bütün 

bölgələrində geniş yayılsa da bəzən müxtəlif adlarla tanınırdı və fərqli 

təsəvvür edilirdi. Məsələn, XIX əsrdə aid mənbələrdə və etnoqrafik ədə-

biyyatlarda udilər, ingiloylar arasında onun “Hali”, “Ali qoci” adlanması, 

xınalıqlar arasında “Hal dabanı”, “İstar Məryəm”, talışlar arasında Alajen, 

ləzgilərdə Albap vəs. adlanması ilə bağlı məlumatlar mövcuddur. Şəki 

bölgəsində isə Hal daha çox keçi, pişik, xoruz və qadın formalarında tə-

səvvür edilir. Şəkidə Halın keçi dönərgəsi Unuqay adlanır (97, s.11). Xü-

susilə də Şəki ərazisinin Göynük kəndlərində bu mifoloji obraz yayğındır. 

Hamilə qadını hal anasından qorumaq üçün başının altına metal əşyalar 
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qoyulması, yatağının ətrafına zəncirlə və ya sicimlə möhrə (dörd tərəfini 

əhatə edən) çəkilməsi, sarımsaq, düyü çeynədilməsi, başına kişi papağı 

qoymaq, çay daşını parçalamaq, “baba qulu” daşından istifadə etmək ki-

mi qoruyucu və aldadıcı magiya xarakterli ayinlər icra edilirdilər. 

Azərbaycanlılar arasında ələm ruhuna inam da geniş yayılmışdır. 

Xalq arasında özündən getməsi olan uşaqlar üçün “ələm vurub” ifadəsi 

işlədirlər və ələm ruhunun olduğuna inanırlar. Azərbaycan inanclar sis-

temində çox qədim zamanlardan əl təsviri qüvvət və güc simvolu kimi 

mövcud olmuşdur. Evə girəcək şər qüvvələrun qarşısını alaq üçün Xına-

lıq, Buduq, Hapıt, Qrız kəndlərində, həmçinin onlarla qonşuluqda olan 

Söhüb, Ürük kimi kəndlərdə qapının üstündə əl təsviri çəkilrdi. Bu adət 

Şəki-Zaqatala bölgəsində də var idi. Əl işarəsinə inamın izlərini hazırda 

da Abşeronda yayğın oan “Əli süfrəsi” mərasimində də görmək müm-

kündür. Xüsusi ayinlə bişirilən ehsan aşı dəmə qoyularkən düyünün üzə-

rinə nəlbəkidə un qoyulurdı. Aşın düyüsünün qazana tökülməsində bö-

yüklü-uşaqlı bütün kənd iştirak edər, qazana növbə ilə hərə bir kəfkir 

düyü atardı. Aş dəmdə olarkən unun üzərinə əl işarəsi düşərdisə ehsanın 

qəbula keçməsinə inanılardı. İslamiyyət dövründə əl işarəsinə inam daha 

da geniş yayılmışdı. Dərvişlər əllərində əl işarəsi taxılmış (ələm) taxta ilə 

imam Əli haqda dini nəğmələr oxuyaraq evbəev gəzərdilər. Bu dini bay-

raq tuğ adlanırdı. Maraqlıdır ki, tuğ qədim türklərdə ulusun bayrağı, 

qoruyucusu idi. Onda nəslin himayədarının ruhu yaşadığına inanardılar. 

Mifoloji təsəvürlərdə ilk əcdad kainatı yaradan ünsürlərdən biri, 

məsələn, dağ, ağac və ya ilkin antromorf varlıq-qurd və ən nəhayət ilk 

insanla eyniləşdirilirdi. Türk mifologiyasında əcdad kultu dedikdə, həm 

mifik əcdadlar-təbiət cisimləri, boz qurd kimi mifoloji obrazlar, həm də 

real əcdadlar - adətən tayfa və qəbilənin əsasını qoyan nəsil, insan kultu 

nəzərdə tutulmuşdur. Qədim türklərdə əcdad kultu mürəkkəb olmuş, 

bəzən də müxtəlif, bir-birindən fərqlənən predmetləri və canlıları əhatə 

etmişdir. Qədim türklər əcdadlarının-atalarının şərəfinə böyük məzar-

lar-kurqanlar, daş heykəl və abidələr, yazıı daş lövhələr düzəldirdilər. Bu 

abidələrin bəzən kim tərəfindən yaradılması belə məlum olmadığı halda 
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onlara hər zaman hörmətlə yanaşılmışdır və bu qəbir abidələri müqəd-

dəsləşdirilmişdir. Qədim türk inanclarına görə ölən əcdad tamamilə yox 

olmur, onun ruhu daim qohumları ilə birlikdədir və onların qayğısına 

qalır. Altay türklərində “böyük adam ölürsə, o öz qohumlarının qayğısı-

na qalmalıdır, çünki onun ruhu daim onlarla birlikdədir (102, s.48). Gö-

rünür, hər nəslin oz baba piri olması da bu qədim dünyagörüşlə bağlı 

idi. Bütün türk xalqlarında olduğu kimi azərbaycanlılar arasında da əc-

dad kultu geniş yayılmışdır. XIX-XX əsrin əvvələrinə qədər demək olar 

ki, Azərbaycanın hər kəndinin, hər nəslin, hətta hər məhəllənin öz mü-

qəddəs yeri-piri var idi. Kökü patriarxal-nəsli icma quruluşuna gedib 

çıxan bu qədim ənənəyə görə ailə və ya patronomiya başçılarının, ağaq-

qallarının dəfn olunduğu yerlər pir sayılırdı. Elə təkçə Oğuz rayonunun 

Kərimli kəndində 30-dan çox müqəddəs belə ocaq, Xınalıq kəndində on-

larla ziyarətgah var idi. Olduqca mürəkkəb qohumluq ənənələri olan 

azərbaycanlılarda hər bir nəsil öz keçmişini, mənşəyini təsdiq etmək 

üçün mənsub olduqları qəbilə və tayfaların mifk və ya real banisi olan 

əcdadlarını müqəddəsləşdirir, hər bir məhəllə özünü müəyyən əcdadlar 

nəslinin bir hissəsi hesab edərək əcdadının yatdığı torpağı pir hesab edir 

və əcdad ruhunun kömək olacağına inanır. Beləliklə, əcdad kultunun 

mahiyyəti əcdadın himayədarlıq və qoruyucu xüsusiyyətinə inamla, yəni 

ölmüş əcdadın ruhunun yerdə qalan qohumların taleyi ilə maraqlanması 

və onların işlərinə təsir göstərməsinə inamla bağlı idi. 

Azərbaycan xalq inancları arasında əcdad ruhuna inam mühüm 

yer tutur. Xalq arasında yayılmış inanca görə müqəddəs adamların qə-

birləri bir çox xəstəliklərdən, dərd-bəladan qurtulmağa yardım edir. 

Ailədə kiminsə köməyə ehtiyacı varsa öz ulu babalarının ruhunu köməyə 

çağırır, toy qabağı baba və nənələrinin qəbri üstünə gedib onlardan xe-

yir-dua istənir. Məsələn, toy ərəfəsində Quba rayonunun İspik kəndində 

oğlan və yoldaşları Gəlinağacı, Küsnət kəndində “Gəlin piri”nə, Qəleyxu-

dat kəndində Qızlar pirinə, Küpcal kəndində “Qoca kişi” pirinə gedərdi-

lər. Sonsuz qadınlar əcdadlarının ruhunun kömək olacağına inanaraq 

müxtəlif ayinlər icra edərdilər. İbtidai inamlara görə qadın öz nəslindən 

ölən birinin ruhunun olduğu yerdən keçərsə hamilə qalar (230, s.312). 



AZƏRBAYCANLILARIN ADƏT VƏ İNANCLARI 

245 

Görünür, məhz bu inamın təsiri ilə Azərbaycanda sonsuz qadını cənazə 

taxtasının altından kecirmək, ölü yuyulan sudan qatılmış su ilə çimizdi-

rilməsi, ölü torpağının qatıldığı suyun içirdilməsi, müqəddəslərin qəbir-

ləriniin övlad diləyi ilə ziyarət edilməsi və s. kimi ayinlər icra edilirdi. 

Əcdadların ruhuna inamla bağlı Qəbələ, Oğuz rayonları ərazisində hələ 

XIX əsrdə Rəşid bəy Əfəndiyev tərəfindən qeydə alınmış “Pir Zəngi”, 

“Pir-Salar”, “Şeyx İbrahim”, “Şeyx Tacı”, “Şəhidlər”, “Şeyx Amir” (237, 

s.140). “Çərşənbə baba” (Oğuz rayonunun Kərimli kəndində yaşamış 

müqədəs adamın qəbri), “Hacı Növruz baba” (Oğuz rayonu Daşagil kən-

dində yaşamış müqəddəs adamın qəbri), “Usub baba” (Oğuz rayonu, 

Baş Daşagil kəndi) “Yel baba” (Şəki rayonu Oxud kəndi), “Şeyx baba” 

(Şəki rayonu Şabalıd kəndi), Məhəmməd Əfəndi baba (Şəki), “Yunis İm-

rə” (Oncalı və Baydarlı kəndi yaxınlığında) kimi bir çox ziyarətgahlar 

mövcuddur. Xınalıq kəndində “Şıx İsrafil baba”, “Şıxsalburuz baba”,”Xıdır 

Nəbi” pirləri, “Piri Cümərt “ və ya Əbu Müslüm məscidi, Möhüc baba 

piri və s. kimi ziyarərgahların da böyük əksəriyyəti atalar-əcdadlar kultu 

ilə bağlı idi. 

Astara-Lənkəran bölgəsindəki Seyidəkinə oçağı (Astara), Məştəsə 

oçağı (Şağləsər kəndi), Lolə Seyidi ocağı (Rudəkənar kəndi), Pensebe 

salo türbəsi (Pələkəş kəndi), Şıxatük ocağı, Seybi oçağı, Qımbət oçağı, 

Əzizi ocağı, Mir Əziz oçağı (Viravul kəndi), Mir Tağı oçağı (Türkoba 

kəndi), Gəlin qayası türbəsi (Dilmədi kəndi), Şıxdilim türbəsi (Pələkəş 

kəndi), Mağara türbəsi (Sım kəndi) Əbdül Qasım piri (Bürzübənd kən-

di) kimi ziyarətgahlar əsasən talışların getdiyi yerlərdir. Fars Seyid oçağı, 

Seyid Camal türbəsi (Pensər kəndi), Şeyx Zeyid oçağı, Qara seyid oçağı 

kimi ziyarətgahlar daha çox məhərrəmlikdə ehsan və nəzir verilən oçaq-

lardır. Lənkəranla Lerik arasında meşəlikdə yerləşən Bobo oşağı qoyulan 

nəzirləri oçağın yaxınlığındakı 15-16 evlik kəndin sakinləri hər ev növbə 

ilə gəlib götürür, yığılan nəzirlərdən bütün kəndə ehsan verilir. Bütün 

kəndin nəzir oçağından bərabər şəkildə yararlanması bu ziyarətgahın 

nəslin ulu əcdadı ilə bağlı olduğunu göstərir. Bu ziyarətgahların adlarına 

“baba (bobo) kəlməsinin əlavə edilməsi də ocaqların bir çoxunun nəsli 

ağsaqqalların məzarı olduğunu təsiq edir. Baba Rəsul (Təngərüd kəndi), 
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Baba Cəbrayıl (Hamuşam kəndi və Təngərüd k, Baba Davud, Baba Pey-

da, Pir Baba, Baba İsa, Baba Rəhman ocaqları da qədim əcdadla bağlıdır. 

Lənkəran yaxınlığında Butasar ziyarətgahı, Albani kəndindəki Tanrı oça-

ğı, Lerikdə Cabir Ənsar ocağı, Xanəgah kəndindəki Xoca Seyid türbəsi, 

Astara rayonunun Kirdəni kəndində Əli meydanı türbəsi, Cil kəndindəki 

Seyid Xəlifə oçağış Holadı kəndində Siyə Seyid, Mir Nağı oçağı, Hacı 

Mirağa oçağı, Haçı Mirsəmid oşağı, Hacı Mir Nağı oşağı, Mir Mustafa 

ağanın oçağı (Qara Ələm) da bölgənin məşhur ziyarətgahlarındandır. 

Qədim inanclar sistemində çox zaman qadın əcdadlar məhsuldarlıq, 

nəsil artıran-doğan başlanğıc simvolu kimi çıxış edirdi. Qədim şumerlərin 

döğum və məhsuldarlıq simvolu Mami ilahəsinə inamın izlərinə bu gün 

bir çox türk xalqlarında, o cümlədən azərbaycanlılarda rastlanmaqdadır. 

Orta Asiyanın bir sıra türk xalqlarında da mövcud olan inama görə, “mo-

mo” ruhu ölmüş qadın əcdadlarının ruhudur. Hətta özbək dilinin dialekt-

lərindən birində momo ulu nənə deməkdir. Azərbaycan dialektlərində də 

məmə, mama ana, bibi mənasında işlənməkdədir. İnama görə “momo” 

ruhu mamaçaların - xüsusi olaraq seçilmiş qadınların içinə yerləşərək on-

ların spesifik məşğuliyyətlərində (mamaçalıq) - doğuş zamanı hamilə qa-

dına yardım etməkdə kömək edir. Gözlənilməz, çətin doğuşlarda bu ru-

hun kömək olaçağına inanılardı. Tədqiq etdiyimiz bölgələrdə də doğuşa 

kömək edən qadının mamaça, hadıx-mama adlanması, mamaçanın doğan 

qadının kürəyinə yavaşcadan vurub “Körpəyə olacaq xatadan gəlmişəm, 

sən də gəl” deməsi, tez-tez “Ya Məryəm ana kömək et!” və “Ya Həzrəti 

Fatimənin ruhu kömək ol” deyə müqəddəs qadın əcdadlarını köməyə ça-

ğırması da, görünür, momo ruhuna inamla bağlı idi. 

 

5.2. Xalq bayramları və mərasimlərinin tarixi kökləri. Xalqın dün-

yagörüşünü, tarixə baxışını, etnik-psixoloji mühitini, istək və arzularını, 

bir sözlə mənəvi aləmini özündə əks etdirən xalq bayramların tədqiqi 

və tarıxı köklərinin araşdırılması mənəvi mədəniyyət tariximizin vacib 

problemlərindəndir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin söylədiyi ki-

mi, bizim milli-mənəvi dəyərlərimiz, ənənələrimiz, bizim milli mədəniy-

yətimiz, tariximiz - bütün bunlar Azərbaycan xalqını qorumuşdur (47, 
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s.6). Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyev bayram mə-

rasimlərimizdən ən qədimi və ən mühümü olan Novruz bayramını xal-

qımızı tarixən bütövləşdirən, onun varlığını birlik gücü ilə qidalandıran 

bi ənənə kimi qymətləndirmişdir: "Böyük mənəvi gücə malik olan Nov-

ruz bayramı ulu əcdadlarımızın bizə verdiyi ən gözəl yadigar olub, Azər-

baycan xalqının milli ruhunu və yaddaşını, onun daxili aləmini bütün 

zənginliyi ilə yaşadır. Təbiətin oyanışının, varlığın yenidən canlanması-

nın müjdəsini verən Novruz bayramı ən qədim zamanlardan bəri həyat 

və məişətimizə daxil olmuş, insanlara aydın və işıqlı sabaha, xoşbəxt 

gələcəyə inam duyğusu bəxş etmişdir (1). 

Xalqın dünyagörüşünü, tarixə baxışını, etnik-psixoloji mühitini, is-

tək və arzularını, bir sözlə, mənəvi aləmini özündə əks etdirən bayram 

və mərasimlər bütövlükdə onu yaradan etnosun milli sərvəti, mənəvi 

xəzinəsidir. Hər bir xalqın tarixində onun milli-mənəvi dəyərlərlərini əks 

etdirən mühüm mərasim ənənələri vardır. Azərbaycan xalqının milli-

mənəvi dəyərlərini ifadə edən bir çox xalq mərasim ənənələrindən ən 

qədimi Novruz mərasimləridir. Bu bayramın xalqımızın milli mədəniyyət 

tarixində mühüm yeri vardır. Bu gün Novruz adı ilə tanınan bu bayramı 

əslində bu adın ona verilməsindən çox-çox öncə də qədim Azərbaycan 

əhalisi təntənə ilə qeyd edirdi. Tədqiqatçılar “bu bayram bizim Nuh əy-

yamından qalma adət-ənənə və mədəniyyətimizdir” (33, s.147) deməkdə 

tamamilə haqlıdırlar. Xalqımızın milli təfəkküründə novruz-bahar, yaz 

günləri ilə əlaqədar bayram kimi qeyd olmuş, bahar-yaz bayramı anlayışı 

sonralar Novruz (“yeni gün”) adı kimi yaddaşlara həkk olunaraq yaşa-

maqda davam etmişdir. Odur ki, qədim xalq bayram ənənəsi olan Nov-

ruz bayramı bütün sonrakı bayramlardan əvvələ təsadüf etdiyi üçün 

xalqımız hər zaman bu bayramı bayramların bayramı saymış, yaşlı nəs-

lın bayram anlayışı birinci növbədə Novruz-bahar bayramı ilə özləşmiş-

dir. Göründüyü kimi, Novruz hələ ona bu ad verilməsindən çox-çox əv-

vəl xalqımızın əsas bayram mərasimi olmuşdur. Bunu ədəbi mətnlərdən, 

məsələn, Molla Pənah Vaqifin “Bayram oldu, heç bilmirəm neyləyim”, 

M.Şəhriyarın “Bayram idi gecə quşu oxurdu” misraları ilə başlanan şer-
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lərində də görmək mümkündür. Bu misralardakı düşüncənin məhz Nov-

ruz bayramından yarandığına şübhə yeri qalmır. 

Yeni ilin ilk gününün-yazın, bahaarın gəlişinin təntənə ilə qarşılan-

ması, bayram edilməsi, ümumiyyətlə, insanlığın, bəşər tarixinin ilk bay-

ramlıarından biridir. Müasir astronomik hesablamalara görə Günəşin 

dünyanın cənub yarımkürəsindən şimal yarımkürəsinə yol alması ilə ge-

cə və gündüz bərabərləşir. Bundan sonra Yerin şimal yarımkürəsində 

astronomik bahar mövsümü başlayır. Məhz bu təbiət hadisəsi bir çox 

qədim xalqlar tərəfindən yeni ilin ilk günü kimi bayram edilməkdədir. 

Orta Asiyadan, Dağlıq Altaydan Avropaya qədər yayılmış bahar 

mərasimləri ənənəsinin mahiyyəti eyni olsa da, bu təbiət hadisəsi hər 

bir xalqın etnik-psixoloji yaddaşında özünəməxsus yer tutmuşdur. Mə-

sələn, bəzi bölgələrdə qaranquş, durna, alacəhrə, sığırçın, hacıleylək kimi 

köçəri quşların uçub gəlməsilə və ya göy üzündə Pleyada (öküz) ulduz-

lar topasının təzə ayla üzləşməsi ilə yazın gəlişini müəyyənləşdirirdilər. 

Qaqauz türklərində hər il baharda martın 1-dən 10-dək durnalar qarşı-

lanardı. Qaqauzlar bu durnaları “Martacıq” adlandır. Martacıq mart sö-

zü ilə əlaqədardır. Durnaları ilk görən və bunu kəndə car cəkib xəbər 

verən el arasında ən xoşbəxt adam sayılardı və il onun üçün uğurlu 

olardı. Buna görə də Novruz qaqauzlarda “Martacıq” kimi də tanınırdı. 

Bolqar türklərində Novruz “Yumurta günü”, “Atəş çiçəyi”, “Mart doku-

zu” kimi tanınır. Azərbaycanlılar arasında da martın 9-u təsərrüfat ilinin 

başlanğıcı sayılırdı. Bununla bağlı xalq arasında “Gəldi martın doqquzu, 

bayram etdik Novruzu” deyərdilər. Moldavanlar da baharın ilk ongünü-

nü bayram edər və bunu Martişor adlandırarlar. Serblər, bolqarlar, xor-

vatlar da martda baharın gəlişini bayram edər, bahar mərasimləri za-

manı Dadol adı verdikləri kiçik bir qız uşağını ot, bitki, və güllərlə bə-

zəyərək həyətbəhəyət gəzdirər, mərasim nəğmələri oxuyardılar. Qeyd 

edək ki, Azərbaycanda Qodu mərasiminin Dodu variantı da məlumdur. 

Türklərdə bu yaşıllıq simvolu “yağmur gəlini”, kərküklərdə “cəmcələ 

qız”, Azərbaycanda isə “cömcəxatun” adlanır. Çexlərdə baharın ilk günü 

Letnisa adlanardı. Qədim slavyanlar XV əsrədək yeni ili martın birində 

bayram edərdilər və bu bayram Maslenisa adlanardı.Yunanıstanın bəzi 
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bölgələrində Novruzu “Mevruz”, Makedoniya və Kosovada “Sultan Nov-

ruz”, Rumıniyada isə “Navtez” adlandırdı. Qazaxlar Novruza “Ulus günü” 

deyərlər. Novruz günü müqədəs ocaqların ətrafında çadırlar qurar, gə-

lənləri öz çadırlarına dəvət edər, yekə mis məcməyidə bişmiş öküz kəlləsi 

ilə qonaqları qarşılayardılar. 

Qədim şumer mənbələri, eyni zamanda Azərbaycan-türk arxeoloji-

etnoqrafik, folklor materiallarının təhlili bu qədim bayramın şumer-

türk-azərbaycan mənəvi mədəniyyətinin ortaq bayramı olmasından xə-

bər verir. E.ə. III minillikdə şumerlərin mart-aprel aylarında keçirdikləri 

yeni il bayramı eynilə bizim Novruz-yeni il bayramımızı xatırladır. Azər-

baycanda XVII əsrdə Şamaxı şəhərində Novruz şənliklərində iştirak edən 

alman alimi və səyyahı Adam Oleari də qədim şumer münəccimlərinin 

təsvir etdiyi yeni il mərasimini eynilə Azərbaycanda qeydə almışdı (11, 

s.237). 

Tədqiqatçılar təsdiq edir ki, qədim Şumerdə müxtəlif inam və dün-

yagörüşləri ilə bağlı çoxlu bayramlar var idi. Ən böyük və ən vacib bay-

ram isə yeni il bayramı idi (33, s.148). Hələ e.ə. III minillikdə şumerlərin 

mart-aprel aylarında keçirdikləri bu yeni il bayramı müqəddəs bir ayin 

kimi yüksək səviyyədə qeyd edilirdi. Bayram tədbirinin mərkəzi Babilis-

tandakı baş məbəd olan Marduk məbədində keçirilirmiş. Bu bayram 

ərəfəsində maq-astroloqlar göy üzünü, ulduzları müşahidə edərək gü-

nəşin qoç bürcünə girməsini təyin edər və bunu əhaliyə xəbər verərdilər. 

Bundan sonra qoç kəsilib qanını məbədin divarlarına çiləyərək bayram 

mərasimini başlayarmışlar. XVII əsrdə Şamaxı şəhərində Novruz şənlik-

lərində iştirak edən alman alimi və səyyahı Adam Oleari qədim şumer 

münəcimlərinin yuxarıda təsvir edilən yeni il mərasimini eynilə Azər-

baycanda müşahidə etdiyini qeyd etmişdı. Adam Oleari 1637-ci ildə Şa-

maxıda olarkən əhalinin “Novruz” adlanırdıqları Yeni ilinin keçirilməsi 

mərasimi barədə yazırdı ki, astroloq tez-tez masanın arxasından durur, 

öz üsturlabı ilə Günəşin hündürlüyünü müşahidə edir, saata baxır və 

beləliklə də, Günəşin gecə ilə gündüzün bərabərlik nöqtəsinə çatacağı 

anı müşahidə edirdi. Elə ki, arzu olunan an çatdı, o, bərkdən elan etdi 
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ki, Yeni ildir. Dərhal top atılaraq təbillər döyüldü, yeni il şənlikləri, ye-

mək-içmək başlandı (11, s.237) Yeni il-Novruzun gəlişi ilə bağlı şumer-

azərbaycan mərasimlərindəki paralellik Şumer-Azərbaycan mədəniyyə-

tinin tarixi köklərinin dərin qatlarını ifadə etməkdədir. 

Azərbaycanın arxeoloji abidələrində də bu astral hadisənin təsvir 

edildiyi maddi mədəniyyət nümunələrinə rast gəlinməsi də bu bayramın 

Azərbaycanın ən qədim bayram mərasimi olduğunu təsdiq edir. Azər-

baycanın Xanlar rayonu (indiki Göygöl) Kilikdağ kurqanlarından əldə 

edilən e.ə. XIV-IX əsrlərə aid olan keramika nümunələrinin üzərindəki 

rəsmlərdə də Novruz bayramının ideyaları təsvir olunmuşdur. Gil qabın 

üzərindəki təsvirdə astroloq üstürlabı səma qoçuna tərəf yönəltmişdir. 

Qoçun kosmik qoç olduğunu göstərən əsas cəhət onun başının üstündə 

nöqtələrlə spiralvarı xəttin təsvir edilməsidir. Cihazın isə astronomik öl-

çü cihazı olduğunu təsdiq edən əsas cəhət onun üzərində stilizə edilmiş 

günəş təsvirinin olmasıdır. Astroloqun baş hissəsi də yumru, svastika 

formalı element kimi təsvir edilib (40, s.334) Göründüyü kimi, Novru-

zun mənşəyi və tarixi kökləri xalqın qədim astral dünyagörüşləri, eyni 

zamanda elmi astronomik kəşflərilə əlaqədardır. 

Dəqiq astronomik elmə əsaslanan bu astral hadisə, yəni gecə ilə 

gündüzün bərabərləşməsi anı xalqların mifoloji düşüncəsində, kosmo-

qonik düyagörüşlərində də özünəməxsus yer tutur. Hələ e.ə. III minillik-

də şumer münəccimləri təqvim tərtib edərkən ulduzlar aləmini çox diq-

qətlə öyrənərək kəşf etmişdilər ki, göydəki ulduz topalarının öz yerlərini 

dəyişməsi, bir-birini əvəz etməsi yer üzərundəki fəsillərin bir-birini əvəz 

etməsinə uyğun şəkildə baş verir. Bahar girəndə Günəşin gəlişinin xə-

bərçisi olan şir ulduzlar topası göy üzündə qərar tutur. Bu zaman öküz 

(Pleyad) və maral (Kassiopeya) adlı ulduz topaları isə göy üzündən çə-

kilib gedir və üfüqün arxasında yox olur (91, s.76) Öküz ulduzlar topa-

sını Azərbaycanda bəzən Yeddiqardaş bürcü də adlandırırlar. Yalnız ge-

cələr görünən Yeddiqardaş bürcünün təzə ayla qarşılaşmasından sonra 

səmada şir bürcü görünür və Günəş bu andan gecə ilə gündüzün bəra-

bərləşmə nöqtəsində durur. Bu zaman bütün təbiət oyanır və qışın sona 

çatmasilə həyat yenidən canlanırdı. Maraqlıdır ki, qədim şumer və türk 
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dillərində öküz, öküz-maral kəlmələri qud və qudaa şəklində ifadə edi-

lirdi (59,s.15). Bu bilgi bizə Azərbaycan Novruz mərasimlərində geniş 

yayılmış Qodu-qodu mərasiminin adının və bu mərasim zamanı oxunan 

 

Qodu-qodunu gördünmü? 

Qoduya salam verdinmi? 

Qodu yoldan ötəndə, 

Qırmızı günü gördünmü 

 

kimi Günəş çağırma nəğmələrinin mahiyyətini anlamağa imkan verir. 

Qədim Azərbaycan əhalisi göy üzünü müşahidə edərək Maral və Öküz 

ulduzlar topasının-Qodunun göy üzündən çəkilməsilə qırmızı gün ad-

landırdıqları Günəşin çıxmasını müşahidə edərək bu asral hadisəni Yer-

də ovsunlu nəğmələrlə və rəqslərlə canlandırmağa çalışmışar. Bununla 

da təbiət hadisələrinə ovsunla təsir göstərməyə, onu tezləşdirməyə can 

atmışlar. Görünür, Qodu-qodu, Maral oyunu kimi baharda icra olunan 

oyunlar qədimdə bir-birilə bağlı şəkldə olmuş, bahara həsr edilmiş bö-

yük, çox hissəli, möhtəşəm bir meydan tamaşasının bizə gəlib çatan ayrı-

ayrı parçaları, fraqmentləridir və bu gün artıq özünün magik ayin for-

masını itirərək əyləncə xarakteri daşıyır. Buradan xalqın öküz və maral 

obrazlarına doğma münasibəti, onları baharın, xeyir və bərəkətin sim-

volları kimi müqəddəsləşdirməsi, həmçinin şir obrazını da Günəş sim-

volu kimi qəbul etməsinin mahiyyyətinin bu astronomik bilgilərlə bila-

vasitə bağlı olduğu görünür. 

Şumerlərə, eləcə də digər qədim türk xalqlarına məxsus incəsənət 

əşyalarının üzərində şirin və canavarın maralı və ya dağ keçisini qapması 

təsvirləri geniş yayılmışdır. Məsələn, Altayda, Sibirdə, Qazaxıstanda ar-

xeoloji qazıntılar nəticəsində eradan əvvələrə aid kurqanlardan tapılmış 

əşyalar üzərində belə təsvirlərə çox rast gəlinir. Bu astral kompozisiya, 

yəni şirin keçini parçalaması səhnəsi Cənubi Azərbaycan ərazisindəki 

Həsənli və Təpə Sialk arxioliji abidələrindən tapılmış qabların üzərində 

də rast gəlinir. Azərbaycanın Qax rayonunun Qarabulaq kəndi yaxınlı-

ğında (Torpaqqalada) tapılmış III əsrə aid gümüş bir camın içində də 
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Novruz bayramının bu simvolik təsvir kompozisiyası, maralı parçalayan 

şir təsviri var. Azərbaycan tarixi muzeyində nümayiş etdirilən e.ə.I mi-

nilliyə aid olan üstündə beş və altı guşəli iki ulduz rəsmi (ulduzlar to-

pasına daxil olan ulduzların sayını göstərir) olan ikibaşlı maral fiquru da 

məhz Maral ulduzlar topasına bağlı astral düşüncənin məhsuludur. Bun-

dan başqa Azərbaycanın Mingəçevir ərazisindən tapılmış I əsrə aid olan 

keramik su və şərab qabının üzərindəki maral fiqurunun da alnında altı 

oyuğun verilməsi onun səma cisminı əks etdirdiyini göstərir (91,s.77). 

Öküz və maral obrazlarının Azərbaycanda hər zaman xeyir, bərəkət sim-

volu kimi təsvir olunmasının səbəbi də xalqın bu astral dünyagörüşü ilə 

bağlı olması ilə əlaqədardır. 

Göründüyü kimi, qədim şumer mənbələri, eyni zamanda Azərbay-

can arxeoloji-etnoqrafik, folklor materiallarının təhlili, həmçinin türk 

coğrafiyası ilə aparılan paralellər bu qədim bahar bayramının şumer-

türk-azərbaycan mənəvi mədəniyyətinin ortaq bayramı olmasından, ba-

harın gəlişi ilə bağlı astral hadisənin təntənəli qeyd edilməsini əks etdi-

rən qədim bir ənənə olmaaından xəbər verir. 

Bahar bayramının təqvim bayramı kimi ən əsas obrazı olan Günəş 

xalqımızın mifoloji təfəkküründə mühüm yer tutur. Məlumdur ki, mar-

tın 21-də günəş göydə şimala doğru hərəkətə başlayır, yəni həmin gün 

Günəşin göydə il boyu gedəcəyi yolun ilk günü başlar. Antik müəlliflər-

dən Plutarx Günəşi göyün bir üzündən o biri üzünə təkər kimi fırlanan 

və tanrıların ən müstəqili olduğunu yazırdı. Strabon yazırdı ki, massa-

getlər Günəş allahına at qurban kəsirdilər, atı ən böyük sürətlə hərəkət 

edən çanlı hesab edərək onun Göylərə daha tez çatacağına inanırdılar. 

Bu astral inam çox qədim dövrlərdən günümüzədək xalqımızın yadda-

şında qorunub saxlanmış və mifoloji dünyagörüşlərini əks etdirən bahar 

nəğmələrində özünəməxsus şəkildə ifadə olunmuşdır. Xalqımızın bahar 

mərasimlərindəki 
 

 

Gün çıx, gün çıx, 

Kəhər atı min çıx... 
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kimi nəğmələrində bu mifik dünyagörüşün izləri qorunub saxlanmışdır. 

Göründüyü kimi, Azərbaycan mifologiyasında günəş dünyanı kəhər atda 

gəzirdi. Qeyd etmək lazımdır ki, bu nəğmə Azərbaycanda Günəşlə bağlı 

mifin daha qədim tarixə malik olduğunu göstərir. Belə ki, dünya xalqla-

rının mifologiyasında Günəş kainatı araba ilə gəzdiyi halda Azərbaycan 

mifik dünyagörüşlərində Günəş at belində təsəvvür edilir. 

İnsanlar odu təbiəti canlandıran, torpağı isidən günəşin yerdəki 

rəmzi kimi qəbul edirək: 

 

Qodu xan, Qodu xan, 

Söndürmə odu xan. 

At üstə qor gətir 

Ulusa od gətir. 

 

deyə təbiətin isinməsini arzulayırdılar. 

Günəşin yerdəki simvolu olan od yeni həyat, günəş rəmzi kimi bu 

gün də xalqımızın bahar mərasimlərimizin əsas atributudur. Məsələn, 

Gədəbəy bölgəsində odu, istini qoruyub saxlamaq üçün günəşin batdığı 

zaman günəşin şərəfinə ocaq qalayar, lopalar düzəldərək göyə doğru 

atardılr Kəlbəcər-Laçın bölgəsində də keçmişdə baharın gəlişini tezləş-

dirmək üçün kəndin cavanlarından 7 nəfər əllərində məşəl qaça-qaça 

dağa çıxardılar, dağın başında kim ilk od qalayıb geri qayıdardısa kənd 

əhalisi tərəfindən nəmər alardı. 

Göy üzünü müşahidə edən qədim Azərbaycan əhalisi qışın öz ye-

rini yaza verməsinin məhz göydəki müxtəlif ulduzlar topalarının Ay və 

Günəşlə qarşılaşması ilə əlaqədar olması ilə bağlı bilgiyə sahib idilər. Bu 

astral biliklərə yiyələnən Azərbaycan sakinləri ulduzlar topasının hər bi-

rini maral, öküz, keçi, şir və s. heyvan obrazları ilə özləşdirərək dini-

magik mərasimlər icra etməklə təbiət hadisələrinə təsir göstərməyə, tə-

biəti özlərinə ram etməyə çalışırdılar. Bahar girəndə şir adlı ulduzlar 

topasının göy üzündə görünməsi və bu zaman öküz və maral adlı ulduz 

topalarının isə çəkilib getməsi kimi astral hadisıləri izləyən qədim Azər-

baycan sakinləri Günəşçağırma, Yağışçağırma kimi magik ayinlər icra 
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etmişlər. Xalqımızın bu qədim məraimlərindən yadigar qalmış Maral 

oyunu, Kosa-Kosa, Qodu-Qodu kimi meydan tamaşalarının bizə ancaq 

ayrı-ayrı parçaları gəlib çatmışdır. Qışla yazın mübarizəsini, qışın yola 

salınıb baharın, Günəşin qarşılanmasını tərənnüm edən Qodu-Qodu 

mərasimi əslində göy üzündə baharın gəlişi ilə bağlı Günəşin göy üzün-

də öz yerini tutması ilə bağlı baş verən astral hadisənin təntənəli qeyd 

edilməsini əks etdirən ovsun ayin formasıdır. Qədim azərbaycanlılar Qo-

dunu bir göy cisiminin simvolu kimi qəbul edir və qodu birbaşa günəş 

və ayla əlaqəsi olan bir ilahədir. İnama görə qodu yox olunca Günəş 

batır. Əslində Qodu ayini qədim Azərbaycan əhalisinin bahar girəndə 

göy üzündə öküz və maral ulduz topalarının göy üzündən çəkilərək üfü-

qün arxasında yox olması ilə günəşin bu andan Günəşin gecə ilə gün-

düzün bərabərləşməsi nöqtəsində durması ilə bağlı asral hadisənin təs-

viridir və bu anı tezləşdirmək istəyilə icra olunan magik ayindir. 

Qədim Azərbaycan əhalisi Maral-Öküz ulduzlar topası olan Qodu-

qodunun göy üzündən çəkilməsilə Qırmızı gün adlandırdıqları Günəşin 

çıxmasını müşahidə edərək bu astral hadisəni yerdə ovsunlu nəğmələr 

və rəqslərlə canlandıraraq Günəşçağırma ayini icra etmiş, quraqlıq za-

manı isə əksinə “qodunu” çağıraraq 

 

Qodu-Qodu xoş gəldi, 

Ardından yağış gəldi... 

 

deyə söyləmişdir. Bununla da təbiət hadisələrinə ovsunla təsir göstər-

məyə, onu tezləşdirməyə çan atmışlar. 

Xalqın əsrlər boyu apardığı müşahidələrinə görə baharın gəlişi 

ərəfəsində əvvəlcə hava, sonra su, daha sonra torpaq isinməkdədir. Azər-

baycanda təbiətin oyanmasının şərəfinə çərşənbə axşamlarının qeyd 

edilməsi mərasimi də xalqın kosmoqonik inamları və metereoloji billgi-

ləri ilə bağlı idi. Çərşənbə axşamı Türkiyə türkcəsində “salı” kimi ifadə 

edilir və çox maraqlıdır ku, Türkiyənin bəzi yerlərində “salı” il, il sonu 

mənasında da da işlənir. Məsələn, Bu “salıdan o biri salıya” demək “bu 

ildən o biri ilə” deməkdir. Görünür, Novruzda il sonunda məhz çərşənbə 
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axşamlarının xüsusi qeyd edilməsinin bu faktla müəyyən bağlılığı var. 

Azərbaycanlııların təqvim bayramları ilə bağlı mərasim ayinləri 

içərisində “ilk şırım”, “şum bayramı” mərasimlərinin də xalq mərasimlə-

rinin arasında xüsusi yeri vardır və bu mərasimlər XX əsrin əvvllərinədək 

icra edilməkdə idi. Bayrama xüsusi hazırlıq görülür, mərasim yüməkləri, 

xonçalar hazırlanmaqla bərabər şuma çıxaçaq öküzün boynuna rənga-

rəng kələğayılar bağlanır, buynuzlarına xna yaxılır, bərəkət simvolu kimi 

buynuzlara lavaş və ya təndir çörəyi keçirilirdi. Öküzün buynuzuna ta-

xılmış çörək yalnız quruyandan sonra çıxarılır və elə öküzün özünə ye-

dirilidi. Kəlbəcər bölgəsində ilk səpin zamanı kiçik oğlan uşağına səpin 

üçün toxum verilir və ilk toxumu kiçik oğlan uşağı edərsə məhsulun bol 

olacağına inanardılar. Bəzən ilk şırım mərasiminə başlamazdan öncə 

şum öküzlərindən birinin alnına yumurta da çırpılardı. Mərasim zamanı 

gənclər “Hollavar, “Biçinçiyiəm”, “Çıxdı günəş”, “Yeri-yeri” kimi şum, xır-

man mahnıları oxuyar, uşaqlar “şumaqədər” oyunu oynardılar. İlk şırım 

mərasimi gecəyədək bu şəkildə davam edər, gecə isə xüsusi olaraq bu 

mərasim üçün bəslənmiş öküz kəsər, məhsulun bol olması inamı ilə 

onun qanını əkin yerinin dord tərəfinə çiləyərdilər. Maraqlıdır ki, Azər-

baycanın Qəbələ rayonunun Nic kəndində yaşayan udilərin də toy mə-

rasimində məhz öküz qanı mərasim ayinində istifadə olunur. 

Baharın gəlişi ərəfəsində icra olunan qədim mərasimlərdən biri 

də “Gülverdi” və ya “Qızılgül bayramı” adlanırdı. Bu bayram da xalq 

gəzintiləri, müxtəlif oyun, yarış və əyləncələrlə müşayət olunur, ən əsası 

isə gənclərin bir-birini görüb tanışmasına vəsilə olurdu. Qızılgül bayra-

mı orta əsr Azərbaycanında Gülrizan adı ilə də tanınırdı. Bu bayram 

“Gül bayramı”,”Seyran” kimi adlarla daha çox Azərbaycanın şimal-qər-

bində tanınır, Şirvanda isə bu mərasim “Həftəseyri” adlanır və Novruz 

bayramından başlayaraq hər cümə günü xalq gəzintiləri ilə müşayət olu-

nur. 

Novruzda Kəlbəcərdə 7 nəfər dağ başına qaçar, od qalayaraq geri 

dönərdilər. Tez qayıdana hədiyyə verərdilər. Çərşənbə tonqalı qalananda 

ona üzərrik də atardılar. Yazda yer əkəndə yeni dil açan uşağın ovcuna 
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toxum qoyub ilk öncə ona səpdiridilər. Kəlbəcər-Laşın bölgəsində qu-

raqlıq zamanı dul qadının ulağa mindirilərək çayda sulanması adəti də 

var idi. Bölgədə yağışçağırma ayinləri zamanı öküzlə torpağı deyil suyu 

şumlayar, bir-birlərini sulayardılar. Kəlbəcərdə quraqlıqda dul arvadı 

ulağa mindirib bulağa aparar, orada ulağın başını yuyardılar. 

Azərbaycanın Quba bölgəsində də keçmişdə Novruz bayramında 

özünəməxsus adətlər icra olunurdu. Məsələn, il təhvil olduğu gün sübh 

tezdən kəndin günah işləmiş gəncləri-dəli-dolusu, haram işə qurşananı, 

yolunu azanı günahlarının təmizlənməsi üçün çiləxana adlanan dar-tor-

paq bir keçiddən keçirilərdi. Yəni onların doğru yola gəlməsi üçün bir 

şans verilirdi, yeni ildə həyatlarında da yeni səhifə açılmasına imkan ya-

radılırdı. Adətə görə günahkarlar bu cilləxanadan keçməkə kəndin ağ-

saqqal və ağbirçəyindən halallıq alır, sanki yenidən dünyaya gəlmiş kimi, 

bəzən hətta adları da dəyişdirilərdi. 

Quba bölgəsində Novruz bayramında icra olunan “Mürvət toyu” 

adlanan xeyirxah bir ənənə də var idi. El-oba Novruz günü yığışıb kəndin 

atasız-anasızlarına, ailə qurmaq imkanı olmayan oğlan və qızlarına toy 

edərdi (11,s.120). Ağsaqqalların, ağbirçəklərin təşəbbüsü ilə keçirilən 

“mürvət toyunda” hərə öz imkanına görə gənclərin toyuna toy ərzağı ilə 

kömək edər, hətta ev-eşiyi olmayanlar üçün əvvəlcədən ev də tikdirərdi-

lər. Bu ənənənin izlərini Novruzla bağlı aşağıdakı folklor nümunəsində 

də görmək mümkündür: 

 

Çömçəxatun pay istər 

Cavanlara toy istər. 

 

Baharda qız bəyənmə, toy etmə ənənələri, görünür, qədim insan-

ların təbiətin canlanması, ağacların yenidən yaşıllaşması kimi təbiət ha-

disəsinin gənclərin yeni ailə qurması ilə eyniləşdirməsi istəyindən do-

ğurdu. Çünki yaşıllıq təbiətin təzəlik çağıdır. Gənclik isə insanın təzə-tər 

dövrüdür. Yaşıllaşmaq- həyat, doğum, artım (toxumun göyərməsi. art-

ması və s) rəmzidir və buna görə də xalq onu həm də ailə, gənclik, 

məhəbbət rəmzi kimi qəbul etmişdi (11,s.59). Həm də bu xalqın yeni 
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məhsul ilinin başlaması dövrünün, bərəkə, ruzinin başlaması baxımın-

dan gənclərin də yeni ailəsinin təməlinin qoyulması üçün uğurlu bir vaxt 

oluğunu düşüncəsindən doğurdu. 

Baharın gəlişi ərəfəsində səməni göyərtmək adəti də şox qədim 

dövrün məhsuldur və azərbaycanlıların əkinçilik ənənələri ilə bağlı idi. 

Hələ eramızın I əsrində yaşamış Plutarx midiyalılar arasında taxılın mü-

qəddəs sayıldığını və bundan hər ilin başlanğıcında “omami” adlı yemək 

hazırladıqlarını yazırdı. Təbiətin oyanması, yaşıllaşması simvolu olan sə-

məni Azərbaycanda yazın gəlişi ərəfəsində bitən səm-səmi bitkisinin 

adından götürülmüşdür. Bunu xalqımızın səməni ilə bağlı mövsüm nəğ-

mələrimiz də təsdiq edir. Məsələn, 
 

Qar üzəri səm oldu, 

Hər tərəf səm-səm oldu. 

Dağda çiçək səm-səmim 

Bağda çiçək çəm-çəmim... 

Dərdə dərman yaz gülüm! 
 

Azərbaycanda səməni qoyulması ənənəsi əslində yaza hazırlıqla bağ-

lı əkinçilik adəti olmuşdur. Ata-babalarımız ilin məhsuldarlığını yoxlamaq 

üçün səmənidən bir sınaq kimi istifadə edər, əgər səməni şax və yaxşı 

göyərmiş olardısa həmin il məhsulsun da bol olacağına inanardılar. Adətə 

görə, səməni 12 gün evdə saxlanar, 13-cü gün axar suya buraxılardı. Bu 

mərasim xalq arasında “səməni axıtma” adlandırılır. Səməninin 12 gün 

evdə saxlanması da, görünür, xalqın astral təsəvvürləri ilə bağlı olub 12 

bürclə əlaqədar idi. Səmənidən hazırlanan halva xalq arasında mərasim 

yeməyi sayılmaqla bərabər həm də müalicəvi əhəmiyyət daşıyan yemək 

sayılmışdır. Səməni artım simvolu kimi nəsil artırmanı da təmsil etdiyi 

üçün səməninin köməyilə sonsuz qadınların “çilləsini də kəsirdilər”. Bu-

nun üçün sonsuz qadının başına cücərdilmiş səməni qabını qoyur, qadı-

nın biri səməniyə su tökür, digəri isə axan suyu qayçı ilə kəsərək deyirdi: 

”Ey səmənini göyərdən, bu qadını da göyərt”. Səməni halvası həm də 

niyyət edilərək hazırlanardı və nəzir kimi paylanırdı. Adətə görə, səməni 

bişirildikdə hər bir ev imkanı daxilində xonca tutub səməni bişirilən yerə 
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gedir və niyyətinin yerinə yetməsi üçün dualar edərək səməninin qarışdı-

rılmasında iştirak edir. Bişirilmiş səməni məhəllədə paylanırdı. Xalq ina-

mına görə səməni halvası pay göndərilən evdən qada-bəla uzaq olardı. 

Bir sıra dünya xalqlarının həyatında mühüm rol oynayan, istinin, 

günəşin artması ilə səciyyələnən Novruz bayramı Azərbaycanın təşəbbüsü 

ilə 2009-cu ilin sentyabrında Novruz bayramı YUNESKO-nun Qeyri-mad-

di mədəni irs siyahısına daxil edildikdən və BMT-nin Baş Məclisi tərəfin-

dən martın 21-i “Beynəlxalq Novruz Günü” elan edildikdən sonra təkcə 

Azərbaycanda deyil bütün dünyada qeyd olunur. Azərbaycanın təşəbbüsü 

ilə BMT-nin 21 martı Beynəlxalq Novruz Günü elan etməsi də bu bayra-

mın bəşəri miqyasda roluna yüksək önəm verildiyinə dəlalət edir. 

Göründüy kimi, bu gün azərbaycanlılar əcdadlarının onlara miras 

qoyduqları zəngin mərasim ənənələrinin bir qismini nəsildən-nəsilə ötü-

rərərk qoruyub saxlaya bilmişlər. Xalqın dini-mifoloji, astroloji dünyagö-

rüşlərini əks etdirən mərasim ənənələrinin qalıqları uzun təkamül yolu 

keçərək dövrümüzədək gəlib çıxsa da, müasir dövrdə artıq bu ayinlər 

əyləncəli və simvolik xarakter daşıyır. 
 

5.3. Xalq mərasimlərində etnik ənənələr, spesifik ayinlər. Azərbay-

canın etnik cəhətdən rəngarəng olan Şəki-Zaqatala, Quba-Xaçmaz, Kəl-

bəcər-Laçın, Astara-Lənkəran bölgələrində Azərbaycan türkləri ilə birgə 

yaşayan avarlar, saxurlar, rutullar, ləzgilər, ingiloylar, udilər, kürdlər, tat-

lar, talışlar, xınalıqlar zaman keçdikcə ümumi, vahid mənəvi dəyərlərə 

sahib olsalar da, bu etnosların hər biri öz etnik spesifikliyini də müəyyən 

dərəcədə qoruyub saxlamaqla bütövlükdə Azərbaycan mənəvi mədəniy-

yətinin zənginləşməsində özünəməxsus rol oynamışlar. Azərbaycanda 

yaşayan bu etnosların etnoqrafiyası, folklorundakı etnik müxtəliflik bü-

tövlükdə Azərbaycan türklərinin mənəvi irsi ilə qaynayıb-qarışmış, vahid 

milli-mənəvi irsə çevrilmişdir. Adı çəkilən bölgələrdəki etnoqrafik rən-

garənglik Novruz mərasimlərində də özünü büruzə verir. Azərbaycanda 

yaşayan bu etnoslarının hər birinin Novruz mərasimlərində öz çaları, öz 

yeri, bəzi yerlərdə isə öz adları var. 

Azərbaycan ümumxalq bayramı olan Novruz mərasimləri Azər-

baycanın şimal-qərbində Ukur, Otsbay, Vərtivər, Qorqod, Peysax, şimal-
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şərqində Yaransuvar, Xibli Suvar kimi spesifik adlarla da bilinsə də, ma-

hiyyət etibarilə eyni olan bu mərasimlərin hər biri bütövlükdə Azərbay-

can Novruz mərasimlərinə özünəməxsus rəng qatır və bütövlükdə Azər-

baycan Novruz mərasimlərinin tərkib hissəsini təşkil edir. 

XIX-XX əsrlərdə Azərbaycanda bahar bayramı ərəfəsində hər mə-

həllə, oba, nəsil bahar mərasimlərini təbiətin qoynunda, açıq havada sə-

falı bir guşədə toplaşaraq qadın-kişi, yaşlı-gənc hər kəs şənlik edərdi. 

Gənclər yelləncək qurar, müxtəlif oyunlar, yarışlar keçirərdilər. Yaz-ba-

har mərasimləri zamanı həm də gənclər bir-birini seçib bəyənərdilər. 

Baharda qız bəyənmə, toy etmə ənənələri, görünür, qədim insanların 

təbiətin canlanması, ağacların yenidən yaşıllaşması kimi təbiət hadisəsi-

nin gənclərin yeni ailə qurması ilə eyniləşdirməsi istəyindən doğurdu. 

Çünki yaşıllıq təbiətin gənclik çağıdır. Yaşıllıq- həyat, doğum, artım, to-

xumun göyərməsi. artması və s. rəmzidir və buna görə də xalq onu həm 

də ailə, gənclik, məhəbbət rəmzi kimi qəbul etmişdi. Bu, xalqın yeni 

məhsul ilinin başlaması dövrünün, bərəkət və məhsuldarlığın başlaması 

baxımından gənclərin də yeni ailəsinin təməlinin qoyulması üçün uğurlu 

bir vaxt olduğu düşüncəsi ilə də bağlı idi. Azərbaycanın müxtəlif bölgə-

lərində təbiətin, yaşıllığın şərəfinə keçirilən “Yaşıl yarpaq, qızılgül”, ”Cəh-

ribəyim”, “Gül verdi” kimi qədim qədim bahar mərasimləri keçirilərdi. 

Respublikamızda yaşayan avarlar, ləzgilər, yəhudilər, udilər, ingiloylar 

arasında baharda müxtəlif adlarla adlansalar da eyni mahiyyət daşıyan 

Ukur, Otsbay, Vərtivər, Qorqod, Peysax, Yaransuvar, Xibli Suvar kimi 

mərasimlərin keçirilir və bu mərasimlərin hər biri bütövlükdə Azərbay-

can Novruz mərasimlərinə özünəməxsus rəng qatır. 

Şəki-Zaqatala bölgəsində, xüsusilə də avarlar arasında yayğın olan 

“Ukur” mərasimində də hər nəsil bir yerə toplaşaraq müxtəlif oyunlar, 

yarışlar keçirər, mərasim yeməyi bişirər, mərasimdə iştirak edə bilməyən 

xəstələrə, qocalara da pay göndərilər, belə məclisdə həm də qız bəyə-

nərdilər. Uğurlu gündə təməli qoyulan ailənin də uğurlu olacağına ina-

nardılar. Görünür, bu düşüncənin təsiri ilə bölgədə keçirilən bu bahar 

şənliyinin adı “Ukur” (uğur) olmuşdur. Göründüyü kimi, bu mərasim 

qohumluq bağlarının möhkəmlənməsinə, qocalara, xəstələrə qayğının, 
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insanlar arasında ünsiyyətin artmasına xidmət etməklə bərabər yeni ailə-

lərin yaranmasının təməlini qoymağa da kömək edirdi. 

Şəki-Zaqatala bölgəsində yaşayan avarlar da ilk baharda martda 

çol işlərinin başlanması şərəfinə öküz bayramı mənasına gələn “Otsbay” 

mərasimi keçirirdi. Avarlar “Otsbay”da güləş, cıdır yarışları, rəqslər, dağ 

başında nağara sədaları altında güləşlər təşkil edər, mərasim yeməkləri 

hazırlanar, meyvələr və şantalar (içinə mixək qoyularaq hazırlanan xü-

susi torbacıqlar) asılan şaxlar bəzədilər, keçi və kosa ilə müşayət edilən 

xalq gəzintiləri təşkil edilərdi. Qəbir üstünə və ya ziyarətgahlara gedərək 

burada tonqal yandırardılar. Avarlarda inama görə od bəd qüvvələri tə-

mizləməklə yanaşı, oğlan uşaqlarına güc verir, çevik olmasına və sürətlə 

böyüməsinə yardım edir. Göründüyü kimi, yarışlar, cıdır, rəqslər, şaxbə-

zəmə, keçi, kosa kimi Novruz atributları “Otsbay” mərasimi üçün də 

xarakterik idi. 

Baharda, aprel ayında avarlar, saxurlar, ləzgilər “Gül bayramı” , 

“Yellənçək bayramı”, “Həlma”, “Pukivak” bayramı da keçirərdilər. Dağ 

yamaclarında hündür şabalıd və ya qoz ağacında yellənçək qurardılar. 

“Pukivak” bayramında ehsan kimi 7 növ dənli bitkinni əlavə edildiyi 

(buğda vəs.) quru ət və mal çənəsinin, quru meyvələrin qatıldığı məra-

sim yeməyi -hədik bişirirdilər. Avarlar da bahar mərasimlərində icra 

olunan yağışçağırma ayini zamanı oğlan uşağını yaşıl budaqlarla bəzəyir, 

sulayır, “burcax” alanan xəmir xörəyi bişirir, çaya gedir, bir oğlan uşağını 

yaşıl yarpaqlarla bəzəyər, onu və bir-birini sulayırdılar. 

Avarların bayram mərasimləri sırasında küləklə bağlı ayinləri də 

maraq doğurur. Avarlar külək əsən zaman hamar, ağ çay daşına ovsun 

oxuyayardılar. Yazda avarlar, adətən cümə axşamı, ilk göy gürultusun-

dan sonra paklanaraq magik gücünə inandıqları andız (dəvəsil) kolunun 

kökünü qopartmağa gedirdilər. Kökündən maye axan andızı bir sıra ma-

gik ayinlər icra etmək üçün sapa keçirdib evdən asardılar. Andızın tüs-

tüsünü bədnəzərə qarşı istifadə edirdilər. 

"Qorqot" mərasimi isə ingiloylara məxsus bir çalarla baharın qar-

şılanma mərasimidir. İngiloyların bu bayramı mahiyyət etibarı ilə Nov-

ruz bayramı ilə eynilik təşkil edir. Lakin hər iki mərasim mart ayının 20-
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22-də keçirilsə də, Qorqot bayramının Novruzdan fərqli cəhətləri də var. 

Belə ki, Qorqot bayramı ərəfəsində çərşənbələr qeyd edilmir. İngiloyların 

bayram tədbirləri baharın daxil olduğu andan başlayır və aprelin sonla-

rına qədər davam edir. "Qor" sözünün od, "qut" sözünün isə əski türkcə 

bərəkət mənasında işləndiyi nəzərə alsaq "Qorqot" sözü od, bərəkət mə-

nasında başa düşülməlidir. Bu bayram qədim türk mərasimlərindən olan 

Xıdırəlləz (Xızır İlyasla) daha çox səsləşir. Maraqlıdır ki, ingiloylar baha-

rın ilk elçisi olan durna quşuna da “qorqot” deyirlər və qeyd olunan 

bayram hər il durna köçünün başlanması ilə üst-üstə düşür. Qaqauz 

türkləri də bahar mərasimlərini martacıq adlandırdıqları durnaların gə-

lişi ilə başlarlar. Qorqot bayramında keçirilən mərasimlərin 40 gün da-

vam etməsi də Azərbaycan türklərində Novruzun 40- çıxması ifadəsi ilə 

üst-üstə düşür. Xalq arasında “Novruzdan qırx gün keçdimi daha yazın 

“qırxı” çıxdı” deyərlər (78, s34.). Yaxın keçmişə qədər ingiloylarda da 

yaz əkininin qurtarması ilə hər nəsil ayrıca həmin nəslə məxsus buğda 

və ya əkin sahəsinin kənarındakı bulaq başında bayram keçirərdi. Bay-

ramda öküz kəsilər, ocaq yandırılar, mütləq böyük qazanda döyülmüş 

buğda və qurudulmuş mal ayaqları və qoz ləpəsi əlavə edilən milli “qor-

qot” yeməyi hazırlanardı. Bayrama hər kəs dəvətli sayılırdı, mərasiminin 

keçirildiyi yerin yaxınlığından ötənlər də süfrəyə dəvət edilər, tədbirdə 

iştirak edə bilməyən xəstələr mütləq pay göndərilərdi, aralarında inciklik 

olan ailələrə isə şəxsən dəvət göndərilərdi. Bu, Novruzda küsənlərin ba-

rışması ənənəsi ilə üst-üstə düşür. Hazırda da bu mərasim bütün ca-

maatının iştirakı ilə mərkəzi meydanda keçirilsə də hər il mart ayının 

21-22-də, əvvəllər olduğu kimi, ailələr öz həyətyanı sahələrində, obalar 

(məhlələr) isə əkin sahələrinin yaxınlığında da ənənəvi olaraq yığışır. 

Gənclər ”Qorqot bayramı” mərasimində özlərinə gözaltı da edərdilər. Bu 

bayram da qədim türk ayinlərindən olan yaşıllıq ilahəsi-bahar qızına si-

tayişin izlərini daşıyır və Azərbaycanda və türk dünyasının bir çox əra-

zilərində icra olunan Xızır, Xıdırəlləz, Xıdır Nəbi adları ilə tanınan bahar 

mərasimi ilə eyniyyət təşkil edirdi. Göründüyü kimi, "Qorqot" mərasimi 

ingiloylara məxsus bir çalarla baharın qarşılanma mərasimidir. İngiloy-

ların bu bayramı mahiyyət etibarı ilə Novruz bayramı ilə eynilik təşkil 
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edir. Lakin hər iki mərasim mart ayının 20-22-də keçirilsə də, Qorqot 

bayramının Novruzdan fərqli cəhətləri də var. Belə ki, Qorqot bayramı 

ərəfəsində çərşənbələr qeyd edilmir. İngiloyların bayram tədbirləri ba-

harın daxil olduğu andan başlayır və aprelin sonlarına qədər davam edir. 

"Qor" sözünün od, "qut" sözünün isə əski türkcə bərəkət mənasında 

işləndiyi nəzərə alsaq "Qorqot" sözü od, bərəkət mənasında başa düşül-

məlidir.Bu bayram qədim türk mərasimlərindən olan Xıdırəlləz (Xızır 

İlyasla) daha çox səsləşir. Maraqlıdır ki, İngiloylar baharın ilk elçisi olan 

durna quşuna da qorqot deyirlər və qeyd olunan bayram hər il durna 

köçünün başlanması ilə üst-üstə düşür. Qorqot bayramında keçirilən 

mərasimlərin 40 gün davam etməsi də Azərbaycan türklərində Novru-

zun 40-nın çıxması ifadəsi ilə üst-üstə düşür. Yaxın keçmişə qədər bu-

rada yaz əkininin qurtarması ilə hər nəsil ayrıca həmin nəslə məxsus 

buğda və ya əkin sahəsinin kənarındakı bulaq başında bayram keçirərdi. 

Bayramda öküz kəsilər, ocaq yandırılar, mütləq böyük qazanda döyül-

müş buğda və qurudulmuş mal ayaqları və qoz ləpəsi əlavə edilən milli 

qorqot yeməyi hazırlanardı. Bayrama hər kəs dəvətli sayılırdı, mərasimi-

nin keçirildiyi yerin yaxınlığından ötənlər də süfrəyə dəvət edilər, təd-

birdə iştirak edə bilməyən qocalara, əlillərə mütləq pay göndərilərdi, 

aralarında inciklik olan ailələrə isə şəxsən dəvət göndərilərdi. Bu, Nov-

ruzda küsənlərin barışması ənənəsi ilə üst-üstə düşür. Hazırda da bu 

mərasim bütün qəsəbə camaatının iştirakı ilə mərkəzi meydanda keçi-

rilsə də hər il mart ayının 21-22-də, əvvəllər olduğu kimi, ailələr öz hə-

yətyanı sahələrində, obalar (məhlələr) isə əkin sahələrinin yaxınlığında 

da ənənəvi olaraq yığışır. Gənclər ”Qorqot bayramı” mərasimində özlə-

rinə gözaltı da edərdilər. Bu bayram qədim yaşıllıq ilahəsinə sitayişin 

izlərini daşıyır və Azərbaycanda və türk dünyasının bir çox ərazilərində 

icra olunan Xızır, Xıdırəlləz, Xıdır Nəbi adları ilə tanınan bahar mərasimi 

ilə eyniyyət təşkil edirdi. 

Son vaxtlaradək ingiloylar “Qora bayramını”, "Tut nübgarı" bayra-

mını da qeyd edərdilər. Tut yetişəndə, barama seçilən vaxt həyətlərdə 

qoyun-keçi kəsilərdi, süfrələr açılardı, tut ağacları silkələnərdi, barama 

təmizlənərdi. 
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İngiloyların xalq bayramlarından biri də “Kürmük oba” bayramı 

idi. Bu mərasimin bölgənin suvarma sistemində əkinçilik təsərrüfatında 

mühüm rol oynayan Kürmük çayının şərəfinə keçirilən qədim bir ayinin 

izlərini daşıdığı ehtimal edilir. Bölgənin həyat mənbəyi olan Kürmük çayı 

bəzən dağıdıcı da ola bildiyi üçün onun güçünə inam yaranmış, buna 

görə də ildə iki dəfə yazda və payızda çayın daşma dövründə onun şə-

rəfinə mərasim icra olunmuşdur (4). Göründüyü kimi, Kürmükoba mə-

rasimi də əslində bahar mərasimləri kimi bir təsərrüfat və ya təqvim 

bayramıdır və təbiətin şərəfinə icra olunur. Hər il may və noyabr ayında 

minlərlə ziyarətçi Qax rayonunun Kürmük məbədinə axışır. Bu mərasi-

min ən maraqlı xüsusiyyəti ziyarətə gələnlərin müxtəlif dinlərdən olma-

sıdır. Yerli sakinlər, müxtəlif dinlərin nümayəndələri məbədi ziyarət 

edib, qurbanlar kəsirlər. Bayram günü xristianlar, müsəlmanlar və digər 

dini inanclardan olanlar burada birgə ibadət edirlər. Bayramın tarixi 

uzaq keçmişə söykənir. Məbədin ərazisindəki iri qayalıqlar əfsanəyə görə 

aya sitayiş edənlərin məbədgahı olub. Bu məbədlə bağlı çoxlu əfsanələr 

var. Onlardan biri, ayrılan daşların arasından çıxan mələyin qızıl xoruz 

buraxmasıdır. Qızıl xoruzu tutub kəsən isə əbədi ölməzlik əldə edir. Elə 

qədimdən yaddaşlara həkk olan inaclara görə, bu gün də məbəddə qızıl 

xoruz qurban verilir. Maraqlıdır ki, bu gün Nic udiləri də “Toyuq piri” 

ziyarətgahında ancaq xoruz kəsrdilər. Kürmük oba bayramında milli 

adət ənələrimiz də əksini tapır. Xüsusilə də ilin payız-yaz-məhsul yığımı 

fəsillərndə qeyd edilən bu bayramda qız-gəlinlər tanrıya razılıq əlaməti 

olaraq torpağın, bağların barından xonça tutub, yeni doğulan körpələrlə 

məbədə tələsərdilər. Elliklə keçirilən bu bayram çöl-çəməndə keçiri-

lər,qara zurananın sədaları altında gənclər güləş tutardı. Qaranlıq dü-

şəndə isə mərasim tonqal ətrafında davam edərdi. A.fon Plottonun mə-

lumatına görə bayramda qurbanlar kəsilər, dini ayinlər icra edilərdi 

(222, s.21-22). Bayrama həm xristian, həm də islam dini elementləri daxil 

edilsə də, qədim inanclar sisteminin qalıqları özünü daha çox biruzə 

verir. Bu da onu göstərir ki, Kürmükoba bayramı qədim, kökü ibtidai 

dövrlərə gedən bir mərasimdir. Bu mərasimin bölgənin suvarma siste-
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mində əkinçilik təsərrüfatında mühüm rol oynayan Kürmük çayının şə-

rəfinə keçirilən qədim bir ayinin izlərini daşıdığı ehtimal edilir. Bölgənin 

həyat mənbəyi olan Kürmük çayı bəzən dağıdıcı da ola bildiyi üşün onun 

güçünə inam yaranmış, buna görə də ildə iki dəfə yazda və payızda çayın 

daşma dövründə onun şərəfinə mərasim icra olunmuşdur (253). Musa 

Kalakatlının da yazdığına görə qədim dövrlərdən etibarən Albaniyanın 

şima-qərb əyalətlərində ibtidai dinlər, o cümlədən od, ağac, su, torpaq 

və s. sitayiş geniş yayılmışdı. 

Bahar ərəfəsində udilər “Vərtivər” bayramı keçirərdilər. Bu bayram 

ərəfəsində gənc qızlar əllərini xınalayır, “vərtivər çiçəyi” adlandırdıqları çöl 

çiçəklərini toplayaraq çiçəklərdən çələng düzəldir və bunu evlərə payla-

yırdılar. “Vərtivər” mərasimi yaşıllıq ilahəsinin şərəfinə keçirilən qədim 

türk mərasimini xatırladırdı. Məlumdur ki, qədim türk xalqları yaşıllıq 

ilahəsinin, yeniləşən təbiətin şərəfinə müxtəlf ayinlər icra etmişlər (94, 

s.56-70). Orta Asiya türklərində də yaz ərəfəsində oğlan uşaqları udilər 

kimi çollərdən boyçiçəyi toplayaraq həyət-həyət gəzir, xüsusi mahnılar 

oxuyaraq bu çiçək toplusunu təqdim edərdilər. Ev sahibi də çiçəkləri öpüb 

qoxlayar, boyçiçəyindən “üstlərindən ağırlığın götürülməsini, öz yüngül-

lüyünü onlara verməsini dilərdilər, daha sonra uşaqlara şirniyyat, quru 

meyvələr hədiyyə edərdilər. Xarəzm ozbəklərinə məxsus “Qızılgül” bayra-

mında da udilərin Vərtivər bayramında olduğu kimi, həm qızlar, həm də 

oğlanlar bir araya gələrdi. Gənclər bəyəndikləri qızlara və ya nişanlılarına 

sevgi və xöşbəxtlik simvolu olan qızılgül, alma atırdılar. Bu mərasimlərdə 

udi bayramlarında olduğu kimi qızlar və oğlanların birgə rəqs edib əylən-

məsinə, əhalinin müsəlman olmasına baxmayaraq hətta xüsusi olaraq bu 

bayram üçün hazırlanmış müsəllas adlı şərab da içilməsinə icazə verilərdi 

(220a, s.33-38). Bu da onu göstərir ki, bu mərasimlər daha qədim, isla-

maqədərki ibtidai inancların izlərini daşıyır. 

Baharın gəlişi ərəfəsində udilərdə qeyd edilən bayram mərasimlə-

rindən biri də “Joğulun axsibay” adlanırdı. Bayram axşamı yumurta bo-

yanar, tonqal qalayıb, azar- bezardan arınmaq üçün “qaça, qaça aruğo”- 

deyərək bayram tonqalının üstündən hoppanardılr. Bu kəlmələrin türk-

mənşəli olması diqqəti cəlb edir. Məlumdur ki, “aru”-“aruğ” qədim türk 
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dilərində pak, təmiz mənasını ifadə edir, burada da tonğalın üstündən 

atlayaraq paklanmaq, təmizlənmək anlamında işlənmişdir. Göründüyü 

kimi, qədim Azərbaycan bahar bayramı ənənəri udulərin də bayram 

mərasimləri ilə eynilik təşkil edir, hətta udilərin dillərində daha qədim 

türkmənşəli kəlmələr qorunub saxlanmışdır. Bu bir daha təsdiq edir ki, 

tonqaldan atlamaq adəti çox qədim dövrləri məhsuludur və azərbayca-

nın qədim sakinləri oda azar-bezarı yandıran bir qüvvə kimi inanaraq 

üstündən tullanmışlar. Göründüyü kimi, udilərin xalq inancları qədim 

Azəbaycan türklərinin inanc və etiqadları ilə eyni mənşəlidir. Hər bir udi 

ailəsində bu bayramda “Hərsə”və ya “Herisə” adlı mərasim yeməyi bişi-

rilərdi. Hərsə döyülmüş buğda yarmasından bişirilərək içərisinə döyül-

müş qoz, yağ qatılan səməni halvası tipli yemək növüdür. Udilərdə yazın 

gəlişi zamanı hərisə bişirilərkən əcdad kultu ilə bağlı qədim bir ayin icra 

edilərdi. Hərsə bişənə yaxın bütün ailə üzvləri bir neçə dəqiqəlik evdən 

çıxardılar. Udilərin inamına görə həmin gün yaxınlarının ruhu evlərinə 

baş çəkərmiş və ailə üzvləri evdən bayıra çıxmaqla ruhların evə girməsini 

asanlaşdıraradılar (27, s.123). Maraqlıdır ki, Qıbrız türklərində də eyni 

üsulla hazırlanan və udilərdə olduğu kimi “Hərisə” adlanan bu yemək 

növü qədim mərasim yeməyi kimi bu günədək qorunub saxlanmışdır. 

Bu yemək adının XIII əsr Azərbaycan yazılı ədəbiyyatının ilk nümunələ-

rindən olan “Dastani_Əhməd_harami” dastanında da çəkilməsi hərisənin 

qədim türk mərasim yeməyi olması qənatini yaradır. Dastanda yazılan 

“hərisə, qəlyəvü danə tuturqan”və ya “”gəlir danəvü irişir hərisə” 

(30,s.93) kimi misralardan hərisənin qədim toy mərasim süfrələrimizin 

də bəzəyi olduğunu görürük. 

Alban pirlərini tədqiq edən Z.İ.Yampolski Nic kəndinəki Çotari mə-

bədində baharda, xristian əhali arasında icra edilən “dinməz” adəti haq-

qında yazır ki, martın əvvəlində səhər-səhər biləklərinə ağ, qara, qırmızı 

ip bağlayan əhali bu günü “dinməz” günü adlandırırdılar, həmin gün 

heç kim danışmırdı. Uşaqlarının qoluna ip bağlayan valideynlər bütün il 

boyu uşaqları xəstələnməsin, qızı hamilə qalsın, gəlini və ya bacısı rahat 

doğmasını əhd edərək Çotari pirinə qoyun və ya xoruz qurban deyirdi-

lər. Pirin yanından axan çayın üstündən keçən körpüdən biləklərindən 
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açdığları ipləri ataraq ”bütün bəlalarımı apar” deyə çaya dua edərdilər. 

Hamilə qadınlar pirdəki daşları öpüb onun üstünə yumurta vəs nəzir 

qoyardılar (247, s.217-218). Udilərin “dinməz” adəti Azərbaycan türklə-

rinin “lal suyu” ilə bağlı sı çərşənbəsində icra edilən adətini xatırladırdı. 

Ləzgilərdə də Azərbaycan türklərində olduğu kimi baharın gəlişi 

fevralın sonu martın əvvəllərindən qeyd edilməyə başlayır. Bu bayram 

ləzgilərdə Xibli Suvar adlanır. Ləzgilər arasında yayılmış rəvayətə görə 2 

qardaş-Xıdır Nəbi və Xıdır İlyas soyuq vaxtı öz odlarını insanlarla bölüş-

müşlər. Bu bayram zamanı (21 fevraldan 6 martadək) ləzgilər Qit adlı 

mərasim yeməyi hazırlardılar. Bu yeməyə müxtəlif paxlalı-dənli bitkilər, 

qarğıdalı, qurudulmış qoyun budu, döş piyi qatılardı. Bu qədim mərasim 

yeməyi kollektiv şəkildə bişirilər, kollektiv şəkildə də yeyilərdi. Xörəyin 

qalığı isə quşlara, böcəklərə tökülürdü. Çünki onların himayədarı Xıdır 

Nəbi idi. Bu yemək bayram günləri boyu bütün ailələrdə bişirilərək “Xı-

dır Nəbi xatirinə” ehsan kimi dağıdılardı (134, s.271-275). 

Dağ yəhudiləri baharda Azadlıq və bahar anlamını verən Peysax 

bayramını qeyd edirlər Peysax bayramı ivrit dilindən tərçümədə “bizdən 

ötdü mənasını verir. Dini kitablarında göstərilir ki, Fironun zülmündən 

xilas olmağa çalışan yəhudilər özləri ilə yenicə yoğurduqları xəmiri ancaq 

götürə biliblər. Yol boyu isə onlar acından ölməsinlər deyə hələ gəlmə-

miş xəmiri isti daşların üzərində bişirərək yeyiblər. Məhz bu səbəbdən 

Peysax bayramının simvolu duzsuz, qurudulmuş çörək “Matsa” sayılır. 

Peysax bayramı 8 gün davam edib müxtəlif dini ayinlərlə müşayiət olu-

nur. Bayrama qədər bütün evlərdə, küçələrdə təmizlik işləri görülür. 

Bayram günlərində isə hamı ibadət edir, bir-birini qonaq çağırır. Peysax 

bayramından 7 həftə sonra Şavuot bayramı başlanır, ilk məhsul bayra-

mıdır. Peysax və Şavout bayramları arasında yəhudilər yas saxlayır, toy 

və ya şənlik etmir, saçlarını kəsmir. Sukkot isə məhsulun toplanması 

bayrımıdır və o da 7 gün davam edir. Sukkot Şavout və Pesax bayra-

mından sonra yəhudilərin 3-cü təsərrüfat bayramıdır. Sukkot dağ yəhu-

dilərində biçin günü kimi qeyd olunurdu. Sukkotun axırıncı günü Aravo 

bayramı keçirilirdi. 
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Dağ yəhudilərinin “Roşa-Şana” bayramında isə ailə başçısı və bö-

yük oğlu (xələf bixuri) qurbankəsmə ayini icra edir-xoruz kəsirdilər. Bay-

ramın II günü axşamüstü çaya gedib paklanma duası oxuyurdular. Ümu-

miyyətlə, dağ yəhudoləri öz qorxulu yuxularını da suya danışaraq ondan 

qurtulmağa çalışırlar. Bu adət Azərbaycan tüürklərində də var. Hazırda 

bu bayram XIX əsrdə olduğu kimi keçirilmir lakin adətə görə süfrədə 

alma və bal mütləq olmalıdır. Novruzda Kəlbəcərdə 7 nəfər dağ başına 

qaçar, od qalayaraq geri dönərdilər. Tez qayıdana hədiyyə verərdilər. 

Çərşənbə tonqallı qalananda ona üzərrik də atardılar. Yazda yer əkəndə 

yeni dil açan uşağın ovcuna toxum qoyub ilk öncə ona səpdiridilər. 

Kürdlər payızda “Beran-Berdan” bayramı (qoyunalrın sürüyə buraxılma-

sı) keçirər, Payızın ortalarrında kürdlər qat-qat, çörək bişirib çobanlara 

aparar, orada bişirdiklərini birgə yeyib əylənərdilər. Ondan sonra qo-

yunlar sürüyə buraxılırdı. Kəlbəcər kürdləri arasında “Kilimarası”, “Maral 

oyunu”, “Kaftar kosa” kimi tamaşalar oynanırdı (127, s.63). Qrızlarda 

Tereke-Təhmasib adlı qədim bir mərasim icra edilərdi. Bu mərasim 

uzaqdan gəlmiş adamın şərəfinə icra edilər, öküz və ya qoyun qurban 

kəsər, camaata paylayardılar. 

Yağışçağırma ayinləri bütün Azərbaycanda, demək olar ki, eyni ol-

sa da, hər bölgənin də özünəməxsus cəhətləri vardır. Quba ərazisində 

yağışçağırma ayini zamanı Babadağından gətiirlən 7 daşı ortadan dəlib 

ipə düzər, bir qız uşağı onu suya salıb ipin ucunu sahildəki ağaca bağlar 

və ayin nəğmələri oxunardı. Yağış kəsmək üçün isə Baba dağından gəti-

rilmiş daşı ocağa, külə basır, ocaqda xəşil bişirib ovsun oxuyurdular. 

Qubanın Piral kəndindəki müqəddəs sayılan böyük daşı da kənd əhli 

yağış yağdırmaq və ya kəsmək üçün ziyarət edərdilər. 

Xınalıq əhalisi yaz ərəfəsində Xıdır Nəbi pirinə qurban gətirər, bu-

radakı qəbirin üzərinə arpa səpərdilər. Buna görə də pirin ətrafında hə-

mişə arpa cücərtiləri görmək olurudu. Bu ayində bütün türk xalqlarının 

mifoloji dünyagörüşündə məhsuldarlıq, təbiət və həyat simvolu kimi 

müqəddəsləşdirilən Xızıra siyayişin izləri özünü göstərir 

Şahdağ ətrafındakı kəndlərin əhalisi yağışçağırma ayini zamanı Tu-

fan dağı yaxıdakı müqəddəs sayılan gölün suyundan götürüb xüsusi 



Məhəbbət Paşayeva 

268 

ayinlə kəndin yaxınlıındakı Dam-dam çayına tökərdiləri. Xınalıqda təmiz, 

pak bir adamın Baba dağından da daş götürərək bu çaya atması ilə yağış 

yağacağına inanarlar. 

Astara-Lənkəran bölgəsində isə Müsəlla (yağışçağırma) ayini zama-

nı Allaha daha yaxın olmaq üçün ətrafdakı ən hündür zirvədə ayun icra 

edilirdi. Pirdən gətirilmiş torpağı (təbərrük) əskiyə büküb bulağın suyu-

na salmaqla və ya qurbağa öldürüb suya atmaqla yağış yağacağına inam 

var idi. Bölgədə yağış kəsməsi üçün isə “Günəşin gözünü yandırmaq” 

ayini icra olunurdu (100, s.42). Talışlarda “Çömçəxatun” mərasimi “Dü-

dük-Düdük” adlanırdı. Lerik rayonu Aran kəndində qadınlar bu mərasi-

min icrası üçün kənddəki “Xəmirocağı” pirində xəşil çalıb yedikdən sonra 

siniyə Gülməndi (palçıqdan insan fiquru), kijik (ortası deşik muncuq) və 

günəş rəmzi olan Düdükü qoyaraq ev-ev gəzdirərdilər (100, s.43). 

Avarlar da yağışçağırma ayini zamanı oğlan uşağını yaşıl budaq-

larla bəzəyir, sulayır, xəmir xörəyi-burcax bişirir, çaya gedir, bir-birini 

sulayırdılar. Kürdlərdə yağışçağırma ayinləri zamanı öküzlə torpağı deyil 

suyu şumlayardılar, Bir-birlərini sulayardılar. 

Yahudilərdə yağışçağırma ayini zamanı Sinaqoqun həyətinə qovaq 

və ya topol(söyüd) budaqları gətirirdilər. Budaqları o qədər yelləyirdilər 

ki, üstündəki bütün yarpaqlar tpkülənə kimi. Qırmızı qəsəbədə kişilər-

bəd qüvvələri qovmaq üçün budaqları yerə çırpırdılar. Sonra bu budaq-

ları evə aparıb hasarın üstünə yığırdılar. Peysax bayramı ərəfəsində yan-

dırırdılar. Kəlbəcərdə quraqlıqda dul arvadı ulağa mindirib bulağa apa-

rar, orada ulağın başını yuyardılar. 

Balkan ölkələrinin bahar mərasimləri zamanı Dadol adı verdikləri 

kiçik bir qız uşağını ot, bitki, və güllərlə bəzəyərək həyətbəhəyət gəzdrər, 

mərasim nəğmələri oxuyardılar. Bu mərasim bütün türk xalqları, o cüm-

lədən azərbaycanlılar üçün səciyyəvi olan Qodu-qodu, Çömçəlixatun 

mərasimini xatıırladır. Qeyd edək ki, Azərbaycanda Qodu mərasiminin 

Dodu variantı da məlumdur. Türklərdə bu yaşıllıq simvolu “yağmur gə-

lini”, kərküklərdə “cəmcələ qız”, Azərbaycanda isə “cömcəxatun” adlanır. 

Azərbaycanda əhalinin Qurban, Orucluq, Mövlud kimi dini bay-

ram ənənələri eyni olsa da bu ənənələrdə müəyyən lokal elementlər, 
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həmçinin ibtidai inamların qalıqları da müşahidə edilirdi. Məsələn, Qu-

ba-Xaçmaz bölgəsində Qurban bayramında qız evinə aparılan xınalı qo-

yunun boynundan güzgü və həmayıl asardılar. Kəlbəcər-Laçın bölgəsin-

də qurban kəsilərkən qoyunun 7 hissəsi-döş fəqərəsinin ucundakı gə-

mircək, qolların ucundakı iki gəmircək, boyunun başdan kəsilib ayrılmış 

birinci fəqərəsi (ityeməz), ürəyin qulaqçığı və dalaq haram tikə adlanırdı 

və yeyilməzdi (42, s.82) Şəki-Zaqatala bölgəsində Orucluq ayının baş-

lanmasına bir gün qalmış kəndin cavanları özləri ilə ərzaq məhsulları 

götürərək bir yerə yığışardılar. Bütün gecəni cürbəcür xörəklər hazırla-

yaraq orucluq ayının ilk səhərini bir yerdə keçirirdilər. Obaşdan bütün 

iştirakçılar bir yerdə süfrəyə oturub yemək yeyər və oruc tutardılar. Bu 

yemək bölgədə “yastılıq” adlanırdı. Həmin gecə kimsə yatıb qalardısa, 

onu yastılığa qaldırmazdılar və bununla oruc tutmaqdan da məhrum 

olardı. Yastılıq mərasimi bitdikdən sonra hər kəs evinə dağılışıb bir ay 

orucunu tutardı. Orucluğun sonunda da əhali 3 gün bayram edər, bir-

birilə bayramlaşar, qəbir üstünə gedərdilər. Qurban bayramından da bir 

gün öncə bölgə əhalisi bir yerə yığışaraq məclis qurardılar. Bu mərasim 

“Yığnaq” adlanırdı. Həmin gecə hərə evindən bir bir şey gətirib səhərə 

kimi tənburda çalıb oxuyurdular. Yığnaq gecəsində də gecə yatanı zara-

fatla cəzalandırar, oturduğu döşəyə sapla tikərdilər. 

XIX əsrə aid mənbələrdə Şamaxı və Quba bölgələrində İmam Hü-

seyin öldürülməsinə həsr edilmiş Aşura mərasimləri təsvir edilmişdir. 

Bu mərasimlər zamanı ənənəyə görə həmin ildə ölüsü düşən ailələri 

ziyarət edərdilər. Mərasimə bir neçə gün qalmış əhali geçələr meydan-

larda taxt-tac, çadırlar düzəldir, xonça bəzəyir, ələm asar, gəlib keçənlərə 

şərbət paylardılar. Mərasimin açılışı zamanı burada İmam Hüseynin ölü-

mü ilə bağlı tarixi hadisələri çanlandıran tamaşalar hazırlanardı. Axşam 

düşəndə isə taxt-tac şamla işıqlandırılırdı, məscidlərin yaxınlığında təbil 

döyülür, gənclər bir yerə toplaşaraq Hüseynə köməyə gedən əhalini təs-

vir edirdilər. Əllərində lopalar tütmüş gənclər yürüşə başlayardılar. Bu 

qruplar mütləq həmin ildə ölüsü düşən ailələri ziyarət edirdilər. Belə 

evlər də öz imkanlarına görə mərasim iştirakçılarına pul və qənd gön-

dərərdilər. Aşura mərasimi günü adətə görə hər bir şiə guya təsadüfən 
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bir-birinə su tökərdi. Xalq inancına görə üstünə su çilənməsi xoşbəxtlik 

və ruzi gətirirdi. Qubada Aşura mərasimi günü qoçalar öz çiyinlərində 

Əlinin geyimi olan mafə aparırdılar. Mafənin üstünə qarğa otuzdurur-

dular. Rəvayətə görə Əlinin meyitinin üstünə qonan qarğa ona toxun-

mayıb. Bunu ardınca “taxtı-rəvan” aparırdılar. Parça, güzgü, qızıllarla 

bəzədilımiş təxti-rəvanın bir hissəsində ağlayıb saçını yolan bir qız, digər 

hissəsində isə Quran oxuyan iki oğlan otuzdurulurdu. Ardınca isə bir 

gənc at aparırdı. Geçə isə artıq bəzədilmiş deyil, matəmli dəstə şəhər 

boyu yürüş edirdi (167, s.72). 

Udilərin əsas dini bayramlarından biri olan Kalaaxsibay (Pasxa) tər-

cümədə “Böyük bayram”nın I günündə məbədin həyətində qurban kəsilir, 

yumurta boyanırdı. Bu bayramı Niç udiləri Maysun axsibay” (May bayra-

mı) da adlandırırdılar. “Mayin axsibay” adlı ənənəvi xalq bayramı üç mər-

hələdən ibarət idi. Ənənəyə görə bu bayram bazar gününə düşməməli 

idi. Maraqlıdır ki, bu bayram ərəfəsində udilər 7 həftə pəhriz saxlamaqla 

bərabər, keçmişdə 7 gün oruc da tutardılar. Lakin müsəlmanların tutduğu 

orucdan fərqli olaraq udilər gün ərzində cəmi bir dəfə yemək yeyər, yəni 

orucu axşamdan axşama açarlarmış. Bu bayam zamanı şam yandırılar, 

yumurta boyanar, Qerqesdə qoyun qurban kəsilərdi. Bayramın sonuncu 

günü əhali özü ilə bişmiş ərzaq götürərək Qerqes kilsəsinə gedib orada 

yeyr-içərdilər. Qədim ənənəyə görə burada niyyət edilərək şərab küpı bas-

dırılardı ki, gələn bayramadək ölüm itim olmasın (27, s.169). Bayramın II 

günü qəbir ziyarəti edilir. Keçmişdə Bayramın 40-cı günü Gökma adlanan 

qədim dini ayin də icra olunardı. Pasxanın 3-cü günü (Kala Qerges-Böyük 

kilsə) günündə də qurban kəsilirdi. Kala Qerqes Oğuz rayonu ərazisinin 

cənubunda təpədə meşəlikdə yerləşirdi. “Kala” qədim türk dillərində mü-

qəddəs yer deməkdir. Türkmənlər də ziyarətgahlarına “kala” deyərlər. 

Bayram mərasimlərində udilər bura gətirdikləri qurbanlıq qoyunu 3 dəfə 

kilsənin ətrafında dolandırıb torpaq qatılmış müqəddəs duz yedizdirib 

sonra kəsərdilər. Bəzən xoruz da qurban kəsilərdi. Bu ayinlərdə qədim 

inanclar sisteminin izləri açıq-aşkar özünü biruzə verir. 

Vərtivər bayramı ərəfəsində qızlar əllərinə xna yaxır, çöldə Vartiver 

çiçik(vərtivər gülü )toplayır, onlardan xaç çəkilli bəzəklər hörərək səhəri 
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günü hədiyyələrlə birlikdə evlərə dağıdırdılar. Tsimeri (Müqəddəs Geor-

gi oşağında) toplaşır, qızlı-oğlanlı əylənərək yellənçəkdə yellənir, gənclər 

yarışır, özlərinə qız gözaltı edirdilər. Verbni Voskresenya günüdə ildə 

bir dəfə kişilər və qadınlar eyni vaxtda kiləyə yığışırlar. Udilərin dini 

bayramlardan biri də 7 həftə davam edən “urux”və ya “ırıx” (günlər kimi 

təcümə olunur) adlanan Pəhriz adətidir. Udilərin alban kilsəsində qeyd 

etdikləri qədim dini bayramlarından olan “Komrad” bayramında adətə 

görə qara qoç qurban kəsilərək kasıblara paylanardı. Kilsəyə ehsan kimi 

gətirilən əhər- birillik qoyunun əti hər kəsə paylanardı. Bu qoyun adətən 

həmin il ölüsü düşən evdə bişirərək kilsəyə gətirərdi. Bəzən kəndin bir 

neçə seçilmiş nümayəndəsi ev-ev gəzərək qurbanlıq toplayır, bir neçə 

qoyun alaraq gecə ilə kilsənin həyətində kəsib bişirərək səhər hər kəsə 

paylayardılar. Hər kəsilən qoyunun bir budu keşişə verilirdi (146, s.223). 

Udilər də Azərbaycan türkləri kimi müqəddəs yerləri ocaq adlan-

dırırlar, məsələn, Müqəddəs Georgi ocağı, Kömrat ocağı, Çotari oçağı, 

Yaloylutəpə oçağı, Bulun oçağı və s. XIX əsrdə Vartaşendən şərqə doğru 

isə Kala Çiçik (Kala Sisik) kilsəsini də yerli əhali oçaq adlandıraraq bura 

qurban gətirər, buradakı qəbiri ziyarət edərək üstündə şam yandırırdı-

lar. Bu ziyarətgah (Udi dilində Kala kəlməsinin axsaq demək olduğun-

dan) Axsaq çiçək və ya axsaq Çiçəyin olduğu yer kimi izah edilmişdir 

(77, s.109). Lakin, fikrimizcə, “Kala Çiçik” ziyarətgahının adındakı kala 

(Türkmənistanda ulu məzarlar “kala” kimi ifadə olunur (117, s.64) və 
Çiçik (Çiçək) kəlmələri türk dilli olub müqəddəs Çiçək anlamına gəlir. 

Mənbələrdən də məlumdur ki, türk-xəzər xaqanlarından birinin Çiçək 

adlı qızı olmuşdur (151, s.41-42). Yerli əhalinin də söylədiyi kimi, yaxın 

illərə qədər “qızın qohumları onu yad” edib, üstündə şam yandırırdılar 

(77, s.109). 
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NƏTİCƏ 

 

Bütün azərbaycanlılar, istər Azərbaycan türkləri, istərsə avarlar, 

ləzgilər, udilər, ingilooylar, talışlar, tatlar, Şahdağ etnik qrupları kimi 

azərbaycan etnosları xristianlıq, islam kimi klassik ideologiyaları mə-

nimsəsələr də qədim inanclar sisteminin qalıqlarını qoruyub saxlaya 

bilmişlər və bu inancların böyük əksəriyyəti qədim türk inanclarından 

qaynaqlanır. Azərbaycanlılar tarixi zaman içərisində qədim inanclar 

sistemini İslam düşüncə tərzi ilə birləşdirərək yeni bir sintez yaratmış 

və bununla da qədim dini dünyagörüşlərini bu günədək özünəməxsus 

şəkildə yaşada bilmişlər. Tədqiq etdiyimz bölgələrdə istər müsəlman 

əhali- Azərbaycan türkləri, avarlar, ləzgilər, rutullar, saxurlar, Şahdağ 

xalqları, tatlar, talışlar, istərsə də xristian udilər və ingiloylar öz tarixi 

keçmişlərinə, ortaq mənəvi dəyərlərinə sadiq qalaraq qədim inanclar 

sisteminin ən arxaik elementlərini öz məişətlərində qoruyub saxlaya 

bilmişdilər. Yazılı mənbələrdən və arxeoloji-etnoqrafik materiallardan 

məlum olduğu kimi, qədim Azərbaycan tayfaları tarixin ən qədim dövr-

lərindən suya, aya, günəşə, göyə, dağa-daşa, ağaca-bitkiyə, bir sözlə 

təbiət qüvvələrinə etiqad etmişlər. Azərbaycanda bir çox pirləri inan-

cından asılı omayaraq - istər xristian, istərsə də müsəlman əhali eyni 

dərəcədə inanaraq ziyarət edir, burada birgə ayinlər icra edirdilər. Mə-

sələn, Qax rayonu ərazisində ən qədim ziyarətgahlardan olan Armatay 

piri (Güllük kəndi), Kürmüx məbədi (Qax rayonu), Oğuz-Qəbələ böl-

gəsində Gömrad (Oğuz rayonu) dağı, Şeşpər baba ziyarətgahlarına bü-

tün yerli əhali gedir. Bu da yerli əhalinin ortaq mənəvi dəyərlərə sahib 

olduğunu göstərir. Göründüyü kimi azərbaycanlıların xalq inancları 

minilliklərdən boyu xalqın məişətində kök salmış islamaqədərki qədim 

etiqadların izlərini qorumaqdadır. 

Azərbaycan ümumxalq bayramı –Novruz mərasimləri Azərbay-

canda yaşayan etnoslar tərəfindən Ukur, Otsbay, Vərtivər, Qorqod, 

Peysax, Yaransuvar, Xibli Suvar, “Joğulun axsibay” kimi spesifik adlarla 

adlansalar da, bu mərasimlərin hər biri bütövlükdə Azərbaycan Novruz 
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mərasimlərinə özünəməxsus rəng qatır. Yağışçağırma ayinlərinin də 

bölgələr üzrə müəyyən spesifik ayrıntıları olsa da bütövlükdə bu mə-

rasim ayinlərinin mahiyyəti eyni idi. Qeyd etmək lazımdır ki, XIX-XX 

əsrin əvvəllərində “Günəşin gözünü yandırmaq” (talışarda), “Qora bay-

ramı”, "Tut nübgarı" (ingiloylarda) kimi spesifik xalq bayramları da 

mövcud olmuşdur. Lakin onu da qeyd etmək lazımdır ki, bu gün Azər-

baycanda Azərbaycan türkləri ilə birgə yaşayan avarlar, ingiloylar, udi-

lər, ləzgilər, talışlar, tatlar, xınalıqlar, buduqlar, hapıtlar, saxurlar, ru-

tullar öz etnik adlarını və etnik spesifikliyini qorumaqla bərabər özlə-

rini həm də vahid Azərbaycan xalqının tərkib hissəsi hesab edirlər və 

azərbaycançılıq ideologiyası ətrafında birləşmışlər. 
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