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Nağıla –  

nağıl kimi baxma!  

“Azərbaycan nağılları — Azərbaycanın şifahi xalq 

ədəbiyyatının, epik növünə aid janr. Azərbaycan 

nağılları Azərbaycan xalqının dünya görüşünü, 

həyata münasibətini, zülmə qarşı mübarizəsini, 

gələcək üçün arzularını və inamını əks etdirən şifahi 

xalq ədəbiyyatının çox qədim və geniş yayılmış 

növlərindəndir." - Vikipediya (açıq ensiklopediya). 

Sözün qüdrətindən yaranan xalq nağılları - istər 

sehirli-tarixi, istərsə də, məişət zəminində olan 

nağılarımız, uşaqların tərbiyəsində və onların 

şürunun formalaşdırmasında, iste'dadlarının üzə 

çıxmasında böyük rol oynayır. Eyni zamanda, 

nağıllar kiçik və ya böyük nümunələrindən asıllı 

olmayaraq, ailə və cəmiyyət tərkibinin düzgün 

qurulmasında da öz tə'srini göstərir. Nağıllar yüz 

illər boyu xalqımızın fikir və düşücələrindən 

toplanıb gələn folklor nümunələridir. Onları 7-dən 

70-qədər olan yaş həddində dinləmək olar. İnsan 

ruhunu yüksəldən bu nağıllar hər kəsi birliyə, 

cəsarətə və dostluğa çağırır. Nağılların sehirli 

dünyasına qoşulanda, sanırsan ki, həyat özü bir 

nağıldı. Sanki dünya nağıllardan ibarətdir, 
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nağıllardan doğlub elə bu nağılların içində də həyat 

durmadan öz axarında axıb, gedir. Nağıllar dünya 

adlı bir xəzinənin açarıdır. Yaranışın sirri və bu 

sirrin açması nağıllardadır. Nağıllar uşaq dünyasına 

gedən bir körpüdür. Bu körpü vasitəsilə uşaqlar öz 

gələcəyini qurub yaradırlar. Nağıllar vasitəsilə 

böyüyə, kiçiyə hörmət yaranır. Ata-ana münasibəti, 

eləcə də ailə və cəmiyyət bir-birinə möhkəm, 

sarsılmaz tellərlə bağlanır. Nağılları dinləyən 

körpələr, o nağıllardakı personajları öz uşaqlıq 

dünyasına hopdurub, xəyallarında canlandırırlar. 

Onlarla birlikdə yaşayıb, birlikdə böyüyürlər. Milli 

dəyərlərımizin, adət-ənənələrimizin əsasında 

yaranan nağıllar, gələcəkdə körpələrimizdə ata-ana 

şəxsiyyətinin formalaşmasında böyük rol oynayır. 

Körpəlikdə eşidib-öyrəndikləri nağıllar əsasında 

düşüncələri formalaşır. Bir sözlə, xalqımızın ruh 

varlığını özündə daşıyan nağıllarımızda, özünə, yə'ni 

öz kimliyinə dönmək, öz ruhuna köklənmək, 

özündən başqalarının da həyatını düşünmək çağrısı 

var. Milli tələbdən irəli gələn, bir çox nağıllar, bizə 

kim olduğumuzu və hansı kökə mənsub olduğumuzu 

öyrədir. Buna görə də, belə nağılları oxuduqca, 

onların nə qədər gərəkli və vacib olduduğunu hiss 

edirsən. Misal üçün - uşaqlar, Turpun nağıllında - 

vəhdət və birliyi; Cıtdan nağılında - humanistliyi; 

Koroğlunun nağllarında - şücaət və qəhrəmanlığı, 

ərliyi-ərənliyi öyrənirlər. Nağıllar yorucu olmasın 

deyə, dili sadə, rəvan bir azda poetik olmasıyla 
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bərabər, eyni zamanda, əsas sürjet xəttinə də malik 

olmalıdır. Nağılın sonunda süjetin hansı düşüncə və 

məntiqə əsaslandığını körpə anlamalıdır. Çünki 

uşaqlar nağıllar əsasında öz düşüncə və  

fantazıyalarını qururlar. Məhz buna görə də nağıllara 

sonsuz maraq göstərirlər. Həyatda nəyinsə yaxşı və 

ya pis olmasına, uşaqlar nağıl vasitəsilə qərar 

verirlər. Beləliklə həm əylənib həm də öyrənillər. 

Nağıldakı obrazlar uşaqların diqətini çəkir, bu vasitə 

ilə uşaqlar nəyin doğru, nəyin yanlış olduğunu 

anlayırlar. Uşaqlar nağıl dinləmək üçün ya nənə-

babaların dizlərinin dibini kəsdirirlər, ya da nənə-

babalar hər gecə nəvələrinin yastığı başında onlara 

nağıl deyirlər. Kənardan nə qədər sadə görünsə də, 

əslində bu proses, böyük bir fəlsəfi düşüncə daşıyır. 

Onlar həyatı nağıllarda olduğu kimi öyrənirlər. 

Həyat özü də bir növ mübarizə və savaş meydanıdır, 

eyni zamanda zəhmət, əziyyət, cəsarət tələb edir. 

Öyrənilər ki, real həyatda da 7 başlı əjdahalar, 

divlər, canavarlar var. Nə qədər tülküyə bənzər, 

aldadan adamlar var, qaranlıq- işqlı dunya, xeyir-şər 

var. Beləliklə, nağıllar gələcəyin aynasıdır. Bu 

nağıllara uşaqlar qulaq asa-asa öz iç dünyalarını kəşf 

edirlər. İçlərindəki şəxsiyətlərini üzə çıxarırlar. Elə 

məhz buna görə də nağıllara nağıl kimi baxmaq 

olmaz.  

                                                                                                                                                              
Dr.Aqşin Ağkəmərli 
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 زندگی نامه سید عماد الدین نسیمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (Seyid Əli İmadəddin Nəsimi: به تركی آذربایجانی)

 .بودمتخلص به نسیمی شاعر و متفّكر حروفیه در قرن هفتم هجری 

عماد الدین نسیمی یكی از شاعران و عارفان برخاسته از مكتب 

مكتب حروفیه كه بر اساس تعالیم شیخ فضل هللا . حروفیه است

 82نعیمی شكل گرفت در شرح وقایع عالم و اسرار هستی از 

http://azerbaycan.arzublog.com/post/47366
http://azerbaycan.arzublog.com/post/47366
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بردند و  حرف الفبای عربی و با مهارت اعجاب انگیز بهره می

دین اسالم را به شكلی جذاب توانستند علل دستورات االهی در  می

مانند این كه نماز . و جالب بوسیله اعداد و حروف توضیح دهند

ركعت باشد، حكمت مسح كشیدن بر پا  71بایست  یومیه چرا می

هنگام وضو چیست، تعداد حروف بسم هللا الرحمن الرحیم بیانگر 

سید عماد الدین . . . ركعت است و  77چیست، نماز شكسته چرا 

اصالتاً ترك زبان بود و با اشعار تركی و فارسی و عربی نسیمی 

. های فضل هللا نعیمی داشت خود نقش بسزایی در گسترش اندیشه

های فراوانی را  عشق او چنان بی پروا و بی پرده بود كه مخالفت

میان قشریون مذهبی زمان خود بوجود آورد كه نهایتاً منجر به 

اشعار . ندن پوست او شدصدور فتوایی در به دار آویختن و ك

 نسیمی آمیخته به عشقی ناب، شهامت، ایثار و رك گویی است

آید، این است كه وی در فلسفه، كالم،  آن چه از اشعارش بر می

. منطق، هیئت، نجوم، طب و ریاضی ید طوالیی داشته است

اصطالحات این علوم را در اشعار خود به كار برده است، سخن 

تارگان، تشریح اعضای بدن انسان، از خواص صور فلكی، س

های حساب و هندسه و بیان كیفیت خلقت كائنات و آرای  شاخصه

دهد كه او را خردمندی آگاه به  گوناگون متصّوفه به ما اجازه می

عاشق غریب و »ها او را  كرهدر تذ. علوم عصر خود بنامیم

 اند نامیده« دان و عارف عالم كامل، فاضل محّدث، نكتهعجیب،

 بسیاری از علما اورا متولد شهر اورمیه آذربایجان میدانند : دگاهزا

زاده از دانشمندان جمهوری آذربایجان با  مرحوم میرزا آقا قلی

، «شماخی» برادر نسیمی در شهر« شاه خندان»استناد به مزار 

دكتر حسین محمدزاده صدیق . داند همین شهر را محل تولد او می

 داند د موجود، او را تبریزی میترین اسنا با تكیه بر كهن
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رسیده است،   ترین سندی كه در باب مزار نسیمی به دست قدیمی

او در فصل توصیف شهر حلب از . ی اولیا چلبی است سیاحتنامه

مردم روایت كنند »: گوید راند و می سخن می« ی شیخ نسیمی تكیه»

آن كه نسیمی پس از كنده شدن پوست از تنش به این مكان آمد و قر

مزار نسیمی اكنون در شهر حلب سوریه ! تالوت كرد و غیبش زد

 ی فرفراه در مقابل حمام سلطان است در محله

های وی در اشعار  الملی یونسكو به خاطر كوشش سازمان بین

این سال را سال نسیمی  ۳۷۹۱انسانی و صلح جهانی در سال 

 .اعالم كرد

 :ای شعر نمونه

 جهانه سیغمازاممنده سیغار ایكی جهان من بو 

 گوهر المكان منم كون و مكانه سیغمازام

 

 جهان در وجود من گنجیده، من در این دنیا جای نمگیرمهرچند دو)

 (گنجم من گوهر المكان هستم كه به كائنات و مكانها نمی

بیت باال نمونه بارزی از سبك عرفانی نسیمی و عقاید 

متقابل آن یعنی  در این بیت شاعر به دنیای مادی و. است حروفیه

كند و اینكه انسان حاصل از اتحاد این دو  جهان معنوی اشاره می

بنابر این انسان از لحاظ روحانی از همان عنصر . جهان است

لغت المكان در اصطالح . روحانی پروردگار خویش مایه دارد

بنا به اعتقادات نسیمی هرچند انسان . عرفاً معنی خدای را دارد

ردگار نیست ولی بایستی در شناخت او كوشش قادر به درك پرو
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 .داند او شناخت نسبی را از طریق خودشناسی ممكن می. نماید

میالدی و در شهر شام بر سر پایبندی به عقایدش  ۳۱۳۹در سال 

زنده زنده پوست بدنش كنده شده و سپس بدن مبارك این شاعر و 

ردان و فیلسوف آذربایجان تكه تكه شده تا درس عبرتی برای شاگ

 .همفكرانش شود

میالدی به  7821نسیمی بعد از آشنایی با نعیمی تبریزی در سال 

اختالف  ذات فلسفه ی وحدت)فلسفه ی وحدت ذات مكتب حروفیه و

بعد از آن . روی آورد( در نظر عرفان میان عارفان بزرگ است

 .آن با تخلص نسیمی سرودو تمامی اشعاربعد از ی تخلص كردبه نسیم

فضل هللا نعیمی به دست فرزند تیمور خان،  7831در سال 

بعد از مرگ نعیمی،نسیمی به وصیت وی، .میرانشاه كشته شد

سپس تركیه را به قصد . آزربایجان را به قصد تركیه ترك كرد

حلب سوریه ترك كرد به خاطر اشعار فلسفی و پیچیده ی نسیمی، 

و وی . ندبسیاری از حاكمان و روحانیان با وی به دشمنی برخاست

از طرفی به خاطر حمایت از مردم . را مرتد از دین اسالم خواندند

و همچنین به . مظلوم ، دشمن درجه ی یك فرزند تیمور خان گشت

خاطر اشعار ی كه در ستایش اهل بیت بود، اهل تسنن نیز با وی 

به همین خاطر وی دشمن مشترك غارتگران . به دشمنی برخاستند

به همین . شیعه و تند رو های سنی گشت مغول، روحانی نماهای

سبب بعد از حبس و شكنجه های فراوان در زندان حلب سوریه به 

 طرز وحشتناكی زندگی را بدرود گفت

 :شهادت نسیمی

 :ورد مرگ وی نوشته اند كهدر م

 یكی ازشاگردان جوان نسیمی درمیدان حلب شعری ازنسیمی می خواند

ودند، بعد ازشنیدن شعر جوان سربازان حلب كه به دنبال نسیمی ب
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را دستگیر و وی را تحویل حكومت می دهند و در هنگام به دار 

آویختن جوان ، نسیمی خود را معرفی كرده و جوان را آزاد می 

ولی از . دادگاهی تشریفاتی بر علیه نسیمی تشكیل می شود. كنند

آنجایی كه بزرگ مردی نسیمی بر همگان معلوم بود همگی از 

اال یك نفر به نام .أی مرگ بر علیه نسیمی امتنا می ورزنددادن ر

شهاب الدین بن هالل، دشمن خونین شیعیان، به تنهایی مسؤلیت 

وی نسیمی را به اتهام انا الحق .اعدام نسیمی را به عهده می گیرد

تا .و وی را مرتد و نجس می خواند.گویی خارج از دین می خواند

نده با نسیمی را صادر می جایی كه حكم قطع عضو تماس گیر

زنده زنده پوست نسیمی را می )در هنگام اجرای حكم دادگاه.كند

خون زیادی از شاعر می ( كنند و دست و پاهایش را قطع می كنند

تو كه آنقدر اناالحق می “: رود و یكی از زاهدان به طعنه می گوید

 پس چرا این گونه از! گویی پس نباید از مرگ هراسی داشته باشی

 .ترس رخت زرد شده

 :نسیمی بالفور جواب می دهد

 

 آندم كه اجل موكل مرد شود

 آهم چو دم سحر گهی سرد شود

 خورشید كه پر دل تر از آن چیزی نیست

 در وقت فرو شدن رخش زرد شود

 

از قضا به هنگام پوست كندن شاعر، قطره ای از خون وی به 

. انگشت حكم دهنده كه در محل اجرای حكم حاظر بود، می چكد

. مردم كه به دنبال چنین فرصتی برای رسوایی بن هالل می گشتند
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ولی وی با بی . همگی خواستار قصع انگشت حكم دهنده می شوند

 :شرمی می گوید

 

 .ن مثال زدممن این سخن را به عنوا

 :نسیمی با آن حال دگرگون می گوید

 زاهیدین بیر بارماغین كئسسن دؤنر حقدن گئچر

 !گؤر بو میسكین عاشیقی سرپا سویارالر،آغالماز

 :ترجمه

 زاهد از بهر یك انگشت ز حق روی گردانید

 پوست گیرند ز عاشق بنگر باكم نیست

 

. رسیدمیالدی به شهادت  7171و بدین ترتیب نسیمی در سال 

بر روی . آرامگاه او هم اكنون در حلب زیارتگاه زائران است

 :سنگ مزار او چنین نوشته اند

 

 یؤزؤلدؤن دؤنمدون مردانلیگدن

 خدایه بیله دیر حب صمیمی

 كثافدن چیخیب اولدون به حقه

 گلستان الهی نین نسیمی

 :ترجمه

 

 بریده بریده شدی و از مردانگی روی بر نگرداندی

 ین است عاشق بودنخدایا این چن

 از دنیای كثیف بیرون شدی و به سوی حق شدی

 نسیم گلستان الهی
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نسیمی به سه زبان عربی،فارسی و تركی آثار گرانبهایی به جای 

احتماالً به دلیل اشعاری . )متأسفانه دیوان عربی وی گم شد. گذاشت

، این دیوان پس از مرگ وی در همان زمان (ع)در مدح اهل بیت

دیوان . دیوان فارسی وی نیز ناقص است)ن رفته است ها از بی

كامل تركی وی برای اولین بار به تصحیح پروفسور صدیق در 

با همه ی ستمی كه در طول زندگانی بر .سال جاری به چاپ رسید

. شعری با مضمون شكایت در آثار وی نمی توان یافت. وی شد

حروفیه ) تمامی اشاعر او در تبلیغ فلسفه ی وحدت ذات،حروفیه

كه خود اختالف در فلسفه و . مكتبی است كه مؤسس آن نعیمی بود

 .و عرفان است( عرفان است
 

 

 

 

 

 

 

 

http://sim-sim.az/n%c9%99simiy%c9%99-niy%c9%99-allahsiz-damgasi-vurublar-2/
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 عمادالدین نسیمی

 
نسیمی یارادیجیلیغی نین آنا خطی اینسانین آلالهال عئینی لشدیریلمه 

دوشونجه لرینی نسیمی نین بۇ.ایالهیلیگی ایدئیاسیندان کئچیرسی و

ی سوبوتده فیکریمیزایفاده ائله ین مشهورشئعرئتیک طرزده پو  

 ائدیر

 منده سیغار ایکی جاهان، من بۇ جاهانه سیغمازام،

 گؤوهری المکان منم، کؤونو مکانه سیغمازام

 عرشله فرش و کافو نون منده بولوندو جومله چون،

 کس سؤزونو و ابسم اول، شرح و بیانه سیغمازام

یدایتیم،کؤونو مکاندیر آیتیم، ذاتی دورور ب  

 سن بۇ نیشانال بیل منی، بیل کی، نیشانه سیغمازام

 کیمسه گومانه ظن ایله اولمادی حق ایله بیلیش،

 حققی بیلن بیلیر کی، من ظنّو گومانه سیغمازام

 صورته باخ و معنینی صورت ایچینده تانی کیم،

 جیسم ایله جان منم ولی، جیسم ایله جانه سیغمازام
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حشرو صیرات ادینجییم،هم صدفم، هم اینجییم،   

 بونجا قوماش و رخت ایله من بۇ دوکانه سیغمازام

عیان منم، من اوش،-نیهان منم من اوش، عئینی-گنجی  

کان منم من اوش، بحروو کانه سیغمازام-گؤوهری  

اعظمم، آدیم آدامدیر، آدمم،-گرچی موحیطی  

 دار ایله کونفکان منم، من بۇ مکانه سیغمازام

منم، دهریله هم زامان منم، جان ایله هم جاهان  

 گؤر بۇ لطیفئیی کی من، دهرو زمانه سیغمازام

 نجوم ایله فلک منم، وهی ایله هم ملک منم،

 چک دیلینی و ابسم اول من بۇ لیسانه سیغمازام

 زرره منم، گونش منم، چار ایله پنجو شئش منم،

 صورتی گؤر بیان ایله، چونکی بیانه سیغمازام

ایله، قدر ایلیم برات ایله،ذات ایلیم صیفات   

 گولشکرم نبات ایله، بسطه دهانه سیغمازام

 نار منم، شجر منم، عرشه چیخان هجر منم،
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 گؤر بۇ اودون زبانه سین، من بۇ زبانه سیغمازام

 شمس منم، قمر منم، شهد منم، شکر منم،

روانه سیغمازام-روان باغیشالرام، روحی-روحی  

قورئیشیم، گرچی بۇ گون نسیمیم، هاشیمیم،  

 بوندان اولودور آیتیم، آیت و شأنه سیغمازام
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 نسیمی دن بیر گوزل شعر

 فراقی چکمه ین عاشیق ، وصالین قدرینی بیلمز

 جمیله اولمایان واصیل ، جمالین قدرینی بیلمز

 شب اسراده قوسینین ایکی نصف ائیله دی آیی

 بو معجزدن اوالن غافیل ،هاللین قدرینی بیلمز

 دوداغین سلسبیلیندن خبردار اولمایان جانسیز

 اونون ماهییتی اود دور ، زاللین قدرینی بیلمز

 مدور نقطه ی خالون ، ببک دن عینینه قوندی

 ببک سیز قالسین او گوزکی بو خالین قدرینی بیلمز

 نهالین اعتدالیندان اوتانار سدره و طوطی 

 بو قدی بنزدن سروه ، نهالین قدرینی بیلمز

 سندن دیلر کونلوم ، نه دونیانون زر و گنجینسنی 

 کی او مالی سئون جانسیز، بو مالین قدرینی بیلمز

 اوزوندور پرده آلالهین یمینی ،کعبه سی ، بیتی

 یمینی بیلممیش هر کیم شمالین قدرینی بیلمز

 گونش ماه تمامیندن زواله اوغراشور هر گون
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 نه دن شول آفتابی بی زوالین قدرینی بیلمز

 لعلون وصالیندان جدا اولماق منه دوشمزلب 

 بو ذوقی بیلمه ین صوفی ، بو حالین قدرینی بیلمز

 نسیمی صوفی دگیشمز غموندن گئدیگی شالی 

 کی او صوفی صفاسیز دور بو شالین قدرینی بیلمز
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Seyid Əli Seyid Məhəmməd oğlu İmaməddin 

Nəsimi (1369, Şamaxı-1417, Hələb) - 
Azərbaycan şairi, mütəfəkkir. "İmaməddin 
Nəsimi" adı ilə məşhurdur. 
 
 İlk təhsilini Şamaxıda almış, dövrün elmlərini, 
dinlərin tarixini, məntiq, riyaziyyat və astronomiyanı 
öyrənmişdir. 
      10-cu əsrdə Bağdadda dara çəkilmiş Həllac 
Mənsur Huseyninin sufi görüşlərini təbliğ edən 
Nəsimi ilk şerlərini "Hüseyni" təxəllüsü ilə yazmışdır. 
14-cü əsrin sonlarında Azərbaycanda geniş yayılmış 
hürufi təşkilatları ilə əlaqə saxlamışdır. Hürufiliyin 
banisi Fəzlullah Nəiminin görüşlərini mənimsəyərək, 
bu təriqətin fikirlərini təbliğ edən şerlər yazmağa 
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başlamış və bu vaxtdan etibarən Nəiminin təxəllüsü 
ilə həmahəng səslənən "Nəsimi" təxəllüsünü qəbul 
etmişdir. 
 
      1394-cü ildə Nəimi edam edildikdən sonra onun 
"Vəsiyyətnamə"sinə əsasən Nəsimi Təbrizə, oradan 
da Anadoluya (Türkiyə) getmiş, hürufilik fikirlərini 
yaydığı üçün dəfələrlə zindana salınmışdır. 
Ömrünün son illərini Hələbdə (Suriya) yaşamış, 
orada həbs olunmuş, "kafir", "dinsiz" elan edilərək 
Misir sultanının əmri və ruhanilərin fitvası ilə diri-
diri dərisi soyulmuşdur. 
      Nəsimi mürəkkəb yaradıcılıq yolu keçmişdir. 
Nəsimi lirik şairdir. Yaradıcılığa aşiqanə şerlərlə 
başlayan Nəsimi sonralar dövrün siyasi, ictimai, 
əxlaqi mövzularında əsərlər yazmış, Azərbaycan 
ədəbiyyatı tarixində ana dilində yaranan fəlsəfi 
qəzəlin banisi olmuşdur. 
O, həyat, cəmiyyət haqqında açıq deyilməsi qorxulu 
olan tənqidi fikirlərini aşiqanə misralar və ya təbiət 
təsvirləri içərisində söyləmişdir. 
      Nəsiminin bədii yaradıcılığı Azərbaycan 
poeziyasının və ədəbi dilinin inkişafında mühüm bir 
mərhələdir. 
      Nəsiminin yaradıcılığı dilçilik, xüsusilə 
Azərbaycan türkcəsinin tarixi inkişafını öyrənmək 
baxımından da müstəsna əhəmiyyətə malikdir. 
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Nəsimi Azərbaycan şerinin şəkli xüsusiyyətlərinin 
təkmilləşməsində çox mühüm rol oynamış, əruz 
vəzninin bəhrlərini Azərbaycan dilinin 
xüsusiyyətlərinə uyğunlaşdırmağa çalışmışdır. 
      O, 3 dildə gözəl müləmmələr yazmışdır. 
      Nəsimi Azərbaycan ədəbiyyatında ana dilində ilk 
dəfə müstəzad, mürəbbe və tərcibəndlər yazmışdır. 
Onun rübailəri, tüyuğları bədii quruluş və 
məzmunca oricinal və qiymətlidir. Rübailərində 
hürufiliyin müddəaları, şairin fəlsəfi görüşləri, Həyat 
və Kainat haqqında düşüncələri yığcam və məntiqi 
bir dildə ifadə olunmuşdur. 
      Nəsiminin əsərləri hələ sağlığında Azərbaycan, 
Yaxın Şərq, İraq, Kiçik Asiya və Suriyada, eləcə də 
Orta Asiyada və uyğurlar içərisində geniş şöhrət 
tapmışdı. Nəsiminin ana dilində yazdığı əsərlər 
Azərbaycan şerinin inkişafına, o cümlədən Şah 
İsmayıl Xətai , Füzuli, Vaqif kimi böyük sənətkarların 
yaradıcılığına qüvvətli təsir göstərmişdir. 
      Nəsimi yaradıcılığı 75-ci əsrdən etibarən bütün 
türk ədəbiyyatına (türk, türkmən, özbək və s.) 
qüvvətli təsir göstərmişdir. 
      Nəsimi əsərləri erməni əlifbası ilə köçürülmüş, 
Azərbaycan türkcəsində yazan erməni şair-
aşıqlarına da təsir göstərmişdir. 
      Şairin əsərləri əlyazma şəklində geniş 
yayılmışdır.Həmin əlyazma nüsxələri dünyanın bir 
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sıra mötəbər kitabxanalarında saxlanılır. 
      Şairin əsərlərin dönə-dönə çap edilmiş, haqqında 
tədqiqat əsərləri yazılmışdır. YUNESKO-nun qərarı 
ilə Nəsiminin anadan olmasının 100 illiyi dünya 
miqyasında qeyd olunmuş (7318), Azərbaycanda və 
Moskvada keçirilən yubiley təntənələrində 
dünyanın bir çox ölkəsindən gəlmiş nümayəndələr 
iştirak etmişdir  
 

Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam, 

Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkana sığmazam. 

 

Ərş ilə fərşü kafu nun, məndə bulundu cümlə çun, 

Kəs sözünü və əbsəm ol, şərhü bəyanə sığmazam. 

 

Kövnü məkandır ayətim, zatinədir bidayətim, 

Sən bu nişanda bil məni, bil ki, nişanə sığmazam. 

 

Kimsə gümanı zənnilə olmadı həqqilə biliş, 

Həqqi bilən bilir ki, mən zənnü gümanə sığmazam. 

 

Surətə baxü məniyi sürət içində tanı kim, 

Cismilə can mənəm, vəli, cismilə canə sığmazam. 

 

Həm sədəfəm, həm inciyəm, həşrü sirat əsənciyəm, 

Bunca qümaşü rəxt ilə mən bu dükanə sığmazam. 

 
Gənci-nihan mənəm, mən uş, eyni-əyan mənəm, mən uş 
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Gövhəri-kan mənəm, mən uş bəhrəvü kanə sığmazam. 

 

Gərçi-mühiti-əzəməm, adım Adəmdir, adəməm, 

Tur ilə kün-fəkan mənəm, mən bu məkana sığmazam. 

 
Can ilə həm cahan mənəm, dəhrilə həm zaman mənəm, 

Gör bu lətifəyi ki, mən, dəhrü zəmanə sığmazam. 

 

Əncüm ilə fələk mənəm, vəhy ilə həm mələk mənəm, 

Çək dilini və əbsəm ol, mən bu lisanə sığmazam. 

 
Zərrə mənəm, günəş mənəm, çar ilə pəncü şeş mənəm, 

Surəti gör bəyanilə, çünki bəyanə sığmazam. 

 

Zatiləyəm sifat ilə, gülşəkərəm nəbat ilə, 

Qədriləyəm bərat ilə, püstə dəhanə sığmazam. 

 
Şəhd ilə həm şəkər mənəm, şəms mənəm, qəmər mənəm, 

Ruhi-rəvan bağışlaram, ruhi-rəvanə sığmazam. 
 

Tir mənəm, kəman mənəm, pir mənəm, cavan mənəm, 

Dövləti-cavidan mənəm, ayinədanə sığmazam. 

 

Gərçi bu gün Nəsimiyəm, haşimiyəm, qureyşiyəm, 

Məndən uludur ayətim, ayətə, şanə sığmazam. 
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İmadeddin Nesimi 

Dilbera,men senden ayru ömru canı neylerem?  

Tacu textu mulku malu xanimanı neylerem? 

İsterem vesli-cemalın ta qılam derde deva, 

Men senin bimarınam,özge devanı neylerem?  

Ey muselmanlar,bilin kim,yar ile xoşdur cahan, 

Çunki yardan ayru duşdum,bu cahanı neylerem? 

Çox dualar qılmışam men xaliqin dergahına, 

Çun muradım hasil olmaz,men duanı neylerem? 

Dilber aydır,ey Nesimi ,sabir ol,qılma feğan, 

Men bu gun sebr eylesem,danla feğanı neylerem? 

Nesimi severler rey bildirin ve paylasin qezeli 

-ilqar 
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   كیریشچي) دوقتور محمدتقي زهتابي پروفسور

             

و  نوروز بایرامي، آدینین فارسجا اولماسینا باخمییاراق، آذربایجان 
همدان دیاریندا و بو یئرلرین اسكي ساكینلري طرفیندن یارانمیش، 

دار یارانان میللي بیر  دن جانالنماسیله عالقه همده طبیعتین یئني
اشاره ائتدیگیمیزكیمي، بو بایرام آذربایجان  اّوللر. شنلیك بایرامدیر

ایله  و همدان اراضیسینده عصرلر بویو فورماالشان زردوشت دیني
بو . برابر و حتي اوندان اولكي عصرلرده یارانماغا باشالمیشدیر

ایل اّول بو  0222 ـ 0022بایرامین ایلك روشئیملري میالددان 
اشاییب، مدنّیت قورموش گونكو آذربایجان و همدان تورپاقالریندا ی

لر  لوللوبي خلقلري و باشقا اورتا آسیادان گلن ائللر و كوتلهـ  قوتتي
بو خلقلرین اؤزلریله اورتا آسیادان . سیله یارانمیشدیر واسطه

گتیردیكلري ابتدایي خرافاتي شامانیستي دیني تصّورلر یئرلي 
لك اله وئررك زردوشت دینینین ایـ  زامان الـ  شرایطله زامان

دا ایلك  روشئیملریني یاراتدیقالري كیمي، گؤزل میللي بایرامالرین
آذربایجاندا، خصوصیله قدیم، . نطفه و روشئیملریني یاراتمیشالر

قیشین سرت اولدوغو قدر، یاز یاشیل، شن، نعمتلي، گول چیچكلي 
 و گؤزل اولموشدور
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موش و لرله اؤرتول لیغیندا، خزر كناریندا، آلچاق تپه باكینین یاخین
ده كشف ائدیلمیش  سال قایاالرال بزنمیش بؤیوك بیر ساحه

آدلي داش قازما ناخیشالري اونالرجا حیوان « قوبوستان»مشهور
شكلي، گونش، رقص و سایره شكیللریندن عبارت بیر زنگین 

لردن همدان و آذربایجانین  سیز بو كیمي آبیده شبه. دیر مجموعه
نده چوخدور و اونالردان لری مختلف داغالري، بؤلوك و منطقه

هله كشف اولونمامیش . لیغیندا كشف اولموشدور بیري همدان یاخین
سیز،  لرین چوخو، شبهه ایلك اینسانالردان قاالن بو آبیده

دا اوالنالر و یا اونالرا اوخشار اثرلر اولموشدوركي،  «قوبوستان»
آذربایجان و همدان اراضیسنده یاشامیش ایلك اینسانالرین 

سي، چالیب اویناماسي، شنلیكلري و خوش ساعاتالریني  هاگلنم
كولئكسییونوندا یئرلي اهالي داخلینده « قوبوستان». ریر گؤسته

آدالنان نسبتاً بؤیوك بیر قایا واردیركي، بیر « قاوال چاالن داش»
پارچا داشال اونا ووردوقدا، طبیل سسینه اوخشار بیر سس 

بورا ایلك . هر یئرینده ائشیدیلراطرافینداكي گئنیش و هامار میدانین 
اینسانالرین چالیب، اوینادیقالري و شنلیك ائتدیكلري یئر 

 اولموشدور

، .ق.ایل م بو و بو كیمي اونالرجا وسیله و عامیللر نئچه مین
نجو مین ایللیكلرده آذربایجان و همدانین او ـ  0 ـ 0. ق.ده، م جه ائله

كیچیك ائللرین توي، شنلیك و زامانالر مختلف ماحالالریندا یاشایان 
بؤیوك رول ـ  لرینین تدریجله یارانماسیندا بؤیوك بایرام مراسم
 اوینامیشدیر

همدان و آذربایجاندا قوتتي، لوللوبي و باشقا خلقلر، ائل و 
اوباالرین، طبیعتین قانونالریندان خبرسیز اوالن ابتدایي، خرافاتي 

ك اوالن اینسانالرین دوشونن، شامانیزم و توتئمیزم تفكرونه مال
لري یارانماقال برابر،  نین ایلك نطفه تصّورونده زردوشت دیني

دا ایلك روشئیملري  دن نوروز بایرامینین دا، او جمله بایرامالرین



27 
                                                                                                                                      

Mişov Dağı  sayı  23 
 

 

سیله  خلق داخلینده یارانیر و طبیعتین جوانالشماسي حادثه
رك عصرلربویو نوروز بایرامي مراسمي، عنعنه و  بیرلشه

دوشور عادتلري شكله  

ده، نوروزال  نوروز بایرامیندان قاباق و سونراكي بعضي گونلرده
، «كوساـ  كوسا»لر واردیركي،  لر و عنعنه باغلي، بیر سیرا رسم

ده آذربایجانین كندلرینده داوام  اونالرین هله« سیزده»، «هئیفانا»
ده آذربایجان خلقي داخلینده یاشاماقدا اوالن بیر  هله. دیر ائدنلریندن

لرین چوخ  لر، نوروزال ایلگیلي مراسم عنعنهـ  یرا بو كیمي عادتس
لوللوبي خلقلرینین ـ  نجو مین ایللیكلردن، یعني قوتتيـ  0و 0.ق.قدیم، م

یازیلي تاریخه قدم قویدوقالري زامانالردان باشالماسیني نظره 
كي، نوروزبایرامي، اونون   ریك بیله آالراق، قطعي شكیلده دئیه

لرین  كي عادت و عنعنه ندان قاباق و سونراكي گونلردهرسوماتي، او
هامیسي زردوشت دینینین تام فورماالشدیرماسیندان چوخ اّوللر 

سیز نوروز مراسمي  الكین شبهه. تدریجله یارانماغا باشالمیشدیر
نین ایلك  نین یارانماسي دؤرلریله زردوشت دیني روشئیملري

خلقلري داخلینده عیني  آذربایجانـ  روشئیملرینین، اسكي همدان
ده، یانیلماریق، چونكي  زاماندا یارانماغا باشالماسیني دئسك

لریله  بونالرین هامیسي ابتدایي اینسانالرین ساده و ایلكین دوشونجه
ده نوروز بایرامي زردوشت  بونا گؤره. سیخ باغلي اولموشدور

عكس  كیتابیندادا« اوئستا»لیق  ایله باغلي اولموش و بو باغلي دیني
 اولموشدور

ایله  نیا نوروز بایرامي و مراسمي تاریخچي عالیم رحیم رئیس
: ده دانیشاراق یازمیشدیر نین عالقه و ایلگیسي باره زردوشت دیني

ده كؤكه مالك اولماسي، اونو مقّدس و  نوروزون مذهب و اساطیرده
لیغینا  رك،قدرتي و داواملي یه غرق ائده ایالهي بیر هاله

مزدیسنا دینینه گؤره نوروز بایرامي طبیعتین و . آرتیرمیشدیر
اینسانین یارانما بایرامي، زردوشتون دوغوم بایرامي، ایشیغین، 
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ده گونلرین  اهورا مزدانین قارانلیغا، اهریمنه غلبه بایرامي و نتیجه
سي  انمه  اوزانماسي بایرامي، فروهرین مینو دونیاسیندان یئره

زردوشت دئمیشدیركي، »:رثعالبي یازمیشدی. دیر بایرامي
گونلرینده اؤلولرین روحالري ائولرینه .( م.فروردین)فروردگان

سینلر،  كي، او گونكو ائولري تمیزله ده امر ائتدي قاییدار، بونا گؤره
لي و اشتها آرتیران یئمكلر قویسونالر  فرشلر سالسینالر، اورادا مزه

وجوندن و یئسینلر، تا اؤلولرین روحالري اونون قوخوسو و گ
 «قّوتلنسین

ده نوروزال زردوشتون ایلگیسي  مختلف آوروپا و ایران عالیملري
دور میشلركي، اساساً دوزگون ده نظرلر و فیكیرلر سؤیله باره  

ده بو دئدیكلریمیزدن نتیجه چیخارداق دئیه  نوروز بایرامي باره
كي، بعضیلرینین دئدیگینه باخمایاراق، نوروز بایرامي  ریك بیله
ده دئییل، قدیم آذربایجان و همدان  و سایره« بلخ»یا و«ري»

دیاریندا قدیم آذربایجانلیالر مركزي ماد اهالیسي طرفیندن یارانمیش 
 و سونرا ایرانین باشقا یئرلرینه یاییلمیشدیر

ده  سي باره مه گیشمه نوروز گونونون، هجري تاریخینین عكسینه، ده
نوروز بایرامي   جهكي، فیكریمیز گي الزم بیلیریك قید ائتمه

روشئیملرینین یاراندیغي زامانالردا، فصیللر و طبیعتین 
دار، بو گون تقریباً ثابت و معّین گونلرده  سیله عالقه ییشمه ده

ده آشاغیداكیندان عبارتدیر  او سبب. اولموشدور  

لوللوبي و مانناالر چاغداش آذربایجان میللتینین ـ  كي، قوتتي بیلیریك
اونالر، یئرینده گؤستردیگیمیز كیمي، . اولموشالراولو باباالري 

سومئر و ایالم آخینالریندان قاالن و تاریخ بویو اونالرال ایلگیلي 
ایل بابیلده حاكمّیت  19اولموشالر، حتي قوتتیلر 

، بابیل ایسه سومئر اككدلرین مدنّیت {0921 ـ 0022.ق.م}ائتمیشلر
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میشدیركي، تاریخ علمي قطعي ثابت ائت. مركزي اولموشدور
سي و شاید هفته،  یه بؤلونمه ثانیه 02نین  دقیقه، دقیقه 02ساعاتین 

سیز سومئرلر و  شبهه. آي و ایل سومئرلرین كشفي و یادگاریدیر
اونالرال عیني مدني كؤكه، اوتنیك خصوصّیتلره و تقریباً واحد 

مدني آتمئسفر، محیط و شرایطه مالك اولموش، نوروز بایرامیني 
لوللوبي و مانناالر نوروز بایرامینین گونونو، ـ  تتيیارادان قو

رك، تقریباً ثابت،  سومئرلرین علمي و كشفیاتیندان استفاده ائده
البته بو احتمالدیر، آنجاق گوجلو . مشّخص و معّین ائتمیشلر

 احتمالدیر

ده بیر قدر اطرافلي دانیشماق الزمدیر بو باره  

ن و یا گونلرینده ثابت نوروز بایرامي گونونون ایلین معّین گو
اولماسینین، فیكریمیزجه، اساسلي و علمي بیر سببي اولموشدور، 

اودا، اشاره ائتدیگیمیزكیمي، سومئرلرین علمي و او خلقین داخلینده 
ایدي ایله ایلگیلي اینكیشاف ائتمیش نجوم علمي  

ماد خلقلرینده علم، هنر و صنعتدن دانیشاركن ـ  سونرا ماننا
لیلر سو ساعاتي و  كي، سومئرلر و عمومّیتله بابیل یكی جه ره گؤسته

اوندان سونرا گونش ساعاتیني كشف ائدیب، اوندان یاشاییشدا 
قدر،   استفاده ائتمیشلر و چاغداش ساعات كشف اولوب، یاییالنا

 بشر اوندان یارارالنمیشدیر

. ایدي لیلمه دئمك سینده ایره گونش ساعاتینین كشفي نجوم علمي ساحه
ده  رلر بو كشفین آردینجا گونشین توتولماسي بارهسومئ

سینده  آراشدیرماالر آپاراراق، اولدوزالر و گؤي جسملري ساحه
ایكي بورجو  بو كشفلردن بیري اون. بؤیوك كشفلره نایل اولورالر

ایدي لشدیرمكدن عبارت معّین  
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ده یازمیشدیر منوچهر تسلیمي بو باره  

« لیسي ایلك اینسانالردیرالركي، اها( النهرین بین)آراسي چاي ایكي
اون ایكي یئره بؤلدولر و هر .( م. آي و گونش)‹ سیني توتولما دایره›

بوگون مختلف دیللرده معمول اوالن . بیرینه آیریجا آد قویدوالر
سیدیركي، بابیل  ایكي بورجون آدالري او آدالرین ترجمه اون

 «كیتابخاناسینین كرپیچلریندن تاپیلیر

سي گونلرین  لشدیریلمه ون مشّخصاون ایكي بورج
قیسالماسینین و دؤرد فصلین دقیق معّین اولماسینین اؤزو ـ  اوزانیب

سینده بورجالر و فصیللرین باشالنیب،  دا نتیجه بونون. ایدي دئمك
باشا چاتدیغي گونلر تقریباً، آزاجیق فرقلي اولسادا، معّین و مشّخص 

مالرین قونشولوغو، دیل مادالرال سومئرلر و ایالـ  ماننا اولوردو
وي  مفكورهـ  یاخینلیغي، ائتنیك وحدتي، تقریباً واحد و عیني علمي

ـ دیگري ایله بنالي  بیرینه یاخین، بیريـ  آتمئسفرده و یا آزي بیري
ماد ـ  ایلگیلي علمي آتمئسفرده مالك اولدوقالري اوچون، ماننا

نجو ـ  0و0.ق.لولوبیلر دؤروندن، مـ  سیز، هله قوتتي خلقلري، شبهه
مین ایللیكلردن سومئر و ایالمالرین علمي نایلّیتلریندن خبردار 

بو . لرده اونالردان استفاده ائتمیشلر اولموش و چئشیدلي ساحه
ده نوروز بایرامي گونونو مشّخص و  لرینین بیري استفاده ساحه

لشدیرمكده اولموشدوراون ایكي بورجون هامیسینین اولي و  معّین
ین و آیدین اولماسي، ائله حمل بورجونون باشالنماسي، آخرینین مع

سي و طبیعتین جوانالشماسینین معّین  ایلك گونونون، باهارین گلمه
كي،  بونالردان عالوه نظره آالراق و مشّخص اولماسي دئمكدیر

 19اوچونجو مین ایللیگین سون ایكي یوز ایللیگینده . ق . قوتتیلر م
ایل بابیلده حاكمّیتي اله آلیب، ساخالمیشالر، یقین و قطعي شكیلده 

سینده الده  لرین نجوم ساحه قوتتیلر بابیللي كي، اونالرـ ریك دئیه بیله
ولموش و اونو نوروز بایرامي و ائتدیكلري موّفقّیتلرله تانیش ا

لوللوبیلر ـ  زردوشتیزم روشئیملرینین یاراندیغي وطنلرینه، قوتتي
وطنینه، سؤنراكي مانناـ مادالرین دیارینا گتیرمیش و اونون 
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معّین و مشّخص   سینده ده نوروز بایرامینین ایل سوره سیله واسطه
موش اولسادا، گونونو، حملین اولیني، بیر ایكي گون تفاوت ایله اول

لشدیرمیشلر دقیق  

دار  ایله عالقه سونراالر ساسانیلر دؤرونده هیأت علمینین اینكشافي
سیني تصّور ائتمك اوالر، آنجاق  ییشمه نوروز گونونون ایل بویو ده

تورك شاهي سلجوقي ملك شاه تازا جاللي تقویمي تنظیم 
مكله، گون حساب ائت 000رك، یعني دؤرد ایلدن بیر ایلي  ائتدیره

اولینده ( بورجونون حمل)نوروز بایرامیني ثابت گونده، فروردینین 
ییشمز شكله سالمیشدیر اولماسیني علمي، قانوني و ده  

دار  نوروز بایرامینین آذربایجاندا و آذربایجان خلقیله عالقه
ده گؤسترمك اوالر یارانماسینا نئچه بؤیوك دلیل  

ایله  نوروز بایرامي ـ بوگون بئله آذربایجانین هر یئرینده 1
دار ائله ائل قایدا قانونالري و رسملري واردیركي، یالنیز  عالقه

بو ائل رسملرینین بیري . آذربایجانا مخصوصدور
بو مراسم ایلین دؤردونجو گونو توتوالن . مراسمیدیر«هئیفانا»

بوگون، خصوصیله كئچمیشده، آذربایجان كندلرینده . مراسمدیر
یچیكلي، آروادلي، كیشیلي سحر تئزدن ناهار بؤیوكلو، ك: لر عایله

ده معمول اوالن  جه پیشیرمك اوچون الزم اوالن وسایطي، ائله
لري گؤتوروب، چؤله، باغالرا،  اویونالرا گرك اوالن وسیله

طبیعت قوجاغینا گئدر و آخشاما قدر اورادا یئمك ـ  باشالرینا چشمه 
ف اویونالر پیشیریب یئمك، اگلنمك، چالیب اویناماق و مختل

 اویناماقال مشغول اوالردیالر
دئیرلركي،  «هئیفانا» لي گونه آذربایجانلیالر داخلینده بو گؤزل مراسم

خلق بو . سؤزلرینین ادغام اولوب، قیسالدیلمیشدیر« حیف اونا »
یعني حیف نوروزا ـ دئیه، بو بایرامین « حیف اونا »گونه 

میشده اگر بوگون كئچ. خاطرینه گونو شن و فرحله كئچیرردیرلر
هاوا سویوق اولسا و شهردن، كنددن كنارا گئتمك ممكن 
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اولماسایدي، گؤستردیگیمیز مراسمي، ممكن اولدوقجا ائوده 
مزایدیلر ائدردیلر و هر حالدا او گونو ایشله  

آذربایجاندا یارانماسینا ـ  ـ نوروز بایرامینین محض اودالر دیاریندا 2
تاریخي اثرلرده بو بایرامین  ایكینجي اهمّیتلي دلیل كالسیك
دؤنه قید اولونماسیدیرـ  آذربایجاندا یارانماسینین دؤنه  

بیرینجي ساساني شاهي اردشیربابكان زامانیندان باشالیاراق، فارس 
شوونیستلري ایران اراضیسینده اولموش هر بیر مثبت و یارارلي 

سینه  آوروپایي ائللره منسوب ائدیلمه ـ  نین فارسالرا، هند مسئله
ده چالیشیرالرسادا، تاریخي حقیقتلري اولدوغو  چالیشمیش و ایندي

بینانه، هر جور تعّصبدن كنار یازان عالیم و  كیمي دوزگون و واقع
ده مشهور  بو عالیملردن بیري. تاریخچلرده آز اولمامیشدیر

نجي ـ  012بیروني تقریباً . دیر خوارزملي عالیم ابوریحان بیروني
« الخالیة القرون عن آثارالباقیة»نده قلمه آلدیغيهجري قمري ایلی

اثرینده نوروز بایرامینین آذربایجان توپراقالریندا یارانماسینا دایر، 
شكلینده اولسادا، یازمیشدیر افسانه  

« سي دئییركي، جمشید شهرلرده چوخ  ایرانلیالردان باشقا بیر دسته
ن قایریلمیش بیر دیكده، قیزیلدا آذربایجانا گیرمك ایسته. دوالناردي

گونش .تخته اوتوردو و خلق او تختي اؤز چیگینلرینده آپاراردیالر
 «او تخته دوشدوكده، خلق اونو گؤردو و بوگونو بایرام توتدوالر

ین مؤلفي  «برهان قاطع»ایللك مشهور فارس سؤزلوگو اوالن 
ني اؤز سؤزلریله نقل  ده بو افسانه «تبریزي خلف بن محمدحسین»

بو سؤزلر افسانه اولموش اولسادا، نشان وئریركي،  .ائتمیشدیر
ده نوروز بایرامي آذربایجان دیاریندا یارانمیش بیر بایرام  لرده افسانه

 تانینمیشدیر

دار آذربایجانلیالر داخلینده  نوروز بایرامیله عالقه: ـ نادارا 3
ده ایلین سون  لردن بیري اولدوقجا گئنیش یاییلمیش عادت و مراسم
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سینین آخشامي اوجا یئرده، دامدا، تپه اوستونده، بعضاً  هچهارشنب
. عمومون توپالندیغي یئرده گور آالولي اود یاندیرماق مراسمیدیر

بو مراسم، نئجه دئیرلر بیتمكده اوالن ایلي شنلیكله یوال سالماق و 
چاتماقدا اوالن ایلي شن قارشیالماق و اونا حاضرلیق گؤرمك 

لي، شن و گؤزل  مراسمي كیمي طنطنهبو مراسم نوروز . كیمیدیر
بؤیوك، كیچیك، قوجا، جوان، آرواد، : ده هامي ایدي و عایله

نین اوندا اشتراكي حتمي و الزم ایدي كیشي  

وئر اوچون گونئي كندلریندن بیرینه ـ  كي، گنجلیكده آل آتام سؤیلردي
آخشام . ایدي ایدیم، ایلین سونالري ایدي، آخر چهارشنبه گئتمیش

دن  پئنجره. ایدیم ایدي، تانیشالرین بیرینین ائوینده قوناق چاغالري
. كي، عایله عضولرینین هامیسي نردیوانال داما چیخیرالر گؤردوم

هامي داما چیخاندان سونرا، اورادا قورو تیكاندان اود یاندیدیالر، 
اؤزلري داما چیخابیلنلرین هامیسي . آالوي گؤیه اوجالدي

. ایدیلر ر، اوشاقالري قوجاقالریندا، داما چیخمیشدامداایدي، قادینال
شیب، داما   كمكله دا یاشینا چاتمیش باباالریني 12بیرده گؤردوم 
ده نادارایا  ائو صاحابینین گنج اوغلو گلیب، مني. چیخاردیرالر

 چاغیراراق دئدي

 ـ بویورون نادارایا، ائوده اورتوماغین شوگومو پیس اوالر

قوجا بابا آالوین مقابلینده .  داما چیخدیمده گئدیب نردیوانال من
 دایاناراق، اللریني گؤیه ساري قالدیریب، دئدي

ـ آلاله، سنه مین شوكور، بیلدیر بو واخت اون تومن سرمایامیز 
ییب، قازانیب، یاخشي دوالندیق و  باش ایشلهـ  وارایدي، ایلي باشا

دیر ده یئرینده اون تومن  

رك دئدي ائده قوجا سونرا اوشاقالرا اشاره  

باشالیین! ـ هه باالالر  
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رك دئدیلر  اوشاقالر سس سسه وئره   
 ـ ناداراها، نادارا، 1

 سو گلدي قندهارا،

 شاهیم شیروان ایچینده،

 اوینار میدان ایچینده،
 قیلینجي قان ایچینده،
 میدانین آغاجالري،

 بار گتیرمز باشالري،
 آغا دایینین قاشالري،

 هئي دؤیوشر قوچالري

دانا ها ایكي دانا، ایكي  

ایدي، ایكي دانا بیر قوش  

ایدي، باغچایا قونموش  

ایدي، اوغلو گؤرموش بگ  

ایدي، اوخ اینن وورموش  

بئزار،ـ  اوخ مندن بئزار  

رین قوي قازار، دهـ  رین ده  

رین قویدا بیر كئچي، ده  

 هاني به بونون قیچي؟

 قیچي قازاندا قاینار،
 پیشیك یانیندا اوینار،

هارا گئدیرسن؟پیشیگیم   

 گئدیرم بابان ائوینه؟

 بابان ائوي ییخیلسین
 قیز گلین آلتدا قالسین،

اوزادي اوخویاندان سونرا، گنج ـ  بو متللر و قوشماجاالردان اوزون
بیرینین آردینجا آالوین اوستوندن بو طرفدن ـ  اوغالن و قیزالر بیري

 او طرفه آتالناراق دئییردیلر
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 نادارا، ها، نادارا،
گلدي قندهارا شاه  

كي، كند دامالرینین هامیسیندا عیني بو شن مراسم  آتام دئیردي
ایدي و  لي بو مراسم كئچمیشده داها طنطنه. تكرار اولماقداایدي

ده اجرا اولونور ده معّین درجه ایندي  

ـ باتیل مراسمي  آتیل  

نوروز بایرامیله ایلگیلي و اونا حاضرلیق عالمتي اوالن آخر 
ده هامان سون چهارشنبه  لریندن بیري و مراسمچهارشنبه گون

‹ باتیلـ  آتیل›ووردان اجرا اولونان  ـ  گونونون سحر چاغي تورا
دیر مراسمي  

ایلین . بو مراسم داها چوخ قادینالر وقیزالر طرفیندن اجرا اولونور
ووردان قادینالر، خصوصیله ـ  سي گونو سحر تورا سون چهارشنبه

ده اوالن قیزالر، آلدیقالري تازا ساخسي سین یئتیشمیش و بخت عرفه
و لرله، منسه، یاریم سهنگ كوزه ایله سو گتیرمك اوچون چشمه  …

الشمیش بوغدا، قایچي، سورمه  باشینا گئدر، اؤزلریله آزاجیق یاشیل
و آینا آپارار، اورادا آینایا و یا سویا باخیب، گؤزلرینه سورمه 

ایله  ار، گؤیلري قایچيچكر، دیرناقالریني توتار، ساچالریني دار
سویا دوغرایار و بو ایشلري قورتاردیقدان سونرا سو آرخیني 

بوتایا هوپپاناراق دئیرلرـ  اوتاي  
 

باتیل چرشنبه،ـ  آتیل  

 بختیم آچیل چرشنبه
 سویون باشي بیزیمدیر،

دیر چاخماق داشي سیزین  



36 
                                                                                                                                      

Mişov Dağı  sayı  23 
 

 

لر باشي ائله شلوغ اوالركي، ایگنه  ووردان چشمهـ  همین سحر تورا
نین تقریباً بوتون قیز و قادینالري چشمه  سالماغا یئر اولماز و محله

 باشیندا اوالرالر

 جیدیر

آخر چهارشنبه گونو سحر تئزدن، هاوا ایشیقالنیب، گون چیخماغا 
لرین معّین كنار میدانالریندا گنجلر  بیر قدر قاالندا كندلر و قصبه

اهالیسینین نین  كند و یا قصبه. آت چاپار و یاریش كئچیردرلر
اكثري بو میدانین اطرافیندا توپالنار و یاریشا تاماشا ائدیب، اونو 

لرده ائولرینه  الریني قورتاریب، تازا منسه‹ آتیل ـ باتیل›ـ  آلقیشالیار
دا هامیسي،  لي سو گتیرن گنج قیزالرین سرین و تمیز ایچمه

و لنمیش حالدا، بو یاریش میدانینا گلر، قادینالر  گؤزلري سورمه
قیزالرا مخصوص اوالن یئرده دایاناراق، آت چاپان گنجلره تاماشا 

ایله ایلگیلي توتولماسادا،  جیدیر مراسمي نوروز بایرامي. ائدرلر
ده توركمنلر داخلینده ان  مختلف تورك خلقلري داخلینده، او جمله

دیر قدیم دؤرلردن چوخ یاییلمیش بیر ایدمان و اگلنجه  

وین آخیر چرشنبه و یئددي له  

بوتون آذربایجان كندلري و شهرلرینده آخر چهارشنبه گونونون 
سي پیلوو پیشیریب، شنلیك ائدرلر، سون چرشنبه گونو  قاباق گئجه

لي بازار اوالر  لرین مركزلرینده بؤیوك و طنطنه ایسه كیچیك منطقه
و بوتون كندلي كیشیلر تازا پالتارالریني گئیمیش اؤز اوغالن و قیز 

وین و یا چرشنبه یئمیشي، اویونجاق و  له یئددي لهاوشاقالري ای
سایره آلماق اوچون بو بازارا گلر، ناهارا قدر بورادا گزیب، 

لي و شولوق  آخر چهارشنبه بازاري اولدوقجا طنطنه. دوالنارالر
‹ چرشنبه یئمیشي›و یا ‹ وین یئددي له›بازاردا بوللوجا . اوالر

نین قاریشیغیندان  قورو مئیوهوین یئددي چئشید  یئددي له. ساتارالر
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هم شهر، : معموالً هامي. عبارت اوالن مئیوه مجموعونا دئیرلر
دار، معّین  سینین سایي ایله عالقه كند اهالیسي، هركس عایله  ده هم

وین آلیب، آپارار و اونو نوروز بایرامینین قاباق  مقدار یئددي له
دا پایالیار و سي عایله عضولري، خصوصیله اوشاقالر آراسین گئجه

معّین مقداریني دا نوروز بایرامي گونو گؤروشه گلنلر اوچون 
سینه قویارالر دوزلمیش بایرام سوفره  

رك وزیه گؤي  

بوتون آذربایجان و حتي ایراندا ان چوخ یاییلمیش نوروز 
نوروزا بیر هفته، اون گون . دیر‹ گؤي بئجرمك›رسملریندن بیري 

سودا ایسالدیب، پارچا داخلینده تر قاالن بیر قدر بوغدا و مرجیمك 
ردیكدن سونرا  جوجه. ریب، یاشیل الشسین ساخالیارالركي، جوجه

اونالري چئشیدلي مئژمئیلر، و بوشقابالرا توكوب، اوستونو اؤرتر 
گؤي اوجالیب، . و هرگون سو وئررلركي، یاشیل الشیب، اوجالسین

ارالرسینه قیریمیزي پارچا توت یاشیل اولدوقدا اونون دؤره  

دار و قارني  بوندان عالوه قولپو اولمایان، تونگو آدالنان بوغازي
یوغون و گیرده خصوصي ساخسي قابالرین ائشیك طرفینه پارچا 

نین ایچینه هر  رك چكر و كوزه رییر و اوستونه ایسالنمیش زیه سه
ریب، یاشیلالشار و اولدوقجا  ركلر جوجه یه بو زه. گون سو تؤكرلر

بو یاشیل تونگولري، ایچینده بوغدا گؤیو . زل اوالرلي و گؤ منظره
بئجریلمیش نسبتاً بؤیوك مئژمئیلرین بوش ساخالدیقالري اورتاسینا 

یئرلشدیرر و بایرام گونو اونو چرشنبه یئمیشي، شیریني، مئیوه، 
سینین  قیرمیزي یومورتا و سایره ایله بزنمیش بایرام سوفره

ریندن نوروزدان نئچه گون بو بوغدا گؤیل. اورتاسینا قویارالر
پیشیررلر‹ سومني›سونرا   

 بایرام گونونون رسملري
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نوروز بایرامي، یعني تازا ایلین ایلك گونونده آذربایجان میللتي 
داخلینده قدیم زامانالردان خصوصي رسملر، قایدا ـ قانونالر و 

لر اولموشدوركي، بیر چوخو حیات طرزینین  عنعنهـ  عادت
ده آذربایجان كندلري و قسماً  هله. دان گئتمیشدیرسیله آرا ییشمه ده

ره  شهرلرینده داوام ائتمكده اوالن عادتلردن آشاغیداكیالري گؤسته
ریك بیله  

ـ بوگون سحر تئزدن، آخر چهارشنبه گونو آلینمیش تازا ساخسي  1
ور، سهنگ، بستي، اوشاقالر  منسه، بخته: قابالردا

تازا سرین سو گتیررلر و تازا  دن ائوه چشمه‹ لرینده نگیله ده›ایسه
 ایلده بونو آیدینلیق عالمتي سایارالر

ـ هامي و خصوصیله اوشاقالر اؤتن ایلین سونالریندا  2
قابالریني گئیرلر تیكدیردیكلري تازا پالتار و آیاق . 

ساققالي اوالن كیشي  ده بوتون گنجلر و اوشاقالر ائوین آغ ـ عایله 3
روشونه گئدیب، اونونال ال وئریب و آغ بیچگي اوالن قادینین گؤ

یر و  گؤروشر، بایرامیني تبریك ائدیب، اونا اوزون عؤمور دیله
 .اونا بیر نارینج و یا نار وئرردیلر

نین یاشجا ان بؤیوك  لري افرادي خانواده نین بوتون عایله ـ خانواده 4
اوندان . لیدیرلر اوالن كیشي و یا آروادالرینین گؤروشونه گئتمه

نین مختلف عایله عضولري گؤروش اوچون  عیني خانوادهسونرا 
بیرینین ائولرینه گئدرلرـ  بیري . 

بیرینین ـ  لرین عضولري بیري دن اوالن عایله ـ عیني خانواده 5
گؤروشونه گئدنده او ائوین اوشاقالرینا دستمال، جوراب، قیرمیزي 

 .یومورتا و حتي پول بایراملیق وئرردیلر
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گي گؤروشلردن سونرا بوتون كیشیلر وي و خانواد عایله 6
بیرینین گؤروشونه ـ  بیرینین و قادینالردا معموالً بیريـ  بیري

گؤروشلر معموالً كیچیك كندلرده تازا ایلین ایكینجي   بو. گئدردیلر
. محله اوالرديـ  لرده سیراایله محله گونو و بؤیوك یئرلرده و قصبه

كي، اؤتن ایل  ایدي تبو گؤروشلرین بؤیوك اهمّیتي اوندان عبار
چیلیكلر آرادان آپاریالردي بویو یارانمیش كدورتلر و حتي دشمن  

دار گونلرده اوالن  نوروز بایرامي گونو و او گونله عالقه
لر، قایدا و رسملر معّین شرایطله  عنعنهـ  گؤستردیگیمیز عادت

ده، اونالرین چوخونون كؤكو چوخ قدیم  ییشسه زامان قسماً دهـ  زامان
لرین بیر سیراسي  بو عادت و عنعنه. ؤرلردن قاالن یادگاردیرد

اسكي زردوشت دیني و اونون روشئیملرینین یاراندیغي میالددان 
ایل قاباغا، بعضیلري ایسه بوتون تورك ائللري، او  نئچه ایل مین

دن یئرلي توركلر، اورتا آسیا توركلري و اورادان آذربایجان  جمله
یئرلشمیش تورك قبیله و سویالرینین  و همدان اراضیسینه گلیب

لریندن قاالن رسملر اولموشالر عمومي عادت و عنعنه  

دئمك، نوروزال ایلگیلي اوالن عادت و رسملرین كؤكونو یا 
مركزي ماد و ماننا اراضیسینده یارانمیش زردوشت دیني، اونون 

حكملري، دیني تصّورلري و رسوماتیندا، یادا اسكي تورك ائللري، 
لرینده، اسكي توركلرین حیاتي و  و سوي بیرلشدیرمه قبیله

لرینده آختارماق الزمدیر عنعنهـ  عادت  

آذربایجاندا یایال قیشین حرارت و طبیعت شرایطي باخیمیندان 
سي بو اراضیده یاشایانالري  بؤیوك فرقي گؤستریركي، یازین گلمه

الپ اّولدن دوشوندوروب سئویندیرمیشدیرو یازین ایش، حیات، 
سسي اوچون، اونون  ّعالیت، شنلیك، نعمت و سعادت گتیرمهف

باشالندیغي گون زردوشتیزمین دّقت مركزینده دایانمیش و اونون 
نوروز سؤزو چوخ . اهورامزدایا عاید عنصرلریندن اولموشدور

سي اولسادا، اونون وارلیغي،  سونراالر یارانمیش بیر پارس كلمه
سي  یه چئوریلمه عادت و عنعنهبوتون رسوماتي و خلق داخلینده بیر 

نین  چوخ اّوللر، زردوشتیزمین روشئیملريـ  پارسالردان چوخ
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ماننا ائلللریو خلقلري داخلینده ـ  لوللوبي خلقلري، مادـ  یاراندیغي قوتتي
سینده تدریجله یارانیب، شكله  نجو مین ایللیكلر سورهـ  0و0.ق.م

 دوشموشدور
بیریله ـ  سي، بیري زا پالتار گئیمهنوروز بایرامي گونلرینده خلقین تا

بیرینین گؤروشونه گئدیب، قارشیلیقلي تبریك ـ  سي، بیري گؤروشمه
سي، ائولرده تبریكه گلنلرین  بیرینه هدیه وئرمهـ  لري، بیري ائتمه

ایله قارشیالنماسي، كدورتلرین اونودولماسي شیریني بوتون بو  …
نعمت و سعادتین ایشلر بیر طرفدن خلقین ایش، سعادت، شنلیك، 

گلیب چاتماسیني، دیگر طرفدن زردوشتیزمین خیرو اهورامزدایا 
ني  سي و حّتي مقّدس ساییلماسي مه عاید نوروز عنصرونون عزیزله

. لردیر عنعنهـ  رن حركت و او دیني رسوماتدان قاالن عادت گؤسته
، یعني اود یاندیریب، اونون ‹نادارا›لردن دار مراسم نوروزال عالقه

شیسیندا معّین ایشلر گؤروب، اونون اوستونده آتالنماق و اودو قار
مك آچیق و آیدین گؤستریركي، زردوشتیزمدن و حتي  عزیزله

اونون الپ ایلك روشئیملري دؤورو، اودو مقّدس بیلیب، اونا 
لریندن قاالن بیر خلق عادتي  تاپینماق دؤورلرینین الپ ایلكین مرحله

لرین قدیم  دار مراسم ایله عالقه بایرامي (اوغوز) و رسیمدیرنوروز
لریله باغلي اوالنالریندان آخر  عنعنهـ  نین عادت تورك ائللري

ووردان قیز و قادینالرین چشمه ـ  نین سحر چاغي تورا چهارشنبه
‹ باتیلـ  آتیل›باشینا گئدیب، اورادا بیر سیرا ایشلر گؤردوكدن سونرا 

لریني گؤسترمك اوالركي،  سممرا‹جیدیر›سي، هابئله گنجلرین ائتمه
دار ایشلر و  بیرینجیسي قادین و قیزالري ائودارلیقال عالقه

گنجلري ایگیتلیك و قهرمانلیغا  آرزوالرا یؤنلدن، ایكینجیسي ایسه
بو ایستك و رسملر نه . تشویق ائدیب یؤنلدن بیر رسم و عادتدیر

آنجاق تكجه قدیم تورك ائللري، بلكه بوتون ابتدایي اینسانالردا، 
 رائلده اؤزلرینه خاص بیر شكیلده اولموشدور

اصطالحي  (نوروز بایرامي)،بئله فیكیرده واردیركي›نوروز بایرامي
اصلینده اوغوز بایرامي اولموش و سونراالر بو شكله 

دار چوخ قدیم دؤولردن یارانمیش  و اونونال عالقه‹ دوشموشدور
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یاناشي، آذربایجاندا لرله  عنعنهـ  یوخاریدا گؤستردیگیمیز عادت
لرده  دار بیر سیرا قدیم اینام، تصّور، عادت و عنعنه توركلرله عالقه

بورادا نمونه . اولموشدوركي، اولدوقجا قدیم دؤورلرین یادگاریدیر
نیریك اوالراق، اونالردان ایكیسینه اشاره ائتمكله كفایتله  

اولدوقجا اسكي دؤورانالرین یادگاري اوالن بو چئشیدلي 
قانونالر و رسملر بیر طرفدن ابتدایي اینسانالرین ذاتي، ـ  داقای

غریزي شنلیك، شادلیق، راحت حیات آختارماسیله، دیگر طرفدنسه 
اونالرین طبیعت و طبیعت قّوهلریندن خبرسیزلیگي، 

سینده  سیزلیغي، اونالرین مقابلینده عاجزلیگي نتیجه معلومات
. داردیر ایله عالقه سي مهلر تصّور ائت العاده قّوه اونالردا خارق

طبیعتین هم لطفكار و مرحمتلي، گؤزل و نعمت وئرن، همده سئل، 
زلزله، شاختا، قوراقلیق و سایره كیمي سرت، رحمسیز و غدار 
خصوصّیتلري واردیركي، ایلك اینسانالري دوشوندورموش و 

. میشدیر لرین علّت و سببلریني تاپماغا سوروكله اونالري بو حادثه
لرین اصیل علّتلریني تاپماقدان عاجز اوالن ایلك اینسانالر  ثهبو حاد

لرین جوربجور یارادانالرینا اینانمیش و  خیال عالمینده بو حادثه
لره  ده چئشیدلي آلالهالر، سعد و نحس، خیر و شر قّوه لیكله بئله

لري و مادي  لر و حیاتي تجربه معتقد اولموش، همین دوشونجه
ضي حیوانالر و بیتگیلرین مقّدس اولماسینا دار بع حیاتیله عالقه

ضیلرینه ایسه پیس ایناناراق، اونالرا مقّدس گؤزله باخمیش، بع
سینده  دا نتیجه میشدیربونون منفي مناسبت بسلهنظرله باخاراق،

مختلف میللتلرده مختلف حیوانالر توتئم اولموش، مقّدس ساییلمیش، 
چئشیدلي بیتگیلره . دیربعضیلري ایسه عكسینه قارقینمیش، پیسلنمیش

ده تقریباً بو وضعّیته یاخین فیكیرلر اولموشدور مناسبتده  
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میراث ملی توركها نو سالعید   

یك لغت (( عید))وجود ندارد و (( بایرام))در فارسي لغتي براي 
عربي است كه فارسها بكار میبرند یا بهتر است بگوییم كه اصال 

اند كه لغتي نیز براي آن داشتهفارسها داراي چنین مراسمي نبوده   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نووروزون گیزلي قاتالري

 
 ؟بیر میلتین خیالص داستاني، یوخسا بشرین باهار بایرامي 

   

   یومورتاني گؤیچک گوللو بویاردیق،     

   چاققیشدیریب سینانالرین سویاردیق،  

   اویناماقدان بیرجه مگر دویاردیق،  

    علي منه یاشیل آشیق وئرردي،  

    .ایرضا منه نووروزگولو درردي  
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   شال ایسته دیم، من ده ائوده آغالدیم،  

   بیر شال آلیب تئز بئلیمه باغالدیم،  

   قوالمگیله قاچدیم شالي سالالدیم  

   فاطما خاال منه جوراب باغالدي،  

  …خان ننه مي یادا سالیب آغالدي  

  

   محمد حوسئین شهریار      

 

     

من بو مؤوضویا هر هانسي علمي پروبلئمین حلي زاماني تطبیق   

چونکي نووروزدا . ائدیلن اوصولالرال یاناشماغین طرفدارییام

   حقیقتن، سیرري ایندییه قدر آچیلمایان قاتالر

اوستونلوک تشکیل ائدیر و همین قاتالر آچیلمادیقجا بشریتین بو   

    .قدیم بایرامي حاقیندا یانلیش فیکیرلر داوام ائده جک

طبیعي کي،  -نووروز باره ده یازماق خئیلي آسان مسله دیر       

اگر یالنیز باهارین گلیشییله اویانان طبیعتدن، اینسانالرین مین ایللر 

اول بو اویانیشي بایرام ائله مگیندن، ایل آخیر چرشنبه لردن، 

فیندیق و تونقالدان -شکربورادان، پاخالوادان، قوغالدان، قوز

عنعنه لرییله باغلي ائله دوغما دیلیمیزده ده خئیلي  نووروز. یازساق

ماتئریال اولدوغونو نظره آلساق، نیتیمیزین بو اولمادیغي 

نا وارماق " نووروزون گیزلي قاتالري "   بیز بو یازیدا. آیدینالشار

الوان بایرامیمیزال باغلي بیر نئچه اؤنملي مقامي پروبلئم -اوچون آل

نووروزا یالنیز نووروز . ئده جه ییکاوالراق اؤیرنمه یه جهد ا

اوالراق تکجه بیزیم، حتّی بوتون تورک دونیاسي نین دئییل، 

عومومن باهار بایرامي کیمي یاناشیب بشریتین موختلیف خالقالري 

طرفیندن قوتالنماسیني نظره آالراق آشاغیداکي مسله لره آیدینلیق 

    :گتیرمه یه چالیشاجاغیق
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موختلیف خالقالرین ( د باهار بایرامینینیاخو)نووروزون . 1    

   میفینده و اساطیرینده یاشایان تاریخي؛

موختلیف دینلرده، ( یاخود باهار بایرامینین)نووروزون  2  

   طریقتلرده یاشایان تاریخي و یوزومو؛

بو گونکو فورمادا و مضموندا قئید اولونان نووروزون  3  

ئت افسانه یه، حادیثه یه، فورماالشما پروسئسي، بایرامین کونکر

شخصیته باغلیلیغي، یاخود طبیعي تشککولون نتیجه سي کیمي 

    اورتایا چیخماسي؛

تونقالین، )آیري ائلئمئنتلري نین گیزلي ماهیتي -نووروزون آیري 4  

   ؛(یئمکلرین، عادتلرین

تورکییه جومهوریتینده نووروزون رسمي بایرام کیمي قئید  5  

   .تاریخي سببلري اولونماماسي نین
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نیز توركي است كه در فرهنگ (( جشن))حتي لغت . باشند 
 سنگالخ بدان اشاره شده است

 

 

در سرزمین ما آذربایجان از گذشته هاي دور نیاكان ما تمدنهایي 
مانند مانناها، اورارتوها، جزو افتخارات ماست كه تپه حسنلي و 

از یادگارهاي دیرین ( سولدوز كیلومتري 7واقع در )جام حسنلي 
نیاكان ماست شایان ذكر است در دنیا كه نظیري براي جام حسنلي 
وجود ندارد در میان كنده كاري هاي روي آن نشانه هایي از مراسم 

 مربوط به عید نوروز موجود و قابل رویت میباشد
هر ملتي براي خود داراي فرهنگ و تمدن خاصي میباشد كه این 

ژگیهاي اصلي آن ملت محسوب میشود، ما فرهنگ از وی

آذربایجانیها نیز داراي فرهنگ، آداب و رسوم مخصوص خودمان 

زبان، تاریخ، فرهنگ، آداب و رسوم . میباشیم كه باید قدر آنرا بدانیم

-ما جزو اساسي ترین سرمایه هاي ملي مان میباشند كه براي فرد

لي كه در از این سرمایه هاي م. فردمان ضروري و الزم است

حقیقت زندگي همه ما بنوعي به اینها وابسته است نگهداري نماییم و 

 .ارزش آنها را بدانیم

تاریخ پرافتخار سرزمین ما از قدیمیترین روزگاران كه ثمره و 

نتیجه تالش و كوشش پدران و مادران ماست و فرهنگ ما كه یكي 

ما  از غني ترین فرهنگهاي بشري است و نشانگر اینكه نیاكان

باشرافت و سربلندي تمام در راه تكامل و پیشرفت تاریخ انسان قدم 

در سرزمین ما آذربایجان از گذشته هاي دور نیاكان ما . برداشته اند

تمدنهایي مانند مانناها، اورارتوها، جزو افتخارات ماست كه تپه 

از یادگارهاي ( كیلومتري سولدوز 7واقع در )حسنلي و جام حسنلي 

كان ماست شایان ذكر است در دنیا كه نظیري براي جام دیرین نیا

حسنلي وجود ندارد در میان كنه كاري هاي روي آن نشانه هایي از 

 .مراسم مربوط به عید نوروز موجود و قابل رویت میباشد
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عید نوروز یكي از یادگارهاي ماندگار فرهنگ و تمدن آذربایجان 

متعالي با گذر زمان بشمار میرود كه این فرهنگ و آداب و رسوم 

در میان دیگر مردمان و ملتها نیز رایج گشته است بطوري كه به 

مرور زمان از سرزمین آذربایجان فراگیر گردیده است اما آنچه 

مهم است اینكه از لحاظ تاریخي خاستگاه این فرهنگ، سرزمین 

 .آذربایجان میباشد

اندگار عید نوروز اولین روز بهار است و یكي از یادگارهاي م

نیاكان ما میباشد كه بعنوان ارمغاني بسیار گرانبها براي ما به 

هزار سال پیش در 3  این عید به گواهي تاریخ از. یادگار گذاشته اند

میان مردمان سرزمین ما رایج بوده است و با پایان یافتن فصل 

سرما و زمستان و با آغاز شكوفایي گل و سبزه و زنده شدن 

به جشن و شادماني میپرداختند و این روز را  طبیعت، نیاكان ما

بعنوان سرفصل تازه ایي براي تجدید حیات و شادي و خرمي 

 .زندگي خوش محسوب مي كردند

همانطور كه اشاره شد خاستگاه اصلي این جشن ملي، آذربایجان 

بوده است و حتي پیش از زرتشت در میان نیاكان اصلي ما در این 

در منابع فارسي و دیگر منابع . ه استسرزمین رایج و جاري بود

تاریخي آمده است كه جمشید پادشاه فارسها با آیین نوروز، در 

آذربایجان آشنا میشود و بعد از آن دستور مي دهد كه در میان 

 .فارسها نیز این جشن آییني گرفته شود

همانطوریكه میدانیم آذربایجان نسبت به مناطق دیگر ایران بنا به 

موقعیت جغرافیایي داراي شرایط آب و هوایي مخصوص است كه 

از ویژگیهاي مهم آن بودن بودن زمستانهاي سرد و طوالني مي 

باشد و نیك میدانیم كه چنین شرایط آب و هوایي در دیگر نقاط ایران 

موضوع ساكنان این سرزمین با تمام  وجود ندارد و به خاطر این

شدن فصل سرما و یخبندان و آغاز فصل بهار و بیدار شدن طبیعت 

به رقص و پایكوبي میپرداختند و بدین گونه این موضوع به یك 

و بعنوان . فرهنگ عمومي و جشن ملي در میان نیاكان ما تبدیل شد

نگ به دیگر میراث گرانبها براي ما به یادگار ماند كه حتي این فره
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با دقت . نقاط ایران بلكه بیشتر از آن به دیگر كشورها گسترش یافت

نظر در تاریخ مالحظه میكنیم كه نیاكان ما دریافته بودند كه چهار 

در واقع حیات ( تورپاق-یئل-اود-سو)عنصر دخیل در زندگي انسان 

بخش زندگي آنهاست و این چهار عنصر بعنوان سنبل حیات انسان 

 .وجودي زندگي انسان است و فلسفه

در واقع باید گفت در زندگي ما توركها چهار عنصر همیشه بعنوان 

سنبل ماندگاري قابل ستایش بوده و همیشه از طرف توركها مورد 

تقدس قرار گرفته است به نوعي كه حتي در آذربایجان آتش داراي 

آتش بعنوان حرارت بخش زندگي و . جایگاه ویژه ایي بوده است

و طبیعت در جهت بیداري و با آمدن زمستان و فصل سرما به  خاك

نوعي زندگي انسان با یك ركود مواجهه میشد و انسان با مرگ 

طبیعت از هرگونه نعمت خدادادي محروم میشد و در زیر آماج 

تازیانه زمستان در شرایط سخت آب و هوایي كه از چهار عنصر 

م میشدند پیش از پیش محرو( سو، اود، یئل، تورپاق)طبیعت یعني 

به ارزش و قدر و منزلت این چهار عنصر پي مي برد و با آمدن 

بهار اولین روز این فصل را به همین جهت در سطحي گسترده 

 . جشن میگرفتند

ما پیش از اینكه به مراسم اصلي عید نوروز و ویژگیهاي آن اشاره 

كنیم ضروري است كه در مورد سنبل و نماد این چهار عنصر 

 : موجود در طبیعت توضیحي ارائه دهیم

نیاكان ما در مواجهه با شدیدترین شرایط سخت زندگي دریافته 

داراي اهمیت خاصي در زندگي ( تورپاق  یئل  اود  سو)بودند كه 

و بنا به همین جهت با نزدیك شدن فصل بهار چهار هفته . شان است

مگذاري آخر فصل زمستان را به نام یكي از این چهار عنصر نا

سو مظهر و نماد حیات و تجدید زندگي است اولین هفته را . میكنند 

نامگذاري كرده اند بنا به اهمیت وجود (( سو چارشنبه سي))بنام 

در زندگي انسان كه بعنوان مایه حیات انسان است و برفها (( سو))

و یخهاي زمین آرام آرام ذوب میشوند این موضوع براي نیاكان ما 

ارزش بسیاري برخوردار بود دومین هفته را نیاكان ما  از اهمیت و
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نام نهاده اند كه مظهر حرارت و (( اود چارشنبه سي))تحت عنوان 

و آتش و نور و حرارت است كه به طبیعت . نور و روشنایي است

روح تازه میبخشد و به زمین حرارت میدهد نیاكان ما بر این باور 

مقدس بحساب آورند همان بودند كه هر قدر آتش و خورشید را 

اندازه طبیعت زودتر بیدار میشود و به انسانها سعادت به ارمغان 

بودن آتشگاه هاي متعدد در سرزمین آذربایجان خود . مي آورد

شاهدي بر ایادعاي ماست كه آتش و خورشید داراي چه اهمیتي در 

سومین هفته آخر ماه فصل زمستان . میان نیاكان ما توركان بوده اند

نامگذاري (( یئل چارشنبه سي))را پدران و مادران ما تحت عنوان 

كرده اند چون در این هفته باد با آمدن خود به زمین و طبیعت 

در یك مدت كوتاه تمامي زمین (( یئل))زندگي نوید بیداري میدهد 

را پشت سر میگذارد و زمین را به بیداري فرا میخواند بنا به اعتقاد 

 . خود یكي از خدایان قدرتمند میباشد ((یئل))نیاكانمان 

(( تورپاق چارشنبه سي))آخرین چارشنبه سال نیز تحت عنوان 

نامگذاري شده است كه با جذب گرما و حرارت بیدار میشود كه در 

در . مشهور است(( ایلین سون چارشنبه سي))نزد مردم با نام 

(( وس))با قدرت و نیرو و كمك (( تورپاق))آخرین چارشنبه سال 

نیاكان ما بیداري زمین را با . جان میگیرد(( یئل(( ))اود))

مراسمهاي گوناگون با نغمه سرایي و آیین هاي متعدد جشن 

میگرفتند و پایان یافتن روزهاي سخت زمستاني را به همدیگر 

تبریك میگفتند و به باور و اعتقاد اجداد ما یئل اود سو به مهماني 

پاق جمع میشوند و روزهاي سخت تورپاق مروند و در معبد تور

زمستاني را توام با قحطي و فالكت و سختي بوده است بر او 

عرضه میدارند و الهه تورپاق را به بیداري دعوت میكنند و این 

 :چهار الهه دست در دست همدیگر با خواندن این شعر

  

            سو گلدي ها، اود گلدي ها، یئل گلدي

 ایل گلديتزه تاخیل  – تزه عومور
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دنیاي روشنایي ها را به مردم به ارمغان مي آورند و مردم نیز با 

دیدن این وضعیت به جشن و پایكوبي در طبیعت میپردازند و 

باید گفت . مراسمها و آداب و رسوم پر شكوهي را به اجرا میگذارند

كه امروز دیگر مثل گذشته مردم این چهار هفته را بطور مجزا 

لكه به مرور زمان با فراموش كردن فلسفه وجودي جشن نمیگیرند ب

نام چارشبه سوري . این مراسمات همه آنها را یك جا جشن میگیرند

بنوعي تحریف شده چارشبه سویي میباشد كه به چند دلیل میتواند 

نظر صائبي باشد یكي اینكه ساختار تركیبي دو كلمه یعني اینكه اگر 

ارشنبه، دیگر اینكه با توجه به فارسي میبود باید گفته میشد سور چه

هفته هاي آخر سال كه هركدام بنام یكي از عناصر چهارگانه 

طبیعت در زبان توركي نامگذاري شده است و همچنین خود كلمه 

سوري نمیتواند افاده معني داشته باشد و اگر سوري را به معناي 

جشن و مهماني در نظر بگیریم باز غلط است چون در فارسي سور 

و نهایتا اینكه مردم در سحرگاه این روز . ود دارد نه سوريوج

براي آوردن آب به سرچشمه ها میروند و این خود دلیلي براین 

به هر تقدیر . میباشد(( چارشنبه سویي))ادعاست كه این كلمه همان 

مردم كه غروب و شامگاه آخرین چهارشنبه سال با بر پا داشتن 

 : دن این شعرآتش و پریدن از روي آن و خوان

 آتیل باتیل چرشنبه 

 بختیم آچیل چرشنبه 

به رقص و پایكوبي میپردازند و در سحرگاه چارشنبه با رفتن به 

 . سرچشمه ها به خواندن نغمه ها و اشعار مخصوص میپردازند

(( یئددي سین))اما از دیگر مراسمها و آیینهاي عید نوروز سفره 

میباشد كه یكي از آیین هاي ویژه در عید نوروز است كه متاسفانهبه 

مرور زمان با سلطه سیاست و فرهنگ فارسي این آیین زیبا در 

شكلي دیگر و بالباسي تحریف شده كه هیچ سنخیتي با اصالت اولیه 

با صراحت میتوان گفت كه . رایج شده است آن ندارد در آذربایجان

از   (هفت سین امروزي(( )یئددي سین))سینهاي موجود در 

فرهنگ غني توركي به عاریت گرفته اند و اگر معادل آن كلمه را 
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(( سریمساق))داشته اند همان را بكار برده اند مانند سیر كه جاي 

هیت و اصالتي بكار برده اند و گرنه كلمات دیگري را كه از هیچ ما

فرهنگي برخوردار نیستند جایگزین كرده اند كه بسیار مسخره 

ماده اولیه حركت است كه در زندگي نقش (( سو))منماید چه این 

البته بعضي از كلمات را !!! بازي میكندو مایه حیات است نه سنجد

نیز كه در زبان فارسي براي آنها اصال معادلي نبود به همان شكل 

اند ماندد سركه و سوماق و سمني البته در معني دیگر بكار گرفته 

از عهد باستان در مناطق مختلف آذربایجان به . اطالق كرده اند

میگفتند الزم به ذكر (( باجا قاباغي بزمك(( ))یئددي سین))سفره 

است در گذشته خانههاي نیاكان ما داراي یك پنجره مخصوص بود 

اكان ما بر این اعتقاد بودند كه در و چون نیاك. كه به آن باجا میگفتند

عید نوروز روح اجداد ما به خانه هاي خود سركشي میكنند و از 

طریق باجا وارد خانه میشوند این سفره را در مقابل همابل همان 

باجا پهن میكردند و انواع خوراكیها را كه هر یك نماد و سنبلي از 

اند كه روح  موضوعات مرتبط با زندگي است در آنجا قرار داده

اجدادشان با دیدن آنها راضي و خشنود گردد پس با سعي و كوشش 

فراوان در جهت تزیین هرچه بهتر سفره برمي آمدند بلكه هرچه 

بیشتر روح اجدادشان را خشنود و راضي میساختندكه زندگي 

فرزندانشان در رفاه و آسایش میگذرد و از طرف دیگر این 

نحوي در زندگي انسان داراي  محصوالت غذایي را كه هریك به

نقش عمده ایي بودند مورد تقدس قرار دهند كه هر یك از این سین 

 : ها بعنوان رمز و سنبلي در زندگي انسان عبارتند از 

كه این مایه حیات بعنوان رمز و بقاي زندگي انسان بشمار : سو- 1

میرود و زندگي انسان بدون وجود آن امكانپذیر نیست و در گذشته 

هاي دور در میان توركان حتي مورد پرستش قرار میگرفت و بدین 

جهت یئددي سین داراي جایگاه ویژه ایي است و توركها همیشه آنرا 

 . ارج میگذارند چرا كه ركن حیات آدمي ایت
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هرچند امروزه بعنوان حلواي خوشمزه و خوردني بشمار : سمني - 2

اولیه آن اطالق میشده  میرود باید گفت كه در اصل این كلمه با ماده

كه نماد و سنبل تجدید حیات در زندگي است (( سبزي))است یعني 

یعني در واقع در گذشته هاي دور سمني به سبزي گفته میشد ولي 

بعدها با فراموش كردن اصل لغت و معني اولیه آن با آن نوعي 

خوردني تغییر نام یافته است كه حتي این موضوع را میتوان در این 

مشاهده كرد كه زنان هنگام پختن سمني دسته جمعي آنرا مي  شعر

 : سرایند

 سمني ساخال مني  

 ایلده گویرده رم سني 

 سمني آل مني 

 هر یازدا یادا سال مني 

 : و یا در شعر ذیل

 سمني سازانا گلمیشم 

 اوزانا اوزانا گلمیشم 

 سن گلنده یاز اولور 

  یاز اولور آواز اولور

یعني سبز میكنم میفهمیم كه سمني (( گویرده رم))با توجه به معني 

همان سبزي نماد و سنبل تجدید حیات است كه فارسها سبزي را 

جایگزین آن كرده اند و خود سمني را در معني خوردني و شیریني 

بكار میبردند باید گفت امروز در آذربایجان شمالي كلمه سمني با 

 . سبزي در زبان مردم رایج است حفظ معني اصیل خود یعني

كه بعنوان رمز سالمت انسان میشود و از گذشته : سریمساق- 3

 . هاي دور به فواید مختلف آن تاكید بسیاري شده است
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كه بعنوان سنبل و رمز شیرین زندگي است كه از عهد : سوجوق- 4

باستان بعنوان یكي از لذیذترین و خوشمزه ترین شیرینیها در 

 . آذربایجان بوده است و هنوز هم رایج است

رمز و نماد بركت زندگي است و در واقع سونبول كه : سونبول- 5

نقش  همان گندم باشد و ماده اصلي نان است در زندگي انسان

دو عنصر اصلي و اساسي حیات   اساسي ایفا میكند و به همراه سو

انسان هستند كه متاسفانه فارسها این ركن اساسي را نیز بسان سو 

از سفره یئددي سین حذف كرده اند یعني در واقع به جهت نبود 

 . معادل آن سین دیگري را جایگزین كرده اند

 . زندگي محسوب میشود طعمو رمزمزه وكه بعنوان سنبل :سوماق-6

بعنوان رمز و سنبل برطرف كننده مزاج بد بدن (: سركه)سیركه-7

الزم است اشاره كنیم كه عدد هفت در میان ما توركان . انسان است

داراي جایگاه ویژه ایي است و كال باید گفت كه این عدد را براي 

اولین بار سومئرها یعني نیاكان ما توركها ابداع كردند كه به مرور 

یز براي خود جاي باز كرده است و نیز الزم زمان در میان ملل ن

بذكر است كه در گذشته هاي دور به عید نوروز در میان توركان 

میگفتند و این موضوع را آشكارا میتوان در كتاب (( یئني گون))

دیوان لغات التورك محمد كاشغري كه هزار سال پیش نوشته شده 

 . نام یافته است است مشاهده كرد كه به مرور زمان به نوروز تغییر

وجود (( بایرام))در خاتمه باید اشاره كنیم كه در فارسي لغتي براي 

یك لغت عربي است كه فارسها بكار میبرند یا بهتر (( عید))ندارد و 

است بگوییم كه اصال فارسها داراي چنین مراسمي نبوده اند كه 

ست نیز توركي ا(( جشن))حتي لغت . لغتي نیز براي آن داشته باشند

من از همه مردم . كه در فرهنگ سنگالخ بدان اشاره شده است

آذربایجان بعنوان یك فرزند كوچك میخواهم كه سفره یئددي سین را 

به شكل واقعي آن كه داراي ابعاد وسیع بار هویتي نیاكان ماست 
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اجرا كنند و حتي فارسها نیز باید یئددي سین را بنحو واقعي آن اجرا 

نجد هیچ معناي فرهنگي خاصي را در رابطه با نمایند كه سیب و س

كه حتي امروز   ((سو)) كه در مقایسه با . زندگي انسان ایفا نمیكنند

الزم . نیز در سفره یئددي سین موجود است حرفي براي گفتن ندارند

هرچند فارسها سفره یئددي سین را ( آب)به ذكر است كه سو 

رهنگ به یادگار مانده از بنوعي تحریف نموده اند هنوز هم به تبع ف

نیاكان توركها در سر سفره یئددي سین وجود دارد اما علیرغم قرار 

دادن آن سر سفره آنرا بحساب نمي آورند و این خیلي خنده دار است 

باید بگوییم ماهي درون آب نیز تنها بخاطر زیبایي سفره نیست بلكه 

. ست ماهي در آب بعنوان رمز حیات است و آب مظهر زندگي ا

همچنین باید اشاره كنیم كه حتي چهار عنصر یادشده در باال یعني 

نظر به اهمیت شان در زندگي و فرهنگ (( اود، سو، یئل، تورپاق))

توركان بنام روزهاي هفته از عهد باستان اطالق شده است و 

 : روزهاي هفته بدین شكل در تاریخ تمدن توركان قید گردیده اند
 یئل گونو : شنبه 

 تورپاق گونو : شنبه یك
 دوز گونو : دوشنبه 
 آرا گونو : سه شنبه

 اود گونو : چهارشنبه 
 سو گونو : پنجشنبه 

 آدینا: جمعه 

 : منابع

 دوكتور زهتابي  -ایران توركلرینین اسكي تاریخي  -1

دكتر محمد  -فرهنگ اساطیر و اشارات داستاني در ادبیات فارسي-2

 جعفر یاحقي 

   ترجمه بهرام اسدي  -ایلین سون چرشنبه سي-3

محمود كاشغري -دیوان لغات تورك  -4 

میرزا مهدي خان استرآبادي -دیوان سنگالخ -5  
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Nəriman… 

Agladi teller Sarami. 

Canim yandi,can ay Habil! 

Tezeledin bir yarami. 

Araz axdi kaman boyu, 

Apardi seller Sarami. 

Elendi torpagim-dasim, 

Agardi belali basim. 

Men aglayib qurtarmisdim,- 

Agladi teller Sarami. 

Qarsimda canli xeyalsan 

Qisqirirsan,amma lalsan. 

Cal,Habil,cal-bele calsan, 

Kaman dirilder Sarami! 
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لرین میفولوژی قایناقالری چرشنبه ایالخیر  

ده عصرلرین سیناغیندان چیخمیش ،  هر بیر خالقین تاریخین

بو گون بو   .دیر لر کؤک سالمیش عادت و عنعنه  مخصوصاؤزونه

سی ایله  ده چرشنبه لر و اونالرین کئچیریلمه سین لر ایچری عنعنه

. دیر یباغلی مراسیملر خصوصیله قئید اولونمالی و اونودولمامال

لرده اساس عنصورالرال  لرله باغلی مالحیظه ایالخیر چرشنبه

لیغی، دوزومو، ماهیتی و مرامی  لرین آردیجیل لندیریلن هفته عالقه

نووروز بایرامینین منشایینی اساساً زرتشتلوکله . شرح اولونور

لردن بیرینجی  الرین فیکرینه گؤره، چرشنبهباغالیان تدقیقاتچی

اونالر . یئل، اوچونجو سو، سونونجو اوددور تورپاق، ایکینجی

نووروزون بیرینجی "الندیریرالر کی،قناعتلرینی بئله اساس

النیر، آدامالر  اوتالر قالخیر، آغاجالر یاشیل. سی تورپاق آییلیر هفته

ایکینجی هفته یئل آییلیر، کولک اسیر، . چؤل ایشلرینه باشالییرالر

و آییلیر، آدامالر سویون اوچونجو هفته س. آغاجالر چیچکلییر

. ده اود آییلیر دؤردونجو هفته. اوستوندن تولالنیب آیدینلیغا چیخیرالر

لیگی اود اوستونه تؤکورلر،  آدامالر قیشدان قاالن آغیرلیغی، خسته

 ".اوستوندن تولالنیب یونگوللشیرلر

چوخ -سون آراشدیرماالر، نووروزون منشایینین زرتشتلوكدان چوخ

لیکله، بیر سؤزله،  لیجا اوالراق مالدارلیقال، اکینچی اشقاباقالرال، ب

دا ایسه تورکون قدیم میفیک گؤروشلری ایله باغلی  تفککور پالنین

نووروزون کؤکونون چوخ درین قاتالردا . اولدوغونو ثبوت ائدیر

کی َدییشیکلری سئزدیی، تقویم  دایاندیغی، اولو اجدادیمیزین طبیعتده

http://folklorazur.blogfa.com/post-172.aspx
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ینی آنالماغا باشالدیغی چاغالرال سسلشدیی لیغ دوزومونون آردیجیل

سی ایله باغلی  لشمهلرین نؤوبه آنجاق چرشنبه. آیدین گؤرونور-آچیق

اگر نووروزدان . لرده بیر قدر فرقلی مقامالر نظره چارپیرشرح

دؤرد هفته چیخساق، اوندا ازل چرشنبه قیشین شاختالی چاغینا 

داکی  قارین آلتین لیک ده تورپاغین اویانماسی، اوسته. دوشور

. سی، آغاجالرین یارپاقالماسی ایناندیریجی دئییل اوتالرین جوجرمه

 .سی ده یئرینه دوشمور مه ده آغاجالرین چیچکله ایکینجی چرشنبه

ده اویانماسی و آدامالرین اؤز آغیرلیقالرینی  اودون آخیر چرشنبه

سی فیکری ده نووروزو اودو مقدس سایان  اونون اوستونه تؤکمه

ده  فیکرین اؤزون. اوست ائدیر-زرتشتلوکله باغالماق قناعتینی آلت

تورپاغین و هاوانین اویانماسی، : باشقا بیر اویغونسوزلوق دا وار

بو واسطه اود . دیر سی اوچون سبب و واسطه اولمالی ایسینمه

دیر کی، او، آخیردا دئییل، سوالرین بوزونون  سی چرشنبه

اونون مطلق شکیلده . دیر ی ایکینجیسینماسیندان سونرا گلیر، یعن

 .دیر سی الزیم همین عنصورالردان اولّده میدانا گلمه

 سی، یاخود ازل چرشنبه سو چرشنبه 

سولو "اولو باباالریمیز حاقلی اوالراق بئله حساب ائتمیشلر کی،  

تصادفی دئییل کی، مقدس ". ائو آباد، سوسوز ائو برباد اوالر

چونکی سو . دیر سی سو ایله باغلی نجیلرین بیری ایالخیر چرشنبه

میفیک . دیر ییحیاتین، جانلیلیغین، یاشاماغین اساس منبع

تصووورلرده اولدوغو کیمی، گئرچكلیکده ده طبیعتین اویانماسینا 

لی، باشالنغیچ  سو هر شئیین اَزَ . دیر ن باشلیجا قّوه تکان وئر

و یئر اوزرینده سینه  بوتون وارلیقالرین میدانا گلمه. دیر سی نقطه

سوسوز حیاتین داوامی مومکون . مؤوجودلوغونا سبب سودور

سی  سیندن سونرا اود چرشنبه دیر کی، سو چرشنبه ماراقلی. دئییل

اگر بیرینجی سویوغون سینماسی، قارالرین و بوزالرین . گلیر



57 
                                                                                                                                      

Mişov Dağı  sayı  23 
 

 

-سی، سوالرین آخیب چایالری دولدورماسی ایله عالقه اریمه

اود،  -اونون سببی کیمی نظره چاتیر  سی لندیریلیرسه، ایکینجی

محض اونا گؤره ده . ایستی اولماسا قارالر، بوزالر اَریمز

اینانجالردا، آتاالر سؤزو و مثللرده سو ایله اود بیرلیكده تقدیم 

سو ایله : "، یاخود"دیر اودو سو ایله سؤندورمک گوناه: "اولونور

 ".اودون نه اویونو؟

سو روحو  –اینانجینا گؤره، سو آناسیآذربایجان تورکلرینین قدیم 

کی قیزیل قابدان  دومانلی هاوادا غفلتاً گؤلدن چیخیر و الینده

دامجیالر کیمین اوستونه . راستالشدیغی آدامالرا دوغرو سو چیلییر

دوغرودان دا، ائله . دوشسه، او آدام همین گون شرله قارشیالشیر

ییر، غفلتاً آدامین لی هاوادا یاغیش دامجیالماغا باشال کی، دومان

بیزجه، . اوزونه سو دوشنده، دیسكینیر، قورخو هیسسی کئچیریر

دئییمی ده همین اینانجال " گؤزوم سندن سو ایچمیر"دیلیمیزده 

 .دیر دار یارانمیشعالقه

اومومتورک میفیک تفککورونون محصلودور و سو  –سو آناسی 

سوو »ینده کازان و قربی سیبیر تورکلر. ن آددیر روحونا وئریله

سو "، سیبیر تورکلرینده "سوو آناسی"، قاراچایالردا «آناسی

آدییال اینسان جیلدینده چای سوالری ( یعنی صاحبی" )سی ییه

اوزرینده گؤرونور، سحرلر دان سؤکولنده آغ، اوزون ساچالرینی 

سیزلیک ائدیلسه،  اونا قارشی حؤرمت. قیزیل دیشلی داراقال داراییر

لیک بورویر، سو  ینسانالر یاشایان یئرلری خستهقوراقلیق اوالر، ا

. دان کئچنلر بوغوالرالر بوتون جانلیالری دیبینه چکر، چای

آدالنان روحالرا دا " سو اوشاقالری"، «سو باباسی»میفلرده

 .تصادف ائدیلیر

سی کیمی  سو روحالرینین بعضیلری آنجاق شر ایشلرین تمثیلچی

ه لؤح آدامالری آلدادیب لر یوال چیخان ساد گؤستریلیر، گئجه
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شر سو روحالری اکثر . اؤزلری ایله سویا دوغرو آپاریرالر

حالالردا اوزون، داغینیق، گوموشو ساچلی قاری صیفتینده 

گؤرسنیرلر، اللرینده قیزیل سو قابی و یئکه دیشلی قیزیل داراق 

دونیاداکی " سی سو ییه"باشقیردالرین اینانجینا گؤره، . توتورالر

سی ایله  او، اؤز بؤیوک عائله. دیر الرین صاحیبکاریبوتون سو

-اونون وار. دا یاشاییر گؤللرین دیبینده یئرلشن ایری داشالرین آلتین

الکین شر روحالردان فرقلی . داشیر-دؤولتی باشیندان آشیب

جه ده قوهومالرینین اینسانالرا هئچ  نین، ائله"سی سو ییه"اوالراق 

الردا همیشه آخار بوالقالر و چوخ حال. واخت زیانی َدیمیر

سی مراسیمینده  سو چرشنبه. لری مقدس یئرلر ساییلیر چایالرین منبع

ده،  ایلک نؤوبه. دان یئری سؤکولنده جماعت سو اوستونه گئدیر

بیرینین اوزرینه سو چیلییر، آرخ -اوزونو یویور، بیر-هامی ال

نده گونشین سی اسکی ایناما گؤره، سو چرشنبه. دن آتدانیرالر اوستون

شفقده گؤروندویو آندان شعاالرینین یاالدیغی سو تزه و مقدس حساب 

. همین سودا یویونان اوریینده توتدوغو آرزویا چاتیرمیش. ائدیلیردی

سیندن سو  لیک چشمه تدقیقاتچیالرین فیکرینجه، خیضرین دیری

دان کؤپوكلو سو گؤتوردویو گون  ایچدیی و کوروغلونون قوشابوالق

دا،  اولوالریمیز سو قیراغین. دور چرشنبه اولموش محض ازل

. لر اوخویوردوالر بوالق باشیندا، آرخ کناریندا سویا مراجعتله نغمه

لرده چوخ حالالردا آناالر چایالردان، گؤللردن  عمومیتله، نغمه

دده -کیتابی. "قوربته دوشن اوغالنالرینین سوراغینی ایستییرلر

لیق ساییلیر کی، تانرینین اوزونو  دا سو اونا گؤره آیدین"قورقود

دا ایسه قیزین اَن عمده آرزوسو سویا  بیر بایاتی. دور گؤرموش

کاش کی، من سو اوالیدیم، سو قیزالرین "اونون . چئوریلمكدیر

ایستیینده سویون قادین باشالنغیج اولماسینا اشاره " دی یوکی

 .اولونور

 سی اود چرشنبه 
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زین یارانماسینا تکان وئرن میفولوژی تصووورلرده دونیامی 

اسکی اینانیشالردا اودو گونشله، . ایکینجی موهوم عامل اوددور

دان یئری )"اولوالریمیز اونا دان . لنیردیلر ایشیقال، گوندوزله عالقه

اود . دا دئییردیلر( دیلیردئییمینده ایندی ده ایشله" سؤکولور

ریلمکله سی تک گؤست اینکیشافین، مدنیتین تکان وئریجی قّوه

یاناشی، هم ده یارانانالری یاندیریب کول ائدیر، فالکتلرین منبعیینه 

تصووورلرده اودون خئیرخاهلیغینا، یوخسا شّرینه، . چئوریلیر

میفلرده . دیر زیانالرینا بیرینجی اینانیلدیغینی معیینلشدیرمک چتین

مونس "مثالً، . تئز اوستونلوک بیریندن دیگرینه اؤتورولور-تئز

. دیر ده گؤستریلیر کی، هللا ایلک اوالراق جهنمی یاراتمیش"نامه

دان  اونون گؤستریشی ایله جهنمین پالچیغی مین ایل قاینادیلدیغین

دیر  قیپ قیرمیزی قیزارمیش، سونرا تکرار مین ایلده قاینادیلمیش

دان سونرا یئنه مین ایل  بون. سی آغارسین کی، کؤزرمه

مین تورپاغینین رنگی قاپ قارا ده جهن دیر و نتیجه قاینادیلمیش

لیک ظولمت و قارانلیق  جه، جهنمه همیشه بئله. دیر قارالمیش

میفدن آیدین اولور کی، هللا جهنمین ابدی اودونو . دور چؤکولموش

 .دیر سی وئرمیش یاراتماقال دونیانین باشقا ائلئمنتلرینه حیات وسیقه

ه حصر سین تانریالرا مخصوص اودون اینسانالرا اؤتورولمه

نین  سی ایله عائله اولونان ایلکین میفلرده ایسه اوجاغین الده ائدیلمه

الکین ان ابتدایي . نیرلر یی اؤیرهتََملي قویولور، اینسانالر ائو تیکمه

اینانیشالردان گؤرونور کی، گؤزونو دونیایا ایلک آچان بشر 

سی  اؤوالدینین قارشیالشدیغی طبیعی فالکتلرین بیرینجی

ائدیلندن، یعنی اینسان چاخماق داشی ایله " رام"اود. ردیریانغینال

نندن سونرا ایسه اونالر دان  قورو اوتو آلووالندیرماغی اؤیره

ن گونشین ده  سؤکولنده قارانلیغی قوووب گوندوزو عمله گتیر

یئری گلمیشکن، بیر ده . دیینی ظن ائتمیشلراوددان، ایشیقدان تؤره

مراسیملرده قاالنان تونقالالرین وورغوالییریق کی، یازقاباغی 

زرتشتلوكده اود . لیکله باغالیانالر یانیلیرالر کؤکونو آتشپرست
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اودا قوربانالر کسیلیر، بعضاً . دیر دیر، مقدس سی تانرینین نیشانه

اودال . اینسانین اؤزونو ده قوربان کیمی تونقاال آتیب یاندیریرالر

رین اوستوندن تولالنیب باغلی یازقاباغی مراسیملرده ایسه تونقالال

تانرییا بو جور . بئزاری اودون اوستونه تؤکورلر-آزار

لیكده مومکون اوال  آتشپرست" سی سیزلیک ائدیلمه حؤرمت"

 .بیلمزدی

میشدن اّول بیر یئرده قرار توتا قدیم اینسانالر اودو اَلده ائتمه

دن باشقاسینا  ماغارایا، بیر اراضی-ماغارادان. بیلمیردیلر

سی اونالری سویوق شاختالی  سویوقالرین دوشمه. ردولرکؤچو

اودو اَلده . یه وادار ائدیردی اقلیمدن مالیم هاوالی یئرلره گئتمه

. ائتمکله اونالر اوتوراق حیاتا کئچدیلر، بیر ماغارادا قرار توتدوالر

اونا گؤره ده تورک دیلینده اودون . سویوغا داوام گتیره بیلدیلر

سؤزو نئچه عصرلردیر کی، یورد، " اوجاق" بئشییی حساب ائدیلن

بیر آدامین کؤکونو . دا دا ایشلنیر منزل، وطن، نسیل معناالرین

جه ده اود  ائله. دئییرلر -"اوجاغین سؤنسون"ینده اونا  کسمک ایسته

طرققینین، اینکیشافین تمل داشالریندان حساب ائدیلیرو دونیانین 

لی اولماسینا  ون تورک منشأسؤزون" اوجاق"نن اکثر دیللرینده ایشله

محض آذربایجان تورکلرینین دیلینده . هئچ کس شوبهه ایله یاناشمیر

آلقیشینین همین میفیک " سین اوجاغین سؤنمه"نن بو گون ده ایشله

آذربایجان اکثر قدیم . لیغینی دانماق موموکون دئییل تفککورله باغلی

بیزجه، . یریلمیرآدالند" اودالر دیاری"لرده تصادفی اوالراق  منبع

سؤزلرینی "لیک مودریک"،"لیک خوشبخت"و"اود"آدیندا 

آذربایجان تورکلری اونالری دونیایا گتیرن، . بیرلشدیرن قورقود

. دئییرلر" دده"کماال چاتدران آتاالرینا-ن، آغیال تربییه ائد

: متخصصلرین قناعتینجه، قورقود سؤزو ایکی یئره بؤلونور

اصلینده، . دادیر معناسین" لیک شبختخو"ایسه" قوت"اود، –"قور"

-سینین، عالقه سؤزونده اودال خوشبختلیین یاناشی ایشلنمه" قورقود"

دونیادا . سینین آنالمی محض اَن اسکی تصووورلره دایانیر لندیریلمه
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یی و اینکیشافین، یارادیجیلیغین، محصولدارلیغین، بوللوغون منبع

 .دوردن اویانماسینین سببی اود طبیعتین تزه

دا بویالرین بیرینده گؤستریلیر کی، قانتورالی " دده قورقود-کیتابی"

ترابزونا یوال دوشنده  –یه  سئلجان خاتونو گتیرمک اوچون یاد اؤلکه

. دن چکیندیرمک ایستییر آتاسی قانلی قوجا اوغلونو بو نیت

قانتورالی ایسه اودون کمکی ایله کئچیلمز یئرلری آدالیاجاغینی 

. دده قورقود اینسانالری صاف، قدرتلی گؤرمک ایستییر. بیلدیریر

-ن فیکیرلری اودال عالقه اونا گؤره ده معنوی عالمدن بحث ائد

لییه،  اوغوزالرین عادتینجه، تونقال هم رای. یی توصیه ائدیرلندیرمه

هوندور یئرده بیر تونقال قاالناندا . بیرلییه چاغیریش رمزی ایدی

فالکت و دؤیوشه چاغیریش،  –سی کیخبردارلیق و سفربرلیک، ای

 .نه دئمک ایدی ظفر و تنته –اوچو

ن ان  لیالرین قام تصووورلرینی اؤزونده عکس ائتدیر آذربایجان

. اسکی اینامالردا دا تونقال یاندیریلماسینین ایضاحینی تاپماق اوالر

اولو اجدادالریمیز بئله حساب ائدیردیلر کی، ایلده بیر دفعه اؤلموش 

-آتا. یه گلیرلر لرینه باش چکمه نتیجه-باباالرینین روحالری اؤز نوه

اگر . لره دوشور بابا روحالرینین گلیشینین واختی ایالخیر چرشنبه

لر کی، نسیللری یاشایان ائولرده تونقالالر قاالنمیر،  اونالر گؤرسه

لر  عنعنه-اوجاقالر سؤنوب، ائله بیلیرلر کی، قویدوقالری عادت

دؤولت گؤیه سووورولوب، هر -اؤوالدالرینا قاالن وار تاپدانیب،

بیر . شئی محو اولوب، قاییدیب گئدرلر و بیر ده او طرفلره گلنمزلر

لرکی، اوجاقالردان توستو گلمیر،  ده چرشنبه آخشامی گؤرسه

-لری دئییب نتیجه-خؤرکلر بیشیریلمیر، نوه

الرا گولمورلر،کوسولودورلر، اوندا دا اینجییر و بیر ده اورا

لرده تونقالالر  محض بو ایناما گؤره، ایالخیر چرشنبه. گلمزلر

 .کوسو آرادان گؤتورولور-لیکلر کئچیریلیر، اومو قاالنیر، شن
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 سی تورپاق چرشنبه 

. لرین اوچونجوسو تورپاغا حصر اولونور یاز قاباغی چرشنبه 

دن بیری کیمی گؤتورولن  دونیامیزین یارانماسینین موهوم عامللرین

اسکی . دیر رپاق سودان سونرا ایکینجی مادی باشالنغیجتو

تصووورلرده گؤیدن فرقلی اوالراق تورپاق قادین جیلدینده 

لری  ایفاده" آنا تورپاق،آنا وطن"ین دیلدن دوشمه. تصوووره گتیریلیر

اونو دا قئید ائدک کی، اسکی گؤروشلرده . دور بورادان دوغموش

وتون وارلیقالر کیمی ن ب بیرینین عکسینی تشکیل ائد-بیر

. ده وئریلیر ده کیشی و قادینال موقایسه( تورپاق)و یئر (سما)گؤی

روحی وارلیقالر ایسه -مادی وارلیقالر قادین، عکسینه، معنوی

سی ایله یئر  تورپاغین میدانا گلمه.کیشی کیمی تصووور ائدیلیر

کی باشقا مادی  سینین فورماالشماسی باشا چاتیر و طبیعتده کوره

نین، چؤلون، حیوانین، اینسانین  چایین،داغین، مئشه)رلیقالرین وا

اکثر میفولوژی سیستیملرده . سینه زمین یارانیر میدانا گلمه...( و

دونیادا اوالن بوتون مؤوجوداتین مادی، اشیاوی طرفی اؤز 

دا هللا هر شئیی  الکین باشالنغیج. دان گؤتورور مایاسینی تورپاق

تیرمیش و روحال، سونونجو معنوی عنصورال جانسیز حالدا میدانا گ

لی، تورپاق اودون کمکی ایله سودان  دئمه. دیر جانالندیرمیش

دان سونرا یارادیالنالرین جانالندیریلماسینا  آیریلیب اوزه چیخان

احتیاج ( روحا، هاوایا، یئله)ن سونونجو عنصورا  تکان وئر

 .دور دویولموش

 هسی، یاخود آخیر چرشنب یئل چرشنبه 

. ن سونونجو عنصور هاوادیر دونیانین یارانماسیندا ایشتیراک ائد 

سی آدی ایله  آذربایجان خالقینین یازقاباغی مراسیملرینده یئل چرشنبه

( کیشی)روحی -اودال بیرلیکده یئل ده معنوی. قئید اولونور

تورپاغا،  –باشالنغیج ( قادین)باشالنغیج حساب ائدیلیر و مادی 
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جانسیز تورپاغی و سویو . ه دورورد سویا عکس جبهه

محض بو خصوصیتینه گؤره یئل روحال . دان چیخاردیر دورغونلوق

عمومیتله، دونیانین معنوی، روحی طرفلری . لشدیریلیرعینی

. لندیریلیرکیشیلرله، مادی، اشیاوی طرفلری ایسه قادینالرال عالقه

ن دییشمز الکین اود و هاوا ایشه قاریشماسا مادی، اشیاوی اَبَد جَ 

آتاالر سؤزونده قئید .داشماز، دالغاالنماز –قاالر، سوالر جوشوب

نی فلک ائلییه  یئل ائلییه"، "یئل اولماسا، سئل اولماز"ائدیلدیی کیمی،

-یئل اسمه"، "یئل پوفلویوب شیشیرتدیینی گؤیه قالدیرار"، "بیلمز

دونیا خالقالرینین میف سیستیملرینده هاوا ".یینجه چؤپ ترپنمز

مثالً، قدیم مصرده . دیر ده باش هللا یفیک زامانین باشالدیغی نقطهم

هاوا گؤیو و یئری مغلوب ائدیر، بوتون عالمی اَله آلیب جانلیالری 

-ده ایسه گؤیون قاپیالرینین آچیلیب لیلرین تصووورون چین. یارادیر

مسلمان . لری باش وئریر اؤلوم حادثه-باغالنماسی ایله حیات

نفس )نفسی ایله اؤلولری دیریلدیر، اونا مسیح  میفلرینده عیسی

یئل آذربایجان میفیک . دیر سی بونونال باغلی دئییلمه( ن وئر

یئل بابا . ن، بلدچی رولونو دا یئرینه یئتیریر تفککورونده یول گؤستر

دا چتینلیک چکن خئییرخاه  لرده آزیب منزیلینی تاپماق قالین مئشه

اونالرا بیر یوماق وئریر و یوماغی  سینا چیخیر، اینسانالرین قارشی

سی ایله  یئل بابانین پوفلمه. یئره آتیب، دیغیرالتماقي طلب ائدیر

 .یوماق آچیلیر و آزمیشالری منزل باشینا چاتدیریر

لیالرین ان اسکی تصووورلرینه گؤره، یئل بابا خیرمانا  آذربایجان

لمامیش سووورو. میشدن قاباق اورادان بوغدا، دن گؤتورمزلرگلمه

دان سونرا ایلک  خیرمان سوووروالن. نین اوغلو اؤلر بوغدا گؤتوره

یئل "اولوالریمیز دئییرلر کی، . نین ایسه اوغلو اوالر بوغدا گؤتوره

. چونکی اونون آرخاسیندا باش روح دورور. «نی سؤیمزلر اسدیره

جه ده یئل داغینا زیارت  ائله. ن اؤز اوستونه قاییدار یئله توپورسه

نیاز -سی بیر دیلک توتوب نذیر آدامالر اورکلرینده هر هان. یرلرائد

یئل بابا کیمین نذیرینی، قوربانینی قبول . گتیریر، قوربان کسیرلر



64 
                                                                                                                                      

Mişov Dağı  sayı  23 
 

 

بیر اینانیشدا ایسه . ائتسه، او آدام خئییر تاپار، آرزوسونا چاتار

ن گون سؤیود آغاجینین آلتینا  سی گیر یئل چرشنبه"دئییلیر کی، 

اگر یئل بابا سنین سسیین . له و یئل بابانی چاغیرگئدیب نیت ائ

ائشیدیب سؤیودون بوداقالرینی تورپاغا توخوندورسا دیلیین یئرینه 

 ".یئتر

سینین  گؤروندویو کیمی، آذربایجان تورکلرینین میفولوژی دوشونجه

قایناقالری اؤز کؤکلری اعتباری ایله تاریخي چوخ درین قاتالرینا 

لره، قدیم  عنعنه-دان عادت ایزلرینی گئن یادداشیناونالرین . النیر باغ

بایرامالرا، فولکلور اؤرنکلرینه، کالسیک ادبیاتا، عمومیتله، مدنیت 

اولو تورکون . فورماالرینا قاتماقال اونودولماغا قویمامیشالر

دک اوزانان دان قارا دنیزه اؤوالدالری دونیامیزین آلتای

دان باشالییب  دئسک، گوندوغان دا، میفلرین دیلی ایله تورپاقالرین

دا بیتن اراضیلرده مسکونالشاراق کؤكدن گلن معنوی  گونباتان

لیالر دا  عامللری اؤز یولالری ایله یاشاتدیقالری کیمی، آذربایجان

سینین یارادیجیالری اولماقال یاناشی  همین معنوی ثروتین بیر حیصه

ب دویغوالرینا، کیلره قاتیدن گؤتوردوکلرینی اؤزونون عمومی منبع

 .ائده بو گونوموزه چاتدیرمیشالر-ایستکلرینه دایاق ائده

 محمدرضا اسماعیل زاده: حاضیرالیان   

بو مقاله، پروفسور رمضان قافارلی نین یازیالریندان ایقتیباس 

 اولونوبدور
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Akademik  Nizami Cəfərov 

Yazı mədəniyyətinin durğu işarələri  

 Yazı mədəniyyətinin üç əsas şərti var: bunlardan 

birincisi cümlənin qrammatik baxımdan düzgün 

qurulması, ikincisi orfoqrafiya qaydalarına əməl 

olunması, üçüncüsü isə durğu işarələrindən yerli-

yerində istifadədir. Yazı yazanın fərdi üslubi 

maneralarda təcəssüm edən məharəti, ustalığı məhz 

bu üç normativ şərti gözlədikdən sonra gəlir. 

Azərbaycan yazısında durğu işarələrindən ardıcıl, 

elmi əsaslarla istifadənin tarixi keçən əsrin 20-ci 

illərindən başlayır ki, bu, bir tərəfdən, latın 

əlifbasına keçid, digər tərəfdən, elmi dilçilik 

təfəkkürünün inkişafı ilə bağlı idisə, üçüncü 

tərəfdən, yazı mədəniyyətinin kütləviləşməsi və ya 

ictimailəşməsi ilə əlaqədar olmuşdur. 

Bir sıra cəhdləri nəzərə almasaq, Azərbaycan 

yazısının durğu işarələrilə “təminat”ını tənzimləyən 

ilk elmi-metodiki mənbə Bəkir Çobanzadə ilə 
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Fərhad Ağazadənin 1930-cu ildə “Azərnəşr”də 

çıxmış “Türk qrameri” kitabıdır. Kitabda “Durğu 

işarələri” bəhsini Fərhad Ağazadə yazmış və ön 

sözündə göstərmişdi ki, “yeni törəmiş olan bu 

məsələnin üstündə hələ çox zamanlar düşünüb-

daşınmaq lazım gələcək”. 

Burada on durğu işarəsindən bəhs edilir: 1) nöqtə, 2) 

vergül, 3) nöqtəli vergül, 4) iki nöqtə, 5) sual işarəsi, 

6) nida işarəsi, 7) kəşidə (tire), 8) mötərizə, 9) çox 

nöqtə, 10) dırnaq işarəsi. 

Sonrakı illərdə həm yazı texnologiyasının, həm də 

dilçiliyin sürətlə inkişafı ilə əlaqədar olaraq durğu 

işarələrindən yerli-yerində istifadə mədəniyyəti 

kifayət qədər yüksəlmiş, birbaşa bu məsələ ilə bağlı 

bir sıra əsərlər nəşr olunmuşdur. Onlardan 

M.Ş.Şirəliyevlə M.H.Hüseynovun “Azərbaycan 

dilinin durğu işarələri” (Azərnəşr, 1945), 

Z.İ.Budaqova ilə R.Ə.Rüstəmovun “Azərbaycan 

dilində durğu işarələri” (Azərbaycan SSR EA nəş., 

1965) və Z.İ.Budaqovanın “Azərbaycan dilində 

durğu işarələri” (“Elm” nəş., 1977)ni qeyd etmək 

lazımdır. 

Z.İ.Budaqova qırx il bundan əvvəl yazırdı: 

“Təəssüflər olsun ki, bu qrafik vasitə (söhbət durğu 

işarələrindən gedir - N.C.) ancaq müəyyən məlum 

hallarda düzgün qoyulur. Çox zaman bunlar yazanın 

şəxsi zövqünü oxşayan ünsürlərə çevrilir: hər kəs 

cümlənin tələbinə yox, öz zövqünə görə bunlardan 

istifadə edir. Nəticədə yazılı nitqimiz ya müəyyən 
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incəliklərdən məhrum olur, ya da hər hansı işarələrlə 

lüzumsuz şəkildə yüklənir”. 

Təəssüf ki, bu gün də həmin sahədə vəziyyətin 

qənaətbəxş olduğunu demək çətindir… 

Azərbaycan dilində (əslində, yazısında) durğu 

işarələrinə həsr olunmuş son “təlimat”da nöqtənin 

13, vergülün 54, nöqtəli vergülün 6, iki nöqtənin 3, 

sual işarəsinin 3, nida işarəsinin 5, tirenin 12, üç 

nöqtənin 8, mötərizənin 5, dırnaqların isə 3 

funksiyası qeyd olunur.  

Beləliklə, Azərbaycan yazısında durğu işarələrinin 

işlədilməsi tarixi göstərir ki, a) bir neçə on il ərzində 

müəyyən sabit qaydalar yaradılmışdır; b) bu 

qaydalar yazı təcrübəsində kifayət qədər kütləvi 

şəkildə tətbiq edilərək yayılmışdır; c) həm 

qaydalardan, həm də onlara nə dərəcədə əməl 

edilməsindən irəli gələn problemlər vardır. 

Ümumiyyətlə, yazıda durğu işarələri üç vəzifə və ya 

funksiya daşıyır: 1) orfoqrafik, 2) qrammatik və 3) 

üslubi. 

Orfoqrafik vəzifə dedikdə durğu işarələrinin sözün 

düzgün yazılmasında iştirakı nəzərdə tutulur. 

Məsələn, bəzi mürəkkəb sözlər defislə yazılır (künc-

bucaq, irəli-geri, aşağı-yuxarı, üç-dörd və s.), yaxud 

bir sıra xüsusi adlar dırnaq içərisinə alınır 

(“Azərbaycan” qəzeti, “Vaqif” dramı, “Qurd qapısı” 

restoranı və s.), yaxud da müəyyən ixtisarlardan 

sonra nöqtə işarəsi qoyulur (S.Vurğun, və s., və b.). 

Durğu işarələrinin qrammatik funksiyası isə kifayət 
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qədər genişdir. Lakin ümumiləşdirməyə çalışsaq, 

həmin işarələri üç qrupa bölmək lazım gəlir: 

1) nöqtə, sual və nida işarələri; 

2) vergül işarəsi; 

3) iki nöqtə, nöqtəli vergül və tire işarələri. 

Nöqtə, sual və nida işarələri, bir qayda olaraq, 

cümlənin sonunda qoyulub həmin cümlənin nəqli, 

sual və ya nida cümləsi olduğunu göstərir; müqayisə 

edək: 

1. İnsan həqiqət axtarır. 

2. İnsan həqiqət axtarır? 

3. İnsan həqiqət axtarır! 

Əmr cümləsinin sonunda emosiya səviyyəsindən 

asılı olaraq ya nöqtə, ya da nida işarəsi qoyulur.  

Ən çox mübahisə doğuran durğu işarəsinə - vergülə 

gəldikdə isə, burada da “şeytan” təsəvvür edildiyi 

qədər qorxulu deyil… 

Vergüldən, əsasən, aşağıdakı hallarda istifadə 

olunur: 

I. Mürəkkəb cümlənin tərkib hissələri (sadə 

cümlələr) bir-birindən vergüllə ayrılır; məsələn: 

1. Hava işıqlaşır, bütün gecəni yağan qar yavaş-

yavaş dayanırdı. 

2. Elə ki hava işıqlaşdı, bütün gecəni yağan qar 

yavaş-yavaş dayandı, Həsən kişi yuxudan oyanıb 

əyin- başını geyinərək həyətə çıxdı. 

3. Hava işıqlaşıb bütün gecəni yağan qar yavaş-

yavaş dayanandan sonra Həsən kişi yuxudan oyanıb 

əyin-başını geyinərək ona görə həyətə çıxdı ki, 
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görsün dünən axşamdan yaddan çıxıb qapısı açıq 

qalan mal- heyvana bir şey olmayıb ki və s. 

II. Cümlənin həmcins üzvləri arasında vergül 

qoyulur; məsələn: 

İlk dəfə şəhərə gələndə, küçələrdəki insan axınına, 

bir-birinin ardınca şütüyən maşınlara, hətta yanıb-

sönən işıqforlara baxanda ona elə gəlirdi ki, 

tamamilə uzaq bir aləmə, heç vaxt adət edə 

bilməyəcəyi bir məkana düşüb. 

III. Cümlə üzvləri ilə əlaqədar olmayan sözlər, söz 

birləşmələri və ya cümlələr cümlə üzvlərindən 

vergüllə ayrılır; məsələn: 

1. Əmi oğlu, sən elə bilirdin ki, mənim dostlarım, 

xüsusilə bu Qafur ki hər yerdə şənimə təriflər 

yağdırırdı, düz-əməlli adamdır, xeyr, elə deyil. 

2. Məncə, a bala, sən gərək, nə olursa-olsun, özü də 

belə bir xoş gündə, o adamın könlünə dəyib qanını 

qaraltmayaydın. 

3. Birincisi, dövlət başçılarının növbəti görüşü, heç 

şübhəsiz, öz-özlüyündə mühüm hadisədir. İkincisi 

isə, bunu keçən görüşlərin təcrübəsi də göstərdi, 

əgər sona qədər hər iki tərəf iradə nümayiş etdirsə, 

müəyyən uğurlu nəticələrə nail olmaq mümkündür 

və s. 

IV. Vergül o və bu əvəzliklərinin mübtəda, yoxsa 

təyin olduğunun fərqləndirilməsi üçün işlədilir; 

müqayisə edək: 

1. O, evə getdi. Bu, kitabdır. 

2. O evə getdi. Bu kitabdır. 
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Birinci halda o və bu əvəzlikləri mübtəda, ikinci 

halda isə təyindir. 

V. Əgər kiminsə fikrinə və ya mövqeyinə istinad 

olunursa (məsələn: Hegelə görə, Hüseyn Cavidə 

görə, mənə görə, sənə görə, ona görə və s.) görə 

qoşmasından sonra vergülə ehtiyac var; məsələn: 

1. Hegelə görə, Şərq ilə Qərbin dövlət idarəçiliyi 

texnologiyaları bir- birindən kəskin şəkildə 

fərqlənir. 

2. Hüseyn Cavidə görə, gözəllik adi həyatın 

fövqündədir. 

3. Qanunun keşiyində dayanmalı olan bir adamın 

belə hərəkətlərə yol verməsi, mənə görə, cinayətdir 

və s. 

Lakin o halda ki görə qoşması üçün, ötrü 

qoşmalarının sinonimi kimi işlənir, ondan sonra 

vergülə ehtiyac yoxdur; məsələn: 

1. Məni sənə görə yaman təriflədilər. 

2. Verilən tapşırığı vaxtında yerinə yetirdiyinizə 

görə hamınıza təşəkkür elan edirəm və s. 

Müqayisə edək: 

1. Sən mənə görə narahat olmasan yaxşıdır. 

2. Sən, mənə görə, narahat olmasan yaxşıdır. 

Göründüyü kimi, məna fərqlərinin nəzərə 

çatdırılmasında vergül həlledici rol oynayır. Hər iki 

halda cümlənin leksik-qrammatik tərkibi eynidir. 

Amma birinci halda “sən”in “mən” tərəfdən narahat 

olmaması, ikinci halda isə “sən”in ümumi 

narahatlığına “mən”in münasibəti bildirilir.  
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Müşahidələr göstərir ki, vergüldən yazıda düzgün 

istifadə olunmamasının ən səciyyəvi əlaməti harada 

ki işlənirsə, ondan sonra həmişə vergül 

qoyulmasıdır. Halbuki, məsələn, Həsən sübut 

etməyə çalışırdı ki, o günahı ki onun boynuna 

qoymaq istəyirlər, qətiyyən düz eləmirlər 

cümləsində birinci ki dən sonra vergül qoyulur 

(bağlayıcı olduğuna görə), ikincidən sonra isə 

qoyulmur (ədat olduğuna görə). 

Yaxud ona görə ki, ondan ötrü ki, onun üçün ki və s. 

bağlayıcılardan sonra vergül işarəsinə ehtiyac 

yoxdur. Məsələn: Firma öz məhsullarının qiymətini 

aşağı salmaq fikrində deyildi, ona görə ki (ondan 

ötrü ki, onun üçün ki) bu məhsullara tələbat get- 

gedə artırdı. 

Bəzən şeirdə söz sırasının dəyişməsi ilə əlaqədar 

olaraq vergül işarəsinin işlədilməsində çətinliklər 

yarandığından yanlışlıqlara yol verilir. Məsələn, 

böyük şairimiz Sabirin aşağıdakı məşhur misrası 

nəşrlərdə həmişə  

Şairəm, çünki vəzifəm budur əşar yazım, -  

şəklində gedir. Ancaq məlumdur ki, şair “vəzifəm 

budur ki, şeirlər yazım, çünki (mən) şairəm” deyir. 

Ona görə də vergül “şairəm” yox, “çünki” sözündən 

sonra qoyulmalıdır: 

Şairəm çünki, vəzifəm budur, əşar yazım. 

İki nöqtə, nöqtəli vergül və tire işarələri o qədər də 

geniş funksiya daşımır. Və get-gedə nöqtə, yaxud 

vergüllə əvəz edilir.  
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İki nöqtə ümumi fikirdən sonra onun izahı 

verilərkən, yaxud ondan sonra hər hansı sadalamaya 

ehtiyac olarkən (xüsusilə rəsmi və ya işgüzar 

sənədlərdə) işlənir; məsələn: 

1. Vəziyyətdən iki çıxış yolu var: ya yaxşı oxuyub 

təhsili davam etdirmək, ya da universitetlə 

vidalaşmaq. 

2. İclasın gündəliyinə aşağıdakı məsələlər daxildir: 

1... 2)... 3)...… 

Nöqtəli vergüldən o zaman istifadə edilir ki, vergül 

öz funksiyasını davam etdirə bilmir; belə ki 

mürəkkəb cümlənin tərkib hissəsi olan cümlə və ya 

cümlələr özləri də mürəkkəb olur, yaxud həmin 

cümlələrdə həmcins üzvlər işlənir; məsələn: 

Elə ki müşahidə komissiyası fabrikin ərazisinə daxil 

oldu, saat yeddini keçmiş, iş vaxtı qurtarmışdı; 

adamlar isə evə tələsmir, başladıqları işi sona 

çatdırmaq istəyirdilər. 

Nöqtəli vergülün bir funksiyası da daha çox rəsmi 

və ya işgüzar sənədlərin dilində özünü göstərir; 

məsələn: 

Komissiya sədrinin səlahiyyətlərinə aşağıdakılar 

daxildir: 

1) iş icraçılarını təyin etmək, onların işinə nəzarət 

eləmək; 

2) müvafiq qurumlarla əlaqə saxlamaq, təcrübə 

mübadilələrinin aparılması üçün şərait yaratmaq… 

Nöqtəli vergülün ikinci funksiyası birincidən o 

qədər də fərqlənmir. 
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Tire işarəsi cümlədə ya hər hansı sözə əlavə izah 

verilərkən, ya da həmcins üzvlər 

“ümumiləşdirilərkən” işlənir; məsələn: 

1. Bakı - qədim olduğu qədər də müasir bu şəhər, 

etiraf edim ki, məni öz gözəlliyi ilə valeh elədi. 

2. Göz işlədikcə uzanan intəhasız çöllər, yalnız 

ayda-ildə bir dəfə yağış görən susuz torpaq, seyrək 

kol-kos - ətrafdakı hər şey darıxdırıcı, çox 

darıxdırıcı idi. 

Vasitəsiz nitqdə iki nöqtə ilə tire birlikdə işlənir; 

məsələn: 

Ayxan soruşdu: 

- Ata, dünyanın ən gözəl ölkəsi haradır? 

Atası bildi ki, oğlu məktəbdə yenə nə isə xoşuna 

gələn bir şey öyrənib. Özünü bilməməzliyə vurdu: 

- Yox, haradır? 

Ayxan təəccüblə: 

- Necə bilmirsən? - dedi. - Hər kəsin öz vətəni. 

Əlbəttə, yazı nə qədər mükəmməl olsa da, şifahi 

nitqin rəngarəng intonasiya çalarlarını sonacan əks 

etdirmək gücündə deyil. Ona görə də durğu 

işarələrindən bəzən üslubi məqsədlərlə də istifadə 

olunması tamamilə təbiidir. Məsələn, Mehman 

dolmuş gözləri ilə otağa göz gəzdirib arxasına 

baxmadan səssiz- səmirsiz bayıra çıxanda Dilarə 

bütün varlığı ilə hiss elədi ki, bu, onun son (!) 

səfəridir, ancaq bir söz demədi cümləsində “son” 

sözü qarşısında qoyulmuş nida işarəsi həmin sözün 

emosional təsirini gücləndirmək üçündür. 
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Bir neçə durğu işarəsindən eyni zamanda istifadə, 

adətən, üslubi səciyyə daşıyır. Məsələn, üç nöqtə, 

sual və nida, sual və nöqtələr, nida və nöqtələr və s.; 

məsələn: 

1) Qatar hərəkətə gəldi... Onun ürəyi daha sürətlə 

döyünməyə başladı... Nə edəcəyini bilmədi... 

2) Sən son sözünü deyəcəksən, ya yox?! 

3) Gedirsən, ya getmirsən?.. 

4) Aha!.. Aha!.. Deməli, belə?!. və s. 

Azərbaycan yazı mədəniyyəti son on illərdə xeyli 

inkişaf edib zənginləşsə də, çox təəssüf ki, durğu 

işarələrinin işlədilməsi üzərində elmi-akademik 

nəzarət yox dərəcəsindədir. Və bu sahədə son 

peşəkar, nüfuzlu “təlimat”ın nəşrindən qırx ildən 

artıq bir zamanın keçməsi də göstərir ki, yazıda 

durğu işarələri məsələsi mətbu inersiyanın ümidinə 

buraxılmışdır. Halbuki nəinki mövcud vəziyyəti 

təhlil etməyə, eləcə də yeni - daha mukəmməl “yol 

xəritəsi” hazırlamağa çoxdandır ki ciddi ehtiyac 

duyulur. 
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   1- حیصه نجی

Elyar Polad 

 

 

 

 «دئینده ده یازیرام» یازمیرام«من »

 مولود سلیمانلی ایله مصاحبه

یاش، . آز گؤرونورسونوز-آز! خوش گؤردوک، اوستاد -

دیرسه،  یورغونلوق، یوخسا ادبی انزوایا چکیلمیسینیز؟ اگر ائله

 وار، نه یوخ؟ ( لر)بدیعی تصروفاتدا نه

نین اوسلوبونا  مولود سلیمانلی. )خوش گؤردوک، صیاد آران -

سوالین ... گؤروشوموزه چوخ شادام.( آ.ص -توخونولمامیشدیر 

ییمی ییغیشدیرماقدایام، گئتدییم یئرلردن  اته-ال... دی؛ هئچ نه یندهیئر

هر حالدا الیم دولودو، اورکدن شوکور، . قاییتماغیم دا دئمک اوالر

ییک  لی بیلمه. ایندیکی یاشدا بو چوخ گؤزل دویغودو. دئیه بیلیرم

کی، یاشادیغی عؤمور هر کسین یوردودو، بو یئتمیش بئش ایللیک 

https://www.facebook.com/aydin.araz1?hc_ref=ARRWX3__UPeT-V1To61bs37YQOLlXqsxH0ywEmjjnLT1O0wyXR22WWWWeLWVI1S0XQ0&fref=nf
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قانریلیب باخیرسان، یاشادیغین . لینده منیم یوردومدوعؤمور ده اص

نین  عؤمرو تمیز، یالتاقلیقدان، قورخاقلیقدان، ساتقینلیقدان، ایندی

سی اوالن آجگؤزلوکدن، تاماهکارلیقدان اوزاق  سوموک لکه

چوخ -دئیه بیلیرسنسه، دوغرودان دا چوخ«چوخ شوکور»گؤروب، 

« بدیعی تصرفات»، «واانز»گتیردیین ( دیله)یازییا ! شوکورلر

سؤزلریندن خوشوم گلمسه ده، ایلک و سون اوالراق او دیلله ده 

. دئییم، بدیعی تصرفاتدا یازمادیقالریم یازدیقالریمدان چوخ اولدو

واخت گلیر، : دیر سینه جاوابیمسا بئله  مسئله« انزوایا چکیلمک»

ی نین ایشیغ بیتیر، آدینی نه قویورسان قوي، آخشام چاغی   وعده

دیر؛ حتی  دوغرودان دا بئله...یه باشالییرسان کیمی اؤزونه چکیلمه

دئیردیم، اؤزوندن ده آسیلی دئییل، آنالدیغین یا آنالمادیغین سمته 

دارالماغینی، آزالماغینی حس ائدیرسن، دوردوغون . چکیلمک

منیم . یین ده اولور مه یئرده نه اوچونسه داریخماغین، غریبسه

ونه سیغینماقدی، اؤزون ده یازیدان، سؤزدن ییم اؤز مه گؤرونمه

. وسساالم، یولون قالمیر!. آیری کیمسن کی؟ اوننان باشقا نَیین وار؟

آمما کئچدیین یولالر معناالرال، حاالللیقال . یازییا، سؤزه سیغینیرسان

منیم، آچیغی، ایندی اؤزومه ... گئدیلیبسه، بو، یاشاماغا دیَر دئمکدی

ر، اؤزومو اوخوماقال، اؤزومو آنالماقال داها داها چوخ واختیم گئدی

 ... چوخ مشغوالم

بیر واختالر هئچ بیلمیردیم نئینیرم، یازدیقالریمدان ائله بیل، خبریم 

: میشدیم بیر زامانالر بو فیکری بئله افاده ائله. یوخ ایدی

بو ... «ینده یازیم داها یاخشی آلینیر کولونگومون سسینی ائشیتمه»

 ... «یاشاماغا دیَریمدی»گون بو، منیم 

شفاهی صحبتلریمیزده )رومانیندا « ارمنی آدینداکی حرفلر» -

دئمیشم، ایندی ده تکرار ائدیرم، رومانین بئله آدالنماسینی 

تورکون آنا ( نین آدینا اوخشاییر تدقیقات اثری-علمی! مزدیم ایسته

ایندیکی ارمنستان )تورپاغی اوالن غربی آذربایجانین 

یله  گئنیش و یاخیندان، بیر اؤوالد سئوگیسی( نین سیرئسپوبلیکا
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عینی زاماندا، بوردا باش وئرن تاریخی . تصویرینه راست گلدیک

سیاستینه ( سؤی قیریم)لره، ارمنیلرین تؤرتدیکلری گئنوسید  فاجعه

سؤزسوز کی، غربی آذربایجان تورپاقالریندا . شاهد اولدوق

لری جانلی، بوتون   هباشا چاتمانیز همین حادث-دوغولوب بویا

بو تاریخی . یینیزه سبب اولموشدور رئاللیغی ایله عکس ائتدیرمه

 . فاکتورون سیزین اؤز طالعیینیزده رولونو بیلمک ماراقلی اوالردی

رومان آدی کیمی منیم اوچون ده « ارمنی آدینداکی حرفلر» -

ی یه، یعنی رومانین آدینا او بیر  من مسئله. بؤیوک مطلبلر داشیمیر

دیم، داها  اثرلریمده اولدوغو کیمی، چوخ دا اهمیت وئرمه

سی ده کفایت ائده  کلمه« ارمنی»تکجه . دیم دوغروسو، گرکلی بیلمه

یه هاي یوخ، ارمنی دئدییم اوچون بیر  بیلردی، چونکی من ارمنی

بیر واختالر، یعنی منیم . مدت داوا ساالنالر آراسیندا بؤیوموشم

یه ارمنی دئسیدین، دوغرودان دا  نیمکتبلی واختالریمدا ارم

جکدی، من  ارمنی اؤزونسن، دئیه: جکدی، ان آزیندان عصبیلشه

بوتون بونالری بیز اؤز ! هایام، بیر ده منه ارمنی دئمه، هاي دئه

قوجالی، جاوانلی ارمنی دئییلنده هامیسی . گؤزلریمیزله گؤرموشوک

مما سونراالر آ« !بیزه هاي دئیین، بیز هاي ملتییک». عصبیلشیردی

ائله بیر واخت گلدی کی، ائله بیل، کوتلوی اوالراق اونالری باشا 

آنالتدیالر، آنالدیالر کی، اونالرا هاي یوخ، ارمنی . سالدیالر

چونکی تاریخده هایالرین موقعی یوخ ایدی، ...اولماق الزیمدی

آدینی هامیلیقال هم « هاي»لیکله،  بئله. اولسا دا چوخ ضعیف ایدی

نی،  گؤرون، چوخ چتین بیر مسئله. والر، هم اونوتدوردوالراونوتد

اصلینده . ییبلر کویسوز حل ائله-سینی نئجه هایسیز  مسئله« هاي»

ارمنی اویونو -یاشاییشالری، حیاتالری دا آدالرینداکی بو، هاي

اونا گؤره ده آدا چوخدا فیکیر . کیمیدی، اویوندادیرالر همیشه

« ارمنی آدینداکی حرفلر»...یین مهدیم، سیزده فیکیر وئر وئرمه

رومانی منیم یگانه اثریمدی کی، آد ائله ده بؤیوک اهمیت داشیمیر، 

. چونکی آچان کیمی حس ائدیرسن کی، ارمنیلره حصر اولونوب



78 
                                                                                                                                      

Mişov Dağı  sayı  23 
 

 

نین آراسیندا چاخماق دئییلن داغ واردی،  بیزیم کندله ارمنی کندی

او چاي ایندی ده  اصلینده او داغ،. یی ایله چاي آخیردی، ایریچاي اته

بو چاي هم ده بو ایکی کندین سرحددی . وار، آنجاق بیز یوخوق

داغین بیر اوزونده ارمنی کندی شاهنازار، بیر اوزونده بیزیم . ایدی

نجی -11ارمنی کندی، دقیق بیلمیرم، تخمینن . کندیمیز، جوجکند

ی دا کندین شاهنازار آدین. یوز ایللیین اوللرینه یاخین گلیبلر بوراالرا

سؤیلننلره گؤره شاهنازار ائله گلنلرین آغاسی . اؤزلرییله گتیریبلر

کیلسه آدیندا بیر تیکیلی  اونالرین دوشدویو یئرده ساری. ایمیش

ساری . جم سی اولدوغونو اؤیرنه چوخ سونراالر آلبان عابده. واردی

لر  بئله دئییرلر کی، گلمه. نین یانیندا یورد سالیرالر کیلسه

رینی بیزیم آغساققالالرین یانینا منته گؤندریرلر کی، اذن آغساققالال

-55... وئرین قونشولوغونوزدا یورد ساالق، ائله ده یورد سالیرالر

یاخین . لرله بؤیوموش بیر کنده دؤنموشدو  نجی ایللرده آرتیق دفعه

 . کئچمیشیمیز اولدوغونا گؤره دئییلنلر، سؤیلننلر هله ده آرادایدی

 75نین  خالق یازیچیسی مولود سلیمانلی: اول ایدیسانکی بیر آن  -

مدریکلیک چاغیندا عموم اوخوجو رغبتینی، . دیک ایللیینی قید ائله

داها بئش . خالق و دولتین یارادیجیلیغینیزا وئردیی قیمتی گؤردونوز

-سیندن اولوب عؤمرون زیروه. ه چاتمیسینیز-75ایل کئچمیش، 

یر شخصیت، فرد، انسان کیمی کئچمیشلر نئجه گؤرونور؟ عموماً، ب
 حال دملرینده نئجه قیمتلندیریرسیز، یاشاماغا دیَرمی؟ -اؤزونوزله حسب-اؤز

همیشه . بو سواال قیسماً ده اولسا جاواب وئردیم، منجه -

یازدیقالریمین، یاراتدیقالریمین آراسیندا اولموشام، ایندی ده 

اولدوغوم بو  یاشامیش... یازمادیم، فرقی یوخدو-یازدیم. اوردایام

سیز، خجالت دوغوران بیر کلمه بئله  عؤمورده یئرسیز، سویه

-یاشاماغا دیَر . یله دئییرم من بونو بو گون افتخار حسی. یوخدو

ایللیک عؤمرومده اؤز ایچیمده تاپدیغیم،  75بو گون، بو !   البته

یازیب راست گلدییم استعدادلی، نجابتلی، هر یئرده، همیشه -یازیب
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خالقیما درین تشکرلریمی ( سیز گؤرونسه ده سلیقه)ییان دوزن داش

سییله دوشوندوم،  بیلدیریرم، من اونون آغلییال یاشادیم، دوشونجه

آدیندا مرحوم « یارادانا عاید اوالن سمت». گوجویله چالیشدیم

خالق دا ائله او . دوستوم ناطق صفرووا حصر ائتدییم بیر یازیم وار

ه، داها دوغروسو، ناطق ده خالق اوالن دی، ناطق اوالن سمتد سمتده

یؤره یارادانیندی، اونا گؤره آیاغینی -او سمت، او یؤن. دی سمتده

میلی »آتان کیمی سنین اولمور، اونو حاالل زحمتینله، تمیزلیینله، 

گئرچک ... دی اصلینده ده بئله. بوال بیلرسن-تاپا« حاقا دوالنماغینال

 ! اوالن بودو

ون خالق دیلینه دریندن باغلیلیغی اثرلرینیزدن یازیچی اوسلوبونوز -

دیلین صافلیغینی، دوغمالیغینی قورویان . بللیدیر

« خزر»نجی ایللرده -1995حتی بیر آرا، . یازیچیالریمیزدانسینیز

آدلی خالق سؤزلریندن عبارت لغت ده درج « سؤز»ژورنالیندا 

 نه ایله باغلی ایدی بو؟ . یه باشالدینیز ائتدیرمه

« سؤز ایچینده سؤز»نین آدی  ک اؤنجه دئییم کی، او یازیایل -

بو وئریلیش . وئریلیشییله مشغولدوم« بوالق»او واختالر من . ایدی

اوچون یازیلمالییدی، « یارادانا عاید اوالن سمت»ده، دئدییم کیمی، 

هر شئي ... یعنی دیلی ده اوسلوبو دا، روحو دا یارادانا عاید

قارغا منده قوز »کویسوز، -رولمادان، هايلییدی، اوستو وو سئچیلمه

ین دیلی مطبوعاتا «یارادانا عاید اوالن سمت»، «وارسیز

کی دوغما سؤزلری گلمه  من دیلیمیزده... لییدی، گلدی گلمه

صمیمی اوالراق ... سیز هیکه-لییدیم، حیرصسیز سؤزلردن سئچمه

یانه خالق ایللیکلر بویو روحوما هوپموش داه مین. لییدیم مه آییرد ائله

یارادیجیلیغیندا اولدوغو کیمی اؤز سؤزلریمیزی سئچمک، اؤز 

چوخ دنیا -اگر بو گونوموزون اؤزونده ده چوخ... سسیمیزی تاپماق

ائله ... دیللرینده دیلیمیزین تأثیری دویولورسا، نییه ده اولماسین

« ایستکلی». دیم سؤزونو ایشلتمه« عزیز»وئریلیشین ایلک ساییندان 
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جه، اوزومو  ین نَیی پیسدی؟ بئله«ایستکلی دینلییجیلر». اولسون

نین  خالق باشی. دیم ی او سمته ایشله«بوالغ»یارادانا توتوب 

کؤورله -سؤزونو ائشیدیب کؤورله-اوستوندن اؤز دوغما سسینی

من سؤزون اصل معناسیندا خزینه اوسته ...معطل قالمیشدی-مات

سینه، نَیی وار آچیب دی، عک ائل بونو مندن گیزلتمه. چیخمیشدیم

بیریمیزی -بیز بیر. تؤکموشدو، چونکی من اونا دوغما ایدیم

-ائله او واختدان آرخایک حساب ائتدییمیز، آمما جانی... تانیمیشدیق

« سؤز ایچینده سؤز»قانی اوالن سؤزلری کتاب حالیندا توپالییب 

 ایال اجتماعیته تقدیم ائتدیم، آمما تأسف کی، دوغماالر الینه آدی

 ... دی دوشمه

دان یان «بوالق»سیزین یارادیجیلیق بیوقرافیانیزدان دانیشانالر  -

ین «بوالغ»سوال وئرسک، ( یاناشی)بونا پارالل. اؤتمورلر

 شهرتینده رولونوزو نئجه گؤرورسونوز؟ 

... نین شهرتی بیرباشا منیمله باغلیدی رادیو وئریلیشی« بوالق» -

بیری : دیرانالر اولموشدوکوي قال-دوغرودو، بیر واختالر سس

دئییردی، ییغیشیب بیر یئرده یازدیق، بیری دئییردی ائله من 

او واخت بوش سؤزلردی، دئییب، چوخ ... یازمیشام کی، وارام

سینه  چونکی اورکله گؤرولن بوتون ایشلر یییه. دیم فیکیر وئرمه

منه « بوالق»اوخشاییر؛ تانری اوزوسویونا باغیشالسین، مبارک 

ییب، ساغ اولسونالر، طاهر طالیبلی  اغینی هله ده ایتیرمهاوخشام

 ... ایال احمد اوغوز ایش باشیندادیالر

لرینی تمثیل ائدن قاراباغ   تاریخی طالعییمیزین آجی صحیفه -

نین باشالنماسی سانکی یارادیجیلیغینیزدا معین  سی محاربه

 . سوسقونلوغا سبب اولدو
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ق، چاشقینلیق ایچریسینده دوغرودو، من بیر آرا، سوسقونلو -

چاباالیا قالدیم؛ بیزیم بیر ملت، بیر خالق کیمی هئچ نَیه، -چاباالیا

هئچ کسه باخمادان آزادلیغیمیز اوغروندا آیاغا قالخماغیمیز، گؤز 

اوزه دورماغیمیز بیر ده الزیم گلدیکده -بئله قیرپمادان اؤلومله اوز

، تاریخده بیر کره لره آپاردی یی باجارماغیمیز بیزی غلبه اؤلمه

رنگلی بایراغیمیز اؤرتولردن چیخیب باشیمیز اوسته  قالخمیش اوچ

چونکی بیز ایچدن ! میز آلینمیشدی مبارزه. دالغاالنماغا باشالدی

. میز آلینمادی  آمما محاربه! گوجلویدوک، روحوموز غالیب گلدی

چونکی ایچدن محکم اولساق دا، چؤلدن داغینیق ایدیق، بیر 

ییردی، اونا  ، آرامیزا دوالن یادالر بیزی پارچاالماق ایستهدئییلدیک

نجی ایل -6516میزی   بیز اؤز محاربه. میز آلینمادی  گؤره ده محاربه

یالنیز قاری دوشمن یوخ، ...آپرئل دؤیوشلرینده گؤستره بیلدیک

بو، ! دنیانین اؤزو آیاق ساخالمالی اولدو، بویوموزو گؤستره بیلدیک

 ! انین محتشم تاریخی اثریدیعالی باش کوماند

ایت »، «ساتقین»دی، بیر نئچه  لرده امضانیز گؤرونمه بو عرفه -

 ... لریندن باشقا حکایه« آغاجان»، «درسی

اوچ اثرین اوچو ده درین معنا ...من بونو دا آز ایش حساب ائتمیرم -

لرده هر شئي  او عرفه. نین یازیالریدیر یوکلری اوالن اؤز واختی

. لی ایشه دؤنموشدو  یندی کی، یازی یازماق ایکینجی درجهائله گرگ

 ... دؤیوشمک، ووروشماق زامانی ایدی

کتابینیزدا « آند اولسون عصره»نجی ایلده نشر اولونموش -6516 -

قیرخ »: لرینیزی اوخودوق اولو اؤندر حیدر علیئو حاقیندا خاطره

چیالر و معلوم اولدو کی، بیر چوخ یازی. «ایلین یئددی گؤروشو

کیمی اولو اؤندرین سیزین ده یازیچی طالعینیزده بیرباشا رولو 

حیاتینیزین مختلف دؤنملرینه تصادف ائدن همین یئددی . اولوب

گؤروشدن هانسی بیری اولو اؤندرین اوبرازینی تاملیقال تصور 
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ائتمکده حل ائدیجی اولوب؟ و عموماً بو گوندن همین اوبرازی نئجه 

 گؤرورسوز؟ 

اولو اؤندر حیدر علیئوین گؤزونون اوجویال باخماغی بس ائدردی  -

کی، یانیلمادان اطرافی آنالسین، نینکی یازیچیالرین طالعینده، بیر 

خالق، بیر ملت، نهایت، بیر دولت اوالراق، طالعیمیزده اساسلی 

قیرخ ایلین یئددی »اولو اؤندره حصر ائتدییم ...رولو اولوب

   اونو دئییم کی، ایلک دفعه. فلی یازمیشاماثرینده اطرا« گؤروشو

کیروو . م.او زامان س...نجو ایلده گؤردوم-1963حیدر علیئوی 

-6نین  نین فیلولوگییا فاکولتیسی آدینا آذربایجان دولت اونیوئرسیتئتی

لر سئچیلیب   ایکی ایله آرتیق طلبه-بیر. نجی کورسوندا اوخویوردوم

ده  کیره. باشالمیشدیق« یه ردلشمهد»بیریمیزی تانییب، بیرلشیب -بیر

لرینده گیزلین گؤروشلر  قالدیغیمیز ارمنی ائولرینده، یاتاقخانا حجره

لیک،  گئده داها درین مطلبلره واریردیق؛ گونده-کئچیریر، گئت

میشدیک، عضولوک حاقیناجان  آیلیق، حتی ایللیک پروقرامالر ایشله

ایشلریمیزدن  گونلرین بیرینده بو گیزلین. معینلشدیرمیشدیک

منیم او واخت ایگیرمی یاشیم واردی، بیر آز ... ب خبر توتدو.ق.ک

ایندیکی . یدیک سینده آز، بیر آز چوخ، هامیمیز او یاش عرفه

آغلیمیزال اؤلچسک، بوراجان دوشونه بیلمیشدیک، بوراجان، یعنی 

ائله ده اولدو، آددیمیمیزی آتان کیمی . بیر آددیملیق

گئدن من اولدیم، بیر ده ژورنالیستیکا ایکینجی ...توتولدوق

سحر تئزدندی، یاتاقخانانین دؤردونجو ... سیندن حسین فاکولته

قورخودان ..یئو کیمدیر؟  باالکیشی-: کی قاپیمیز دؤیولدو سینده مرتبه

 ... دئییرم -منم، . یم کئیلشمیش کیمی

نین -ب.ق.جن آنالماسام دا ک باش وئرن چوخ شئیلری درینلیینه

سی انسانین   نین ضربه-ب.ق.ک: ه نه دئمک اولدوغونو بیلیرماصلیند

اؤزومه، ائله جمعیتین -جانینا یوخ، روحونا توشالنیب، دئییرم، اؤز

... بیر وار، اؤلوم، بیر ده وار محو اولماق. ده روحونا توشالنیب

 . جک یه جه، محو ائتمسه ال چکمه بئله



83 
                                                                                                                                      

Mişov Dağı  sayı  23 
 

 

. ال هارا گئتدییمی بیلمیرمی آالقارانلیق دهلیز بویو ایکی آدامین آراسی

بیردن قاپی آچیلیر، گئتدییم یئرده، . قارانلیق دوشدویو حس ائدیلیر

ایری ... جن خیلی چکیر منی ایچری اؤتورورلر، اؤزومه گلنه

یاخین . لی گئنیش اوتاقدی، من هاردا اولدوغومو آنالیا بیلمیرم پنجره

منی یاخینا لی آدام برکدن گولوب  باشدا ایلشمیش ایری جثه-! گل

 ... چاغیردی

سووئت حکومتینی »: من خیردا، تیترک آددیمالرال یاخینالشدیم

ین بو  من باخیشالری ایلییه ایشله« ...ین اوشاغا باخ ییخماق ایسته

یینی بئله آنالدیم، قورخوما پرتلیک ده  زهملی آدامین گولمه

ا سوالدان سونر-ایکی سورغو-بیر. آمما بئله دئییلمیش... قاریشدی

بایاقدان بو حسیمی . رغبتینی حس ائتدیم -اونون عکسینه سئویندیینی

. دیر ییرم، بو جور تفروعاتا وارماغیم دا اونا گؤره افاده ائتمک ایسته

حیدر : اونون کیم اولدوغونو دا یانیندان چیخاندان سونرا بیلدیم

اونون سسینده، سؤزونده، گؤرونوشونده غضب یوخ ... یئو علی

ختدان اللی ایلدن چوخ کئچیب، سیزی ایناندیریرام کی، او وا. ایدی

آرادان اللی ایلدن ده چوخ کئچیب، سسی هله ... منیم حسیم دوغرودو

سیزین گیزلین فعالیتینیزدن موسکوانین دا ...»: ده قوالقالریمدادی

عاغیللی ! یم جه یه خبری وار، آمما من سیزی موسکوایا وئرمه

سیزین ! یه حاضر اولون جه نین، گله اولون، دنیا دیللرینی اؤیره

دان،  ائله ده اولدو، سیخینتی« دئدیکلرینیزینسه هله واختی چاتماییب

یینی،  شخصاً منی هئچ واخت اونوتمادی، دسته. تعقیبدن قورتاردیق

« سس»ا، -«ییرمان دَ »ا، -«شیطان». دی مه یینی ده اسیرگه کؤمه

ئریین قارا گروه اثرلریمه گؤره اوستومه ی. رومانینا و سایره

بو مدت عرضینده من دریندن ایناندیم کی، او ... هجوموندان قورودو

یاریم عصر بوندان اؤنجه ! ییردی، ائتدی ده بیزه کمک ائتمک ایسته

جزاسی آنجاق اؤلوم اوالن خاطاالردا بولونموش گنجلره اوز توتوب 

بوردا، منیم یئریمده بیر ...»: دئدیی سؤزلری بیر ده ائشیدیرم

بو خالقا سیزین ! لتدیرردی هامینیزی باشقاسی اوال بیلردی، گوهلل

نین «بیر باشقاسی...»گئرچیی بودو، « ...کیمی اوغولالر الزیمدی
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صاباحالرا حاضر . کیم اولدوغونو تانیماغیمیزدی، گئرچک اوالن

آزادلیغین، -قازاندیغیمیز بو اوغورالرین، ! اولماغیمیزدیر

اولو اؤندرین اوزاق گؤرنلیکله ! ی بسمستقللییمیزین قایناغی ند

 ! یاشادیغی و گنج نسله یاشاتدیغی دویغوالر دئییلمی؟

یئو ائله او زاماندان ایچلرده گئدن  عموم ملی لیدریمیز حیدر علی

 ... آزادلیق دویغوالرینی حس ائدیب سئوینیردی

مولود سلیمانلی بیر یازیچی کیمی، دئمک اوالر کی، ایکی ادبیات  -

نجی ایللر و مستقللیک دؤورو -1915-1965. سی یاشاییبائپوخا

 لر سیزه نه دئییر؟  مقایسه. ادبیاتی

لره آیریلمیر، یعنی «ایزم»منیم اوچون بیر یازیچی کیمی واخت  -

صمیمی . یاشاییم، سربست اولموشام-من یازارکن هاردا یاشاییرام

یدیم، یقین کی، هئچ نه  سؤزومدو، باشقا جور دوشونسه

ایندی اؤز حاالل، مستقل دولتیمده یاشاییرام، یالنیز ... یشدیمیازمام

قدیم اولماسینی دوشونورم، بونون اوچون نه ائتمکدن  -یم ابدی، قایه

باشقا هئچ نه فیکیرلشمیرم؛ بیر وطنداش کیمی، یازیچی کیمی 

. دوغرو سؤزومدو. ییم الیمدن نه گلیرسه، اؤلوم قاریشیق، اونو ائله

ایندی هر شئي منیم . سوز دا باشقا سمت یوخدومنیم ایچیمده اون

داها گوجلو . یم اؤزوموندو، بیزیمدی، بونا گؤره داها مسئولیتلی

اولماسی اوچون دوغما دیلیمیزین گوجونو قورومالییام، هامیلیقجا 

یابانچی سؤزلره قارشی اولمالییق، اجتماعی یئرلرده ایشیمیزه 

دیَیشیب ! ییک لی دئمه-وخبورنونو سوخان یاد دیللره، هامیلیقجا ی

سوکاکالریمیزا بلکه ده قصداً یاد -لریمیزه داها دا گؤزللشن کوچه

سرت ! آدالر قویوب کورالیان یاد آدامالرا قارشی ایندی داها سرتم

 ... ده اولمالییق
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-دئدیینیز سیزین اوچون نه دیر؟ خالقین اجتماعی« مستقللیک» -

ی یارادیجیلیغیندان نئجه نین فرد سیاسی مستقللیی بیر قلم آدامی

 گؤرونور؟ 

مستقللیی تک بیر آدام اوچون ده ایضاح ائتمک اوالر، بیر خالق  -

جییک، ایکیسینده ده آزاد اولماق،  یه گله سوندا عینی نتیجه. اوچون ده

فیکریمجه، تک بیر آدام کیمی ده، . آزادلیق معناسی آنالشیالجاق

لیدی  یعنی، بیلینمه. یمدیخالق کیمی ده آزادلیغا حاضر اولماق الز

کی، مستقل اولماق اؤزباشینا اولماق دئمک دئییل؛ تک بیر آدام 

آزادلیغی اصلینده ایچیندن آزاد اوالن . اوچون ده، خالق اوچون ده

ین خالقالر  مستقل اولوب دا یاشایا بیلمه. خالق قازانیر و یاشایا بیلیر

یک، ارمنیلر  مهاوزاغا گئت. بو جور انسانالر دا وار. موجوددور

دیلر، چونکی اونالر عؤمور بویو  آزاد اوالن کیمی یاشایا بیلمه

یاالن »: بئله بیر مثل وار... سیز یاشاماغی باجارماییبالر  حمایه

مستقللیک هم ده منلیی . ارمنیلر یاالنا گئتدیلر... «آپارار، قایتارماز

 . ییندی یاشاتماقدی، اؤز کؤکون اوسته بیتیب دیکلمه

ژورنالیندا درج اولونموش « آذربایجان»نجو ایلده -1979 -

اثرینیز ادبی حیاتیمیزدا دؤنوش مقامی کیمی « ییرمان دَ »

سی آشکار فاکتالرال  اثرده سیستمین چورومه. وورغوالنیر

بوندان داها اول سیزین پروبلئماتیکا اعتبارییال داها . قاباردیلیر

بو گون نئجه . پووئستینیز درج اولونموشدو« شیطان»کسکین 

 ؟«ییرمان دَ »فیکیرلشیرسینیز، نییه محض 

 ...آردی گلن ساریدا 
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Ətayə Odər Əkbərsoy  

Nə ondansan,nə bundan! 

"Sizdənəm,yə'ni Azərbaycanlıyam.Amma Ana 

dilimi bilmirəm.Dilimi öyrənmək üçün mənə dərslik 

göndərin". 

Güney Azərbaycandan gələn bir məktubdan. 

Yad dildə məktub yazıb, qardaş öz qardaşına, 

Bu məktubu oxuyan nə kül töksün başına?! 

Hökmünə bax həsrətin, 

Hökmünə bax zillətin. 

Bəs anası yox imiş - bu zavallı millətin?!  

Bir anadan süd əmən əkiz övLadlarına 

öz dilini öyrədə? 

Bir yuvadan uçurub,bu uçuşu seyr edə?! 

Məktubunu oxudum,yazırsan ki: "Sizdənəm, 

Ancaq mən öz dilimi bilmirəm,bilmirəmsə 

Necə deyim, mən mənəm?" 

Çox gözəl e'tirafdır! 

Səhvini anlayanı düz olmazdı danlamaq. 

Günahını azaldır,günahını anlamaq. 

https://www.facebook.com/nermin.alizade.169?hc_ref=ARRD7QPAXRQMbsDhmpektNaVZ7cEPJXgTSL4jwudrsa8l5prF9EbMGCy9fzu7D-8Ahc
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Bu yaradır, 

Bu yerdə yarılanır bu yara. 

Nə deyək,nə ad verək 

Dilini bilməməklə öyünən nadanlara? 

Haqlısan ... 

Bizdən olub 

ey bizliyindən dönən, 

Səni mən bağışlaram,bağışlarmı bəs Vətən?! 

Bilmirsənsə dilini, sən Vətənin üzünə  

istəmədən ağ oldun. 

Sən özünə bir ögey,özgəyə yamaq oldun. 

Bu halınla 

sünbəyə 

nə toxmaq, 

nə də qardaş,  

tüfəngə çaxmaq oldun. 

Sən çıxmaq istəsən də özgənin əfsunundan 

Nə ondansan,nə bundan! 

Bilsən də yad dilini, lap yadın özü kimi 

Səni doğma bildimi? 

Bilməyib,bilməyəcək! 

Ona "can qurban" desən 

o, haqqını yeyəcək. 

Ürək qızdırmayacaq, sənə "özgəsən" - deyə 

Sənin özününkü də satılmış biləcəkdir, 

qardaşını özgəyə. 

Yazırsan: "Dəyişmişəm, 

Başqa gözlə baxıram indi bütün hər şeyə, 

Mənə dərslik göndərin, dilimi öyrənməyə" 
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Dərslik? 

Bu nə deməkdir? 

Kitablardan nə səmər? 

Axı Ana dilini Anadan öyrənərlər. 

Anan bunu etmədi 

O sənə öyrətmədi 

Anasının dilini.  

Anan sənə öyrətdi ağasının dilini. 

Öz doğma övladına doğma Ana dilini  

Öyrətməyən Analar, 

Bəs Ana adlanmağa sizin haqqınızmı var? 

Dilinizi danırkən, özünüzü dandınız! 

Ancaq bu alçaqlığı siz ucalıq sandınız. 

Ey kökündən ayrılıb, öz - özündən qaçaqlar, 

Əmin olun,sizi də bir zaman danacaqlar! 

Fevral 1980 

 B.Vahabzadə.  
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Novruz - Bahar Bayramından   

                          söhbət açanda Vətənimizin qeyrətli 

oğlu Şıxəli Qurbanovu xatırlamamaq mümkün 

deyil.SSRİ dövründə ilk dəfə 1967-ci ildə 

Azərbaycanda Novruz Bayramı məhz onun səyi 

nəticəsində qeyd olunmuşdur. 

Şıxəli Qurbanov — Azərbaycan yazıçısı, dramaturq, 

şair, filoloq-alim, ədəbiyyatçı, dövlət və ictimai 

xadim, filologiya elmləri doktoru, Azərbaycan 

Dövlət mükafatı və Üzeyir Hacıbəyov adına 

mükafatın laureatı. Ş. Qurbanov 1960-cı illərdə 

Azərbaycan EA-nın Dil və Ədəbiyyat İnstitutuna 

rəhbərlik etmişdir. Dəfələrlə Azərbaycan SSR Ali 

Sovetinə deputat seçilmiş, orden və medallarla təltif 

olunmuşdur. 

Həyatı. 

Şıxəli Qurban oğlu Qurbanov 1925-ci ildə Bakıda 

doğulmuşdur. 

Şıxəli Qurbanovu müasirlərindən fərqləndirən, 
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heysiyyət və ləyaqət baxımından çağdaşlarından bir 

neçə pillə yuxarı qaldıran ümdə bir keyfiyyəti vardı: 

O, heç bir üstünlüyü, imtiyazı, maaşı-muzdu 

olmayan, əksinə, fədakarlıq və məhrumiyyət tələb 

edən vətəndaşlıq vəzifəsini daşıdığı titulların 

hamısından yüksək tuturdu. 

Şıxəli Qurbanov gündəlik fəaliyyətində - çoxsaylı 

görüşlərdə, yığıncaq və konfranslarda dövlət adamı 

kimi yox, millət xadimi kimi çıxış edirdi. Çünki 

onun dövləti yox idi, o bu həqiqəti yaşıdlarından 

xeyli əvvəl dərk etmişdi. Tale onu axına qarşı 

getməyə, donuq ehkamları və əski qəlibləri 

sındırmağa məhkum etmişdi. O bu məhkumluqda 

nəsə tapmışdı. 

Mən indi artıq illərin dumanları arxasında qalmış 

1967-ci ildə orta məktəbdə müəllimlik edirdim. 

Səhv etmirəmsə, martın əvvəlləri idi. Şəhərə xəbər 

yayıldı ki, Mərkəzi Komitənin katibi şəhərə gəlib. 

Bu xəbər günün günorta çağlarında səmada çaxan 

şimşək rəqsinin effektini yaratdı. Hamı Onun 

gəlişinin təsadüf, sıradan, adi görüş olmadığını 

bilirdi. Dram Teatrında partiya-sovet fəallarının 

yığıncağında O, şəhər rəhbərliyinə (rəhbərlikdə rus 

və erməni funksionerlər yetərincə idi) milli kadrları 

yüksək vəzifələrə irəli çəkmək barədə tövsiyələrini 

verdi. Belə bir göstəriş aşırı və saxta 

beynəlmiləlçilik xəstəliyinə tutulanlar üçün 

gözlənilməz oldu. Alovlu vətənpərvər milli düşüncə 

və duyğularını açıq şəkildə dilə gətirirdi. Az sonra 
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böyük Vətəndaşın təşəbbüsü ilə Novruz bayramı 

dövlət səviyyəsində qeyd olundu. Xalq tonqalların 

işığında özünün tarixi yaddaşına - kökünə, 

mənşəyinə, ilkinliyinə və bütövlüyünə qayıtmağa 

başladı. 

1967-ci ilin Novruz tonqalları yalnız küçələri, 

meydanları yox, həm də ən başlıcası illərin 

dözülməz ağırlığı altında sıxılan, boğulan, mühitin 

qaranlıqlarına bürünən ürəkləri, beyinləri işığa qərq 

etdi. Tonqaldan ayrılan qığılcımlar, çınqıllar xalqda 

öz gələcəyinə təminatlı inam, perspektivli ümid 

yaratdı. Üstəlik Odlar yurdunda qalanan tonqallar, 

qara əllərin, qara yellərin söndürdüyü milli şüur 

ocaqlarını alovlandırdı. Tarix və milli vicdan 

müasirliyin divanında yenidən sınağa çəkildi, 

dəyərlərin yenidən dəyərləndirilməsi prosesinə təkan 

verildi. 2 Xalqın, toplumun millətə çevrilməsi işi 

yeni sürət və vüsət götürdü. Lider vaxtın nəbzini tuta 

bilmişdi. Doğrudur, bu sahədə ədəbiyyat, illah da ki, 

onun çevik və operativ janrı olan poeziya xeyli iş 

görmüşdü. Ancaq milli özünüdərkin formalaşması 

məsələsinə Mərkəzi Komitənin, xüsusilə onun 

rəhbərlərindən birinin müdaxiləsi o vaxtın 

görünməmiş hadisələrindən sayılmalıdır. 

Şıxəli Qurbanova qədər Azərbaycanın partiya 

nomenklaturasında belə bir cəsur addımı atana, 

kişilik və ləyaqət səviyyəsində fədakarlıq göstərən 

ikinci bir vəzifə sahibinə rast gəlinməmişdi. Millətin 

belindən gəlmiş, çoxillik ağrılarından doğulmuş MK 
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katibi, şair, dramaturq və elmlər doktoru bu addımı 

ömrü bahasına atmışdı. 

Az sonra o, bəzən gizli, bəzən açıq şəkildə təqib 

olunmağa başladı. Nömrəsiz maşınlar, mülki 

geyimli şəxslər Onu nəzarətə götürür, izləyir, 

əməlləri sayaq qara adamlar milli fikir öndərini 

qarabaqara təqib edirdilər. Onu balaları və ömür-gün 

yoldaşı ilə sevincini-dərdini bölüşdüyü, birgə nəfəs 

aldığı bu dünyadakı mənzilindən ayırıb gedər-

gəlməzə - son mənzilə yola salmağa hazırlaşırdılar. 

Sonucda da namərd diş həkiminin əlləri ilə başdan-

başa enerji və işıq mənbəyi olan bir insanın, 

Vətəndaşın və Millət oğlunun ömrünə nöqtə 

qoyuldu. 

Ölümü. 

Şıxəli Qurbanov uzunmüddətli fasilədən sonra 1967-

ci ildə Azərbaycanda ilk dəfə dövlət səviyyəsində 

Novruz bayramının keçirilməsinə müvəffəq 

olmuşdur. Mərkəzi Komitənin birinci katibi Vəli 

Axundov onu təhlükəli işlər gördüyü barədə 

xəbərdarlıq etmişdi. Şıxəli Qurbanov isə öz 

hərəkətlərinə görə özü cavab verəcəyini demişdi. 

Qurbanovu izahat yazmağa çağırdılar. O da Novruz 

bayramının tarixi ilə bağlı 22 səhifəlik izahat yazdı. 

Sübut etdi ki, Novruz bayramı heç də dinlə əlaqəli 

bayram deyil. 

1967-ci ilin may ayının 24-də Şıxəli Qurbanov 

dişlərini müalicə etdirmək üçün həkimə gedir və elə 

oradaca müəmmalı şəkildə vəfat edir. Həkim dişinə 
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iynə vurarkən Şıxəli Qurbanov ölmüş, həkim 

pəncərədən qaçmışdır. Ailəsi onun ölümünün dövlət 

səviyyəsində hazırlandığını iddia edir. Şıxəli 

Qurbanovun qızı Gülnarə Qurbanova: "Aydın 

məsələdir ki, Şıxəli Qurbanovu öldürüblər. O zaman 

vəzifəyə gəlmək istəyənlər dövlət səviyyəsində bunu 

təşkil etdilər. Məlum oldu ki, ona sianid turşusu 

vurublar". Bu hadisə Azərbaycan SSR Kommunist 

Partiyasının növbəti birinci katib seçkisi ilə bağlı 

plenumundan qısa müddət əvvəl baş vermişdi. 

Allah sənə rəhmət eləsin,Vətən oğlu! Məkanın 

cənnət, ruhun şad olsun! 
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 شمشیر عاشیق

 

جو۳۹۸۱اوغلو قوربان شمشیر عاشیق  دام دمیرچی" کلبجرین ایلده 

 جی ۳۸۱۱ یاشامیشدیر کندینده اولموش،آغدابان آنادان کندینده"

 ایستی کلبجرین وورغون صمد شاعیری خالق آییندا آوقوست ایلین

 اونونال گوروشرکن شمشیرله عاشیق سویوندا

 آخیجی و استعدادین یوکسک شمشیرین عاشیق.شعیرلشمیشدیر

 دییر کول لی گیرمه شمشیر" وورغون صمد گورن طبعین

 عاشیق گوروش بو.دمیشدیر"

 اتفاقی بو قدر اولنه کی قویموشدور تاثیر اله وارلیغیندا شمشیرین

 ایلک اونون .یاراتمیشدیر شعرلر سایلی چوخ اونوتماییب،حاقیندا

 عاشیق و علی عاشیق ایسه سونرا قوربان عاشیق آتاسی استادی

جی۳۸۹۱ شمشیر عاشیق نهایتا.اولموشدور العسگر  فئورال ایلین 

 آغدابان اونو .ائتمیش وفات آییندا

 تورپاغا داغیندا آدالنان قارداش یئددی کندینین
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 داواملی یولو شاد روحو.تاپشیرمیشدیالر
 شمشیردن عاشیق شعر گؤزل بیر

 لر کیشی اوالن یالتاق اوزلو ایکی
 

 َدیَمز قادینا ساتان عیصمتین

 یانی هر توتوب سسی که وار آدام

 َدیَمز آدینا شوهرتی آختارسان

 دردی چکیلمز خبیثین خائنین

 بتردی داها اؤلومدن که اونالر

 زهردی آشین نامردین یئمه

 َدیَمز دادینا آیرانین تورش تامی

 باشی گؤتورمز کؤتون یاخشیلیغین

 ناشی گئدجک دونیادان اؤلنده

 آشی لذتی بالی_یاغ ساتقینین

 

 َدیَمز جادینا یاوان ایگیدین مرد

 حقیقت بیرده دئدی دوستلوق شمشیر

 

 لعنت ،خائنه،ابلیسه خبیثه

 حورمت ائتدیگی حیانین بی سنه

 

 َدیَمز اودونا چوروموش ده مئشه



96 
                                                                                                                                      

Mişov Dağı  sayı  23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu gün görkəmli şair Nazim Hikmətin 

anadan olmasının 116-cı ildönümü tamam olur 

Bakı, 15 yanvar, XX əsr dünya ədəbiyyatının ən 

böyük şairlərindən olan Nazim Hikmət təkcə türk 

xalqının deyil, bütün Şərq xalqlarının poeziyasına 

misilsiz təsir göstərib, şeirdə yeni yollar açmış 

novator sənətkar, əsrin klassikidir. O, özünün 

romantik ruhlu, coşqun pafoslu, dərin məzmunlu 

əsərləri ilə müasir türk ədəbiyyatının inkişafına 

böyük təkan verib. Nazim Hikmət həm mübariz 

ictimai xadim, həm də istedadlı şair və dramaturq 
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idi. Lakin poeziya onun yaradıcılığının ana xəttini, 

istedadının ən qüvvətli istiqamətini təşkil edirdi.  

xəbər verir ki, bu gün türk inqilabi poeziyasının 

banisi, şair, dramaturq, ssenarist, Beynəlxalq Sülh 

Mükafatı laureatı Nazim Hikmətin doğum günüdür. 

Nazim Hikmət 116 il bundan öncə yanvarın 15-də 

Selamik şəhərində dünyaya göz açıb. O, 1918-ci ildə 

İstanbulda Hərbi Dənizçilik məktəbinə daxil olub. 

Həmvətənlərinin acınacaqlı həyatını kiçik 

yaşlarından hiss edərək Türkiyənin xarici 

müdaxiləçilər tərəfindən işğalı əleyhinə şeirlər 

yazdığı, inqilabi hərəkata qoşulduğu üçün 1919-cu 

ildə məktəbdən xaric edilib. Bütün yaradıcılığını 

xalqının azadlığı, xoşbəxt həyatı uğrunda 

mübarizəyə həsr etdiyi Vətənini, xalqını sevdiyinə 

görə şair iztirablı, tufanlı, qasırğalı bir həyat yolu 

keçib, fasilələrlə ömrünü məhbəslərdə keçirib, 

qürbətdə yaşamağa məcbur olub. Şair şeirlərinin 

birində bunu belə ifadə edib. 

Bağlısan deyə ölkənə, 

Dünyaya, insana, 

Ya boğazdan asılarsan 

Ya atılarsan zindana. 
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Şairin “Sərvlikdə” adlı ilk şeiri 1918-ci ildə “Yeni 

məcmuə” jurnalında dərc olunub. 1921-ci ildə 

Moskvaya gələrək Şərq Zəhmətkeşlərinin 

Kommunist Universitetində oxuyub. 1924-cü ildə 

Ankaraya qayıdıb və həbs edilib. Bir müddət sonra 

azadlığa çıxaraq qəzet və jurnalda çalışıb. 1925-ci 

ildə qiyabi olaraq 15 il həbsə məhkum edilən Nazim 

Hikmət 1927-ci ildə yenidən gizli yolla Moskvaya 

gəlib. Onun 1926-cı ildə yazdığı ilk poeması “Neft 

dünyasına səyahət” - Bakı neftçilərinə həsr olunub. 

Bir il sonra ilk dəfə Bakıya gəlir. Bakını, Xəzəri 

görəndə ona elə gəlib ki, mühacirliyi yarıb öz doğma 

diyarına qayıda bilib. Özünə doğma bildiyi bu 

diyarda unudulmaz anlarını yaşayıb. 

Şairin 1928-ci ildə ikinci Vətəni saydığı 

Azərbaycanda ilk kitabı - “Günəşi içənlərin türküsü” 

nəşr olunub. Nazimə həsr olunmuş ilk məqaləni də 

Bakıda dövrün görkəmli tənqidçisi Əli Nazim yazıb. 

Məqalə “Günəşi içirik... günəşlənirik” adlanırdı. Əli 

Nazim böyük türk şairinin çağdaş Azərbaycan 

şeirinə göstərdiyi təsiri xüsusi vurğulayıb.  

Onun şeirləri içərisində xüsusi yer tutan “Bayram 

oğlu”, “Arpa çayının iki yanı”, “Xəzər”, “Neftə 
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doğru” əsərlərinin mövzusu Azərbaycanla 

əlaqədardır. 1929-1932-ci illərdə yazdığı “835 

misra”, “Baron-3”, “1+1=1”, “Səsini itirmiş şəhər” 

kitabları, “Jakonda” və “Şi- Ya-ıı” poeması, 

“Berinci özünü niyə öldürdü” mənzum romanı ilə 

imperializmin müstəmləkə siyasətinə qarşı çıxıb. 

1936-cı ildə yazmış olduğu “Alman faşizmi və iraq 

nəzəriyyəsi” adlı məqaləsində şair faşizmin dünya 

azadlığı iddialarını ifşa edir, bütün mütərəqqi 

bəşəriyyəti insanlığın bu qəddar düşmənlərinə qarşı 

mübarizəyə çağırıb. Həmin il şairin Türkiyədə 

sonuncu şeirlər kitabı - “Şeyx Bədrəddin haqqında 

dastan” nəşr olunub. Dastanda orta əsərlərdə türk 

tarixində baş vermiş kəndli hərəkatından bəhs edir. 

Nazim Hikmət 1938-ci ildə saxta bir ittihamla 

yenidən həbs olunub və 28 illik məhbəs cəzasına 

məhkum edilib. Həbsxanada məşhur “İnsan 

mənzərələri” epopeyasını, “Həbsxanadan 

məktublar” silsiləsini, “Məhəbbət əfsanəsi”, 

“Yusiflə Züleyxa” pyeslərini və başqa dəyərli 

əsərlərini yazıb. 1950-ci ildə əfv edilərək azadlığa 

buraxılan Nazim Moskvaya köçüb. Bu dövrlərdə 

“Türkiyədə”, “Qərib adam”, “İvan İvanoviç vardımı, 
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yoxdumu” bir çox şeir və poemalarını, 

dramaturgiyaya dair məqalələrini qələmə alıb. 

Nazim Hikmət həm də istedadlı nasir idi. 

“Romantika” romanı onun çox qüvvətli nəsr 

əsəridir. Romanda Nazim Hikmətin inqilabi 

fəaliyyəti, Moskvada təhsil alması, yaşamağın gözəl 

olduğunu bilən və onun gözəlləşməsinə can atan 

insanların mübarizəsi əksini tapıb. Ədibin romanı 

əsasında “Yaşamaq gözəldir, qardaşım” filmi 

çəkilib. 

Böyük ədibin yaradıcılığında dram əsərləri də 

mühüm yer tutur. Onun pyesləri dəfələrlə 

Azərbaycan teatr səhnəsində tamaşaya qoyulub. 

Şair ikinci dəfə Bakıya 30 il sonra gəlib. Öz 

məmləkətindən sonra heç bir torpaq ona Azərbaycan 

qədər doğma olmayıb. Nazim Türkiyənin ətrini bizə 

yetirən, canımız qədər doğma olan türk dilini 

ölümsüz şeirləri ilə bizə çatdıran milli ruhlu, qüdrətli 

şairdir. Şair Bakını İzmirə bənzədirdi. Ona görə də 

Bakı, Xəzər haqqında təsirli şeirlər yazardı. Bakı 

həm də şairə ona görə doğma gəlirdi ki, burada onun 

şeirlərini saatlarla, doymadan dinləyəcək geniş 

dinləyici kütləsi, qiymət verə biləcək şair, yazıçı, 
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bəstəkar, alim dostları, bütün Azərbaycan xalqı 

vardı. 

Bəstəkar Arif Məlikovun Nazim Hikmətin librettosu 

əsasında yaratdığı “Məhəbbət əfsanəsi” baleti 

dünyanın bir çox ölkələrində tamaşaya qoyulub. 

Heykəltəraş Münəvvər Rzayeva şairin büstünü, 

Toğrul Nərimanbəyov və başqa rəssamlar portretini 

yaradıblar. 

Şair həyatının son günlərində Vətəndə olmaq, 

öləndə Anadolu məzarlığında - məzar daşı da 

istəməyərək, uca bir çinarın altında uyumaq 

arzulayıb. Ancaq şair doğulduğu torpaqdan çox 

uzaqlarda, qürbət diyarda - Moskvada 1963-cü ildə 

Vətən həsrəti ilə əbədi dünyasına qovuşub. 

Məşəqqətli, qasırğalı bir həyat yolu keçmiş Nazim 

Hikmət insan dünyasının zənginliyini, duyğu 

aləminin incəliklərini, həyatın mürəkkəbliyini, 

dünyanın təzadlarını bütün dolğunluğu ilə əks etdirə 

bilən və türk şeiri tarixində əbədiyaşar qalacaq 

korifey bir sənətkardır. 
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 تکم چی اردبیلده 

 آیین تکم چی

ا با زبان شیرین و آهنگین در شهر و روستا مي وقتی صداي تکم چي ه

پیچید، به مردم نوید آمدن بهار را مي دهدتکم خوان ها معموال از 

ها مي آیند و اشعاري را درباره نوروز ، زایشو نوزایش مي کوهستان

 .خوانند و عالمت مشخصه آنها نیز همین بز تزیین شده و تکم است

داستانها آمده و یکي از اساسي ترین در اکثر ( آذربایجان)بز در تاریخ 

مولفه هاي اسطوره اي و به معني برکت و زایش است و بر اساس 

تصاویر به دست آمده از دل غارها ، در دوران قبل از شهرنشیني هم 

 .اهمیت آن شناسایي شده بود

انسان عهد باستان براي رسیدن به پاسخها و غلبه بر ترس خود همیشه در 

ره ها، آیین هایي را انجام مي داده که آیین تکم خواني نیز ارتباط با اسطو

 .یکي از اشکال نمایشي آن در منطقه آذربایجان محسوب مي شود

بر . تکم آییني است که چند روز مانده به چهارشنبه سوري اجرا مي شود

اساس رسمي دیرین در خطه آذربایجان در اسفندماه هر هفته جشني براي 

ر پا مي شود و معموال مردم این جشنها را از اولین استقبال از بهار ب

( چهارشنبه دروغکي)“ یاالنچي چرشنبه”چهارشنبه اسفند معروف به 

 . شروع مي کنند

کول ”است ، سومین چهارشنبه نیز “ خبرچي”دومین چهارشنبه که به 

گول ”و چهارمین چهارشنبه نیز ( چهارشنبه خاکستري)“ چرشنبه

 . گفته مي شود( چهارشنبه گل)“ چرشنبه

تکمچي ها و تکم گردانان در بین دو چهارشنبه آخر یعني کول چرشنبه و 

گول چرشنبه مي آیند و اشعارشان را خوانده و مژدگاني آمدن عید و فرا 

 رسیدن نوروز را مي گیرند
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 بیزیم یئرده یومورتاني یویارالر 

 اوندان دؤنوب یئددي رنگه بویارالر 

 یئددي سینده تحویل اوسته قویارالر 

 سیزون بوتزه بایراموز موبارک 

 آیوز ، ایلوز ، هفتوز گونوز موبارک

 

 چیلله، قاری، قار، قارپیز، قیش

 ناصر منظوری

 

(چله =  چیلله ) 
و نیز ( در اینجا زه کمان)در ترکی یای یعنی کمان، چیلله نیز یعنی زه 

و نیز معناهایی که گفته )اختن تیر، محل زه برای گذاشتن تیر در موقع اند

تیِر کمان)، اوخ یعنی تیر (خواهد شد )  

 

-از این رو وقتی گفته می. شودگفته می" یای"در ترکی به تابستان نیز 

چلّه")سییایین چیلله"شود  ی کشیدگی نهایی کمان تداعی کننده)، (تابستان 

ستان که چهل و پنج یعنی نهایت و اوج کشیدگی تاب( به هنگام انداختن تیر

 روز رفته از تابستان است

 

نیز به معنای کشیدگی نهایی سرما است ( ی زمستانچلّه)سی قیشین چیلله

کیچیک )یکی بیست روزه ( بؤیوک چیلله)که دو تا است یکی چهل روزه 

رسدیعنی زمستان دوبار به اوج می(. چیلله  

 

) چیلله گئجه -چیلله گئجه"شود می وقتی گفته( شب دارای کشیدگی نهایی

تحت تأثیر _ولی . در واقع یعنی نهایت کشیدگی شب( شب چلّه" )سی

شود که البته ی زمستان تلقی میبه معنای شروع چلّه_ تفسیرهای رایج

 اینگونه نیست

 

محل نشستن ته تیر "و " زه کمان"که معنای " ِچلّه"یا " چیلله"اینکه چرا 
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، "بلندترین شب"دگی را در مورد و مآال مفهوم نهایت کشی" در کمان

که دقیقا معادل" )شدت زمستان"و " شدت تابستان"  “climax” _ ی نقطه

" چهل"بایستی با عدد ( های یونانی و التین استآمده از زبان_ اوج

اند و خود نیز توجیه و تفسیر نمود کاری است که روشنفکران پرداخته

 بایستی جوابگو باشند

 

یی یاد شدهبا واژه" چلّه"یا " چیلله"ی ژهبدون هیچ تردیدی وا  

“climax” باشداز یک ریشه و منشأ می  

نیز گفته شده . باشدمی" انتقال"دارای مفهوم ( ل)قبال بحث شده که صدای 

پس . که تکرار یک صدا مفهوم استمراِر تکرارِی حرکت و عملی را دارد

انتقال به تکرار  دارای مفهومی است که در آن عمل" چلّه"یا " چیلله"

که در آن عمل انتقال و تکرار " پلّه"یا " پیلله"درست مثل . افتداتفاق می

نیز داشته باشد آنوقت پرسیدنی " چهل ال"معنی " چلّه"اگر . افتداتفاق می

چیست؟ " پلّه"از کجا آمده و دوم اینکه معنای " چهل"است که اوال خود 

حاصل شده است" هچیلل"از " چهل"منطقی است بپذیریم که   

اندفقط فراموش نشود که ادیبان منکر وجود تشدید نیز در فارسی شده  

یاتیمولوژیست انگلیسی واژه (John Ayto) اما جان آیتو  “climax” 

اوال شما این مورد را با . داندمی (-kli) را نهایتا از منشأ هندو اروپایی

د که دقیقا دارای عناصر تطبیق دهید خواهید دی" چلّه"یا " چیلله"ی واژه

 فونتیکی مشابهی هستند

یگویند که واژهباز می  “lean”  نیز از همین ریشه " تکیه دادن"به معنی

مفهوم محل نشستن ته " چلّه"یا " چیلله"شوید که چرا در متوجه می. است

 تیر در کمان نیز مستتر است؟

 

" رتابِی توام با زدِن پ)به معنای " چیلمک"اسمی است که از فعل " چیلله

به ( دولک-الک" )آغاج-چیلینگ"در بازی . ساخته شده است( ضربه

( چوبدستی" )آغاج"با ( دولک" )چیلیه  "یا " چیلیک"یا " چیلینگ"زدن 

بزن بیاد!" )چیل گلسین: "شوداز این فعل استفاده می !) 

" نیز از این فعل شاخته شده است" چیلینگ  

" در آن ریگِ کوچکی بین پشت ناخن اسم تلنگر شدید است که " چیلَمک

یا . شودسبابه و نوک انگشت شست قرار گرفته و به شدت پرتاب می
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شودبه نیت پخش کردن و افشاندن آب زده می_تلنگری که بر سطح آب   

افشاندن آب توأم با " )َمکچیله"شکل دیگری از این فعل نیز هست که 

است( ضربه  

" : است، حتی به این شکل( چلّه" )هچیلل"نیز از سیستم ( پلّه" )پیلله

پیلوو" " (pilov)  چیلوو"و " (çilov) [ نیز از یک شیوه و [ پُلو و ِچلو

آوردن این مثال از آن جهت الزم . شودسیستم تولید واژگان استفاده می

همانگونه . بود تا در پیگیری سیستم واژگانی دچار سهو و لغزش نشویم

چـِ "و " پـُ : "ها دچار تغییر شدهکنید در فارسی مصوتکه مالحظه می " 

 

دقت کنید که ( ی بیشترجهت مطالعه)های دیگری از این دست به مثال

سیلی )، شیلله (پلّه)، پیلله (چلّه)چیلله : چگونه سیستم ترکی ثابت است

نوعی )، هؤرره، هوررا (گولّه، گلوله)، گولـله (سیلی)، سیلله (آبدار

احتماال تبدیل به )، شوررا (یرهش)شیررا ( ی روستاییغذای ساده

(. . . آورندنانی که به صورت ساندویچ در می)، بلله (شده" شوربا"

چیزی که [ که عالمت تعدی است" ت"به خاطر وجود ]_فتیله " )پیلته"

ی فارسی نیز احتماال از این سیستم "گلّه(. "شودبه تدریج پایین آورده می

( آمده-هم" )گلله( "آمدن" )مکگل"است که در این صورت باید از فعل 

، نیز واژه(کلّه)کلله . ایجاد شده باشد از این مجموعه است " قلّه"عربی  

 که نشانگر قدیمی بودن این ساختار واژه ساز است

 

" چیلله گئجه"چرا در !( هندوانه خوردن! )کیئمه" قارپیز قارپیز  "

شودخورده می( هندوانه)  

بحث از گریز از تراژدی بازهم صحبت از این مطلب در کتاب بعدی در 

ی بسیار مهم که شد به نکته" چیلله گئجه"ولی چون سخن از . خواهد شد

این نکته عبارت از این است که . شودمربوط به بحث ماست اشاره می

ای که دارد دارای اسم خوردنی مورد نظر در ارتباط با کاربرد اسطوره

 معناست

های این منطقه و اروپا نشان اغلب زباندر " هندوانه"های بررسی نام

دهد که نام مورد استفاده در ترکی قابل استنادترین واژه در بررسی می

 مفهومی نام این صیفی است

، (است" ره آوردی از هند"چیزی که " )هندوانه"برای مثال در فارسی 
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) (water melon) در انگلیسی -مالحظه می. شودگفته می( صیفِی آبکی

ی هر دو توضیحی هستند و معنای مستقیمی ندارند که رابطه کنید که

در روسی. ای این صیفی را با آن مورد بررسی قرار دهیماسطوره  

арбуз (arbuz)و در یونانی ικαρπούξ (karpozi) شود و گفته می

در . اندترکی مشتق شده" قارپیز"گردد از همانگونه که مالحظه می

قرار استمغولی نیز داستان از همین  : tarbos  آن هم همریشه با ترکی

 است

 

ای ی جغرافیایی واژهتوان چنین نتیجه گرفت که در این محدودهحداقل می

ی ای این صیفی قابل استناد باشد غیر از واژهکه برای توجیه اسطوره

دلیل دیگر قابل استناد بودن نام ترکی آن . وجود ندارد" قارپیز"ترکی 

بندی وجود سیستم آوایی در دسته_ صل دو گفته شدهمانگونه که در ف_

بندی خود را جات با دستههاست؛ در این مورد صیفیای پدیدهمقوله

یا خیرا، خیرچا، خیار "( ق"شروع با )قوون، قاباق، قارپیز : داشتند

خ"شروع با ) ") 

1)ی رابطه ) 

 

 :هارمونی آوایی
ها بنابر در ترکی هارمونی مصوتی وجود دارد، یعنی مصوت

هایمصوت: )شوندخصوصیات آواشناختی خود به دو دسته تقسیم می  a, 

ı, o, u هایبا یکدیگر و مصوت  ə, e, i, ö, ü نیز با یکدیگر به کار می-

 (.روند

با " پ"در ترکی هارمونی مصوت ـ صامت نیز وجود دارد، مثال صدای 

. رودمی ی دوم باال به کاربا دسته" ب"ی اول باال و صدای دسته

متأسفانه این قانون امروزه در زبان استاندارد ترکی آذربایجانی رعایت 

-ها در قدیم و طبق قاعدههای زیر به دلیل اینکه این واژهدر واژه. شودنمی

اند این قاعده رعایت شده استی طبیعی زبان ساخته شده  

به سیستم زیر توجه شود" قارپیز"ی برای معنا کردن واژه  

 قارپیز

 یارپیز

 پیرپیز
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 تربیز

َسـبیز: شودتلفظ می)بیز سه ) 

َجـبیز: شودتلفظ می)بیز جه ) 

 مؤبیز

/ و/به / ب/صدای _ مثل، مؤبیز_بنابر قانون هارمونی آوایی در برخی 

به شکِل زیر. تبدیل شده  

 

ویزجه  

 مؤویز

 

کنیماکنون لیست باال را از نو مرور می  

 

هندوانه_پیز + قار)قارپیز  ) 

( برف: قار ) 

پونه_پیز + یار)یارپیز  ) 

 (. . . :یار)

با مصوت_پیر )پیرپیز  /ı/_ + ی معموال خشک وحشی نوعی بوته_پیز 

پیز+ _ که همانند موهای خشک و وز وزی است ) 

( ی ظاهری، به هم ریختهآشفته: پیرتالشیق"از : پیر ) 

های منشأ نام تبریز، خصوصا یکی از احتمال, خربزه_بیز + تر)تربیز 

 (اینکه تبریز محل باغ و بستان بوده

( ؟: تر ) 

این نام نیز به احتمال قریب . نام دهی در نزدیکی میانه_بیز + سـَ )بیز سه

-به یقین مرتبط با موردی با منشأ گیاهی است و معنای سبز و خرم هم می

فارسی باید از آن گرفته شده " سبز"در این صورت . تواند داشته باشد

 (.باشد

( ؟: سـَ  ) 

دانم این واژه از ترکی به عربی رفته و آنگاه من نمی_گردو )ویز جه

شده یا برعکس از عربی آمده و در ترکی به شکل ساختار ترکی " جوز"

 (.درآمده

( ؟: جـَ  ) 
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مویز_بیز + مؤ )مؤویز  ) 

( درخت انگور، تاک: مؤو ) 

 بنابر هارمونی_" ـبیز"یا " )ـپیز"شود پسوند همانگونه که مالحظه می

-هایی با منشأ گیاهی به کار میپسوندی است که با مواردی از اسم( آوایی

رودالبته معتقد نیستم که صرفا در این مورد به کار می)رود  .) 

 

-محرز می( برف" )قار"ی هندوانه را با این بررسی و مرور رابطه

که از شب چلّه شروع )تا شروع زمستان " قارپیز"پس نگهداری . سازد

ای ماست و در این حین نام ی تفکر اسطورهای از زنجیرهحلقه( شودمی

کامال با مسما است" قارپیز"  

یعنی بایستی به . اسم خوردنی مورد نظر خود گویای کاربرد آن است

دلیل تئوریک این کار در کتاب سوم این . )فصل برف و یخ رسانده شود

 (.مجموعه ارائه خواهد شد

 

صرفا دارای همین ارتباط است؟" قار"ا ب" قارپیز"ی اما آیا واژه  

تر از این ارتباط در جواب این سوال باید گفته شود که مسأله کمی عمیق

گردد که واژگان اینچنینی را عیمق بودن مسأله به سیستمی برمی. است

گیرددر بر می : 

 

زمستان)قیش  ) 

برف)قار  ) 

عجوزه)قاری  ) 

پیر شدن)قاریماق  ) 

ها استهای گیاهی که توأم با سفت شدگی آنفتپیر شدگی با)قارتیماق  .) 

نفرین)قارغیش  ) 

پیکان، نوک تیر)قارغی  ) 

شومی، نحوست)قارانات  ) 

بار بر کسیبالی شوم، مستولی شدگی فاجعه)قـادا  ) 

کشتار کردن)قیرماق  ) 

گرم شدن)قیزماق  ) 

مربوط به صدای _در قسمت دیگر این فصل " قر دادن)"قیر وئرمک 
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سیندیرماق: "رقصیدن مطرح خواهد بود بازهم_ "س" ") 

طرح و توطعه)قُورغو   “plot”) 

رخو  ترس)قو  ) 

فریاد کشیدن شدید)قیشقیرماق  ) 

هار شدن)قُودورماق  ) 

هار)قُودوز  ) 

سگِ ماده، گرگِ ماده، کفتاِر ماده)قانجیق  ) 

قربان)قُوربان  ) 

برفی که به شکل ِگرد بوده و سفت است)قیرو  ) 

تآخرین نوب)قاران  ) 

آخرین نوبت)قیققی  ) 

هندوانه)قارپیز  ) 

قرمز)قیرمیزی  ) 

مبارک، خوش یمن)قُوتلو  ) 

 

. . . ...... 

 

ها دارای ارتباط سیستماتیک با شود که چرا این واژهحاال معلوم می

ای دارندیکدیگر بوده و توجیه دقیق اسطوره  

دو ی زمستان ای آذربایجان دو چلهدر اسطوره شناسی و تفکر اسطوره

( لحاف" )یورغان"های ها با تکاندن پنبهآن. هستند( قاری)خواهر پیر 

ریزندمی( برف" )قار"خود   

 

سفیدی آن و سفیدپوش کردن اشیا، و ( برف" )قار"های یکی از ویژگی

-نیز از باال دارای گیس( عجوزه، پیرزن" )قاری. "ها از باالستانسان

ها که گیس پس آن قدیم قدیم( .گویی برف نشسته است)باشد های سفید می

شده باعث ایجاد این تفکر ها همچون برف از سرشان آویزان میپیرزن

ای گشته استاسطوره  

 

های دور طول در اینجا توضیح مختصری داده شود که در آن گذشته

آنقدر باال نبوده که  (life expectancy) میانگین عمر و یا انتظار عمری
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تصور بر . به کرات در منظر دید مردم باشدموی سراسر سفید یک زن 

های خیلی خیلی دور پیدا شدنی از این دست این است که در آن گذشته

سال بوده  11" انتظار عمر"گویا زمانی . )بایستی هم غیرعادی بوده باشد

ای از کشورها حتی باالتر از که اگر با انتظار عمری کنونی که در پاره

شودتر مینوقت مطلب مشخصسال است مقایسه شود آ 15 .) 

 

" اما واژه چیست؟" قارغی  
" اینجاست که مجبور هستیم به . یعنی پیکان و یا نوِک تیر" قارغی

" چیلله"های زمستان رجوع کنیم و توجه داشته باشیم که (چله)ها "چیلله"

. یعنی کشیدگی نهایی کمان و در اینجا یعنی کشیدگی نهایی کمان سرما

" قارغی"آید باید که نامش در می" قاری"پیکانی که از کمان پس تیر یا 

به معنای " قارغیش"و ( نفرین کردن" )قارغیماق"جالب اینکه . باشد

دهندـها مرتب انجام می"قاری"است کاری که " نفرین"  

 

مقابله کنید ( پیکان" )قارغی"را با ( نفرین کردن" )قارغیماق"حاال فعل 

عهمند بودن مجموتا سیستم ای خود را بیشتر نشان دهدتفکر اسطوره   

قرار ( تحسین و دعا" )آلقیش"مفهوم ( نفرین" )قارغیش"ی مقابل نقطه

مطرح شد" آلما"دارد که در قسمت   

 

( برف" )قار"صرفا با " قارپیز"توان دقت داشت که ارتباط حاال می

است  ایی اسطورهای دارد که یک مجموعهنیست بلکه ارتباط با مجموعه

" قیش"حتی نام این فصل . و واژگان مرتبطه پیوستگی سیستماتیک دارند

" قارغی"، (برف" )قار"های آن ، اسلحه"قاری"های آن ، الهه(زمستان)

" قیرغین"در نتیجه ( بالی نحس" )قادا"، (نفرین" )قارغیش"، (تیر)

و دست آخر چیزی که بر این نحوست، شگون و یمِن خوش (. . . کشتار)

هندوانه" )قارپیز"آورد یعنی می )  

 

توان صداهای آن را پیدا کنم منتها می" قیش"ام مفهوم من دقیقا نتوانسته

 :را تحلیل مفهومی کرد

“q” : قطعیت، اشتقاق 

“ı”: پایین 
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“ş”: مورد مرتبط شونده 

ی تهدید کننده داردای است که ارتباط شدیدا قاطعانهپدیده" قیش"پس   

برف" )قار"م با همین روش مفهو )  

“q” : قطعیت، اشتقاق 

“a”: باال 

“r”: حرکت 

 

ای است که رفتار اشتقاقی قاطع از باال داردپدیده" قار"پس   

" است یعنی " قیش"و " قار"ی این وضعیتی که یعنی ایجاد کننده" قاری

النوعرب"و یا " الهه"چیزی مثل  " 

 

فِری"رب همان در فرهنگ غ" قَری"یا " قاری"ناگفته معلوم است که  " 

(fairy)  منتها با وضعیتی که در سیستم . است" پری"و در فارسی

 واژگانی است معلوم است که منبع و منشأ از کجاست

 

" تاری"نقطی مقابل " قاری"تواند مطرح شود که آیا حاال این سوال می

یا " تان"ی ایجاد کننده" تانری"نیست؟ به این معنا، همانگونه که ( تانری)

. باشد" قار"ی تواند به مفهوم ایجاد کنندهنیز می" قاری"است آیا " اند"

رسدظاهرا که استنباطی است منطقی و دلیلی بر علیه آن به ذهن نمی  

 

در " پ"به احتمال زیاد به خاطر وجود صدای مرکب " قارپیز"مفهوم 

از آن صدای " و"، "ب"، "م"که صداهای " )پیز"هجای دوم یعنی 

ی تواند مفهومی معادل نفی کنندهمی( ابل حصول استق" پ"مرکب 

ی شدت و تواند خنثی کنندهمی" قارپیز"پس مفهوم . داشته باشد" ـمز"

باشد" قار"شرارت   

به دست می آید که نفی کننده( قرمز" )قیرمیزی"از اینجاست که مفهوم   

 بدی و نحوست است

 

9)ی رابطه ) 

متقابل و یا عکس نسبت به صدای معنای " ز"از لحاظ مفهومی صدای 

مثل. کندایجاد می" ر"  
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یازماق← یارماق   

رماق  زماق← یو  یو   

 

ی ، به واژه(کشتار کردن" )قیرماق"توانید همین بحث می در ادامه

از زمستان " کشتار"توجه کنید که ابتدائا مفهوم ( گرم شدن" )قیزماق"

واقعا هم . است( شدن گرم" )قیزماق"ی مقابل آن حاصل شده است و نقطه

از تابستان به " شر"ی در مقابل چنین فاجعه ای بایستی که خنثی کننده

 زمستان نگهداری شود

 

" قیریلماق"و در پی آن ( کشتار کردن" )قیرماق"ی راستی این واژه

چه شومی و . کی و تحت چه شرایطی بار آمده است( کشتار شدن)

ی باعث ایجاد چنین واژگانی با های سختهایی از چه نوع زمستانشرارت

ای گشته است؟ چه حسرتی نسبت به سرخی و گرمای چنین بار اسطوره

در البالی _شده است که اینگونه در انبارهای کاه تابستان احساس می

اند؟ و آنهایی که موفق به کردهاقدام به نگهداری هندوانه می_ کاه

از آن را به در و  شدند تکه های کوچکینگهداری آن تا شب چله می

دادندهمسایه و اطرافیان می  

 

هاییچه زمستان!!!!! برررررر  

ها و ی بررسی آوایی ـ مفهومی واژگان ترکی نشان از زمستاننتیجه

این حوادث تفکر . سرماهای وحشتناک، شوم، غّدار و کشتار کننده دارد

ای خود را نیز بار آورده استاسطوره  

باز هم از " گریز از تراژدی"در مبحث . ه استبحث هنوز به پایان نرسید

3کتاب )این مورد صحبت خواهد شد  )  

 

یعنی شدت سرما در دو اوج مطرح . در زمستان دو تا چله وجود دارد

چله" )سینین چیللهبؤیوک باجی. "ها دو خواهر هستنداین. است خواهر  

" سیچیللهنین کیچیک باجی"و ( چله بزرگه" )بؤیوک چیلله"یا ( بزرگه

چله)   (خواهر کوچکه 

کشد به کشند منتها کمانی که خواهر کوچکه میها کمان میهر دوی آن

العاده زیاد و در نتیجه هم آمدگی دو سر کمان به گی فوقدلیل کشیده
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. شود ولی شدت کشیدگی بسیار زیاد استهمدیگر از عرض کمان کم می

و به خواهر بزرگه در ی ااین را از غضب خواهر کوچکه و از طعنه

توان دریافتپایان چله بزرگ می : 

" ده لرین الین خمیرده، قاری الرین الین هیزهگلین! دینگلدین نئیله

 "!قُوروتدون

( ها را در هنگام مگه تونستی دست عروس! آمدی مگر چکار کردی

ها را در داخل خمره بخشکانیخمیرگیری، دست پیر زن !) 

 

کند بلکه به این مضمون طعنه ت سوال مطرح نمیها را به صوراین گفته

پس بایست و تماشا کن که من چگونه این کارها ! تو نتوانستی"زند که می

 "!را انجام خواهم داد

-خواهر بزرگه در جواب به ساده لوحی خواهر کوچکه می خندد و می

الر: "گوید برو که !" )گئت کی عؤمرون آز اوالر، سنین دالین یاز او 

یعنی عمر تو و شرایط به تو !( کوتاه است و پشت سرت هم بهارهعمرت 

ها را نخواهد دادی این حرفاجازه  

 

ای که پیش حاال سوال منطقی. است" لشگر"به معنای " سو"دانیم که می

" لشگر"به معنای " سو"و " سرما"یعنی " سویوق"آیا : آید این استمی

اند؟از یک واقعیت ایجاد نشده  

، (بیان کردن)مک ، سؤیله(حرف، کالم" )سؤز"های رد واژهاحتمال دا

نیز از این ( مورد بحث در فصل یک_فحش دادن )سؤیمک، سؤگمک 

ها احتمال دیگر که منتظر تحقیق و بررسی منبع حاصل شده باشد و ده

النوع ی ربعجوزه" )قاری"های یک تواند ویژگیموارد زیر می. است

یا نیکی باشددر تقابل با آسمان ( سرما  

لشگر)سو  ) 

در ادبیات از کجاست؟" لشگر سرما"این همه ترکیب ( )سرما)سویوق  ) 

حرف، کالم)سؤز  ) 

بیان کردن، گفتن)مک سؤیله ) 

فحش دادن)سؤیمک  ) 

دم فرو بستن)سوسماق  ) 

های آن مخصوصا شکافتن لحاف جهت ریختن پنبه_شکافتن )سؤکمک 
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برف"یعنی  ") 

افشاندن)سپمک  ) 

افشاندن و به دست باد سپردن) سووورماق ) 

افشاندن به صورت پخش و پال)له مک سپه ) 

هدف سگسانان و گربه سانان ولی در اصل گشتن ظاهرا بی)سٍولنمک 

های گرگ و عجوزهای گستناز دید اسطوره. دارای نیت ) 

هایش گویی در رقِص خاصی که حرکت_شکستن، رقص )سیندیرماق 

نوعی رقص . پذیردها صورت میاندام ی جابجایی محل اتصالنتیجه

 (هیجانی عجوزه

تبعید)سٍورگون  ) 

سیل)سئل  ) 

! نوعی دوختن است مخصوصا دوختن لحاف" سیریق)"ک سیریق چکمه

همانگونه " دمار از روزگاِر کسی در آوردن"یعنی " کسیریق چکمه"

" دوختن لحاف"ها و "زن"ی مربوط به شود از یک واژهکه مالحظه می

 ( شوداستفاده می

 

. . . . . . 

 

ها در توانم به جارو سوار شدن عجوزهی لغات باال، من نمیو در ادامه

ها و نتیجتا، به واژه های مرتبط ترکی با آن تفکر اروپا و یا بهتر انگلیسی

 قضیه فکر نکنم

راندن)، سٍورمک (جارو)، سٍوپورگه (جارو کردن)سٍوپورمک  ) 

 

باید فعل توانید حدس بزنید که چگونه میمی( 3)ی طهحاال با توجه به راب

تواند حاصل از این منبع واژگانی می( برپا داشتن و ساختن" )قورماق"

طرح و توطئه" )قورغو"ی شده باشد، از آن نیز واژه )  

شهریار دقت کنید " حیدربابایا ساالم"ی در اینجا به بند هفتادم از منظومه

کنداستفاده می که چگونه از این واژگان  

روشون بُو قارغینمیش فلکدن  بیر سو 

 نـه ایستیـییر بُو قـُوردوغـو کلکـدن

 دئیـنه کئچیرت اُو لدوزالری الکـدن
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ی تؤکولسون بُو یئر اٍوزو داغیلسین  قو 

 بُو شئیطانلیق قُورغوسو بیر ییغیلسین

 

 (آخر بپرسید از این فلک نفرین شده)

( سوار کردهچه نیتی داره از این کلکی که  ) 

( ها راالک بکن این ستاره: بگو ) 

 (بذار پر بریزه، پخش بشه روی این زمین)

( ی شیطانی برچیده بشهبلکه این طرح و توطئه ) 

 

نیز ( سیاه" )قارا"ی آیا واژه: شود این استسوالی دیگری که مطرح می

در کتاب بعدی بحث خواهد شد و . )ایجاد شده" قار"از این مجموعه و از 

-ر جواب مثبت باشد باید گفته شود که تولید واژگان دارای منطقی عمیقاگ

و این تفکر دارای ساختار است, ای استتر و دارای باِر تفکر اسطوره .) 

 

بار بر کسیبالی شوم، مستولی شدگی فاجعه)قـادا  ) 

" همین . بایستی از این منبع باشد_ با توجه به معنایی که دارد_نیز " قادا

کنیمی مفهومی میجزیهواژه را ت : 

 

" قطعیت، اشتقاق": ق  

" باال، از باال" : آ  

" قطعیِت حادث شدگی شدید": د  

" باال، از باال": آ  

 

بسیاری موارد دیگر. . . . و   

 

 

لیست 6اگر به  ها توجه کنید اولین چیزی که توجه شمارا ی لغتجداگانه 

اگر دقت کنید بازهم . خواهد بود" س"و " ق"جلب خواهد کرد دو صدای 

شوند بیشتر دارای شروع می" ق"هایی که با صدای خواهید دید لغت

شروع " س"هایی که با صدای قدرت و بزرگی هستند در صورتیکه لغت

حاال با دانستن اینکه رنگ . تر هستندگردند دارای مفهوم منفیمی
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-شروع می" ق"در زمستان رنگ مبارکی است که با صدای " قیرمیزی"

شود نیز شناسایی شروع می" س"توان رنگی را که با صدای یشود م

زرد" )ساری: "کرد )  

این رنگ در ترکی درست رنگ منفی در مقابل سرخی رنگ قرمز 

به مثال زیر در این مورد توجه کنید. است : 

 قیرمیزی

 ساری

ک یاخشی دیرساراال ساراال قالماقدان قیزارا قیزارا اؤلمه  

( بهتر از زرد رو زیستن استبه سرخ رویی مردن  !) 

 

 

" گرگ و عجوزه" )قاری"و " قورد ) 
، "قیش"مرتبط با " ق"های دارای همانگونه که در پایان لیست واژه

" ق"های شروع شونده با صدای ی واژهدیدید همه" قاری"و " قار"

یکی از این موارد . دارای بار منفی نیستند، بلکه برخی ضد آن هم هستند

پردازیمبا این مجموعه می" قورد"حاال به رابطه . است( گرگ" )قورد"  

 

دانیم گرگ از چلههمه می حاال در زیر به . زمستان جدایی ناپذیر است 

چند مورد از باورهای فولکلوریک آذربایجانی را در مورد گرگ مرور 

 کنیم تا وجود گرگ را در این مجموعه بهتر بررسی کرده باشیم

 

- در چله گرگ ویار به گوشت انسان ! )لراتینه یئریک ده آدامقورد چیلله

کندپیدا می !) 

- دیدار گرگ مبارک و خوش یمن است! )قوردون اٍوزو مٍوبارک دیر !) 

- با گرگ به قیامت ماندن! )قوردنان قیامته قالماق !) 

- به آخر دنیا یک ! )دٍونیانین آخیرینا بیر قورد قاالجاق بیر ده بیر قاری

یک عجوزه گرگ خواهد ماند و !) 

_ گرگ آن عجوزه را خواهد خورد! )جکقورد او قارینی یئیه !) 

 

. شودها به گوشت انسان شروع میرسد ویار گرگوقتی چله از راه می

خورد ولی در چله باور مردم بر این است که گرگ گوشت انسان نمی
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در حقیقت او به دنبال عجوزه است و . کندویار این کار را پیدا می

خوردمر نیز او را میآخراال  

عجوزه" )قاری"عمال گرگ در حکومت  موجودی است که در دِل سوز  (

او چنان به دنبال عجوزه. ستیزدو سرما با او می است که اگر این عجوزه  

دنیا را هم به نابودی بکشاند و همانگونه که خواست اوست به آخر  همه

دست گرگ رهایی نخواهد  دنیا تنهای تنها هم که مانده باشد باز هم از

از این رو است که دیدار . داشت و در نهایت گرگ او را خواهد خورد

های طبیعت و انسان استگرگ دشمِن دشمن. گرگ مبارک است  

 

شودباالخره انسان گرفتار عجوزه می  

( ماه عید" )بایرام آیی"ی کوچک و در آخرین شب مشترک بین چله

" کٍورد اوغلو"_ شودزمین دارای نفس میی آن به بعد شبی که از نیمه_

کوالِک کورد " )ییکٍورد اوغلو کٍوله"گشت گرفتار که از آسیاب بر می

_ ی شببعد از نیمه_او . گرددشود و در زیر برف مدفون میمی( اوغلو

. یابدهای زمین گرم شده و از مرگ رهایی میها از نفسدر زیر برف

سمبل انجماد زمین بوده که با " قاری"معنای این رهایی این است که 

یک احتمال ضعیف نیز این . رسدآمدن نفس به زمین کارش به پایان می

است که در پایان کاِر عجوزه که توأم با به پایان رسیدن ویار گرگ است 

از این رو، . گرگ با خوردن او و نه انسان ویار خود را فرو نشانده باشد

که ( ماه عید" )بایرام آیی"رود زنده به جان سالم بدر بردن انسان و و

و از سوی دیگر با دمیدن نفِس " قورد"مبارک است از یک سو با دخالت 

گرددزمین امکان پذیر می  

قیریق قوشون "تا دم عید که مهلت سرماست " لشگر سرما"از آن پس 

ماند ولی دست از جان سرخود می( ایهمچون لشگر داغون شده" )کیمی

داردانسان برنمی  

 

ای در کار نیست و گرگ نیز ویار ندارد ولی از این به بعد دیگر عجوزه

باد " )"بایرام یئلی"یا " وعده یئلی. "سرما هنوز به پایان نرسیده است

اگر هم بوزد و مژده"( باد عید"یا " بشارت دهنده نزدیک شدن بهار را  

است هنوز از دست " حرام گوشتان"هم بدهد چون انسان جزو 

که بدون عجوزه سرخود مانده است، ( لشگر سرما" )سویوغون سویو"
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در فصل چهار)رها نشده  .) 

برای انسان پایان سرما زمانی است که از خِط مرزی آتش بگذرد و 

ایلین _آن سوی مرز گرمای آتش بماند ( لشگر سرما" )سویوغون سویو"

ی سالآخرین چهارشنبه!" )سیسون چرشمبه" !) 

 

یرا مطرح کرده و واژه( عجوزه)رو سوار شدن قاری یکبار دیگر جا  

sweep ( ی ترکیرا باواژه( جارو کردن  süpürmək ( در ( جارو کردن

" آخیر چرشمبه"ی مهم در اینجا است که در نکته. کنیمترکی مقایسه می

با این . کنندجارویی را آتش زده و پرتاب می( ی آخر سالچهارشنبه)

برندرا از بین می" قاری"ر کار، درواقع، قدرت مانو  

 

رسد که های زیادی به ذهن میهنوز سوال. اما هنوز حرف ما تمام نشده

گویی استقابل تأمل و بررسی و پاسخ  

چرا باید ایجاد کننده این همه توفان و مرگ و به دنبال : سوال این است

که یک زن است صورت گیرد؟" قاری"هالک انسان بودن از سوی   

 

وجود دارد با " قاری"ی منفی گفته شود که برای زن اگر واژه اوال باید

ی محترمی نیز وجود دارد که واژه" قادین"لغت " ق"همین صدا یعنی 

جواب . است" آرواد"ی های دیگری مثل واژهاست و این عالوه بر واژه

راز این نکته در تقابل گروه . این سوال اصال در تقابل زن ومرد نیست

نهفته است" س" با گروه" ق"  

 

" گرگ ماده"ها این اول این نکته را در نظر بگیریم که طبق اسطوره

ای پس ماده. دهدها را نجات میاست که با شیر دادن خود جان جد ترک

ای دیگر بدنبال ستاندن دهد از سویی نیز مادهاز یکسو انسان را نجات می

 جان انسان است

-استفاده می" س"و " ق"بل دو صدای جهت باز کردن گره این معما از تقا

" قورد"دارای قدرت و بزرگی است و اسم " ق"گفته شد که صدای . کنیم

از سوی دیگر آن کدام حیوانی است که . شودنیز با این صدا شروع می

گردد؟شروع می" س"رل منفی دارد و احتماال نامش با   

حیوان دیگری نیست که " سار"در جواب باید گفت که این حیوان جز 
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پس . شودعموما به حیواِن الشخورگفته می" سار. "درنده و الشخور باشد

ی مرکبیک واژه" سار"  (complex)  است و شامل حیوانات الشخور

یافت . . . های یاد شده نیز فقط در کرکس، کفتار، گورکنصفت. گرددمی

های ی انسانی مردههای دور الشهور کنید که در آن گذشتهتص. شودمی

به این دو مثال . شده استی کرکس و کفتار میغار نشین چگونه طعمه

 نیز توجه کنید

" جلوس کرده" سار"جای شیر، " )شیبآسالن یئرینه سار اَیله !) 

" اگر دایی " سار!" )"سار داییم اولماسایدی چرگووو جٍوتو گؤوه چکردیم

را به آسمان [ ی چهارتاییگاوهای شخم زننده]نبود جفِت چهارـگاو من 

کشیدممی !) 

 

 در ضمن این رابطه را نیز در ذهن داشته باشید

آ.س س.آ  

ر)سا( الن)آس ) 

 شیر الشخور

 

دلیل . کفتار است"همان " سار"ی مورد بحث ما به احتمال زیاد در پدیده

ی این حیوان "ماده"یت داشتن قاطع برای این گفته عالوه بر نام آن، رهبر

ی برتر است که بقیه بله، در بین کفتارها این ماده. بر گروه کفتاران است

ها به صورت دو "قاری"دیگر اینکه دو تا بودن . کندرا رهبری می

ی قدرت یافتن گروهی کفتارها در نبردهاستخواهر نیز نشانه  

 

با مطلب مورد نظر  اینهمه لغتی که مرتبط. گرددتر میپس مطلب روشن

ای شود دارای یک ماهیت اسطورهشروع می" س"ماست و با صدای 

یک دور دیگر این لغات را مقایسه کنید. مرگ و زندگی انسانی است  

 قورد سار

 قیرمیزی ساری

( اصالتا ترکی است یانه اهمیتی ندارد چرا که " قیرمیزی"ی اینکه واژه

مفهومی درست جا افتاده و دارای ی آواییـاین لغت در سیستم یک مجموعه

 (.عملکرد منطبق با مجموعه است

( کفتار" )سار"های سپس لغات زیر را مرور کنید که چگونه با ویژگی
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 متناسب است

سانانهدف سگسانان و گربههای ظاهرا بیگشتن)سٍومسونمک  ) 

پر رو)سیرتیق  ) 

ه کاری ک_جانداری را کالفه کردن و مستأصل ساختن )سینسیتمک 

خورندای همچون شیر نیز انجام داده و او را میکفتارها حتی با درنده .) 

پایان، توجه داشته باشیم های بیسر و ته زدنهای بیحرف)سارساقالماق 

همانند _های گروهی خود مرتب صداهای زیر که کفتارها در حرکت

آورند که پایانی ندارددر می_ انسان .) 

مستأصل کردن، عاجز کردن که حتی شیر متزلزل ساختن، )سارسیتماق 

آورندرا مستأصل کرده از پای در می .) 

جنگیدن)ساواشماق  ) 

گناه)سوج  ) 

نیش زدن، نشاندن چیزهایی مثل تیر و نیزه)سانجماق  ) 

درد، درد زایمانودندان، دلدرد تیز و درونی مثل درد استخوان)سانجی  ) 

. . . . . 

( کفتار" )سار"مظهر مادگی " قاری"گیریم که در این مورد نتیجه می

 است

آلت تناسلی ( کولی" )چیقره"شویم چرا زناِن اینجاست که متوجه می

فروشند تا با نگهداشتن آن دارای قدرت و نفوذ کفتار ماده را به زنان می

 کالم باشند

. شوندشروع می( س)ی واژگانی شد که با صدای صحبت از مجموعه

در این مجموعه اشاره ( سرما" )سویوق"با ( رلشگ" )سو"نیز به ارتباط 

حاال گفتنی است که. شد  “sow”  در انگلیسی به معنای" " خوک ماده

منشأ این لغت به. است  “su-” ی یونانیرسد که از آن واژهمی  “hus” 

( حاصل شده که مؤنث آن( خوک  “húaina” ( از . است( خوک ماده

یهمین لغت اخیر واژه  “hyena” ( جالب . جاد شده استای( کفتار

بوده است" لشگر"به معنی " هایِنا"اینجاست که گویا در پارسی باستان   
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  دا خیدیرنبي مراسیمي آذربایجان 

لریندن ساییالن خیدیرنبي یا خضر نبي  آذربایجان ائل عادت و عنعنه

بو مراسیم ایكي چیلله . دور مراسیمي، ائل ایچره بیر بایرام كیمي مرسوم

بئله لیكله خضر حضرت لریندن اوغورلو و   آراسي باشالنیب بیتیر و

 . نیر جك ایچون یاردیم دیله خوش گله

نین سون دؤرد گونونه و  چیك چیللهچارا یعني كی -اردبیل جماعتي چار

رلر  دئیه« خیدیرنبي»یا « كورواوغلو»نین دورد گون اولینه  بؤیوك چیلله

تلي سویوق الري آزالیر و  چاردا قیشین شد -چار  و اعتقاد بونادیركي

مراسیمي نین   خیدیرنبي. تورپاغین جانینا ایستي گلیب سوالر قیزیشیر

دیر و اوقادین الر بو ایشین قاباغنینا باشالنماسي دا بوگونلره عایید 

اوشاقالري . رلر كي بیر حاجت یا أل چاتماز ایستك لري واردي دوشه

اولمایانالر، اوشاقي اولوب قالمایانالر و اوغالن اوشاقي آرزو 

رلر و اگر حاجت  ني توتماق ایچون نذر ائده خیدیرنبي مراسیمي  الیانالر

ایسه خیدیرنبي مراسیمي  هردن. رلر رهلري یئرینه یئتیرلن سن بو ایشي گؤ

. جك ده مطلب و ایستك لرینه قاووشموش اولسونالر  ني توتارالركي گله
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قونشودان و قوهوم قبیله دن ییغیشیب هره اؤز وارینا گؤره بوغدا،  -قاپي

دنه، قارپیز و قوغون توخومي، نخود، چونجود،  آرپا، داري، مكه، چه

خومي و بیر آزدا گشنیز توخومي مرجومك، لوبیا، گونه باخان تو

اونالري قووورددوقدان سونرا، أل . لر یه جورله  «قاووت»رلر تا  وئره

تمیز و خلوت . رلر و بیر تشته تؤكرلر یه له اویودوب أله دییرماني

تشتي . كیمي آچارالر  اوتاق دا ایسه آغ یا قیرمیزي بیر شالي سفره  بیر

سینده رنگلي  هرینه قویوب اونون دؤورد شالین اوزه

ین، آینا، داراق، بیر جیلد قرآن كریم و تمیز  آفتافا له  .یاندیرارالر  شامالر

 . ییني ده اونوتمازالر یه دوزمه نین سفره بیر سجاده

نذر صاحیبي قوناق لیق وئریب قوناقالرشامي یئدیك دن سونرا، دئییب 

قویان اوتاقا نرلر و ائولرینه قاییداندا هامي لیقال تشتي  له ي گولوب ا

یینده كي حاجتي  رلر و هره بیر او ووج قاووت دان گؤتوروب اوره گئده

سونرا اوتاغین . رلر گیتره حضرت خضردن یاردیم ایسته مك ایچون دیله

جماعت معتقددیرلر كي . ني اورا قویمازالر قاپیسیني باغالییب كیمسه

ماز جك و دستماز آلیب نا گئجه یاریسي حضرت خضر او اتاقا گله

هم ده ألیني قاووت الرین اوستونه قویوب قامچي سیله بییر . قیالجاق

 .جك جیزیق سالیب گئده

سحر اولجاق ائو خانیمي حضرت خضرین أل یئریني زیارت ائدیب 

قاپي  -الرا چكیب قاپي سونرا قاب. قاووتا بیر آز شكر یا دوشاب قاتار

ا یئرینه قند، شیریني، قونشود -قابالري بوشالدیب قایتاران قاپي. پایالیار

 : رلر دئیه  یومورتا و یاپول قویوب

 . «سین آلاله قبول ائله. اولسون  پایوز چوخ»

لرین بیري  رلر ایل دا واركي دئیه ایچره بیر ناغیل  لر لي اردبیل

ین زامان، كورواوغلو بورانا دوشوب قاردا  ائوخانیمالري قاووت جورله

اوغلونون یاخشي انسان اولدوغوایچون، آمما آلاله تعالي كور . قویالنار

نفسي ده قارالردا بیر   اونون ایستي. ر هاواني قیزدیریب قارالري أریده



123 
                                                                                                                                      

Mişov Dağı  sayı  23 
 

 

خلق ییغیشیب قارالري . ر دئشیك آچیب یولدان كئچن لري اورایا چكه

 . آتاركن كورواغلونودا دیري تاپارالر

 : خلخال 

لریني  گئجه  ین آخرینا جان، پنجشنبه نین اونوندان بهمن دا بهمن آیي خلخال

یه تعلقي اولدوغو ایچون،  عزیز و محترم سایارالر و بوگونلرین خیدیرنبي

بئله لیكله كي . قورد قویماق یا قورد پایالماق آدیله بیر مراسم توتارالر

رماقال یئددي جوره لر ائوده اوجاق باشیندا شام یاندی نذري اوالن عائله

ده انو ایله  سونرا اویودوب ایي. قاتیب قوورارالر  بیرینه-توخومو بیر

پنجشنبه گونونه قوهومالري شاما چاغیریب قوهومالردا . قاتارالر

شیب اونالري  له خانیمالر كؤمك. قند آپاراردالر له شیرني یا كلّه اؤزلري

أله نمیش اونالري أل ركن  سونرا دعا اوخویوب صلوات چؤووره. رلر أله

سینه آینا،  دیمز ییر یئره قویارالر و اوستونه بیر شال چكركن دؤوره

لر  عقیده. داراق، سو و بیر جیلد قرآن مجید دوزوب شامالري یاندیرارالر

 . دیر جك ني حضرت خضر گلیب قاووت الرا بركت وئره واركي گئجه

 بیر لیكده باشالیارالر الرال لر توپالشیب خانیم گلین -بو ایشدن سونرا قیز

 .ر دن سونرا هره اؤز ائوینه گئده نجه لن یه و أي شادلیقا و دئییب گولمه

دیر ائو اهلي صوبح نامازیني قیلدیقدان سونرا،  صاباحكي گون كي جمعه

قاپي قوهوم تانیشا  -ایچون قاپي  الرا قویوب تبُروك قاووت الري بشقاب

 .... پایالیارالر

 : خوي 

واختینا دوشر و « میروو»نین باشالنیشي پیشیك لرین  هكیچیك چیل

» : ر یه دئیه سي بونادیركي دیشي پیشیك اركك پیشي خویلوالرین عقیده

. ر دئیه« نرگس، نرگس»جوابیندا »و اركك پیشیك « نوروز، نوروز

دیر  لر حامله اوزامان كي جماعت بو سسلري دویوب بیلدیلركي پیشیك
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ه ییغیشیب باشالیارالر خیدیرنبي قاووتي آرزوسو اوالن الر بیریئر

 . اوالر   لي یه كي چوخ دا یئمه لتمه دوزه

باخان توخومي،  لتمه یه آرپا، بوغدا، مكه، چدنه، گونه قاووتي دوزه

بیرینه قاتیب اویودمك  -ني بیر ده چونجود، قارپیز و قوغون توخومي و ایي

لي  الري قابیق و توخوم یده اونوتمایاق كي اي. ایچون دییرمانا آپارارالر

یه پول آلمایا و عوضینه  رسم دیر كي دییرمانچي اویودمه. رلر اویوده

 . بوغدا گؤتوره -آرپا  ایله بیر آز كفله

یمز بیر یئره  اونو ائوه گتیریب تاباقا بوشالتدیقدان سونرا نیت ائدیب أل ده

زوب گئجه دان و مولچو دو ده آینا، داراق، سورمه سینه دؤوره  .قویارالر

اگر نذرلري قبول اولورسا سحري . جان كیمسه اورایا دوالنماز دن سحره

رلر حضرت  ركي دئیه باالجابیر أل یئري اونون اوستونده گؤرونه

لر گرك كي  الر كي بو ایشي گؤره البته او قادین. خضرین أل یئرسیي دیر

مازلي  شرعي نظردن تمیز اوالالر و مستحب دیركي دسته

حضرت خضرین أل یئریسي ني گؤروب سئچن، سئوینجك   .الر اولسون

 -اوالر و آلالها شوكر ائتمك ایچون نماز قیلیب باشالیار قاووت الري پاي

قاووتي . یه كي قاپي قونشو و یاخین قوهومالرا پایالسین پؤلوش ائتمه

آالنالردا یئرینه قند، یومورتا، دوز و یا پول قویوب قابالري بوش 

لر اونو بیر كاسایا تؤكوب بال،  اووتي یئمك ایچون عائلهق. قایتارمازالر

 . دوشاب و یا شیره ایله قاتارالر

  : زنجان

ناخوش الري . لتمك دي دا مرسوم اوالن نذرلردن بیر قاووت دوزه زنجان

الر  لري اوالن و آیري حاجت و نیت  اوالن الر، اوشاقالري اولمایانالر

نه یئتیرله نسه اوچ ایل، بئش ایل یا اگر حاجت لري یئری  رلركي نذرائده

یه جان  نذري وئرمك ایچون چیلله. یئددي ایله جان قاووت پایالسین الر

سي و یا كیچیك  نین اوچ آخیر جمعه واختي بؤیوك چیلله. رلر دؤزه

الر  كي بو نذري او آدام آنجاق دئمك. دیر سي نین اولینجي پنجشنبه چیلله

او گئجه كي قراردي . بول اولموش اواللري نذر ق رلر كي ائتدیك وئره
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لریندن  الري شاما چاغیریب أل لر یاخین قوهوم و تانیش لده قاووت دوزه

بیر عیده تكجه قیز گلین و آروادالري . لر مز اسیر گه  گلن قوللوغو

ز و یاخین قوهومالري  یه ده آرواد كیشي فرق ائتمه چاغیرار بیر عیده

ركن  ا پیلو و یا أت شورباسي پیشیرهشام. ائولي لیك له چاغیرارالر

شامي یئدیك دن . أریشته آشي ایله قوروت دا گرك سفره باشیندا اوال

. ني آرایا قویارالر سونرا اوتاقین بیر طرفینه اؤرتوك سالیب أل دییرماني

ایكي اوز به اوز اوتوراركن باشالیارالر دییرماني  -الر ایكي آدام

لرده عبارت دي  یرلرینه قاتدیقالري شئيب-قاووت ایچون بیر. فیرالتماغا

قوورالنمیش بوغدا و نُخود، قوغون توخومي، قورو توت، شكر، 

باشقا . نین كؤكؤ و ایگده اونوندان سي فیل، شیرین بیان بیتگي زنجه

له باشالریني  ك و ناغیل دئییب لطیفه تعریف له مك قوناقالردا یئییب ایچمه

یب چاغیرماق ایچون عاشیقالردان و بیر عیده ده چال. رلر دوموك ائده

اگر مجلیس تكجه آروادالر مجلیسي . رلر یاچالقیچي الردان دعوت ائده

 . اولموش اولسا، خانیم الردا چالیب اوخویوب اویناماقال مشغول اوالرالر

نن قاووت الردان قوناقالرا وئریب گئجه یاریسیناجان مجلیس دوام  جورله

ئي یه  یندن قورتوالركن اونو بیر مئجمهلتمك ایش قاووت دوزه. ر ائده

سینه بیر جیلد قرآن، بیر  دؤوره. تؤكوب اوتاق دا بیر كنارا قویارالر

سونرا . كاساسو، جاناماز، مؤهور و تسبئح دوزوب شام یاندیرارالر

سوكاساني اونا خاطیر قویارالر كي حضرت . اوقیسمته بیر پرده چكرلر

دیر  ز ایله مؤهور تسبئح ده اونا گؤرهخضرین آتي سوسوز قالمایا و جاناما

 . دیر شام یاندیرماق دا آیدینلیق دئمك. كي خضرنبي گلیب نامازیني قیال

رینده حضرت  ني آچیب باشالیارالر قاووت اوزه صاباح سحر پرده

. خضرین عصاسي نین یئریني و یا اونون آتي نین آیاق ایزیني آختارماقا

 . اپي قونشو و قوهومالرا پایالیارالرسونرا قاووتي بشقاب الرا قویوب ق

ده، پول  قاووت بشقابیني بوش قایتارمازالر ویئرینه جوراب،یومورتا، اي

عقیده بونادیركي قاووت قابیني بوش قایتارماق . و یا بیر تیكه قند قویارالر

  . ر اوغورسوز لوق گتیره
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 ین دیز آبادان كندي « زنجان»

ایله كي  مه مراسیمي زنجان كیمي دیر بو فرق بورا دا ایسه قاووت جورله

دي كي چاغیرالنان قوناقالر  ده تكجه آروادالر اوالر و گرك مجلس

الر بیر یئره  قادین. لر قاباقدان حاماما گئدیب تازا و تمیز پالتارالر گئیه

و باشقا  توپالناركن تندیري یاندیریب ساج اوستونده بوغدا، توخوم، نخود

لري  بو ایش. لري قاوورارالر بو ایش. لري قاوورارالر الزم اوالن شي

خیدیرنبي . لر اوخویارالر دن كیچیك سوره ركن ده قرآن مجید گؤره

ییب و  ایكي اولوب قاووت الري آوساییب، أله -سي ده ایكي گئجه

كن اوتاقدا  سوندان قرآن اوخویوب صلوات چؤووره. تاباقچاالرا تؤكرلر

دؤرد جیلد   اوتاقین دؤرد بوجاغینادا. رلر فره آچیب قاووت الري سرهس

نین كنارینا ایسه مؤهور، جاناماز بیر كاسا  سفره. قرآن مجید قویارالر

 -صبح نامازیني قیلدیقدان سونرا سالم. رلر شربت و بیر آغاج قاشیق دوزه

 نین یئرین صلوات ایله اتاقین قاپیسیني آچیب خضر نبي نین عصاسي

  . یه الري بؤلمه آختارارالر و باشالیارالر قاووت

 : نین توركمان كندي« اورمیه»

نین اوچ آخیر گئجه لرینده  توركمان كندینده بؤیوك و كیچیك چیلله

جوان قیزالر كي أره گتمك واخت الري . خیدیرنبي مراسیمي توتارالر

دن كي عیبارت دي مكه، بوغدا، نخود، كدو  دي یئددي جوره شئي

بو . رلر یه وخومو، گونه باخان توخومو، دوز و آرپادان قاووت جورلهت

رلر و چوخلي دوز ایله  الري قاووروب اویوده  ایش ایچون توخوم

رینه قاووت  نین دیرناق الري اوزه گئجه یاتاندا باش بارماقالري . قاتارالر

یینده  البته قاووتي یئمه میشدن هره اؤز اوره. رلر تؤكوب بیر دیرناق یئیه

ییم جوانین قیسمتي اوالجاغام یا  اي آلاله من اؤز سئودي»: ركي نیت ائده

او اومور ایله كي گله جك احواالت الرین یوخودا گؤرموش « یوخ؟

بو ایشي بؤیوك و كیچیك چیلله نین . اوالالر باش آتیب یاستیغا یاتارالر

خو ده یو رلر كي اگر بیر گئجه لرینده تكرار ائده اوچ آخیر گئجه

 . لر لر باشقا بیر گئجه گؤره سه گؤرمه
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 « آذربایجان ائالت الري»

آذربایجان ائالت الري ایچره، خضرنبي مراسمي بیر عادت و عنعنه 

گنج اوغالن و قیزالرین گله جك ده بخت اولدورالري . كیمي دوام ائدیر

قوورالنمیش بوغداني . نین كیم اولماسي، بو عادت اوزره قُورولور

شور . رلر لده رك چوخلي دوز ایله قاتیب بیر شور قاووت دوزه اویوده

گؤردوك لري . ري سوزدوراركن، سو ایچمه دن یاتیبقاووت اونال

مثالً اگر بیر اوغالن یوخودا . رلر رؤیاني گله جك لري ایچون تعبیر ائده

دن بو سؤزي  گؤرورسه كي فالن قیز بیله سینه سو وئریر، چكینمه

 . سي ایله آرایا قویاركي ائلچي گئدیلسین  عائله

كي بیر اوغالن اونالرا سو لر ها بئله قیزالر ایسه اگر یوخودا گؤره

لري ایله دانیشیب رؤیاالریني  وئریر، اونالردا بو خوصوصدا عائله

 . یرلر لریندن یاردیم دیله لش دیر مك ایچون، عائله گرچك

 : ین فتاح كندي« پلدشت»

فتاح كندینده خیدیرنبي مراسیمي بهمن آیي نین آخیر چرشنبه سیندن 

« هلسه»یر جوره حلیم كي آدي باشالناراق أت، مكه و نوخودایله ب

ني قاالرتندیر اوسته كي  پیشرندن سورا گئجه. رلر دیر بیشیره

صاباحكي گون كي پنجشنبه دیر خیدیرنبي . الم دم آال -جان الم سحره

نلر سحر تئزدن قاپیالریني آچیق  بایرامي آدالنار و هلسه پیشیره

 . رلر یه دعوت ائده قویوب خلقي یئمه

ني اونو أل دگمز  ركن گئجه لده ایسه، قاووت دوزهبیر سیرا جماعت 

بیر یئره قویارالركي حضرت خضر گله و قاووتي ألي ایله تبرك 
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ئي سیني گتیریب سود  پنجشنبه گونونون سحري قاووت مئجمه. ائده

 -ییب قاپي كونده ائله -ایله دوشاب یا سود ایله شكرله قاتاركن كونده

 . قونشویا پایالیارالر

مراسیمي بو كندده بیر بایرام كیمي قارشیالشدیقي ایچون، خیدیرنبي 

خیدیرنبي »: رلر نین گؤروشونه گئدیب دئیه بیري -قونشو بیر -قاپي

 « بایرامیز مبارك اولسون، انشاءهللا كي نوروز بایرامي اولسون

 : كندلري«ماكو»

ركن  لردن بیري بیر گون هلسه پیشیریب اونو یئیه روایته گؤره كتدي

لركي دامین باجاسیندان ایكي أل اوزانیر و اوجا بیر سس گؤره ر

دي آمما  سي داما چیخیر گؤره كیم ائو ییه« منه ده وئرین»: دئییر

ني گؤرمور و بئله خیال اولور كي حضرت خضر  كیمسه

اوزماندان عادت اولور كي نوروز بایرامینا قیرخ بئش گون   .دي

. كیمي عزیز سایاالربایرام توتاالر و چرشنبه سوري   قاالندان

ركن بیر قاب دا قیزالرینا چكیب  اوگونو پیلوو پیشیریب اؤزلري یئیه

كي ممكن دي چادیرالیق، كوینك لیك و یا دونلوق  لر ایله باشقا تحفه

الري  پاي»لري آلدیقدا  اوال قیز ائوینه یولالیاالر و اونالرداتحفه

 . رلر دئیه« چوخ اولسون

بوغدا، مرجومك، چدنه، قارپیز  لتمك ایچون ده قاووت دوزه

ني  ده توخومي، قوغون توخومي، گونه باخان توخومي، مكه و ایي

یه تؤكوب خلوت  ئي رلر و اونو بیر مئجمه بیرینه قاتیب اویوده -بیر

یانینا دا . بیر یئره قویاركن اوستونه شیرني، نوغول و نابات سپرلر

لري واركي  عقیده .بیر آینا و بیر كاسا سوقویوب شام یاندیرارالر

نین اوجو ایله قاووت الرا  ني حضرت خضر گلیب قامچي سي گئجه

ائو اهلي سحري، قاووت الر . ر و اونالرا بركت ساالر اشاره ائده
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سئوینه  -رینه سپیلمیش نوغول و ناباتي قاپاركن سئوینه اوزه

 : رلر دئیه

 خیضیرنبي، خیضیر الیاس

 چیچك لندي گلدي یاز   

نین ألینه نه قدر نوغول نابات كئچسه اوقدرده  یركي هرهاعتقاد بوناد

هابئله كیمسه ایسته یه بیله كي اونون گله جك ده . اوشاقي اوالجاق

ني دامین اوستونه  آروادي كیم لردن اوالجاق، بیر شور چؤچه

صونرا قارقاني   .یر كي قارقاگلیب اونو گؤتوره قویوب گؤزله

قارقا هارایا قونورسا، اوندا او . رهانسي داماقونو  یركي گؤره ایزله

  . ركي او ائوین قیزي منیم اوالجاق اوغالن دیئه

  : ماكو 

ین اون بئشیندن خیدیر نبي مراسیمي باشالناركن  ماكودا بهمن

لتمك ایچون ده ائل  رلر و قاووت دوزه ني شاما پیلوو پیشیره گئجه

قووورالنمیش بوغدا، نخودچي، چدنه، . رلر قادین الري أل آیاق ائده

لري بیر آز شكر ایله قاتیب أل  لي شي مرجومك و باشقا اویودمه

ئي یه   سورا بیر مئجمه. رلر رلر اویوده دئیه« ودست»دییرمانیندا كي 

بیر . رینه قویارالر سهمانلي بیر اوتاقدا فرش اوزه -تؤكوب سلقه

كناردا ایسه سجاه آچیب جاناماز، مؤهور و تسبئح قویوب قاپیني 

یاریسي حضرت خضر  اعتقاد بونادیركي گئجه. الرالر قیفیل

ویریب اونالرا بركت  ماز آالركن قاووت الرا أل جكدي و دسته گله

سحر واختي ائو اهلي اوتاقین قاپیسیني آچیب سالم . ساالجاق

ائو  -صلوات ایله هره بیر آز قاووت دان یئییب قاالني نیدا ائو

رلركي قدیم لركي جماعتین اعتقادي  ماكولو الر دئیه. پایالیارالر

محكم ایدي نئچه دفعه لر گؤرنموشدوكي مؤهور تسبئح اؤز یئرینده 
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. دي سي نین یئري قالیب ییل و قاووتالرااوزه رینده بیر أل پنجهدئ

یعني حضرت خضر ناماز قیالركن قاووت الري تبرك ائدیب 

 . گئدیبدي

 (: عیني قره)چالدیران 

یي ایچون ظلمات دونیا سینا  حضرت خضر، آب حیات دالیجا گزدي

لري چوخ  ركن كیمسه نین اوننان خبري یوخ ایدي، مرید سفر ائده

ییر دیلر، بهمن آیي نین اون  نگران ایدیالر و اونون یولونو گؤزله

سینه أل تاپیپ قارانلیق  بئشینده حضرت خضر آب حیات چشمه

جماعت معتقددیلر . نیایا آیاق قویوردونیادان چیخاركن ایشیقلي دو

ركن اونا اؤلوم  كي حضرت خضر آب حیات چشمه سینده غسل ائده

دونیاني دوالناراق أزیلمیش . حرام اولوب ابدیته جان یاشایاجاق دیر

مثالً طوفانلي . جك دیر و داردا قاالن جماعته یاردیم ائده

بوراندا  -و قارلري قورتارماق ایچون دریایا گئدیر  چي گمي  گونلرده

 . قاالن خلقه یاردیم ائدیب مصیبت لي جماعتین دادینا چاتیر

ني پیلوو  ین اون بئشینده خیدیرنبي مراسیمي توتوب گئجه« بهمن»

شام واختي . ركن جور به جور خوروش حاضیرالیارالر پیشیره

قازانین آغزیني آچاركن هره اؤز اَر ائوینده اولدوغو قیزي نین 

ئي یه ییغاركن اوستونه ده بیر   كیب بؤیوك میس مئجمهپاییني اولده چ

میش تییه پالتاردي قویوب و قیز ائوینه  خلعت كي بیچیلمه

 . ر كن طرفیندن انعام وئریله پاي آپارانا دا كؤره. یولالیارالر

آنا الریندان سوفته آالرالركي  -اوشاقالر خیدیرنبي بایرامیندا آتا

اعتقادي بونادیركي بوبایرامدا خلق . رلر دئیه« خیدیرنبي لیك»

 . نلره باش چكر حضرت خضر ائولري دوالنیب پیلوو پیشیره

 : مغان
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سینده بؤیوك چیلله نین دؤرد گون آخیرینا و كیچیك  مغان منطقه

خیدیرین بیرینجي . رلر نین اوچ گون اولینه خیدیر دئیه چیلله

رك  اویودهله  لر بوغدا قووورارالر وأل دییرماني سینده عائله گئجه

 . رلر لده الك ایله اله ییب قاووت دوزه

الر نیت ائدیب ایسته دیك لري حاجت اوزره،  قیزگلین لر و خانیم

. ني خلوت بیر اوتاقا قویارالر ئي یه تؤكوب گئجه اونو بیر مئجمه

الر  خانیم  ي قاریشیق گؤرونورسه  صاباح سحر قاووت الر اوزه

 . اغالیارالریه اومود ب جه سئوینجك اولوب گله

مغان اهلي خیدیر گونلریني قیشین الپ سویوق گونلري بیلیب ائل 

خیدیر چیخدي قیش  -خیدیرگیردي قیش گیردي»: رلر ایچره دیئه

 « چیخدي

 : میانا 

الر بهمن آیي نین اونوندان اون بئشینه جان خیدیرنبي  میانالي

لري واركي بوگونلرده حضرت خضر اونالرین  توتارالر و عقیده

غمي و بیر موشكولو وارسا، اونو  -نین دردي شهرینه گلیب كیمسه

حاجتي   دئیه« حضرت خضرین قدم لري مبارك اولسون».ر حل ائده

بئله لیكله كي قوروموش آلما قابیغي، . رلر لده اوالن الر قاووت دوزه

بیرینه  -ده اونوني بیر آرمود قابیغي، قوغون توخومو، آرپا و ایي

 . رلر اویودهقاتیب دییرماندا 

رلر و  ئي یه تؤكوب اوستونه اؤرتوك چكه قاووت الري مئجمه

ني دییرماندا قالسین اگر دعاالري قبول اولورسا  قویارالركي گئجه

نین بیرینده دییرمانا گلیب قاووت الرین  حضرت خضر بو بئش گئجه

قادین الر قاووت الرا باش . اوستونده اونون آیاق ایزي قاالر

لر، سئوینجك  ئیني داغیناق و قاریشیق گؤرورسه جمهچكركن اگر مئ
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رلركي دوعاالري قبول اوالراق آلاله تعالي حضرت  اولوب بیله

 . خضري یولالییب كي اونالرین دویونونو آچا

قونشو و قوهومالرا پایالیارالر و قاووت آالنالر  -الري قاپي قاووت

قابي . رمازالردا یئرینه قند، شكر یا پول قویوب قابالري بوش قایتا

مك بونا خاطیر دیركي نذري نیز قبول اولسون و بیزي  بوش وئرمه

 . ده اؤز شادلیقیز دا شریك بیلین

********** 

اعاید اوالن عادت و عنعنه لري ییغیب « السالم خضرنبي علیه»

نجي  -1356  نجي ایلین بهمن آییندان باشالناراق-1335توپالماق، 

 . «دیر وام ائدیبایلین اردیبهشت آییناجان د
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    عباس ائلچین:کؤچورن  

  جیک جیک خانیم

-آدی جیک. بیری وار ایدی، بیری یوخ ایدی، بیر سئرچه وار ایدی

جیک خانیم بو قاراتیکان -بیر گون جیک. جیک خانیم ایدی

    .جیک ائله ییردی-کولوندان، او بیرینه قونوب جیک

جیک خانیمین آیاغینا تیکان باتدی، نه قدر اللشدی، -بیردن جیک  

   .وب آغالماغا باشالدیگؤزلری نین یاشینی تؤک. چیخارا بیلمه دی

   :قاری ننه اونو گؤروب سوروشدو  

جیک خانیم، نازلی خانیم، مزه لی خانیم، نییه -آی جیک-  

   آغالییرسان؟

   :آغالیا قاری ننه یه جاواب وئردی-جیک خانیم آغالیا-جیک  

   !آی قاری ننه، آیاغیما تیکان باتیب، قاناییب، گل چیخارت-  

ک خانیمین آیاغیندان تیکانی چیخاریب تندیره جی-قاری ننه جیک  

   .آتدی
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بیر او یانا، بیر بو یانا . جیک خانیمین کئفی دورولدو-جیک  

   :اوچوب دئدی

   !قاری ننه، منیم تیکانیمی قایتار-  

   :قاری ننه دئدی  

   .هارادان آلیم، آتدیم تندیره، یاندی-  

   :جیک خانیم دئدی-جیک  

وئرمه سه ن، چؤرگینی گؤتوروب ! تیکانیمی وئر منه نه بورج،-  

   .قاچارام

   .قاری ننه گولدو  

جیک خانیم او یانا اوچدو، بو یانا اوچدو، قاری ننه نین -جیک  

   .چؤرگینی گؤتوروب قاچدی

جیک خانیم گؤی ایله اوچوردو، گؤردو یئرده بیر چوبان -جیک  

   :ئدییئره قوندو، چوبانا طرف گلیب د. قویون ساغیر

چؤرک گتیرمیشم، آل، سوده ! برکتلی اولسون، چوبان قارداش-  

   !دوغرا، یئ

چوبان چؤرگی آلدی، چاناغینا دوغرادی، اوستونه ده سود تؤکوب   

   :دئدی

   .جیک خانیم، نازلی خانیم، مزه لی خانیم، گل سن ده یئ-جیک-  
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   :جیک خانیم جاواب وئردی-جیک  

   .من توخام، یئمیرم، اؤزون یئ-  

   .چوبان چؤرگی یئییب قورتاردی  

   :جیک خانیم قانادالرینی یئلله دیب دئدی-جیک  

   .آی چوبان قارداش، منیم چؤرگیمی وئر، گئدیرم-  

   :چوبان دئدی  

   .چؤرگینی هارادان آلیم؟ یئدیم، گئتدی-  

   :جیک خانیم دئدی-جیک  

چؤرگیمی وئر، یوخسا قویونونو گؤتوروب . ئدینمنه نه بورج ی-  

   !قاچارام

   :چوبان گولوب دئدی  

جیک خانیم، نازلی خانیم، منده نه گوناه وار کی، -آی جیک-  

   .قویونومو آپاراسان؟ چؤرگی اؤزون وئردین، من نه دئدیم

   :جیک خانیم دئدی-جیک  

   گؤر ایندی سنین باشینا نه اویون گتیره جگم؟-  

جیک خانیم او یانا اوچدو، بو یانا اوچدو، چوبانین قویونونو -جیک  

   :چوبان قیشقیرماغا باشالدی. گؤتوروب قاچدی
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   !آی آمان، آغام منی اؤلدوره جک-  

جیک خانیم جایناغیندا قویون اوچوردو، گؤردو کی، بیر -جیک  

   :دسته آتلی گلیر، اونالرا یاخینالشیب سوروشدو

   ر، هارا گئدیرسینیز؟آی قارداشال-  

   :آتلیالر جاواب وئردیلر  

   .جیک خانیم، نازلی خانیم، گئدیریک پادشاها گلین گتیرک-جیک-  

جیک خانیم اوچوب پادشاهین قاپیسینا قوندو، قویونو -جیک  

   :خیدمتچیلره وئریب دئدی

   .آلین، پادشاهین تویونا گتیرمیشم-  

   .وخاری باشدا اَیلشدیجیک خانیم ایچری گیریب ی-جیک  

   .خیدمتچیلر قویونو کسیب، کاباب بیشیردیلر، قوناقالرا پایالدیالر  

قازی . جیک خانیما دا بیر قابدا کاباب قویدوالر-قازی ایله جیک  

   .جیک خانیمی آج قویدو-تئز یئییب جیک-تئز

   :جیک آجیغا دوشوب پادشاها دئدی-جیک  

   !منیم قویونومو وئر-  

   :دئدیلر  

   .قویونو یئمیشیک، قورتاریب گئدیب-  
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   :جیک خانیم دئدی-جیک  

بونو بیلمیرم، قویونومو وئریرسینیز، وئرین، وئرمیرسینیز، -اونو-  

   !گلینینیزی آپاراجاغام

   .هامی گولدو  

   .جیک اوچوب چپرین اوستونه قوندو، گؤزله دی-جیک  

جیک خانیم او یانا -جیک. گتیردیلر چاال-باالبان چاال-گلینی زورنا  

   .اوچدو، بو یانا اوچدو، گلینی آتین اوستوندن آلیب قاچدی

   .پادشاه بیر باشینا دؤیدو، بیر گؤزونه، آغالدی  

جیک خانیم گلینی هوندور بیر آغاجین دیبینده یئره قویدو، -جیک  

   .گؤردو کی، آغاجین کؤلگه سینده بیر آشیق ساز چالیر

   :یک خانیم دئدیج-جیک  

ساالم علئیکوم، آی آشیق قارداش، گل گلینی وئریم سنه، سن ده -  

   .سازی وئر منه

   :آشیق سئوینیب دئدی  

جیک خانیم، نازلی خانیم، مزه لی خانیم، سندن من هئچ -آی جیک-  

   !آل سازی. بیر شئی اسیرگه مرم

   .جیک خانیم سازی آلدی، گلینی وئردی-جیک  



138 
                                                                                                                                      

Mişov Dağı  sayı  23 
 

 

جیک خانیم آغاجین -جیک. گلینی گؤتوروب ائوینه آپاردیآشیق   

   .گؤلگه سینده اوتوروب، سازی دینقیلداتماغا باشالدی

   تیکان وئردیم، چؤرک آلدیم،  

   .دینقیل سازیم، دینقیل سازیم  

   چؤرک وئردیم، قویون آلدیم،  

   .دینقیل سازیم، دینقیل سازیم  

   قویونو وئردیم، گلین آلدیم،  

   .دینقیل سازیم، دینقیل سازیم  

   گلینی وئردیم، بیر ساز آلدیم،  

   .دینقیل سازیم، دینقیل سازیم  

چاال، -جیک خانیم عؤمرونو ساز چاال-ائله او گوندن بری جیک  

   .ناغارا ایله کئچیریر-توی

. اوزان اوال بیلر // اصلی اوران . اوَرند کیمی ده سسلنیر : اؤرند 

فعلی دیلیمیزده وار و بیر ده کی ، اوزان سؤوز ائل اوزانالماق 

صنعتکاری معناسیندا ، بیرده یوکسک ، اوزون ، بؤیوک آنالمی 

 بیر چوخ معناالریدا قید ائتمک اوالر هله لیک کیفایتلنیریک. داشییر

اؤلنگ سؤزونون . اهر بؤلگه سی. اورنگ ده دئییلیر : اؤرنگ 

 َدییشلمیش واریانتی دا اوال بیلر
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 آوخارا دیر//  اهر بؤلگه سینده کند آدی ، اصلینده اووخارار: بخاراآ

 .سراب بؤلگه سی : اَبَرغان 

 بؤلگه سی( بوستان آباد)اووجان : آت باتان 

قدیم تورکجه ده اوراس ، اَر آس ، اوراز ، اوروز کیمی : آراز 

بیر . ساکیت ، دینج ، خیر خواه ، خئیرلی معناسیندا دیر. گئتمیشدیر 

 .خ معناالری دا واردیرچو

» آذربایجانین بیر والیتی دیر، اَن قدیم فارس سؤزلویو : آران 

فارس شووئنیزمی بونو دا بیر . یازدیغینا گؤره « برهان ـ قاطع 

فارس سؤزو کیمی ایضاح ائتمه یه چالیشیر ، حالبوکی قدیم فارس 

اَن سؤز دوزلدیجی // دیلینه مخصوص اولوب آد دوزلدن آن 

. سؤزون تورک منشألی اولدوغو بللی دیر. اولماییب  شکیلچی

اورتا ، وسط ، دوزن ، اؤتولو یئر، کولکدن = اساس کؤکر آرا 

. اوزاق یئر ، گیزلی یئر ، داغ اتکرینده وادی ، چؤل معناسیندادیر 

هامار بیر یئرده اولوب هاوا شرایطی مالیم اوالن ، بعضا ده 

 .رطوبتلی یئره آران دئییلیر

 میانادا بیر کند آدی. ایزلَین لی : اصلی: لو اِزلکن

قونداریلمیش آد هانسی تورک ..……………؟ ؟ ؟ : اسبه قالیان 

 .هله لیک بللی دئییل  منشالی آد دیر،

 :آسپئس // اسپئس 

 اَسپوس// آسپئس 

 اهر بؤلگه سی: استرقان 
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فارس شووئنیزمی بو آدی بستی بگلی کندینین قوندارما : اسالم آباد

 .ائل آرا پوسته بَیلی کیمی سسلنیر. می اورتایا چیخارمیشدی آدی کی

 .ورزقان بؤلگه سی : آشاغی قشالق 

بیزجه آش ، آس . ایراتیت خوانسار بؤلگه سینده یئر آدی : آشجرد 

سؤزونون واریانتی جرد ایسه یورد سؤزونون َدییشیلمیش شکلی 

. رسسیله باشالیان سؤز یوخدو« ی»دیر، چونکی فارس دیلینده 

اولورسا اونو پ « ی»فارسالر آلینما سؤزلرکی بیرینجی سس 

« چ»و یا ی سسینی ( پیاله //پیام، یاله // یام ) سسی آتیریب َدییشیر 

چرمه //جده ، یرمه // جادو ؛ یده //یادو ) سسلریله َدییشیر« ج»و 

 .(…وس

 احتمال ورزقان بؤلگه سی. اصلی ، آشیقلی ، ایشیقلی : اشقلو 

یئنگی ایسپیراندان قارا . تبریزین یاخینلیغیندا یئر آدی : و آغاج اوغل

 .داغا یون آالندا گؤزه َدییر

بان + بؤیوک آذربایجان جغرافیاسیندا یئر آدی ، اصلی آغ : آغوان

وان یعنی تاوانی ؛ سقفی اوج اوالن یئر آرتیق بان سؤزو فارس ـ // 

کیمی یئر آدی ائرمنی دیلینه کئچیب وان فورماسیندا بیر شکیلچی 

 .دوزلدن بیر شکیلچی کیمی منیمَسنیلمیشدیر

قاش + اَیری . بؤلگه سی ( مهاباد ) سویوق بوالق : اَگری قاش 

 سؤزلریندن

یئمیّجه کندیندن بورایا یاریم . خوجادان بیر آز آرالی دیر : آلپووت 

قدیم تورکجه ده قهرمان ، باتیر ، بهادیر، . سآعاتا گئتمک اوالر

 .اصل واریانتی آلپاقوت سؤزودور. سیندادیرایگید معنا

 .اَندیرقان دئییلیر// ائل آرا اَندیرگان . ورزقان بؤلگه سی : اندریان 
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 .ایران ـ ترکیه سینیرینده یئرلشن بیر کند آدی: اوچ تپه 

 .شیر  کلیبرده یئله.داغ آدی دیراورویکونیم حساب اولونور:اوچ قارداش

 :اوزومچولو 

اووالق /. اوولو. اولو . یاخینلیغیندا بیر یئرین آدی تبریزین : اوال 

قاجار دورو بورا شاهلیغین اووالغی کیمی . ائل آرا اوغلو دا دئیلیر 

 استفاده اولونوردو

هم کلیبر، همده . اصلی، اولو دور. اوال کیمی سسلندیریلیر: اولی 

 صوفیان بؤلگه سینده یئر آدی

 .ولو کندی دیرباباغی بؤلگه سی، اصلی ا: اولی کندی 

 .ساققیز بؤلگه سینده بیر کند آدی. باتی آذربایجان : آیچی 

 .مرنده باغلی یئر آدی.آشاغی ایریلی.ائل آرا باش ایریلی: ایری علیا

 .آشاغی ایلخیچی و موغان بؤلگه سینده کند آدی: ایلخیچی سفلی 

 .موغان بؤلگه سی. یوخاری ایلخیچی // اصلی باش: ایلخیچی علیا 

 آغ بان اولمالیدیر// ائیوان کیمی سسلنیر منجه اصلی آغوان :  ایوان

سام + بلکه ده بَی . احتمال شخص آدیندان الینمیشدیر : بئیسم 

 سؤزلریندن

 .بؤلگه سی ( میانداب) قوشا چای : باتمان قیلیج 

آشاغی، یوخاری حصه . هئشتری بؤلگه سی: باتمان قیلینج علیا 

 .لرینه بؤلونور



142 
                                                                                                                                      

Mişov Dağı  sayı  23 
 

 

 .مرند تابعی دیر. ی بؤلگه سییامچ: باروج 

قدیم . باری دیر// اصلی، باریق . هریس یاخینیدا بیر کنددیر: باروق

تورکجه ده اوالن سؤزلرکی سونلوقالری ق، ک، غ 

اولو // اولوغ . بیتیردی زمانه میزده بوسسلری ایتیریرلر  حرفلریله

ندا ایکی اوجا تپه آراسی.. وساییر  قان// دیری ، قانق // ، دیریک 

بلکه ده بای اوروق . باری دئییلیر// اوالن یئره تورک دیلینده باریق 

سؤزلریندندیر و آسیمیالسیا اوزوندن بو شکیله دوشموشدور اوروق 

بئله اولورسا . قدیم تورکجه ده ائل ، طایفا ، اویماق آنالمیندادیر 

 معناسی وارلی ، ثروتلی ائل ـ اوبا ، بویوک ائل معناسیندا اوالبیلیر

 باری قدیم تورکجه ده دووار معناسیندادا وار.

 ماکی یاخینلیغیندا بیر کند: باشکند 

بلکه باال داش سؤزوندن ترجه یولو ایله . باالجا : باال سنگ 

 یارادیلمیشدیر

 سؤزلریندن  قوش/ قوت + بای : بایقوت 

بخشی انقدیم تورک آدالریندادیر . کندی + اصلی بخشی : بخشکندی 

باکشی ائل صنعتکاری ، باش بیلن، حکیم ، //دیلیمیزده باخشی قدیم .

اوزان ،آشیق معناسیندادیر،کند سؤزو ایسه قدیم تورک دیلینده 

 شهردیر

 اهر بؤلگه سی: بَرَمس 

 دره سؤزلریندن دیر+ اصلی،بورون : برون درق 

 سؤزلریندن  ائیالن+ ائل آرا بوز : بزنیان 

چاال کیمی + بیر آدامالر بوز. شیر شمالی آذربایجاندا یئل: بورچالی 

بیزجه بؤری چاال کیمی . ایضاح ائدیر و کورونیم کیمی قلمه آلیر 
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بؤری ، قدیم تورکجه ده قورد معناسیندادیر بئله . داها قدیم اوالبیلیر 

 .الورسا زوونیم کیمی قئیده آلماق الزیمدیر 

 نورسو بندی آنالمیندادیر تویغون کیمی ده قئید اولو: تویقون 

ستارخانین دغوم . بو گون ائال آرا بئش ائششک دئییلیر : بیشک 

 منجه اصلی،بئشیک دیر بعضا بئشکه فورماسیندا دا سسلنیر. یئری 

پ سسی ی سسیله باشالیان تورک آدالرینا قوشوالراق : پئیغان 

ایران فرهنگیستانی طرفیندن تورک آدلی یئرلری َدییشمک آماجیله 

احتمال ائدیرم کی سؤزون اصل واریانتی یَغان ایشلنیر بونا گؤره 

پیام ، //یاغان اولسون معناسی ایسه آلاله ، فیل ، بؤیوک دور یام//

اهر و کلیبر آراسیندا بیر یئرین . پیادا //پیاداق // پیاله ، یاداق //یاله 

 آدی دیر

بلکه ده پیر آسیملی اولمالیدیر . ائال آرا پراسملی دئییلیر : پراسملو 

 بؤری آسیملی ده اوالبیلیر//اسیملی  بیر.

پئکه فیکریمیزجه بؤک . چین کیمی آلینیر + ائل آرا پئکه : پکچین 

= قیه آنالمیندا اوال بیلیر و یا خود بوکا //بؤیوک چین ایسه قایا //

 .چین ایسه قوش معناسیندادیر   ایالن ،بؤیوک ایالن

+ پؤهره . ی آدی مراغه شهرینین قدیم کوچه لرینین بیرین: پهر آباد 

 دا اوالبیلر  آباد( + میس) پاخیر . آباد 

ائل آرا بئله سسلنسه ده بیزجه دوز سسلنمه سی باستی : پوسته بگلو 

باخ .فارس فرهنگستانی اسالم آباد سؤزویله َدییشمیشدیر . بَگلی دیر 

 اسالم آباد سؤزونه

انی آخماق فارس غرهنگیست.پیره سووان // پیَرس وان // پیر سوان 

 پیره یوسفان شکلینده وئرمیش
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 اهر بؤلگه سی.  اَر+ سو + بیره // پیره سووار : پیره یوسفان 

سنگالخ سؤزلویونون دوخسان بیرینجی صفحه سینده تابور : تبریز 

 ایز جمع عالمتی دیر+ سؤزو وار 

 ؟؟؟؟ ائتنمونیم کیمی گئدیر: تَرَگور 

ـ نؤمره  ۳۱ایندیکی .ر تبیریز محلّه لریندن بیریدی: ترالن مئیدانی 

لی پولیس شعبه سینین دالیسیندا یئرلشیر ، قدیم ؛ تبریزین ائرمنستان 

 محله سی و روس کونسوللوغو اوالن بؤلگه سیدیر

 تیکان تپه ده یئر آدی: تَمای 

 تندیر آغاج دا دئییلیر. آغاج + اور + تن .……؟ : تنور آغاج 

بیر قوش جینسی آدی . دوغموش آددیر   توغماق فعلیندن: تویقون 

قازان شیوه سینده . باشقیرت شیوه سینده ؛ تویُغون کیمی گئدیر . دیر 

قارشیلقلی تورک سؤزلوی و تاراما و درلمه سؤزلویو . تویغین 

 .باشقا معناالرینی ایضاح ائتمکده کؤمک ائده بیلیر 

 .بؤلگه سی ( تکاپ)تیکان تپه . تمای : تیمای 

 بوالق دیر ومیانا بؤلگه سی اصلی،جئیران: جئیران بالغ 

 .اردبیلده بیر محلّه آدی : ججین 

قاراچیمن بؤلگه سینده یئرلشیر . قیه دئییلیر   خالق آرا جوده: جداقیه

 اولسون  قایا// قیه+ احتمال جیده .

چیراغلی داها // اقلی چیر. آذر شهر بؤلگه سینده دیر : جراغلی 

 اوال بیلر دا سا یاراقلیدیشمه سی نظرده توتولی // ج .دوزگون دور

 یان سؤزلرندن دیر+ جلد : جلدیان 
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 یا قوشا جای اوستونده دیرو ملکان.جینقرا// جنقارا //جئنقئرا : جنقرا

 .جوبت کیمی سلنیر . اصلی،جوَوت : جوبند 

 آذربایجاندا کند آدی: جوقان 

یوخسول ، الی بوش معناسیندادیر . اصلی، جیغا سؤزودور : جیقه

 دا گلمیشدیر  دیواندا

 یئر آدی  اهر یاخینلیغیندا. قیشالغی سؤزلریندن +چؤل: چؤلقشالقی 

اتنونیم دیر مشهور بیر . چاخارلی // اصلی چاخیرلی : چاخرلو 

 کلیبرده بیرکند آدی.قبیله سی اولموشدور 

س موازیلیگی نظرده // هئشتری بؤلگه سی چ  :چاراویماق 

 ورتوتولورسا احتماال ساری اویماق سؤزود

 .قوشا چایدا یئرلشیر : چاغالماز 

 ماکی بؤلگه سینده: چای باسار 

 هریس بؤلگه سی.   اصلی،چاخماق بوالق: چخماخ بالغ 

 قاباقجا ایضاح اولونوب: چخماق بوالق 

 اوزومدیل بؤلگه سی ورزقان ناحیه سینده: چراغلو 

بلکه ده َچری . اصلی،َچرلی اولمالیدیر . سراب یؤلگه سی : َچرلو 

 لی سؤزلریندندیر +

 س// ج // چ// ی  هوراند ـ آبش احمد بؤلگه سی: چرمه داش 

 چاوان تبریز یاخینلیغیندا یئر آدی// چووان : چوان 
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خوی بؤلگه سینده قدیم تورک دیلینده چور سؤزونون : چورسی 

چوخ معناسی وار ، الینده قیلینج دایانان قوروقچو ؛ قیلینج ، خادیم ، 

 چوماقل ، چورلویا راست گلیب: مثلده وار قیلینج قورشانان 

جانقور ، چونقور ، سونقور سؤزلریله اوخشارلیغی وار : چونقارالو 

 یئکان یؤلگه سینده یئرلشیر.

. تؤکمه داش بؤلگه سی . بوالق + اصلی ، چینی : چینی بالغ 

 هیدرونیم

فارس شووئنیزمی نین قونداردیغی . کلیبر ده کند آدی : حسرتانلو 

 داندیرآدالر

داشلری بیر یئره ییغیب دوره لمه ییغارالراراسی بوش : خالخال 

 قالیر ، بون خالخال دئیرلر

 باخ خانمرود سؤزونه: خانرود 

اصلی . فارس شووئنیزمی خانرود شکلینه ده سالمیشدیر : خانمرود

 ائل آرا خان اری اوالبیلر

 دیرخون قدیم تورکجه ده چای معناسیندا.کور + خانی : خانی کر 

قویو . آشاغی یئر ، درین یئر . قدیم تورکجه ده قوی دور : خوی

سؤزو ده بونداندیر سنگالخدا قوی ائو کیمی سؤز وار داها قدیملر 

سسلری پارالئل // ی// د ت// قوی سؤزو قوذ کیمی یازیلیردی ذ

اودوغو اوچون بی سؤز فارس دیلینه کئچدیکده ایلک اوالراق قود 

ی نین اولمادیغی اوچون گود کیمی قید بو دیلده ق سس  سونرا

اصلینده خوی آشاغی دا اوالن شهر ، یئر . اولموشدور 

خوی سؤزو خیوو سؤزوندنده اوالبیلیر خیوو ایسه بیر .آنالمیندادیر

 آز دیک ، زیروه ایله اَتَگین آراسیندا یئرلشن یئره دئییلیر
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یندا ایران جغرافیاس. خوی سؤزونون باشقا واریانتی دیر : خیوه 

 خوراسان دا یئرلشیر.ایشلنن تورک منشألی آد دیر 

. فارس شووئنیزمی بو آدی مشکین شهر کیمی یایماقدادیر : خیوو

قوندارما شکیلده اونو خیک آب سؤزنون بیر آسیمیالسک فورماسی 

قیاو کیمی اوالبیلیر // کیمی ایضاح ائدیر بئسؤزون اصلی قایائ 

آرزونو ساخالمیشدیر تورک سؤز معاصیر دورده خیابان سؤزونده 

منشألی بو سؤز بیر آز دیک ، هر ایکی یانی اؤزوندن آلچاق اوالن 

 یئر دئمکدیر

 موغان بؤلگه سی: داغلی قیشالق 

ائل آرا َدبَنوو دئییلیراحتمال قدیم تورکجه ده : دامن آباد 

 اهر ـ گؤیجه بئل آراسیندا کند( . سنگالخ)تَپنقو

 ماماق سؤزلریندن +اهر بؤلگه سی دای : دایممق 

 احتمال کی هئشتری بؤلگه سیندن اولسون  :دلی قوروقچی 

یاغی . ائل آدی دیر یاشادیغی یئرین ادینا چئوریلیب : دلی یاغبستی 

 دلی ایسه قورخماز ، ایگید ، دالور آنالمیندادیر. باستس بللی اولدو 

 ؟؟؟؟ووووو: دمیرچی 

 یؤلگه سی( مئشکین ) خیوو: دمیرچی خاراباسی 

دیب //منجه دوپ . دوببه آبا. اهر بؤلگه سی . دوپیه آوا : دوپیه آباد 

 اوبا سؤزلریندن اوال بیلر// اووا + 

دوز سؤزون اوجا ، یوکسک . دده قورقود دا بیر قاال آدی دیر : دوزمورد 

، مورد سؤزونو ایسه ، بورت سؤزونون باشقا واریانتیدیر قاال دوواری ، 

 همن سؤز بایبورت سؤزونده واردیر. دووار معناسیندایر 
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 اهر بؤلگه سی: دوشدور 

 .ماراغا بؤلگه سینده احتمال ائدیرم : دوه بوینو

تورکجه بوتون آدالردا اوالن اَری .اَری + دیزج : دیزج رود 

 مراغه.کومپونئنتی رود شکلینه سالمیشالر 

فارس شووئنیزمی نین قونداردیغی آدالردان دیر خالق : رواسجان 

اهرین ایگیرمی . قارانقوش کیمی ایندی ده سسلنیر// قرانقوش آرا 

 کیلوتر لیگینده یئرلشیر

 .……………………! ؟ ! ؟   :رودقات 

بئل // بیل+ هانسی بؤلگه ده اولدوغونو بیلمیر زر : زربیل 

 سؤزلریندن

 ائل آرا َزیلیک دئییلیر. اهر بؤلگه سی: زگلیک 

 سی اهر بؤلگه. یوخاری َزیلیک : َزگلیک علیا 

 خیوو بؤلگه سی: ساتی 

= ساری . کورونیم دیر . هئشتری بؤلگه سیندندیر : ساری بَگتار 

 بعضا جنوب معناسی ایفاده ائدیر

 کلیبر یؤلگه سی. بوالق + ساری : ساری بالغ 

. دره سؤزلریندندیر+ اصلی،ساری . کلیبر بؤلگه سی : ساری درق 

 کورونیم دیر

 اهر بؤلگه سی.کورونیم دیر. گؤل+ ساری . اهریؤلگه سی:گلساری

 خیوو بؤلگه سی: سبالن کندی 
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ساریجا دا اوالبیلر . احتمال آصل آدی ساراجلی اولسون : سراجه لو 

اهلیسینین دئدیگینه گؤه بو یئرین بیر حصه سی باتاقلیقدیر بلکه ده . 

// ساراجا // ر موازیلیگی اوزوندن سوروجه// ل  سولوجا آدی

 سراجه اولوب

اهر برلگه سی . لی سؤزلریندندیر + منجه ساریجا :  سراجه لو

 ساراشلی سؤزوندنده اوال بیلر// ساراجلی 

سرپ ؛ شّدت ، محکم . دره سؤزلریندندیر + اصلی ، سرپ : سرپ درق 

ائل آرا بیر سؤز وار . ، چتین ، مجازا بؤبوک و عظمتلی معناسیندا گئدیر 

 دره ده دئییلیر ائل آرا سرپه.دئیرلر؛ سرپ ایتی قورد آپاریب

 اهر بؤلگه سی. ساری کیش ده اوال بیلر . سرکیش : سرکش 

 خور کیمی آدالنیر+ ائل آرا سونده : سرند خور 

 خور سؤزلریندن// قور+ د + سرن . مرند بؤلگه سی : سرند خور 

مشهور فیلوسوف محمد تقی جعفری نین دوغوم یئری دیر : سقای 

کاشغری نین دیوان لغات اصلی ؛ سیغای دیر بو سؤز محمود .

آنالمیندا گئدیر بیرده من ( دامنه کوه ) الترک اثرینده داغ اَتَگی

احتمال ائدیر کی ، سؤزون سون کومپونئنتی آر شکیلچیسینین 

سینمونیم کیمی دیر دئمک بو سؤزون سیقار شکلی داها قدیم اوال 

 .بیلیر سیقار سؤزو ؛ چئویک آدام ، آییق کیشی آنالمیندادیر 

احتمال ائدیرم سنگر . و سردری بؤلگه سی   اوسگو: جر داغی سن

معناسی مجازا خوش یاشایان .سنکار قدیم تورکجه ده کی سؤزدن // 

خانگاه . کیشی ، کئف ـ داماق اهلی اوالن کیشی ،شادلیق یئری 

سنگار داغ بوینو، //سنکار. ار سؤزلری اوالبیلیر+ کؤکو شنگ .

 باخ دیوان الغات الترک
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پرنده = قوش) چین + سنگا .انزلی شهری بؤلگه سی : ن سنگاچی

سنگار باخ . احتمال سنگار چین یعنی سنگار قوشو ردوشوب(.

 دیوان کاشغری

و   سیغریق. کلیبر بؤلکه سی ائل آرا سییریق دئییلیر : سهریق 

 سیغراق سؤزلرینه یاخیندیر

 واسمنج بؤلگه سی. سولوجا : سولوجه 

 میانا شهرینه تابع دیر. اصلی،سئوینجی : سوینجی 

فارس شووئنیزیمی بو آدی سئسران سؤزوندن : سیه سران 

مین اوچ یوز اون آلنینجی ایلده َدییشدیریلن .قوندارمیشدیر 

 آدالرداندیر

تورک طایفاالرینین   قدیم هون ـ سابیر.آذربایجان   قوزئی: شابران 

ان شرو// شاروان // منجه سونرادان شاوران .مسکنی اولموشدور 

امام   مشهور زندانی اولموش، فلکی ایله.دوشوب   فورماسینا

لرینی بورادا « حبسیه » خاقانی بورادا تورمه ده اولوب مشهور 

 یازمیشدیر

 کیماک طایفاسی آدیندان آلینمیشدیر قاموق سؤزوندن: شاماخی 

 .……………؟؟: شاهی جان 

جاق »ا هنسی بؤلگه یه عایید اولدغونوهله لیک بیلمیرم ،: شیخملو 

 شوخوملو سؤزوندن دیر//دئمک اوالرکی ؛ شیخیملی 

 قدیم تورکجه ده آبشاردئمکدیر. هیدرونیم اوالبیلر : شیرالن 

 کلیبر ده اولمالیدیر: شیغیرجان 
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 سوب// سوب //هئشتری بؤلکه سی سوف . سوفالر : صوفالر 

 سومادیل سؤزودور: صومادیل 

 اصلینده سوما سؤزودور: صومعه 

قره بَی سؤزوندندیر // منجه اصلی، قارابَی : ه طایفه قریب

 اهربؤلگه سینده یئرلشیر.

 اصلی، اَِشوند دیر وجیغا کندینین یانیندا یئرلشیر: عشق آباد 

 اوووق ، اوالق اولسون+ احتماال اَل .کلیبر بؤلگه سی : علویق 

ایمرانگ // ایمران . دده قورقود دا اَمران سؤزو وا ر: عمران کندی 

 هئشتری بؤلگه سینده بیر یئرین آدی. نی نظرده آلماق اوالرسؤزلری

یالوارماق واینلمکله بیر .  اینال سؤزوندن. ائینالی : عون بن علی 

 شئی طلب ائتمک

احتماال ایناولی سؤزوندن قدیم تورکجه میزده شکارگاه ، : عینالی 

 توتماق اوچون قازیالن یئر و چوخور( شیکاری)اووالق ، اووو 

قارا .قورشاق سؤزلریندن دیر + اصلی ، قاییش : رشاق قئیش قو

 چیمن بؤلگه سی

داغ کئچیدی ، بوغاز، : شمالی آذربایجاندا یئر آدی معناسی : قاخ 

 اوچوروم ، تنگه ، معبر کوهستانی

بؤلگه سی ( میانداب) قوشاچای . انتروپونیمدن آلینمیش : قاریاغدی 

. 

قووشماق .قووشاق دیر //هوراند بؤلگه سی اصلی ، قووشوق: قاشق

 فعلیندن الینمیش آد
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 قوشاچای بؤلگه سی. اصلی،قاتار : قاطار 

 توپونیمه چئوریلیبآنتروپونیم دیرکی،.سیموغان بؤلگه :قایری خان

 بوالق سؤزلریندن+ اصلی،قیرخ : قرخ بالغ 

 گول+ قیرمیزی . آذر شهر بؤلگه سی : قرمز گل 

 دا یئرلشیر( اووجان ) بوستان آباد. اصلی قارا اؤنه دیر : قره اونه 

 چوماق سؤزلریندندیر+ قارا : قره چوماق 

 دره+ هریس بؤلگه سی وقارا : قره دره 

 .هریس بؤلگه سی: قره گونئی 

قایا بلکه ده + قیه سؤزلریندن احتمال قیران + قیزان : قزان قیه 

 قیز سؤزونون نادر. قیرمیز رنگلی اوال بیلر= کورو نیم دیر قیزان 

قیزان و //قویون قیز// اوغالن ، قوی //جمعی ده اوالبیلیر اوغل 

 قیزالر قایاسی..…ساییر

 سراب بؤلگه سی. کئچی + قیزیل : قزیل کچی 

 باتی آذربایجان بؤلگه سی.نَغده یؤلگه سی : قطار 

 بَگلی تشکیل اولونور+ سؤزون اصلی ، قولو : قلی بگلو 

 .ر دیر اصلی قوردال. سراب بؤلگه سی : قوتالر 

ز سس َدییشمه سینی نظره // هئشتری بؤلگه سیندن ج  :قوجور

 آلساق قوزور سؤزوده اوالبیلر

 کلیبر بؤلگه سینده یئرلشیر: قورتلوجه 
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 زوونیم دیر.مغان بؤلگه سی : قورد تپه 

 !؟ ..…………  :قوریجان 

 مئموراتیو آدالرداندیر: قوزچو اؤلن 

هوراند بؤلگه . لریندندیر سؤز  گؤلو+ اصلی ، قوزو : قوزی گؤلی 

 سی

 کلیبر بؤلگه سی. گؤلو سؤزلریندن + قوزو : قوزی گؤلی 

 خالخال بؤلگه سی: قوشا بوالق 

برلکه سینده یئرلشن کند آدی ( اووجان ) بوستان آباد: قیزیل احمد 

 کورونیم لردندیر. دیر 

 سراب بؤلگه سینده بیر کند آدی.قیزیل کئچی : قیزیل کچی 

 باشی+ کلیبر بؤلگه سی اصلی،قایا : قیه باشی 

قاز الرین آدیله باغلی اوال بیلر // کاس . اهر بؤلگه سی : کاسین 

 خزر دنیزی کاس الرین آدیله باغلیدیر.

 کلیبر بؤلگه سی: کاشان 

 اهر بؤلگه سی: کامالیی 

کؤهول آنالمیندا دا = احتمال کاغنان سؤزو اولسون کاها : کاهنان 

 یایریلی بؤلگه س.گلیر

 اهر بؤلگه سی اصلی،کیچیکلی دیر: کچکلو 

 اصلی،کیزبین دیر: کذبین 
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ایراندا ُکر کیمی قیده آلینیر بو سؤز تورک . اصلی کور دور: کر 

ائنلی ، قوتّلی ، سارسیلماز ، مغرور .منشألی بیر سؤزودور 

معناسیندا والن بو سؤز عموم حالدا چآیالرا ایلک اؤنجه ضفت 

و تورک منشألی بو سؤز .سونران آدا چئوریلیراوالراق وئریلیر 

 عرب دیلینه ده کئچمیش کر فورماسیندا ایشلَنیر

. قورقان اونون دوغرو شکلیدیر. اصلینده قورجان دئییلیر : کرجان 

. قدیم تورکجه ده قبیر ، عابیده آنالمیندادیر . قان + احتمال کی کور 

یسه قدیم تورکجه ده ائنلی ، گوجلو قان ا= کور .هیدرونیمه ده بنزر 

 بوالن ، چای معناسیندادیر

ائل آرا باش کور . ائل آرا .آشاغی کور.کور سؤزوندن: کرسفلی 

 آشاغی کور فورماسینداایشلنیر// آیاق .

 اصلینده ائل آرا کرینگان دئییلیر: کرکان 

فارس شووئنیزمینین قونداردیغی گیرمی جووان : کرمجوان 

هریس بؤلگه . بان سؤزلریندندیر// احتمال گرمیج وان . سؤزودور 

 سینده یئرلشیر

// َکرووق .قونداریلمیش و فارسالشدیریلمیش کند آدی : کرویق 

 ورزقان دا کند آدی.کر ائوی// کَروی 

 اصلی ، کؤشک سارای مرند یاخینلیغیندا یئرلشیر: َکشک سرای 

 کووشن ائوی دئییلیر  ائل آرا. کلیبر بؤلگه سی : کفشن 

احتمال . اهر بؤلگه سینده یئر آدی. گیلیزه دئییلیر : لیزه ک//کل ایزه

 .ایزه سؤزلریندندیر + گول 

 کاالشلی//سراب بؤلگه سی کالش : کالنکش 
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 باخ کلهران سؤزونه: کلخوران 

مشهور صفّویه شاهالرینین آنا وطنی .اردبیل بؤلگه سی : کلهران 

آالن + َکهر ائل آرا .فارس شووونیزمی بو آدی کلخورانا چئویریب .

شیخ کهر آالن ـ وینه . کیمی سسلنیر اوچ کند بئ آدال باغلیدیر 

خالخال آنا یولو ) ـ کیرگان کهر آالن( سرئین جیواری) کهرآالن

 (قیراغیندا 

بلکه ده شامنیزملع باغلی . گومانا کیمی ائل آرا مشهوردو: کمانج 

 قام آنا سؤزویله عالقه داردیر

ائل آرا . ی قونداردیغی آدالرداندیر فارس شووئنیزمین: کن چوحه 

گئنیش، آچیق، )گئن//احتمال ائدیرم کی ، گئنگ . گنج اووا دئییلیر 

یئر، مسکن ،اوویئری ،آبادلیق ، بایرام )اوبا // ، اووا ( بؤیوک

تازا ، ) ایکینجی بیر احتمال دا ،وارکی، گنج . معناسیندادیر (یئر

 اولسون، اووا اوبا سؤزلریندند ( یئنی ، جاوان

 اوسکو بؤلگه سی: کندوان 

 کی اصلی،کندیل اولسوناحتمال.لریندناول حصه +کندمنجه :کندول

 پارس آباد یؤلگه سی: کنگر مزلو 

 باخ کلهران سؤزونه: کهر آالن 

کؤهلن ده // کؤهالن . هئشتری بؤلگه سینده یئرلشن کنددیر : کهالن 

 زوونیملردندیر. دئییلیر 

بوالق اولمالیدیراهر + گور//کور//بوالق اصلی کور : کور بالغ 

 بؤلگه سینده یئلشیر

 اصلی،کوساالر. میانا : کوسه لر 
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مه حّصه // ما + احتمال کی کوغ .باخ کومه سؤزونه : کوغمه 

 لریندن یارانما بیر آددیر

 .بؤلگه سی ( بوستان آباد) اووجان : کوللوک دره 

 کؤمه دئییلیر// خالق آرا کوومه . کلیبر بؤلگه سی : کومه 

اهر بؤلگه سینده فارس فرهنگیستانی َگَون جیک سؤزونو : کونچک 

 بو حاال سالمیشدیر

اصلی ، گؤی بورون دور فارس شووینیزمی : کوی بران 

 َدییشدیرمیش

 .یئنه ائل آدیندان یاردیلمیش آددیر : کیرلی یاغبستی 

 ماکی بؤلگه سینده: گئدای 

 میانا بؤلگه سیدره سؤزلریندن + گؤی : گؤی درق 

 اصلی گؤیجه قومالقدیر.هئئشتری بؤلگه سی : گؤیجه قمالق 

 دول سؤزلریندن+ دول ، فوو + قاو : گاودول 

گدیک ، = اصلی ، کئچید. ماکی بؤلگه سینده بیر کند آدی : گجوت 

 گوزر، معبر دیر

 همدانینی اسدآبادا بؤلگهسینده یئرلشیر: گنبله 

 که ده قوراوان فورماسی دوزدوربل. هریس بؤلگه سی : گوراوان 

 اهرین یاخینلیغیندا بیر کند آدی. اصلی،َگَون جیک دیر :گون جیک  

 .میانه بؤلگه سی : گوندوغدو 
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کئییک تورکجه .اصلی کئییکلی دیر . پارس آباد بؤلگه سی : گیگلو 

سونراالر جئیران ، مارال ، داغ . ده یابان ، وحشی معناسیدادیر 

 دا ایشلَمیشدیرکئچیسی آنالمیندا 

 .……………؟؟ : للکلو 

 ایملی کیمی سسلنیر اهر ـ هوراند بؤلگه سی// ائل آرا ، ایمالو :لیملو

احتمال کی ، . مئیلق آدینا چئوریلیب . اهر بؤلگه سی : مئیلی 

 مهلیق//سؤزوندن دیر   مئیلیق

و دوز تلفّطو ماکی دیر باکی سؤزونون جنوب   دوز یازیسی: ماکو 

 تپه ، دیک، اوجا یئر معناسیندادیرواریانتیدیر 

 ؟؟؟. صوفیان بؤلگه سی : َمرؤو دیزه 

 قوم سؤزلریندندیر+ مردانا //اصلی ماردانا : مردان قم 

 کاران ، مره کاتانلی+ مره کران ، مرده : مرده کتان 

 ؟؟؟؟ ائتنو نیم کیمی گئدیر: َمرَگَور 

هئشتری . غی ؟ احتمال یازی سهو وار َسدر بوال/ ؟ : مندر بوالغی 

 بؤلگه سی

 خان سؤزلریندندیر+ اصلی،ماواز . ورزقان بؤلگه سی : مواضع 

مینیک . قوندارما آدی بند کاغی . ورزقان یؤلگه سی : مینک آغا 

 بینک آغا.آغا 

 آراسیندا یئر آدی  صوفیان ـ شبستر. اصلی،نادارلی : نطرلو 
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خزرلره بعضا شاهنامه ده .هَزه باران // هئزه بَران : هزارباران 

 هزبرات دا دئییلیر// هژبران 

ق موازیلیگی ده نظرده // ه .اووای .هوراند بؤلگه سی : هو وای 

 توتولسون

. بیر بؤلگه ده یئرلشن کند آدالری هارمونیک شباهت وار : هومای 

قدیم تورکجه و شامانیزمله باغلی . هومای . تامای . سیقای جیغای 

( ه) بیرینج صائتین .  آرا اومای دئییلیر آدالرا بنَزیَن آدالردیر ادال

هاچار، // سسینه چئوریلمه سی ایدان آری گوندن دورودور آچار 

هورمک ، // هورس، اورمک // هاس  //هیدروژن آت // ایدرژئن 

 هؤرومجک و ساییر// اؤرومجک 

ه سس // ه و یا ا // ق.هوراندا تابع دیر .اصلی،هئوی دیر : ِهوی 

 اوالبیلردییشمه سی 

 مرنده تابعدیر: یئکان 

ائتنونیم دن یارانمیش بیر آد دیر بلکه ده آنتروپونیمدن   :یاغبستلو 

لی + باستی + تدقیقاتیما گؤه یاغی . یارانما آدالرداندیر 

 .سؤزلرندیندیر 

= دوشمن، باستی = یاغی . باستی + اصلی یاغی : یاغبستی 

. ک ، یئنمک معناسیندادیر باسماق ، دؤیوشده قازاناماق ، غالیب گلم

 .اتنونیم دیرکی ، توپونیمه چئوریلمیشدیر 

کلیبر ده کند آدی یوز سای دیر ؛ قوی ایسه قدیم تورکجه : یوز قوی 

 ده قویون دئمکدیر

 احتمال اهر بؤلگه سینده دیر. ندندیر .یوز باشلی سؤز: یوزباشلو 
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ئرلشن بیر سلماس بؤلگه سینده ی. اصلی ، یووشانلی دیر : یوشانلو 

یووشان بیر بیتگی آدی دیر افسنطین ، بیتگی سینین . کند دیر

 بوتونیم دیر. درمنه سؤزونون سینونیمی دیر . تورکجه آدی دیر 

 اهر بؤلگه سی و اصلی،یایالق دیر: ییالق 

 هئشتری بؤلگه سی.قیزیل اوبا اولمالیدیر : قزل آباد 

 ه سیندههئشتری بؤلگ. اصلی قیزیل قایا دیر : قزل قیه 

 مصطفی معرب سؤزدور هئشتری. انتروپونیمدیر : مصطفی 

 کند سؤزلریندندیر هئشتری بؤلگه سی+ کورد : کرد کندی 

 هئشتری بؤلگه سی.اصلی قیزیلجا دیر : قزلجه 

ایل //علی عبرانیجه ایلیا . آنتروپونیمدیر : علی بیک کندی 

. یر سؤزوندن دیر الکین هامی بو سؤزو عربجه کیمی قئیده آل

 هئشتری بؤلگه سی

قونداریلمیش و فارسالشدیریلمیش آدالرداندیر ائل : خواجه شاهی 

 هئشتری. نه اوال بیلیر ؟؟؟ خوجا   آرا

. بذ اولمالیدیر//بد + اصلی گونبد دیر قدیم واریانتی قون: گنبد 

 هئشتری بؤلگه سی

خالق آرا . فارسالشدیریلمیش تورک آدالرداندیر هئشتری : سختدل 

 اوال بیلیر ؟؟؟نه 

 هئشتری. کورو هیدرونیم دیر . اصلی قارا گؤل دور : قره گل 

 هئشتری. کورونیمدیر. قونداریلمیش آدالرداندیر : آغ زیارات 
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 هئشتری. ایمیشجه بو سؤزون دوز شکلی دیر : ایمشجه 

 هئشتری بؤلگه سی. ایشلیک کندی اولسون ی،احتمال ک:ایشلق کندی

 بؤلگه سیییشمیش شکلیدیربللی دئییل؟هئشتریهانسی بیرآدین دَ :خرمدرق

 زوونیمدیر. یاتاغی دیر+ اصل فورماسی دوه : دوه یاتاقی 

اقرونیمده حساب .زوونیمدیر . هئشترس بؤلگه سی : دوه میدانی 

 هئشتری بؤلگه سی. اوالبیلر 

 هئشتری. اصلی قیزیل داغ دیر کورونیم دیر : قزلداغ 

. یوخاری تیکانلی . آدالرداندیر قونداریلمیش : تکانلوی علیا 

 هئشتری بؤلگه سی

 هئشتری. آشاغی تیکانلی دیر   :تکانلوی سفلی 

 هئشتری. بلکه ده چاووش کندی ایمیش : جارچی کندی 

 هئشتری. قمیشلی دیر // اصلی قامیشلی : قمشلو 

 هئشتری. اصلی چؤیکنلی دیر: چویکانلو 

 هئشتری. اصلی یوخاری وارقا دیر : ورقه علیا 

 آنتروپونیم دیر: حیدر آباد 

 هئشتری.اصلی قایا قیشالغی دیر : قیه قشالقی 

 هئشتری. ان قدیم آدالردان دیر . کورونیمه بنَزییر : آلقو 

 هئشتری. آشاغی وارقا دیر : ورقه سفلی 
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اصلی تورکجه اوالن بو آد دوز ال باغلیدیر : سلطان آبدا نمکزار 

 هئشتری.ی دیربلکه ده سولطان آباد دوزالغ

 هئشتری.قونداریلمیش آدالرداندیر : شورجا امام جمعه 

. پارالئلی وادیر  شمالی آذربایجاندا. اصلی بیَلَقان اولمالیدیر: بلقان 

 هئشتری.قان سؤزلریندندیر+ بلکه ده بئل

 .قونداریلمیش آدالرداندیر هئشتری : آغداغکوه 

رس شووئنیزمی تاثیرینده فا. اصلی اََمن اوبا اولمالیدیر : امین آباد 

 هئشتری. َدییشدیریلمیش دیر

 .هئشتری . گول تپه ده عاغال سیغیر. اصلی کول تپه دیر : گل تپه 

حسینی ایسه اؤزو منجه . یوخاری حسینلی اولمالیدیر : حسینی علیا 

 پهلوی دوورونده قونداریلمیشدیر

 هئشتری. آشاغی حسینی : حسینی سفلی 

 بؤلگه سی هئشتری: شور قره کندی 

 ؟؟؟؟؟؟: کلب کندی  

دده قورقودداکی ؛ .، شامانیزمله باغلی آدالرداندیر   منجه:خانخام 

. قامغان آدینین بوگونکو اسیمیالسا اولونموش فورماسیدا اوال بیلیر

 بؤیوک کاهین ، دینی رهبر ، بویوجو آنالمیندایر

 ؟؟؟؟: گردالو

 لگه سیهئشتری بؤ.اصلی شکلی تاالر اوال بیلر : طاالر

 آنتروپونیمدیر ؟؟؟ هئشتری بؤلگه سی: میرزا بیک کندی 
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 .هئشتری بؤلگه سی: خوببار 

کنار ، بؤیور ، قیراق یئر = یان . بوالغی + اصلی یان : یانبالغی 

الکین بیر . بوالق ایسه ؛ چئشمه ؛ سویون جیخدیغی یئر دیر .

آت معناسیندا = سؤزده وارکی، قدیم تورکجه میزده ، یان 

 زوونیم ده اوالبیلیر.لموشدور او

+ سوغانچی .َدییشدیریلمیش آدالردان دیر:کوهسوغانچی 

ده اوال سؤزلرینین یاری کالکاسی دا اوالبیلر ؛ سوغانچی کؤی   داغ

 هئشتری.بؤلگه سیآغیزلیغیندا نه دیر؟؟ هله لیک قالسین هئشتری.بیلر

ویاخود؛ گؤللو ..گوللو بوالق . ایکی شکلی اوال بیلر : گلی بالغ 

 هئشتری بؤلگه سی.بوالق 

اَری سؤزلریندن یارانما آدالرداندیر + سوغانچی : سوغانچی رود 

 ائآلرا نه دیر؟؟؟هئشتری.

 هئشتری بؤلگه سی. انتروپونیم : نرگس آباد 

 ائل آرا نه دیر ؟؟؟. هیدرونیم دیر : مهمانبالغی 

 .هئشتری بؤلگه سی : مهمانلو 

 هئشتری بؤلگه سی.هیدرونیم دیر .بوالق دیر + قیرخ : قرخ بالغ 

 .هئشتری بؤلگه سی: خادم کندی 

 هئشتری بؤلگه سی: مخدوم کندی 

 ائل آرا نه دیر ؟؟؟؟.قونداریلمیش آدالرا اوخشاییر : مجیرآباد 

 ؟جلفابؤلگه سیتیکانلی + سیخ. قونداریلمیش آدالرداندیر: شیخ کانلو
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 کؤشک سره //منجه همن کؤشک سارای : کوچک سرای 

 یئر آدی دیر آنجاق ؛ فامیلیا کیمی ده گئدیب: قزل قیه 

 هئشتری.  دره+ ائل آرا اوچ : اوچ درق 

تؤکمه ایسه بویوک ، حوندور ، .اصلی ؛ تؤکمه تپه دیر : تکمه تپه 

 هئشتری.اوجا ، ایری آنالمیندادیر

 هئشتری.قونداریلمیش ، َدییشدیریلمبپیش آدالرداندیر : ناچیت 

قورد سؤزلریندناوالبیلیر + اصلی بلکه ده یاللی : ورت یالی ق

 هئشتری.زوونیم .

 هئشتری.دور   اصلی ، گوللو: گلی 

 گؤی بورون کیمی.کورونیم دیر . داش + اصلی ؛ گؤی : گویداش

 هئشتری.اصلی ، قوملو سؤزو دور: قملو

 هئشتری بؤلگه سی: داش کسن 

 یهئشتر.قوندارما آدالرداندیر : دبردان علیا 

 هئشتری. قوندارما آدالرداندیر: دبردان سفلی 

 هئشتری. قوندارما آدالردان : نبی صفی 

 هئشتری.قول سؤزلریندن دیر + اصلی یاسا: یساول 

 هئشتری. اصلی ، یوخاری داش بوالق دیر : داشبالغ علیا 

 هئشتری.آشاغی داش بوالقدیر : داشبالغ سفلی 



164 
                                                                                                                                      

Mişov Dağı  sayı  23 
 

 

 هئشتری.قایا دیر + اصلی ، وئران : ویرانقیه 

 هئشتری.قوندارما آدالردان دیر : ظلم آباد 

 هئشتری.وئرن سؤزلریندن اولمالیدیر + اصلی ، َکل : کل ویرن 

چی سؤزلریندن یارانما بیر + آلتین : ایکی احتمتال وار : آلتمچی

آددیریا خوددا آلتمغاچی سؤزونون آسیمیالسیا اولموش فورماسیدیر 

 هئشتری.

 هئشتری. یق اولمالیدیر ج+ اصلی باری : باروجوق

آلی؛ آلماق فعلیندن ، چین . چین آولمالیدیر + اصلی آلی: آلوچین 

( شاهین )منجه بوگونکو الچین .ایسه قوش سؤزونون سینونیمی دیر 

 .هئشتریر .سؤزون یئنی تیپی دیر و آلوچین آرخائیک واریانتدی

 اصلی ، آخساقالر اولمالیدیر وهئشتری: آخساخالر 

حرفی ترجمه سیدیر . منجه ایستی سو آدینین کالکاسیدیر : آبگرم 

 .هئشتری.بلکه ده ائال آرا ایلی سو دور 

 هئشتری. قوندارما آدالرداندیر : ماخوله 

 هئشتری. اصلی یوخاری قوجور دور : قوجور علیا 

 هئشتری. آشاغی قوجور : قوجور سفلی 

 هئشتری. اصلی ، آالمانلی شورجا اولمالیدیر: شورجه اله مانلو 

 .هئشتری بؤلگه سی: کللر 

 هئشتری.اصلی قارا سوفو دور : قره صوفی 
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 بؤلگه سی( بوستان آباد) اووجان : باشسیز

 اهر ـ کلیبر بؤلگه سی: آس 

 آدی  کند. اهر بؤلگه سی : دهلیخ 

 کند آدی دیر. اهر بؤلگه سی : ساری چیمن 

فارس شووئنیزیمینین قونداردیغی سهو : چیله ناب 

 ائل ارا چیله نوو دئییلیر. بیریدیر   ردانآدال

 هئشتری بؤلگه سی. یوخاری ارسکنای : ارسکنای علیا 

 هئشتری بؤلگه سی. آشاغی ارسکنای : ارسکنای سفلی 

 هئشتری بؤلگه سی  .بیز جه َدییشدیریلمیش شوبان اوالبیلر: شعبان 

( کونئی ) ساری بعضا جنوب. اصلی ، سار آغاییل دیر: ساری آغل

دوره سی . آغیل ایسه حیوانالرین یاتاغیدیر. عناسیدادیرم

 هئشتری. اوجالدیلمیش مال ـ داوار یاتاغی دئمکدیر

 هئشتری. یئنه َدییشدیریلمیش آدا بنَزییر. اصلی دیبکلی دیر : دیبکلو 

چیرالی دها // شیرالی . یئنه َدییشدیریلمیش آدا بنَزییر: شیرعلی 

 دوغرو اوالبیلر

 هئشتری.یوخاری حاجی کندی :  حاجی کندی علیا

 هئشتری. آشاغی حاجی کندی : حاجی کندی سفلی 

 هئشتری بؤلگه سی: آلاله کندی 

 هئشتری. چودار کندی دیر // دوزو، چوودار: چوبدار کندی
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 هئشتری بؤلگه سی.مالال حمزه : مالّ حمزه 

 هئشتری بؤلگه سی. اصلی یوخاری قوش قووان دیر:لیا قوشقوان ع

 هئشتری بؤلگه سی. اصلی آشاغی قوش قووان دیر: سفلی قوشقوان 

 هئشتری. اصلی شاه قولو کندی : شاه قلی کندی 

 هئشتری.اصلی گوللوجه دیر : گلی جه 

 هئشتری بؤلگه سی. پالچیقلی دیر , اصلی : پالچقلو 

 هئشتری بؤلگه سی. شئیور دیر , اصلی : شیویار

 (بوستان آباد )اووجان یؤلگه سی : قوزوللو 

 جولفا بؤلگه سی: ارسی

 اهر بؤلگه سی کندلریندندیر: آرپالیق 

 سؤزلریندندیر  لی+ کاالش//لی+کولشاحتمال کی .سی اهربؤلگه:کلشلو

بَی //احتمال ک بیگ . هئشتری بؤلگه سی کندلریندندیر : پیک 

 سؤزوندن اولسون

 .هئشتری بؤلگه سی کندلریندندیر : سریک 

. هیدرونیم اوال بیلر . جه + کور. هئشتری بؤلگه سی : کورجه 

 جا ایسه شّدتلندیرمه شکیلجی سی دیر//کور آصلینده گور ؛ جه

مئسسی دن یارانما // مهدی عبرایجه مئششی : مهدی خان کندی 

 کند+ تیتول + آنتروپونیم. سؤزدور 
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زوونیم .سهوا اونو قورت بمز کیمی قئیده آلیرالر : قورت یئمز 

 هئشتری.دیریئمزسؤزلریندن+ دیرقورد 

 هئشتری بؤلگه سی.َدییشدیریلمیش آدالرداندیر : انباردان 

 هئشتری بؤلگه سی: مریم 

 هئشتری.یوخاری علی بَیلی : علی بیگلو علیا 

 هئشتری.آشاغی علی بَیلی : علی بیگلو سفلی

 هئشتری.طالب ک اصلی هله لیک بللی دئییل 

 ندندیرهئشتری بؤلگه سی خاتون گون آی سؤزلری: خاتون گنای

بلکه ده قوجا کندی دوزدور . هئشتری بؤلگه سی : گوجا کندی 

 ویاخود گؤیجه کندی

 ائل آرا گوله خانا دئییلیر( بوستان آباد)اووجان : گله خانه

 اهر بؤلگه سی.اصلی ارووشه دره دیر : حرفشه درق 

 آدی حرفشه درق کیمی قئیده آلیرفارس شووئنیزمی بو: اَرؤوشه دره

منجه شامانیزمله باغلی آدالرداندیر .هئشتری بؤلگه سی : مغامیر

اَمیر + بلکه ده بوغ . اَمیر سؤزلریندن اوالبیلر+ امیر؛ موغ  +بوغ.

امیر ایسه اَمر سؤزوندن . بوغار ؛ یئردن قالخان سو بوغو = بوغ 

باغا قدیم تورکجه ده آلاله // بوغ . اوجاالنت ، یوکسلن معناسیندادیر

 .……………آنالمیندادیر

هئشتری .. بیره ساقا //ساقا + بیر .قونداریلمیش آدالرداندیر : پیرسقا

 .بؤلگه سی
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. قدیم تورک دولتلرینده قوش ساخالیان وظیفه صاحیبی : قوشچی 

 هئشتری بؤلگه سی

 هئشتری بؤلگه سی. آنتروپونیمدیر : علی کندی

 هئشتری.بؤلگه سی قیزیل قاال سؤزوندندیرهئشتری:رشیدیقزل قلعه 

 هئشتری. ائل ارا گؤیجه قاال دئییلیر. کورونیمدیر : جه قلعه گؤی

 هئشتری بؤلگه سی: حاجی آباد 

 هئشتری یؤلگه سی. بللی دیر قوندارما آدالرداندیر: آبداراالر 

 ائشیک ، قیراق آنالمیندادیر= داش . هئشتری بؤلگه سی : داشبالغ

 خارابا کلک. هئشتری بؤلگه سی: خرابه کلک 

قو قوشو . سسی اسقاط اولوب  «ر» ر اولمالی ی ؛ قارقااصل: قارقا 

 هئشتری. قدیم تورکلرین توتئمی دیر .

 هئشنری. قونداریلیش آدالرداندیر : حبش 

. دیر« گؤل باشی »بلکه اصلی . قونداریلمیش آدالرداندیر :سرچشمه

 هئشتری

 هئشتری. قونداریلمیش آدالرداندیر. هئشتری بؤلگه سی :طالب چمن

 هئشتری. قونداریلمیش ادالرداندیر. هئشتری بؤلگه سی:  پاره لر

 هئشتری بؤلگه سی: یهرچی 

 هئشتری بؤلگه سی: قوشاالر 

 هئشتری. قونداریلمیش آدالرداندیر..   گول تپه: کل تپه صولتی 
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 هئشتری. قونداریلمیش آدالرداندیر: شهنواز علیا 

 ////////////////////////////هئشتری : شهنواز وسطی

 //////////////////////////////هئشتری : شهنواز سفلی 

 قونداریلمیش آدالرداندیر. هئشتری : هزاران علیا 

 /////////////////////////////هئشتری : هزاران سفلی 

باالجا سو ؛ کیچیک . هیدرونیم دیر . اکوئیک سؤزلردندیر : شرشر 

 هئشتری. چشمه 

 .هئشتری بؤلگه سی .اصلی یاغلی بوالق : بالغ   یاغلو

 هئشتری برلگه سی: آالچیق 

 قولو کندی. هئشتری : قلی کندی 

 .هئشتری……آنتروپونیم دیر : جعفر آباد 

 هئشتریبؤلگه سی.آنتروپونیمدیر : جلیل آباد 

یئتر ؛ قدیم چوخ قیز + ، گول قادین آدیندان تؤرمه دیر: ل یئترگ

، بسدی قاییتبس، قیزیئتر،گول یئتر،گول الن عائیله ده قیزاو

 هئشتری بؤلگه سی.……………و

 .اصلی چوبوقلو هئشتری بؤلگه سی : چبقلو 

 هئشتری. قوندارما آدالرداندیر: سلطان آباد صولتی 

 هئشتری.قوندارما آدالرداندیر : تازه کند صولتی 

 هئشتری بؤلگه سی.کورونیمدیر : آقکند 
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 هئشتری بؤلگه سی. آنتروپونیمدیر : کریم آباد 

 .هئشتری بؤلگه سی : صولتی  ایده لوی

 هئشتری بؤلگه سی. قونداریلمیش آدالرداندیر: زهنو 

 ساراشلی ، ساریجالی// ساراجلی. اهر بؤلگه سی: سراجلو 

 بؤلگه سیوسرین معناسیندااهر قدیم تورکجه ده سالقین ؛ سویوق :سرقین 

 اهر بؤلگه سی.اصلی سوما دیر: صومعه 

 .راهر بؤلگه سیکندلریندندی: سوما

 اهر بؤلگه سی: شنقوش آباد

شمالی آذربایجاندا پارالئلی . اهر بؤلگه سی کندلریندندیر : شوشا 

 شیشه کیمی ده قئید اولونور. واردیر 

 اهر بؤلگه سی ؛ باخ شوشا سؤزونه: شیشه 

 .اهر بؤلگه سی.بللی و قونداریلمیش آدالراندیر : طویله شامی 

+ آنتروپونیم. آدالرداندیر منجه بودا قونداریلیش : علیرضا چایی 

 اهر. هیدرونیم دن یارانما آد دیر

ی ترکیبلریندن + کند + چی+ قوروماق فعلیندن قور : قورچی کندی

 یارانمیش آددیر

 بؤلگه سیاهر.بئله باغالنان شاالدا دئییلیر،بئل ،کمر, قورشاق :قورشاقلی 

اصلی . سسی سونرادان آرتیریلمیشدیر « ر»منجه : کردلقان 

قان حّصه لریندن + بلکه ده کوردول.گوذولقان اولمالی دیر 

 اهر بؤلگه سی. یارانمیش آدالرداندیر 
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سر + بلکه اصلی کورکه . ایتیرلنیش تورکجه آدالرداندیر : کرکسر

 .اهر بؤلگه سی. سؤزلریندندیر

 اهر بؤلگه سی. اصلی کرملی اولمالیدیر : کرملو 

 .طایفاسی آدی ایله باغلی اوال بیلرکاس //قاز//اهربؤلگه سی قاس :کسانق

 اهر بؤلگه سی. یئنه قونداریلمیش ادالرداندیر : کقالق

 اهر بؤلگه سی.قوندارما آدالردندبر : کلهر 

بلکه ده بورادا قوروموش . منجه اصلی گور بوالق دیر : کور بالغ 

 اهر بؤلگه سی. بیر بوالق اوچون مئومراتیو آد دئیه قویولموشدور 

منجه یئنه قدیم تورک طایفاسی . اصلی کوساالر : کوسه الر 

. قوز الرین آدیندان یاردایلمیش اویکونیمدیر// کوس// ساییالن کاس

 اهر بؤلگه سی

 .سؤزلریندن   دول+ گوو. یئنه قونداریلمیش آدالرداندیر : گاودول 

تبریزه .ائل آرا گرک کی،گرنگه اولسون اهر بؤلگه سی: گرنگاه 

 آدی ایله بیریئردندیریاخین اوالن کرگه 

فیکریمجه خالق آرا جنگل . اصلی قانقال اووا اولمالیدیر : گنگل آباد

تورکجه ده بوسؤزون . حالبوکی جنگل هند سؤزودور. اوو دئیلیر 

 اهر بؤلگه سی. قارشیلیغی اورمان دیر 

ائل آرا َمزیره . یئنهده قونداریلمیش آدالرداندیر : مزرعه شادی 

 ه سیاهر بؤلگ. دئییلیر

 اهر بؤلگه سی. نتروپونیمدن دوزلمیش آدالرداندیرآ: مصطفی چای
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اصلی ائلد . ترجمه یولو ایله دوزلدیلمیش آدالرداندیر: نقاره کوب

 اهر. بیلر

اصلین خالق تلفّظونده تاپماق . یئنه قونداریلمیش ادالرداندیر : نفدوز 

 اهر بؤلگه سی.اوالر 

 بؤلگه سی اهر. قونداریلمیش آدالرداندیر: نهار 

ائل نئجه سسلندیریر . یوخاری ورجن .اهر بؤلگه سی: ورجن علیا 

 .آشاغی ورجن ده اولمالیدیر . بیلمیرم 

بلکه انتروپونیم دن . قونداریلمیش ادالرداندیر : ورگهان 

 اهر بؤلگه سی. خان ؟؟؟؟+ وارقا . یارانمیشدیر 

 ر ؟؟؟بلکه اصلی آللی دی. اهر بؤلگه سی کندلریندندیر : هلیلو

ارسالشدیریلمیش آدا بنزر کی فارسجا دا هله لیک هور : هوای

 اووای.اهر بؤلگه سی. سؤزو یوخدور

 اهر بؤلگه سی.یئنه قونداریلمیش آدالرداندیر: هوین 

ناخجواندا دا ورمزیار .فیکریمجه جولفا برلگه سینده دیر: ورمزیار 

 آدلی بیر کند واردیر

 .یارانما آدالرداندیر   آنتروپونیمدن: حق وئردی آباد

دای + دوو. بیرینین آدی دیر  یئنه جولفا ـ پلدشت کندلریندن: دودای

 .اوال بیلیر

پلدشت ـ جولفا یرلگه . ائتنونیمدیر کی توپونیمه چئوریلیب : گئجلر 

 .سینده یئرلشیر
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آباد کوشک » جی ایلده   ـ ۳۱۳۱. سقز بؤلگه سی : حسن آباد قاشق

حالبوکی کؤشک اؤزو قدیم تورک .دییشدیریلمیشدیر آدی ایله « 

 .سؤزلریندندیر 

حسن آباد قاشق آدینین قونداریلمیش . سقز بؤلگه سی: آباد کوشک

 .آدی دیر

اب حّصه + اصلی گؤل .آبگیر کوچک آدینا چئوریلمیشدیر: کوالب 

 لریندندیر

 .فارسالشدیریمیش کوالب هیدرونیمی : آبگیر کوچک 

تبیریزین قوزای . ای آدینین فارسشالشدیریلماسی آجی چ: تخله رود 

طرفیندن ؛ سیرخاب داغالری آرخاسیندان آخیر، و نهایت اورمو 

 هیدرونیم.گؤلونه تؤکولور

 فارس شووئنیزمی تخله رود آدی ایله َدییسدیریب: آجی چای 

تورک منشألی ( گرگان//قورقان ) ایرانین شمالیندا : آرخ 

 کیمی قید اولور«نزار »ترجمه یولو ایله .یئرآدی

آرخ سؤزونون .ـ جی ایلده َدییشدیریلیب ۳۱۳۱اصلی آریق دیر .

 باشقا آنالمی؛ چای، سویولو، آیاق یولودور

آرخ جغرافی آدینین َدییسدیریلمیش و فارسالشدیریلمیشیدیر : نزار 

 ش. ۳۱۳۱گرگان بؤلگه سی // قورقان.

لده دییشدیریلن ـ جی ای ۳۱۳۱.اصلی ؛ آغ گونبد دیر : سفید گنبد 

تورکجه دن ترجمه اوالراق یارادیلمیشدیراورمو .آدالرداندیر 

 .گؤلونون ساحیلینده بیر یئر آدی
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ـ جی ایلده ترجمه اوالراق  ۳۱۳۱: آغ گونبد// آغ گونبذ

 فارسالشدیریلمیشدیر سفید گنبد شکلینه سالینمیش

ینا آد« آال» ـ جی ایلده ۳۱۳۱.کوردوستاندا بیر ئیر آدی دیر :ایلو

 .،بودا تورکجه آدالرداندیر  چئوریلمیش

الگو آدینین فارسالشدیریلمیش شکلی حساب ائدیلیر کی ، : الگون 

بیرسؤزده وار کی ، آلگون . اصلی اولگو اولمالیدیر. یانلیش دیر 

« ل» فارش دیلینده . هر نه اولر اولسون تورک منشألی سؤزدور 

 سسی یوخدور

 .صلی آغ کند اولمالیدیرا. کوردوستان بؤلگه سی: اخکند

قارجا .قراجه داغ آدینین فارسالشدیریلمیش شکلیدیر: ارسباران 

 .داغ

ـ جی ایلده زرینه باال ادی  ۳۱۳۱کوردوستان بؤلگه سی: الطون علیا

التون .اصلی فورماسی یوخاری آلتون . ایله َدییسدیریلمیشدیر

 .تورکجه ده قیزیل دئمکدیر 

زرینه پایین آدی ایله . ون دوراصلی آشاغی آلت: الطون سفلی 

 .ـ جی ایل  ۳۱۳۱.َدییشدیریلمیشدیر

 .باخ الطون علیا : یوخاری آلتون 

 باخ الطون سفلی سؤزونه: آشاغی آلتون 

ـ جی ایلده امچلی آدی یئرینه  ۳۱۳۱.قورقان بؤلگه سی : بناور 

 قونداریلمیشدیر

// قان ایرانین شمالیندا یئرلشن قور.اصلی ، اَمچیلی دیر: امچلی

 .بناور آدینا چئوریلیب.کورقان بؤلگه سی
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» ـ جی ایلده آخماقجاسینا  ۳۱۳۱. کودوستان یؤلگه سی: ایاقچی 

دئمک آیاقچی سؤزونو سهو . آدی ایله آدالندیریلمیشدیر « پادار

آیاقچی قدیم تورکجه ده ساقی، چاخیر . اوالراق ترجمه ائتمیشلر

 ..میندادیرساتان ، ایچگی ساتان ، پیاتله فروش آنال

بو یئرین آدی ایشه آدینا . کوردوستان بؤلگه سی: ایچی 

 .چئوریلمیشدیر

باشقا بیر تورکجه آد ایله . کوردوستان بؤلگه سی : ایلو 

 آال فورماسینا سالینمیشدیر. َدییشدیریلمیشدیر 

شکلینه « سرچسمه » ترجمه یولو ایله سهو اوالراق : باش بوالق 

ـ جی ایلده َدییشدیریلن  ۳۱۳۱. لگه سیکوردوستان بؤ.سالمیشالر 

 .اولسایدی دوز اوالردی  ترجمه اصلینده چشمه نخست.آدالرداندیر

فارس شووئنیزمی بو آدی باشه . کوردوستاندا بیر یئر آدی : باشماق 

 فورماسینا سالمیشدیر

 خیوو بؤلگه سی کند آدی: قوجه نق// کؤچه نق

 قاراجا قایا دیراصلی ؛ . میانا یؤلگه سی: قره جه قیا 

منجه . کیمداوا دا دئیلیر// کؤول آباد. ماراغا بؤلگه سی: کامل آباد

 فعلیندن یارانما آدالرداندیر( دفن و یا خود قویالماق)گؤممک 

 .کامل آباد آدی ایله َدییشدیرلمیشدیرو ماراغادا یئرلشیر: کیمداوا 

 کندآدی.مرندبؤلگه سی: ورکئش 

آذربایجان . ی آدی منجه تئونیم دیر هئشتری بؤلگه سی کند: مغامر

مر سؤزو آمر ِِ میر کیمی //آمیر//تورک منشألی آدالردا اوالن اَ

 قئیده الینیر
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 تبریزین شاباد محلّه سینده بیر یئر آدیدیر: داش قاپی 

 دیر ظنّیمجه کلیبر بؤلگه سینده دیر  قایا+ اصلی قاباق : قباق قیه 

 نده دیرلو ، مغان بؤلگه سی+ اصلی گبه : گبلو 

 اهر بؤلگه سینده بیر کند آدی دیر: وردین 

 (میر هدایت حصاری)ال و باش باره ده اصطالحالر
  

 

عین , دیگینه باخمایاراق اصطالحالر آتاالر سوزونه بنزه

نالردان آرتیق  گونده, لري ایله لیک ساده لیک دانیشیقالردا او 

الرکي. نیرلر ایشله ده بئله بیر دانیشیق رسمي  هر میللت, دئمک او 

لونور جه اینگیلیس, فارسجادا" مثال. وار خلوقدا ایستیفاده او  . ده چو 

نالرین بئله نلر اوچون عجیب و سوزون  یه بیلمه, معناسي کي او 

نا گوره بیر دیلدن او  بیري دیله ترجومه . له دیر آنالییشیني چتین او 

لمویانالر اوچون خ چتین , ائتمک بو ایصطیالحالر ایله تانیش او  چو 

لور  غیر مومکون" و بعضا دئییرلر بیر نفر خاریجي " مثال. او 

ندا قاطار ایله سفر ائده ندو  ن لو  نین قاباغیندا آیاغ  دا پئنجره رکن واقو 

بیر زامان قاباقدا بیر . سینه باخیردي ائشیگین منظره, اوسته دوروب

لدوغو اوچون خ یاخین او  الن  او  کوپه, آغاجین بوداخالري چو  ده او 

نا خیطاب ائده بیر اینگیلیسي بونون  Look out. رک دئییر لي او 

بیر حالدا کي بو « باخائشیگه »ظاهیري معناسي بودورکي 

لون»ایصطیالحین معناسي بودور کي  یعني خطرین « موواظیب او 

نا خبر وئریر لدوغونو او  نون ظاهیر . یاخین او  آمما او  آدام او 

و فیکیر « ائشیگه باخ»ک بئله او  آدام دئییرکي  معناسیني دوشونره

http://sehrgalam.blogfa.com/post/126/%d8%a7%d9%84-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b4-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d9%84%d8%a7%d8%b1(%d9%85%db%8c%d8%b1-%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%ad%d8%b5%d8%a7%d8%b1%db%8c)
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لدوغو اوچون بو سیفاریش ي ائدیرکي ائشیکده یاخشي بیر منظره او 

نا گوره باشیني پئنجره. ائدیر دن ائشیگه اوزادیر و آغاجین  او 

 .رک یارالیییر بوداخالري اوزونه ایلیشه

خ خدور -بیزیم دیلده ده ایصطیالحالرین سایي چو  ک  دئمه. چو 

الرکي عادي دانیشیقالردا هر سوز ایصطیالح ایله دئییلر . او 

الر نالرجا کیتاب او  نالري ییغیب یازاسان او  دورکي بوردا فقط . او  او 

 -ک اوره -بیر میقدارنومونه اوچون گتیریریک و آنجاق بیر نئچه اَل

و بورادا . ییک جه لر باره ده آرتیق میثالالر گتیره باش کیمي کلمه

لري فارسالر طرفیندن  ک بو ایصطیالحالر بعضي بونادا ایشاره ائده

محمد قلي خوصوصن . نیب و او  دیله قاریشمیش دیر له ده منیمسه

الرکي بوتونلوک آدلي کیتابیندا دئمه« فرهنگ عوام»امیني  له  ک او 

ائله . نین ایصطیالحالریني فارسجایا چئویرمیشدي آذربایجان دیلي

ک  کیتابي دئسه( کولتورو)کي او  کیتابا آذربایجان عامییانه فرهنگي 

خ البیلر چو  غرو او   .دا دو 

 :دئییملر

 

  
لماال بیر  -وئرمک اله -ال لماق -قاو   .بیر بیرینه کومک ائتمک.موتتحید او 

  

لماق,اومیدي کسمک -ال اوزمک  .نا اومید او 

  

لماق] اوزونو ایتیرمک -ال آیاغا دوشمک , بیر ایشدن ناراحات او 

لماغي  .نین قاباغیني آلماق اوچون چالیشماق بیر ایشین واقع او 

  

 .رخویا دوشمکقو  , ال آیاغا دوشمک: نظیر -ال آیاغیني ایتیرمک
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 .ساواشماق -یاخا اْولماق ال به

  

 .کیمسه نین علئییهینه بیر لشمک -ال بیر اْولماق

  

خدور: مثلن. ایش رقیبي, رقیب -اَل ال , بو ایشدن داها یو 

ی ناماق. چوخالیبدیر یون او  ینایاق گئدک: بیر او  تور بیر ایکي اَل او  . او 

یه بیر  دنه هر بئش. سایارالر بئش -دا بیر شئیي سایاندا بئش یکانات

 .رلر اَل دئیه

  

توردوب کیمسه -آیاغیني ییغیشدیرماق -ال الیني , ني یئرینده او 

 .موعدافیعه اوچون حاضیرالنماق. کسمک

  

بیر . سي بیر شئیین نئچه آدامین الینه دوشمه -دوشمک الدن اله

ال دوشمه  .سي آروادین یا قیزین پیس یو 

  

لماق -باجاریق -ایمکان -الدن گلمک  .باجارماق -مومکون او 

  

 .بیرزادي الدن وئرمک, الدن چیخماق -ن گئتمک الده

  

. لیک ترگیتمک بیر ایشي بیر دفه, تووبه ائتمک -اله داغ باسماق

 .بیر نوو آند ایچمک و عهد ائتمک دي

  

ال دوشمک. تاپیلماق -اله دوشمک  .پیس یو 

  

یماق مسخره, ک سریمه -اله گتیرمک -اله سالماق  .یه قو 

  

لماق  -گلمک اله  (.تاپیلماق)حاصیل او 
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نین سحرچاغي ایلک  وئرچي بیر آل -۳ -الي آغیر اْولماق

الر نون بازاري کاساد او  گون او  لسا او  عکسینه . موشتریسي او 

نون ساتیشي  گون او  الراق الي یونگول آدام آداما سوفته وئرسه او  او 

الر خ او  خ اینجیده بیر آداما -۲. چو  رلر الي  ر دئیه الیني وورسا چو 

 ....آغیردي دول آرواد آالجاق دیر

  

غروچو آدام -الي ایري اْولماق  .او 

  

 ....الي آغیر آدامین ضیددي -الي یونگول

  

لسون -الیز آغریماسین  .الیز وار او 

  

لسون -وار( اللریز)الیز لون, الیز وار او   .ساغ او 

  

بودا هامان دي البتته هئچ کیم بو سوزو  -الین دالیسینا داغ باسماق

من داها الیمین دالیسینا : رکي الکین دئیه, الینه داغ باسماز, له دئمک

 .داغ باسدیم کي بیر داها فیالن ایشي گورمویم

  

 الینه ایش وئرمک 
  

ن , ایشتیراکینه, نین دیخالتینه کیمسه -ک الیني کسمه بیر یئره سو 

 .وئرمک

  

 مثللر
  

سو باشینا چیخماق و  -قضاي حاجت ائتمک -ال سویا یئتیرمک

 ...سایر
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الراق کیمسه -ک سنین ال منیم اته , ایلتیماس ائدیب, یه متوسل او 

 .یالوارماق

  

آیري آداما , بیرکسه پول یا بیر شئي وئردیکده -اَلي تانییار -اَل

سندن آالجاغام , سنه وئرمیشم. من سني تانیرام. رلر حواله ائتسه دئیه

الن ایش ده اوزون گئدیب آلیب . ییل هر کسه وئرمیسن منه مربوط او 

 .منه قایتارمالیسان

  

لوبالي قْولتوغوندا قالیب   .سیز قالیب چاره, فاغیر او 

  

 .جکدیر آدامین الینه پول گله -الین ایچي قاشینماق

  

نون منه وئردیگي او  : یعني فقط همین دیر -اوزون یو -الین گوتور

لوب تومن و بیر دفه۳۱۱بیر دفه   -داها الین گوتور, ده اللي تومن او 

 .میشیک بیر شاهي دا گورمه, اوزون یو

  

یعني من سنین تهدیدلریندن  -ني مین قابا چک الیندن گله

رخمورام  .مه هر نه الیندن گلیر اسیرگه. قو 

  

ندان -الیني دالدان باغالییب بیز " مثال. پیسديدا  یعني بو او 

نون الیني دالدان . دي دئییردیک فیالنکس خسیس آدام آمما ایندي بو او 

 .باغالییبدي

  

 ده ایصطیالحالر ک باره اوره
  

 دئییملر
  

لماغین بیزه بویوک ": قلب مثال - ي-قوووت -ک اوره رادا او  سنین او 

 .ک دي اوره
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لماق -سي گین اَریمه اوره خ نیگران او  خ, چو   .غوّصه ائتمک چو 

  

خ رحم سیز آدام -کلي داش اوره  .چو 

  

 .مهربان آدام  حساس و -یي نزیک اوره

  

 .صداقت ایله دئییلن سوز. قییماق -ک ن گلمه کده اوره

  

 .قییماماق -مک کدن گلمه اوره

  

اوشاغین بیر نفري گوروب بیردن . ]ت تاپماق جوره -کلنمک اوره

 [.کلندي گوردوکده اورهاوشاق مني : مثلن. آغالماغي

  

رخماز -کلي اوره  .جاساراتلي آدام -قو 

  

رخماق -یي اوزولمک اوره  .برک قو 

  

رخوتماق -یي اوزمک اوره مصرف , بیر شئیي گوتوروب. قو 

رباسي . قورتارماق" رک تقریبا ائده مثلن گئتدیم گوردوم کیشمیش تو 

 .گیني اوزوبدولر نین اوره

  

 .اققوسم -یي بوالنماق اوره

  

لوب قوّصه -یي آچیلماق اوره  .لري داغیلماق شاد او 

  

ریضایتیني اله . لیگیني رفع ائتمک اینجیک -ییني آلماق اوره

 .گتیرمک
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 .دیگي سوزو دانیشماق نین الپ ایسته بیري -گیندن خبر وئرمک اوره

  

 .ییني آلماق اوره -کدن چیخماق اوره

  

 .سي قاچماق حووصله -رلنمک کده -یي سیخیلماق اوره

  

 .تشویق ائتمک -ت وئرمک جوره -ک وئرمک اوره

  

لماق -یي قیریلماق اوره ک وارید او  رخماق, بیردن شو   .قو 

  

الن گیالیه اوره -ییني بْوشالتماق اوره لیقالري  ناراضي, لري یینده او 

 .ائشیگه توکمک, دیله گتیریب

  

خ موتأثّیر , یازیغي گلمک -ک یانماق اوره لماقچو   .او 

  

 .یمک نین قلبینه ده بیري -ک سیندیرماق اوره

  

شا گلمک -یه یاتماق اوره  .نمک یه به -خو 

  

 .نیگرانلیق -یین یاغي اریمک اوره

  

راضي , تالفي ائدیب, اینتیقام آالراق -سي یین سرینلمه اوره

لماق. دوشمک شحال او   .ظالیمین جازاسینا چاتدیغیني گوردوکده خو 

  

 .یي نازیک و مئهریبان آدام اوره -ک آدام کوورهیي  اوره

  

, ییرسن سن اگر منیم خاطیریمي ایسته -گه یْول وار کدن اوره اوره

 .ییرم من ده ائله سنین خاطیریني ایسته
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دیگي  اینسانین نییتي و ایسته. ن سوز کدن گله اوره -ک سوزو اوره

 .سوز

  

 ...و ساییر. ماقیي سیخیل اوره, رلنمک کده -ک توتولماق اوره

  

  

  

 مثللر
  

رخان آدام -ک آدام آغ اوره  .قو 

  

 ده ایصطیالحالر باش باره
  

 دئییملر
  

  

  

 .آدام حئسابي -آدام باشي

  

خ  بیردن بیر سوزو بهانه ائده -آدامین باشینا دوشمک رک چو 

 .اوزاتماق

  

, ن یه ائتمهکیمسه دن ایطاعت , صاحابسیز اوشاق یا مال -اوز باشینا

 ....آوارا

  

 .دیر موستقیل, موحتاج دئییل یه کیمسه -دیر اوزباشي, اوزه الي

  

 .باشدان رّد ائتمک -بادشدان سْووماق
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 .باش آچیق مکتوب -آشکار -سیز حیجاب -باش آچیق

  

 .یئنیشه -باش آشاغي

  

 .ن ایش لیک گتیره خجالت, (سرشکستگي. فا) -باش آلچاقلیق

  

لماسي ائوین وضعییتي -باش آلیب گئتمک زغون او  , هر شئي, نین پو 

لماسي  .توکولموش حالدا او 

  

 ...رم ایطاعت ائده -باش اوسته

  

 .ایطاعت ائتمک -باش ایمک

  

لدوق دنگه -بئینیمیز گئتدي -باش , باش بئینیمیزي آپاردي, سر او 

خ دانیشدي  .چو 

  

ت نه زییان ائدیب آنجاق بیرآل وئرده نه منفع -باش باشا چیخماق

 .مایاسیني چیخارتماق

  

, سریمک, بیریني اله سالیب -(قْوشماق)باشاقْویماق  -باش

 .شوخلوق ائتمک

  

غورالماق -باش باغالماق لو ایله اله گتیرمک -او  . ایریلیک یو 

 .تداروک گورمک

  

 .باش چیخارتماق -باش تاپماق

  

 .یه چاتماق اوز وئرمک و نتیجه -باش توتماق
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 .باشا دوشمک -باش چیخارتماق

  

 .سرکئش لیک ائتمک -باش چکمک

  

 .آدام حئسابي -باش حئسابي

  

 .قبیر داشي -باش داشي

  

 .کئچینمک -باش دْوالندیرماق

  

 . هر یاشاماق و ائحتییاط ایله رفتار ائتمه بیر ته -باش ساخالماق

  

 .تسلییت دئمک  اولوسو اولنه -باش ساغلیغي وئرمک

  

یون قاچیرتماق -باش قاچیرتماق  .بیر ایشین آلتیندان بو 

  

 .مک شوریش ائله, طوغیان ائتمک -باش قالدیرماق

  

لماق -سي باش قوالغین گئتمه  .ذیلله او 

  

 .جاندان کئچمک -باش قْویماق

  

 .هر زامان کئچیرتمک بیر ته -باش کئچیرتمک

  

ئز شاهین قدیم باش آپاران قاصیدلر ت, سمک تله -باش گتیرمک

سي  مه نمه حوضورونا چاتیب انعام آلماق اوچون و باشین اییله

 .گوندوزه ساالراق آت چاپیرداردیالر -اوچون گئجه

  

 .ترک وطن ائتمک -باش گوتوروب گئتمک
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 .اوزه چیخدیق -ن اوز نا غافیلده -باش اْونون -باش منیم

  

ش بئش با. دیر ک واحیدي تیریه, اوستون, بویوک, نفر -باش

غان, ت کوفله  .هامیدان باشدیر, بیر باش سو 

  

 .نخست وزیر -باش وزیر

  

 .باش چکمک -باش وورماق

  

 .ده باشالریني یارانالرین ایشي محرم لیک -باش یارما

  

خوشا -باش یوخاري  .یو 

  

وما جاواب -باش یوخاري جاواب  .باشدان سو 

  

خلو حادیثه -باشا اْویون گلمک  .دوشمکدردسره , یه چو 

  

 .هامیسي, بو باشدان او  باشا -برابر -باشا باش

  

نا چاتماق -باشا چاتماق  .سو 

  

 .آنالماق, دوشونمک -باشا دوشمک

  

 .آلین یازیسي -حادیثهن  باشا گله

  

 .دوشوندورمک -باشاسالماق

  

 .رییس, سردسته -باشچي
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 .لر ایله واقتي تلف ائتمک یاالنچي وعده -باشدا دْوالندیرماق

  

رماق و ذیلله ائله -مک باشدان ائله ش سوزلر ایله بیریني یو   .مک بو 

  

 (.توکولمه سي)نین انزالي  سي« مني»نین  کیشي -باشدان اْولماق

  

وماق ایله گورولن ایش باش -باشدان سْووما  .دان سو 

  

لمویان آدام -باشي آشاغا آدام  .آبیرلي و کیمسه ایله ایشي او 

  

 .ایفتیخارلي آدام -باشي اوجا

  

یماق -مک باشي بیر ائله دئدي گل  مثلن . بیر بالینجا باش قو 

 .ک باشیمیزي بیر ائلییه

  

 .سیز آدام  پریشان و نظم -باشي پوزوخ

  

 ...(القئیدلیک)دیققتسیز آدام , القئیید -(لوخ)باشي سْویوخ 

  
خ گیریفتارام -باشیمي قاشیماغا ماجالیم یْوخدور خدورواقتـیم  -چو   .یو 

  

اوزونه یئرسیز دردسر آچماق  -سي باشین بدنه آغیرلیق ائتمه

 .ن آدام یه ایسته

  

لماق -باشین بندلیگي  .مشغول او 

  

, شمک ایجه, بهانه دالیسینجا گزیب -باشیني قیلیجا سورتمک

 .دردسر آختارماق
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 .ن ایندیده, ایشین اولیندن -بوباشدان

  

 .تشکیالتین بویوکلريطایفانین یا بیر  -بویوک باش

  

 .دورمادان بیر ایشي گورمک -بیر باشا

  

 .َجلد, سالیم -دیري باش

  

غوالنالري -باش هئره والخالرین قاباخ دو   .قوزوالرین و او 

  

 .لیگي حافیظه و فیکیر جمع -هوش باش

  

 مثللر
  

 .ک اوز حددیندن یئکه سوزلر دئمه -باشیندان یئکه دانیشماق

  

 میر هدایت حصاری رحمتلیک:یازانی
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ƏNDƏBİL 

kəndı                   

Baqir Xan 

(Ararz) 

 

Əndəbil Təbrizin şimali şərqində yerləşir. 

Əndəbil kəndi Güney mahalının ən gözəl 

kəndlərindən biridir. 

Bir gün biz Əndəbil kəndini görmək üçün sağ-sol 

təpələrin arasında ilan kimi qvrılan yolla Əndəbil 

kəndinə getdik.Kəndin girəcəyində bərk susamışdıq 

anam su doldurmaq üçün bulaqa sarı getdi.Bizdə 

maşından düşdük . Birdən uca boylu qaraşın bir kişi 

bizə yaxınlaşdı haradan gəldiyimizi soruşdu uzun 

söhbətdən sonra atamın qohumlarının yerini bizə 

söylədi. Biz olara qonaq getdik. Atamın qohumları 
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çox mədəni idilər 

atam onlar ilə söhbət əsnasında yazıçı Mir Cəlal 

müəlimin burada doğulduğunu xatırlatdıq o qohum 

bizi Mir Cəlal müəlimin doğulduğu evə apardı orada 

Mir Cəlal müəllimin qonşuları  və yaxınları ilə tanış 

olub söhbət etdik.Onlar keçmişi xatırlayıb kövrəlib 

və onlar haqqında böyük həsrətlə danışırdılar və 

onların nə qədər yaxşı olduqlarını bizə söylədilər.  

Xoş xatirələr dedilər. Mir Cəlal müəllimin evinin 

qarşısında qocaman hündür çinar ağacı var idi. 

Onun yanından isə kənd çayı axırdı.Oradan bir neçə 

xatirə şəklini çəkdik. 

Mən oradan ayrılmaq istəmirdim.O,gün mənim 

həyatımda unudulmaz bir gün oldu 
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Atababa İsmayıloğlu 

HƏR ŞEY GÜN KİMİ AYDIN İDİ ) ıı-c hissə ) 

Hekayə 

valideynləri də onlara əvvəl paytaxtda da belə 

idi, - deyib danlamışdılar. Və kəndə gələndən sonra 

davranışlarında çox şey dəyişmişdi. Çoxları da kənd 

gənclərinə qoşulub namaz əhli olmuşdular.  

- Allah razı olsun. Çox sağ ol, bala. Bir nəfəri 

gözləyirəm. 

Gənclər yollarına davam etdilər. 

Gəlmələr haradan biləydilər ki, kişi heç kimi 

gözləmir, sadəcə olaraq, yükünü başqalarına 

daşıtdırmaq istəmirdi. Onların ardınca baxıb 

gülümsündü. Dodaqları altında mızıldandı: 

- Hələ tam əhliləşməyiblər. 
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Elə bu an kimsə salam verdi. Başını 

çevirəndə əminəvələrindən birini gördü. Kənddə bir 

nəsildən olanlar bir-birinə əmiuşağı, əminəvəsi 

deyirdilər. Amma hal-əhval tutmağa imkan olmadı. 

Torbalar artıq yeniyetmənin əlində idi. Yeniyetmə 

üzünü geri çevirmədən gedə-gedə soruşdu: 

- Aslan əmi, bunları hara aparım, evinizə, 

yoxsa məscidə? 

- Məscidin qapısına qoy, mən də nəfəsimi 

dərib yavaş-yavaş gəlirəm. 

Qalxmaq istədi, amma yenə də həmin fikir 

yükü... 

- Bu insanlar niyə canlarına qəsd edirlər? 

Niyə, niyə qabaqlar bu cür hallar olmurdu. Əvvəllər 

hər 10 ildə, 15 ildə bir dəfə belə hadisə — intihar 

olurdu. O da ən çox qadınlar arasında. Xəbər çıxırdı 

ki, hansı kənddəsə, hansı şəhərdəsə hansı qadınsa 

namus üstündə özünü yandırıb. İndi isə namus 

üstündə özünü yandıran qadın tapmaq çətindir. 

Əksinə, namussuzlar özlərini elə aparırlar ki, sanki 

əxlaqlıların onlara borcu var. 
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Xəyalından iki intihar hadisəsi keçdi. 

Onlardan biri baş tutmamış, ikincisi faciə ilə 

nəticələnmişdi. 

Baş tutmayan intihar Böyük Vətən 

müharibəsi illərində olmuşdu. Bu əhvalatı ona atası 

danışmışdı. Onda dağ kəndi Ağdərədə onların qonaq 

evi vardı (Bu yerlərdə uzaqdakı dost evinə “qonaq 

evi”, o ailənin üzvlərinə isə adicə qonaq deyilirdi). 

Bir gün, müharibənin başlanmasına az qalmış qonaq 

evinin kiçik oğlu onlara gəlmiş, babasının bir 

“əmanət” göndərəcəyini bildirmişdi. Bu əmanət isə 

kəndlərinin mollası imiş. Çünki yuxarılardan kimsə 

xəlvətcə kəndə çatdırmışdı ki, o kişi üçün bir əncam 

çəkin. Sovet hökumətinin inanmadığı insanlar 

arasında onun da adı var, Sibirə sürgün olunanların 

siyahısındadır. 

“Əmanət” üçün evin böyüründəki samanlıqda 

yer düzəltdilər. İşıq düşmək üçün samanlığın 

bacasını da enlətdilər ki, gündüzlər bu kişi Allah 

kəlamını oxuya bilsin. Atasının dediyinə görə kişi 

ancaq gecələr havaya çıxar, xısın-xısın dindən, 

şəriətdən, dünyanı bürüyən haqsızlıqdan söhbət 

edərdilər. Onun kənddə qalması ailə üçün təhlükə 

yaratdığından Molla neçə dəfə samanlığı tərk etmək 
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istəmişdi. Amma buraxmamışdılar. Nəhayət, bir gün 

gecə söhbətlərində müharibədən sol əli şikəst halda 

qayıtmış atasının əmisinə Molla qəribə bir sual 

vermişdi: 

- Kişi, görəsən, mən özüm-özümü öldürsəm, 

məni tutarlar? 

Əminin bərkdən gülməyə imkanı 

olmadığından pıqqıldamışdı. Deyəsən, Molla da 

dediyi sözün fərqinə varmışdı. Dərdini açıb demişdi: 

- Nə vaxtdı sizə əziyyət verirəm. Qorxuram 

mənə görə sizə bir xətər gələr. Ölüm haqdır, 

qorxmuram, NKVD-nin türməsinə düşməkdən 

qorxuram. Orada mollalara elə təhqiramiz əziyyət 

verirlər ki, istəyirəm gedib öz kəndimin kənarında 

yol üstündə özümü öldürüm, camaat nəşimi dəfn 

etsin.  

Əmisi onu bu fikrindən daşındırmışdı: 

- Əvvəla, sənin bizə əziyyətin yoxdur. 

Yeməyini, içməyini göndərirlər. Bir də ki, Allah 

işinə fərəc versin, sürgündən sağ-salamat qayıtsın, 

bizim kəndin axundu deyirdi ki, insanın özünə qəsdi 

ən böyük cinayətdir, bizə verilən can Allahın 
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əmanətidir. Molla susub, sonra da sağollaşıb, 

samanlığa getmişdi.  

Həmin günün səhəri isə böyük möcüzələrdən 

biri baş vermişdi. Sovet hökuməti respublikalarda 

ruhani idarələrinin açılmasına rəvac vermişdi. 

Onların ailələrinin, kənd camaatının inancına görə 

bu fərmanı ona görə vermişdilər ki, Mollanın özünə 

qəsdinin qarşısı alınsın. Mollanı Tanrı özü 

qorumuşdu. 

Bu əhvalatdan təxminən bir ay sonra Molla 

samanlıqda şivən səsinə dik atılmış, axtarışda 

olduğunu unudaraq həyətə çıxmışdı. Məlum 

olmuşdu ki, evin 19 yaşlı qızı, Aslanın bibisi Şərəf 

paytaxtdakı xəstəxanada vərəm xəstəliyindən 

rəhmətə gedib. Vəziyyəti başa düşən Molla kimsəyə 

bir söz demədən həyətdəki su çəlləyinə doğru 

getmiş, dəstəmaz alıb samanlığa qayıtmışdı. Oradan 

çıxanda isə artıq əlində Quran vardı. Molla atasının 

əmisini kənara çəkərək pıçıltı ilə demişdi: 

- İstəmirəm Allahın qarşısında günahkar, 

sizin qarşınızda xəcil olum, Allah qismət eləsin 

mərhumənin üçünə kimi dəyib-dolaşan olmasın. 

İşdir, mərdimazar peyda olsa, siz axıracan 

sözünüzün üstündə durun, deyin ki, qızın ağır xəstə 
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olduğunu haradansa eşidib, özü gəlib. Gələn kimi də 

bu hadisə baş verib. Qalanı mənlikdir. Tüpürüm bu 

hökumətin işgəncələrinə də, qanunlarına da... Qızı 

şəriət qanunları ilə dəfn etməsəm, ürəyim partlayar. 

Üçündən sonra gedəcəyəm öz kəndimə. Həbs 

edərlər, öldürərlər özləri bilərlər. Sözünün üstündə 

durmuş, onun şücaətindən qeyrətə gələn yerli qara 

oxuyanlar da gəlib Qurandan cüzlər qiraət 

etmişdilər. Mərhumənin məclisinin üçüncü günü, 

camaatın yenə möcüzə adlandırdığı  qəribə əhvalat 

baş vermişdi. Ağdərədən Mollanın qohumları ilə 

yanaşı, qəsəbə sovetinin və kolxozun sədrləri də 

gəlmişdi. Əvvəl elə başa düşmüşdülər ki, gələnlər 

Mollanın həbsi üçün “təşrif buyurmuşlar”, məclisin 

sonunu gözləyirlər. Ona görə evin ətrafına nəzər 

yetirmişdilər. Amma orada milis işçiləri gözlərinə 

dəyməmişdi. Məclis bitəndən sonra gələnlər 

“möcüzə”ni bildirmişlər. Mollanın cəbhədə olan 

qardaşı oğlu böyük şücaət göstərmiş, cəbhə 

komandiri ona ordeni təqdim edərkən ailə 

vəziyyətini soruşmuş, o da cavabında əmisinin dini 

görüşünə görə qaçaq düşdüyünü, bu sahədə 

ailələrinə köməkliyi xahiş etmişdi. Cəbhə 

komandirinin Respublika rəhbərliyinə göndərdiyi 

məktubda bu hal düşmənin əlinə silah vermək kimi 
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dəyərləndirilmiş, əsgərinə ruh vermək üçün 

Mollanın tapılıb üzə çıxarılması məsləhət bilinmişdi. 

Bundan sonra Molla üzə çıxmışdı. İndiyə kimi 

kəndin yaşlı adamları bu hadisəni unutmamışdılar. 

Baş tutan faciəli intihar isə bu kənddə 

təxminən on beş il əvvəl vaqe olmuşdu. O vaxt ki, 

artıq həkimlər də, tibb bacıları da ölüm ayağında 

olan bir xəstəyə belə pulsuz yardım etmirdilər. 

Hippokrat lağa qoyulurdu.  O vaxt ki, işsizlik baş 

alıb gedirdi. Onda kənddə iki körpə uşağı, əri iş 

tapmayan qadın ağır, sağalmaz xəstəliyə düçar 

olmuşdu. Ər gecə-gündüz qapılarda hamballıq etsə 

də, qazandığı heç dərman pulunu belə ödəmirdi. 

Arvadının və uşaqlarının üzünə baxa bilməyən ər 

çarəni özünü öldürməkdə görmüşdü. Bu ölüm 

hadisəsi kənddə böyük təlaş yaratdı. Bir neçə 

imkanlı adam yığışıb Axunda müraciət etdilər. 

Bildirdilər ki, bu səpkili insanlara yardım üçün 

kənddə gizli fond yaradılsın. Sağ əlin verdiyin dən 

sol əl xəbər tutmasın. Qoy ehtiyac içində çırpınan bu 

insanlar başqalarının yanında xəcalət çəkməsinlər, 

özlərini kiməsə borclu saymasınlar. Bu şərtlə ki, bu 

iş təmiz bir adama həvalə olunsun. Təmiz adamı çox 

axtarmışdılar. Son anda Aslan yada düşmüşdü. 
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İndinin özündə də xəlvəti yardım fonduna 

“rəhbərlik” edirdi.  

Şükür Allaha ki, kənddə özünü öldürən 

yoxdur — yenə fikir onu ağuşuna aldı. Axı, o uşaq 

olanda, hətta ondan əvvəlki illərdə - İkinci Dünya 

müharibəsi zamanı da intihar edən olmamışdı. 

Görəsən niyə? Atasının söhbətləri yadına düşdü. 

Faşistlərin kəşfiyyat təyyarələri başımız üzərində 

uçardı, amma biz gecə-gündüz neft çıxarırdıq. 

(Neftçi olduğu üçün atasını əsgərliyə 

aparmamışdılar.) Hər adama 300-400 qram yavan 

çörək verirdilər. Bir adam belə narazılıq etmirdi. 

Çünki qələbəyə inanırdıq. Ən başlıcası isə haqlı idik. 

Döyüşçü də, kolxozçu da, fəhlə də, ziyalı da bilirdi 

ki, o haqqa xidmət edir. Rəhbər işçilər xalqla açıq 

danışırdılar. Yalan demirdilər. Həyat tərzləri də 

bizimkindən seçilmirdi. Bizə gələn “qara kağızlar” 

onlara da gəlirdi. Onların da övladları vuruşurdu. 

Çox vaxt rəhbər işçilərin qəbuluna getməyə ehtiyac 

qalmırdı. Bizim dərd-sərimizi, ehtiyacımızı bilmək 

üçün iş yerimizə gəlir, elə oradaca söhbət edirdilər. 

Nə imarətləri vardı, nə malikanələri. Bizimlə eyni 

binada yaşayır, uşaqları bizimlə eyni məktəbə 

gedirdilər. İdarələrin qapısında polis dayanmırdı. 

Onlara inanmaya bilməzdik. 



199 
                                                                                                                                      

Mişov Dağı  sayı  23 
 

 

Barmağını dişlədi. Demək insan təkcə hava, 

su, yeməklə yaşaya bilməz. Ona inam da lazımdır. 

Ya Allaha, ya da hansısa bir ideyaya, hətta 

şəxsiyyətə inam. Hə, bax ailələrinə pənah gətirmiş o 

molla da o vaxt özünü ona görə öldürmədi ki, 

inanırdı. Dövlətə inanmasa da, Allaha inanırdı, 

axirətə inanırdı. Şükür Allaha ki, indi məscidə 

gələnlərin sayı artır. Cümə və bayram namazları 

vaxtı insanlar məscidə sığmır. Arada süd qardaşının 

oğlu Axundu pəjmürdə görürdü. Amma səbəbini 

öyrənə bilmirdi. Elə bu yay məscidin həyətində - tut 

ağacının altında oturmuşdu. Qapıda Axund göründü. 

Sifətindən qəzəb, nifrət yağırdı. Birbaşa mətbəxə 

keçdi. Sonra da əlində iki armudu stəkan çay gəldi. 

Axundun bu hərəkətindən xəcalət çəkdi: 

- Nə zəhmət çəkirsən? - Mən özüm çay 

gətirərdim. - dedi. 

- Ay əmi, bilmirəm dərdimi kimə deyim? 

Bunlar bilirsən nə deyirlər? 

- Nə deyirlər ki, qardaş oğlu?  

— Deyirlər ki, necədir sənin üçün qanmayım, 

dədən yansın.  

Sonra da pörtmüş halda soruşdu: 
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- Əmi, hirsli idim, deyəsən, qapıdan girəndə 

salam vermədim. 

- Yox, verdin. 

Əslində isə Axund salam verməmişdi. Kişi 

müqəddəs yalan danışmaq məcburiyyətində 

qalmışdı.  

- Bilirsən çağırıb mənə nə deyir? Deyir ki, 

sənin cümə namazlarına görə bizi danlayırlar. O 

qədər insanın bir yerə yığışmasından kimlərinsə 

xoşu gəlmir. Sonra da mənə guya ürəkyananlıq edir. 

Deyir sənə bir məsləhət verim. Namaz qılınları 

məsciddən qaytarmamaq üçün qoy onlar hissə-hissə 

gəlib namaz qılsınlar. Gəl indi bunları başa sal ki, 

din nədir, şəriət nədir, namaz nədir... Əşşi, bunlar 

özgə zırıltıdırlar... 

Axundun əsəbdən üzünün damarlarının 

əsdiyini görüb zarafata keçdi: 

- Axund, sənin sözünün qüvvəti, cavan bir 

tərəkəmə ilk dəfə şəhərə gəlir. Kiminsə qışqırığını 

eşidir. Demə, molla minbərdə azan verirmiş. Başını 

qaldırıb deyir: 

- Ə, köpəkoğlu, düşə bilməyəcəkdin ora niyə 

çıxırdın? İndi də qalmısan qışqıra-qışqıra. 
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Axund bir balaca qımışdı. Çayına bir qurtum 

da vurub ayağa qalxdı.  

- Yox, əmi, yox, tərəkəmə ürəyi təmizlikdən 

deyib o sözü. Bunlarınkı məkrdir. Nə özləri 

insanlara dayaq olur, nə də camaatın bir-birinə 

dayaq olmasını istəyirlər, xain xoflu olar. Başa 

düşmürlər ki, insan tənha qalanda axırda 

yaşamaqdan bezər, özünə qəsd edər. 

Axund bir neçə addım atdıqdan sonra geri 

döndü: 

- Əmi, o yazıq yadına gəlir də?! Özünü niyə 

yandırmışdı?! Çünki əli hər yerdən üzülmüşdü. 

Döymədiyi qapı, getmədiyi idarə qalmamışdı. Ümid 

hər yandan üzüləndə isə... 

- Hə, axund, onda sən tələbə idin... 

- Əmi, sən Allah, onları unutma, uşaqlarından 

xəbər bil. 

Axund bir anlıq ona elə baxdı ki, sanki 

gözləri ilə “yaxın gəl” deyirdi. O, ayağa qalxıb 

Axunda tərəf getdi. 

- Əmi, sənə bir söz deyəcəyəm, amma 

qorxuram xətrinə dəyər. 
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Axundun səsində indi qəzəb yox, yalvarış 

vardı.  

- Bizim o fond barəsində, pulların kimlər 

tərəfindən verilməsi barədə heç kimə bir kəlmə də... 

- Arxayın. 

- O tamah ki, bunlarda var, nə yetim sayırlar, 

nə də ki, fağır. Bunlar dilənçidən də haq istəyirlər.  

Axund tapşırığını verib hücrəsinə doğru 

getdi. Kişi xeyli ayaq üstə dayanıb onun arxasınca 

baxdı. Əynindəki plaş geyilməkdən bozarmışdı. 

- Belə də gözü tox insan olar, - deyə 

fikirləşdi. Bu insan bir dəfə də olsun pullarla 

maraqlanmır. Yalnız ehtiyac içində çırpınan insan 

görəndə, - gör onunçün nə edirsən, - deyir. — Bir 

paltonu da özünə qıymır. 

Deyəsən, mətləbə yaxınlaşırdı. Gözünün qabağında 

canlanan bu səhnə onu kövrətdi. Düşüncələr onu 

fırtınadakı köməksiz qayıq kimi atıb-tuturdu. Hansı 

bir qüvvəsə onu skamyanın üstündən qalxmağa 

qoymurdu. Niyə insanların ümidlərini əllərindən 

alırıq ... Beynindən bir fikir keçdi: insan ac da, susuz 

da, yalavac da yaşaya 
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   هفت سین

Alireza Hori     

جایگاه سفره هفت سین در 

 اذربایجان و ترکهای ایران

هفت سین بر اساس 

بررسیهای تاریخی سابقه 

سابقه این . طوالنی ندارد

سنت به زمان قاجاریه می 

 655یعنی کمتر از .رسد 

این رسم چند سالی . سال سابقه 

است که به مدد تبلیغات رسانه ایی و ابزارهای فرهنگی در مناطق 

و طوری تبلیغ می شود . ترک نشین و سراسر ایران همه گیر شده

مردم اذربایجان به هیچ عنوان در . نی استکه انگار یک رسم باستا

بلکه سفره آذربایجانیها .طول تاریخ سفره هفت سین نداشته اند 

به ( گوی)که سبزه.یعنی سفره عید بوده(بایرام سفرسی )اسمش 

اد بهار و میوه هایی که از فصل برداشت تا بهارآینده می عنوان نم

سیب ( مالق)پوست کلفتوانستند از فساد در امان بمانند مانندانگور 

. . نخودی کشمش. سنجد( . قورقا)و انار و همچنین گندم بو داده شده

وشیرینیهای محلی و پختن سمنو از اداب سفره عید .بادام .گردو 

وگر نه هفت سین امروزی هیچ ربطی به آذربایجان و . بوده است

دیگرترکها و حتی اقوامی که نوروز را جشن میگیرند 

ون همه این سین ها فارسی هستند هیچ جایگاهی در همچنین چ.ندارد

از همه کسانی که این .اداب و سنن سفره عید ترکهای ایران ندارند

خواهش . خواهشمندم که اطالع رسانی کنند. مطلب رو خواندند

مطالعه . میکنم بیایید در مورد کارهایی که انجام میدیم فکر کنیم

اگه خودمون صاحب فکر . باشیمدنباله رون.این قدر تقلید نکنیم. کنیم

 و اندیشه باشیم هم برای خودمون بهتره و هم هم برای دیگران

https://www.facebook.com/alireza.hori?hc_ref=ARSrxxba1T1UbXIN9BL7WGI7GoqBpLfy3MaSqTswYP9svM-ZIZdSouCBgQcoyRNbQKs&fref=nf
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لری چیالردان بایرام لطیفه یازی  

 

لری تقدیم  چیالرال باغلی لطیفه نووروز بایرامی موناسیبتی ایله یازی

 ائدیر

سی و چاپی ایله عالقدار  چی یئنی کیتابینین ترجومه مشهور بیر یازی

لی قارشیالییر،  چی نادیر قوجابی قوناغی ترجومه. آذربایجانا چاغیریلیر

« چی  مشهور یازی. دا چیخان کیتابینی اونا تقدیم ائدیر نشریاتین« قانون

 :کیتابا باخیب شاشیراراق همسؤهبتینه دئییر

م بؤیوک اولمالی ایدیآخی، منیم رومانی -  

نادیر معلم حالینی  –اثرده بیر حیصه واردی، اورانی چیخارتمیشام  -

 پوزمادان جواب وئریر

 نیه؟ -

http://cdn.axar.az/2018/03/23/yazici-letife.jpg
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 شاهباز خودووغلو قونوراریمی کسمیشدی -

*** 

دن کیمی  شاعر بونو ائشی. دا ایمیش موراد کؤهنقاالنین آتاسی اؤلوم آیاغین

الوستو . ا ایشلری چوخ ایمیشدا د باکی. آتاسینین گؤروشونه گئدیر

دا آتاسینا دئییر دان چیخان گؤروشوب اوتاق : 

 ...من گئتدیم، او دونیادا گؤروشریک -

*** 

میز قیرخمیش آیخان آیواز قاباقدا،  شریف آغایارین ماشینیندا اوزونو ترته

بیردن پولیس ماشینی . آقشین یئنیسئی آرخادا اوتوروب یول گئدیرلرمیش

 .ساخالییر

دا  نیزی نیه قاباق نوه! یف بی، نووروز بایرامینیز موبارکشر -

 !اوتورتموسونوز؟ بی، اوغلونوز دا آرخادایمیش کی

*** 

اونا گؤره . فیکرت قوجا قوجالدیقجا حس ائلییر کی، سسی داها دا توتولور

قرارا . یه بیلمیر قارداشی اوچون نسه ایسته-آیب صدری آناردان قوهوم

بیر دفعه یازیر، ایکی دفعه . توبال مراجعت ائتسینآلیر کی، یازیچییا مک

یه اورک  اما هر دفعه مسئله نی یازیلی شکیلده کونکرتلشدیرمه... یازیر

آخیری آیب صدری فیکرت قوجانی یانینا . اونا گؤره ایش اوزانیر. ائلمیر

 :چاغیریب دئییر

اولماسا آی فیکرت، بیلدیم، سسین خیریلداییر، دانیشا بیلمیرسن، هئچ  -

 ...مکتوبالریندا خیریلداما دا، سؤزونون جانینی ده

*** 
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دا  ایشی یاخشی گئتدیی بیر واخت. سیمور بایجان اوتئلده رومان یازیر

. یه باشالییر یه، دوشونمه گل ائتمه-آیاغا دوروب وار. بیردن دوروخور

ن اوتئل مودیری ماراقالنیر ائله بو واخت قاپینی آچیب ایچری گیره : 

اولوب، سیمور بی؟ یامان فیکیرلیسینیز نه -  

. لییم آتا ایله اوغولو گؤروشدورمه. م رومانین بیر یئرینده ایلیشمیشه -

مایوس دیللنیر-یازیچی مایوس –. بیلمیرم هاردا گؤروشدوروم  

 :اوتئل مودیری

اوتئله،  -سینلر بورا  یه نه وار، ده کی، گل اششی، بوردا فیکیرلشمه -

یئریمیز ده اوجوزدو ...گؤروشسونلر ده ... 

*** 

« زاده یئنی  ژورنالینین باش رئداکتورو اینتیقام قاسیم« آذربایجان

یه اوزونو توتوب دئییر ن گنج شاعر نجات هشیمزاده شعیرلرینی گتیره : 

کومپوترده یازیب گتیرردینیز ده. سیزین یازدیغینیز اوخونمور - . 

 :نجات هشیمزاده

کاغیذدا یازیب قورتاراندان سونرا اؤزوم کومپوتره کؤچورجکدیم، اما  -

 .ده اوخویا بیلمدیم

*** 

یازار برک اسبیلشیر، پاپاغی . اسد قاراقاپالنین ائوینه پاپاق آتیرالر

آخیردا . پاپاق آتما بیر نئچه دفعه تکرار اولونور. تولالییب قاپینی چیرپیر

 :اسد بئزیب قیشقیریر
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دن بیر پاپاق آتارالر؟ ایکی دقیقهسیز، کاسیب بیر یازیچییا  ا یئکه کیشی - ! 

دان سس ائشیدیلیر آشاغی : 

 بس اوچ آیدان بیر رومان یازیب بئزدیرمک اوالر جاماعاتی؟ -

*** 

بو واخت پولیس اونالرین باشینین . ائمین پیری پارکدا قیزال اؤپوشور

دن قیرمیزی وثیقه چیخاریر امین جیبین. اوستونو آلیر : 

م اینین عضووی-ریس، من آیب - ... 

دن چیخاریب قیشقیریر پولیس ده الینی جیبینه آتیب عینی وثیقه : 

م، نوولسون؟ نین عضوویه-من ده آیب -  

*** 

دن سوروشور حاکم آنار آمین. محکمه : 

 بو شعیرلری سیز یازمیسینیز؟ -

 .هه، من یازمیشام -

 !اوخویون گؤروم -

ازال اوخوسون؟اوالر قیلمان ایمان س. اوخومورام. من آنجاق یازیرام -  

*** 
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لی ایله میرمهدی آغاوغلو صحبت ائدیر نریمان عبدوررحمان . 

اینانیرسان، . جیلر نسلی چوخ چتینلیکلر چکیردی-۹۱میرمهدی، بیزیم  -

 .بعضیلری دوالنماق اوچون ایرانا بولت آپاریردی

 :میرمهدی دوداقالتی میزیلدانیر

چیخیر« ساروات»سی نیه  من ده دئییرم ایران بولتالرینین هامی - ... 

*** 

تئز اوتوردوغو کافه ده اوفیسیانت قان تورالییا -یازارالرین تئز

 :یاخینالشیب دئییر

 .معلم، سیزین یازیالرینیزدا یوسیف صمدوغلو هاواسی دویورام -

جک اوفیسیانتین جیبینه اون مانات باسیر و ممنون حالدا  تورال سئوین

 .چیخیب گئدیر

یولداشینا یاخینالشیر او بیری اوفیسیانت ایش : 

 سیدرش، سن یوسیف صمدوغلونو هاردا اوخوموسان؟ -

 :پول آالن اوفیسیانت

کئچن دفعه ده . بونالرین دامارینی توتموشام! ساکیت اول!!! هوششش -

مانات وئردی ۲۱قیسمتی اورخان پاموکا اوخشاتدیم،   
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 بو بایرام کئچدی سنسیز

 

شئیرینی تقدیم « نووروز ساییقالماالری»شاعر ائلوین باکیروغلونون 

 ائدیر:

 بو بایرام کئچدی سنسیز،

 کئچدی بو بایرام بئله

 نووروز باهار گتیردی،

 گول آچدی یارام بئله

 آخیشدی کپنکلر

 یازا موشتری کیمی

نیلر گؤیردی سمه  

 یارامین یئری کیمی

http://cdn.axar.az/az/cdn/2015/march/17/axar.az1426580715Paytaxtda Novruz şənliyinə hazırlıqlar yekunlaşır1.jpg
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 سندن خبر ده یوخدو،

شییب قارانقو گتیرمه  

سیز قارانقوشون دا سن  

 یازدان خبری یوخموش

 بیر تونقال قاالمیسان

سن ایچیمده، گل گؤره  

 بلکه اؤزون تولالنیب

سن دعا وئره-خئییر  

 قالمیشام بیر کوسایال

ده بیر کئچلین علین  

دا، ایکی جان آراسین  

ده بیر عجلین الین  

مده یئددی نعمت سوفره  

 .چاتیشمیر سککیزینجی

اوریی،سئوینجیمین   

 اورییمین سئوینجی
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 گؤزلرینین قاراسین

 آختاریرام آشیمدا

 رنگلی یومورتاالری

 قیریرام اؤز باشیمدا

 اومید وارسا، قاپییا

 پاپاق آتماق چوخ آسان

 ائله ایستییرم کی،

 …پاپاقدان سن چیخاسان
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جبارلی -گول بوداغینا قونوب نغمه اوخور آزاده   

 

: آدلی شعرینی تقدیم ائدیر" بهار"جبارلینین آذربایجان شاعری جعفر   

 نووباهار اولدو، گونش شؤللنیب نور ساچیر،

 قار اریر، سئللر آخیر، اوت گؤیریر صحراده. 

 یئنی چیخمیش گوله باخدیقجا دا بولبول دیل آچیر،

 .گول بوداغینا قونوب نغمه اوخور آزاده. 

لر، داغالر، آغاجالر یاشیل، الوان هر یان، دره  

اطلسله بزنمیش گولشن،-سر خلعتیسرب  

 !بو نه قودرت کی، اونا اولماماق اولماز حیران

بیحددینه احسن، احسن-خالیقین قودرتی ! 

http://cdn.axar.az/2017/03/13/hava.jpg
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 آه، یئللر نه حزین، فیکر ائله، سان نی چالینیر،

 هانی بس قیشداکی ائولر اوچوران قودرتینیز؟

 !ایندی گؤر اسمیینیزدن نه گؤزل زؤوق آلینیر

ان قار یارادان حیددتینیزاونودولموش او سود  

 باغا باخ، بوستانا باخ، باغچایا باخ، گوللری گؤر،

 گولو گؤر، بولبولو گؤر، زؤوق آپار دونیادن

 خالیقین قودرتینی بیل، بو یارانمیشالری گؤر،

بیپروادن-یاتما، دور باخ، گؤتور ال غفلتی ! 

۳۸۳۱ 
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 “1918-ci ilədək Cənubi Qafqazda heç vaxt  
erməni dövləti olmayıb”  
                                               Yaqub Mahmudo  
 

 

“Xalq Cümhuriyyəti Azərbaycanın ilk müasir 

universitetini - Bakı Dövlət Universitetini təsis 

edib”. 

Bunu Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 

Tarix İnstitutunun direktoru, Milli Məclisin deputatı, 

akademik Yaqub Mahmudov deyib. 

Yaqub Mahmudov bildirib ki, Cümhuriyyət yalnız 

Azərbaycanın deyil, türk dünyasının, müsəlman 
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aləminin və bütövlükdə Şərq tarixinin ən parlaq 

səhifələrindən biridir: “Cümhuriyyət dünya tarixinin 

ən demokratik dövlət qurumlarından biridir. Biz 

bütün Şərq üçün nümunə göstərdik. Türkiyədə 

cümhuriyyət Azərbaycandan beş il sonra, yəni 1923-

cü ildə yaradılıb. Müsəlman Şərqində qadınlara 

seçki hüququ ilk olaraq Xalq Cümhuriyyəti 

dövründə - 100 il əvvəl verilib. Cümhuriyyət irqi, 

milli, dini və sinfi bərabərsizliyi ləğv edərək, bütün 

vətəndaşların hüquq bərabərliyini təmin edib”. 

“Biz hər zaman ermənilərə əl uzatmışıq. O əlin ən 

uzununu “Bizə fəlakət və səfalətdən başqa bir şey 

verməyən ədavət və ixtilafı bir tərəfə qoyaq” 

deyərək Məhəmməd Əmin Rəsulzadə uzadıb. Xalq 

Cümhuriyyəti Parlamentində erməni və 

“Daşnaksütyun” fraksiyaları var idi. Cümhuriyyət 

dünyaya göstərdi ki, biz keçmişlə yaşamırıq, 

gələcəklə yaşayırıq, humanist dövlətik və xalqlara 

bir ovuc cəllada görə münasibət bəsləmirik. 

Amma ermənilər bizim əlimizi tutmadılar. Bolşevik 

Rusiyası sifarişlə Qarabağdakı separatçı erməniləri 

bizə qarşı qaldırdı. Xalq Cümhuriyyəti də öz 

ordusunu Qarabağa göndərməli oldu. 1988-ci ildə 

yenə həmin ssenarini həyata keçirdilər və Qarabağda 

Sarkisyan kimi başkəsənlər separatçı hərəkatın 



216 
                                                                                                                                      

Mişov Dağı  sayı  23 
 

 

başında durdular. Ermənilər bütün dünyanın gözləri 

qarşısında Xocalı soyqırımını törətdilər. Yəni, tarix 

təkrar olundu”, - deyə akademik qeyd edib. 

Yaqub Mahmudov deyib: “Tarix İnstitutunda 

aparılmış tədqiqatlar nəticəsində sübut edilib ki, 

1918-ci ilə qədər Cənubi Qafqazda heç zaman 

erməni dövləti olmayıb. Böyük dövlətlərin və 

Osmanlı imperiyasının bəzi siyasi dairələrinin 

təzyiqi ilə Xalq Cümhuriyyəti hökuməti 1918-ci il 

mayın 29-da qədim Azərbaycan şəhəri İrəvanı 

ətrafındakı 9 min kvadrat kilometrlik ərazi ilə 

birlikdə ermənilərə güzəştə gedib. 

Sənədlər sübut edir ki, erməni tərəfi Batum 

danışıqları və müqavilələrinə əsasən, İrəvan və 

ətrafındakı Azərbaycan torpaqlarının onlara 

verilməsi müqabilində üzərinə bir neçə öhdəlik 

götürmüşdü. Batum danışıqları zamanı əldə olunmuş 

razılığa əsasən, ermənilər Azərbaycana qarşı ərazi 

iddialarından imtina edəcəkdilər. Həmin öhdəliklər 

sırasında Ermənistan hökumətinin erməni silahlı 

qüvvələrinin ən tez bir zamanda Bakıdan çıxarılması 

üçün bütün qüvvələrini səfərbər edəcəyi, 

Azərbaycan qəzalarında erməni silahlı birləşmələri 

tərəfindən müsəlmanlara qarşı həyata keçirilən 

kütləvi qırğınların dayandırılması dururdu. Bundan 
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başqa, Ermənistan hökuməti İrəvanda və yeni 

yaradılan erməni dövlətinin digər ərazilərində 

müsəlmanların sərbəst dini ibadət, mədəniyyət, 

siyasi və ana dilində təhsil almaq hüquqlarını təmin 

etməyi öhdəsinə götürmüşdü. 

Lakin ermənilər məqsədlərinə nail olduqdan sonra 

üzərilərinə götürdükləri bütün öhdəlikləri birtərəfli 

qaydada pozdu və işğalçılıq siyasətini davam 

etdirdilər. Bununla həm Batum müqavilələrinin 

müvafiq maddələri, həm də Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyəti Milli Şurasının 29 may 1918-ci il 

tarixli qərarı öz hüquqi qüvvəsini itirdi. Buna görə 

də Xalq Cümhuriyyəti Milli Şurasının qərarına 

yenidən baxılmalı, həmin qərar qüvvədən salınmalı 

və Azərbaycan xalqının İrəvan və ətrafındakı 

torpaqlara tarixi varislik hüququ bərpa olunmalıdır”. 

Akademik bildirib ki, Tarix İnstitutunda Xalq 

Cümhuriyyətinin tarixini araşdıran ayrıca şöbə 

fəaliyyət göstərir: “Dünyanın müxtəlif ölkələrindən 

Xalq Cümhuriyyəti tarixinə dair ilk mənbələr və 

arxiv sənədləri ölkəmizə gətirilir. Cümhuriyyət 

tarixinə dair çoxsaylı sanballı əsərlər, o cümlədən 

ensiklopediya nəşr edilib. Ulu öndər Heydər 

Əliyevin vəsiyyətinə əməl olunaraq nəşr edilmiş 

ikicildlik “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
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Ensiklopediyası” Cümhuriyyət tarixinin bütün 

sahələrini əhatə edən ilk fundamental elmi soraq 

əsəridir”. 

O qeyd edib ki, Cümhuriyyətin bolşevik Rusiyası ilə 

münasibətləri lazımınca və olduğu kimi 

öyrənilməyib: “Bolşevik Rusiyası Xalq 

Cümhuriyyətini tanımadı və nəticədə ölkəmizi işğal 

etdi. Bu istiqamət, eləcə də Cümhuriyyətin 

diplomatik əlaqələri, daxildəki islahatlar lazımınca 

tədqiq olunmalıdır”. 

Y.Mahmudov bildirib: “Tarix İnstitutunun Elmi 

Şurasının qərarına əsasən, “Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin görkəmli dövlət xadimləri”, 

“Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və 1918-1920-ci 

illərdə Şimali Qafqaz dövlətləri” (rusca), 

“Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tarixi Hindistan 

Milli Arxivinin sənədlərində” (rusca), “Şəki bölgəsi 

(1917-1920-ci illər)”, “Azərbaycanın Zəngəzur 

bölgəsi 1917-1920-ci illərdə”, “Azərbaycanın 

Naxçıvan bölgəsi regional hərbi-siyasi proseslərdə 

(1917-1920)” və digər əsərlər çap olunacaq. 

Bu il martın 31-də azərbaycanlıların soyqırımının da 

100 ili tamam olur. Tarix İnstitutu Bakıda, Şamaxı 

və Quba qəzalarında, Qarabağda, Zəngəzurda, 

İrəvan quberniyasında, Naxçıvanda, Şərqi 
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Anadoluda və Urmiya bölgəsində erməni-daşnak 

quldurlarının törətdiyi soyqırımlarıyla bağlı ayrı-

ayrılıqda kitablar çap etdirib. 

Bu il institut “XX əsrdə türk-müsəlman xalqlarına 

qarşı soyqırımları”, “Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyəti: Azərbaycanın dövlətçilik tarixinin 

parlaq səhifəsi” və “Birinci Dünya müharibəsi 

dövründə Osmanlı dövləti-Azərbaycan əlaqələri və 

Qafqaz İslam Ordusu” mövzularında beynəlxalq 

elmi konfranslar və “Azərbaycan Respublikası 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisi kimi” 

mövzusunda respublika elmi konfransı keçirəcək”. 

100 il bundan öncə 

 

 

100 il öncə Kürd və erməni birlikləri Azərbaycanda belə Türk 

soyqırımı etdilər 100  ایل اؤنجه کورد و ائرمني بیرلیکلري آذربایجاندا

 سویقیریمي ائتدیل oguztv@بئله تورک 
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100 il öncə Kürd və erməni birlikləri 

Azərbaycanda belə Türk soyqırımı etdilər 

100 il bundan öncə, 1918-ci il 
mart ayının 17 –də (Günəş ili  

26.12.1296 

 ilin Son Çarşənbəsı, Güney Azərbaycanın Batısında Azərbaycan 

Türk Ulusu dəhşətli bir soyqırıma məruz qalmışdır. Azerbaycan 

Türk Ulusu keçən əsrin əvəllərindən etibarən, həm Quzeydə, 

həm də Güneydə böyük soyqırıma məruz qalmışdır.31 iyul Güney 

Azərbaycan şəhərlərinin Kürd və Erməni dəstələrinin 

işğalından azad olunmasının 99 cü il dönümüdür. 

Tarix boyu istər Quzey Azərbaycan, istərsə də 

GüneyAzərbaycan türklərinə qarşı,yadelli işğalçılar və 

qonşu xalqlar tərəfindən daim amansız qırğınlar 

törədilib. Azərbaycan 

türklərini faciəsi Gülüstan və Türkmənçay müqavilələri 

nəticəsində ikiyə bölünməsindən, bir az da keçmişə 

qayıtdıqda Çaldıran döyüşündən başlanır.ötən əsrin 

əvvəllərində birinci dünya müharibəsinin sonlarında 

erməni, asuri və kürd dəstələri bir sıra qərb ölkələrinin 

dəstəyi ilə Güney Azərbaycanın Urmiyə, Salmas və Xoy 

şəhərlərində kütləvi Türk qətliam törədiliblər. 

Onları hədəfi Güney Azərbaycan–Türkiyə sərhədini 

Türklərdən təmizləmək ver 3 yeni dövlət Azərbaycan 
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ərazisində yaratmaq üçün aylar Azərbaycanda cinayətlər 

törədilər.Bu işi Quzey Azərbaycanda başa bildilər və 

qondarma ermənistan Azərbaycan toprağlarında 

yaradılıdı. Kütləvi qırğın zamanı on minlərlə günahsız 

Azərbaycanlı türk qətlə yetirilib.Nihayət Əhalinin 

dirənişi və Kazimxan kimi dəstələrinin dirənişi 

nəticəsində Osmanlı ordusu iyul ayında Türkiyədən 

köçeri teroristləri təmzliyərək batı Azərbaycana daxil 

olur və Azərbaycanı bu vəhşi varlıqlardan qurtarır .Bu 

dönəm Qacar Türk emperyasının yıxılışı və Fars 

Hakmiyeti riza mirpəncin hakmiyete gəlişi dönəminə 

təsaduf edir. 

Ciloluq Souqırımı Və 3 dəfə soyqırım olan Azərbaycan 

türkləri Uzun müddət Azərbaycan tarixşünasılığında belə 

fikir formalaşıb ki, Güney Azərbaycan türkləri milli 

soyqırım      siyasətinə yalnız  1924-cü ildə 

fars Pəhləvilərin hakimiyyətə gəlməsindən sonra 

üzləşməyə başlayıblar. Əslində isə belə deyil. Güney 

türkləri təkcə 1946-cı ildə-Pişəvəri hökuməti devriləndən 

sonra kütləvi qırğına məruz qalmayıblar.  

Nə yazıqlar ki, soydaşlarımız türk Qacarlarına 

hakimiyyətdə olduğu illərdə də qırğınlara məruz 

qalıblar.Türkmənçay,müqaviləsindən, Arazdan   quzeydə

ki torpaqlar Rusiyaya birləşdikdən sonra Azərbaycan 

türklərinin, eləcə də Qacarlar sülaləsinin mövqeyi 

zəifləməyə başladı. Fars şovinistləri saraya ayaq açmağa, 

dövlət siyasətinə təsir etməyə başladılar. XX əsrin 

əvvələrində Qacar imperyasi ərazilərində (1925 dən 

sonra iran adlanır ) baş vermiş inqilablardan 

sonra Qacarların mövqeyi bir az da zəiflədi. Artıq 1915-



222 
                                                                                                                                      

Mişov Dağı  sayı  23 
 

 

1924-cü illərdə fars şovinistləri hakimiyyət çevrilişinin 

əsasını qoymuş, bazasını yaratmışdılar. 

  

 

 

 

 

Hakimiyyətdə türk sülaləsi olsa da, Azərbaycan 

türkləri hakim xalq statusunu itirməyə başlamışdı. 

Tərslikdən həmin illərdə Birinci dünya 

müharibəsi gedirdi və nə yazıq ki, bu savaşda iqtirak 

edən yeganə türk dövləti-Osmanlı öz müttəfiqləri ilə 

birgə məğlub duruma düşmüşdü. Bölgə nəzarətdən  
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çıxmış, ərazidə rus silahı ilə silahlanmış ermənilər at 

oynadırdılar. Onlar üçün türk hər yerdə türkdür və hər 

yerdə düşməndir. 1918-ci ildə Quzey Azərbaycan 

türklərinə 

divantutmuş, Qarabağda, Qubada, Şamaxıda, Bakıda, Na

xçıvanda, Lənkəranda qanlı qırğınlar töbətmiş erməni 

qaniçənləri bu əməlləri bir az əvvəl-1915-ci ildə Güney 

Azərbaycanda törətmişdilər. 1915-ci ildə Urmu 

və Salmasda Petros adlı erməni komandanı öz quldur 

dəstəsi ilə azərbaycanlılara basqın edir. Əsgərxan 

məhəlləsində qanlı döyüşlər başlayır. Ermənilər evlərə 

və məhəllələrə vəhşicəsinə basqınlar edərək dinc 

əhalinin qətlə yetirir, qoca və qadınlara, uşaqlara belə 

aman vermirdilər. 159 gün davam edən qanlı qırğınlar 

nəticəsində 150 min Azərbaycan türkü qətlə yetirilir. 

Salmasdan Urmiyaya qədər hər bir azərbaycanlı ailəsi 

şəhid verir.Xarici dairələrdən dəstək alan erməni 

daşnakları 1917-ci ildə4nəfərlik təpədən-dırnağa qədər 

silahlanmış quldurları  Andronikin rəhbərliyi ilə Xoy 

şəhərinə göndərirlər. 

Bu faciə haqqında təəsüflər olsun ki, Azərbaycan 

tarixşünaslığında bircə kəlmə belə yoxdur. Son 

araşdırmalar göstərir ki, Güney Azərbaycanın qərbində 

baş vermiş soyqırımların nəinki bölgədə, dünyada 

analoqu yoxdur. Dünyanı kandarmağa çalışan, xarici 

dövlətlərin parlamentlərində qondarma “erməni 

soyqırımı”nı tanıdan erməni lobbiləri, onlara dəstək 
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verən qüvvələr nədənsə dəhşətli Cilovluq faciəsindən 

danışmırlar. Maləsəf, Quzeydə də bu antibəşəri faciəyə 

gərəknə qiymət verilməyib. Hadisə 1918-ci ilin 

martında,Oğuz bayramı( Novruz) bayramının sonuncu 

çərşənbəsində baş verib. Bölgədə maraqları olan Böyük 

Britaniya, Fransa və Rusiyadan dəstək alan ermənilər 

Urmiya gölü ətrafında “Kiçik Ermənistan dövləti” 

yaratmaq istəyirdilər.Qərbdə 

cızılmış, İngiltərə, Fransa və Rusiya tərəfindən himayə 

olunan bu ssenaridə ermənilərlə yanaşı assurilər də 

iştirak edirdi. Onların məqsədi türk torpaqları hesabın 

aözlərinə dövlət qurmaq idi. 

Plana əsasən, Qərbi Azərbaycan torpaqlarında, Urmu 

gölünün ətrafında erməni-assuri-kürd dövləti yaradılmalı 

idi.İlk Bir qoşun olaraq bölgəni Türklərdən təmizləmək 

ikinci pilanda toprağları aralarında bölüşməkidi. 

 Bu koalisiyada ermənilərlə daha sıx birləşmiş assurilər 

dini mənşəcə xristian idilər və Türkiyənin Cilov adlanan 

ərazisindən köçmüşdülər. 40 min asasurinin Urmu 

əraizsinə köçürülməsi də xristian Qərbin siyasəti idi. 

Onlar bölgədə xristian əhalinin say tərkibini süni surətdə 

çoxltmaq və türk torpaqlarında yeni xaçpərəst dövlət 

qurmaq istəyirdilər. Nə yazıqlar ki, onların bu iyrənc 

planına ilkin dövrdə müsəlman kürdlər də dəstək verirdi. 

Silahlı kürd dəstələrinə Smitko adlanan İsmayıl 

xan, ermənilərə Petros ağa, xristian assurilərə isə 

Marşimon başçılıq edirdi. Birlşəmiş koalisiyanın bütün 

hərəkət planları Qərbdə hazırlanmış, hətta silahlı quldur 

dəstələri belə xaricin dəstəyi ilə silahlandırılmışdı. 

Məsələn, birləşmiş koalisiya qüvvələrin 30 minlik 

ordusunda rus və fransız zabitləri xidmət 
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edirdi. Urmu, Salmas və Xoy şəhərlərində Azərbaycan 

türklərinə qarşı qətliam hadisələri 1918-ci ilin 

fevralından başlanmışdı. 

Məqsəd bölgədə böyük federativ dövlət yaratmaq idi. 

Ermənilər bu oyuna assuriləri və müsəlman kürdləri də 

qata bilmişdilər. Birləşmiş erməni-kürd və assuri 

dəstələri fevral-mart ayları boyunca Urmu, Xoy və 

Salmasın ayrı-ayrı kəndlərində türk əhalisinə divan 

tutmuş, qarət etmiş, dinc əhalini qətlə yetirmişdilər. Dinc 

türk əhali yaşayan kəndlərə basqınlar edilir, qadın və 

uşaqlar, qocalar güllənir, qılıncdan keçirilir, xalq 

yerindən-yurdundan qaçaq salınırdı. 
  



226 
                                                                                                                                      

Mişov Dağı  sayı  23 
 

 

Cilovluq faciəsinin zirvə nöqtəsi isə 1918-ci ilin 

martında Novruz bayramının axırıncı çərşənbəsində baş 

vermişdi. Novruz bayramının sonuncu çərşənbəsi 

birləşmiş koalisiya Urmu şəhərinin türk əhalisinə 24 saat 

ərzində əldə olan silahları təhvil verməyi tələbini qoydu. 

Bu tələb yerinə yetirilməyincə gözünü qan örtmüş 

erməni-kürd-assuri hərbi birləşmələri şəhərə hücum 

edərək ev-ev gəzib silah axtarmağa başladılar. Əslində 

Urmu əhalisində o qədər də silah yox idi. 

Bu tələb əhalini soyqırıma məruz qoymaq üçün bəhanə 

idi. Birləşmiş koalisiya bu qırğınla türk əhalisin gözünə 

qorxutmaq, onları yurdlarından digərgin salıb bu 

ərazilərə sahiblənmək istəyirdi. Vəhşi koalisiyanın silahlı 

dəstələri evlərə doluşaraq əhalini qarət edir, qadınların 

zinət əşyalarını oğurlayır, insanların namusuna toxunur, 
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min bir alçaqlıqlara əl atırdılar. Müqavimət göstərənlər 

kütləvi şəkildə güllələnir, kişilər əsir aparılırdı. Güneydə 

indi də qara çərşənbə kimi xatırlanan həmin müdhiş 

gündə Urmu əhalisi şəhərdə yerləşən karvansaraya 

dolduruldu və diri-diri yandırıldı. Cilovluq faciəsindən 

sonra qırğınlar bütün Urmu vilayətinin kəndlərini əhatə 

etdi. Birləşmiş koalisiyanın işini Naxçıvandan 

keçməklə Türkiyədən gələn erməni 

paşası Andronik asanlaşdırırdı. Yolu üstündəki türk 

kəndlərinin amansızlıqla talayan, əhalini qıran Andronik 

Urmuda birləşmiş koalisiya ilə birləşmək istəyirdi. Lakin 

bu zaman erməni-assur-kürd koalisiyası dağıldı. Smitko 

niyyətin xristian dövləti qurmaq olduğunu, müsəlman 

kürdlərin oyundan kənar qoyulduğunu görüb hiyləyə əl 

atdı. Koalisiyadan çıxan Smitko aldadılmağının acığını 

asuriləri başçısından çıxdı. Assurilərin başçısı 

Marşimonu Salmasa çağıran Smitko onu orada qətlə 

yetirdi, onunla gələn adamlarını isə qılıncdan keçirdi. 

Azərbaycanlıların qırğını Osmanlı türklərinin gəlişindən 

sonra da davam edir. 1918-ci ilin martın sonu, aprelin 

əvvəllərində türklər Güney Azərbaycan ərazisinə daxil 

olur və soydaşlarımızın kütləvi qətliamına son qoyurlar. 

Qəhrəman türk əsgərləri erməni-assuri birləşmələrinin 

Urmu gölü vasitəsilə Təbrizə girmələrinin qarşısını alır, 

erməni quldurlarının qayıqlarını göldə batırırlar. Dağlara 

qaçan erməni quldurları ta 1919-cu ilin fevralına qədər 

kəndələr enib türk əhalisinə divan tutmaqda davam 

edirlər. 
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Cilovluq vəşhətinə ən güclü müqavimət Xoyda baş verir. 

Şəhər əhalisi ermənilərin hiyləsinə baxmayaraq, şəhər 

qapılarını onların üzünə açmırlar. Bununla 

belə Urmu, Xoy və Salmasdabirləşmiş koalisiya amansız 

qırğınlara törədə bilir. İran tarixçisi Əhməd 

Kəsrəvinin yazdığına görə, Cilovluq hadisələri zamanı 

100 min Azərbaycan türkü qətlə yetirilib. Urmiyalı 

tarixçi Ayrumlu bu rəqəmi bir az da artırır. Son 

araşdırmalardan sonra Ayrumlu bu nəticəyə gəlir ki, 

öldürülən, soyqırıma məruz qoyulan azərbaycanlıların 

sayı 300 min nəfər olub. 
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Urmu üstündə işğalçı kürd-erməni dəstələrin arasında 

ixtilaf və dava bütün işğal pilanları pozur 

Yadellilərin və namərd qonşularımızın Urmu aə ətraf 

ərazilərə göz dikmələri təsadüfi deyildi. Urmu gözəl 

təbiəti, münbit torpaqları, səfalı iqlimi olan bir ərazi idi. 

Daha önəmlisi bölgənin 3 önəmli .əhər sərhəd qapısndan 

birisir Asiyanı Avropaya ,Qafqazı iç ortadoğya bağlayan 

7000 ilk türk şəhri olan Urmiyə çox böyük istrateji 

əhəmiyət daşayır .Bugündə Kürd köçərilərin dəvamli bu 

şəhər və ətraf şəhərlərə idda etmələri bu geopolitik 

əhmiyyətdən irəli gəlir. 

Güneyin başkəndi Təbrizdən sonra ikinci şəhər olan 

Urmu abad bir şəhər idi. Urmu vilayətində tarixən 

Azərbaycan türkləri sayca çoxluq təşkil etmiş və və ən 

qədim uyqarlıq hesaba gəlir. 

Dəqiq məlumata görə, 1918-ci ildə Urmu vilayətində 

300min əhali yaşayırdı. Onların 85 faizdən çoxunu 

azərbaycanlılar təşkil edirdi. Onlar şəhər və vilayətin 699 

kəndində yaşayırdılar. Urmu civarında olan 50-yə yaxın 

kənddə 20 min civarında assur, 6 min nəfərə yaxın isə 

erməni əhali məskunlaşmışdı. Qərbin xristian 

dairələrindən təlimat alan erməni və assurlar türklər 

yaşayan əraziləri ələ keçirmək, əhalinin 

xristianlaşdırmaq və xaçpərəst dininin miqyasının 

genişləndirmək məqsədi güdürdülər. Bundan 
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əlavə Urmu, Xoy, Salmas Güney Azərbaycanın batsında 

yerləşirdi. 

Erməni-assur federasiyası qurmaq istəyən qüvvələrin 

niyyəti bu əraziləri sonradan Ermənistana birləşdirmək 

və ərazidə böyük türk zolağının qarşısını kəsmək idi. 

Qeyd edək ki, krməni və assurilər İngiltərə və Rusiyanın 

fitnəsinə gedərək birinci dünya savaşında Osmanlı 

Türkiyəsinə qarşı savaşır, türklərin məğlub olması üçün 

Osmanlı dövlətinə arxadan zərbə vururdular. Lakin 

onların niyyəti baş tutmadı. Yüz minlərlə qırğın 

verməsinə baxmayaraq, qəhrəman Güney Azərbaycan 

türkləri Osmanlı qardaşlarının yardımı ilə batı 

torpaqlarında erməni-assuri qondarma dövlətinin 

yaranmasına imkan vermədilər. Kütləvi qətliama 

baxmayaraq silahsız Xoy, Urmu və Salmas əhalisi 

düşmənə müqavimət göstərdilər. 
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Neçə-neçə erməni-assur qulduru məhv edildi. Terroçu 

dəstələr türklərin köməyi ilə əzildi, torpaqlarımızdan 

çıxarıldı. Bütün bunlar, Cilovluq faciəsi ilə bağlı 

həqiqətlər yenidən araşdırılmalı, işıqlandırılmalı, xalqa 

və dünya ictimaiyyətinə çatdırılmalıdır. Ermənilərin, 

assurilərlə birlikdə Urmuda törətdikləri antibəşəri 

cinayət hüquq-siyasi qiymətini almalı, baş vermiş 

cinayət faktları ilə əlaqədar beynəlxalq məhkəməyə 

müraciət olunmalıdır. Ən əsası, dünya azərbaycanlıranın 

diqqətinə çatdırılımalıdır ki, azərbaycanlıların soyqırımı 

günü təkcə 31 mart deyil. Azərbaycan türklərinin ən 

böyük faciəsi Urmuda başv ermiş Cilovluq hadisəsidir. 

İstər Quzeydə, istər Güneydə, istərsə də diaspora 

təşkilatları tərəfindən Amerika və Avropa ölkələrində 

soyqırımla bağlı keçirilən tədbirlərdə Cilovluq hadisələri 

də xatırlanmalı, Azərbaycan türklərinə qarşı 

törədilmiş vandilzm aktı 

pislənməlidir. Urmu, Xoy, Salmas hadisələri elmi 

mərkəzlər tərəfindən, elmi-təhqiqat institutuları 

tərəfindən araşdırılmalı, faciə barədə elmi 

monoqrafiyalar işlənməli, kitablar yazılmalı, sənədli 

filmlər çəkilməlidir. Keçmişimizi doğru öyrənməsək, 

faciələrdən nəticə çıxarmasaq, soqyrıma məruz qalmıh 

güneyli soydaşlarımızın qanının batmasına izn versək, 

tarix bizi bağışlamayacaq, milli düşmənlərimizin yeni-

yeni fitnəkarlıqları ilə üzləşəcəyik. 

 

 



232 
                                                                                                                                      

Mişov Dağı  sayı  23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mşov Araşdirma pürüpü 

صدمین سالگرد  در یک" کنیم؛ اونوتمایاجاغیق فراموش نمی"چالش 

 کشی جیلولوق نسل

هجری شمسی؛ آذربایجان در خون خود  ۳۲۸۱تاریخ به وقت سال 

قوای مسلح . شود ها هزار فرزند خود می غلطیده و ایران سوگوار ده

و پشتیبانی   جیلو با حمایت –مسیحی متشکل از مهاجرین ارمنی 

های استعمارگری همچون روسیه و انگلیس، تا دندان مسلح  دولت

شده و با نیت تشکیل دولت بزرگ مسیحی در اراضی غرب 

ذربایجان، به شهرهای اورمیه، سلماس و خوی یورش برده و در آ
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ترین فجایع بشری را در این خطه  عرض چند ماه، یکی از بزرگ

در لیست خاطرات تلخ " جیلولوق"بعدها با نام  جنایتی که. رقم زدند

 .و خونین مردمان این دیار به ثبت رسید

اما آنچه که اکنون بیش از آن حوادث قلب هر انسانی را آزار 

توجهی به این مقطع تاریخی در صدمین سالگرد آن  دهد، بی می

باشد که حتی یک خط از کتب تاریخ درسی چه در مدارس و چه  می

ها را به خود اختصاص نداده است، هنوز هیچ خیابانی  در دانشگاه

گذاری  دای این فاجعه انسانی نامداشت یاد و خاطره شه برای گرامی

نشده است، هنوز هیچ مجسمه، تندیس و بنای یادبودی ساخته نشده 

ای از آن در تلویزیون ملی پخش  است، هنوز هیچ مستند و برنامه

نشده است و هنوز قریب به اتفاق ملت ایران و به خصوص مردم 

هزار نفر از ها  ای که ده حادثه. خبر هستند آذربایجان از آن حادثه بی

مردم تورک مسلمان غرب آذربایجان ایران توسط قوای مسلح 

تجاوز  ،به نوامیسشانهایشان ویران شد خانهعام شدند، مسیحی قتل

ای دیگر از این کشور و جهان اتفاق  اگر این حادثه در گوشه ...و

افتاده بود، گوش فلک از فریاد وا انسانا کر شده بود و این غرب 

ای است که حداقل دویست هزار نفر  منطقه نفرین شدهآذربایجان چه 

عام شدند و امروز کسی از آن  از مردم آن همین صد سال پیش قتل

 !گوید سخنی نمی

خواهیم روزه سکوت را بشکنیم و در خصوص عدم توجه به  ما می

گناه اورمیه،  این موضوع، در صدمین سالگرد کشتار مردم بی

و به نام انسانیت فریاد زنیم و  با صدای رسا... خوی، سلماس و

چه شده است که این داغ ! کشی است بگوییم که جیلولوق یک نسل

ایم؟ چه شده است که تاریخ خود را  بزرگ را فراموش کرده

گویند هر ملتی که تاریخ  ایم که می ایم؟ مگر نشنیده فراموش کرده

این چالشی است برای . خود را فراموش کند، محکوم به فناست

رحمانه بیش از  ستن سکوت دردناکمان در خصوص کشتار بیشک



234 
                                                                                                                                      

Mişov Dağı  sayı  23 
 

 

این حداقل کاری . گناه در غرب آذربایجان هزار مسلمان بی۲۱۱

توانیم انجام دهیم و با مطرح ساختن این موضوع در  است که می

فضای مجازی با انتشار تصاویر و مطالب مرتبط با آن، از 

ه عمل آورده و کشی جیلولوق ممانعت ب فراموشی و بایکوت نسل

 .جامعه را با تاریخ معاصر و خونینمان آشنا سازیم

آموزی از گذشته و درس  این یک چالش است، چالشی برای عبرت

در این "! جیلولوق"تاریخی خونین به نام منحوس . گرفتن از تاریخ

امین سالگرد این ۳۱۱چالش تالش خواهیم کرد تا با مطرح ساختن 

جازی، جامعه را با این زخم تازه آشنا عام دردناک در فضای م قتل

مان  دهیم وطنمان و سرزمین مادری دیگر اجازه نمی. سازیم

های دیگری را تجربه کند و الزمه این امر، اطالع از  جیلولوق

باشد که این چالش، . نگریست تاریخ، آگاهی از توطئه دشمنان و آینده

ایران و  بخشی به جامعه قدمی باشد هرچند کوچک در راه آگاهی

 .آذربایجان و ممانعت از فراموشی تاریخ نه چندان دورمان

 

Bu yarışı, intihar yarışı ' nın yıldönümünde 

ạwnwtmạy ạjạgẖy q. 

Yılın yıl tarihi 7831 yaşında ve yılın 7831 yılında. 

Ermeni göçmenler oluşan Hıristiyan silahlı 

kuvvetler, Rusya ve ingiltere gibi sömürge 

hükümetler destek ve destek vererek, silahlı ve 

büyük Hıristiyan hükümeti ile Azerbaycan, salmas 

ve sömürgecilik 'ın Batı topraklarında büyük 

Hıristiyan hükümeti' nin amacı ile. Ay, en büyük 

felaketler biridir. Daha sonra, insanların acı 
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hatıraları listesinde " y l l q" adı verilen bir suç. 

Ama şimdi, herhangi bir insan kalbinin olaylar daha 

fazlası, bu yıl dönümünde önemli bir kilometre taşı, 

okullarda veya üniversitelerde tarih çizgisi bile yok. 

Bu insan felaket şehit onurlandırmak için hala sokak 

yok, yine de heykel, heykel, heykel ve anıt yok, yine 

de ulusal televizyonda belgesel yok, yine de hala 

ulusal televizyonda. İran halkı ve özellikle 

Azerbaycan halkı bu olayın farkında. Türk halkının, 

silahlı kuvvetler tarafından iran ' ın silahlı kuvvetleri 

tarafından katletti bir kaza, evleri yok edildi, tecavüz 

ve tecavüz. 

Bu olay, bu ülkenin ve dünyanın herhangi bir 

köşesinde meydana gelmiş olsaydı, gökyüzünün 

kulağı insanların bağırmayı sağır, ve Azerbaycan ' ın 

batısında, en az insanların yıllar önce katletti lanetli 

bir bölge. Bugün kimse konuşmuyor. 

 

Sessizlik gününde sessizliği bozmak is yoruz, ve 

masum insanların ölüm yıldönümünde, şekilde, 

salmas, salmas ve... insanlığın yüksek sesli sesiyle, 

 y l l q bir soykırım olduğunu söylüyorlar! Bu kadar 

büyük bir şeyi unuttuk mu? Ne oldu da bizim 

unuttuk? Onların geçmişini unutan her ümmet, yok 
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olmaya mahkumdur, değil mi? Batı Azerbaycan ' da 

800 bin masum Müslüman ' ın vahşice öldürülmesi 

ile drdnạḵmạn ' in sessizliğini bozmak bir meydan 

meydan. En azından bunu yapabiliriz. Görsel ve ilgili 

hikayeler ile sanal uzaya getirerek hafıza kaybı ve 

intihar nesil boykot ve toplumu çağdaş ve çağdaş 

tarih tanıtmak zorundayız. 

Bu bir meydan meydan, geçmiş ve tarih dersi için bir 

meydan meydan. Bu meydan şeytani "felaket" adlı 

tarihi bir tarih bu acı verici katliamın 700 

yıldönümünü sanal uzayda yapmaya,. Artık anne ve 

vatan başka insanların topraklarını tecrübe 

etmesine izin vereceğiz ve tarih bilgisi, düşman ve 

gelecek hakkında bilgi sahibi olmak istiyoruz. Bu 

meydan meydan, iran ve Azerbaycan toplumuna ve 

tarihin önlenmesi konusunda ne kadar küçük olsa 

da, bir adım olabilir. 
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 نیروهای اعزامی قاراپاق های سولدوز به اورمو در هنگامه جیلولوق

چند روز پیش در سلدوز بودم و این عکس قدیمی را در مغازه عکاسی 

دوستم تعریف میکرد این عکس خیلی قدیمی مال یکصد .دیدمیک دوست 

سال پیش حکایت از اعزام نیروهای کمکی قاراپاپاق های سلدوز تحت 

فرماندهی رئیس ایل قاراپاپاق قلی خان بزچلو به اورمو در حادثه 

 .جیلولوق می کند

 

 شمسی 1661عکسی ماندگار از دالور مردان قشون خوی در سال 

د صادق خان بدل آبادی، فرمانده نیروهای خوی که با محم:  1شماره 

سیصد نفر از دالورمردان، دو فوج نهم و دهم، در کهنه شهر در جبهه 

 .تندمقدم ، جنگ با نیروهای ارامنه قرار گرف

 .یاد و خاطره این قهرمانان شهرمان گرامی باد .یوسف : 6شماره 
 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/258165450868380/photos/a.445166148834975.105163.258165450868380/873672772650975/?type=3
https://www.facebook.com/258165450868380/photos/a.445166148834975.105163.258165450868380/873672772650975/?type=3
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زن دالوری که در مقاومت خوییان در برابر ارامنه متجاوز حماسه آفرید 

. نام داشت" زری خانم"  

. نام می برند که اشتباه است" باال زر خانم"برخی به اشتباه از او با اسم 

لطفا . هم هیچ ربطی به زری خانم ندارد...." الده تاپانجا" آن ترانه

.اطالعات اشتباه را به عنوان حقیقت تاریخی تکرار نکنیم  

Heydar Bayat 

 :کالسیک و مدرن ادبیات ایلیشگیلری حاقدا بیر نئچه توییت

فضولی، قوسی، نسیمی کیمی شاعیرلر ایندی یاشاسایدیالر چاغداش 

. یه یاخین گئتمزدیلر  ادبیات اوسلوبالریندا شعر یازیب، غزل، قصیده

چون کی چاغیمیزین بؤیوک (. غزل آزاجیق فرقلی البته)

ادونیس، احمد شاملو، محمود دن توت،  شاعیرلری ناظیم حکمت

 .ا کیمی هامیسی یئنی اوسلوبالردا یازدیالر/ـه....دوریش و 

* 

ده اوالن داهیلرین  کئچمیشی ساوونوب ایندینی دانانالر، کئچمیش

لر اؤز زامانالریندا  چون او داهی. الرینا دوشماندیرالر"دوها"

راخا ان قاچسایدیالر، یئنی ایزلر بوگئریچی اولوب یئنی فضاالرد

لره بوت  ییب آدالری دا تاریخده قالمازی بو گون گئریچی بیلمه

 .اولماق اوچون

* 

سازیمین سؤزونده گئدیب دده قورقوردال " سهند"بولوت قاراچورلو 

گؤروشور، اوندان ایستیر قاییدیب توپلومو بو فالکتدن نجات 

 دؤن اؤز زامانینا اوغلوم، : دده قورقود دئییر. وئرسین

 "ؤزونون اؤز قورقودو وارهر عصرین ا"

یین یولونو بیزه  سهند بورادا کئچمیشله دوغرو بیچیمده ایلگیلنمه

 .گؤستریر

* 

https://www.facebook.com/heydar.bayat.1?hc_ref=ARR9nMWELo41wsKucXeK9m3VhYAHwLiFic6i2AzuqNtB1XbWkjxfwEwoI-uNoXLEzLM&fref=nf
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لری  کیمی. بیزده کئچمیش ادبیاتیمیزال ساغالم ایلگی قورولماییر

ادونیس عربین . لری بوسبوتون دانیر کیمی  کئچمیشی اتوپیا گؤروب،

بیر آنتولوژی  ان مدرن شاعرلریندن، کالسیک اثرلردن گؤزل

احمد شاملو همیشه تاریخ بیهقی و قدیم فارسی .  یاییمالییب

 تفسیرلری اوخویوب، شعرینین دیلینده او دیله دایاناردی

* 

محمود درویشین بیر گؤزو بودلر، رمبو، پازدا اولسایدی بیر گؤزو 

بیر   بیر قوالغی ایله پیانو دینلسه. ده ایدی لسان العربده، معری

اونالر تک . نین عود ایفاالرینی دینلردی یل خلیفهقوالغی مارس

سینی امکانسیز  قانادلی قانادالنیب یئنی اوفوقالرین کشف ائتمه

 .بیلیردیلر

* 

سینانی،  نن گرک ابن یه سؤیکه فضولی. آرادا باشقا بیر مقام دا وار

یئنی ادبیاتا دایانان گرک اونون آرخاسیندا اوالن . ده اوخویا  فارابینی

فضولی اؤز زامانیندا اوالن . لر قاورایا نین کلیاتیندان بیر شئی فلسفه

کالمی چلیشگیلری گئنل اوالراق بیلیردی و او حاقدا  -بوتون فلسفی 

 .دیر بیر کیتابدا یازیب

* 

جه فضولی اوخویوب کئچمیش ادبیات حاقدا دانیشماق، بازاردا  ساده

... سیاست و  لری، تولید مناسبت  فقط بیر ویترینی گؤروب، بازار،

نین  هر بازاردا اولوشان ویتری. دیر قونوالردان دانیشماق کیمی

اونالری . دالیندا اونالرجا ندن و اونالرجا پروژه و پروسه واردیر

 .دن ویترینی آنالیز ائتمک اولماز بیلمه
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 ُسوروش

 

 منیم کیملیگیم، منیم آدیمی،

 .وطنیمدن سوروش، ائلیمدن ُسوروش

 ُجوشقون، بو قایناراحساساتیمی،بو 

 .اُو داغالردان اَنَن سئلیمدن ُسوروش

 خزان دا گؤرموَشم، چیَچگلی یازدا،

 .نغمه تَک دوالندیم دیلده، آغیزدا

 ُسولوب گئتمه میشم قاردا، آیازدا،

 .منیم تََزه آچان گولومدن ُسوروش

 ُجوشدوم َدنیز کیمی، چاغالدیم سو تک،

 دویغو تک، کؤنولده یاشارام بیر صاف

 .گونوندن، آییندان، ایلیمدن ُسوروش

 نه واخت بیزیم ائله َسفَر ائیله سن،

 .اینامما دئسه لر داها یُوخوم من

 منی باهار کیمی تَراوتلی، شأن،

 .قیلینج تک کَسه رلی دیلیئدن ُسوروش
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 مدینه گولگون

                        

Soruş 

 

Mǝnim kimliyimi, mǝnim adımı 

Vǝtǝnimdǝn soruş, elimdǝn soruş 

Bu coşğun, bu qaynar ehsasatımı 

O dağlardan enǝn selimdǝn soruş 

Xǝzan da görmüşǝm, çiçǝkli yaz da 

Nǝğmǝ tǝk dolandım dildǝ, ağızda 

Solub getmǝmişem qarda, ayazda 

Mǝni tǝzǝ açan gülümdǝn soruş 

Coşdum dǝniz kimi, çağladım su tǝk 

Könüldǝ yaşaram bir saf duygu tǝk 

Mǝni, zǝfǝrlǝrlǝ ötüb gǝlǝcǝk 

Günümdǝn, ayımdan, ilimdǝn soruş 

Nǝ vaxt bizim elǝ sǝfǝr eylǝsǝn 

İnamma desǝlǝr daha yoxam mǝn 

Mǝni bahar kimi tǝravǝtli, şǝn 

Qılınc tǝk kǝsǝrli dilimdǝn soruş 

 
                                                      Mədinə Gülgün 
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 Afaq Məmmədhüseyn 

AZIX MAĞARASI 

 

Azərbaycan qədim tarixi abidələrlə zəngin bir 

ölkədir. Bu abidələrin bir çoxu ölkəmizin müxtəlif 

yerlərində aparılan arxeoloji qazıntılar nəticəsində 

meydana çıxmışdır. Uzun müddət tarixçilərimizi bir 

məsələ düşündürmüşdür: Azərbaycan ərazisində 

insanlar nə vaxtdan məskunlaşmağa başlamışlar?  

XX əsrin ortalarına qədər ölkəmizin ərazisində 

aparılan arxeoloji kəşfiyyat işləri zamanı xalqımızın 

qədim keçmişinə aid minlərlə maddi mədəniyyət 
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abidəsi tapılmışdı. Bu abidələrin hamısı Daş 

dövründən sonrakı dövrlərə aid idi. Lakin 

Azərbaycanın təbii-coğrafi şəraiti burada daha 

qədim insan məskənlərinin olması barədə 

ehtimallara əsas verirdi. 

Nəhayət, 1956-cı ildə Məmmədəli Hüseynovun 

rəhbərliyi altında “Paleolit” arxeoloji ekspedisiyası 

təşkil olundu. Bu ekspedisiya 1956-1958-ci illərdə 

Qazax rayonu ərazisində yerləşən Damcılı 

mağarasında arxeoloji qazıntı işləri apardı. Burada 

yüzlərlə daş alət – qaşov, bıçaq, oxucluqları, biz və 

s. tapıldı. Beləliklə, bu ərazidə Orta Paleolit dövrünə 

aid insan məskəni aşkar edildi.  

1960-cı ildə Məmmədəli Hüseynovun başçılıq etdiyi 

arxeoloji ekspedisiya Qarabağ ərazisində tədqiqat 

işlərinə başladı. Kəşfiyyat işləri Qarabağın Quruçay 

və Köndələnçay va dilərində və ona yaxın ərazilərdə 

aparılmışdı. Arxeoloji tədqiqatlar zamanı Azıx 

mağarasında daha bir qədim insan düşərgəsi qeydə 

alındı.  

“Azıx” sözü qədim türk dilində ayı deməkdir. Bu 

mağara Füzuli şəhərindən 14 km aralıda Quruçayın 

sol sahilində, dəniz səviyyəsindən 900 metr 

yüksəklikdə yerləşir. Mağaranın müxtəlif tərəflərdən 

bir neçə girişi var. Buradakı salonlar bir-biri ilə dar 

keçidlər vasitəsilə birləşir. 

Azıx mağarasında qazıntı işləri çox çətin şəraitdə 

aparılırdı. Arxeoloqlar mağaranın bütün çıxışlarına 

aparan keçidləri bərpa etmək üçün çox işləməli 
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oldular. Artıq bərpa işləri zamanı alimlər qədim 

əşyalar tapırdılar. Salonlarda ocaq izlərini və daş 

alətləri tapanda isə təəccüblərinin həddi-hüdudu yox 

idi. Sonralar dünyanın adlı-sanlı tarixçiləri bu 

tapıntıları “arxeologiya tarixinin ən möhtəşəm 

tapıntıları” adlandırmışlar.  

Arxeoloqlar mağarada müxtəlif qədim heyvanların – 

mağara ayısının, qılıncdişli pələngin və s. 

sümüklərini tapdılar. Ümumiyyətlə, tapıntılar 

arasında 45 növ heyvan sümüyü müəyyənləşdirildi. 

İbtidai daş alətlərin sivri ucundan anlamaq olardı ki, 

bu alətlər məhz ov üçün nəzərdə tutulub. Qaya 

üzərində sivri daşla cızılmış rəsmlərdə müxtəlif 

heyvanlar, ov səhnələri və s. təsvir olunmuşdu.  

Arxeoloqlar daha dərin qazdıqca sevinc və təəccüb 

içində yeni-yeni maddi abidələr kəşf edirdilər. 

Dərində yerləşən qatlar daha qədim dövrlərdən 

xəbər verirdi. Təxminən 20 il ərzində hər birinin 

qalınlığı 10-14 metr olan on təbəqə aşkarlandı. 

Onlardan ən dərini Alt Paleolit dövrünə aiddir.  

Azıx mağarasında aparılan arxeoloji tədqiqat 

işlərində ilk vaxtlar yalnız arxeoloqlar iştirak 

edirdilər. Lakin sonralar düşərgədə aşkar olunmuş 

maddi mədəniyyət qalıqlarının zənginliyi burada 

kompleks şəkildə qazıntı işlərinin aparılmasını 

zəruri etdi. Ona görə də Azıx paleolit düşərgəsində 

arxeoloqlarla yanaşı, paleontoloqlar, geoloqlar və 

digər elm sahələrinin mütəxəssisləri tədqiqat işləri 

aparmağa başladılar.  
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Azıx mağarasının tapıntıları arasında ən məşhuru və 

dəyərlisi qədim insanın alt çənə sümüyünün 

fraqmentidir. İbtidai insana məxsus olan bu çənə 

sümüyü üzərində alimlər uzun müddət elmi tədqiqat 

işləri aparmışlar. Bu tapıntı Azıx paleolit 

düşərgəsinin elmi əhəmiyyətini və şöhrətini daha da 

artırdı və arxeologiya elminə “azıxantrop” (Azıx 

adamı) termini ilə daxil oldu. Müəyyən edildi ki, 

tapılmış ibtidai insan çənəsi 350-400 min il bundan 

əvvəl yaşamış 18-22 yaşlı qadının çənəsidir. 

Mütəxəssislərin fikrincə, bu çənə sümüyü 

qədimliyinə görə dünyada tapılmış insan qalıqları 

arasında dördüncü yerdədir. Qafqaz və Yaxın 

Şərqdə isə azıxantropun çənə sümüyü ən qədim 

tapıntı hesab olunur. Hal-hazırda həmin çənə 

sümüyü qiymətli eksponat kimi Azərbaycan Tarixi 

Muzeyinin xüsusi fondunda saxlanılır.  

Azıx mağarasında aparılan tədqiqatlar sübut etdi ki, 

Azərbaycan ərazisində ən qədim dövrlərdən bəri 

insanlar məskən salmışlar. Çox təəssüf ki, dünyanın 

ən qədim sakinlərinin yaşadığı bu Azərbaycan torpa 

ğı indi işğal altındadır. Lakin çox keçməz ki, 

torpaqlarımız azad olunar və Azərbaycan alimləri 

araşdırmaları davam etdirərək dünya elminə yeni-

yeni töhfələrini verərlər. 
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B.Vahabzadə.  Fevral 1980  

Nə ondansan,nə bundan! 

"Sizdənəm,yə'ni Azərbaycanlıyam.Amma Ana 

dilimi bilmirəm.Dilimi öyrənmək üçün mənə dərslik 

göndərin". 

Güney Azərbaycandan gələn bir məktubdan. 

Yad dildə məktub yazıb, qardaş öz qardaşına, 

Bu məktubu oxuyan nə kül töksün başına?! 

Hökmünə bax həsrətin, 

Hökmünə bax zillətin. 

Bəs anası yox imiş - bu zavallı millətin?!  

Bir anadan süd əmən əkiz övLadlarına 

öz dilini öyrədə? 

Bir yuvadan uçurub,bu uçuşu seyr edə?! 

Məktubunu oxudum,yazırsan ki: "Sizdənəm, 

Ancaq mən öz dilimi bilmirəm,bilmirəmsə 

Necə deyim, mən mənəm?" 

Çox gözəl e'tirafdır! 

Səhvini anlayanı düz olmazdı danlamaq. 

Günahını azaldır,günahını anlamaq. 

Bu yaradır, 

Bu yerdə yarılanır bu yara. 

Nə deyək,nə ad verək 

Dilini bilməməklə öyünən nadanlara? 

Haqlısan ... 

Bizdən olub 

ey bizliyindən dönən, 
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Səni mən bağışlaram,bağışlarmı bəs Vətən?! 

Bilmirsənsə dilini, sən Vətənin üzünə  

istəmədən ağ oldun. 

Sən özünə bir ögey,özgəyə yamaq oldun. 

Bu halınla 

sünbəyə 

nə toxmaq, 

nə də qardaş,  

tüfəngə çaxmaq oldun. 

Sən çıxmaq istəsən də özgənin əfsunundan 

Nə ondansan,nə bundan! 

Bilsən də yad dilini, lap yadın özü kimi 

Səni doğma bildimi? 

Bilməyib,bilməyəcək! 

Ona "can qurban" desən 

o, haqqını yeyəcək. 

Ürək qızdırmayacaq, sənə "özgəsən" - deyə 

Sənin özününkü də satılmış biləcəkdir, 

qardaşını özgəyə. 

Yazırsan: "Dəyişmişəm, 

Başqa gözlə baxıram indi bütün hər şeyə, 

Mənə dərslik göndərin, dilimi öyrənməyə" 

Dərslik? 

Bu nə deməkdir? 

Kitablardan nə səmər? 

Axı Ana dilini Anadan öyrənərlər. 

Anan bunu etmədi 

O sənə öyrətmədi 

Anasının dilini.  
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Anan sənə öyrətdi ağasının dilini. 

Öz doğma övladına doğma Ana dilini  

Öyrətməyən Analar, 

Bəs Ana adlanmağa sizin haqqınızmı var? 

Dilinizi danırkən, özünüzü dandınız! 

Ancaq bu alçaqlığı siz ucalıq sandınız. 

Ey kökündən ayrılıb, öz - özündən qaçaqlar, 

Əmin olun,sizi də bir zaman danacaqlar! 

 

 

2017- avqust. Səttar Xan 

(Erol) 

Neymətulah kəndi 

Biz ailəvi yay tətilini 

Güney  Mahalına səfər 

etdik. Səfərimiz çox xoş və 

maraqlı keçdi. Biz bir çox 

kəndlərdə  olduq onlardan 

biridə atamın ata kəndi  

Neymətulaha səfərimiz 

idi.Bu səfər çox maraqlı 

oldu. Biz bu kəntdə altı gün qaldıq.Səfərimiz 

Hacıların həcdən gəldiyi vaxtla üst-üstə düşdü.Biz 
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Hacıların qonaqlığında iştirak etdik.Atamın  

xalaoğlusunun və bibioğlusu gillədə  qonaq 

qaldıq.Bu kəntdə mənə xoş xatirələr bağışlandı .O 

xatirələrdən biri Rza xalaoğlunun  motorsikletinə 

minib Kehrəliyə getmək idi. Rza xalaoğlunun 

motorsikletinə dem küçəsindən Kehrəliyə getdik.  

Kehrəlikdəki əkin biçin üçün böyük ərazidir.Buna 

baxmayaraq ki, vaxtında indikindən qat-qat çox 

səfalı çox mənzərəli yer- imiş bunu mənə Rza 

xalaoğlu dedi Amma indidə mənə çox gözəl və 

səfalı görünürdü. Sol tərəfindən uzanan bağlar və 

kəndin ətəyindəki su motorunun səsi qulağımda bir 

musiqikimi səslənirdi Uzaqda uzun burqular və 

sıldırımlı qırmızı dağlar görünürdü Rza xalaoğlu 

dedi ora Təbrizin kimyəvi zavodudur sol tərəfdəki 

qırmızı dağlar isə Eynalı dağıdır. Bir az gəzdik sonar 

Rza xalaoğlunun motorsikletinə minib dem 

küçəsindən evə gəldik.Mən gördüyüm və gəzdiym 

yerləri atama danışdım.Axşam üstü sərin düşəndə 

onların xam bəroğda olan bağlarına getdik.Doyunca 

üzüm,alma,şaftalı və ərik yedik.Neymətulada 

yemişlərin və sarı qarpızın dadı damağımdan hələdə 

çıxmayıb. Neymətulada atamın tehrandan gələn bibi 

nəvələri farsca danışırdılar.Biznən oynamaqda öz 

ana dilini  bilmədiklərinə görə biznən danışmaqdan 
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çətinlik çəkirdilər.Bizdən türkü dilində nələrsə 

soruşurdular.Bizdə çalışırdıq öz həm yaşıdlarımıza 

Bakıda öyrəşdiyimiz məktəb dərsliklərini onlara 

keçirdik. Bunlarda bir neçə gündən sonra biz 

dediklərimizi öyrənib bizim ləhcədə danışırdılar. 

Buna görədə xeylək öz ata,anaları çox təəccüb edib 

xoşlarına gəldi.Zarafatla bizə dönüb deyirdilər.Ay 

Erol ay Araz siz bakıya getməyin qalın burda.Bu 

uşaqlara öz ana dilini öyrədin.Bizlər üzümüzə 

gətirməsəkdə içimizdə fərh və qürur hissini 

keçirdik.Axı təsüfki onlar öz dilində məktəbi 

olmadığı üçün məcburən fars dilində danışıb 

yazırdılar.Neymətulla kəndində olduğumuz 

günlərdən bu qıssa bir xatirə idi ki,mən yazıya 

aldım.  
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Zərəngiz Dəmirçi Qayalı ·( 15.03.2018-ci il.)     

Bu gün mənim igid bacım Vəfa Dəmirçioğlunun 

dünyasını dəyişdiyi gündür. Allah cəmi 

müqəddəslərə və şəhidlərimizin hər birinə qəni-qəni 

rəhmət eləsin! Mənim igid bacım Vətən 

qəhrəmanıdır! Mənim, ailəmin, nəslimin və 

həmkəndlilərimizin istəyi, Qazax Rayon İcra 

Hakimiyytəinin rəhbəri Rəcəb Babaşovun qərarı ilə 

Qazaxdakı "Şəhidlər xiyabanı"nın ən görkəmli 

yerində igid bacımın adına bulaq inşa olundu. 

Bulağın üzərində bu sözlər həkk olunub: "Şəhidlərin 

Qız Qardaşı-Vəfa Dəmirçioğlu".  

Şəhidlərin “Qız Qardaşı” 

---------------------------------  

(Qəhrəman bacım-Milli Ordunun könüllü  

döyüşçüsü Vəfa Dəmirçioğluna) 

Şəhidlərin “Qız Qardaşı”- 

Adın mübarək, İgidim! 

Aslanların, ərənlərin, 

İçində çiçək, İgidim! 

* 

Sən qorudun canın ilə, 

Oldu gülüstan Vətənim! 

Yaraşdırdı hünərinə, 

Uca şöhrət, şan Vətənim   * 

Sən igidsən bu adını, 
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Halallıqla qazanmısan! 

Öz eşqini torpağına, 

Qanın ilə yazanmışsan? 

* 

Ulu məqam, uca türbə 

Yaraşır, mərdim, adına! 

Qədir bilənlər var olsun! 

Mənə əziz, sənə doğma! 

* 

Mərdliyinlə Vətənimə 

Uca məqam gətirmisən! 

Yurd eşqini, ey qəhrəman, 

Şəhadətə yetirmisən! 

* 

İti ağıl, sevən qəlblə, 

Düşmənlərdən qisas aldın! 

Yurd qorudun, Vətən sevdin, 

Beləcə tarixdə qaldın! 

* 

Ruhun bizə kömək olsun, 

Uca göylərdən, mələk tək! 

Qələbəyə qoşaq daha,  

Günü səhərdən, külək tək! 

* 

Mərd adınla mərd yaşadın! 

Yaşa, Vəfa Dəmirçioğlu! 

Ruhumla həyatda varsan, 

Qoşa, Vəfa Dəmirçioğlu! 
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                                           Güllü Eldar Tomarlı 

Çəkərəm 

 

Dərddən-qəmdən yoğrulmuşam, 

Hər ağrıdan nəm çəkərəm, 

Bəlkə nahaq doğulmuşam, 

Ömrümə sitəm çəkərəm. 

Kədər məni dağlayanda, 

Qüssəm daşıb çağlayanda, 

Diləklərim ağlayanda, 

Gümannan məlhəm çəkərəm. 

Haqqı hanı haq sözümün, 

Ömrü bitir bu dözümün. 

Gücüm çatsa öz- özümün 

Üstümnən qələm çəkərəm. 

Güllü deyər ömür yarı, 

Saçım oldu dağlar qarı, 

Yön şəhərdən kəndə sarı, 

Çəkdiyimi mən çəkərəm. 

Güllü Eldar Tomarlı 

 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100015406628738&hc_ref=ARSOIh1QAuKK86c3nC_zYhjy344aJawr9YBr6GPcxTMtqqE6kFG8omGcOzLqQJrp_dU&fref=nf
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