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 یئو آزاد نبی

 

 

 بیر نئچه سؤز

ایله باغلیدیرکی، اونالري بیر  میللی حیات و معیشتین ائله اولو قایناقالري» نوروز«قدیم بایرامالریمیزدان اوالن 

کی، ممکون دئییلدیر. ائله نوروزون یارانماسی، آیـري ـ    نیب باشا چیخمان طبیعی مشاهده، بیر آراشیدرما ایله اؤیره

ایلـه بـاغلیلیغی ایسـتر     لیک، مسلمان مـدنیتی قاینـاقالري   سی، نوروزون زرتشتی اعتقادالرال عالقهآیري گؤروش و 

دار  لرلـه عالقـه   ده اوندان سونراکی دؤورون تدقیقاتچیالرینی دوشوندورموشدور. بو مسـئله  اورتا عصر، ایسترسه

اسکی قایناقالري آراشدیرمیش، بعضاً بیر شناسالر، ائتنوقرافالر  چیلر، مدنیت مختلف دؤورلرده تاریخچیلر، سالنامه

 ن فاکتالري آشکارالمیشالر. ین، بعضاًده تکذیب ائده ـ بیرینی تصدیق ائله

نوروز سرحدلري آشدیقجا، میلتلر و خالقالرین بشـري بایرامینـا چئوریلدیکجـه، هـره بـو بـایرامی اؤز میللـی        

لـر، عـادت ـ     ینـدا شـرق دونیاسـیندا مختلـف مالحظـه     لیکلـه نـوروز حاقق   ایله باغالماغا چالیشمیش و بئله معیشتی

لر، روایتلر و سایره یارانمیشدیر. حتی تورك دونیاسینین اؤزونده آیري ـ آیري خـالقالر    لر، مراسملر، افسانه عنعنه

نوروزا اؤز میللی بدیعی اورنامئنتلرینی وئرمیش، اونو اؤزونه مخصوص عموم خالق بایرامی حسـاب ائتمیشـدیر.   

وتون بونالرا باخمایاراق، نوروز اونو کئچیرن خالقالر ایچریسینده اؤزونه مخصـوص باشـلیجا جهتلرینـی    الکین ب

قورویوب ساخالمیشدیر. شرق خالقالري نوروزو یئنی ایلین باشالنغیجی حساب ائتمیش، اونو بوللـوق و بـرکتین   

 لی کیمی رمزلشدیرمیشدیر. ازه

باغلی یارانـدیغینی، خـالقیمیزین ائـرکن تصـویرلرینده اونـون       بوگون نوروزون هانسی گؤروش و اعتقادالرال

کـدیر.   نین اؤزونه مراجعت ائتمک گـره  لشدیرمک اوچون هر شئیدن اول نوروز ائتنیک حیاتی یئري و موقعینی معین
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میش و داهادا میش، یادداشالردا یاشایا ـ یاشایا بو گونوموزه گلیب یئتینجه جیالالن   لمه اونودولمامیش، کؤهنهچونکو نوروز 

 للشمیشدیر. گؤزه

ن  دقتلی مشاهده گؤستریرکی، نوروز اولو اجدادالریمیزین اسکی بایرامالریندان اولمـوش، انسـانا حیـات وئـره    

ایلـه بـاغلی    یـی  ایسـته » سـی  دیریلمـه «سـی،   دؤرد عنصرون ـ سویون، اودون، یئلین (هاوانین)، توپراغین ایسینمه 

ین اؤلو حساب ائدیلیردي. محض بو معنادا توپراغین محصول  ه انسانا فایدا وئرمهیارانمیشدیر. اسکی اینامالرا گؤر

انسانین ان ضروري حیـات نعمتلرینـدن محـروم اولماسـی کیمـی      » دونماسی«اونون » دایاندیرماسی«سینی  وئرمه

آرزیسی آرتیـردي.   ندیکجه، انساندا توپراغی اویاتماق، اکمک، بئجرمک درك ائدیلیردي. ییغیالن آذوقه احتیاطی توکه

لیک (اود، گونش) و یئل  ، اویانمیردي. اونون اویانماسی اوچون سو، ایستی»دیریلمیردي«ایسه بیردن ـ بیره   توپراق

دار اؤزونون زنگـین عـادت ـ     ایله باغلی خالق چوخ قدیمدن همین دؤرد عنصرله عالقه ایدي. ائله بو آرزي (هاوا) الزیم

یاراتمیشدیر. تازا ایلین باشالنماسـینا دؤرد هفتـه قـالمیش بـو آیـین و اعتقـادالر اجـرا        لرینی  عنعنه، اعتقاد و آیین

 اولونماغا باشالمیشدیر.

لیکله اجدادالریمیزین اسـکی تصـورلرینده    لندیریلمیش و بئله ایله عالقه هر بیر چارشنبه طبیعتین بیر عنصري

 لشدیریلمیشدیر. لر یارانیب، مقدس ایل آخیري چارشنبه

، بـدیعی  »دیـریلمیش «لرین هر بیرینـده طبیعتـین دؤرد عنصـروندن بیـري      اینامالرا گؤره، بو چارشنبهاسکی 

 لتمیشدیر. ایله باغلی خالق بؤیوك شنلیک و مراسملر دوزه جیلدینده تصور ائدیلن هر بیر چارشنبه تفکورده انسان

هر بیري حاققیندا ائـل آراسـیندا بیـر ـ      لرین کیمی یاشایان بو چارشنبه» لر ایل آخیر چارشنبه«میللی یادداشدا 

لـري کیمـی    بیریندن بویالی آیین، اعتقاد، اینانج، میف، افسانه و روایتلر یارانمیش، ابتدایی بدیعی تفکورون نمونـه 

 لر خالقین شفاهی یادداشیندا ابدیلیک یاشامیشدیر. اونالر ـ ایل آخیر چارشنبه
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 یئو آزاد نبی

 

لقین ان قاباقجیـل دونیـا گؤروشـوایله بـاغلی اولمـوش، خـالقی       ایسه خـا  لرین عمومی آمالی، مقصدي بو نمونه

محصول بوللوغو یاراتماغا، بیرلیک و چوخلوغـا، حالللیغـا، دوسـتلوغون و قارداشـلیغین سارسـیلماز گوجونـون       

لــرده زامــان کئچدیکجــه انســانین بیرگــه یاشاییشــی و   قدرتینــه اینانماغــا چاغیرمیشــدیر. ایــل آخیــر چارشــنبه 

چون سون درجه ضروري اوالن دونیا گؤروشو فورماالشمیدشیر. بو دونیـا گؤروشـون باشـلیجا    لیگی او خوشبخت

استقامتی انسانین خوشبخت یاشاییشی اوچون ضروري اوالن حیات نعمتلرینه قایغی و محبتـدن، اونـو آرتیرماغـا    

 چاغیریشدان عبارت اولموشدور.

لردن  ادالر آدامالري چوخ پیس و ضررلی عادت و نیتلرله باغلی بؤیوك بیر قیسم اسکی اعتق ایل آخیر چارشنبه

کـدن   ـ اوغورلوقـدان، ریاکارلیقـدان، اخالقسـیزلیقدان، تکبـردن، پاخیللیقـدان، باشقاسـینین وارداتینـا گـؤز دیکمـه         

یه، توپراغا دریـن محبـت آشیالمیشـدیر. نـوروز آیـین و       چکیندیرمیش، اونو حالل زحمته چاغیرمیش، آدامالردا امه

 ریندا عدالته، خوشلوغا، رحمه بؤیوك احترام وار.اعتقادال

یینه گلمیش، اونا ال  لرین هر بیرینده عزیزلنن مقدس عنصرلر بوتون ایل بویو انسانین کؤمه ایل آخیر چارشنبه

دا اونالري چاغیران، وصف ائدن، نغمه، آیین و اعتقادالر خالقین دیلینـده   توتموش، ان آغیر امک پروسئسلري زامانی

 میش، اونون ائرکن معیشتینه یولداشلیق ائتمیشدیر.یاشا

ایلـه   لـرین هـر بیـري اجـدادالریمیزین ائلـه مقـدس اعتقـادالري، دویغـوالري         بوتونلوکده، ایل آخیـر چارشـنبه  

 یه هامیمیز بورجلویوق. نیمیز، کئچمیشیمیزکی بیلمه باغلیدیرکی، بوگون اونالري اؤز دونه

سیزکی، بـو   باغلی ان مختصر معلومات و ماتئریال احاطه اولونموشدور. شبههلرله  کیتابچادا ایل آخیر چارشنبه

 جکدیر. جکده داها گئنیش شکیلده همکارالریم طرفیندن داوام ائتدیریله ایلک تشبوث گله
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 سی سو چارشنبه

لنن، دیر. بو، خالق ایچریسینده چوخ عزیـز  ل چارشنبه سینین بیرینجیسی ازه نین دؤرد مقدس چارشنبه بوز آیی

سو «، »گؤزل چارشنبه«، »اول چارشنبه«لردن حساب اولونور. خالق آراسیندا او،  ، تازا گلن چارشنبه»دوغوالن«تازا 

 ده تانینیر. کیمی»  گول چارشنبه«، »سوالر نوروزو«، »سی چارشنبه

ده  نیر، ائله بونـا گـؤره  سی مناسبتی ایله ان اول سو تازاال ده تازا ایلین گلمه ل چارشنبه ازه اسکی اینامالرا گؤره،

لنـدیریلیر. معلومـدورکی، تـورك خـالقالرینین میفولـوژي       ایلـه عالقـه   سوایله، سـویون تازاالنماسـی    بو چارشنبه

تصورلرینده ان قدیم آیینلر ایچریسینده سو آیینی مهم یئر توتور. سو ایله باغلی یاییلمیش تاپینماالر ایچریسینده 

یله باغلی چوخ اسکی سوژئتلر خالق آراسیندا گئنیش یاییلمیشدیر. ائله همـین    ا آديسو تانریسی آبانین و ناهیدین 

سینین آیین ـ اعتقادالري ایلـه    نین ـ سو چارشنبه  ل چارشنبه گؤروش و اعتقادالرال باغلی تصورلرین بیر چوخو ازه

 سم و سایره یاراتمیشدیر.ایله باغلی سلسله اینام، اعتقاد، عنعنه، مرا نین آدي چارپازالشمیش، بو چارشنبه

ایلـه باشـالییر. هـامی هلـه گـون       ل چارشـنبه سـویا تاپینمـا (عبـادت ائتمـه) اینـامی       اسکی اینامالرا گـؤره ازه 

رینه سوسـپیرلر. اینامـا گـؤره     دوغمامیشدان سو اوستونه گئدیر، تازا سودا ال ـ اوزونو یویور، بیر ـ بیرینین اوزه  

سـویو دردلـرین درمـانی ایـدي. چـوخ      نـن آغ   نین صـبح تئـزدن کؤپوکلـه    چارشنبه ل ـ داها دوغروسو، ازه» تازا سو«

ده ائلـه   تانیـدیغی گـون  » بـوالغی قوشا «کوراوغلونون  ده، سیندن سو ایچدیگی گون چئشمه کی، خضرین دیریلیک احتمال

 ل چارشنبه گونو اولموشدور. ازه

ـ  لی اینامالردا سو ساغالملیغین رهنی ایدي. سو چارشنبه ازه نلـر، آزارینـی ـ     دان کئچـه »تـازا سـو  «ی گونـو  س

اجرا لیکلردن اوزاق اوالردیالر. ائله همین گون سو اوستونده بیر سیرا آیینلر  نلر ایل بویو خسته بئزارینی اونا وئره

 اغالدیالردي.سینده س لیکلر سو چارشنبه . بیر چوخ خستهردیلر ینلره بو سودان ایچیرده دانیشا بیلمه  ائدیلردي. سسی باتانالرا،
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لیگینی تـرنم   سو قیراغیندا، بوالق باشیندا، آرخ قیراغیندا سویو چاغیران، اونون قدرتینی، بوتؤولویونو، مقدس

و سـو  » لـري  آبـان نغمـه  «لر ایچریسینده سو تانریسی آبـانین آدینـا اوخونـان     لر اوخونوردو. بو نغمه ن نغمه ائده

 ایله ماراق دوغورور. خصوصی» لري یادا نغمه«قیتلیغی ایله باغلی اوخونان چاغیریشالر ـ 

لـري اوخونانـدا، بـو     سی گونو سو اوستونده آبان و یادا نغمـه  آدامالردا بئله بیر اینام واردیرکی، سو چارشنبه

مز، بوتون ایل بویو اونـالري بـول سـو     نده سو تانریسی اؤز مرحمتینی انسانالردان اسیرگه مراسم شوخ کئچیریله

دا ال ـ اوزونـو   »تازا سـو «ن  لر اوخونوب قورتاراندان سونرا شنلیگه توپالشانالر یئنیده رمیش. نغمه دهایله تأمین ائ

ده خـالق   اونا گؤره». دیریلیردي«ده سوم  ل چارشنبه رینه سو چیلردیلر. اعتقادا گؤره ازه یویار، بیر ـ بیرینین اوزه 

دار  ردي. بونـونال عالقـه   ر، سو ایله باغلی شنلیکلر کئچیرهبوتون گونو سو توتارالري تمیزلر، آرخالري قایدایا ساال

لـر،   لر، افسانه لر، اینانجالر، مراسملر، اویونالر، فالالر، وصف ـ حالالر، تورکه چاره  خالق آراسیندا چوخ مختلف نغمه

لیـدیرکی،   و احاطهر گئنیش، زنگین  سی آیین و اعتقادالري او قده روایتلر، میفلر و سایره یاییلمیشدیر. سو چارشنبه

 اونالرین کیچیک بیر قیسمی یازییا آلینمیشدیر.

 سویون نصیحتی

جـاوانی، قـادینی، اوشـاغی یاتاغینـدا قیلینجـدان       بو گون دوشمانالر قاراخانین اولوسونا هجوم ائدیب قوجانی،

 ا باشینی کسدیلر.ردي. توتوب اونوند کئچیردیلر. اولوسو یئرله یکسان ائتدیلر. قاراخان دوشمانا ائلچی گؤنده

ن قـاراالرین یـوز ایـل یاخشـیلیق      نین بیر عالمینده اولوسون اوستونه چکیب گتیره سن دئمه، اوزاق ائلی گئجه

لر ایمـیش. قهـر قاراخـانی بوغـدو. صـبح       یینی وئردیگی گلمه دیگی، توپراغیندا قوناق ساخالدیغی، دوز ـ چؤره  ائله

 دردینی سویا دانیشدي:تئزدن قالخیب قارا چایین قیراغینا گلدي. 
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ردي.  یدي، قیلینج ـ قالخانینی گؤتوره  ن وار. ایگیدلریم بونو بیلسه ـ سن دئمه، اوستومه دوشمانی چکیب گتیره

 پوسقودا دایاناردي، اوشاغی، قوجانی، گلینی، قیزي قیلینجدان قورویاردي. ـ دئیه هؤنکوردو.

نن بیر دامال یاش چـایین سـویونا قاریشـدي. قـارا      له گیله ن دي. گؤزونده قاراخان سؤزونون دالینی گتیره بیلمه

 دي، بوالندي. قیژیلتییال آخدي، سونرادا دایاندي. سو قاراخانا هایقیردي: چاي اولجه کوکره

ـ خانالر خانی، اولوسا توختاقلیق وئر. اؤلنلرین روحو شاد اولسون. قاالنالري سو تـانریم قوروسـون. اؤلنلـه    

کدیر. اولوسون؛ شر شئیطانین، قـورو بؤهتـانین    اشینی قورودوب آیاغا قالخ، مکري آچماق گرهاؤلمک اولماز. گؤز ی

قوربانی اولوب. مکري آچماق اوچون اولوسو آیاغا قالدیر، ایگیدلرین الی ایشدن سویوماسین. یوخسا دوشمان سنی 

اولوسا قاییت. منـیم نصـیحتیمی اولوسـا     یر. قالخ آیاغا، قیتلیغا چکر، آهیلینی، جاوانینی داها قارا گونه محتاج ائله

 چاتدیر.

کــی، اؤزلرینــه آغیللــی بیــر باشــچی سئچســینلر، باشــچیالرینا داش آتماســینالر، اونــون  ایگیدلرینــه ســؤیله

سینلر. دوشمانا سـیر   دوست ایتیرمه  سینده محکم بیرلشسینلر. دردلرینی بوتون دوستالرینا چاتدیرسینالر، دؤوره

 سینلر. قاراالر محکمجه ال ـ اله وئرسینلر. را اوز گؤسترمهسینلر، آراچیال وئرمه

دي، بوالندي و قیژیلتییال آخیب گئتـدي. قـارا خـان آیاغـا قالخـدي.       بو سؤزلردن سونرا قارا چاي تازادان کوکره

دي. قـاراالرین   خیلی سویون دالینجا باخدي. توختاقلیق تاپـدي. اولوسـا قاییتـدي. سـویون نصـیحتینه عمـل ائلـه       

نین گؤزونو توتدو. دوشمان الینه  شینین اوستونو آالن بولودالر توپا ـ توپا داغیلیب گئتدي. شهیدلرین قانی یاغی با

 ك اوچون یوردوندان ایراق دوشدو. دوشمانین یوردو ویران اولدو. عصا گؤتوروب قاپی ـ قاپی بیر تیکه چؤره
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 یئو آزاد نبی

 
 

 لري یادا نغمه

 یادا، یادا، یادا هئی

 ئی،آدا، آدا، آدا ه

 یادا، یادا، یادا هئی!

 آدام آدامی توتدو،

 یادام یادامی توتدو.

 

 یادام گور هویا دوشدو،

 یادام گور سویا دوشدو.

 یادام قاراداش اولدو،

 یادام یامان یاش اولدو.

 آدا، آدا، آدا هئی،

 یادا، یادا، یادا هئی!

 آدام آدامی توتدو،

 یادام یادامی توتدو. 

 یادام گلدي، داش اولدو،
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 …آدام گلدي، یاش اولدو

 هاي وئردي هاییما یادام

 یادام، یاداما گلدي،

 یادام آداما گلدي.

 یادام گلدي سئل اولدو،

 یادام گلدي یئل اولدو.

 یادام هر یئرده باشدي،

 یادام داغالري آشدي.

 یادام رحمینی داندي،

 یادام دردیمی آندي.

 یادام دونیانی گزدي،

 نی ازدي. یادام یاغی

 وباتدا گلدي،یادام ن

 یادام آغ آتدا گلدي.

 

 هئی وئردي هاییما یادام،

 …هئی وئردي هویوما یادام

 آدا، آدا، آدا گل،
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 یئو آزاد نبی

 

 …یادا، یادا، یادا گل

 یادام گلدي باش اولدو.

 اوستوم ـ باشیم یاش اولدو.

 آدا، آدا، آدا هئی!

 …یادا، یادا، یادا هئی!

 لري آبان نغمه

 آبان ایمانا گلدي.

 لدي،آبان آبانا گ

 آبان ایمانا گلدي.

 آبانا یول وئرین،

 آبانا قول وئرین.

 کجه آل آبانا، گؤده

 کجه سال آبانا دؤشه

،آل آبان هایلی گلیب 

 آل آبان پایلی گلیب.

 خورجونوندا سئلی وار،

 قولتوغوندا یئلی وار.
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 هاي وئرین آبانا،

 پاي وئرین آبانا.

 خان آدین هایلی اولسون،

 …دوققازین سایلی اولسون

 

 آبان، سو پاییمی وئردي

 قالخدیم، یوخوش گئتدیم،

 آبانا توش گئتدیم.

 هایالدیم آبانی،

 سایالدیم آبانی.

 آبان بو پاییمی وئردي،

 آبان سو پاییمی وئردي.

 دیم آبانین نوبارین، گؤزله

 سوواردیم آبانین آغ آتین.

 آبان سو وئردي ـ

 ایچرسن،

 آبان سو وئردي ـ

 رسن، توپراغا وئره
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 یئو آزاد نبی

 

 ن.ر هگؤرسین بهره          

 دیم آبانین نوبارین، گؤزله

 سوواردیم آبانین آغ آتین.

 آبان بو پاییمی وئردي،

 …آبان سو پاییمی وئردي

 سو فالالري

گتیریرلر، یعنی » الل سو«سینده صبح تئزدن گئدیب آخار سودان ـ بوالقدان، چایدان، آرخدان  سو چارشنبه

یشمیرالر. اونو بیر نئچه پیاالیا تؤکوب ساخالییرالر. آخشام قیزالر سویو ائوه گتیرینجن هئچ کیمله دان

ییغیشیرالر، هره اؤز باختینا اوزویونو ساچینا سورتوب سویا آتیر. اوزوك پیاالنین دیوارینا توخونوب 

 جک.  لی، قیز همین سایدا ایلدن سورنا گلین کؤچه سه، دئمه جینگیلدهییر. اوزوك نئچه دفعه  جینگیلده

   

نین اولدوزولو طرفینه پامبیق دوالییب  ایکی سئوگیلینین بیر ـ بیرینه قوووشاجاغینی بیلمک اوچون ایکی ایگنه 

لـر پیـاالدا اویناییـب بیـر ـ بیرینـه قوووشسـا، دئمـک          سینی پیاالنین بیر طرفیندن سـویا سـالیرالر. ایگنـه    و هره

سـویون اوزونـده قالسـا، دئمـک اونالریـن بـاختی        سی بیر طرفه گئـدیب  سئوگیلیلرده قوووشاجاق، یوخ، اگر هره

 دئییلدیر. » الل سو«لر پیاالنین دیبینه چؤکسه، اوندا سو  ایله باریشاجاقدیر. ایگنه باشقاسی
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 مراسمی» سی  سو چارشنبه«

آغیـرلیغیم ـ اوغورلوغـوم    «ییرمـانی اوسـته گلیـر،     ده صبح تئزدن بوالق، آرخ، سـو ده  ل چارشنبه آدامالر ازه

ن آتالنیرالر. سونرا ال ـ اوزونـو یویـوب. بیـر ـ بیـرینین        ـ دئییب، سو اوستونده» آزاریم ـ بئزاریم سویا «، »یاسو

لیکلره توتوالن آدامالري (اوشـاقالري، قوجـاالري)دا سـو     ییرلر. مختلف خسته اوستونه سو آتیر، اوزلرینه سوچیله

لره) گؤره آدامالر بیر آنلیق تازا سویا قوووشماقال بوتـون درد  ن هوپپاندیریرالر. ائرکن تاپینماالرا (عبادت اوستونده

 اوستونده قویاردیالر.» تازا سو«لیکلرینی اونودوب، ائله اوراداجا  خستهـ سرینی، 

سـی   لیکلرینی، گونـاهالرینی یـالنیز ایلـده بیـر دؤنـه ـ سـو چارشـنبه         ینلرین بوتون خسته سویا اعتقاد بسله

جکلرینـه، آدامـالرا آنجـاق و آنجـاق      یـه  آپاراردي. آدامالر ائلـه بوراداجـا گونـاه ائتمـه    مراسیمینده تازا سو یویوب 

سـیله باشـا    ووران آدامالرین آشاغیداکی نغمـه   جکلرینه آند ایچردیلر. مراسم سویون باشینا دؤوره یاخشیلیق ائده

 چاتاردي:

 سئل چاپار، سو چاپار،

 تدیم، بیر گوناه ایشله

 گل اونو توت آپار.

 چاپار، سو چاپار،سئل 

 …گل آپار، گل آپار
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 یئو آزاد نبی

 

 قورد و سو

 (میف)

یولدا بیر قوردا راست گلیر. قورد اونون قابـاغینی کسـیب   ده یاشایان اوغوزاوغلو  دئییرلر دونیادا اوالدي ایله مئشه

 یالواریر:

ـ        دوغـرام   ائی اوغوزاوغلو، گؤزومون آغی ـ قاراسی بیر قیزیم وار. دونـن اووچـوالر اونـون قـارنینی دوغـرام 

دیر. صاباح صبح تئزدن بـوز بـوالغینین سـویوندان گؤتـوروب قیـزیمین یاراالرینـا        دیلر. ایندي گومانیم سنه ائله

 م. ره تؤکسن ساغاالر. منده سنه بورجلو قاالرام، اوغوز نسلینه ابدیت وئره

ق باشـینا سـو   لـدي. صـبح تئـزدن بـوز بوالغـا گلـدي. گـؤردو آدامـالر بـوال          یی کؤوره اوغوز اوغلونون اوره

اوغلودا سو اوستونده ال ـ اوزونو یودو. بیـر قـاب سـو آلیـب قـورد باالسـینین         سینه ییغیشیبالر. اوغوز چارشنبه

 یانینا گلدي. سویو تؤکوب اونون یاراالرینی یودو. قورد باالسی گؤزلرینی آچدي. یاراالري ساغالدي.

 ونا وئردي. قورد دئدي:قیزین ساغالدیغینا قورد سئویندي. قیزینی اوغوزون اوغل

جک یئتدي اوغـول یئتـدي    یه جک، اوغوزاوغلو؛ سنین اوغلوندان تؤره ـ بو ازدواج سنه ابدي حیات و قدرت وئره

 نین قدرتلی خاقانی اوالجاقدیر. اؤلکه

 قورد بو سؤزلري دئییب بیر قیزینا، بیرده اوغوزون اوغلونا باخدي. سونرادا جانینی تانرییا تاپشیردي. اوغوز

 ایله ائولندي. اوندان دونیایا گلن یئتدي ایگید، یئتدي خاقان اولدو. اوغلو قوردون قیزي

 بایاتیالر

 ن ایگیدي، سویا گئده
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 ساچی مخمر تکیدي.

 آلاله منی سو ائیله.

 للر یوکودو. سو گؤزه

 

 سو آخیر سامانلیقدان،

 یول کئچیر قارانلیقدان.

 چالیش یاخشیلیق ائله،

 دان؟نه چیخار یامانلیق

 

 سو تک چاغالرام سنسیز،

 قارا باغالرام سنسیز.

 لر صبحه کیمی، گئجه

 درددن آغالرام سنسیز.

 

 سو گلر آرخا، هاراي!

 تؤکولمز چارخا، هاراي!

 ایگید غربته دوشسه،

 چاغیرار آرخا، هاراي!

 

 سو آخار، یئر یاش قاالر،
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 یئو آزاد نبی

 

 داش زینداندا داش قاالر.

 ن آنانین، اوغلو گئده

 اش قاالرگؤزلرینده ی

 

 سویون بندینه قوربان،

 یارین فندینه قوربان.

 یار آتینی یهرلر،

 سینه بندینه قوربان.

 

 سو گلیر گیله ـ گیله

 بولبوللر گلیر دیله.

 یاریمی باغدا گؤردوم،

 باتیبدیر قیزیل گوله.

 سو گلر آخار، دویماز،

 داغ ـ داشی یاخار، دویماز.

 گؤزلریم یار گؤزونه،

 دویمازاؤلونجه باخار، 

 

 دیمی سو یازدا، ائله
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 ر سو یازدا. آخار گئده

 میشم، من یاري گؤرمه

 کئچن یازدا، بو یازدا.

 تاپماجاالر

 ر، ر ها، ایل گئده آي گئده

 ر. گئجه ـ گوندوز یول گئده

 نه دیلی وار، نه آغزي،

 ر. ر آسالن گئده نریلده

 (سو)

 

 آدام دئییل، هئی قاچیر،

 مئشه دئییل، سس سالیر.

 ي)(چا

 

 آلچاجیق قویو،

 دامبیلدار سویو.

 (دامجی)

 آنام آتالندي،
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 یئو آزاد نبی

 

 خالی قاتالندي.

 قویروق بوالندي،

 لندي. سو سپه

 (یاغیش)

 

 بیر آتیم وار آغ آالجا،

 ر یهري قاالر. اؤزو گئده

 (کؤرپو آلتیندا سو)

 

 داغدان گلیر داغ کیمی،

 قولالري بوداق کیمی.

 یه، ییلیر سو ایچمه اه

 کیمی. بؤیویور آسالن

 (سئل)

 

 یئر آلتیندا یازا گئدیر.

 (سو)

 

 ر گؤزو یوخ، ر ـ گئده گئده
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 ر، توزو یوخ. یورغا گئده

 (سو)

 

 گؤیده دوغولور،

 یئرده بوغولور.

 (یاغیش)

 …کی آتاالر دئییب

 یه، اینسان آرخایا باغلیدیر. سو دهنه 

 رلی اوالر. سو آخاریندا سالینان ائل ـ اوبا؛ بارلی ـ بهه 

 و اوالن یئرده دیریلیک اوالر.س 

 .سودا بوغوالن آغالماقال یوخ، چاباالماقال خئییر تاپار 

 .سویون الل آخانی، آدامین یئره باخانی 

 نر. سو بیر یئرده قاالندا اییله 

 ن بیرده آخار. سو آخدیغی یئرده 

 ن پاپیشار. سودا بوغوالن سامان چؤپونده 

 نیندیر. یه سو ایسته 

 ارداغی سودا سینار.سو ب 
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 یئو آزاد نبی

 

 .سو بوالنمایینجا دورولماز 

 .سو احساندیر 

 .سولو ائل آبادان، سوسوز ائل ویران اوالر 

 .سو موردارلیق گؤتورمز 

 نین نعشینی یوماغا سو تاپیلماز. ندیره سویو چیرکله 

 سو ایله اودون نه اویونو وار؟ 

 .سویو وئر سوسایانا، ایچسین قانا ـ قانا 

 جالراینان

 یه سو داغیلماسی آیدینلیقدیر. سوفره 

 .سو ایچن آدامی غفیل وورمازالر 

 .سو ایچن آدامی ایالن چالماز 

 .سو دولو قابال قاباغینا چیخساالر، ایشین آواند اوالر 

 .سو کیچیگین دیر، یول بؤیوگون 

 نی دانیشدیرمازالر. سو ایچه 

 .الل آخان سودان کئچمزلر 

  گؤرمک آیدینلیقدیر.یوخودا سو 

 .سو ایلن قوردون آغزي باغلی اوالر 
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 .سفره چیخان آدامین آرخاسینجا سو آتارالر 

 .اودو سو ایله سؤندورمک گوناهدیر 

 .قاش قاراالندا قاینارسویو توپراغا آتمازالر 

 نی سو ایله یویارالر. اؤله 

 لري سو تورکه چاره

 ن قادینین باشیندان قیرخ آچار جامدان سو تؤکسن اوالدي اوالر.سینده اوالدي اولمایای سو چارشنبه 

 سینده قورخان آدامین باشیندان اوچ دؤنه ساغدان، اوچ دونه سولدان سو آتسـان؛ قورخوسـو    سو چارشنبه

 کئچر.

 رلر. سینده قورخان آداما قورخدوغو یئرده سو ایچیرده سو چارشنبه 

 پارارالر.لیگی اوالنی ایستی سویا آ یئل خسته 
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 یئو آزاد نبی

 

 سی اود چارشنبه

اوسـگو  «، »اوسـگو چارشـنبه  «سیدیر. بونا خـالق آراسـیندا    سی اود چارشنبه لرین ایکینجی ایل آخیر چارشنبه

 دئییلیر.» آدلی چارشنبه«ایله  مه مقصدي یادا عزیزله» ایکینجی چارشنبه«، »سی گئجه

ایلـه   اودو قورویوب ساخالماق اینامینا تاپینمااسکی گؤروشلرله باغلی اولوب گونشه، اودا، » سی اود چارشنبه«

دار یارانمیشدیر. زرتشت گؤروشـلریندن هلـه چـوخ ـ چـوخ اول انسـانالر طبیعتـی جانالنـدیران، تـوپراغی           عالقه

کی رمزي اوالن اودو تصورلرینده رمزلشدیرمیشلر. بئله بیر اعتقاد یارانمیشدیرکی،  ن گونشی، اونون یئرده ایسیده

لیـک   ر، آدامـالرا خوشـبخت   ر تئز ایسـینه  لر، اوخشاساالر طبیعت او قده سه ر عزیزله شی و اودو نه قدهانسانالر گون

 ر. گتیره

تانریسـینین یارانماسـیدا تصـادفی دئییلـدیرکی، گـونش ـ اود ـ آتـش          (ülgen)تورك دیللی خالقالردا اولگئن 

لیگینی سـاخالمیش، اودا سـتایش    و گونشین بو مقدسده اودون  لیک دیر. نسبتاً سونراالر زرتشتی ایله باغلی آنالمی

دار شــنلیکلر  ســینین بــئش نوعوایلــه عالقــه آنــالم و اعتقــادي یاراندیقــدان ســونرا گــونش ـ اود ـ آتــش ایســتی   

ــنبه   ــاً اود چارش ــنلیکلرده تخمین ــین ش ــدیر. هم ــالردا آذر    کئچیریلمیش ــریلمیش و یادداش ــده کئچی ــی گونلرین س

 کیمی یاشامیشدیر. شنلیکلري

سـی، داهـا دوغروسـو منبعـی آغـاجین       اسکی اینامالرا گؤره، گونش ـ اود ـ آتـش تاپینماسـینین ایلـک نمونـه      

ده آغـاج   لیگین ایلک منبعـی  ایدي. اسکی اعتقادالردا انسانین قیزیندیغی ایستی سینده یاتان ایستیلیکله باغلی گؤوده

انسانا آغاج وئرمیشدي، داهـا دوغروسـو   » دس اودومق«پرستلیک اعتقادالرینا گؤره،  کولتو حساب اولونوردو. آتش
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آدلـی  » شـهریور «انسان ایکی آغاجی بیر ـ بیرینه سورتمکله اود الده ائتمیشدیر. اولو باباالریمیز بونـون شـرفینه    

 ردیلر. شنلیکلرده کئچیره

ـ     انسان بدنینده و طبیعتـین اؤزونـده قورونـوب سـاخالنان ایسـتیلیک      ه بـو  ده مقـدس حسـاب اولونـاردي. ائل

 شنلیکلري یارانمیشدیر.» سدده«قورویوب ساخالماق شرفینه لیگی  ایستی

 (qodu)اود و ایستینین اساس منبعلریندن بیري گونشین ایستیسی حساب اولونـاردي. اونـو چـاغیران قـودو     

 لري خالق آراسیندا گئنیش یاییلیر، گونشین ایستیلیگی شرفینه آزرگان شنلیکلري قوروالردي. نغمه

 ایسه چیراغ شنلیکلري کئچیریلردي.  الردا  و اوجاقالردا ساخالنان اود شرفینهآتشگاه

سینده گونش ـ اود ـ آتش آنالمی چوخ گئنیش اؤلچولرده قبول و درك اولونار،    گؤروندویو کیمی، اود چارشنبه

ـ   طبیعتین دؤرد عنصروندن بیري اوالن اودا ائرکن اینام و اعتقادالر سلسله و اینـانج دونیاسـی   سینی یـاراداردي. ب

 لیگی تاپینماسینی دوغورموشدور. ایسه اودون ابدیلیگی، مقدس

ایله باغلی یادداشالردا قاالن بیر چوخ نغمه، اعتقاد، مراسم، میف و  سی ـ گونش ـ اود ـ آتش اینامی    اود چارشنبه

 ر گلیب چاتمیشدیر. روایتلر بو گونوموزه قده

 (Qodu xan)قودو خان 

 (اعتقاد)

نـین اوسـتونده تونقـال قاالیـاردیالر. همـین تونقـالین        ده آدامالر صبح تئزدن هوندور بیر تپـه  ارشنبهاودلو چ

 یردیلر. دؤوره سینه توپالشیب گونشین دوغماسینی گؤزله
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 یئو آزاد نبی

 

سینی اوخویار، تونقالین باشـیندا دؤوره وورار،   نغمه» قودو خان«کی، گونش دوغدو، هامی اونو سالمالیان  ائله

سردیلر. آدامالر تونقـالین   ونقالدان اؤز مشعلینی یاندیریب اوجاقالرینی آلیشدیرماق اوچون ائوه تلهسونرادا هره ت

 ده گلیب اؤز اوجاقالرینی یاندیردیقجا اوخویاردیالر: جه سینه دوالندیقجا، ائله دؤوره

 قودو خان، قودو خان،

 سؤندورمه اودو خان.

 آت اوسته قود گتیر،

 اولوسا اود گتیر.

 ل قودوخان،سؤزوبا

 اؤزو آل قودوخان.

 

 قودو خان دالدادیر،

 آل آتی یالدادیر.

 دون تیکک قودویا،

 آرخ چکک قودویا.

 سؤزو بال قودوخان،

 اؤزو آل قودوخان.

 

 قودویا آت آپار،

 دالینجا قات آپار.
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 یالیندا یات آپار،

 قان ـ تره بات آپار.

 سؤزو بال قودوخان،

 اؤزو آل قودوخان.

 ادیر،قودو خان یولد

 اللري بالدادیر،

 بوساطی دالدادیر.

 سوزو بال قودوخان،

 اؤزو آل قودوخان.

 

 دیر، قودو خان گؤي خان

 دیر. قودوخان داغ خان

 دیر، قودو خان آغ خان

 سؤزو بال قودو خان،

 اؤزو آل قودوخان.

 …کی آتاالر دئییب

 .اود اینامالدیر 
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 یئو آزاد نبی

 

 .اود قاالر کؤز اوالر، قیز قاالر سؤز اوالر 

 نر. ایله گیزله اود کول 

 .اود گؤرسن گئتمه، کؤپک سسی ائشیدسن گئت 

 .اود قاالییب اودا دوشموشوك 

 ین آغالر قاالر. اودایله ظارافات ائیله 

 .اود سوز اوجاق اولماز 

 .اود دوشدویو یئري یاندیرار 

 .اودا یانمایان باالسینادا یانماز 

 .اود یانان یئردن توستو چیخار 

 ود اوجاقدا یانار.ا 

 .اود دئمک ایلن آغیزا اود دوشمز 

 .اودایله اوینایان اود سوز قاالر 

 .اود اوالن اؤزونو یاندیرار 

 یه بیلمز. نی فلک ائیله یه اود ائیله 

 .اود هارا دوشسه اؤزونه یول آچار 

 .اود آدامی هم قیزدیرار، همده یاندیرار 

 نمز.اودا پناه آپارانین اوجاغی سؤ 

 ر، کولدن اود. اوددان کول تؤره 
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 ن خئییر آپارار. اودا دردینی دئیه 

 .اودو سؤین؛ قارا گونه قاالر 

 .اودو، چیراغی یاندیران خئییر آپارار 

 گلمز. اود ـ اوجاغا باخمایانین گونو خوش 

 ین یئرده مسکن ساالرالر. اوجاق سؤنمه 

 اینانجالر

 دئمک، کیسمه سؤزووو دانیشیر. نیرسه، اوجاق یاناندا سسله 

 رلر جک، ـ دئیه اود هیسلی اوالرسا ـ اوزاغدان قوناغین گله. 

 رلر. اوجاقا یاناشاندا سالم وئره 

 سی یاخشی عالمت دئییل. مه اودون گئجه هیس ائله 

 یینـه   جـه  ونیایـا گتیـره  ده بیـر کؤرپـه د   رلـر. اودون عائلـه   دئیهنده؛ اود خئییره اویناییر، ـ   یه اوجاغدا کول تیتره

 اینانارالر.

 اوالر. اوجاغین توستوسو اوستونه گلسه سئوگیلین گؤیچک 

 .اوجاق داغیدانین اوجاغی داغیالر 

 ر. رانیق گتیره گون؛ گؤزه 

 لیک اولماز. گون دوشن یئرده خسته 

 .گون دوغاندا زیارته یوال دوشرلر 
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 یئو آزاد نبی

 

 .گون دوغاندا دوغوالن اوشاق گؤیچک اوالر 

 .گون دوغاندا دوغوالن اوشاق جنگاور اوالر 

 .جاناوار پارچاالیان قویونون یاراسینی اودایله داغالیارالر 

 ین قلبی قارا اوالر. ایشیق سئومه 

 ین ایله اوزاق سفره چیخمازالر. ایشیق سئومه 

 .ایشیقدان قاچان اؤز اوالدینادا خئییر یئتیرمز 

 ز اوالر.چیراق یاندیرانین چیراغی سؤنم 

 نین چیراغی اوزون یانماز. چیراق سؤندوره 

 یه اوالن ائو اوغورلو اوالر. چیراق یئري قبله 

 آندالر، آلقیشالر، قارغیشالر

 !اود حاققی 

 !اوجاق حاققی 

 !اوجاغا آند اولسون 

 !گون حاققی 

 .ایشیغا آند اولسون 

 !چیراق حاققی 

 ینار.اوجاغین اودلو اولسون، قازانین قا 
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 .اوجاغین برکتلی اولسون 

 .اوجاغین نورلو اولسون 

 .اوجاغین اودلو اولسون 

 نسین. اودووا نور چیله 

 .اوجاغین ساجلی اولسون 

 .گونش سنی کسسین 

 .گونش سنه غنیم اولسون 

 .گونش اودونا یاناسان 

 سن. اودا دوشه 

 .اود ـ اوجاق تاپمایاسان 

 سین.اوددان قاپانین اولما 

 نین اولماسین. اوددان سؤندوره 

 .اود ـ اوجاغا حسرت قاالسان 

 ن اولماسین. اوجاغیندان توستو گؤره 

 .اوجاق اودونا حسرت قاالسان 

 سین. اوجاغین قازان گؤرمه 

 .اوجاغین سؤنسون 

 .اوجاغین آغالر قالسین 
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 یئو آزاد نبی

 

 .اوجاغین داغیلسین 

 سن. یه اوجاق اوزو گؤرمه 

 ن ایچیوه.اود دوشسو 

 تاپماجاالر

 بولود بولود ایچینده،

 دا بولود ایچینده. آي

 ن یئره اود یاغدي، گویده

 بیزده یاندیق ایچینده.

 (گونش)

 

 بوردان ووردوم بالتانی،

 اوردان چیخدي قالتانی.

 آنام بیر اوغالن دوغوب،

 یئرین، گؤیون سلطانی.

 (تازا دوغان گونش)

 

 قازدیم، قازدیم قوم چیخدي،
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 دان میرانه چیخدي.قوم

 شر واختی اؤلن اوغالن،

 صبحدن بازارا چیخدي.

 (گونش)

 صاندیق، صاندیق ایچینده،

 قیزیل صاندیق ایچینده،

 ن یئره اود دوشدو، گؤیده

 بیزده یاندیق ایچینده.

 (گونش)

 

 اوتورموشدوم سککیده،

 ده. ییم سک ـ سکه اوره

 ن بیر آلما دوشدو، گویده

 کیده. بیر قیزیل نعلبه

 (گونش)

 

 گؤیده اوچار بیر مایا،

 ایشیق ساالر دونیایا.

 گؤیده دورار قیزیل داش،
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 یئو آزاد نبی

 

 یر اونا باش. دونیا اه

 (گونش)

 

 ن ـ ائوه قیزیل یایلیق. ائوده

 (اود)

 

 قیرمیزي نار،

 هر ائوده وار.

 (المپا)

 بیر باالجا نار داشی،

 اوجاغدا بیشیریر آشی.

 (کؤسؤو)

 …بایاتیالر، آغیالر

 …يسودا یاند

 اود یاندي، سودا یاندي.

 دردیمی سویا دئدیم،

 اود توتدو، اودا یاندي.
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 …دوشن یئري

 آتالنیب، دوشن یئري.

 گؤز یاشیم اودا دؤنوب،

 یاندیرار دوشن یئري.

 

 آلتیمدا کیلیم یاندي،

 اود دوشدو، کیلیم یاندي.

 ن، باال، باال دئمکده

 آغیزیمدا دیلیم یاندي.

 

 ،رلیک دانا ـ دانا اوزه

 اوجاغدان گؤتورسانا.

 ن، باال ـ باال دئمکده

 نظري بد اوالنین،

 گؤزلري اوددا یانا.

 

 یین گولو یانسین، کؤینه

 اود توتسون، گولو یانسین.

 نین، ن ائده سنی منده
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 یئو آزاد نبی

 

 آغزیندا دیلی یانسین.

 

 اوجاغین اودو کئچدي،

 یئل ووردو، اودو کئچدي.

 نه باخیرسان آي اوغالن،

 چدي.سئوگیلین بودو کئ

 

 مراسیملر

 گونشه قوربان کسمک مراسیمی

ده صبح تئزدن گونشه قوربان آپاراردیالر. داها  سینی آرزیالیان اولو باباالریمیز، اودلو چارشنبه گونش ایستی

 نـین اوسـتونه   کی آتی اوجا بیر تپه گینده ائرکن چاغالردا آپاریالن بئله قوربان، عادتاً، کهر آت اوالردي. بیر نفر یئده

 ردي. قالدیراردي. الینده بالتا اوالن باشقا بیر نفرایسه آرخادان اونالري مشاهده ائده

 نین اوستونده اوالر، گونشین دوغماسی شرفینه اونو قوربان کسردیلر. گون دوغاندا آت تپه

دت سـی آدامـالرا خوشـبختلیک و سـعا     کی، قیرمیزي کهرین گونشـه قوربـان کسـیلمه    خالقدا بئله اینام اوالردي

ده عکـس   جک. بو مراسیم خـالقیمیزین ان اسـکی گؤروشـلریندن اولـوب. بیـر سـیرا قایـا اوسـتو رسـملرده          گتیره

 اولونموشدور.

 آغاج و اوجاق اینامالري
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 .داغداغان، زوغال، انجیر و توت آغاجالرینی اوددا یاندیرمازالر 

 .اوجاغی شر واختی سؤندورمزلر 

 .ائوده اوجاق یئري اویارالر 

 وجاغین کولونو داغیتمازالر.ا 

 .اوجاغدان کول وئرمزلر 

 سینده اوجاغی بوش قویمازالر. اود چارشنبه 

 رلر. سینه ایسینه آغاجین ایستی 

 آغاجی کسن سونسوز قاالر.» آغالیان«سینده  اود چارشنبه 

 سینده اوجاغدان اود وئرمزلر. اود چارشنبه 

 ر. یرهسی ساغلیق گت پالید آغاجینین ایستی 

 ن، اود ـ اوجاغلی اوالر. سین سئوه اوجاق ایستی 

 

 

 ل شاهو اود بابا و گؤزه

 (روایت)

ده نؤوبـه   یی اود بابا هر آخشام بیر قیزا تاپشیراردي. بیر گون دئییرلر قوناق کند آتشگاهینین کئشیگینی چکمه

اونو آالوالندیریر. یئـر ـ گـؤي مشـعلین     ل شاهویا چاتیر. شاهو مشعلی یاندیریب کئشیکده دایانیر، گئتدیکجه  گؤزه
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 یئو نبی

 
نین بیر عالمینده اود بابا آتشگاها گلیر. شاهونون یاندیردیغی مشعللرین گور ایشـغی   سینه غرق اولور. گئجه شعله

 اود بابانین گؤزونو قاماشدیریر. اود بابا دئییر:

 …نده ایشیقلی سانمیش شیمدهلی، آت نده شعله ـ مشعلین گؤزومون ایشیغینی آپاردي، ائی شاهو! سن مشعلده

 شاهو اود بابانین قارشیسیندا تعظیم ائدیب دئییر:

 م. ره سه من اؤز جانیمیدا اونا فدا ائده ـ مرحمتلی اود بابام ایسته

 ینده اود بابا اونو توتور: شاهو اؤزونو آتشگاهین گور اوجاغینا آتماق ایسته

م، نفسـینه   م، ابـدیت وئریـره   ن آلمیرام. اونالرا حیات وئریره هل شاهو، من آدامالرین حیاتینی الیند ـ یوخ، گؤزه

 م. قدرت وئریره

ن قالخان بیر آال و اؤنجه شاهونون باشـی   ل شاهونو اؤپدو. اود بابانین نفسینده ائله بونو دئییب اود بابا گؤزه

ن  و، اود بابانین نفسـینده اوسته بیر دؤور ووردو. سونرا دوالنیب نفسینه قاریشدي. شاهو بیر آنلیق گؤزونو یومد

 کیمی ایچدي. قالخان آالوي شربت

شاهو گؤزونو آچاندا یئنه اؤزونو آتشگاهین کئشگینده گؤردو. او، سسینده قوت، گؤزونـده ایشـیق، نفسـینده    

 …ن آتشگاهدا قالدي، معبدده یاشادي حیس ائتدي. ائله او گوندهقدرت 

ا هجوم ائتدي. بوتون آتشگاهالري داغیدا ـ داغیدا گلیب قوناق  دئییرلر بیر گون آزي حؤکمدار شیروان توپراغین

کنده چاتدي. دؤیوشچولر الی قیلینجدا معبده گیردیلر. شاهو قاباغا چیخدي. آزي حؤکمدارا قوشـونونو آتشـگاهدان   

اود دي. اونـدا شـاهو دوشـمان اوسـتونه آغزینـدان       چیخارماغا امر ائتدي. آنجاق آزغین حؤکمدار امره اطاعت ائتمـه 
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دي  یه باشالدي. شاهونون پوسگوردویو اود ـ آالو دوشمانی یاندیریب یاخدي. آزي حؤکمدار آمان ایسـته   پوسگورمه

 نجاق شاهو قوشونو قاباغینا قاتیب قووماغیندا داوام ائتدي.

دي. اژدهـا جیلدینـه    بیلمـه  کـس بیـر عـالج ائـده     تدبیر تؤکسونلر. هـئچ   حؤکمدار مودروك قوجاالري ییغدیکی،

 رینده دوشمانین قانین تؤکدو. دوشموش شاهو داغیلمیش چوخ آتشگاهالرین داش ـ توپراغی اوزه

دؤردونجو آزغین حؤکمدارین حضوروندا قیرمیزي ساققالی دیزینه چاتان بیر قوجا تاپیلـدي. حؤکمـدار قوجایـا    

 یی یومشاالن قوجا دئدي: چوخ یالواردي. اوره

سن. بیرینجی شرطی اودورکی، ییخدیغین  کی، دئدیگیم ایکی شرطه عمل ائده م بیلیره ـ سنه بیر حالدا کؤمک ائده

کیمی اونو  اودورکی، قیزا توخونمایاسان، سئحري آچیالنسن. ایکینجی شرطیم  هر آتشگاهین یئرینه ایکیسینی تیکه

 سن. منه وئره

 آزي حؤکمدار راضی اولدو.

حؤکمدار شرطینه عمل ائتـدي شـاهویا توخونماییـب    قوجا قیزا یاخین گلدي. اونون سئحرینی سیندیردي. آزي 

 گئري قاییتدي. داغیلتدیغی هر آتشگاهین یئرینه ایکیسینی تیکدي.

قوجا شاهونو گؤتوروب قوناق کند آتشگاهینا گلدي. آتشـگاهین آلتینـدان آخـان بـوالغین سـویوندان ایچیـب        

نیب آتشگاهدا یاشـاماغا   کیسی ابدي حیاتا قووشدو. ائولهایل شاهویادا ایچیرتدي. هر  جاوان اوغالن اولدو. بو سودان گؤزه

 باشالدیالر.

سـینده قونـاق کنـد     ل شاهوایله اود بابا او داغالردا یاشاییر. هر ایلـین اود چارشـنبه   دئییرلر ائله ایندیده گؤزه

 آتشگاهینا گلنلر صبح تئزدن اونالري آتشگاهین باشیندا گؤرورلر.
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 سی یئل چارشنبه

، »ك اوینـادان چارشـنبه   کولـه «سـیدیر. او، خـالق آراسـیندا     لرین اوچونجوسو یئل چارشنبه شنبهایل آخیر چار

آدالري » حئیـدر چارشـنبه  «ایسـه   ، موغان زوناسینین بیر سـیرا کندلرینـده  »کلی چارشنبه ، کوله»یئللی چارشنبه«

یئـري گزیـر، اویـانمیش سـویو، اودو     ك  ده اویانـان یئـل و کولـه    ده تانینیر. اسکی اعتقادالرا گؤره بو چارشنبه ایله

ن خبر وئریـر. گـون بویونـدا     کلر یازین گلیشینده سینده اسن ایستی و یا سویوق کوله حرکته گتیریر. یئل چارشنبه

 سی کیمی قبول ائدیلیر. لر یئلین اؤزونون تمیزلنمه ییشمه ییشیر. بو ده ك بیر نئچه دؤنه ده کوله

ك یئر اوزونه چیخـاراق اؤنجـه اؤزو تمیزلنیـر، هـر      یاتمیش دؤرد جور کوله» قاراچایدا«اسکی اعتقادالرا گؤره، 

ایلـه اونالریـن اؤزونـون خـاراکتئري      ایسه بیر پالتاردا اؤزونو گؤسـتریر. ماراقلیـدیرکی، پالتـارالرینین آدي    بیري

کی،  ل معنا داشیییر. بئله للیگی) آراسیندادا بیر اوخشارلیق گؤزه چارپیر. بورادا رنگلرین میفیک معناالري اؤزه (اؤزه

خزري ـ گؤي پالتاردا، گیله وار ـ قیرمیـزي پالتـاردا     تورك میفولوگییاسیندا؛ آغ یئل ـ آغ پالتاردا، قارا یئل ـ قارا پالتاردا،   

 تصور ائدیلیر.

سی گونو، یئل، بو دؤردلویون توپلوموندان ساییلیر و قیسـا مدتـده بوتـون دونیـانی دوالشـیر.       یئل چارشنبه

 یه چئوریلیر). لشیر (مالکه رینی گزیب دوالنان یئل تصورده مالکه لیکله یئر اوزه لهبئ

سـینه یوکسـلدیگی    ن اوالن یئلین حقیقتاً کولت و تانري سویه کله عینی کؤکده داها ائرکن تصورلرده ایسه کوله

ن  ریندا یئـل ـ یئـري اداره ائـده    ده مقدس کیتابال جه کی، بیر چوخ خالقالرین ائرکن تصورلرینده، ائله معلومدور. بئله

 قدرتلی تانریالردان بیري حساب اولونور.
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ریلـن قـدرتلی بیـر     ن گؤنـده  ن تـانري طرفینـده   اسکی اینامالردا یئل یا اؤزو تانریدیر، یادا دونیـانی اداره ائـده  

ایسـه آدامـالري جزاالنـدیریر.     نـده  نه ییر، اونالرا یاردیم ائدیر، غضبله دیر. او، الزیم اوالندا انسانالري عزیزله مالکه

سینین هر بیرینین  داایسه دؤرد نوع یئل ایالهه»تؤورات«دا یئل آلالهینین قدرتی وصف اولونور. »زبور«و » انجیل«

 للیکلرینده دانیشیلیر. اؤزونه مخصوص اؤزه

سـی اولـدوغو قیـد     ریلدیگی، اونـون آلالهـین مرحمـت و جـزا مالکـه      دا ایسه یئلین آلاله طرفینده گؤنده»قران«

 اولونور.

. یئلـین گوجـو   …«دا دئییلیرکی، »آوئستا«گی مقدس سایمیش، اونو تانري حساب ائتمیشلر.  لرده کوله زرتشتی

 »…ن گوج آلیب دونیایا آیاق آچمیشدیر قدرتلی هؤرموزدون گوجودور. .. یئل هؤرموزدده

سـینین تـاریخی قـدیم یونـانالرا      حساب ائدیلمه» تانري«، »بابا«پروفئسور آ. عادیلووون یازدیغی کیمی، یئلین 

ایلـه   (EOL )کلرین منشأیی تکجه بیر آدادا یاشایان ائـول   گئدیب چیخیر. یونان میفولوگییاسینا گؤره بوتون کوله

یه یوال سالیر. بو  داردیر. ائول دؤرد اوغلونو ماغارادا ساخالییر. اونالرین هر بیرینی نؤوبه ایله دونیانی گزمه عالقه

ك  ك اسیر. یونانالرین بیر سیرا باشقا میفیک سوژئتلرینده ایسـه یئـل کولـه    سببدنده یئر اوزونده دؤرد جور کوله

تري آلئـت  «لري ایچریسینده  ك آلالهی حساب اولونور. قدیم یونانالرین گورجوستاندا یاشایان نسل تانریسی، کوله

 آدالندیریلیر.» بایئللی با«جه ـ  ك آلالهی ائله بئله ندا کوله»اورومالري

ده اوزون زامـان باشـلیجا موقـع توتموشـدور.      یئلین تانري، یئلین آلاله آنالمی خالقیمیزین شفاهی تفکورونـده 

یئلین تانریلیغی اصلینده شفاهی تفکورده تصدیقلنمیش، بیر چوخ عادت ـ عنعنـه، بـایرام و مراسـملریمیزده یئـل      

 تانریسینا ستایش عکس اولونموشدور.
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لرین اوچونجوسونون یئل ایله باغالنماسی اونون مقدس وارلیق کیمی تانینماسـینین چـوخ    چارشنبه ایل آخیر

 ائرکن چاغالردان خالق آراسیندا موجود اولدوغونو گؤستریر.

اینانج، مثـل و سـایره    ایله باغلی مختلف نغمه، افسانه، روایت، میف، شفاهی یارادیجیلیغیمیزدا یئلین تانریلیغی

لرده، یا خود نوروز شـنلیکلرینده دئییـل، ایلـین مختلـف      . بو مراسم و آیینلر تکجه ایل آخیر چارشنبهیارانمیشدیر

لرینده انسانین اود، سو، یئل و توپراق تانریسینا احتیاجی اوالن مقـامالردا اجـرا اولونموشـدور.     دؤورلرینده، فصل

ایلـه   لن یئل بابا مراسـیمینین نـوروز شـنلیکلري   لري ائله حساب ائدیرکی، تاخیل دؤیولن زامان کئچیری مثالً بعضی

سی یوخدور. یئلین دؤرد مقدس عنصردن بیـري کیمـی ایلـین باشـالنغیجیندا اوینـادیغینی، نـوروز        هئچ بیر عالقه

شنلیکلرینین ایسه دؤرد عنصرایله باغلی یاراندیغینی نظره آلساق، اوندا آیـدین اوالرکـی، یئـل بابـا مراسـمی اؤز      

 .ن هئچ جور قیراغا قویماق اولماز دیر، اونو نوروز آیینلرینده باغلیایله  ئل تانریسینا اعتقاد آنالمیسوي کؤکوایله ی

 نی نین اؤرکه فاطی قاري

 (میف)

دیزلـرینین آلتینـا    سینی بیر دوالبـا دوالییـب،   ییرمیشدي. هره دئییرلر بیر گون فاطی قاري یئتدي رنگلی ایپ اه

نین دیزینین آلتیندان قاچدي، دیغیرالنیـب گئتـدي دوشـدو ایراغـا،      ن فاطی قاريییغمیشدي. آخیرینجی دوالب بیرد

 نیب دئدي: قاري ننه غضبله

یه باشالدي. اوکی وار یئل بابـانی   یمیش یئل بابا یئنه هاردان گلیب چیخدي، ـ دئیه، دئیینمه  ـ آزاریم، بئزاریم ده

 قارغادي، سؤیدو.
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دا  نـین دوالبالرینـی داهـا محکـم دیغیرالتماغـا باشـالدي. فـاطی قـاري         ن یئل بابا گلیب فاطی قاري بونو ائشیده

 لی. دي یئتدي مرتبه سؤیوشو ائله

قـدر یـالواردي ـ     ایله بیرلیکده قانادینا آلیب، آپاریب سالدي اوفوقه. فاطی قاري نه نی ایپلري یئل بابا فاطی قاري

 دي. یاخاردي، یئل بابا اونو یئره ائندیرمه

ن  نین یئتدي رنگلی قورشاغی گؤیده پاریلداییر. فاطی قاري بئلینده اغاندان سونرا فاطی قاريهر دؤنه یاغیش ی

ییر. آنجاق قاري یایین آغزینی دوز توتا بیلمیر. گـاه آشـاغی توتـور،     اوخ ـ یایینی آچیب یئل بابانی وورماق ایسته 

 ینی گؤیون یئتدي قاتینا دوالییر.نین دوالبالر گاهدا یوخاري، یئل بابادا گوله ـ گوله قاچیب فاطی قاري

 اونودا دئییرلرکی، فاطی قاري یایین آغزینی گؤیه توتاندا بوللوق اولور، یئره توتاندا قیتلیق.

 لر نغمه

 یئللی بابام، یئل بابام

 یئللی بابام،

 یئل بابام.

 تئللی بابام،

 تئل بابام.

 ائلیم، گونوم باتدي گل،

 چارپلنگیم یاتدي گل.

 آشیم، ده قالدي تکنه
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 ییرمان داشیم.  یاتدي ده

 

 یئللی بابام،

 یئل بابام.

 تئللی بابام،

 تئل بابام. 

 نین آرپاسی، گولپري

 خان مرادین یارماسی.

 نوباتدا دالدا قالدي،

 اوشاقالر داردا قالدي.

 چیگنیمه دوشدو باشیم،

 ییرمان داشیم.  یاتدي ده

 

 یئللی بابام،

 یئل بابام.

 تئللی بابام،

 م.تئل بابا
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 گوللو توتدو ساواشیم،

 ده قالدي آشیم، تکنه

 چیگنیمه دوشدو باشیم،

 …ییرمان داشیم یاتدي ده

 یئللی بابام،

 یئل بابام،

 تئللی بابام،

 تئل بابام.

 گوللو بابام،

 گول بابام.

 دردیمی گل بیل بابام،

 گل بابام، آي گل بابام!

 »…آ یئل بابا، گل بابا«

 آ یئل بابا، یئل بابا،

 ن سنه، گل بابا.قوربا

 تاخیلیمیز یئرده قالدي،

 یاخامیز الده قالدي
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 آ یئل بابا، یئل بابا،

 …قوربان سنه، گل بابا 

 

 »نلري یئل بابا شیوه«

 آ یئل بابا، …

 یارانال آتدي گلدي،

 آتی قاناتلی گلدي.

 نرگیزیم، ن  سویا گئده

 …قانینا باتدي گلدي

 شاخسئی ـ واخسئی!

 واخسئی ـ شاخسئی!

 

 یئل بابا،آ  …

 ایپیم ـ ایپدن اوزولدو،

 ایپیم دیبدن اوزولدو.

 بیرجه گونده مین جاوان
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 قارا قبره دوزولدو.

 شاخسئی ـ واخسئی!

 واخسئی ـ شاخسئی! 

 

 لر، آي دیلی یئللی

 لر، آي الی یئللی

 لر. آ فیرنگ دیللی

 یئل اولدو، گونوم یئل اولدو، 

 گؤزلریم سئل اولدو، سئل اولدو،

 سئی!شاخسئی ـ واخ

 واخسئی ـ شاخسئی! 

 

 آ یئل بابا، …

 کورسولرده یاتدیالر،

 آراالري قاتدیالر،

 توپراغیمی ساتدیالر،

 مورادالرا چاتدیالر.

 شاخسئی ـ واخسئی!

 واخسئی ـ شاخسئی! 
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 آ یئل بابا، …

 سموم کیمی اسدیلر،

 جیرغاالري کسدیلر.

 جن قیردیالر، سحره

 ».بسدیلر«دیلر  دئمه

 و،  سئل اولدو،قانیم سئل اولد

 سئلیم گؤل اولدو، گؤل اولدو.

 شاخسئی ـ واخسئی!

 واخسئی ـ شاخسئی! 

 

 آ یئل بابا، …

 دیلر، ائلیمی ـ گونومو بکله

 دیلر، توپراغیمی لکله

 دیلر. ن آییریب تکله ائلده

 حالیم نه یامان، نه یامان،

 آمان، آي آمان، آي آمان.

 شاخسئی ـ واخسئی!
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 واخسئی ـ شاخسئی! 

 

 …کی تاالر دئییبآ

 .یئل هاواالنیب کئچر 

  یئل آپاران یئلینکی، یئرده قاالن مینمکی 

 نمز. یینجه یاپراق تپره یئل اسمه 

 لر اویناییر. یئل وورور چالیر، یئنگه 

 .یئله توپورسن؛ اؤز اوستونه قاییدار 

 یئل قایادان نه آپارار؟ 

 .یئل گتیریب، گون قورودوب 

 نده یولالنار. نر، یول گؤره لهیئل اسنده یئل 

 ر. ایلن گئده ایلن گلن، گول ر،   یئل ایلن گئده ایلن گلن، سئل یئل 

  ،بالتا بئله کسسه، واي منیم حالیما. یئل بئله اسسه 

 .یئل اسیب، قوز تؤکولوب 

 .یئل اوفوردو، سو تؤکولدو 

 ن.یئل سوپورسون، یاغیش آپارسین؛ یوخا چیخسین، ایزي قالماسی 

 یئل آپارسا سنه نه قاالر؟ 
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  اسمه!«یئله دئدیلر: ـ« 

 ».ییمی کسمه کله«دئدي: ـ     

 .یئل اوفوروب شیشیرتدیینی گؤیه قالدیرار 

 .یئلین ظارافاتی قووماقال باشالنیر 

 .یئله وئردییین دوشمنه قسمت اوالر 

 .یئل آپاردیغینی قایتارماز 

نه قاالر. یئللهنه ـ  ایله دولت اوالن یئلله یئل 

 ایلن. ایلن دئییل، گول یئلین ایشی ائل 

 .یئل باغالیانی ائل آچار 

 سه تک قاالر. یئل توزایله دوستلوق ائله 

 .یئل اولماسا سئلده اولماز 

 .یئل برك اسر، یولچونون یولون کسر 

 .یئله قوشوالن چوخ اوزاغا گئتمز 

 مزلر. ن آمان دیله یئلده 

 ول بوکولر.کولک اسر، گ 

 کونول یانار، جان سؤکولر،

 گئجه ـ گوندوز یاشی تؤکولر،
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 گؤزلریمین قاراسیندان.

 ن بیر یانا اسمه. ك کیمی هرده کوله 

 زلر. کلی هاوادا دنیزده چیممه کوله 

 کلی یاتانین جین آتی اوالر. کوله 

 کلی هاوادا پامبیق آتمازالر. کوله 

 ازالر.کلی گونده خیرمان سووورم کوله 

 بایاتیالر و آغیالر

 داغدان یئل اسیر یئنه،

 صبریمی کسیر یئنه.

 دین، گئتدین، منی ائیله

 یولوندا اسیر یئنه. 

 

 یئل اسر، توز قوپارار،

 آغاجدان قوز قوپارار.

 ایله گلن بالنی، یئل اؤزوده آپارار. یئل

 یئل اسدي یوردون اوسته،

 توز دوشدو قوردون اوسته.
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 ویانی،یورد اوچون باش ق

 سن بیزیم ائلدن ایسته.

 

 یئل اسدي، اسر قالدي،

 سریمده اثر قالدي.

 یار سئودیم، یاد آپاردي،

 منه دردسر قالدي.

  

 توفان قوپار، یئل آغالر،

 چایالر داشار، سئل آغالر.

 نین، غریبلیکده اؤله

 یاسین توتار، ائل آغالر.

 

 یسین، یئل اسسین یئله ده

 ،یسین مئه اسسین، تئله ده

 ن نه سس چیخار، تک الده

 یسین. ك اله ده ال گره

 

 داغ باشیندا یئل اسر،
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 دوشر اوزه، تئل اسر،

 دوغرو سؤز تئز کار ائیلر،

 قیلینجدان ایتی کسر.

 

 یین نمی گلدي، کوله

 سی، غمی گلدي. غصه

 گل گؤروشک، آیریالق،

 کؤرپویه گمی گلدي.

 

 قارا یئل اسدي، کئچدي،

 صبریمی کسدي، کئچدي.

 ن گلن دورنا، وطنده

 سدي، کئچدي. یامان تله

  

 ك، داغالردان اسن کوله

 ك، یولوموکسن کوله

 یاري هارا آپاردین،

 ك؟ ن کوسن کوله ده بنده
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 تاپماجاالر

 آیاغیندان آلدیرماز،

 ن ووردورماز. آغزا یویه

 (یئل) 

 

 آهینی ها، آهینی،

 ر جمله جهانی. گزه

 لرده اؤلدوردوم، دره

 نه قانی.  ،نه اتی وار

 ك) (کوله

 

 داغدان گلیز هوزي کیمی،

 ییرمانین توزو کیمی. ده

 ك) (کوله 

 

 ال ایله توتماق اولماز،

 گؤزایله گؤرمک اولماز.

 (یئل) 
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 ي اوالر، ي، و له اله

 ییرمانا دن دوالر. ده

 میش، اوستا الی دیمه

 ك اوالر. خیرماندا گره

 ك) (کوله 

 

 نه الی وار، نه آیاغی،

 لی سایاغی، یدیر دهداغ

 ها شیریق آچیر قاپی. شیق

 (یئل) 

 

 اوچ قارداشیم وار،

 بیري سولویور،

 بیري اوفورور،

 بیري بیتیریر.

 (یاغیش، یئل، گونش) 

 

 هر یان الک ـ ولکدیر،
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 کدیر. ایشی تامام کله

 ر، ییرمانا جان وئره ده

 کدیر. خیرمانادا گره

 (یئل) 

 

 یئل بابا مراسیملري

نی ساماندان آییرماق واختی گلنده جماعت یئل بابانی چاغیریب دئییر: ـ یئل بابا، گل آغ آتینا آرپـا،    دهخیرماندا 

 ایله ده مراجعت ائدیرلر: سامان آپار! بعضی یئرلرده اونا نغمه

 ـ آ یئل بابا، یئل بابا،

 تئز گل بابا، گل بابا.

 سووور بیزیم خیرمانی،

 آتینا وئر سامانی.

 غ اولسون،ن ییغیلیب دا ده

 یئل بابامیز ساغ اولسون.

 آ یئل بابا، یئل بابا،

 قوربان سنه، گل بابا.

 تاخیلیمیز یئرده قالدي،
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 یاخامیز الده قالدي.

 آ یئل بابا، یئل بابا،

 قوربان سنه، گل بابا.

 سووور بیزیم خیرمانی،

 آتینا وئر سامانی.

 ن ییغیلیب داغ اولسون، ده

 یئل بابامیز ساغ اولسون.

الریمیزین اینامینا گؤره، بو چاغیریشدان سونرا یئل بابا گلیب خیرمـانی سـووورار، سـامانی آپاریـب اؤز     اجداد

ر، تمیزلنمیش دن ایسه آدامالرا قاالردي. خیرمـان سـووورولوب، تاخیـل دؤیولـوب قورتارانـدان سـونرا        آتینا وئره

 اوخویاردیالر:

 خیرماندا شانا قالدي، یئل اسدي، شانا قالدي.

 ساچی نیشانا قالدي. نا بیر قیز گلديخیرما

 »اینانجالر«

 نین اوغلـو   میشدن قاباق اورادان بوغدا، دن گؤتورمزلر. سوورولمامیش بوغدا گؤتوره یئل بابا خیر مانا گلمه

 اؤلر.

 نین اوغلو اوالر. خیرمان سووروالندان سونرا ایلک بوغدا گؤتوره 

 نی سؤیمزلر. یئلی اسدیره 
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 یئو نبی

 
 رلـر، قوربـان    کلرینده هر هانسی بیر دیلک توتوب نذر ـ نیـاز گتیـره    رلر. آدامالر اوره یارت ائدهیئل داغینا ز

 کسرلر. یئل بابا کیمین نذرینی، قوربانینی قبول ائتسه، او آدام خئیر تاپار، آرزوسونا چاتار.

 یر. اگر یئل بابا سنین نین آلتینا گئدیب نیت ائله و یئل بابانی چاغ سی سؤیود آغاجی سی گئجه یئل چارشنبه

 یین یئرینه یئتر. سسینی ائشیدیب اسسه و سؤیودون بوداقالرینی توپراغا توخوندورسا دیله

    یـین، یـادا خلبیـرین اوسـتونو بـرك ـ بـرك         تاخیل سووروالندا یئل بابا برك اسیب ایشه مـانع اولسـا، الـه

 ر.باغالیارالر، اوندا یئل بابا انصافا گلیب یاواش اسر، ـ دئیرل

  ـ دئیرلر.»رم گلمه، گلمه، سنه گئده«تاخیل دؤیولنده یئل بوغاناغی قالخارسا قیزالر: ـ ، 
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 سی توپراق چارشنبه

ایل «دیر. بو چارشنبه خالق آراسیندا  لرین سونونجوسو آخیر چارشنبه کی چارشنبه سینده نوروز بایرامی عرفه

ده تـانینیر. معلـوم    ایلـه  آدالري» سـوري  چارشـنبه «، »سی نبهیئر چارش«، »سی توپراق چارشنبه«، »آخیر چارشنبه

لیـک و هـاوا نورمالالشـیر و     ده نهایت توپراق اویـانیر. توپراقـدا سـو، ایسـتی     اولدوغو کیمی، سونونجو چارشنبه

یز بونونالدا دئمک او، آرتیق اکینه حاضیردیر، توپراغا توخوم سپمک اوالر. توپراغین اویانماسینی اولو اجـدادالریم 

ایله قارشیالمیشـدیر. خـالق آراسـیندا بئلـه بیـر اینـام اولموشـدورکی، دؤرد         آیینلر لر، ان شن، شوخ مراسملر، نغمه

ایله سئل، آتـش، یئـل و تـوپراق داهـا بؤیـوك گـوج آلیـر، یئـرین دونونـو           عنصردن سونونجوسونون اویانماسی

ردن قورتارماق اوچون اؤزونـده داهـا بؤیـوك قـوه     لیک و محرومیتل ییشیر، آدامالري یوخلوق و قیتلیقدان، چتین ده

گـؤره، آدامالریـن محرومیـت و      تاپیر. ائله بو اینامال باغلی خالق آراسیندا یاییلمیش اسکی بیر میفولوژي تصـوره 

قیتلیقدان اذیت چکدیکلري بیر گونده سئل، آتش، یئل توپراق خاتونون یئـر آلتـی معبدینـه قونـاق گلیرلـر. بـورادا       

آدامالري « ییرلر. توپراق خاتون: پراق خاتونو اویادیب آدامالرین آجلیق و قیتلیق چکدیکلرینی اونا سؤیلهیاتمیش تو

 ، ـ دئیه یئریندن قالخیر، سئل، آتش، یئل و توپراق خاتون ال ـ اله وئریب؛»فالکته ساالن اؤزو فالکته دوشر

 زمزم گلدي، آتش گلدي، یئل گلدي،

 لدي.تزه عؤمور، تزه محصول، ایل گ

ـ دئیـه اوخویـا ـ اوخویـا ایشـیقلی دونیایـا چیخیـرالر. دئییرلـر همـین گـون ائلـین عزیـز گونـو اوالن آخیـر               

 ایدي. چارشنبه

دیر. بـورادا   لیکلرله ان زنگین اوالنی لرین مراسیمی، آیین، اعتقاد، اویون و شن آخیر چارشنبه ایل آخیر چارشنبه

لیکلري کیمی قید اولوناردي.  آیین و مراسیملر داها شن، کوتلوي خالق شنلرده اجرا اولونان بوتون  کی چارشنبه اول
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 یئو نبی

 
لیکلر صـبح تئـزدن سـویا     دیر. شن نین شنلیک و مراسیملري اؤزونه مخصوصلوقدا داها چوخ سئچیلی بو چارشنبه

و سـویا  ایله باشالیاردي. آدامالر سو اوستونه چیخـار، سـو اوسـتوندن آتالنـار، دردینـی، آرزوسـون       تاپینما آیینی

نلري، عداوت سـاالنالري، ناحـاق قـان تـؤکنلري      سیز ایش گؤره دانیشار و اوندان امداد دیلردي. خالقا قارشی عدالت

ده بیر سیرا باشقا آیینلرده کئچیریلر، خـالق گـون    سویا تاپشیرما خالق آراسیندا گئنیش یاییلمیشدیر. بو چارشنبه

 لیکلر باشالردي.  هاوار چاالر آسیالر، باشقا شن ر، سونراایسه اورتایا قدر آیینلري اجرا ائده

رلیـک یانـدیریالر، تونقـالالر آلووالنـار،      لیکلـري داهـا گـور کئچیریلـردي. اوزه     نین آخشام شـن  آخیر چارشنبه

 باجاالردان تورباالر سالالنار. قورشاق آتیالر، قوالق فالالري قوروالردي و سایر.

لیکلر کئچیریلردي. بیر چوخ  ، اکین یئرلرینده کوتلوي شن لرینده ق ساحهجک توپرا ده یئنی اکیله آخیر چارشنبه

ده  لیکـده، آخیـر چارشـنبه    لري، مراسـیملري یـادا دوشـردي. عمـومی     حالالرداایسه سایاچیالرین، جوتچولرین نغمه

 ردیلر.   ا ائدهیه چیخار،  بوستان و دیرریکلرده مختلف آیینلر اجر مه نر، آدامالر توپراغی تمیزله توپراق عزیزله

ردي. سئله، آتشـه،   لیکلر اساساً آخشام چاغی، قاش قاراالندا باشالر و گئجه یارییا قدر داوام ائده اودال باغلی شن

لرین اسـالمدان و   ن آخیر چارشنبه، ایل آخیر چارشنبه یئله و توپراغا تاپینمانی بوتؤولوکده اؤزونده عکس ائتدیره

 داها چوخ باغلی اولدوغونو گؤستریر. کی گؤروشلرله لیکدن اول زرتشتی

لـر   ندیر. خالق آراسیندا اونـونال بـاغلی چوخلـو بـدیعی نمونـه      سی ایلین عزیز گونلرینده ایلین آخیر چارشنبه

دا ایضاح ائدیلیر. الکـین   یاشاماقدادیر. قید ائتمک یئرینه دوشرکی، آخیر چارشنبه بعضاً یانلیش اوالراق یئلله باغلی

لنیـر.   ایلـه سـجیه   ؤستریرکی، نوروز توپراغین اویانماسی، یئنی اکین مؤوسومونون باشالنماسـی دقتلی مشاهده گ

ده گؤرونـدویو کیمـی    لیک) و یئلین باشلیجا مقصدي یوخاریـداکی میفـدن   سو، اود (ایستی» اویانان«توپراقدان اول 
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سـی   لندیریلمـه  یئر و تـوپراقال عالقـه  ده توپراق اویاندیغینا گؤره اونون  توپراغی اویاتماقدیر. آخیرینجی چارشنبه

 حقیقته داها اویغوندور.

 

 …کی آتاالر دئییب

 .توپراقدان پاي اولماز 

 ییلمز. ییلن نامرده اه توپراغا اه 

 ر. توپراق قیزیل قوشدور، الدن بوراخدین ـ اوچار گئده 

 لیکله راستالشار. شن، خوشبخت توپراقال اللـه 

 لنیر. حمتیله زینتنین ز توپراق اکینچی 

 ر: ـ اؤلدور منی، دیریلدیم سنی! توپراق دئیه 

 ر. توپراغا وار وئرسن، اودا سنه بار وئره 

 ر: ـ سن منه تر وئر، من سنه زر وئریم! توپراق دئیه 

 .توپراغا گؤز آغارداندا اوز آغاردار 

 سی اوالسان! نین سئویملی توپراق کیمی برکتلی اول کی، هامی 

 راغا خور باخسان، او سنه کور باخار.توپ 

 .توپراق اووجالیان ـ قیزیل اووجالر 

 .توپراق مقدسدیر 
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 ین اوالیا ـ اوالیا قاالر. توپراغین قدرینی بیلمه 

 .توپراقال اوینایان آج قالماز 

 .توپراغی بیر یئردن گؤتورولوب 

 .توپراغین قاراسی اوز آغاردار 

 پراقدا اوالنالر بیلر.توپراغین سیرینی الی تو 

 .توپراقدا ایتکی اولماز، کؤتوکسوز بیتکی اولماز 

سینی گؤر. توپراغا واختلی ـ واختیندا سو وئر، بهره 

 ردیم! یئر آیریلسایدي، یئره گیره 

 نلردندیر. یئر آلتیندا یاسا گئده 

 .یئر بیگین، یورد خانین، ایشله چیخسین جانین 

 .یئر قوالقلی اوالر 

 یئره ووردون، باشیما ووردون… 

 کی ك چیخماییب ن گؤبله یئرده… 

 دا بیلیر، اوستونوده یئرین آلتینی 

 .یئرین یئتددي قاتیندان کئچیر 

 نر. یئر، اوتوران آدامال شؤهرتله 

 .یاز وار، قیش وار ـ نه توکنمز ایش وار 
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 نچی. یاز اکینچی، قیش دیله 

 .یاز یاغیشی تئز کئچر 

  یاغیشیندان بللی دیر.یاز 

 ییدیر. یاز کاسیبین یورغان ـ دؤشه 

 ر، پاییز قوپارار. ر، قیش آپارار، یاي یئتیره یاز گتیره 

 ر. ین، قیشدا تیتره مه یازدا ترله 

 نمز اولدو آنانی. یازا چیخارتدین دانانی، بیه 

 .یازدا یاتان، قیشدا وارین ساتار 

 یر. ین، قیشدا دیشله یازدا ایشله 

 .یازدا دوشونن، قیشدا اوشومز 

 .یازدا اکن، پاییزدا بیچر 

 .یازدا چاالن قیشدا اوینار 

 یان، قیشدا سویوقال اوز ـ اوزه دایان.  یازدا توپراقال بیرلیکده 

 کی یاتماقدي. کی اویاتماقدي، قیشین یازین 

 .یاز یاغیشیندا ایسالنماقدان قورخما 

 

 لر نغمه

 »گلمیسن آي کوس ـ کوسا«
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 آي کوس ـ کوسا گلمیسن،

 گلمیسن میئدانا سن.

 آلمایینجا پایینی،

 چکیلمه بیر یانا سن.

 بئش یومورتا پاییندي،

 اولمایا آلداناسان.

 

 

 منیم کوسام اویناییر،

 ییر. گؤر نئجه دینگیلده

 قوالق آسانالریندا

 ییر. قوالغی زینگیلده

 دي، منیم کوسام جانلی

 قولالري مرجانلیدي،

 وساما ال وورمایین،ک

 کوسام یازیق قانلیدي.

 

 امیري برك باشیندا،
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 قلم اوینار قاشیندا.

 یوز اللی بئش یاشیندا ـ

 الپ جاوان اؤلدو کوسا.

 

 »قودو، قودو دورسانا«

 ـ قودو، قودو دورسانا!

 نی دولدورسانا! چؤمچه

 قودونو یوال سالسانا!

 ـ آلاله! آلاله! 

 

 ـ قودو پالچیغا باتمیشدي،

 قارماالدیم چیخارتدیم.

 ـ آلاله! آلاله! 

 

 ـ قارا تویوق قانادي،

 کیم ووردو، کیم سانادي؟

 ائشیک ـ ائشیک گزنده،

 بالدیریم ایت داالدي.
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 ـ آلاله! آلاله!

 ـ داغدا دانا بؤیوردو،

 یئنگه آنا یویوردو.

 یئنگه آنا چاتینجا،

 گلین اوغالن قاییردي.

 ـ آلاله! آلاله! 

 

 وغلو اولسون!نین ا ـ وئره

 نین قیزي اولسون! یه وئرمه

 آدي فاطما اولسون!

 قاشالري چاتما اولسون !

 …اودا چاتالسین، اؤلسون!

 ـ آلاله! آلاله!



 

 آندالر، آلقیشالر، قارغیشالر

 !توپراق حاقـقی 

  !یئر حاققی 
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 !توپراغی سانی یاشایاسان 

 !توپراغین همیشه گول بیتیرسین 

 سمت اولماسین!توپراغین یادا ق 

 سین! توپراغیندان قارا یئللر اسمه 

 !توپراغین همیشه بار یئتیرسین 

 !توپراغین برکتلی اولسون 

 نین گؤزو تؤکولسون! توپراغینا گؤز دیکه 

 یی کیمی قورو! توپراغینی گؤز ببه 

 !توپراغینی تورباایله داشیسینالر 

 سین. توپراغیندا آغاج بیتمه 

 نا تؤکولسون.توپراق باشی 

 .توپراغیندا آنجاق قانقال بیتسین 

 .سنی توپراغا تاپشیرمیشام 

 .توپراق اوزونه حسرت قاالسان 

 .سنی قارا توپراقدا باسدیریم 

 .یاتماغا توپراق تاپمایاسان 

 .توپراغینا دولو دوشسون 

 .توپراغیندا قان سو یئرینه آخسین 
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 سین.یه توپراق تاپیلما اوستونو اؤرتمه 

ن تاپیلماسین. توپراغینی اکیب ـ بئجره 

 »تاپماجاالر«

 یئر اوزونون قاراسی ـ آغاجالرین آناسی.

 (توپراق)  

 

 یاغار یاغیش، قاچار قیش،

 الینده جور به جور ایش.

 یاشیلالشار، بوي آتار،

 فصیللره ناز ساتار.

 (یاز)  

 مال ائتسن، مالین اوالر.

 شانیندا بالین اوالر.

 ایدا چولالنار،یازدا، ی

 قیش فصلی یالین اوالر.

 (توپراق)  
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 بابامین بیر دونو وار، قاتالییرام قات گؤتورمور.

 (یئر)  

 

 آلتی داش، اوستو داش ـ آراسیندا چمنیم

 قازاندا بیشن دوزسوز آشیمدي منیم.

 (سمنی حالواسی)  

 

 بیري گلیر، بیري اوتورور، بیري یاتیر.

 (چاي، آغاج، توپراق)  

 

 گؤیده کؤپرو وار، یئددي رنگی وار.

 (گؤي قورشاغی)  

 

 دیر، اوچو بیزه یاغی

 دیر. اوچو جنت باغی

 ر، اوچو ییغار گتیره

 اوچو وورار، داغیدار.

 (قیش، یاز، یاي، پاییز)  

 

 زر کیلیم، زنجیر کیلیم،
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 آغیردي آندیرکیلیم ـ

 نه قالدیرماق اولور، نه چیرپماق.

 (یئر)

                

 ین، قاپاقاپ ـ ایکی له

 بیرین دئییم، بیرین تاپ. 

 )…(یئر، 

 

 کی، دایانیبدي دایاقسیز ـ او ندي

 کی، بو یانیبدي بویاقسیز؟  او ندي

 (یئر، گؤي) 

 

 کی، گلن یاز، او ندي

 گلن قیشدي، گلن یاز.

 ك بیشیردي، قیز بیر خوره

 یاغیش تؤکدو، گلین یاز. 

 (یاز آدلی گلین) 

 

 ه چاتالیار،چاي اوستوند
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 اووجدان ـ اووجا آتالیار.

 (قووورغا)  

 

 ر.  قیرمیزي خاتون خونچانی بزه

 (بویانمیش یومورتا)

 

 ساچاق ـ ساچاق ساچاقالر،

 ر اونو قاچاقالر، گزه

 دولو اوالر یئلینی،

 یرلر گلینی. بزه

  (نوروز خونچاسی) 

 

 ائل ـ اوبادا آدالنار،

 شیرین اوالر دادالنار،

 نر، ر، یئللهگاه آتالنا

 گاه آلیشار اودالنار.

 (آخیر چارشنبه)  

 

 ر، سن ساي وئره ساي ایسته
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 ر. سن پاي وئره پاي ایسته

 ییلیب گولون درسن، اه

 ر.  خوشبخت عؤمور، آي وئره

 (نوروز بایرامی) 

 

 ل، قاباقدا یئلی گؤزه

 ل. دالینجا سئلی گؤزه

 یاخاسیندا سونبولو،

 ل. باشیندا تئلی گؤزه

 ، سئل، توپراق و گونش)(یئل 

 بایاتیالر و آغیالر

 قیش چکیلیر، یازا باخ،

 ن قازا باخ. گؤیده سوزه

 باخدي، آغلیم آپاردي،

 ن سرو نازا باخ. گئده

 

 بو یئرلر تاال یئري،

 بورج یئري، قاال یئري.



    لر ایل آخیر چارشنبه                                                                     گویجه یازیالر                      

 قیامت اوگون قوپار،

 ائل کؤچه قاال یئري.

 

 ایل دوالندي، گلدي یاز،

 از.بولبول ائتدي گوله ن

 آغلیم باشیمدان آلدي،

 ن سروناز. بوردان گئده

 

 باغچاالردا یاز اولدو،

 بولبول، دردین آز اولدو.

 اوخو دئدیم، آغالدین،

 بو نئجه آواز اولدو؟

 

 قیش یولونو یاز کسدي،

 قارینی بیاض کسدي.

 گئجه دوردوم کئشیکده،

 اللریم آیاز کسدي.

 

 آشیق دئیر،  ساز  آنالر،
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 ز آنالر.بولبول گولو یا

 ن دوشسون قلمین، الده

 اؤلوم امري یاز آنالر.

 

 

 باغ سالدیم، باغیم آغالر،

 بوستانیم، تاغیم آغالر.

 ساغام، اؤزوم آغالرام،

  اؤلسم توپراغیم آغالر.

 یئل اسنده گول اینجیر،

 بولبول اینجیر، گول اینجیر.

 یاد باغبان، باغا گیرمه،

 یاپراق دوشور، گول اینجیر.

 …ویازا نولد

 قیش گلدي، یازا نولدو؟

 آلدي الینه قلم،

 باختیمی یازان اولدو.
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 یاز بئله،

 باهار بئله، یاز بئله.

  کیتابین نه سوچو وار،

 خدام دئمیش یاز بئله.

 

 …یازي بودو 

 باهاري، یازي بودو.

 من بونو کیمدن بیلیم،

 آلنیمدا یازي بودو.

 

 …یازیدي

 قیش دئییلدي، یاز ایدي.

 وشوبدو،دوشمن درده د

 اونا بودا آزایدي.

 

 …اوبا یازدان

 خوشالنیر اوبا یازدان،

 جنت باغیندا اولسام،

 م آرازدان. ره واز کئچمه
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 .…اینانجالر

 .چارشنبه گونو تزه ائوه کؤچن بالیا دوشر 

 ن دؤولتلی اوالر، ـ دئیرلر. چارشنبه آخشامی پالتار بیچمک یاخشی عالمت ساییلیر. او پالتاري گئیه 

 ن هئچ واخت چیلپاق قالماز. ر. لباس اوسته لباس گئیه چارشنبه آخشامی تازا پالتار گئیمک اوغور گتیره 

 .آخیر چارشنبه آخشامی کوسولولر باریشارالر 

 مک، ناالیق ایشلر توتماق اولماز. سینده نحس دانیشماق، کئفسیزله آخیر چارشنبه گئجه 

 نه وارسا، هامیسی تازاالنیر.سینده طبیعتده  آخیر چارشنبه گئجه 

 ییشیر. یی، فیکري، داورانیشی ده سینده اینسانیندا عملی، ایسته آخیر چارشنبه گئجه 

 قوي اودلو ـ اوجـاقلی   «سی اره وئریلن قیزالري تونقالین باشینا دوالندیرار و دئیرلر: ـ   آخیر چارشنبه گئجه

 »اولسونالر!

 اود سؤنسه اوجاقدا سؤنر، ـ دئیرلر. 

 سی اوزانماغا باشالیاندا دئیرلر، ـ قیشین عؤمرو بیتیر، یاز    ن آغ زانباغین گؤوده چلرده بیته چایالردا، گؤلمه

 گلیر.

 یی یازین ائلچیلري ساییلیر. قارانقوش، نوروز گولو، بنؤوشه، قار چیچه 

 .قارانقوشو اؤلدورمک گوناهدیر 
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 .قارانقوشا داش آتانین باشینا بال گلر 

 رلـر.   یر چارشنبه گونونده بیر یئره یومورتا، بیر یئره جوهر، بیـر یئـره کؤمـور باسـدیرار و نیـت ائـده      آخ

نـین دیبینـده    ن چیخاردیـب اریـک آغـاجی    یومورتا کؤمورایله یازیالرسا، نیت یاخشی گلر، سونرا اونـالري یئـرده  

 باسدیرارالر.

 ن، داردان  ن چتینلیکده زولور، ـ بو ایشلري گؤره چارشنبه گونو ساچ قیرخدیرماق، دیرناق توتماق خئیره یو

 قورتارار، ـ دئیرلر.

 ینه مژده گلر، ـ دئیرلر. چارشنبه گونو قوالغی جینگیلده 

 ن سفره چیخار. ییره چارشنبه گونو گؤزو سه 

 ن تولالنیب دئیرلر: سی سویون اوستونده چارشنبه گئجه 

 

 آتیل ـ اوتول چارشنبه،

 نبه،م تؤکول چارش چیلله

 …بختیم آچیل چارشنبه

 لر نغمه

 قارانقوش

 قارانقوشام، قارانقوش،

 ل، ظریف قوش. منم گؤزه
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 بئلیمده آغ کمریم،

 هر ائوده یووام، یریم.

 

 قارانقوشام، قارانقوش،

 قانادیم آیریج ـ آیریج،

 منی ووران خان اوغلو،

 …قان قوسسون اوووج ـ اوووج
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 بنؤوشه

 یم، ایتمیشم، بنؤوشه

 بینده بیتمیشم.کول دی

 ن اوتانیب، قیزیل گولده

 یري بیتمیشم. بوینو اه

 

 چیخدیم کپز داغینا،

 باخدیم جنت باغینا.

 بنؤوشه جاالق اولموش،

 قیزیل گول یارپاغینا.

 یم، ایتمیشم، بنؤوشه

 کول دیبینده بیتمیشم.

 …نوروز گلیر، یاز گلیر 

 

 نوروز، نوروز باهارا،

 گوللر، گوللر باهارا.

 گلیر، یاز گلیر،نوروز 

 نغمه گلیر، ساز گلیر.
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 باغچامیزدا گول اولسون،

 گول اولسون، بولبول اولسون.

 باغچاالردا گول اولسون،

 …گول اوسته بولبول اولسون

 نوروز گونو یاز اوالر،

 قیرخ کؤتوکده آز اوالر.

 نوروز، نوروز باهارا،

 گوللر، گوللر باهارا.

 نوروز گلیر، یاز گلیر،

 از گلیر.نغمه گلیر، س

 جکدیر نوروز خوش  کئچه

 خونچایا قویدوم بالیغی،

 ییم اورتالیغی. تا بزه

 گردیشه سال چالمالیغی،

 چونکی یئتشیب فیروز،

 جکدیر نوروز. خوش کئچه
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 تاخچایا قویدوم چیراغی،

 سین بوجاغی، روشن ائیله

 ایشیقالندیرسین اوتاغی،

 چونکو یئتیشیب فیروز،

 جکدیر نوروز. خوش کئچه
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 »مراسیملر«

نـین روحالرینـی قارشـیالماغا حاضیرالشـاردیالر،      آخیر چارشنبه آخشامی اجدادالریمیز اؤلموش قوهـومالري 

ردیلر. اونالرین اینامینا گؤره روحالر گلیب ائولرین باجاالریندا اوتورار، گون دوغانـا دك   ماراقلی مراسیملر کئچیره

ده همین آخشام ائولرده شنلیک قورارالر. جور به  ماراقالناردیالر. اونا گؤرهایله  نین یاشاییشی اوالدالري اورادا قاالر،

کـی، روحـالر اؤز    سینده بئله بیر مقصد گـودولردي  کلر، شیرنیلر بیشیریلردي، بو مراسیمین کئچیریلمه جور خوره

نده غبار آپارماسـینالر.  کلری نی، یاخشی اولدوغونو گؤروب شادالنسینالر، اودونیایا اوره نین دوالنیشیغی اوالدالري

بو اینامال باغلی اولو بابـاالریمیز آخیـر چارشـنبه آخشـامی باجـاالرین قیراغینـدا و حیطلـرده بؤیـوك تونقـالالر          

یـه   نین اؤز اوجاقالرینـا راحـات گلیـب ـ قاییتمـاالرینی تـأمین ائتمـه        قاالیاردیالر. بونونال اونالر آتا ـ آنا روحالري 

 ؤیوکدن کیچییه هامی اوخویا ـ اوخویا آلووون اوستوندن تولالناردیالر:چالیشاردیالر. بو زامان ب

 آغیرلیغیم، اوغورلوغوم گئت،

 …قادا ـ باال بیزي ترك ائت 

رلر، همده سمنی حالواسی چاالرالر. بـو مقـدس یئمـک     ك و شیرینی بیشیره ده یئتدي جور خوره آخیر چارشنبه

نیندا، کاسیبیندا  یه چالیشارالرکی، وارلی دیر، ـ دئیرلر. ائله ائتمه  انیلیکلرین درم حساب اوالنار. سمنی بوتون خسته

سینده پلو، قووورما، رنگ به رنگ یومورتاالر، قووورغا و باشقا نعمتلـر دوزولسـون. آخیـر چارشـنبه گونـو       سفره

 چیمردیلر. اوتاقالر تمیزلنر، حیط ـ باجا سوپورولر، پالتارالر، قاب ـ قاجاقالر یویوالر، آدامالر ایسه

دك یاتمـاز، اویناییـب، اوخویـوب     اوشاقالر قاپی ـ قاپی گزیب بایرام پـایی آالردیـالر. آدامـالر او گئجـه سـحره      

 لنردیلر. شن
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کلرینده بیر نیت توتوب قاپیالري پوساردیالر. اونالرین گؤز قویـدوغو ائـولردن یاخشـی     قیزالر، اوغالنالر اوره

، آرزوالري حیاتـا کئچـر، یـوخ اگـر داوا ـ داالش ائشیدیلسـه، اؤز بختلرینـدن        یسه، اوندا ایسـتکلري  سؤز قوالغا ده

ر، آخـار سـودا ال ـ     کلرینده قاالجاق. آدامالر دان یئري سؤکولنده بوالق باشینا گئـده  کوسرلر، دئمک آرزوالري اوره

ـ   اوزلرینی یویار، سونرا آرخین اوسـتوندن آتالنـاردیالر. قیـز ـ گلینلـر سـهنگلري       ه یئتـدي باالجـا داش   نـین دیبین

ردیلر کیشیلرایسه اوچ بؤیورتکن قانادي قیریب ائـوه   ساالردیالر. اؤزوده همین داشالري بوالغین گؤزوندن گؤتوره

جـه بؤیـورتکن    ردیلر. سهنگ سالینان یئددي داش، ائله نین، داروازانین باشینا، یادا آستاناسینا کئچیره ر، قاپی گتیره

لـر و جـاوانالر اؤزلـري گزیـب قـاپی آغزینـا        دك قاالردي. یئنی یئتمـه  سینه ون چارشنبهقانادالري او بیري ایلین س

دسمال، یادا پاپاق آتاردیالر. ائو صاحیبلري اونالرین پاپاغینا (دسمالینا) شیرنی، قـوز، فینـدیق، قووورغـا قویـوب     

الین قیراغینی دویونلردي. آتـا ـ آنـا     اوندا دسم سیدي. قایتاراردیالر. اگر دستمال آتان اوغالن بیرینین قیزینی ایسته

قیزالرینی اونا نیشانالماغا راضی اولسا، دسمالین دویونونو آچار و قیزین بئلینه باغالیـاردي. راضـی اولماسـاالر    

 دسماال شیرینی قویوب گئري قایتاراردیالر.

 …سمنی، ساخال منی

 سمنی، ساخال منی،

 رم سنی. ایلده گؤیرده

 سمنی آل منی،

 هر یازدا.

 سن یادا،
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 سال منی.

 سمنی سازانا گلمیشم،

 اوزانا ـ اوزانا گلمیشم.

 سن گلنده یاز اولور،

 م، سندن من جان ایستره

 م. جانیما قان ایستره

 سمنی، آي سمنی،

 رم من سنی. گؤیرده

 

 

 

 

 غیرلیغیم، اوغورلوغوم آ

 آغیرلیغیم ـ اوغورلوغوم

 اودالرا،

 منله هوپپانمایان
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 یادالرا،

 ود اولسونآغیرلیغیم ا

 اوددا یانان یاد اولسون.

 ن آتالناق، اود اوسته

 هر جفایا قاتالناق.

 آغیرلیغیم ـ اوغورلوغوم

 اودالرا،

 منله هوپپانمایان

 …یادالرا

 »روایتلر«

 اسکندر و توپراق

رسا، قدر قاتالییب تابوتا قویوردوال دئییرلر اسکندر دونیادان کؤچنده الی آچیق قالمیشدیر. اونون سول الینی نه

یـن کیمـی آچیلیـر،     نلرین قاباغیندا دیلنچـی پـاي ایسـته    ورده گئده میش، ال تابوتدان چیخیب هنده اون آتدیم گئتمه

ن کـاهینلره   لـی چیخیـب قاباقـدا گئـده     نده بیر قوجا ایـره  ازدهامی لرزه گتیریردي. جنازه مدهه کندیندن گلیب کئچه

 دئدي:

 ـ حؤکمدارین الینه توپراق قویون.
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دي، سونرادا اووجونداکی توپراغی محکم  ر اسکندرین الینه توپراق قویدوالر. حؤکمدارین الی اولجه تیترهکاهینل

 ـ محکم سیخیب ابدیلیک قاپاندي. بیر داها تابوتدان کنارا اوزانمادي.

 گؤزو قاپاندي

ز قاپـاقالري  نین حضـورونا گلیـب چاتانـدا حؤکمـدارین گـؤ      سی آناسی دئییرلر، اسکندرین مومیاالنمیش جنازه

ینـده آنـانین هـارایینی     نی تابوتدان قالـدیرماق ایسـته   بیردن بیره آچیلدي. دئدیلر حؤکمدار آییلدي. کاهینلر جنازه

 ائشیتدیلر: 

 ـ اونا توخونمایین. گؤزونه توپراق قویون. اسکندر دونیادان گؤزو توپراقدان دویماییب گئدیب.

 ین گؤزو قاپاندي.اسکندرین گؤزونه توپراق قویدوالر. حؤکمدار

 

 

 

 »توپراق توخداتدي«

سی فریاد قوپاران آنانین هارایی یـالنیز حؤکمـداري توپراغـا     ن گئجه دئییرلر اسکندرین اؤلومونو یوخودا گؤره

 قبري اوسته باییلدي. اؤزونه گلنده:تاپشیراندان سونرا کسیلدي. آنا اسکندرین 

ریب قبـرین اوسـتوندن قالخـدي. اونـدان سـونرا اسـکندرین       ـ دئییر قیشـقی   …ـ ائشیتدیم، اسکندر، ائشیتدیم! 

 ن اولمادي. آناسینی آغالیان و هاراي چکن گؤره
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 دئییرلر، آنانی توپراق توخداتدي.

 سمنی خونچاسی

ن آدامـالري، ائوینـده حضورو(یاسـی)  اوالن، بـایرام      آخیر چارشنبه و نوروز آخشامی کنـدین بـایرام کئچیـره   

رین قاپیسینی دؤیوب، اونالرا سمنی خونچاسی آپاراردیالر. خونچـادا گـؤیردیلمیش سـمنی،    ین آدامال بیلمه  کئچیره

ده قورو سونبول اوالردي. سمنی خونچاسینا بایرام پایی، نوروز شیرنیلري، بهمز، مئیـوه، نوغـول و سـایر     بعضیاً

اوینایـان اوشـاقالرا قـوز ـ     قویوالردي. سمنی خونچاسینی آپارانالر بوینونا کئچیردییی توربـادان ائـوده، حیطـده    

 ر و اوخویاردیالر: ر، حیطلري گزه نمیش یومورتا، قاخ، کیشمیش، قووورغا و سایر وئره فیندیق، قیرمیزي بزه

 من سئحیرلی سونبولم،

 من خئییرلی سونبولم.

 تارالالر اویالغیمدیر،

 یاماجالر یایالغیمدیر.

 یم، اینسانالرا گره

 یم. برکتم، چؤره

 اشییام،یولچوالر یولد

 اوغوزون قارداشییام.

 آغ گونلر یایانام من،

 اینسانا هایانام من.

1 



آزاد                                               283لر   ایل آخیر چارشنبهگویجه یازیالر                                                   
 یئو نبی

 
 رم، من دونیانی گزه

 رم. من دونیانی بزه

 من خئییرلی سونبولم،

 من سئحیرلی سونبولم.

 

 

 

 

 

 

 سمنی حالواسی

ریالر و ده دؤیولر، سویو چیخا ده قویوالن بوغدادان گؤیرمیش سمنی تکنه ده بیرینجی چارشنبه آخیر چارشنبه

اوندان سمنی حلیمی و سمنی حالواسی بیشیریلردي. سمنی حلیمی بیر چوخ یئرلرده آخیر چارشنبه گونو یئتـددي  

 قاپییا پایالناردي. سمنی سویوندان بیشیریلن حالواایسه چوخ دادلی و خئییرلی حساب ائدیلردي.

 ي.نین ان عزیز یئمکلري حساب ائدیلرد بونالرین هر ایکیسی آخیر چارشنبه

 اوغوز اوغلونون بایرامی

 (میف)
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ردي. دونیـانین نـاز ـ     ده ایلین اوچ فصلینده قیشا تدارك گؤره اوغوز اوغلو قیشدان یامان قورخاردي. اونا گؤره

سـی قورتـاردي.    ردي. بیر ایل قیش اوزون چکدي. اوغـوز اوغلونـون آذوقـه    نعمتینی ییغیب یاشادیغی زاغایا گتیره

یه بیر شـئی تاپیـب    کی، یئمه نین اوتوزونجو گونو زاغادان باییرا چیخدي غلو بؤیوك چیللهسیز قاالن اوغوز او چاره

گتیرسین. نه قدر گزدي، دوالندي، هئچ نه تاپمادي. ساققالی بوز باغالدي. الی ـ آیاغی دوندو. کـور ـ پئشـمان ائـوه      

 قاییداندا بیر قورد باالسینا راست گلدي.

 ندا هارادان گلیرسن؟ ـ دئیه قورد باالسی سوروشدو.  ـ اوغوز اوغلو، بو قاردا ـ بورا

کـی، ائلـه آي وار یاخشـی     لنـدي. دئـدي   ن احواالتی دانیشدي. ایلـین آیالرینـدان گیلئـی    اوغوزاوغلو باشینا گله

ـ ائـی     دوالنیریق، ائله آي وار آجینـدان قیریلیریـق. آیـالري تعریفلـدي، آیـالري یامـانالدي. قـورد باالسـی دئـدي:         

ییرمـانی   غلو قاباقداکی یول آیریجیندا سنی بیر سورو قویون، بیر قوجاق سونبول، بیر جهره، بیـرده ال ده اوغوزاو

ر، اؤزونـه   ییـره  ده ایـپ اه  ییر. اونالري آلیب زاغانا آپارارسان. قویونو کسیب اتینی یئیرسن. یونوندان جهره گؤزله

رسن.  ك بیشیره ییرمانیندا چکر، اونوندان چؤره ده ال ده پالتار تیکرسن، دریسینی اینینه گئیرسن. سونبولون دنینی

ك موغایات اوالسـان. سـونبولوو قویونـو اؤزون آرتیراسـان.      یازا چیخارسان. آنجاق سنه وئردیگیم امانتلردن گره

ایلـه   سـن. سـونبولون دنینـی یئـره سـپیب اونـو آلنینـین تـري         قوزوالري الینین اوسـتونده سـاخالییب بؤیـوده   

سن، یاشاماق سنین اوچون چتـین اوالجـاق. اوغوزاوغلـو یـول آیریجینـا       یه بیلمه دئدیکلریمه عمل ائلهسوواراسان. 

نین دئدیکلرینی زاغایا گتیردي. قیشـی کئفـی کـؤك دوالنـدي. یـازدا سـورونو داغـالرا یایـدي،          گلدي. قورد باالسی

ـ   دا دایانـدي. اوغـوز اوغلونـا بیـر     سونبولو توپراغا سپدي، گئجه ـ گوندوز سورونون، ساري سونبولون قوللوغون

دي. قورد باالسـینا راسـت گلـدییی     سن. اوگوندنده اوغوز اوغلو بوتون گونو ایشله کی، گل گؤره بوللوق اوز وئردي
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نین اوتوزونجو گونوندن ایسه بایراما حاضیرالشماغا باشالدي. ایلین بـئش گونونـو یئـدي، ایچـدي،      بؤیوك چیلله

 ارداشا بایراما گئتدي.چالدي، چاغیردي، قوهوم ـ ق

اوغوز ـ اوغلو ایلین باشالنغیجینی اوگوندن حسابالدي. او گونه نوروز آدي وئـردي. نـوروز بایرامینـا عـادت       

 دي. نوروز اونا اوغور گتیردي. ائله
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