Xalqımızm böyük merasimlerinden
biri de Novruzdur. Bu merasim her il
mart ayının 20-21-22-de (köhne teqvimle
7-8-9-da) keçirilir. Novruz Şerq xalql arı
nın erken ekinçilik, mehsul bolluğu e'tiqadlan ile bağlı bu merasim el arasında
böyük bayram kimi keçirilmişdir. Xalq
bu bayrama, Novruza qırx gün qalmışdan başlamışdır. Evvel çerşenbeye qederki on günde her yerde böyük temizlik
işlerine başlar, sayaçılar heyetbeheyet
gezib dölün başlanması erefesinde saya
dan pay alıb pay yererdiler. "Sayaçı" adı
ile xalq arasında miixtelif variantlarda
yayılmış merasimin bir variantma göre
sayaçılar kendin bir başından düşüb qoyun-quzusu olandan pay alar, qapılan
döye-döye bütün kendi dolanardılar. Qoyun-quzuBU olmayanlara yığılan
"pay"dan sayaçılar pay vererdilei1. Belelikle, çoxlu qoyunu olan pay vererdi ki,
döl uğurlu keçsin. Sayaçılar yığdıqlân
payı ise yoxsullara, kasıblara qoyun-quzusuz evlere paylayardılar ki, döl berpa
olunsun, damazİıgı qurumuş qada "ben
zeyen" heyetlerde qoyun-quzu artsın, çoxalsın.
Evvel çerşenbeye qederki günlerde
yay ştımuna, ekinine, hazırlıq görüler,
öküzler nallanar, qaşovlanlar, temizlenerdû öküzü olmayan öküz alar, cütü Bi
nan cütü düzelerdi ve s. Eslinde evvel
* Azerbaycan 'Uşak Folkloru KitaphaneaiMerasimler, Âdetler, Algışlar" adlı kitap
tan alınmıştır.
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çerşenbeye qeder qarşıdaki ekinçilik iş
lerin^ hazırlıq görülerdi. Bu yeni emek
mövsümüne esi xalq banşı, el hazırlığı
idi. Çox maraqlı idi ki, sepin üçün sazla
nan buğcra, arpa quyulan evvel çerşen
beye açılardı. Mehsul bol olsun deye ar
pa, buğda quyulannm başından qışlığı
qurtaranlara den verilerdi. Buğda quyulannın başında semeni qoymâq, hedik
aşı bişirmek, qovurma qovurmaq üçün
fağır-füğeraya pay paylanardı. Xalqda
bele inam vardı ki, evvel çerşenbede bir
verenin mehsulu yüz qat artığı ile gelerdi. Novruza qederki çerşenbelerin hami
si uğur, xoşbextlik, seadet, bolluq ve fıravanhq remzleri ile bezenerdi, Bütün
bu remzler ise daha erk^n tesevvürler,
insanın tebiet, mehsul ve emekle bağh
yaxşılıq, xeyirxahlıq, e'tiqadlan ile elaqelendirilerdi.
Novruza qederki ikinci çerşenbe çe’ker, üçüncü çerşenbe ise xeber çerşenbe
(ve ya su çerşenbe) adlanardı. Her çerşenbenin Özüne mexsus şenliyi, ayini
e'tiqadı olardı. Anr çerşenbede ise Nov
ruz şenlikleri daha böyük tentene ile
qeyd edilmeye başlar. Bir-birinden rengareng neqmeler oxunar, ayinler icra
ediler, tamaşalar, oyunlar gösterilerdi.
Müxtelif tarixi dövr ve mekanlarda xalqın Novruz e’tiqadlan ve ayinleri qarşısında bir sıra dinler aciz qalmışlar. Çrnş
yolunu Novruzu özününküleşdinnekdegören müxtelif din Kadimlerinin bütün
cidd-cehdlerine baxmayaraq, Novruz
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özünün en mühüm ilkinlik xüsusiyyetlerini qoruyub bu günümüze qeder qetirib
çatdırnuşdır.
Novruz başdan-başa ruh yüksekliyi,
emek çoşğunluğu, torpağa, insana mehebbet bayramıdır. Novruz yazın gelişine, torpağın yeni ekine, yeni mehsula,
bolluğa firavan heyata çağırış bayramı*
dır.
Daha qedimlerde tebietih oyanmasına xoşbextlik ve seadet remzi kimi baxan insanlar yazın gelişi, havaların isti*
leşmesi, yeni ekinçilik mövsümünün
başlanması, tebietin yemden canlanması, yaşıllaşması ile bağlı müxtelif neğmeler, oyunlar, merasimler yaratmışlar.
Bütün bu ilkin, ibtidai senet nümuneleri
ise sonralar Novruz etrafında cemleşmişdir.
Novruz merasimini be'zileri yanlış
olaraq Zerdüştlikle, diğerleri ise Islamla
bağlamağa cehd göstermişler. Lâkin bütün cidd-cehdlere baxmayaraq Novruz
merasimlerinde dinlerden qabaqkı te*
sevvürler bütün aydınlığı ile eks olunmaqdadır. Bu bayramın qedim insanlann bolluq, bereke^, qüdsiy^etle, emek,
emekçilik ve meişet heyatı ile bağlı yarandığmı eks etdiren solmaz şefeqleri
zaman keçdikce daha qüdretle şö'lelenmekdedir.
Bütün dinler onu qebul edenler arasmda Özünden evvelki e’tiqad ve tesev*
vürleri sarsıtmağa cehd göstermişler.
Qedim ekinçilik bayramımn aqibeti de
bele olmuşdur. Zerdüştlik bu merasimi
xalqm hafîzesinden çıxarmağın mümkün olmadığın gördükde ona ateşperest
rengini vûrmuşdur. Tonqal yandırmaq,
od üstünden atdanmaq ve s. kimi
en'enelerle onu "özününküleşdirmişdir”.
Bu bayramı reğbetle qarşılayan ZerdüştTer bütözlükde onu Zerdüştün adı ile
bağlı yarandığını resmileşdirmeye de
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cehd göstermişler lâkin bu bolluq ve be*
reket bayramının su kultu ile bağlı güneşi, küleyi, yağışı çağırmaq, semeni göyertmök, axır çerşenbenin müqeddesliyi
ve s. ile bağlı bir çox ilkin tesevvürleri
qorunub saadanmışdır. '
Ulu babalarımız bes bu bayramı göresen ne vaxtdan keçirmeye başlamışlar? Qedim bir Türk esatirinde bu suala
bele cavab tapmaq olur:
"Oğuz oğlu zağada yaşayanda qışdan
yaman qorxardı. Ona göre de ilin üç fes*
linde qışa tedarük görer, dünyanın nazne'metini zağaya yığıb getirerdi. Bir il
qış uzun çekdi. Oğuz oğlunun azuqesi
qurtardı. Çaresiz qalan Oğuz oğlu Böyük çillenin otozuncu günü zağadan ba*
yıra çıxdı ki, yemeye bir şey tajpıb ğetirsin. Ne qeder gezdi, dolandı, heç ne tapmadı. Saqqalı bu bağladı, eli-ayağı don*
du. Kor-peşiman eve qayıdanda yolda
bir qurd balasına rast geldi,
- Oğuz oğlu, bu qarda-boranda haradan gelirsen?
Oğuz oğlu başına gelen ehvalatı danışdı. tlin aylarından gileylendi. Dedi ki,
ele ay var yaxşı dolamrıq, ele ay var
acından qınhnq. Aylan te'rifledi, aylan
yamanladı.
Qurd balası dedi: ,
- E y Oğuz oğlu, qabaqdaki yol aynçında seni bir sürü qoyun, bir qucaq sünbül, bir cehre, bir de el deyirmanı gözleyir. Onlan alıb zağana apararsan. Qoyunu kesib etini yeyersen, yunundân cehrede ip eyirer, özüne paltar tikersen, derisini eynine geyersen. Sünbülün denini
de el deyinnanında çeker, unundan çörek bişirersen. Yaza çucarsan. Ancaq sene verdiyim emanetlerden gerek muğayat olasan. Sünbülü ve qoyunu özün artırasan. Quzulan elinin içinde saxlayıb
böyüdesen. Sünbülün denini yere sepib
onu alnının teri ile suvaraaan. Dedikle-
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rime emel eleye bilmesen yaşamaq senin dır. "Semeni", "A yel baba, yel baba", "İl
üçün çetin olacaq.
de göyerderem seni", "Qodu-qudu", "Ya
Oğuz oğlu yol ayrıcına geldi. Qurd ğış gelir" ve s. kimi nümuneler, bayramı
balasının dediklerini götürüb zağaya ge şux keçirmek isteyen xalqm arzusunu
tirdi. Qışı kefi kök dolandı. Yazda sürü ifade edirBe, "heceler, hüceler" neğmenü dağlara yaydı, sünbülü toprağa sepsinde bayram detallanmn bütöv lövheledi, gece-gündüz sürülerin, san sünbülün ri eks olunur.
qulluğunda dayandı. Oğuz oğluna bir
Novruz neğmeleri içerisinde qışm
bolluq üz verdi ki» gel göresen. O günden qurtarması, yazın gelmesini arzulayan
Oğuz oğlu bütün ili işledi. Qurd balasına neğmeler xüsusi yer tutur. "Qarı ile
rast geldiyi Böyük çillenin otuzuncu gü Martın deyişmesfnde ise bütövlükde iki
nünden ise bayrama hazırlaşmağa baş remz - Qışla Yaz qarşı-qarşıya dayanladı. Hin axır beş gününü yedi, içdi, çal mışdır. Qış ne qeder sert, amansız olsa
dı, çağırdı, qonum-qonşuya bayrama get- 1 da, Yazın iradesi qarşısmda meğlub
di.
olur. Qannm sevinci yere-göye sığmır.
Deyirler Oğuzlar ele o vaxtdan he- ,
Novruz bayramında xalq arasında
men günü en eziz bayramlarından hesab bir-birinden rengareng oyun ve tamaşaelemişler. Ele o günden Oğuz oğlunun lar gösterilerdi. Bunlann içerisinde atheyatmda yeni gün başlamış, o güne
çapma, oxatma, qılmc oynatma, kemendatma, zorqana, eylence, kendirbaz, sim
Novruz adım veren Oğuz oğlu onu her
yaz bayram etmfşdir. O günden Novruz
pelvanı, masqara-qaraçı ve ferdi tamaxalq arasında firavan yaşayışa, bolluğa,
şalar xüsusi yer tuturdu. Hemin tamaşalarda oxunan neğmeler ÖZünemexsüs
berekete, yaradıcı emeye çağınş remzine
oynaq vezne malikdir.
çevrilmişdir.
Ele o günden xalq bayrama qırx gün
Xalq özünün heyet, sağlamlıq, temiz
qalmış hazırhq, temizlik işlerine başla lik, emek verdişi ve s. bağlı bir çox ayin,
e'tiqad ve merasimini Novruzla bağla
mış, özünün ,,Növruzqabağı neğmeleriHni yaratmışdır. Bu neğmelerde bayra mış, belelikle de onlann el içerisinde ge
niş yayılmasına ve kütlevileşmesine nail
ma qeder şumun başa çatması, qoyunquzunün yaza salamat çıxartılması, dö olmuşdur. Novruz başdan-başa ruh yük
sekliyi, emek çoşğunluğu, torpağa, insa
lün uğurlu keçirilmesi, delemenin, süna mehebbet bayramıdır. Bu bayramda
dün, etin, yağın, pendirin bol olması ve
s. arzulanmışdır. Bayram günlerinde ' hamı özüne teze paltar alar, teze paltar
tikdirer, qız-geline teze çekme, qırmızı
qız-geline bayram donluğu üçün ip eyiren cehreye, evde güzeranhq remzi olan don geydirerdi.
Novruz adetlerinde ulu babalarımı
. nelıreye, "qonça güllü”, "xonça' güllü" xazın en müdrik dünyagörşü, hümanist balılar toxuyan xanaya neğmeler qoşulxışlan, helim, qayğıkeş tebieti özünü
muşdur.
Novruz neğmelerinde erken tesev-. gösterir. Bu nümunelerde xalq gigiyena
şının ehemiyyeti, onun tebliği, yaxşılıq,
vürler, tebiet varlıqlanm insan cildinde
tesevvür etmek kimi animist baxışlar Öz xeyirxahlıq, Veteni sevmek ve s. kimi
yüksek me'neviexlaqi keyfiyyetler eks
eksini tapmışdır.
Bayramın bütün etnoqrafik çizgileri
olunmuşdur.
Novruz bayramımn daha şen ve ten
Novruz neğmelerinde öz eksini tapmış-
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teneli keçirilmeşinde Novruz temaşaları
Asır çerşenbe daha tenteneli keçili
lerdi. Novruz şirmleri bişiriler, zonçalar
ve oyunları xüsusi yer tutur. "Ekende
bezeyerdiler. Novruz bayramının xalq
yox» biçende yox, yeyende ortaq qardaş",
gigiyenasmı öyrenmek» el arasında seli*
"Kos-Kosa", "Kendirbaz" ve "Sim pelvaqesahman, temizlik yaratmaq basımın
m" tamaşalan, onlarla xalq oyunları
Novruz şenlikleri barede tesevvürlerimidan xeyirli rolü çox olmuşdur. Anr çer
zi daha da genişlendirir. Yazın gelişimi, şenbeye qeder ev-eşiyin bütün çirkli palaz-xalçası temizlenmeli, pal-paltar yusabırsizlikle gözleyen xalq "Kos-kosa"da
yaratdığı remzlerde öz^isteyim duzlu bir yulmah, keçeli, demirovu, il yarası olan
lar müalice edilmeli, hamı bayramı sağ
gülüşle» maharetle ifade edir.
Novruz etnoqrafik heyatı Azerbaycan lam ve gümrah qarşılamali idi. Axır çerxal(^ı üçün aedyyevi olan sırf milli elat ^jgenbe ve Novruz günleme qeder apanlan bütün bu temizlik işlerinin sağlamlıhayatıdır. O, her cür dini-mistik ve mülğa böyük müabet te’siri olmuşdur.
kedar debdebesinden uzaqdır. Bu heyat
Bazarlar qabağına yumurta döyüşbütövlükde M.P. Vaqifin obrazlı şekilde
dürenler yığışır, "serin su var, aerveri'^
ifa£e etdiyi:
deyenler su bardaqlarina qırmızı bağlaXalq batıb şeker*, noğuia, qende,
yıb, yene meydana çıxardılar. Evlerde,
Bizim evde cu tf, zoğaldayozdur meydançalarda, hazarlarda Yazın remzi
deyen Azerbaycan kenetlisinin etnik-felsefi dünyasıdır. Novruz şenlikleri, deb olan semeni göyerdiler, taxçalara, röfledebeden ÇOX, tebüliyi, semimiliyi ile se- , re düzülerdi. İl hemin günlerin müeyyen
aaatında tehvil verilerdi. Köhne teqvime
ciyyevidir. Novruz Azerbaycan kendlisigöre her il bir hayvan üstünde olardı.
mn torpağa, onu sevmeye, ezizlemeye,
Novruz erefesinde ilin hansı heyvan üste
torpaqdan daha bol ne'met götürmeye
tehvil verilmesi, onun şerhi etrafında
çağıran emekçi xalqın bayramıdır.
uzun-uzadı mübahiseler olardı.
Ele ona göre de xalq axır çerşenbede
Novruzda Bayram süfresi açılardı.
şara yandırar, xonça düzelder, tonqal
Buraya esasen milli yemekler, aş» mili
qalayar, here bacardığı kimi Novruza
şirniyyat, govurğa, lepe ve s. qoyulur,
hazırlıq görerdi.
Evlerde, heyetlerde temizlik işleri gö süfrede şam yandınlardı. Xugeber milli
regionlarda yetişen mehsullardan ibaret
rüler, bağlar, baçalar sahmana salınar,
ağaçların, gül kollarının artıq zoğlan ke- olur l- badam, püste ve s. süfreleri bezesiler, xalça-palaz yuyulardı. Ağaç dibleri yirdi umumiyyetle, süfrede yeddi cür
meyve olardı.
bellener, su andan temizlener, bağlar
: Bayram süfresi Novruzun şamlan
sulanardı. Uşaqlara heyva, findıg ağa
yandirildıqdan sonra açılardı. Ailenin
cından göz muncuğu düzeldiler, hetta
mal*qaramn buynuzundan bele muncuq- bütün üzvlen süfireye oturar, bayram xölar, qırmızı eşgi asılardı. Heyet*bacalar- * reklerinden yeyerdiler.
Novruz axşamı tüfeng atmaq da debda üzerrik yandınlar, oğul-uşag üzerrik
de idi.
tüstüsüne verilerdi. Analar, neneler»
Bayram axşamı bacalardan torbalar
oxuyardılar: '
sallanar,
qapılara papaq atılar, uşaqla■Üzerrikaen hamsan,
nn
şen
neğme
sesleri bir-birine qanşarCemi derde davasan
Ûzerrikler çırtdasuı
dı.
Yaman gözler pvrtdasm
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