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ФОЛЬКЛОРНЫЕ ТРАДИЦИИ ЛЕЗГИНОВ, ВХОДЯЩИХ В ЭТНОСРЕДУ 

ИСМАИЛЛИНСКОГО РАЙОНА 
 

Резюме  
В статье лезгины, которые входят в этносреду Исмаиллинского района, сначала были охарак-

теризованы как автохтонный народ, относящийся в Шахдагскую группу. Была дана информация об 
Исмаиллинских селах, где сегодня живут лезгины и о том, чем они занимаются. В работе замечено, 
что лезгины независимо от места жительства более склонны к компактному проживанию и к консер-
ватизму в своих традициях. Еще в статье особое внимание уделено лезгинским баяты(баядр), которые 
отличаются жанровыми, тематическими, идейными и другими особенностями и занимают важное 
место в лезгинском фольклоре. Кроме этого к исследованию были привлечены народные песни, по-
словицы и загадки лезгин. 
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FOLKLORE TRADITIONS OF LEZGHINS IN ISMAYILLI ETHNO-SPHERE 

Summary 
In the article, the Lezgins included in the Ismayilli etnomuhty were first described as an autoxton 

nation belonging to the Shahdag group and information about Ismayilli villages and occupations of the 
representatives of this unique nation. The study notes that the Lezgians who are always inclined to live 
compactly are more conservative in their traditions. The article focuses on the Lezgi bayat (bayadr). Their 
genre, theme, idea, and other artistic attributes show how important this folklore pattern plays in Lezgi 
folklore. In addition, Lezgi folk songs, proverbs and puzzles were also included in the study. 
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Ləzgilər Azərbaycandakı Qafqaz mənşəli xalqlar arasında sayca ən üstün mövqedə 
olanıdır. Onlar İsmayıllı rayonu ərazisində azəri türkləri və lahıclardan sonra sayca üçün-
cü yerdədirlər. Antik və ərəb müəlliflərinin fikrincə, müasir Dağıstan xalqlarının, o cüm-
lədən ləzgilərin əcdadları “gellər”, “leklər”, ”lakzlar” və bu qəbildən olan etnoslar olmuş-
dur. Ləzgilərin ilk dəfə etnoqrafik səciyyəsini vermiş rus alimi Zeydlits onları “ağıllı, cə-
sur və mərd” insanlar adlandırmışdı (6) 

Ləzgilərin böyük hissəsi İsmayıllının Qalacıq, Sumağallı, İstisu, Qurbanəfəndi 
kəndlərində kompakt şəkildə yaşasa da, müəyyən bir qismi pərakəndə halda İsmayıllı şə-
hərində, Çayqovuşan, İvanovka, Mücühəftəran, Uştalqəşlaq, Qubaxəlilli, Külüllü, Kürd-
maşı, Ruşan, Qalagah, Şəbyan və b. kəndlərində yerləşmişlər. Ləzgilər harda yaşamaları-
na baxmayaraq, kompakt yaşamağa meyillidirlər.  

Ləzgilər əsasən heyvandarlıqla məşğul olsalar da, bəzən aralarında mis qab qalay-
çılarına da rast gəlinirdi. Qadınlar arasında təbii üsulla boyadılmış yerli yun xammalı əsa-
sında corabçılıq və xalçaçılıq sahələri geniş yayılmışdır  

Zəngin və özünəməxsus folklor ənənələrinə malik ləzgilərin İsmayıllı rayonunda 
yaşayan nümayəndələrinə aid folklor örnəkləri çox az miqdarda toplanmış, ara-sıra yerli 
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rayon qəzetində çap olunmuş, amma elmi əsaslarda öyrənilməmişdir. Bu işlərin bir qismi 
məhz keçən əsrin 90-cı illərindən görülməyə başlanmışdır. İsmayıllıda yaşayan ləzgilərin 
folklor örnəklərindən bir qismini yorulmaz tədqiqatçısı Sədaqət Kərimova toplamışdır. 
Şair və jurnalist Adıgözəl Vəlbinəlinin “Bir tarixdir Qalacıq”(5) adlı kitabında ləzgilərin 
tarixi, dili, mədəniyyətindən və s. məsələlərdən geniş formada söz açılmışdır. 

İsmayılı rayonunun Qalacıq kəndindən ziyalı Bəxtiyar Rəhimov yazır: “Etnoqrafik 
baxımından böyük maraq doğuran Azərbaycanda qədim dövrlərdən yaşayan müxtəlif 
xalqlar ölkənin mədəniyyətinə, adət-ənənələrinə, incəsənətinə layiqli töhfə vermiş, əlvan 
bir xalçanın naxışları kimi bir-birinə uyuşmuşlar”(4,233). Burada milli yeməklərdən tut-
muş, həyat tərzinə, adət-ənənələrə kimi hər şey maraq doğurur. Bəzi ləzgi evlərində di-
vardan keçi buynuzları asılardı. Bunu müəyyən qədər ləzgilərin vaxtilə çoxallahlılıq əqi-
dəsində olduqlarını və keçinin yenilik rəmzi kimi sayılması ilə bağlı qədimlərdə mövcud 
olmuş inanclarla izah etmək olar. Ləzgi evlərində çaxmaqdaşları göz sataşan yerlərdə qo-
yulardı, bunu da ləzgilər keçmişdə od almaq yaxud bədnəzərdən qorunmaq üçün onların 
əsas vasitə olması ilə əlaqələndirirlər.  

Ləzgilərin folklorunda mərasimlər, epik və lirik növə aid nümunələr əsas yer tutur. 
Ləzgilərin mərasim folkloruna mövsum və məişət mərasimləri daxildir. Onların mövsümlə 
bağlı əsas mərasimləri baharın gəlişinin qeyd olunmasıdır. Bu bayramı ləzgilər “Yaran su-
var” adlandırılar. Bayram əvvəllər təntənəli keçirilməsə də, qonşuluqlarında yaşadıqları 
azərbaycanlıların, həmçinin Novruz bayramı və ilaxır çərşənbələrin qeyd olunmasının geniş 
təbliğinin təsiri ilə ləzgilər də bu ümumxalq bayramı daha təntənəli keçirməyə başlamışlar. 

Toy mərasimləri çoxmərhələli idi. Ailədə həlledici söz kişiyə məxsus olsa da, mü-
əyyən məsələlərdə məsləhətsiz olmur. Oğlan, yaxud qızın evlənməsi valideynlərin məslə-
həti olmadan baş tutmur. Oğluna kiminlə evlənməsi təklifi adətən valideynlərindən gəlir. 
Əgər oğlanın öz gözaltı etdiyi qız varsa, bu ailədə müzakirə edilir. Əvvəlcə qadınlar qız-
gördüyə (“ruş akun”) gedir, daha sonra razılıq üçün təkrar gedir, qız üçün üzük və baş 
yaylığı aparırlar. Müəyyən müddət sonra oğlanın yaxın qohumları nişan bazarlığı aparar, 
xonça mərasimi (“qırartun”) keçirilir, şirni paylama (“qimin pay”) olur. Qızlar üçün baş-
lıq pulu alınır. Onun məbləği çox zaman oğlan evinin maddi imkanlarına uyğun müəy-
yənləşdirilir. Nişan mərasimi “nişan ktun” adlanır. Başlıq pulu “niged pul”, yəni yol pulu 
adlanır. Qapıdan asılmış qırmızı örpək hər kəsə dəvət deməkdir, heç kim dəvət gözləmir. 
Maddi yardım kimi “payar” yığılır. Gənc qızlar rəqsə dəvət edildikdə adətən onlara göz 
qoymaq məqsədi olur. Qız imtina edə bilməz. (8) 

Ləzgilərdə evlilkdə mühüm şərtlərdən biri qızlar üçün qoyulmuş yaş həddidir: qız-
ları 16 yaşdan tez ərə vermək olmaz. Qız toyu çox yığcam keçirilir, toy keçirilərkən ora 
bazarlıq (geyim və şirniyyat) aparılır. Gəlin köçməzdən qabaqkı gecə qızgildə ayrılıq aşı 
bişirilir. Qız ata evini tərk edəndə ata ocağını mütləq şəkildə öpür. Gəlini aparan atın cilo-
vunu dayısı tutur. Gəlin həyətdən çıxanda dönüb ata evinə baxa bilməz, bu onun gözünün 
ata evində qalmasını və ər evinə həvəssiz getməsi kimi yozulur. “Gözü ata evində qalan 
qızın bəxti yaxşı olmaz, xoşbəxtlikdən uzaq olar və ata evinə geri dönər “ deyə düşünür-
lər. Gəlin ata evinə son dəfə yalnız güzgüdən baxa bilər. (7). Qızı aparmağa gələnlərdən 
kimsə nə isə xırda bir əşya, bəzən də toyuq-cücə oğurlayır. (3) Gəlin naxırın kəndə qayı-
dan vaxtı gətirilir. Gəlin əlini bəzən 1 bəzən də 3 dəfə una batırıb gəldiyi evin girişində 
divarı unlayır, bu bərəkət rəmzi kimi qiymətləndirılır. Azərbaycan toylarında olduğu kimi 
qab sındırma adəti ləzgilərdə də var, çünki əski inanclara görə bəd ruhlar evin kandarında 
olur. Qab sındırmaqla bir növ həmin bəd ruhlar qovulur. Ər evinə gətirilən gündən 3-4 
gün sonra qonşu qadınlar gəlini bulağa aparardılar. Sonradan yaxın qohumları qızı öz ev-
lərinə qonaq çağırırlar. (9) 



Dədə Qorqud ● 2020/I                                                                                                                                                                            130 
 

Oğlan toyundan qabaq qız evində onun cehizi siyahıya salınardı. Oğlan toyu aşıq-
sız olmazdı. Atçapma və gülləatma yarışı keçirilərdi. Bu zaman qayalıqda düzülmüş boş-
qablar hədəfə alınardı. Hər vurulan boşqaba görə mükafat verilərdi. Toylarda ancaq yaşlı 
kişilər iştirak edirlər. Ən çox dolma, bozbaş, kabab və bəzən də çoban aşı bişirilir.(8)  

Ailədə yeni doğulan körpəyə 3 gün müddətində ad qoyulur və bu, ailə daxilində 
xüsusi qeyd olunur. Uşağın ilk dişini çıxarması da ailədə təmtəraqla qeyd olunur, bu mü-
nasibətlə hədik bişirilir.(9) 

Ləzgi mərasimlərdən biri də ziyarət mərasimləridir. Ləzgilər Həcc ziyarətini ən üs-
tün ziyarət hesab edirlər. Həcc ziyarətindən sonra ən böyük ziyarətgah Həzrət Babanın 
qəbridir. Belə bir inam var ki, bu ziyarətgaha 7 dəfə gələn şəxs Həcc ziyarətinə getmiş he-
sab olunur. Pirlər və övliya qəbirləri ləzgilərin ziyarət etdikləri yerlərdir. Qalacıq kəndin-
də Pir Davud baba, Hacı Vəzirxan əfəndinin qəbirləri ziyarətgahdır. Pirlərə gedənlərin 
arasında qadınların sayı daha çoxdur. Bu da qadınlarda hissi-emosional idrakın, cadu və 
ovsun kimi ayinlərə inamın daha güclü olmasında irəli gələn məsələdir. Qalacıq kəndinin 
içində böyük bir daş piri də var. Onun içindəki oyuqda vaxtaşırı yığılan sudan dəri xəstə-
liklərində, o cümlədən dəmrov xəstəliyində istifadə edirlər.(8)  

Ləzgilər arasında da əski inancların təsiri ilə yaranmış və hələ də gücünə inamın ya-
şadığı ovsun, alqış və qarğışlar da çoxdur. Alqışlara aşağıdakı nümunələri göstərmək olar: 

Ви кIвачик берекат хъурай. -Qədəminlə bərəkət gəlsin. 
Вахъ ирид арха хъурай.-Yeddi arxan olsun. 
Ви ракIар бахтуни гатурай. -Qapını xoşbətlik döysün.  
Alqışlarla bərabər qarğışların ( ləzgi dilində “cеперар”) öz yeri vardır: 
Вун Гъцари негьрай!-allahın nifrətinə gələsən. 
Вун чиле гьатрай!-Yerə girəsən. 
Ву кIвал Аилагьди чIуррай!-Sənin evini Allah dağıtsın. 
Вун иридаз фий!- Yeddi ərə gedəsən.(1,146-147) 
Sonuncu qarğış xüsusi effektə malikdir: ləzgi qadınları arasında bəyənilməyən və 

xoşagəlməyən bir iş qadının bir neçə dəfə ərə getməsi kimi bədduadan ağır qadın üçün 
ikinci bir bəddua düşünmək olmur. İstər alqış, istərsə də qarğışlar uyğun olaraq müsbət və 
mənfi emosiyaları özündə daşımaqla həm də onu dilə gətirən adamda həmin alqış və qar-
ğışlardakı mərama bir inam da yaranır. 

İsmayıllı rayonundakı ləzgilərin çoxlu nağılları, rəvayət və əfsanələri, atalar sözləri 
və məsəlləri, mahnı və bayatıları vardır. Epik janrlar arasında mühüm yerə malik rəvayət-
lərə aid bir nümunə Nadir şahın Dağıstana yürüşü ilə əlaqədardır. Həmin rəvayət belədir: 
“ Nadir şah 10 min qoşunla Dağıstana hücum edir və buradakı yeganə şiə müsəlmanların 
yaşadıqları Misgincə kəndinə gəlir. Burada onun bir qardaşı yerli əhali tərəfindən öldürü-
lür. Onunla bərabər Dağaıstana gəlmiş bacısı nəyin bahasına olursa olsun qardaşının inti-
qa-mını almağa çalışır. Nadir şah bacısını bu işdən çəkindirməyə çalışsa da, o öz istəyin-
də qalır və yerli əhalidən bu qisası alır” (1,151)  

“Mani” adlanan Perizada”, “Muleyli”, “Alagözlü kimi ləzgi mahnılarının əksəriy-
yətinin melodiyası Azərbaycan xalq mahnılarının təsiri altındadır. Məsələn, Azərbaycan 
xalq mahnısı  ” Bu leyli” mahnısna həm adı, həm melodiyası baxımından bənzəyən “ Mu-
leyli” ləzgi manisi (ləzgicə “ dağ çiçəyi”) nümunə göstərmək olar. “ Alagözlü” manisin-
dən bir parçaya baxsaq, sevgilisi ilə hər bir zaman yanaşı olmaq istəyən qəhrəmanı heç nə 
qorxutmur, istər duman gəlsin, istər ləzgilər arasında “mel” adlanan iməcilik keçirilsin:  

Циф атункиI низ къайгьу я 
Ай алагуьзли, алагуьзли. 
Пака ярдин мел нIахь айтIа. 
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Чан , алагуьзли, алагуьзли. 
Пака ярдин мел нIахь айтIа. 
Чан , алагуьзли, алагуьзли(1,144). 
 
Duman gəlsə,qayğı çəkən mən olacam. 
Ay alagözlü,alagözlü. 
İməcilikdə səninlə mən tən olacam. 
Can alagözlü,alagözlü. 
İməcilikdə səninlə mən tən olacam. 
Can alagözlü,alagözlü. 

Lirik növün ləzgilər arasında yayğın bir janrı –bayatı janrı haqqında aşağıdakıları 
söyləmək mümkündür: Ləzgi bayatılarında (ləzgilər öz bayatılarını “bayadr” adlandırır-
lar) tez-tez dağ və dərə obrazlarına müraciət diqqət çəkir: 

Ləzgi bayadrlarında ənənəvi müraciət obyektlərinə nümunə olaraq S.Kərimovanın 
(2) İsmayıllının Sumağallı kəndindən Şirinova Şivan Salman qızından topladığı bayatıla-
rın birində yarının dərdiyi yonca gülünün qurumasını şanapipiyə söyləyən lirik qəhrəman 
sevgisində hər zaman sadiqliyindən söz açılır: 

Ярди атIай инжи векьер 
Кьуразава я зардин къуш. 
Вун цIай кьуна кайитIани, 
За вакай вил атIудай туш. (1,146) 
 
Yarım dərən yonca gülü 
Quruyur ki, şanapipik, 
Yar odlanıb yansam belə, 
Əl çəkmərəm birdəfəlik. 

Ləzgilərin foklorunda hər bir xalqın folklorunda olduğu kimi atalar sözlərinin xü-
susi yeri vardır. Əsasən ləzgi dilində söylənən “bubaurin qafar”, yəni atalar sözləri gün-
dəlik həyatın müxtəlf sahələrini əhatə edir.  

Öz düşüncələrində ehtiyatlı olmağın vacibliyi  
“Чурадан аб экел ракIебайзи лумир. 
–Özgəsini eşit, öz fikrini açma”, çox danışan insanın nitqində çox çaşdığını  
“Пара рахадйди, пара акахьда. 
–Çox danışan çox çaşar”, düşünüb danışmağı  
Və Ниснилай экъерIай ракъинни рим гидар.  
–Sözü bişir sonra de”, yersiz hərəkətin sonunun peşmançılıq olduğu  
“Алачир чкадак хъуредай кас, ахирди ишеда.  
–Yersiz gülməyin axırı axlamaq olar” atalar sözləində görmək olur. Ləzgi atalar 

sözləri arasında xüsusi maraq doğuran nümunələr az deyil:  
“Ажуз ламрал кьвед акьахда.  
–Aciz eşşəyi iki nəfər minər”,  
“ЧуьхетI папаз пIиркь этем канда.  
–Pinti arvada kor ər lazımdır”,  
"Рахаз алакь заватIа яб гузни алакь  
-Danışmağı bacarırsansa, dinləməyi də bacar”  
“Бармак алукIна лугьуз кьимиз къведаз 
–Papaq qoymaqla başa ağıl gəlməz “. 
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Ləzgi bayadrlarında tez-tez səslənən “dağ” sözü atalar sözlərində dayaq , arxa kimi 
mənalandırılır. Məsələn, Дагъдизни далу кIанда.-Dağa da arxa gərəkdir. (1,148-151) 

Ləzgilərin epik folklor örnəkləri arasında tapmacalara (ləzgicə “imuça maçar”) da 
rast gəlinir: Tapmacalara xas olan ənənəvi eyhamlı söyləmə özünü göstərir:  

Епини яд хъваз , Дана дак Iбаз (хьами) 
–İpindən su içər, dana şişər.(qarpız) 
ЯнIа тIуб туп Тавур сиб акъайдач (мудратI)  
–Qulağına barmaq salsan,ağzın açar (qayçı) 
МичI куру цIегьер къугъада (кIалар) (1,147) 
–Qaranlıq tövlədə keçilər oynamağa növbədə (qovurğa) 
Ləzgi folkloruna aid qeydlərimizin sonunda əldə etiyimiz bir neçə nəticəni diqqətə 

çatdırmaq istərdik: 
 Ləzgilərin fooklorunda , xüsusən də mərasimlərində azərbaycanlıların və digər 

qonşulqda yaşayan xalqların təsiri hiss olunur 
 Ləzgilərin məişətində digər xalqlardan fərqli olaraq dillərinə və gündəlik adət-

ənənələrə münasibətdə mühafizəkarlıq daha güclüdür 
 Azsaylı xalqlar arasında ləzgilər milli identikliyini qoruma instinkti daha güclü 

olan bir xalq təəssüratı yaratmaqla bərabər, dillərində də daha güclü dillərin, o cümlədən 
Azərbycan dilinin təsiri daha az hiss olunur 

 Ləzgilərin folklorunda sözlü və musiqili janrlar arasında ləzgi xalq mahnıları, 
bayatılar, atalar sözləri, tapmacalar daha çox nümunələrə rast gəlinir 

Nümunələr əksər vaxtlarda ləzgi dilində söylənsə də, digər qonşu xalqlardan əxz 
edilmiş nümunələrdə əsasən də Azərbaycan dilindən daha çox istifadə olunur. 
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