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– Atəş müəllim, Novruz 
ənənəsinin kökü tarixin hansı 
mərhələsinə gedib çıxır? Sizcə, 
bayram çərçivəsində bir sıra 
inancların həyata keçirilməsi 
həqiqətə uyğundurmu?

– Novruz bayramının tarixi ilə 
bağlı çox mübahisəli məqamlar 
var. Müəyyən tədqiqatçılar onu 
Zərdüştilik ilə bağlayır. Amma 
bunu tamamilə Zərdüştiliklə 
əlaqələndirmək doğru olmaz. Hətta 
Şumer mənbələrində, abidələrində, 
dastanlarında mindən artıq kəlmələr 
ki, qədim türklərə məxsusdur. Bunu 
əsas götürüb Şumer mədəniyyətinin, 
bizim əcdadlarımızın yaratma-
sı haqqında düşüncələr, faktlar, 
sübutlar var. Ona görə də məsələyə 
Şumer dövründən baxsaq, onlarda 
təbiətin ölüb-dirilməsinin şəninə 
mərasimlər keçirilərdi. Təbiətin 
ölüb-dirilməsi ildə iki dəfə baş verir. 
Dirilmə bahar bayramıdır. Yazda bu 
törənlər keçirilir. Təbii ki, o vaxtlar 
bu Novruz şəklində deyildi, təbiətin 
oyanması, baharın gəlişi ilə bağlı idi. 
İkincisi isə payız dövrüdür. Sentyabr 
ayının təxminən 22-23-də keçirilərdi. 
Dirilmə ilə yanaşı, ölmənin də 
şəninə mərasimlər keçirilib. Hətta 
bu bəzi xalqların mədəniyyətində 
bu günə qədər davam etməkdədir. 
Məsələn, İsraildə sentyabr ayı Yeni 
ildir. Ekvatordan cənubda yaşayan 
xalqların həyatında, yəni bir çox 
mədəniyyətlərdə bu məsələlər, 
bunun izləri yaşanılır. 

Novruz bayramı dialektikası 
var idisə, dünya mövcud olandan, 
Yerin Günəş ətrafında dövr etməsini 
insanlar hiss etdiyi andan mən 
deyərdim ki, bu bayram keçirilir. 
Çünki Yer Günəş ətrafında bir illik 
dövriyyədən sonra, ekvator xəttində 

yaz bərabərliyi nöqtəsi var. Bunu 
astronomlar yaz bərabərliyi nöqtəsi 
adlandırır. 23 dərəcə, 27 dəqiqə, 
həmin o nöqtədə olan Günəş 
artıq şimal yarımkürəsində hesab 
olunur və gecə-gündüz bərabərliyi 
əmələ gəlir. Min illər insanlar bunu 
müşahidə ediblər, lakin yazı olma-
yan dövrdə bunu şifahi yaddaşlarda 
saxlayıblar. Ona görə də bunlar 
şifahi şəkildə daşınıb və hər il təbiət 
dəyişdikcə insanlar da bunu qeyd 
ediblər və bu adət unudulmayıb. 

Yəni bu dialektika hər il davam etdiyi 
üçün, ənənə yaşayıb və bu günə 
qədər gəlib çatıb. 

Zərdüştlikdə oda xüsusi bir 
münasibət var idi. Bu, təkcə Nov-
ruzla bağlı deyildi, ümumiyyətlə od 
təlimi ilə bağlı Zərdüştlükdə bunun 
xüsusi yeri, fəlsəfəsi olub. Odun 
müqəddəsləşdirilməsi, yüksək 
mənəvi bir dəyər kimi qorunub 
saxlanması insanlığın ona olan 
münasibətindən doğurdu. Çünki 
od insanın həyatında sıçrayışlı bir 
inkişaf, irəliyə doğru bir addım idi. 
Bu mənada da, görünür, Zərdüşt 
təlimində bu tamam başqa bir 
şəkildə qəbul olunub. Amma biz 
əgər bu gün odun üstündən atlanı-
rıqsa, deməli o zərdüştiliklə bağlı 
olan məsələlər artıq aktuallığını 
itirir. Çünki, Zərdüştl təlimində odu o 
qədər yüksək, müqəddəs bir varlıq 
hesab edirdilər ki, onun üzərindən 
nəinki atlanmaq, ona toxunmaq belə 
olmazdı. Deməli, Novruzun tarixi 
daha qədimdir. 

Şumer mədəniyyətində, bəlkə 
də ondan da əvvəlki dövrlərdə bu 
dialektikanı, insanlar Yerin Günəş 
ətrafında dövr etməsini hiss etdiyi 
zamandan təbiətin dəyişilməsini bu 
şəkildə qeyd ediblər. Ona görə də 
bunun yazılı tarixi yalnız X əsrdən 
sonra bizə bəlli olub. Bu tarixdən 

sonra daha çox Novruz şəklində ol-
ması, bu adı daşıması bu da Səlcuq 
hökmdarı Məlik şahın adı ilə bağlı-
dır. Buna Cəlali təqvimi də deyirlər. 
Bu, daha çox XI əsrə təsadüf edir. 

Yazılı mənbələrdə Novruzun 
rəsmi olaraq bayram kimi elan 
edilməsi və mart ayının 21-nə 
düşməsi artıq yazılı mənbələrdə 
var. Ömər Xəyyamın, Əbu Reyhan 
Əl Biruninin birgə iştirakı ilə, alimləri 
başına toplayan Səlcuq hökmdarı 
Məlik şahın vəziri Nizamül Mülk də 
bu komissiyada olub və belə bir 
cədvəl hazırlanıb. Həmin cədvəldə 
fəsillərin dəyişməsi 4 fəsil kimi 
müəyyənləşdirilir. Novruz bayra-
mının da gəlişi, yeni ilin başlanğıcı 
kimi mart ayının 21-i qeyd olunur. 
XI əsrdən etibarən biz bunu yazılı 
mənbələrdə belə bir rəsmi bayram 
statusunda olduğunu bilirik. 

Amma müxtəlif dinlərin, 
təlimlərin bu bayram üzərində izləri 
var. Məsələn, zərdüştilikdə oturaq 
əkinçiliyə keçməyimizi simvolizə 
edən səməni cücərdilməsi adəti var. 

Bilirik ki, türklər köç halında yaşa-
yıblar, yaylaq və qışlaq mədəniyyəti 
var. Oturaq həyata daha çox 
onlar qərar veriblər. Oturaq dövrün 
əkinçilik mədəniyyətinin başlanması-
nı göstərən bu əlamətlə bağlı bilgilər 
var. Təbii ki, insan inancsız, inamsız 
yaşaya bilməz. İnsanın gələcəyə 
doğru fikirlərinin, ideyalarının real-
laşması üçün mütləq inam olmalıdır. 

Qədim, ibtidai insan mifologiyasında 
ümumiyyətlə yalan yox idi. Orada 
insan hər bir şeyi doğru qəbul edirdi. 
Təbiətdə olan bütün dəyişilmələrə 
təsir göstərmək üçün ovsunlarla və 
s. fövqəltəbii bir varlıqlar şəklində 
cilddəyişmə, heyvan cildinə girərək 
təsir etmək və yaxud hansısa bir 
maskaların taxılması, tilsimlərin 
olması – bunlar hamısı insanların 
inandığı fövqəladə vasitələr idi. Bu 
ovsunlar, tilsimlər vasitəsilə təbiətə 
təsir göstərmək istəyir və bunu 
öz həyatları üçün faydalanmaq, 
pis olanlara qarşı durmaq, onlara 
müqavimət göstərmək məsələsi 
kimi düşünürdülər. Bu səbəbdən 
ona tamamilə inanırdılar. Həmin 
inanclar da sonralar illər boyu 
insanların yaddaşında qalıb və bu 
günə qədər də davam edib. Amma 
bunun icrası estetik baxımdan 
özünü daha çox göstərir. Məsələn, 
mən deyərdim ki, papaq atmaq 
mərasimi qədim ənənəyə bağlıdır. 
Bu, ruhların imitasiyası qismində 
həyata keçirilən bir adətdir. Dünyası-

nı dəyişən adamın payını aparmaq 
üçün insanlar qapılara üzü örtülü 
qara paltarda gələrdilər, həmin 
ruhun payı adında kasa salmaq 
kimi belə bir icra olunan mərasim 
var idi. Gəlib qapını döyərdilər və 
gizlənərdilər. Üzləri də görünməzdi, 
payı alıb aparardılar. Pay da dənli 
bitkilərdən ibarət olardı. Həmin 
bitkiləri əkin sahələrinin kənarına, 

taxılın, məhsuldarlığın inkişafı, 
gələcəyi üçün sanki qurbanvermə 
aktı kimi, dənli bitkiləri, onların 
cücərdilməsi, taxılın meydana 
gəlməsi üçün səpərdilər. Bu şəkildə 
icra olunardı ki, məhsuldarlıq, bolluq 
olsun. Bunun bir əlaməti olaraq 
qəbr üstünə aparılan bəzi bayram 
bişintilərimiz var. Bəzən insanlar 
bunu yanlış başa düşürlər ki, guya 
orda olan yetim, kimsəsiz uşaqlar 
üçün pay aparılır. Əslində, bu da bir 
qurbanvermənin pay məsələsində 
olan bir məqamı idi. Məzar üstə 
aparılan ruhun payının ona qurban 
verilməsi, aktı kimi icra olunurdu. 

Bunların hamısı o dövrdən bir 
həqiqət kimi icra olunub. İnsanlar 
inanırdılar ki, ruhlar bayram vaxtı 
evlərə gəlir. Ona görə də bu bay-
ramı keçirəndə ruhları qarşılamaq 
üçün məşəllər, tonqallar yandırar-
dılar. Bilirdilər ki, ruhlar gələcək və 
baş çəkəcəklər. Buna görə də nəinki 
dirilər üçün, hətta ölülər üçün də 
bayram qeyd edirdilər. Bu ənənə 
indiyədək davam edir. Bizim qəbir 
üstə getməyimiz ölüləri, əcdadları 
yada salmağımız və s. var. Bu gün 
bunun icrasını estetik, yəni əyləncə 
şəklində görürük. Ona görə də bu 
inancların bu gün tamamilə insan-
ların şüurunda o şəkildə qalması 
mümkün deyil. Çünki dünya, zaman 
dəyişib, insanın dünya haqda 
təsəvvürləri genişlənib və artıq o 
məsələləri əyləncə şəklində həyata 
keçirirlər. 

– Novruz baharın müjdəçisidir. 

– Əlbəttə, Novruz baharın, 
artımın, bolluğun, eyni zamanda, 
yeniliyin, oyanışın müjdəçisidir.
Ümumiyyətlə, ədəbiyyatımızda, 
şeir sənətimizdə, yaradıcı insan-
larımızın həyatında bunun çox 
böyük bir təsiri, əks-sədası var. 
Düşünürəm ki, elə bir şairimiz, yazı-
çımız yoxdur ki, Novruz  bayramına 

şeir, əsər həsr eləməsin. Klassik 
dövrdən bu ənənə var, Nizami-
nin, Füzulinin əsərlərində, yaxud 
Şah İsmayıl Xətainin "Dəhnamə" 
poemasında baharın gəlişi ilə 
bağlı məqamlar var. Müasir 
dövrümüzdə, təbii ki, xüsusən 
1950-ci illərdə yaşamış, o dövrdə 
fəaliyyət göstərmiş sənətkarlarımız 
da bayrama yer ayırıblar. Böyük 
Vətən nüharibəsindən sonra, 
məsələn Səməd Vurğun "Bahar" 
şeiri yazıb. Bu şeirlərin məğzi təbii 
ki, yazın, bolluğun, bərəkətin gəlişi, 
bir bərabərliyin simvolu olması 
kimi özünü yaradıcılıqda göstərirdi. 

İnsanları həyata, yaşamağa daha 
çox ruhlandırırdı. Novruzla bağlı 
təkcə ədəbiyyatımız yox, siyasət 
adamlarımızın da düşüncələrində 
mühüm məqamlar vardı. Bi-
lirsiniz ki, vaxtaşırı onlar üçün 
problemlər yaradılırdı. Xüsusilə 
Şıxəli Qurbanovun Novruz bay-
ramının keçirilməsi ilə bağlı olan 
təşəbbüsləri və Novruz məsələləri 
haqqında böyük tədbirlərin xalq 
bayramı səviyyəsində qaldırılması 
kimi məsələləri təbliğ etdiyinə görə 
təqiblərə məruz qalması bəlli bir 
tarixdir. 

Ümumiyyətlə, təkcə ədəbiyyatda 
deyil, mədəniyyətdə, o cümlədən 
musiqi sahəsində də bayrama 
diqqət ayrılıb, “Novruzu rəqsi” 
çox sevilir. Həmçinin "Yeddi oğul 
istərəm" filmində baharın gəlişi 
səhnəsinin verilməsini, İsmayıl 
Şıxlının "Dəli Kür" romanında daha 
geniş, ən tipik səhnələri xatırlaya 
bilərik. Bir çox adətlər və inanclar, 
hətta bacadan torba sallamaq, yu-
murta döyüşdürülməsi və yaxud qız-
ların öz talelərini müəyyənləşdirmək 
üçün fala baxmaları, su fallarının 
icra olunması kimi ayinlər keçiri-
lirdi. Yeni ilin gəlişi təkcə təbiətin 
oyanması deyildi həm də ruhların, 
təzələnməsi idi. 

– Geridə qoyduğumuz illərdə 
insanlarda bayram coşğusu 
daha çox hiss olunurdu. Sizcə, 
gənc nəsillər bu adəti davam 
etdirib ənənələrimizə sahib 
 çıxacaqlarmı?

– Novruz bayramı haqqın-
da mübahisəli məqamlardan biri 
də o idi ki, ildən-ilə bu bayramın 
keçirilməsi daha təmtəraqlı olmaq-
dansa, əksinə, adətlər səngiyir. 
Düzdür, pandemiyaya qədər 
bayramlar qeyd olunurdu. Heç 
yadımıza gəlmir ki, Sovet dövründə 
ilaxır çərşənbə keçirilsin. Əksinə 
mən düşünürəm ki, gənc nəsil 
bunu daha yaxşı mənimsəyəcək, 
qəbul edəcək. Çünki artıq Qara-
bağ məsələsi bitdi, xalqımız böyük 
qalibiyyət dövrünü yaşayır. Unudul-
muş bir çox adətlərimizin, maraqlı 
məqamlarımızın yenidən dirçəlməsi 
üçün, təbii ki, insanlar öz keçmiş 
ənənələrinə baxacaqlar, xalqın, 
onların babalarının yaşatdığı gözəl 
ənənəni davam etdirməyə borclu-
durlar. Bu bayramın unudulması 
üçün heç bir əsas yoxdur. Hər il 
bahar fəsli gəlirsə, bu dialektika 
hər il baş verirsə bu necə unudula 
bilər. Ona görə də bütün ənənəvi 
mədəniyyətimiz canlanır. İstər süfrə 
mədəniyyətimiz, inanclar, Novruz 
adət-ənənələri, törənləri, festival-
lar, Kosa və Keçəlin iştirak etdiyi 
tamaşaları, hər bir şey ortalığa gəlir. 
Əgər bu şəkildə davam edərsə gənc 
nəsil də bunu görür və bu məsələlər 
onun yaddaşında çox dərin iz salır. 
Əlbəttə, bunların davam etməsi, 
yəni ildə bir dəfə keçirilən Novruz 
bayramı ilə məhdudlaşmamalıdır. 
Çünki bir çox Novruz adətlərimiz, 
çox maraqlı davranış modelimizə 
aid olan ənənələrimiz var – böyük-
kiçik məsələsi, bayramda yaşlıları 
yada salmaq, qohumlarla görüşmək, 
küsülüləri barışdırmaq, sosial 
harmoniya paylaşmaq, kimsəsiz 
insanlara pay aparmaq, sahibsiz 
yurdlara gedib orada tonqallar 
yandırmaq ki, onların da ocaqları 
isti olsun, nəsilləri davam etsin. 
Elə yurdlarımız var idi ki, sahibsiz 
qalmışdı, insanlar oradan didərgin 
düşmüşdülər. Artıq bu illəri Qarabağ 
bölgəsində bütövlüklə, başdan-başa 
bayram tonqalları şölələnəcək. Bu 
coşğu, böyük bir dönüş insanlarda 
düşünürəm ki, dərin bir iz salacaq 
və gənc nəsil bundan ibrətamiz 
nəticələr çıxaracaq. Məhz elə 
gənc nəsil idi ki, Qarabağ uğrunda 
canından keçdi. Əlbəttə, canını 
Vətən, torpaq uğrunda fəda edən 
gənc nəsil əziz tutulan bu, ənənəni, 
bayramı necə unuda bilər, şübhəsiz 
ki, bu davam edəcəkdir.

Müsahibəni apardı: 
Şahxanım ƏLİZADƏ, 

"Xalq qəzeti"

(əvvəli 1-ci səhifədə)

Türklərin ən qədim  
təbiət bayramı

Çin mənbələrində yeni eradan yüz 
illər öncə hunların yazın başlanğıcında 
bahar şənlikləri təşkil etdikləri barədə 
qeydlərə rast gəlirik. Uyğur türklərinin də 
müasir Novruz adətlərlə eyniyyət təşkil 
edən yaz mərasimləri mövcud olmuşdur. 
Qobustan qayaüstü rəsmlərində isə daha 
qədim çağlara aid ilin dəyişməsi ritual-
larının təsviri əks olunmuşdur. Türklərin 
yazın gəlişini elliklə bayram etmələrinin 
kökü və məzmunu qədim “Ərgənəkon” 
dastanında bütün genişliyi ilə öz əksini 
tapmışdır. Burada əsarət altında 
məşəqqətli gün keçirən türk qövmünün 
öz əski yurduna dönüşü yazın ilk günü 
ilə bağlanılır və üç min il əvvəl bünövrəsi 
qoyulmuş adət -- kürədə qızdırılmış 
dəmiri döymə törəni bu gün də ən yüksək 
ənənə statusunda icra olunur. Bu gün də 
müxtəlif coğrafiyalarda yaşayan, fərqli 
inanclara və tarixi-mədəni ənənələrə 
malik olan müasir türk xalqlarının, demək 
olar ki, hamısında yazın gəlişi rəngarəng 
bayram mərasimləri ilə qeyd olunur.

 Novruzun qeyd edilməsinin ən 
qədim qaynaqlarda mühafizə olunmuş 
nişanələri birmənalı şəkildə təsdiq 
edir ki, o, ilk növbədə qədim əkinçilik 
mədəniyyəti ilə bağlı olan yaz bayramı-
dır. Bayramın bütün əlamətləri — tonqal 
qalamaq, səməni cücərtmək, Kosa-
keçi tamaşaları, Günəşi çağırış, Qodu 
ilə qapıları döymək, savaşı saxlamaq, 
umu-küsülüyə son qoymaq, dünyadan 
köçmüşləri yad etmək, yumurta boyamaq 
və döyüşdürmək, yeddi növ nemətdən 
xonça  tutmaq, ev-eşiyi, həyət-bacanı 
yuyub-təmizləmək, bayram axşamı 
ocaqda mütləq qazan qaynatmaq, qapıya 
papaq (yaylıq) atmaq, bacadan xurcun 
sallamaq, qulaq falına çıxmaq təbiət-
insan qarşılaşmasının rituallaşması 
təzahürləridir. Onların heç bir dinlə xüsu-
si bağlılığı yoxdur, əksinə, tarixin müxtəlif 
dönəmlərində Novruz rituallarından bütün 
dinlər faydalanmışdır.

Novruz mərasimlərində 
tonqal

 İlin axır çərşənbəsində qalanan ton-
qalın əcdad kultuna bağlanan bir yozumu 
mövcuddur. Ulu əcdadlarımız hesab 
edirdilər ki, dünyadan köçmüş babalarının 
ruhları ildə bir dəfə öz nəvə-nəticələrinə 
baş çəkməyə gəlirlər. Ata-baba ruhlarının 
gəlişinin vaxtı İlaxır çərşənbəyə düşür. 
İnsanlar çoxlu odun, çır-çırpı toplayır, bö-
yük tonqallar qalayırlar ki, ətraf işığa qərq 
olsun, gecənin zülməti ərisin, ata-baba 
ruhları yurdlarını asanlıqla tapa bilsinlər. 

Əgər onlar görsələr ki, nəsilləri yaşayan 
evlərdə ocaqlar sönüb, elə başa düşərlər 
ki, qoyduqları adət-ənənələr unudulub, 
övladlarına qalan var-dövlət göyə sov-
rulub, hər şey məhv olub. Övladlarından 
küsərək qayıdıb gedərlər və bir də o 
tərəflərə gəlməzlər.

 Görsələr ki, ocaqlardan tüstü gəlmir, 
xörəklər bişirilmir, nəvə-nəticələri deyib-
gülmürlər, ac-yalavacdırlar, küsülüdürlər, 
onda da inciyər və bir də oralarda 
görünməzlər. Məhz bu inama görə, 
İlaxır çərşənbə axşamı tonqallar qalanır, 
şənliklər keçirilir, umu-küsü aradan götü-
rülürdü. Doğrudan da, dünya xalqlarının 
çoxunda özünə yer almış tonqal ətrafında 
ayinlər keçirmək bütün hallarda ötən 
günlərin, keçmiş nəsillərin yad edilməsi 
ilə bağlanır.

Yumurta boyama
Yumurta – törənişin, təbiətin oyanma-

sının, həyatın təzələnməsinin, cansızın 
canlanmasının simvoludur. Yumurtaları 
boyamaq və onları döyüşdürmək ənənəsi 
çox əski çağlardan qalmışdır. Adətən, 
yumurtaların boyanmasında və Nov-
ruz xonçasının hazırlanmasında yeddi 
rəngdən istifadə edirdilər. Bu rənglərin 
hər birinin türk simvolikasında öz mənası 
və yeri vardır. Əski türklərdə dünyanın 
dörd istiqamətinin hər biri ayrıca rənglə 
ifadə edilmişdir: Quzey (şimal) -- qara, 
güney (cənub) – qızıl (qırmızı), doğu 
(şərq) -- göy, batı (qərb) -- ağ. Coğra-
fi adlarda da rəng simvolikasına rast 
gəlirik: Qara dəniz, Ağ dəniz, Qısıl dəniz, 
Göy göl, Göycə gölü, Qaradağ, Qara-
bağ. Eləcə də türk soylarının adında 
rənglərdən istifadə edilirdi: Ağ hunlar, Boz 
hunlar, Göy türklər, Ağ Orda, Qızıl Orda, 
Ağqoyunlu, Qaraqoyunlu. Ümumiyyətlə, 
türklərin önəm verdikləri rənglər bunlar-
dır: ağ, qara, boz, qızıl (qırmızı, al), göy 
(mavi), yaşıl, sarı. Novruz xonçasına 
yeddi löyün nemətlər və yeddi rəngli 
yumurtalar düzülür. 

Ey türk milləti,  
torpağına sahib çıx!

 Bu çağırış qədim türk dastanı 
“Ərgənəkon”dan götürülmüşdür. Ulu 
əcdadlarımızın dili ilə söyləndiyinə görə, 

türklər bir zamanlar düşmən tərəfindən 
hiylə ilə yenilərək böyük itki verib doğma 
yurdlarını tərk etmək məcburiyyətində 
qalmış və keçilməz dağlarla əhatələnmiş 
bir ovalığa sığınmışdılar. Həmin ərazidə 
axar sular, ovlaqlar, bulaqlar, dadlı 
meyvələr vardı. Belə yeri görüncə, onlar 
Allaha şükür etdilər. Qışda heyvanların 
ətini yedilər, dərisini geyindilər, yazda 
südünü içdilər. Bu ölkəyə Ərgənəkon 
dedilər.

Zaman keçdi, illər ötdü, türk nəsilləri 
o qədər artdı ki, Ərgənəkona sığmadılar. 
Dörd yüz ildən sonra çarə tapmaq üçün 
qurultay topladılar. Dedilər: “Atalarımız-
dan eşitdik, Ərgənəkonun dışında geniş 
ormanlar, gözəl ölkələr var. Bizim yurdu-
muz da əskidən o yerlər imiş. Dağların 
arasını araşdırıb yol tapaq, köçüb gedək. 
Ərgənəkondan kənarda kim bizə dost 
olsa, biz də onunla dost olaq, kim bizə 
düşmən olsa, biz də ona düşmən olaq.”

Türklər qurultayın qərarına əsasən 
Ərgənəkondan çıxmaq üçün yol aradılar, 
tapmadılar. O zaman bir dəmirçi dedi 
ki: “Dağda bir dəmir mədəni var. Dəmiri 
əritsək, dağ bizə keçid verər.”

Gedib dəmir mədənini tapdılar. Dağın 
geniş yerinə bir qat odun, bir qat kömür 
dizdilər. Dağın altını, üstünü, yanını, 
yönünü odun-kömürlə doldurdular. Yetmiş 
dəridən yetmiş böyük körük düzəldib yet-
miş yerə qoydular. Odun-kömürü odlayıb 
körüklədilər. Tanrının yardımıyla nəhəng 
tonqal dəmir dağı əritdi, yol açıldı. Bir 
yüklü dəvə çıxacaq qədər keçid əmələ 
gəldi. Sonra göy yellikli bir Boz qurd çıxdı 
ortaya; haradan gəldiyi bilinmədi. Boz 
qurd türkün önündə dikəlib durdu. Hər 
kəs anladı ki, yolu o göstərəcək. Boz qurd 
yürüdü; ardından da türk milləti irəlilədi. 
Və türklər onun öndərliyi ilə ilin müqəddəs 
günündə – Ocaq ayının 21-də – Nov-
ruz günündə Ərgənəkondan çıxıb xilas 
oldular.

Türklər o günü əbədi yadda saxladı-
lar. Bu müqəddəs gün türklərin bayra-
mına çevrildi. Hər il o gün böyük törən 
düzəltdilər. Bir parça dəmiri atəşdə qızdır-
dılar. Bu dəmiri öncə türk xaqanı qısqacla 
tutub zindana qoyur, çəkiclə döyürdü. 
Sonra şöhrətli türk bəyləri bir-bir gəlib 
çəkici bir yerə vuraraq eyni işi yerinə ye-
tirir, təntənəni davam etdirirdilər. Bu törən 
zamanımızadək yaşadılıb və  2007-ci 

ilin noyabrın 17-də Bakıda, “Gülüstan” 
sarayında Türk dövlət və cəmiyyətlərinin 
XI dostluq, qardaşlıq və əməkdaşlıq 
qurultayında bir daha baş tutub. İlk olaraq 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyev çəkiclə dəmiri döyəcləyib.

 Ərgənəkondan çıxdıqları zaman 
türklərin xaqanı Kayı xan soyundan 
gələn Börtəçin (Boz qurd) idi. Börtəçin 
bütün ellərə elçilər göndərdi. Onlara 
türklərin Ərgənəkonu tərk edib əski yurda 
döndüklərini bildirdi. Ümummilli liderimiz 
Heydər Əliyevin sözləri ilə desək, “Böyük 
mənəvi gücə malik olan Novruz bayramı 
ulu əcdadlarımızın bizə verdiyi ən gözəl 
yadigar olaraq Azərbaycan  xalqının milli 
ruhunu və yaddaşını, daxili aləmini bütün 
zənginliyi ilə yaşadır. Təbiətin oyanışının, 
varlığın yenidən canlanmasının müjdəsini 
verən Novruz bayramı ən qədim za-
manlardan bəri həyatımıza daxil olmuş, 
insanlara aydın və isıqlı sabaha, xoşbəxt 
gələcəyə inam duyğusu bəxş etmişdir. 
Əsrlər boyu Novruz bizim üçün təbiətin 
və ana torpağın oyanması, baharın gəlişi 
olmaqla yanaşı, həm də barış və saf 
niyyətlər bayramı olmuşdur.”

Novruz – törəyiş, yaranış, oyanış, 
yeniləşmə bayramı olaraq dərin köklərə 
söykənən qədim ənənələri üzə çıxarır 
və türkün yenilməzliyini, birliyini, işığa, 
xeyirə bağlılığını bütün dünyaya bir daha 
əyani şəkildə nümayiş etdirir. Neçə illərdi 
ki, insanlarımız -- “Gün o gün olsun, 
gələn bayramı Qarabağda keçirək!” 
-- arzusu ilə yaşayırdılar. Gün o gün 
oldu! “Ərgənəkon”da rəvayət kimi ifadə 
olunmuş “yurda dönüş” ideyasını biz real 
dünyada gerçəklik kimi həyata keçirdik. 
Xalqımızın birliyi, cəsur əsgərlərimizin 
qəhrəmanlığı, şəhidlərimizin qanı ba-
hasına, Ali Baş Komandanımız cənab 
İlham Əliyevin mətinliyi, polad iradəsi 
sayəsində yağı tapdağında olan torpaq-
larımız düşməndən azad edildi. Builki 
bayramı xalqımız daha böyük sevinc və 
fərəhlə, qələbə ovqatı ilə qeyd edir. Bu 
Novruzda yurdumuza qədəm qoyan yeni 
gün tariximizin yeni bir mərhələsinin ilk 
bayramıdır.

Ramazan QAFARLI, 
filologiya üzrə elmlər doktoru, 

professor

Elimizin Novruz adəti var. Qədim zamanlardan bu günümüzə 
kimi yaşadılıb, müəyyən çərçivələrdə qeyd edilən milli bayra-
mımız olan Novruz uşaqdan böyüyə kimi insanlarda sevinc, 
xoşbəxtlik hissi oyadır. Gəlişi ilə həm təbiəti həm də insanların 
hisslərini canlandıran Novruz bayramı unudulmayan və xüsusi 
hazırlıqla yerinə yetirilən adətlərdəndir. Lakin dünyanı cənginə 
alan pandemiya təmtərağı bir az arxa plana çəkib. Bəs Novru-
zun tarixi haqqında yetərincə məlumatımız varmı? Bu barədə 
Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutunun Mərasim folkloru 
şöbəsinin böyük elmi işçisi, fəlsəfə doktoru Atəş Əhmədli  
“Xalq qəzeti”nə danışıb. 

bolluğun, artımın və 
oyanışın müjdəçisiNOVRUZ:

NOVRUZ – həyatın və 
təbiətin Yeni günü

Xalqımızın ən əziz bayramların-
dan olan Novruz ərəfəsində Yevlax 
şəhərində yeni 9 mərtəbəli yaşayış 
binası istifadəyə verilib. Nizami 
prospekti 19 saylı ünvanda qəzalı 
vəziyyətdə olan 10 köhnəlmiş qu-
raşdırma evlərdə yaşayan sakinlərin 
mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdı-
rılması məqsədilə ölkə başçısının 
müvafiq sərəncamı ilə Prezidentin 
Ehtiyyat Fondundan ayrılan vəsait 
hesabına Yevlax şəhəri Heydər 
Əliyev prospekti 11 saylı ünvandakı 
9 mərtəbəli yeni yaşayış binası inşa 
edilib. 42 ailənin yerləşdiriləcəyi 
binada 1, 2 və 3 otaqlı mənzillər 
tam təmirlidir və həyətdə müvafiq 
abadlıq işləri aparılıb.

Bina sakinlərinin elektrik enerjisi 
ilə dayanıqlı təminatı üçün həyətdə 
2630 kv-luq 2 transformator yarıms-
tansiyası və 1 generator quraşdırı-
lıb, Ərazidə 216 kubmetrlik içməlu 
su anbarı tikilib.

Sakinlərin yeni binaya rahat və 
vaxtında köçürülməsi üçün Yevlax 
Şəhər İcra Hakimiyyəti kommunal işçilər 
ayrılıb, sakinlərə digər lazımi kömək 
edilib.

Yeni binada mənzil alan sakinlər 
Novruz bayramı ərəfəsində bu sevinci 
onlara yaşadan Prezident İlham Əliyevə 

və Birinci vitse-prezident Mehriban 
xanım Əliyevaya öz minnətdarlıqlarını 
bildiriblər.

İlqar HƏSƏNOV,  
“Xalq qəzeti”nin  

bölgə müxbiri

Ö
lkəmizdə bütün sahələrdə olduğu kimi, əhalinin sosial 
problemlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində də tədbirlər 
uğurla davam etdirilir. Bu istiqamətdə həyata keçirilən işlər 
Yevlax rayonunda da rəğbətlə qarşılanır.

Prezidentin Yevlax sakinlərinə 
bayram hədiyyəsi
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