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Kitab, Gürcüstanda Azərbaycan türkləri yaĢayan Sərtçala Muğanlı kəndində 2012-ci ildə 

keçəpapaqlar adlanan personajların iĢtirakı ilə keçirilmiĢ Novruz karnavalı təsvir və təhlil olunur. 
Müəllif belə bir əsas tezisi ortaya qoyur ki, keçəpapaq fenomeni, onların iĢtirakı ilə keçirilən 
Muğanlı Novruz karnavalı istər Azərbaycan, istərsə də türk dünyası üçün unikal hadisə olub, 
Novruz bayramının ən qədim ritual-mifoloji köklərini, etnik-mədəni özünəməxsusluqlarını üzə 
çıxarmağa və bu bayrama yeni elmi kontekstlərdə yanaĢmağa imkan verir.  
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BİSMİLLAHİR-RƏHMANİR-RƏHİM. 
 

 
Kitab, adı  

Azərbaycanın milli yaddaş tarixinə  
Novruz bayramı ilə birgə yazılmış yazıçı və 

 ictimai xadim Şıxəli Qurbanova ithaf olunur.  
 
 

 
KEÇƏPAPAQLARIN  SORAĞI  ĠLƏ 

 
Onların sorağını ilk dəfə 2011-ci ilin Novruz bayramı qabağı aldım. Dostum və iĢ yoldaĢım – 

AMEA Folklor Ġnstitutunun hüquq məsləhətçisi Səməd Mustafa oğlu Vəkilov xəbər gətirdi ki, 
Gürcüstanda Borçalı mahalının Qarayazı (dəyiĢdirilmiĢ adı: Qardabani) rayonunun Muğanlı 
(dəyiĢdirilmiĢ adı – Sərtçala Muğanlı) kəndində  qeyri-adi  Novruz bayramı keçirilir. Bu barədə 
ona həmin kəndin sakini, Gürcüstanın «Azərbaycan Evi» Qeyri-Hökumət TəĢkilatları 
Koalisiyasının rəhbəri, hüquq müdafiəçisi Elbrus Məmmədov məlumat vermiĢ və mənim bu 
bayramla bağlı bir Ģey yazıb-yaza bilməyəcəyimi soruĢmuĢdu.  

Məlumata ilk reaksiyam ötəri oldu:  qeyri-adi  heç nə gözləmirdim. Sadəcə, fərqli etnoqrafik 
özəlliklərin ola biləcəyinə əmin idim. Ana etnosdan siyasi, inzibati, linqvistik, mədəni və s. 
cəhətlər baxımından ayrı düĢmüĢ etnik toplumlarda etnoqrafik özünəməxsusluqlar milli 
özünüqoruma və özünüyaĢatma mexanizmlərinə çevrilir. Eləcə də Gürcüstanda minillərdən 

bəri öz ana vətənlərində (torpaqlarında) yaĢayan Azərbaycan türkləri zamanla milli hüquqlarından 
(milli məktəb, milli dildə tədris, tarixi etnotoponimika, milli-mədəni özünüfadə və s.) məhrum 
olduqca toplumun etnik kimlik atributları onları Azərbaycan türkləri kimi qoruyan və yaĢadan 
formullar olaraq aktivləĢmiĢdir. Belə toplumlarda zaman sanki donur. Azərbaycan ədəbi dili ilə 

xüsusilə orta məktəb vasitəsi ilə həyata keçirilən birbaĢa əlaqəsi kəsilən məhəlli dialekt, 
etnoqrafik yaĢam tərzi, milli adət-ənənələr, bayram və mərasimlər milli həyatın, etnik 
mövcudluğun əsas və dominant özünütəĢkil sxemləri səviyyəsinə qalxır. Bundan dolayı 
Gürcüstandan Bakıya gəlib ədəbi mühitdə fəaliyyət göstərən azərbaycanlı yazıçı və Ģairlərin bədii 
dilində, ədəbi düĢüncəsində fərqli, oxucuların və tənqidçilərin milli yaddaĢını oyadan koloritli 
etnoqrafizm boy verir. Onlar ya Ģair Zəlimxan Yaqub kimi daha çox xalq Ģeiri üslubunda, milli 
poetik ənənə əsasında Ģeirlər qoĢur, ya da yazıçı Mövlud Süleymanlı kimi öz bədii təsvirlərində 
canlı tarixi-etnik kolorit yarada bilirlər... 

…Səmədin də Muğanlıdakı Novruz bayramı ilə bağlı dediklərində fərqli bir Ģeyin olacağını 
düĢünmürdüm: «Elbrus gəlsin, – dedim, – bir danıĢsın, görək nədir». 

Elburus Məmmədov 2011-ci ilin Novruz bayramı öncəsi iĢlədiyim AMEA Folklor Ġnstitutunun 
Mifologiya Ģöbəsində qonaq oldu. Kəndlərindəki Novruz bayramından, ən baĢlıcası, Ģir maskalı, 
qara keçə geyimli, zınqırovlu keçəpapaqlardan bəhs etdi. Marağıma səbəb oldu. O, söz verdi 
ki, kənddəki Novruz bayramını videofilmə çəkdirib bizə gətirəcək. 

Mən həmin ilin Novruz bayramını folklorĢünas alim Ramazan Qafarlı ilə birlikdə Türkiyənin 
Fəthiyə Ģəhərində keçirdim. Burada Türkiyə Halk Kültürü AraĢdırmaları Kurumunun (baĢkanı: 
Prof. Dr. Ġrfan Ünver Nəsrəddinoğlu) Fəthiyə Bələdiyyəsi ilə birlikdə «Türk dünyasında 
mərasimlər» mövzusunda təĢkil etdiyi «Uluslararası Türk Kültürü Qurultay»ında (21-23 mart 
2011-ci il) iĢtirak edib, «Novruz bayramının konseptual-fəlsəfi əsasları» mövzusunda məruzə 
etdim. Qayıdanda məni nə kimi bir sürprizin gözlədiyindən əsla xəbərim yox idi. 

Elbrus, dediyi kimi, Novruzdan sonra yenidən instituta gəldi. Söz verdiyi videofilmi yox, bir 
dəstə fotoĢəkil gətirmiĢdi. ġəkillərə baxanda məni heyrət bürüdü. Fotoların müasir dövr 
Azərbaycan dünyasında keçirilən Novruz bayramına aid olduğuna bir anlıq inanmaq istəmədim. 
ġəkillərdə sanki hansısa mistik-xaotik mərasimin iĢtirakçıları var idi. Onların əyinlərində 

tərsinə geyilmiĢ qara kürk, baĢlarında kürəklərinə qədər tökülmüĢ qara saçları olan keçə papaq, 
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sifətlərində Ģir maskaları var idi. Kürkün üstündən iki kəmər bağlamıĢdılar: birini üfüqi Ģəkildə 
bellərinə, digərini isə çarpaz (aĢırma) Ģəkildə çiyindən sinələrinə. Hər iki kəmərin üstündə çoxlu 
sayda zınqırovlar, əllərində qamçı, çubuq, dana quyruğu və s. var idi. 

Bu halda hər bir azərbaycanlı tədqiqatçının ağlına ilk gələn Ģey Ģamanlar olduğu kimi, mən 
də sanki canlı Ģamanların fotolarını görürdüm. Təbii ki, bunlar Ģamanlar deyildi, lakin 
Ģamanizmdən, ümumən arxaik türk (oğuz) animistik təsəvvürlərindən qıraq hadisə də deyildi… 

Fotolara zamanla uzun müddət tamaĢa edib, onları dəyərləndirmək istədim. QarĢımda 
canlanan mənzərənin kökü qədim oğuz-türk düĢüncəsinin ritual-mifoloji dünyagörüĢünə gedib 
çıxan arxaik fenomeni əks etdirməsi aydın idi. Təkcə Ģəkillərə əsaslanıb, məlumat səciyyəli «nə 
isə» yazmaq olardı. Amma bu «nə isə» mənim yazmaq istədiyim, ən baĢlıcası, Ģəkilləri görən 
andan keçəpapaqları canlı Ģəkildə görmək arzusunun qəlbimdə yaratdığı və mənim onlarla ilk 
görüĢümədək sakitləĢməyən coĢqun ovqatın ifadəsi olmayacaqdı.  

Elmi Ģəkildə desək, mən arxaik etnokosmik struktur fenomeni ilə qarĢılaĢmıĢdım. Onun 
öyrənilməsini isə ritualın canlı iĢtirakçısı olmadan, sadəcə olaraq, həyata keçirmək mümkün 
deyildi. Ümumiyyətlə, öz yaĢamını canlı Ģəkildə sürdürməkdə olan hər hansı bir ritualı görmədən, 
onu əyani olaraq (müĢahidəçi, iĢtirakçı və s. qismində) «yaĢamadan» bir fenomen kimi təsvir və 
təsəvvür etmək çətin məsələdir. 

Yadıma ingilis etnoqraf-ritualisti, sevimli müəllifim, rus dilində oxuduğum «Simvol və ritual» 
adlı kitabı mənim ritual-mifoloji gürüĢlərimin formalaĢmasında müstəsna rol oynamıĢ Viktor 
Ternerin (1920-ci il doğumlu) baĢına gələnlər düĢdü. V.Terner əvvəllər öz etnoqrafik fəaliyyətində 
mənsub olduğu nəslin cəmiyyətĢünasları arasında mövcud olan ümumi rəyə uyğun olaraq 
ritualların öyrənilməsinə əhəmiyyət vermirmiĢ. Afrikada ndembu tayfaları arasında yaĢayaraq 
tədqiqat aparmıĢ alim yazır: «Mən çöl təcrübəsinin ilk doqquz ayı ərzində qohumluq sistemi, 
kəndin quruluĢu, nikah və boĢanma, ailə və fərdi yığıncaqlar, tayfa və kənd siyasəti, kənd 
təsərrüfatı dövriyyəsi haqqında çoxlu sayda məlumatlar topladım. Qeyd kitabçalarımı Ģəcərələrlə 
doldururdum; kənd evlərinin planlarını cızır və siyahılaĢdırma ilə məĢğul olurdum; nadir və 
naməlum qohumluq termininin sorağından ötrü vurnuxurdum. Buna baxmayraq, hətta dili sərbəst 
Ģəkildə bilsəm də, həmiĢə qıraqdan baxırmıĢ kimi özümü daim narahat hiss edirdim. Axı mən 
bilirdim ki, mənim düĢərgəmin yaxınlığında  ritual barabanları gurlayacaq və mənim tanıĢlarım 
tez-tez məni bir neçə günlüyə qoyub gedəcəkdilər ki, ekzotik adları olan rituallarda iĢtirak etsinlər. 
Nəhayət, mən etiraf etməyə məcbur oldum ki, əgər mən ndembu mədəniyyətinin, heç olmasa, bir 
hissəsinin nə olduğunu baĢa düĢmək istəyirəmsə, bu halda ritual əleyhinə əvvəlcədən mövcüd 
olan fikirlərimdən əl çəkib onun tədqiqinə baĢlamalıyam»1. 

Nəhayət, mən də fotoların müĢahidəsindən yorulub, Ternersayağı qərar qəbul etdim: «Əgər 
mən Muğanlı kəndindəki keçəpapaq fenomeninin, heç olmasa, bir hissəsinin nə olduğunu baĢa 
düĢmək istəyirəmsə, bu halda onun canlı tədqiqinə baĢlamalıyam». 

Qərarımı Elbrus müəllimə bildirdim. O, bizə 2012-ci ilin Novruzunu Muğanlıda keçirməyə 
hazırlaĢmağımızı bildirib, video və fotoçəkiliĢlərin ən keyfiyyətli texniki vasitələrlə təmin 
ediləcəyinə, bizi Muğanlı kimi böyük bir kənddə dünyagörmüĢ insanlarla (hər bir folklorĢünasın 
gündüz lampa iĢığında axtardığı sinədəftər söyləyicilərlə) görüĢdürücəyinə söz verdi. Elbrus 
Məmmədovun Borçalı mahalı, Gürcüstanda və Azərbaycan xalqı üçün kim olduğunu, 

Gürcüstanda azərbaycanlıların milli tarixi mədəniyyətinin, qeyri-maddi mədəni irsinin qorunması 
və yaĢadılmasından ötrü hansı həyəcan və əzablara düçar olduğunu və hansı əhəmiyyətli iĢlər 
gördüyünü yaxĢı bildiyim üçün «Novruz qrafikimi» qətiləĢdirdim.  

 

                                                
1
 Бейлис В.А. Теория ритуала в трудах Виктора Тернера (предисловие) / В.Тернер. Символ и ритуал. Москва, 

«Наука», 1983, с. 8 
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ARXAĠK  YADDAġ  MÖCÜZƏLƏRĠ 

 
19 mart 2012-ci il.  

Sübh namazından sonra Allahı çağırıb Səmədlə mənim Ģəxsi avtomobilimdə üzü Qazax 
rayonuna – Gürcüstan sərhəddinə doğru yola çıxırıq. Yollar abaddır. Bəzi yerdə qoĢa, bəzi yerdə 
tək olsa da, sərhəddə qədər gözəl yol salınıb. Yol qırağı kəndlərin evləri göz oxĢayır. Azərbaycan 
insanının istənilən Ģəraitdə və Ģərtlər altında çıxıĢ yolu tapıb, öz həyatını qurmaq bacarığı – 
xalqımızın bu fövqəladi yaĢam eĢqi onu hər yerdə – istər Azərbaycanda, istər Rusiyada, istərsə 
də, digər yerlərdə daim fərqləndirir. O, hər yerdə elitar yaĢamağa, həyat Ģəraitini mövcud 
standartların maksimumu səviyyəsinə qaldırmağa çalıĢır. Bununla bərabər, özü kimi yaĢamağı, 
dəyiĢən Ģərtlər və Ģərait içərisində özü olaraq qalmağı da bacarır.  

Yol boyu rayon mərkəzləri, onlara dönən yolayrıcıları xüsusilə abaddır: ticarət obyektləri, iĢıq 
dirəkləri həyatın yüksək ritmindən soraq verir. Səməd: «Özün görəcəksən, Gürcüstanın yolları 
belə deyil, xüsusilə azərbaycanlıların yaĢadığı yerlərin yolları bərbad gündədir», – deyir. 

Bu, əslində, mənim Gürcüstana ikinci səfərim idi. Birinci dəfə 2011-ci ilin martında Türkiyəyə 
(Fəthiyə Ģəhərinə) avtobusla səfərim zamanı gecə vaxtı Tiflisin içindən keçmiĢdim. Uzun yol, 
sərhəd yoxlamaları məni yorsa da, Tiflis mənim yaddaĢıma avtobusun pəncərəsindən gördüyüm 
Kürsahili iĢıqları, böyük olmayan binaları və kilsələrin əsrarəngiz siluetləri ilə yazılmıĢdı. Tiflisə 
qədər azərbaycanlıların yaĢadığı Borçalıda gecə qaranlığında SOKAR-ın (State Oil Company of 
Azerbaijan Republik) hansısa yanacaqdoldurma məntəqəsindəki 15-20 dəqiqəlik fasiləni nəzərə 
almasaq, mənim tarixi Azərbaycanın bu hissəsinə hələ ayağım dəyməmiĢdi. Yolboyu Borçalı ilə 
qarĢıda məni gözləyən görüĢümü təsəvvür etdikcə içim vəcdlə dolurdu. 

Qazaxda bizi Səməd Vəkilovun əmioğluları və dostları Məmmədhəsən Vəkilov və Mahmud 
Vəkilov qarĢılayırlar. Biri riyaziyyatçı müəllim, o birisi psixoloq həkimdir. Hər ikisi bölgəyə məxsus 
səmimi əxlaqın tipik daĢıyıcılarıdır.  

Təbii ki, bizi qonaq etməmiĢ buraxmırlar. Səfərimizin məqsədi hər ikisində özünəməxsus 
reaksiya doğurur. Mahmudun doqmatik düĢüncə sistemində islam hökmlərindən baĢqa heç nəyə 
yer yoxdur. Xalq adət və inanclarına, o cümlədən Novruz bayramına əhəmiyyət vermir. Bizi də 
dindar adamlar olmağımıza baxmayaraq, islamdankənar Ģeylərin dalınca düĢdüyümüzə görə 
qınayır. Lakin Mahmud qazaxlıların onun danıĢığında çox koloritli səslənən nitq folkloru, hər bir 
hərəkətində bölgənin mental formullarını, folklor davranıĢlarını yaĢatması, tükənməz və təbii 
səmimiyyəti ilə mənim üçün çox maraqlı və dinləməyi sevdiyim insandır. 

Mahmudun Novruza biganə münasibəti bölgə üçün səciyyəvi deyil. Bir neçə il öncə 
Azərbaycanın folklor paytaxtı statusunu da bir illiyə daĢımıĢ Qazaxda Novruz bayramı coĢqu ilə 
qeyd edilir. Təsadüfi deyil ki, bizim səfərimiz Məmmədhəsən müəllimin dərin marağına səbəb 
olur. Gürcüstanda Borçalının Muğanlı kəndində qeyri-adi bir Novruz bayramının qeyd olunduğunu 
deyirik. «Bizdəkinə – Yuxarı Salahlıda keçirilənə çatmaz», – deyir. Üzünü hələ canlı Ģəkildə 
görmədiyimiz keçəpapaqlar haqqında bəhs edirik. O isə bunun qarĢılığında məni heyrətə salan 
bir məlumat verir: «Bizdə, Yuxarı Salahlıda bayram gecəsi kiĢilər qadın paltarı geyir. Səhərə 
qədər od yandırırlar, Ģənlik olur. Cürbəcür oyunlar olur». 

Bu məlumat arxaik oğuz rituallarını tədqiq edən folklorĢünas kimi məni həyəcanlandırır. 
KiĢilərin qadın paltarı geyməsinin, qadınların kiĢi paltarı geyməsinin nə olduğunu yaxĢı bilirəm. 
Bu, kökləri arxaik ritual-mifoloji görüĢlərə gedib çıxan statusdəyiĢmə ritualıdır. Ordubad 
rayonunda Novruzda keçirilən «Xan bəzəmə» mərasiminin, o cümlədən indinin özündə də bəzi 
bölgələrin toylarındakı «padĢahseçmə» adətinin əsasında statusdəyiĢmə ritualının durduğunu 
bilirdim. Bu statusdəyiĢmələr bütün hallarda sosial statusların (rolların) dəyiĢilməsi Ģəklində baĢ 
verir. Ancaq statusdəyiĢmənin  «cinsdəyiĢmə» Ģəkli daha arxaik görüĢlərlə bağlıdır. Ona müasir 
dövr Azərbaycanında rast gələ biləcəyimə inanmazdım2. 

                                                
2 Бакыйа дюндцкдян сонра АНС каналында Йухары Салащлыдан Новруз байрамы щаггында чякилмиш сцжетя тамаша 

етдим. Гадын палтары эеймиш кишиляри дя эюстярдиляр. Анъаг мцхбирин вердийи шярщляр бу феноменин архаик мащиййятини изащ 
етмякдян чох узаг иди.    
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Məmmədhəsən müəllimin Qazaxda qalıb, Yuxarı Salahlıdakı bayramı müĢahidə etməyimiz 
haqqındakı israrlı təklifi nə qədər gerçək, cazibədar və səmimi bir dəvət olsa da, sərhəddin o 
tayında bizi dostumuz – Avropa insan haqları təĢkilatları ilə birgə Gürcüstanda həyata keçirdiyi 
layihələrdən bir an da olsa baĢı ayılmayan, daim iĢ dalınca qaçan Elbrus Məmmədov gözləyirdi. 
Onun hər dəqiqəsi isə insan hüquqlarına xidmət edirdi. Elbrusun zamanı ilə israfçılıq etmək 
olmazdı. 

Mahmud Vəkilov öz avtomobili ilə bizi Sınıqkörpüyə – Gürcüstan sərhəddinə götürür. 
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 SƏRHƏDDƏ  QURTARAN  VƏ  BAġLANAN  VƏTƏN 
 

  
Bura sərhəddir: Azərbaycan respublikası ilə Gürcüstanın sərhəddi. Hər iki ölkənin ağız-

ağıza duran sərhəd-keçid məntəqələri tikililərinin strukturundan tutmuĢ texniki vasitələrə, 
hərbçilərin geyimlərinə, silahlarına, kömrükçülərin davranıĢ qaydalarına qədər bu ölkələrin 
iqtisadi durumunu, geopolitik maraqlarını, inzibati və məhəlli-etnik özünəməxsusluğunu inikas 
edir.  

Ancaq Azərbaycan-Gürcüstan sərhəddində mən tamamilə baĢqa ovqatda idim. Adətən, 
sərhəd keçən insan, sözün həqiqi mənasında, baĢqa bir dünya ilə görüĢün, tanıĢlığın marağında 
olur. Lakin, Azərbaycan Respublikasının bütün qonĢu dövlətlərlə sərhəd-keçid məntəqələrindən o 
tayda bizi heç bir halda baĢqa bir dünya – yad ölkə gözləmir. Ġstər Ģimalda Rusiya ilə sərhəddin, 
istər cənubda Ġran ilə sərhəddin, istərsə də qərbdə Gürcüstan ilə sərhəddin o tayında baĢqa bir 
dünya yox, bizim qərib dünyamız, qərib vətənimiz var. Bizim üçün sərhədlərimizin bu tayı vətən 
olduğu kimi, o tayı da, sözün hər bir mənasında, vətəndir. Ġndi bu sərhəddi keçərkən də o hissə 
köklənmiĢdim ki, oyaq baĢla ayağım dəymədiyi vətənimi,  bədii əsərlərdə bir etnoqrafik fenomen 
kimi təsvir olunmuĢ möcüzə yurdumu görəcəyəm. 

Hələ çox illər bundan öncə yazıçı Anarın yazıçı Mövlud Süleymanlı ilə Borçalıya ilə etdiyi 
səfərin təəssüratlarını oxuyarkən heyrətə gəlmiĢdim. Anar bölgənin etnoqrafik lövhələrini, dialekt 
xüsusiyyətlərini o qədər koloritli təsvir etmiĢdi ki, məndə bu dialekti canlı eĢitmək arzusu 
yaranmıĢdı. Təbii ki, Bakıda Borçalı dialektini tələbəlikdən üzü bəri çox eĢitmiĢdim. Ancaq bu, 
canlı dialektin (dialekt həyatının, mühitinin) özü yox, qırıntıları idi. 

Sərhəddi keçən kimi Gürcüstan Dövlət Yol Polisinin əməkdaĢları Elbrusu nə üçünsə 
cərimələyirlər. Polislə bir neçə dəqiqəlik söhbətdə Elbrus əsəbləĢir. Mən gürcü dilini bilmirəm. 
Lakin, təəccüblənirəm. Buna səbəb o olur ki, axı özü hüquq müdafiəçisi olan Elbrus nəyə görə 
düzgün və rüĢvətsiz iĢləmələri haqqında istər xalq arasında, istərsə də mətbuatda əfsanələr 
danıĢılan gürcü yol polisləri ilə mübahisə edir?! Mən də bu miflərin daĢıyıcısı kimi, az qala, yol 
polisinin tərəfində olub, Elbrusun xərcə düĢməsindən təəssüflənsəm də, ürəyimdə polisə 
həmfikirlik edirəm. Hətta ürəyimdən keçir ki, bu cəriməni özüm ödəyim və bununla da əfsanəvi 
Gürcüstan demokratiyasını öz üzərimdə canlı aprobasiyadan keçirim. Cərimənin qiymətini və 
Elbrusun əsəbləĢməyinin səbəbini soruĢuram. «BoĢ Ģeydir, özün hər Ģeyi görəcəksən», – deyir. 

Mən, doğrudan da, çox Ģey gördüm. Ən baĢlıcası, demokratiyanın hər ölkənin nümunəsində 
bir fərqli nağıl olduğunu, o cümlədən Gürcüstanda yaĢayan həmvətənlərimiz üçün onun ikili 
standartdan baĢqa heç nə olmadığını da gördüm. Bu ölkədə onun öz məhəlli siyasi-etnik 
Ģərtlərinə uyğun demokratiya, doğrudan da, var, ancaq bu ölkənin doğma sakinləri olan, 
əsrlərdən bəri öz vətənlərində yaĢayan azərbaycanlılar üçün – yox. 

Tiflisə gedən yol boyunun mənzərəsi Azərbaycanın keçən əsrin 90-cı illərini «təkrar edir». 
Hər yerdə sovet hökumətinin xaraba qalmıĢ həyat və məiĢət izləri: keçmiĢ kolxozların damı-
pəncərələri uçulub dağılmıĢ, xaraba vəziyyətə düĢmüĢ iri binaları, sökülüb-dağılmıĢ kənd 
təsərrüfatı maĢınlarının yol qıraqlarına atılıb qalmıĢ qalıqları, qaynaq aparatı ilə iĢləyən ustaların 
əli ilə primitiv dizayn verilmiĢ mağazalar… və s. Bütün bunlar məni, ən azı, 20 il əvvələ aparır. 

Ancaq yol boyu geniĢ çöllər, əkin sahələri, heyvan sürüləri həyatın heç vaxt dəyiĢməyən 
ilahi ritmindən soraq verir. Lakin bütün bu torpaqların heç biri onun əsl sahibi olan 
azərbaycanlıların deyil. Torpaq bölgüsü zamanı hökumət elə bir «demokratik» bölgü aparmıĢdır 
ki, azərbaycanlılar tarixi və hüquqi baxımdan onlara məxsus olan torpaqları ala bilməmiĢ, 
əvəzində bu torpaqlar məhz «demokratik» fırıldaqlar yolu ilə gürcü sahibkarların əlinə keçmiĢ, bu 
torpağın əsl sakinləri olan azərbaycanlıların Ģikayət və harayını Gürcüstan demokratiyasının 
qulaqları «eĢitməmiĢdir». Ġndi azərbaycanlı kəndli öz torpağını bu torpağın dilini hər mənada 
bilməyən, onu əkib-becərməkdən xəbəri olmayan gürcü sahibkardan ədalətsiz Ģərtlər altında 
icarəyə götürməli olur3. 

                                                
3 Бу црякаьрыдан вя тяяссцфдоьуран щадисяляр щаггында даща эениш фактура цчцн бах: Дилгям. Муьанлы. Бакы, 

«УниПринт», 2004, с. 4  
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Gürcü «demokratiyasının» daha bir üzü özünü azərbaycanların tarixinə, mədəniyyətinə 
münasibətdə ifadə edir. Hər yerdə Azərbaycan türkünün bu torpaqdakı alın (tale) yazısını – yer 
adlarını dəyiĢdirir, gürcü adları ilə əvəz edir və bununla da Azərbaycan türkünün bu torpaqdakı 
tarixini hər vəchlə cavanlaĢdırmağa çalıĢırlar. Hətta Azərbaycan türkünün bu ölkədə kökləri çox 
qədimlərə dayanan tarixi VIII-XIV əsrləri əhatə edən qədim gürcüdilli yazılı mənbələrdə saysız 
türkizmlərlə inkarolunmaz Ģəkildə təsdiq və sübut olunmasına baxmayaraq, bu tarix bayağı 
Ģəkildə saxtalaĢdırılır, onun XVIII əsrin ortalarından baĢlanması, yəni Azərbaycan türklərinin bu 
torpaqda cəmi 250 illik tarixə malik olmaları göstərilir. Bunun tragikomedik tərəfləri ondadır ki, bu 
saxta «Azərbaycan tarixi» ərazisində beĢ əsr bundan əvvələ aid ġah Abbas məscidi kimi 
möhtəĢəm abidə olan bir dövlətin rəsmi dövlət saytına da qoyulur. 

Azərbaycan dilinin yazılı qaynaqlara qədərki dövrü haqqında qədim erməni və gürcü 
mənbələri əsasında aparılmıĢ kollektiv tədqiqatda prof. Vaqif Aslanov göstərir ki, ümumi 
Azərbaycan-Qafqaz dil əlaqələrinin ayrılmaz hissəsi olan Azərbaycan-gürcü dil əlaqələri erkən 
orta əsrlərdən yaranmağa baĢlayıb. Qeyd etmək lazımdır ki, bu əlaqə Kartli ərazisində çoxtərəfli 
olub: xüsusilə antik dövrdə Ġberiya adlanan ġərqi Gürcüstanın öz türkdilli əhalisi ilə dil əlaqələri; 
qonĢularla – azərbaycanlılarla və Türkiyə türkləri ilə dil əlaqələri. Bu, VIII-XIV əsrlərə aid gürcü 
yazılı abidələrində mövcud olan və həmin dövrdə türkdilli etnosun Zaqafqaziyadakı varlığına 
Ģahidlik edən məlumatlarla təsdiq olunur. Məsələn, əsas mətni VII əsrin 40-cı illərindən bəhs 
edən hadisələrlə tamamlanan «Moktsevay Kartlisay»4 Kartlidə  Kür çayı boyunca yaĢayan 
buntürklərdən bəhs edir5. Yenə də həmin mənbədə 627/628-ci illərdə bizanslıların və xəzərlərin 
Azərbaycana (baĢqa sözlə – Aran-Alvana) və Gürcüstana (baĢqa sözlə – Kartliyə) yürüĢü və 
Tiflisin xəzər sərkərdəsi (xəzərlərin özü tərəfindən Cibqu adlandırılan vitse-xaqan) tərəfindən 
mühasirəyə alınması haqqında danıĢılır6.  

Bütün bu gerçəklər fonunda Azərbaycan-türk tarixinə münasibətdə qeyri-obyektiv mövqe 
tutan müasir Gürcüstanda azərbaycanlılara aid orta məktəblərdə Azərbaycan dili və tarixinin 
tədrisi bütün vasitələrlə məhdudlaĢdırılır və aradan qaldırılmağa çalıĢılır. Məqsəd Azərbaycan-
türk tarixinin izlərini bu topaqdan silməkdir. Ancaq bu siyasətin müəllifləri böyük türk həqiqətinə 
göz yummaqla tarixi səhvə yol verir və bununla da özlərini çox acınacaqlı perspektivə yönəldirlər.  

Gürcüstanda türkün tarixini silməyə cəhd etmək, əslində, gürcü etnosunun ayağının altını 
qazımaq, onun inkiĢafına zərbə vurmaq deməkdir. Gürcülər, o cümlədən bu torpağın baĢqa 
qafqazdilli sakinləri daim türk-müsəlman dünyasının etnik enerjisindən qidalanıblar. Türk sıradan 
bir xalq yox, Avrasiya materikinin siyasi-etnik tarixini yaradan və yaĢadan əsas etnoslardan 
biridir. Avropa, Asiya və ġimali Afrika qitələrinin tarixini türk etnosundan kənarda təsəvvür etmək 
mümkün deyildir. Çünki bu tarixin əsas yaradıcılarından biri odur. Bu üç qitənin tarixi daim 
türklərlə nəfəs almıĢdır. Türk etnosu tarixən təbiətin və mədəniyyətin bütün stixial enerjisini özünə 
akkumulyasiya edərək, superetnos səviyyəsinə qalxmıĢ, Avropa və Asiyada tarixin gediĢatının 
siyasi, inzibati, mədəni harmoniyasını müəyyənləĢdirmiĢdir. Avrasiyanın etnokosmik həyat 
alqoritmləri daim türk etnosunun enerjisi ilə qidalanmıĢdır. Bu cəhətdən türk etnosu ilə hər hansı 
Ģəkildə tarixi ünsiyyətdə olmaq özünü bir etnos kimi tükənməz etnokosmik enerji ilə təmin etmək 
deməkdir. Azərbaycan türklərinin Gürcüstan oykumenindəki varlığı, əslində, bu ölkənin 
etnokosmik enerji ilə təminatına xidmət edir. Bu enerji ilə təmas gürcü milli kosmosuna 
daimi sabitlik, tarazlıq və harmoniya bəxĢ etməkdədir. Çünki Gürcüstanda yaĢayan 
azərbaycanlılar özləri bunu dərk edib-etməmələrindən asılı olmayaraq, kökü tarixin dərinliklərinə 
gedib çıxan sosial ədalət, siyasi harmoniya, psixoloji yurdsevərlik keyfiyyətlərinin daĢıyıcılarıdır. 
BəĢər tarixinin mutasiyası olan erməni kimi bir xalqla qonĢuluq edən və onun Gürcüstanın varlığı 
üçün nüvə bombasından da dəhĢətli fəlakət olmasını hələ bütün gerçəkliyi ilə anlamayan gürcü 
xalqının azərbaycanlılarla can bir qəlbdə yaĢaması bu ölkənin tükənməz etnokosmik enerji ilə 

                                                
4 Мешкишвили Г.А. К истории древней Грузии. Тбилиси, 1959, с. 26 
5 Источники грузинских летописей. Три хроники. Перевод с грузинского языка Е.С.Такайшвили / В книге 

«Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа». Выпуск – 28, Тифлис, 1900, с. 1-10  
6 Ворошил Гукасян, Вагиф Асланов. Исследования по истории азербайджанского языка дописьменного периода. 

Баку, «Элм», 1986, с. 86   
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əbədi təminatı deməkdir. Bunu dərk etməyib, Azərbaycan-türk etnosunun tarixinə xor baxanlar, 
əslində, Gürcüstanın ayağının altını bilərəkdən (ermənilər) və ya bilməyərəkdən böyük bir sürətlə 
qazmaqdadırlar. 

Lakin, Gürcüstanda etnik kimliyindən asılı olmayaraq, bu həqiqəti cəmiyyətə açıq Ģəkildə 
çatdıranlar da var. Hüquq müdafiəçisi, Azərbaycan, gürcü, rus və ingilis dillərində savadlı, 
öz fəaliyyətini bütün hallarda beynəlxalq insan hüquqları normalarına riayət etməklə 
həyata keçirən Elbrus Məmmədov bunlardandır. O, əslən Muğanlıdandır, sanballı bir 
söykökdən – Bayram öyü nəslindəndir. Bizim bütün səfərimiz məiĢət qayğılarından tutmuĢ 
elmi müĢahidələrədək onun təĢkilatçılığı və qayğısı altında baĢ tutur. 

Tiflisdə bizi yerli siyasi həyatda yaxından iĢtirak edən Əli Babayev də  böyük mehribanlıqla 
qarĢılayır. Elbrus müəllim bizi Ģəhərin özündə yerləĢən «Avropa» mehmanxanasına yerləĢdirir. 
Əli müəllim bizi dərhal mehmanxana ilə üzbəbüz binada yerləĢən ofisinə aparır. Səməd internetə 
baxır. O, internet, ədəbiyyat, siyasət həvəskarı və hüquq peĢəkarıdır. Yeni məlumatlarsız yaĢaya 
və internetdən ayrı dura bilmir. Əli müəllim onun bu Ģakərini bildiyi üçün ofisin açarını ona verir və 
Səməd Tiflisdə olduğumuz müddətdə gecə gəzintilərini çıxmaq Ģərtilə gecə yarısına qədər 
internet aləmində yaĢayır.  

Bizə hər cür qayğı göstərən Elbrus müəllim bütün rahatlığımızı təĢkil edəndən sonra onu 
yola salırıq. Tiflislə baĢ-baĢa qalıb, onun koloritini duymaq, yaddaĢıma yazmaq istəyirəm. 

Tiflis yaddaĢıma iki cəhəti ilə xüsusi yazıldı: biri özünəməxsus koloriti, biri də qiyabi olaraq 
çoxdan tanıdığım və canlı Ģəkildə ilk dəfə bu Ģəhərdə tanıĢ olduğum prof. Musa Qasımovla. 

Tiflis, demək olar ki, baĢdan-baĢa sovet dövründən və ondan əvvəlki dönəmdən qalma 
köhnə binalardan ibarətdir. Yeni tikilən binaların dizaynı primitivdir. Bakıda bu cür binalar 20 il 
əvvəl tikilirdi. Binaların üzünə çəkilmiĢ fasad emulsiyaları, hətta mərkəzi küçələrdə sökülüb-
dağılmıĢ, üstünə çəkilmiĢ qır qatı qabarmıĢ səkilər burada dövlətin iqtisadi durumunun zəif 
olmasından soraq verir. Əsasən qara və qırmızı rənglərin kombinasiyasına üstünlük verən gürcü 
qadınlarının və heç kəsə fikir vermədən yol gedən gürcü kiĢilərinin sifəti qayğılıdır. Bu da mənə 
90-cı illərin Bakısını, insanların tutqun, əsəbi, düĢüncəli sifətini xatırladır. 

Tiflis Bakıdan tam fərqli Ģəhərdir. Bakı – iqtisadi zənginliyin dünyadakı bütün mümkün 
modellərini öz üzərində sürətlə aprobasiyadan keçirən, ġərqi və Qərbi, nəhəng dini 
sivilizasiyaları, ənənələri və yenilikləri, tarixin (zamanın) Ģərqə məxsus təmkinli sükutunu və 
qərbə məxsus coĢqun dinamikasını, normaları və anormaları özündə üzvi Ģəkildə qovuĢduran 
meqapolisdir. Adam, avtomobil əlindən tərpənmək olmur. Hər Ģey bu Ģəhərdə sanki qaynayır. 
Tiflis – sakitdir: adamlar da, maĢınlar da. Küçələrdə sovet avtomobilləri azdır. Xarici 
avtomobillərin, demək olar ki, hamısı 90-cı illərin modelləridir. 

Ancaq Tiflis yaddaĢıma xüsusilə baĢqa bir cəhəti – küçələrin hər iki tərəfindən ucalan və 
yuxarıda qucaqlaĢıb onları yaĢıl xiyabana çevirən hündür ağacları ilə yazıldı. Bu Ģəhər təbiətlə iç-
içə, qol-boyundur. Dağlar, ağaclar, binalar, yol qırağı sıldırım yonulmuĢ qayalardan damcılayan 
Ģəffaf sular burada ahəngdar Ģəkildə bir-birinə qovuĢmuĢdur.  

Kilsələr Tiflisə xüsusi kolorit verir. Kilsə də, məscid də, sinaqoq da Allahın evidir. Bu evlərdə 
bir cazibə var: insanı hər zaman özünə cəlb edir. Təəssüf ki, vaxtımızın qabaqcadan tutulmuĢ 
qrafiki bizə kilsələri gəzməyə imkan vermir. Mənsə kilsəni tələsik ziyarət etməyin tərəfdarı 
deyiləm. Allahın evlərində ilahi sükut olur. Ġnsan hansı dinə qulluq etməsindən asılı olmayaraq, bu 
sükuta köklənə bilirsə, qəlbi rahatlaĢır, ilahi iĢıqla dolur. Mən hər gün beĢ namazla Allaha ibadət 
edən müsəlmanam. Müsəlman harada Allahın evini (məscidi, ya kilsəni) görürsə, qəlbi ilahi 
Ģəfqət və həyəcanla dolur. Lakin bilirəm ki, Allahın evinə tələsik girib-çıxmaqla bu ilahi sükutun 
harmoniyasına köklənmək mümkün deyil. Sükutla görüĢü gələcəyə saxlayıram. 

Mehmanxanada olduğumuz ilk axĢam bildik ki, deputat Musa Qasımov da bizimlə bir 
mehmanxanada qalır. Səhər yeməyində onunla tanıĢ oluruq. Bir xeyli söhbət edirik. 

Musa Qasımov – Azərbaycan Milli Məclisinin deputatı, tarix elmləri doktoru, professordur. 
Çox ünsiyyətcil insandır. Ancaq məni heyrətə salan baĢqa bir Ģey oldu. O, ictimai xadim, tarixçi 
alim, sürəkli pedaqoji fəaliyyətlə məĢğul olan müəllim kimi boĢ vaxtı olmayan adamdır. Ġndi 
Novruz tətilindən istifadə edib, Gürcüstan Dövlət Arxivində iĢləməyə gəlmiĢdi. Ermənilərin XIX-XX 
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əsrlər ərzində azərbaycanlılara, türklərə və gürcülərə  qarĢı apardıqları fitnəkar siyasəti ifĢa edən 
sənədlər üzərində iĢləyirdi. Biz onu televiziyadakı siyasi Ģərhlərindən çox yaxĢı tanıyırdıq. Ancaq 
Musa müəllimin gürcü və xarici ölkə alimləri ilə də yaxın elmi əlaqələri var. Xarici ölkələrdə 
sanballı elmi kitabları nəĢr olunur, öz sahəsi üzrə təkcə Qafqaz alimləri arasında deyil, o 
cümlədən qərb elmi dairələrində də nüfuzlu tarixçi ekspert kimi qəbul olunur. 

Musa müəllim orada olduğumuz müddətdə hər axĢam çay süfrəsi ətrafında və hər səhər 
yemək zamanı bizə arxivdə əldə etdiyi maraqlı faktlardan, ermənilərin Qafqazda ümumən türk 
xalqlarına və gürcülərə qarĢı apardığı mənfur siyasətdən və onun bugünkü acı nəticələrindən, 
Rusiyanın və bir sıra Avropa ölkələrinin dəstəyi ilə bütün gücü ilə davam edən bu siyasətə qarĢı 
gürcülərin və azərbaycanlıların birgə duruĢ gətirə biləcəyindən danıĢdı. 

O, bizim buraya Gürcüstan azərbaycanlılarının keçirdiyi Novruz bayramının elmi 
müĢahidəsini aparmağa gəldiyimizi biləndə sevindi. Xəyalları onu keçmiĢə – Yardımlıda uĢaqkən 
canlı Ģəkildə iĢtirak ediyi Novruz bayramına, çərĢənbə axĢamı oyunlarına apardı. Novruzun o 
bölgə üçün xarakterik olan adətlərindən söhbət açdı. Biz də fürsəti əldən verməyib onu 
Muğanlıdakı Novruz bayramına dəvət etdik. Vətənsevər alim bizi sındırmadı: vaxt tapacağına, iĢ 
qrafikində dəyiĢiklik edəcəyinə söz verdi. 

Mənsə bu an Novruz fenomeni, onun hər bir azərbaycanlının mənəviyyat dünyasında 
müstəsna dərəcədə əziz və hörmətli yerinin olması barəsində düĢündüm. Dəqiq bilirdim ki, Musa 
müəllimin dəvəti qəbul etməsi bizim xatirimizə yox, Novruz bayramının öz xatirinədir. Öz elmi və 
siyasi fəaliyyətində Azərbaycan və gürcü xalqları arasında dostluğu, qardaĢlığı, mehriban 
qonĢuluğu, siyasi-iqtisadi əməkdaĢlığı möhkəmləndirən hər bir nöqtəyə həssas məqam kimi 
xüsusi əhəmiyyət verən Musa Qasımov bu ölkədə azərbaycanlıları bir etnik toplum kimi minillər 
boyunca ayaqda saxlayan, onların malik olduqları mənəvi-etnik dəyərləri vahid milli sistemdə 
birləĢdirən və bununla da toplumu dağılmağa qoymayan «Novruz bayramının dəvətini» qəbul 
etməyə bilməzdi. 

Novruz bayramı bəĢər sivilizasiyasının möhtəĢəm hadisəsi kimi, doğrudan da, nəhəng 
mədəniyyət fenomenidir. 
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NOVRUZ  ƏNƏNƏSĠ 

 
Biz Gürcüstana Novruz bayramının sorağı ilə gəlmiĢdik. Əslində, bu bayramın sorağı ilə 

bütün Asiya, Avropa və ġərqi Afrikanı gəzib, bu və ya baĢqa Ģəkildə onun özünə, izlərinə, yaxud 
transformativ ĢəkildəyiĢmələrinə rast gəlmək olar. Azərbaycan Novruz bayramının çox böyük 
coĢqu ilə keçirildiyi ölkələrdən biridir. Mərhum folklorĢünas B.Abdulla və T.Babayevin 
hazırladıqları «Novruz bayramı ensiklopediyası»nda deyilir ki, Novruz – ilin yeni, baĢlanğıc günü 
deməkdir. GünəĢ təqviminə əsaslanan astronomik yazın – baharın ilk günüdür. Dini və dünyəvi 
baxıĢlarından, dünyagörüĢündən asılı olmayaraq, dünyanın bir çox xalqı Novruzu yeni həyatın 
canlandığı ilk gün kimi qeyd edir. (ġimali – S.R.) Azərbaycanın Rusiya tərəfindən iĢğalına (1813, 
1828) qədər ölkəmizdə təzə il martın 21-dən baĢlanırmıĢ. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti (1918-
1920) zamanında da yeni  ilin Novruz bayramından baĢlanması haqqında qərar verilmiĢdir. 1920-
ci il bolĢevik Rusiyası iĢğalı yeni ilin Novruz bayramından baĢlanmasını yasaq etmiĢdir7. 

ġimali Azərbaycan 1991-ci ildə öz müstəqilliyinə qovuĢduqdan sonra Novruz rəsmi dövlət 
bayramına çevrildi. BMT səviyyəsində tanındı və bu iĢdə Azərbaycanın böyük rolu oldu. 
Azərbaycan dövlətinin öz beynəlxalq mədəniyyət siyasətində muğam, xalça, aĢıq sənəti ilə 
yanaĢı, Novruz bayramı fenomeninə də xüsusi diqqət verməsi onun müasir dövrdə Azərbaycan 
xalqının milli özünütəĢkil proseslərindəki rolunu əhəmiyyətli səviyyəyə qaldırdı. 

Novruz konseptual-fəlsəfi əsaslarına görə, təqribən, aĢağıdıkı laylardan təĢkil olunan 
nəhəng kültür sistemdir: 

 
1) Novruz bayramının beynəlxalq-siyasi mahiyyəti: 
Novruz bayramı dünyanın Asiya, Avropa və Afrika kimi üç böyük qitəsində müxtəlif etnosları, 

xalqları, etnik qrupları, dövlətləri, siyasi quruluĢları, ideologiyaları, tarixi və müasir mədəniyyətləri, 
səmavi və qeyri-səmavi dinləri, adət-ənənələri, dil ailələrini, mədəni arealları, insanlığın keçmiĢi, 
bugünü və gələcəyini biri-biri ilə birləĢdirən, onlar arasında sosial, siyasi, mədəni, psixoloji 
harmoniya və sülhü bərqərar edən fenomenal mədəniyyət hadisəsidir. 

Novruz bayramı öz tarixi-mədəni kökləri etibarilə onu dünən və bu gün qeyd edən xalqların 
bayramı olmaqla yanaĢı, həm də öz teokosmik-ümumbəĢəri mahiyyəti baxımından bütün 
dünyada insanlığın yenilənmə və sülh bayramıdır. 

 
2) Novruz bayramının ritual-mifoloji mahiyyəti: 
Novruz bayramı özünün ritual-mifoloji strukturuna görə təqvim bayramıdır. Miladi təqvimi ilə 

mart ayının müxtəlif günlərinə (əsasən 21 mart) təsadüf etməklə qıĢın, köhnə ilin qurtarmasını, 
yazın, yeni ilin gəliĢini bildirir. Bu bayramın funksional strukturunun əsasında təbiətin zamanla 
dəyiĢməsi (qıĢın yazla əvəz olunması) ritmi durur. Ġnsan təbiətin üzvi struktur elementi kimi öz 
tarixinin mifoloji-kosmoqonik baĢlanğıc nöqtəsindən təbiətin bu teokosmik-sinergetik ritminə 
köklənmiĢ, onu «Novruz» – «Yeni gün» adlandıraraq bütün tarixi boyunca həmin ritmlə kosmoloji 
harmoniyada yaĢamıĢdır. 

 
3) Novruz bayramının mifoloji-kosmoqonik mahiyyəti: 

Novruz bayramının konseptual strukturunun əsasında bütün varlıq aləminin (insanın, canlı 
və cansız təbiətin) yaradılması ideyası durur. Bütövlükdə yenidən yaradılmanı – kosmoqoniyanı 
özündə ehtiva edən bu bayram varlığın bütün ünsürlərinin (ilk insan, ilk predmet, ilk zaman), ilkin 
stixiyaların necə meydana çıxması (ölüb-dirilməsi) haqqındakı ilkin mifoloji təsəvvürləri təcəssüm 
etdirir. Bu bayram bütün sonrakı tarixi-mədəni transformasiya, modifikasiya, Ģəkil və forma 
dəyiĢmələrinə baxmayaraq, mifogenezi (mifoloji-kosmoqonik baĢlanğıcını – mənĢəyini) simvolik-
metaforik strukturlar səviyyəsində qorumaqda davam edir. 

 
4) Novruz bayramının fəlsəfi mahiyyəti: 

                                                
7 Новруз байрамы енсиклопедийасы. Тяртиб едянляр: Бящлул Абдулла, Тофиг Бабайев. Бакы, «Шярг-Гярб», 2008. с. 140  
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Novruz bayramı varlığın yenidən yaradılması haqqında ilkin fəlsəfi-mifoloji təsəvvürlərin 
ritual təcəssümüdür. Bayramın fəlsəfi konsepsiyasına görə məkan və zaman sistemi (kosmoloji 
kontinuum) müqəddəs (sakral) və adi (profan) olmaqla iki qatdan təĢkil olunur. Ġlk insan (əcdad), 
onun ilk əĢyası, ailəsi, övladları, yaĢadığı ilk zaman sakral sferanı, bütün onlardan törəyənlər 
profan sferanı təĢkil edir. Profan həyat yaĢayan insanların həyat və yaĢam dinamikası ilk əcdadın 
ilk zamandakı sakral yaĢam presedentlərini özündə təkrarlayır. Profan sferanın sakral sfera ilə 
ünsiyyəti rituallar vasitəsi ilə reallaĢır. Müqəddəs dəyərləri özündə təcəssüm etdirən Novruz 
bayramı insanların həyat və psixologiyasında il ərzində köhnələrək mənfiləĢən keyfiyyətləri 
yeni müqəddəs dəyərlərlə əvəz etməklə insanı və onun dünyasını yenidən yaradır. Bu baxımdan, 
Novruz bayramı modern fəlsəfi dünyagörüşləri kontekstində etnosistem və onun daxil 
olduğu digər sistemləri öz içinə alan ekosistemin sinergetik özünütəşkil, autopoyetik 
özünüyaratma mexanizmi kimi də səciyyələnə bilər. 

 
5) Novruz bayramının sosial-psixoloji mahiyyəti: 
Novruz bayramı onu təĢkil edən bütün ünsürlərin sosial-psixoloji harmoniyasında reallaĢır. 

Bayramda təbiət, cəmiyyət və zaman arasında  qlobal harmoniyanın yaranması əsas Ģərtdir. Biri-
biri ilə küsülülükdə, ziddiyyətdə, konfliktdə olan insan, qonĢu, ailə, kənd və s. etnik vahidlər 
hökmən barıĢmalı, onlar arasında sülh yaranmalıdır. Ġl ərzində cəmiyyətin sosial strukturunda 
yaranmıĢ bütün disharmoniya Novruz bayramında aradan qaldırılaraq sakral sosial-psixoloji 
harmoniya ilə əvəz edilir. Həmin harmoniya istisnasız olaraq sosial-siyasi sistemin bütün struktur 
səviyyələrini əhatə edir. Bu baxımdan, Novruz bayramının sosial-psixoloji əsasında hər cür 
ziddiyyətləri, konfliktləri aradan qaldıran sülh ideyası durur. 

 
6) Novruz bayramının kontinental-coğrafi mahiyyəti: 
Novruz bayramı coğrafi strukturuna görə kontinental mahiyyət daĢıyır. Avropa, Asiya və 

ġimali Afrikada müxtəlif etnosların nümayəndələri tərəfindən müxtəlif transformativ Ģəkil və 
modifikasiyalarda qeyd olunan bu bayram həmin etnosların ana vətəni kimi dünyanın üç qitəsini, 
miqrasiyaların nümunəsində isə bütün materik və qitələri biri-birilə birləĢdirən, onlar arasında sülh 
və sevgi yaradan ümumbəşəri harmoniya və sülh bayramıdır.   

  
7) Novruz bayramının siyasi coğrafiyası:       

Novruz bayramı Avrasiya materikində və ġimali Afrikada Sibirdən Ön Asiyaya, Misirə və 
digər ġimali Afrika ölkələrindəki «Novruz» topluluqlarına, Asiyada Saxa-Yakutiyadan Avropada 
Balkanlara, Krıma, Moldovaya, Çindən – Uyğurustandan ġimali Rusiya türk dövlətlərinə, onlardan 
Cənub-ġərqi Asiya ölkələrinə qədər çox nəhəng siyasi coğrafiyada yayılmıĢdır. Bütün Avrasiyada 
Çindən Ġspaniyaya, Sibirdən Finlandiyaya, ġimali Afrika ölkələrinə yayılmıĢ türk xalqlarının öz 
dövlətlərində və onların yaĢadıqları digər dövlətlərdə (Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan, 
Özbəkistan, Türkmənistan, Qırğızıstan, Tatarıstan, BaĢqırdıstan, Saxa-Yakutiya, ÇuvaĢıstan, 
Altay-Xakas, ġimali Kipr Türk Respublikası, Krım-Ukrayna, Moldova-Qaqauzıstan, Qərbi Trakya-
Yunanıstan, Bolqarıstan, keçmiĢ Yuqoslaviya, Çin-Uyğurustan, Dağıstan, Qaraçay-Balkar, 
Çeçenistan), Ġran, Əfqanıstan, Pakistan, Tacikistan, Ġraq, Misir və digər ərəb dövlətlərində rəsmi 
və qeyri-rəsmi olaraq qeyd olunur. 

 
8) Novruz bayramının etnik-milli və etnolinqvistik coğrafiyası:       
Novruz bayramı, əsasən, üç böyük etnosa: türk, hind-Avropa və sami etnoslarına aid olan 

xalqların mədəniyyətlərini və dillərini bir kontekstdə birləĢdirir. Bu bayram rəsmi və qeyri-rəsmi 
olaraq azərbaycanlılar, türklər, qazaxlar, türkmənlər, qırğızlar, özbəklər, qaraqalpaklar, krım-
tatarlar, kazan-tatarlar, baĢqırdlar, saxalar, yakutlar, Ģorlar, teleutlar, xakaslar, altaylılar, noqaylar, 
qaraimlər, qaraçaylar, uyğurlar, çuvaĢlar, qarapapaq-tərəkəmələr, qaqauzlar, Dağıstanın bəzi 
iber-qafqazdilli xalqları, çeçenlər, farslar, giləklər, taciklər, əfqanlar, puĢtunlar, pakistanlılar, 
ərəblər, kürdlər və s. xalqlar arasında yayılmıĢdır.    
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Novruz bayramı müxtəlif etnos və xalqları vahid mədəniyyət fenomeni ətrafında 
birləĢdirməklə  xalqlararası harmoniya modeli  kimi çıxıĢ edir. 

 
9. Novruz bayramının dini mahiyyəti və coğrafiyası:       
Novruz bayramı tarixinə görə ilkin mifoloji-kosmoqonik görüĢlərlə bağlıdır. Mifoloji 

düĢüncənin parçalanaraq tarixi düĢüncəyə keçidi zamanı əski dinlərə transformasiya olunmuĢ, 
daha sonrakı inkiĢafında müxtəlif səmavi və qeyri-səmavi dinlər, dini-ideoloji görüĢlərlə 
qovuĢmuĢdur. Bu baxımdan, Novruz bayramı aĢağıdakı din və dini-mifoloji dünyagörüĢlərini 
özündə birləĢdirir: 

1. Qədim tükrlərin  şamanizm  dönyagörüĢü; 
2. Qədim və erkən orta əsr türklərinin  tanrıçılıq  dini; 
3. Qədim Azərbaycan və Ġran xalqlarının  zərdüştilik dini; 
4. İslam  dini və onun müxtəlif təriqət və məzhəbləri; 
5. Xristian türk xalqlarının simasında  xristianlıq dini; 
6. Ġudaist türk xalqlarının (əsasən tarixi xəzərlərin və onların çağdaĢ törəmələrinin) 

simasında  musəvilik – iudaizm dini. 
7. Ġki milyona yaxın buddist türklərin simasında  buddizm dini və s. 
Novruz bayramı bu tarixi və müasir dinləri özündə birləĢdirməklə, əslində,  dinlərarası 

(sivilizasiyalararası) harmoniya modeli  kimi çıxıĢ edir. 
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SÖYLƏYĠCĠ  YADDAġINDAN  BOYLANAN  
 KEÇƏPAPAQLAR 

 
20 mart 2012-ci il. 
Saat 10 radələridir. Öz iĢlərindən bir an belə baĢı ayılmayan Elbrus müəllimin bizi Muğanlıya 

aparmaq üçün yolladığı həmkəndlisi Etibar Isayevlə kəndə doğru yollanırıq. O, danıĢmağı 
xoĢlamasa da, bunun əvəzində avtomobili sürətlə sürür8.  

 
 

 
 
 
Mən yol boyu gördüyüm, eĢitdiyim hər Ģeyi yaddaĢıma yazmağa çalıĢıram. 
Getdiyimiz kəndin tarixi Azərbaycanın qədim ellərindən olduğu barəsində artıq Bakıda 

məlumat toplamıĢam. Əslən Muğanlıdan olan, ixtisasca Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi, 
Ģair, etnoqraf D.Tanrıquliyev özünün Ģeirlər və etnoqrafik oçerklərdən ibarət kitabında kənd 
haqqında yazır ki, Muğanlı kəndi Qavrı-Qabırrı (addakı yerli dialektdə sinonim kimi iĢlənən hər iki 
söz türkmənĢəlidir – S.R.) çayının (çayın gürcü hökuməti tərəfindən dəyiĢdirilmiĢ adı Ġori – S.R.) 
sol sahilində, Alvan (Ġalno Ġalbuzn) dağının ətəyində, Tbilisinin 15 kilometrliyində Tbilisi-Gönbər 
(Qombori), Tbilisi- Kaxeti yollarının arasında yerləĢir. Əhalisi azərbaycanlılar, dili azəri türklərinin 
dilidir. DanıĢıq, dil xüsusiyyətləri Nuxa/ġəki dialektinə uyğun gəlir. Kəndin sağ tərəfi 10-15 metr 
hündürlükdə yarğandır. Üç yerdən çaxrağa, calaya enib-çıxmaq üçün yol salınıb. Bu yollarla 
Qavrı çayından qum, çınqıl, daĢ, caladan odun, çırpı daĢıyırlar. Kənd aĢağı tərəfdən Sərtcala 
(Sartiçala), sol tərəfdən Siyon (Sioni) adlanan gürcü kəndləri ilə bitiĢikdir. AĢağıdan yuxarıya 
üçbucaq Ģəkilli Muğanlını Ģərti olaraq bir neçə məhəlləyə bölürlər: aĢağı məhəllə, orta məhəllə, 
yuxarı məhəllə, siyon məhəlləsi, yarğan məhəlləsi, təzə kənd. Kəndin ortasından keçib Qombori 
Ģossesinə birləĢən yola yaĢlılar «padĢah yolu» deyirlər9.  

Folklor müĢahidəsi prosesində kənd sakinlərindən aldığım məlumatlara görə, Sərtçala 
Muğanlı kəndində 1250-dən yuxarı ev, 6500-dən çox sakin var. Kəndin Azərbaycan türklərindən 
ibarət olan əhalisi dini etiqadına görə ənənəvi müsəlmandır. Kənddə məscid olsa da, əksəriyyət 
camaat ibadət etmir. Müsəlmanların çoxu cəfəri məzhəbindədir. Sünni məzhəblərində olanlar da 
var. Azərbaycanlıların etnik-mənəvi birliyini pozmaq istəyənlər zamanla məzhəb münaqiĢələri 
(söhbətləri) salmaq istəsələr də, kənddə etnik-mental ənənələrin bütövlüyü, etiqadlı gənclərin 
milli-dini dünyagörüĢünün sağlam olması məzhəb xarakterli münaqiĢələrə yer qoymur. 

                                                
8 Цмумиййятля, езамиййятин бцтцн эцнляриндя няглиййат васитяси кими Е.Мяммядовун шяхси автомобилиндян истифадя 

олунмушдур. Онун щямкяндлиляри Етибар, Телман автомобили идаря етмиш, Асиф, Гасым кими эянъляр фолклор мцшащидясинин 
апарылмасына щяр ъцр кюмяклик эюстярмишляр.         

9 Танрыгулу Д. Гырх гапыдан бири баьлы. Бакы, «Борчалы», 2001, с. 67 
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Kənd ümumən abad və varlı kənddir. Azərbaycanlıların dövlət qulluğuna iĢə çox az alınması 
nəticəsində rəsmi dövlət iĢində iĢləyənlərin sayı həddindən artıq azdır. Minillərdən bəri öz 
torpaqlarında yaĢasalar da, yerli hökumətin apardığı birtərəfli siyasət nəticəsində Gürcüstanın 
azərbaycanlı əhalisi özəlləĢmə zamanı onlara çatası qanuni pay torpaqlarını əldə edə bilmədiyi 
kimi, Sərtçala Muğanlı kəndinin əhalisi də eyni problemləri yaĢayır. Bu torpaqlar müxtəlif 
formalarda onların əllərindən alınır. Ancaq əhali son dərəcə iĢgüzar olduğu üçün ağır və ədalətsiz 
Ģərtlər altında olsa da, kənd təsərrüfatı, heyvandarlıqla məĢğul olur. Pərakəndə ticarət sahəsində 
çalıĢanların sayı daha çoxdur. Gənclərin əksəriyyəti Rusiyada və digər MDB ölkələrində çalıĢırlar. 
Bunun nəticəsində kənd ümumən abad və varlıdır və bunun əsasında azərbaycanlıların 
xarakterinə məxsus olan çalıĢqanlıq keyfiyyəti, ailəni istənilən Ģərtlər altında olsa da, dolandırmaq 
bacarığı durur. 

Söyləyicilərdən topladığım məlumata görə, Muğanlıya el arasında həm də «Qannı Muğanlı» 
deyilir. Adamlar bunu kənd sakinlərinin atan-vuran, davakar, döyüĢkən, qorxmaz olması ilə 
əlaqələndirirlər. D.Tanrıquliyev də öz kitabında yazır ki, bütün azərbaycanlılar kimi muğanlılar 
qonaqsevən, bacarıqlı, səxavətli, xeyirdə-Ģərdə bir-birinə kömək edən adamlardır. Bu 
xüsusiyyətləri ilə yanaĢı, Qavrının sərt suyundan içən bu adamlarda bir dəliqanlılıq, sərtlik, 
özündən razılıq kimi keyfiyyətlər də vardır. Bəlkə, bu keyfiyyətlərə görəymiĢ ki, keçmiĢlərdə bu 
kəndə «Qannı (Qanlı – S.R.) Muğanlı» deyərdilər10. 

«Qanlı Muğanlı» adı yadıma dərhal oğuz türklərinin ulu yaddaĢ abidəsi «Kitabi-Dədə 
Qorqud» eposunu salır. Dastanın dördüncü boyunda təsvir olunur ki, Oğuz elinin baĢçısı Salur 
Qazan bir gün öz divanında oğlu Uruz on altı yaĢına çatsa da, hələ də özünü döyüĢlərdə bir igid 
kimi təsdiq etmədiyinə görə kədərlənib ağlayır. Bundan xoĢlanmayan Uruz atasını əgər o, 
ağlamağının səbəbini deməzsə, «Qan Abqaz» elinə getməklə hədələyir: 

 
…Qara gözli yigitlərimi boynıma aluram. 
Qan Abqaz elinə mən gedərəm, 
Altun xaça mən əlümi basaram, 
Pilon geyən keĢiĢin əlin öpərəm. 
Qara gözlü kafər qızın mən aluram11. 
 
Maraqlıdır ki, qədim oğuz dilində olan bu mətn parçasının müasir Azərbaycan dilindəki 

sadələĢdirilmiĢ variantında «Qan Abqaza» adı «Qanlı Abxaz» Ģəklində verilmiĢdir: 
 
… Qanlı Abxaz elinə mən gedərəm…12 
 
Tarixçi S.Əliyarov dastanda iĢlənmiĢ «Qan Abqaza eli» adına belə bir Ģərh yazmıĢdır: «Bu 

ifadə indiki etno-siyasi məzmunda Abxaziyanı deyil, IX-XI yüzilliklərdəki Gürcüstanı nəzərdə tutur. 
Kutaisi mərkəz olmaqla yaranan Qərbi Gürcüstan knyazlığı «Abxaz çarlığı», ġərqi Gürcüstan isə 
«Kartli çarlığı» adlanmıĢdır. 975-ci ildən Abxaz hökmdarı olan çar Baqrat (anası abxaz qızı idi) 
1008-ci ildə yuxarıda adları çəkilən iki siyasi vahidi birləĢdirə bilmiĢdi. BirləĢmiĢ Gürcüstanın çar 
sülaləsi bundan sonra «abxaz nəsli» sayılırdı. Gürcü çarlarının rəsmi titulunda isə «abxazlar 
hökmdarı» sözləri «kartvellər hökmdarı» sözlərindən qabaq yazılır, «Abxaz (Abqaz) eli» 
Gürcüstan yerinə iĢlənirdi»13. 

Doğrudan da, «Kitabi-Dədə Qorqud»da Qafqaz regionu üçün tamamilə yad etnos olan 
ermənilər haqqında təbii olaraq heç nə deyilməsə də, gürcülər haqqında yerli sakinlər kimi bəhs 
olunur. Dastanın doqquzuncu boyu Gürcüstanın Oğuz dövlətinə xərac verməsi haqqında 
məlumatla baĢlanır: «Doqquz tümənlik Gürcüstanın xəracı gəldi: bir at, bir qılınc, bir çomaq 

                                                
10 Танрыгулу Д. Эюстярилян ясяри, с. 67         
11 Китаби-Дядя Горгуд. Тяртиб, транскрипсийа, садяляшдирилмиш вариант Фярщад Зейналов вя Самят Ялизадяниндир. 

Тарихи-ъоьрафи гейдлярин мцяллифи Сцлейман Ялийаров. Бакы, «Йазычы», 1988, с. 68     
12 Китаби-Дядя Горгуд. Эюстярилян няшри, с. 166           
13 Китаби-Дядя Горгуд. Эюстярилян няшри, с. 261    
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gətirdilər. Bayındır xan bərk dilxor oldu. Dədəm Qorqud gəldi, Ģadlıq havası çaldı. «Xanım, niyə 
qanın qaralıb?» – dedi. Dedi: «Necə qaralmasın, hər il qızıl-gümüĢ gəlirdi, cavanlara-bəylərə 
verirdik, xatirləri Ģad olurdu. Ġndi bunları kimə verək ki, onunçun xoĢ olsun»14.   

Göründüyü kimi, dastandakı «Qan Abqaza eli» Gürcüstan mənasındadır və onların xristian 
olması da dastanda açıq Ģəkildə göstərilmiĢdir. Burada «qan» sözü heç də qan maddəsinin adı 
yox, çox güman ki, «q//x» variantlaĢmasında «xan» sözünü bildirir. «Xan», «xanlıq» sözləri oğuz 
dilində siyasi məzmunlu sözlərdir: «xanlıq» – dövləti, «xan» – onun baĢçısını bildirir.  «Abxaz eli» 
gürcü dövləti idi və oğuzlar onu dövlət olaraq öz dillərində «xan»(lıq) adlandırırdılar. Bu halda 
«Qan Abqaza eli» ifadəsi «Abxaz xanının eli» (yaxud «Abxaz xanlığı eli») mənasına gəlir. 

«Qan Abqaz eli» adındakı «qan» sözünün «Dədə Qorqud» dastanının sadələĢdirilmiĢ 
variantında «qanlı» Ģəklində verilməsi «Qannı Muğanlı» adına da iĢıq salır. Burada «qannı» 
sözü, çox güman ki, «xanlıq» sözünün fonetik Ģəklidir. Bu halda «Qannı Muğanlı» adı «Xanlı(q) 
Muğanlı» Ģəklində oxunur. 

Fikrimizi baĢqa faktlar da təsdiq edir. Əvvəla «xanlıq» sözü tarixi Azərbayan 
toponimikasında həm də müstəqil yer adı kimi də iĢlənir. 

Digər tərəfdən, Muğanlı adının tarixi Azərbaycanda, o cümlədən Borçalıda çox geniĢ 
yayılmıĢ ad olduğunu nəzərə almaq lazımdır. Bu baxımdan, Muğanlı adının qarĢısında iĢlədilən 
«Qannı» epiteti onu baĢqa Muğanlı kəndlərindən fərqləndirmək məqsədi güdmüĢdür.  

M.Çobanov və M.Borçalı Borçalı mahalındakı Muğanlı toponimləri haqqında yazırlar ki, 
Borçalının Bağ bölgəsinin mərkəzi hissəsində Bolulus – Bolnisi rayonunda Muğanlı (Bala Muğanlı 
– indi kənd gürcü dilində «Farizi» adlanır, əhalisi 1300 nəfərdən çoxdur), Marneuli rayonunda 
Böyük Muğanlı,  QaĢ Muğanlı, Kirəc Muğanlı, BaĢkeçid rayonunda Muğanlı (Dağ Muğanlı – 
1990-cı ildə türklər – azərbaycanlılar buradan qovulmuĢ və kənd «gürcüləĢdirilmiĢdir»), Saqareco 
(Qaraca yurdu) rayonunda Yor Muğanlı, Qarayazı rayonunda Sartçala Muğanlı adlı kəndlər 
vardır… Qeyd olunan etnooykonimlərin hamısı  Muğ və ya Mağ (tayfa adı) etnonimləri əsasında 
təĢəkkül tapmıĢdır. Bütün bunlar göstərir ki, Azərbaycan xalqının etnogenezində Muğ və ya Mağ 
tayfaları böyük rol oynamıĢdır. IX-XI əsrlərdə ərəb dilində yazılmıĢ bir sıra tarix və coğrafiya 
kitablarında, o cümlədən «Hüdud-əl aləm» əsərində Muğan, Qəbələ və s. toponimlər qeydə 
alınmıĢdır ki, həmin toponimlər indi də Azərbaycan və Gürcüstanın bir sıra rayonlarında 
yaĢamaqdadır. 1728-ci ildə tərtib olunmuĢ «Dəftəri-müfəssəli-əyaləti-Tiflis»də Gürcüstanın 
ərazisində mövcud olmuĢ Muğanlı tayfasının adı ilə bağlı bir neçə Muğanlı kəndinin adı da qeydə 
alınmıĢdır. Məsələn, Baydar nahiyyəsində Muğanlı, Dəmirçihəsən uluslarından Kəpənəkçi 
adlanan yerdə Muğanlı camaatı, Muğanlı Əhməd camaatı, Ağcaqala nahiyyəsində Ərəbli 
oymağının Ġmamkəndi qıĢlağındakı Muğanlı camaatı və s. göstərir ki, türklər – azərbaycanlılar bu 
bölgədə çox qədimdən məskunlaĢmıĢlar15. 

Ə.Çingizoğlu «Soy» elmi-kütləvi jurnalının XVIII-XX əsrlərdə Qarabağın bir güĢəsi olan 
Dəmirçihəsənli mahalındakı Muğanlı camaatı arasında baĢ verən hadisələrdən bəhs edən xüsusi 
buraxılıĢında göstərir ki, Dəmirçihəsənli elinin əksər oymaqları Qarabağa XVIII yüzilin ikinci 
yarısında Gürcüstan ağzından gəlib16. Müəllifə görə, Azərbaycandakı bütün Muğanlı kəndlərinin 
adı muğanlı tayfası ilə bağlıdır17. Muğanlı yaĢayıĢ məntəqələri əsasən Muğan düzündə yaĢayan 
türk Azərbaycan tayfası olan muğanlıların adı ilə bağlı yaranmıĢdır. AraĢdırmalardan da bəllidir 
ki, bu camaat çox qədim tarixə malikdir. Muğanlı tayfa adı kimi XVI yüzildən məlumdur18. Ağdam, 
Ağstafa, Ağcabədi, Bərdə, Qubadlı, Zaqatala, Zəngilan, Kürdəmir, Xocavənd, ġamaxı, ġərur 
rayonlarında da Muğanlı kəndləri var. ġərur rayonunda Muğancıq Mehrab və Muğancıq Müslüm 
adlı kəndlər də qərar tutur. Vaxtilə Qərbi Azərbaycanda (indiki Ermənistan adlanan respublikada 
– S.R.) Karbi, Xınzirək, Ərmus və Dərələyəz nahiyələrində Muğanlı, Eçmiədzin rayonunda 
Muğan, Zəngəzur qəzasında Muğancıq adlı kəndlər də mövcud olmuĢdur. Məlumdur ki, 

                                                
14 Китаби-Дядя Горгуд. Эюстярилян няшри, с. 202 
15 Чобанов М., Борчалы М. Борчалы топонимляри. «Кредо» гязети, 14 апрел 2012-ъи ил 
16

 Сой. Елми-кцтляви дярэи. Хцсуси бурахылыш: МУЬАНЛЫЛАР. Бакы, 2008, с. 6 
17 «Сой» журналы. Эюстярилян няшри, с. 11 
18 «Сой» журналы. Эюстярилян няшри, с. 10 
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mənbələrdə 393-cü ildən Muğan düzünün adı çəkilmiĢdir. Bir sıra qaynaqlarda XI-XIII yüzillərdə 
Muğan adlı Ģəhərin də olması göstərilmiĢdir. Ümumiyyətlə, orta çağda tarixi hadisələrlə əlaqədar 
muğanlılar müxtəlif ərazilərə səpələnmiĢlər. XIII-XIX yüzillərdə Muğanlı adlı böyük bir oymaq 
Qazax-Borçalı bölgəsində də yaĢamıĢdır. Gürcüstandakı Yor-Muğanlı (Saqareco rayonu), TaĢ-
Muğanlı, Kirəc-Muğanlı (Marneuli rayonu), Muğanlı (Qardabani və Bolnisi rayonları) kəndləri (o 
cümlədən bunlardan biri olan Qannı Muğanlı, yəni Sərtcala Muğanlı kəndi – S.R.), Tiflis 
əyalətindəki Ağcaqala və Dəmirçihəsənli nahiyələrində yaĢayan muğanlı camaatı, Borçalı 
bölgəsindəki Muğanlı qıĢlağı, Muğanlı düzü toponimləri də muğanlı tayfasının adı ilə bağlıdır19. 

  Əksər müəlliflər tərəfindən eradan əvvəl yaĢamıĢ atəĢpərəst Muğ tayfaları ilə 
əlaqələndirilən Muğan və ondan düzələn Muğanlı adları, əslində, təkcə tarixi Azərbaycanda deyil, 
bütövlükdə qədim Asiyada yayılmıĢdır. Bu mənada Muğanlı adı qədim Azərbaycanın siyasi, 
inzibati, iqtisadi, mədəni tarixi ilə sıx bağlıdır. Tarixi Azərbacan ərazisində bu qədər geniĢ 
yayılmıĢ Muğanlı adları vahid toponimik sistemi təĢkil edir. ġübhəsiz ki, hər bir toponimik sistem 
daxilində olan eyni adlar fərqləndirici nominativ iĢarə ilə biri-birindən seçilməlidir. Bu mənada 
Qannı Muğanlı adındakı «Qannı» sözü hansı mənada olub-olmamasından asılı olmayaraq, ilk 
növbədə bu Muğanlı kəndini eyniadlı baĢqa kəndlərdən fərqləndirən epitet-iĢarədir. Bu halda 
«Qanlı Muğanlı» sözü «Qan Abqaza//Qanlı Abxaz» adında olduğu kimi, «Xanlı(q) Muğanlı» 
mənasında iĢlənib, mərkəzi siyasi hakimiyyətlə bağlılığın yaxınlıq dərəcəsini bildirən məna 
daĢıyır. 

Lakin məntiqəuyğun görünən baĢqa bir variant da var. Bu iĢdə yenə ulu abidəmiz «Kitabi-
Dədə Qorqud» eposuna üz tutmalı oluruq. Eposda Qanlı Qoca oğlu obrazı var. Süleyman 
Əliyarov bu ad barəsində yazır: «Personajın adı kitabın bütün çaplarında səhv olaraq «Qanlı 
Qoca» kimi oxunmuĢdur. «Kanlı» xalqımızın yaranmasında iĢtirak etmiĢ qədim soyköklərdən biri 
olan kəngərlərin qədim adıdır»20. F.Xalıqov yazır ki, «Qanlı» etnonimi Azərbaycan toponimləri 
sistemindəki Kəngər, Gəngərli oykonimlərində fonetik deformasiyalara uğramıĢ Ģəkildə mühafizə 
olunmaqdadır. Bu cür toponimik vahidlər Qazax, Gəncə, Qarabağ, Naxçıvan və s. bölgələrdə 
onlarladır21 

Bu izahlara əsaslansaq, «Qanlı Muğanlı» etnotoponim olub, kənddə yaĢayan muğanlıların 
qədim Kanlı//Kanqlı//Kəngərli tayfası ilə bağlı olması haqqında məlumatı özündə daĢıyır. 
Kanqlı//Kəngərli etnoniminin də qədim oğuz tarixi ilə bağlı olması məlumdur.  

Göründüyü kimi, Muğanlı, əslində, Avrasiya regionunun ən qədim adlarından olub, 
Azərbayan-türk tarixinin ən dərin qatları ilə bağlıdır. Bunu kənddə mövcud olan soyköklərin – 
nəsillərin paleolinqvistik xüsusiyyətlər daĢıyan adları da təsdiq edir. Muğanlılardan bəhs edən 
kitabda bu nəsil-tayfalardan 84-nün adı çəkilir22. 

Kəndə daxil oluruq.  
Etibar Kamıl oğlu bir qapıda avtomobili əyləyir. Bizi Asif Rəhim oğlu və Qasım Səfər 

oğlu, Telman Kərim oğlu adlı gənclər qarĢılayırlar. Səfərimizin davam etdiyi günlərdə bizə hər 

cür mehribanlıq, diqqət və qayğı göstərən bu gənclər cavan olmalarına baxmayaraq, imanlı və 
müdrik insanlardır. Kənddə belə ağıllı, təmkinli gənclərin olması bizi sevindirir. Gənclər bizi ilk 
olaraq Dilqəm müəllimin evinə gətirirlər. Burada kənd yerlərinə məxsus böyük səmimiyyət və 
mehribanlıqla qarĢılanırıq. 

 
 

                                                
19 «Сой» журналы. Эюстярилян няшри, с. 12 
20 Китаби-Дядя Горгуд. Тяртиб, транскрипсийа, садяляшдирилмиш вариант Фярщад Зейналов вя Самят Ялизадяниндир. 

Тарихи-ъоьрафи гейдлярин мцяллифи Сцлейман Ялийаров. Бакы, «Йазычы», 1988, с. 261  
21 Халыгов Ф. Фолклор ономастикасы. Бакы, 1998, с. 20 
22 Дилгям. Муьанлы. Бакы, «УниПринт», 2004, с. 96-97  
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Ġlk Ģərhçi Dilqəm Yaradanqulu oğlu Tanrıquluyev –  1957-ci ildə Muğanlıda anadan olub, 

1979-cu ildə A.S.PuĢkin adına Tbilisi Dövlət Pedaqoji Ġnstitutunun filologiya fakültəsini bitirəndən 
bu günə kimi Muğanlı kənd orta məktəbində müəllim iĢləyir.  Hazırda həm Azərbaycan, həm də 
gürcü dili və ədəbiyyatlarını tədris edir. ġairdir. Gürcüstan və Azərbaycan ədəbi orqanlarında 
Ģeirləri, o cümlədən iki Ģeir kitabı və Muğanlı haqqında tarixi-etnoqrafik kitabı çap olunmuĢdur23. 

Dilqəm müəllim bizə kənddə il ərzində icra olunan Qurban bayramı, Orucluq mərasimi, Xıdır 
Nəbi mərasimi və Novruz bayramı haqqında məlumatlar verir. Ona çoxlu suallar verir, Novruz 
bayramı, onaqədərki ayin və mərasimlər, arxaik etiqad elementləri, bayramın simvolları, o 
cümlədən keçəpapaqlar haqqında ilkin məlumatlar toplayırıq. 

                                                
23 Танрыгулу Д. Гырх гапыдан бири баьлы. Бакы, «Борчалы», 2001, 80 с.;  Дилгям. Муьанлы. Бакы, «УниПринт», 2004, 

128 с. 
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Topladığımız bu məlumatların bəziləri mənə tanıĢ olsa da, bəzilərini ilk dəfə eĢidirəm. 

Burada da Azərbaycanın əksər yerlərində olduğu kimi, ilaxır çərĢənbə böyük təntənə ilə qeyd 
olunur. Yaxın qonum-qonĢu, dost-qohum qızları bir evdə toplanır. Səhərə kimi çalıb-oxuyur, fala 
baxırlar. Səhər tezdən isə su üstünə gedirlər. Lakin bunun fərqli cəhəti vardır. Muğanlılar oğlanlı-
qızlı Qabırrı çayının üstünə gedir və niyyət tutanlar özlərini çayın sularına vurub çimirmiĢlər. 

Dilqəm müəllim Novruza qədərki dörd çərĢənbə haqqında məlumat verib, bunlardan yalnız 
xəbərçi və yel çərĢənbələrinin adlarını çəkə bilir. 

Bizi keçəpapaqlar daha çox maraqlandırır. Dilqəm müəllimə görə, onların dəstəsində 50-60 
nəfər olur. Bunlar öz aralarında padĢah, vəzir və digər vəzifələri bölüĢdürürlər. ġərhçi QəĢəm adlı 
padĢahın adını çəkir və hazırda padĢahın Sakit adlı bir kənd sakininin olduğunu bildirir. 
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Mən bu məlumatların hamısını sürətlə dəftərimə qeyd edir və yeri gəldikcə dəqiqləĢdirməyə 
çalıĢıram. Çünki Ģərhçi yaddaĢ fenomeninin nə olduğunu bilirəm. Bilirəm ki, mən bu 
məlumatları dəqiqləĢdirmək üçün çətinliyə düĢməli olacağam24. 

Dilqəm müəllimlə söhbət zamanı keçəpapaqlar haqqında məndə sistemli təsəvvür 
yaranmasa da, əslində, axtardığımı mən onun bizə bağıĢladığı kitablardan birində tapıram. O, 
«Qırx qapıdan biri bağlı» adlı kitabında Muğanlıda keçirilən Novruz bayramı haqqında ətraflı 
məlumat verərək yazır: 

«Novruz bayramı kəndimizdə martın 22-də böyük təmtəraqla keçirilir. Kənd əhalisi 
bütünlüklə, qonaqlı-qaralı kəndin mərkəzində qurulan «Ģah» taxtının ətrafına toplaĢır, sazın, qara 
zurna və çubuqla çalınan nağaranın sədaları altında keçəpapaqların oyunlarına tamaĢa edirlər. 
Bayram Ģənliyi səhər saat 7 radələrindən günorta saat 12-yə, 1-ə kimi davam edir. Bu vaxt 
ərzində xüsusi bəzədilmiĢ taxtda oturan «Ģah» keçəpapaqların oyunlarına, çalğıçılar dəstəsinə, 
maĢınların yol hərəkətinə və s. nəzarət-rəhbərlik edir. QəĢəm Məmmədov 50 ildən artıq dalbadal 
«Ģah» olub. «ġahı» onun əyanları: vəzir, vəkil, həkim, cəllad, xəzinədar və baĢqaları əhatə 
edirlər. 

Martın 16-dan, 17-dən baĢlayaraq 21-nə qədər cavanlar, uĢaqlar (son 30-40 ilə qədər 
yaĢlılar) keçəpapaq bəzənər, ev-ev, küçə-küçə gəzərək təlxək oyunu oynar, camaatı güldürüb 
əyləndirərlər. Camaat da keçəpapaqlara yumurta, Ģirniyyat, bəzən də pul verər.  

 

 
 
Təəssüf hissi ilə qeyd etməyi lazım bilirəm ki, bu qədim adət öz mahiyyətinə, kökünə ilgili 

olmayan Ģit detallarla «zənginləĢmək» üzrədir. Bayram günü camaat bir-birinin ailəsinə 
bayramlaĢmağa gedər, xəstələri yoluxar, küsülüləri barıĢdırarlar. Bayram günü xoĢ əhval-ruhiyyə 
ilə sona yetər. Bayrama dörd həftə qalmıĢ hər çərĢənbə axĢamı və bayram günü tonqal qalamaq, 
od üstündən atlanmaq bu bayramın atəĢpərəstliklə, oda sitayiĢlə ilgili olmasından soraq verir25. 
Ġlin axır gecəsi – son çərĢənbə xüsusi təmtəraqla keçir. Ġlin axır çərĢənbəsi niyyət edən ailə evinə 
qız-gəlin dəvət edir. Çalğıçılar çalır, oxuyur, səhər saat 3-4-ə qədər oynayır, əylənirlər. Səhərə 
yaxın Qavrıya enir, niyyət tutanlar çayda çimir, çayın suyundan bir qab doldurub evlərinə 

                                                
24 Фикирляшдийим кими дя олур. Кянддя сонракы информаторларла эюрцшяндя ейни кянддя йашайан вя мцхтялиф йаш, 

сосиал, пешя групларына аид олан инсанларын вердийи мялуматлар бязян бири-бири иля дцз эялмирди. Бязи мялуматлары чох 
чятинликля арашдыра билирям.  

25 Д.Танрыгулийев Новруз байрамындакы од цстцндян тулланма адятини мювъуд елми янянядян чыхыш едяряк 
атяшпярястликля ялагяляндирся дя, бунлар бири-бири иля тамамиля зиддиййят тяшкил едир. Атяшпярястликдя од мцгяддясдир, инсан 
няфяси она тохунарса, онун паклыьы позулар вя од мурдарланар. Новруз байрамында ися инсанлар одун цстцндян тулланыб 
юз азар-безарларыны (бцтцн мадди вя мяняви мурдарлыгларыны) одла тямизляйирляр.   
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gətirirlər. Çamaat arasında belə bir inam var ki, gecə ilə gündüzün bərabərləĢdiyi anda Qavrının 
suyu dayanır. Hər kim bu anda çayda çimsə xoĢbəxt olar (tutduğu niyyətə çatar)»26. 

Dilqəm müəllimgildən məmnun halda çıxırıq. Maraqlı söhbət etmiĢ, Muğanlıdakı Novruz 
bayramı, bu bayramın əsas qəhrəmanları olan keçəpapaqlar, bayramın prosessual strukturu ilə 
bağlı ilkin məlumatlar əldə etmiĢəm. «Ġlk folklor ovumuzun» uğuru bizi sevindirir.  

Lakin məni qarĢıdakı görüĢün həyəcanı basır… 
 

                                                
26 Танрыгулу Д. Гырх гапыдан бири баьлы. Бакы, «Борчалы», 2001, с. 75-76   
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ĠLK  GÖRÜġÜN  HƏYƏCANI 
 
20 mart 2012-ci il.  

Saat 12 radələridir. Asiflə Qasım indi bizi keçəpapaqların hazırlıq etdikləri həyətə 
aparacaqlar. Mən qəribə hisslər və həyəcan keçirirəm. Digərləri bunun fərqində olmasa da, 
Səməd psixoloji durumumu anlayır. O, yaradıcı Ģəxsiyyətdir. Ġllərdir mənimlə dostluq edir, 
tədqiqatlarımla maraqlanır, kitablarımı oxuyur, söhbətlərimə qulaq asır. Bilir ki, əsas tədqiqat 
dairəm oğuz ritual və mifləridir. Keçəpapaq Ģəkillərinin məndə yaratdığı ilk affekt halının da canlı 
Ģahidi olub. Ona görə də arxaik zaman fenomeni ilə ilk dəfə qarĢılaĢmağın mənim üçün nə 
demək olduğunu yaxĢı bilir. Mənim halım Səməddə təbəssüm və məmnuniyyət yaradır. Hər iki 
halın mənasını yaxĢı baĢa düĢürəm. Bu səfərin baĢ tutmasında onun da böyük rolu var. Mənim 
bir folklorĢünas kimi keçəpapaq fenomenini tədqiq etməyimi istəyir. Ona görə də halımdan 
məmnundur. GülüĢü ilə isə mənə ruh vermək istəyir: «Həyəcanlanma, hər Ģey yaxĢı olacaq».  

Keçəpapaqların olduğu həyətə yaxınlaĢdıqca həyəcanım artır. Bu, mənim üçün sadəcə bir 
folklor müĢahidəsi, yaxud sinəsi söz xəzinəsi olan hər hansı informatorla görüĢ deyildir. 
Keçəpapaqlarla görüĢ arxaik rituallar haqqında yalnız kitablarda oxuyan, onların prosessual 
təsvirlərinə yalnız kitablarda rast gələn bir ritualist üçün qeyri-adi hadisədir... 

Dilqəm müəllimin də yazdığı kimi, keçəpapaqlar martın 22-də keçiriləcək bayram gününə 
qədər dəstə halında kəndi gəzib müxtəlif oyunlar göstərir və əylənirlər. Bu gün – martın 20-də də 
onlar kəndə çıxacaq, dəstə halında gəzəcək, oyunlar göstərəcək, pay toplayacaqlar. Onları 
tezliklə görmək, söhbət etmək, maskalarına baxmaq, geyimlərini öyrənmək, bayrama qədər dəstə 
halında kəndi gəzib əylənmələrinin ritual semantikasını anlamaq istəyirəm.  

Hələ Muğanlıya gəlməmiĢdən qabaq Elbrus Məmmədovun gətirdiyi Ģəkillərə dəfələrlə 
tamaĢa etmiĢ, bu, baĢdan-ayağa qara geyinmiĢ, xaotik-mistik simvollarla bəzənmiĢ varlıqların – 
keçəpapaqların, sözün həqiqi mənasında, kim olduğunu dərk etmək istəmiĢdim. Keçəpapaqların 
Ģəkillərini kitablardakı qam-Ģaman Ģəkilləri ilə tutuĢdurmuĢ, bənzətmələr tapmağa çalıĢmıĢdım. 
Zahiri bənzərlik ortada idi. Ġstər qam-Ģamanlar, istərsə də keçəpapaqlar – hər ikisi eyni bir 
mədəniyyətin təzahür fenomenləridir. Lakin bu Ģəkillər vahid türk mədəniyyət okeanının fərqli 
məkan, zaman və ritual fraqmentlərini əks etdirirdi. Qam-Ģamanlar elm üçün məlum fenomendir. 
Onlar animistik dünyagörüĢünün daĢıyıcıları olub, insanlarla ruhlar arasında vasitəçi-
mediatorlardır. Qam-Ģamanlar haqqında saysız tədqiqat aparılmıĢ, Ģaman ritual və mifologiyası 
dərindən öyrənilmiĢdir. Keçəpapaqlara gəlincə, bunları qam-Ģamanlarla eyniləĢdirmək olmazdı. 
Bütün zahiri oxĢarlıqlarına baxmayaraq, bunlar fərqli fenomenlər olmalıdır. Burada mövsüm, 
zaman, bayram faktorları var. Onları nəzərə almadan keçəpapaq fenomenini anlamaq mümkün 
deyildir. ġamanlar il boyu animistik praktika ilə məĢğul olan peĢəkarlardır. Keçəpapaqlar isə 
yalnız Novruz bayramında, yəni bayramın keçirildiyi mart ayında peyda olur və bayramın bitməsi 
ilə «öz dünyalarına» – Xaosa qayıdır,  bir də Kosmosda peyda olmaq üçün növbəti ilin mart ayını, 
Novruz bayramının ərəfəsini «gözləyirlər». ġəkillər əsasında qabaqcadan məndə yaranmıĢ elmi 
təsəvvür bundan ibarət idi ki, Novruz bayramının ərəfəsi keçəpapaqların öz dünyalarından – 
Xaosdan bizim dünyamıza – Kosmosa gəlmələri (daha doğrusu, keçmələri) üçün bir zaman 
aralığı – zaman qapısıdır. 

Etiraf edirəm ki, keçəpapaqların Ģəkillərinə uzun müddət tamaĢa etsəm də (hətta indi onları 
5-6 dəqiqədən sonra canlı Ģəkildə görə biləcəkdimsə də), varlıqları hələ də mənə fantastik təsir 
bağıĢlayır: mövcudluqlarına Ģübhə edirəm. Onlar mənim üçün sanki bir UNO-dur. UNO-lar (Uçan 
Naməlum Obyektlər) haqqında hamı danıĢır, amma hələ də nə dirilərinin, nə də ölülərinin üzünü 
görməmiĢik. 

Tini burulub enli bir küçəyə çıxırıq. Burada çoxlu sayda maskalı uĢaqlar, o cümlədən 
maskasız uĢaq və gənclər var. UĢaqların bir çoxu əyninə karnaval paltarları geymiĢ, sifətlərinə 
dəhĢət maskaları taxmıĢlar. Lakin mağazadan alınmıĢ bu geyimlər və maskalar mənim üçün 
maraqlı deyil. Mən keçəpapaqları arayıram. Budur onlar!  
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Əsasən qara geyimdə olan maskalı gənclərin əyinlərində tərsinə geyilmiĢ kürk, baĢlarında 

kürəklərinə qədər tökülmüĢ qara saçları olan keçə papaq, sifətlərində Ģir maskaları var. Kürkün 
üstündən iki kəmər bağlamıĢlar: birini üfüqi Ģəkildə bellərinə, digərini isə çarpaz (aĢırma) Ģəkildə 
çiyindən sinələrinə. Hər ikisinin üstündə çoxlu sayda zınqırovlar var. Yeriyəndə bu zınqırovlar səs 
verir. Ayaqlarına dizdən aĢağı üstündə uzun qara tükləri olan keçi dərisindən ayaqsız corab 
geyiblər. Qollarına qırmızı lent bağlayıblar. Əllərində qamçı, çubuq, dana quyruğu və s. var. 

Canlı Ģəkildə gördüklərim, o cümlədən qara və qırmızı simvolların kombinasiyası 

düĢüncəmi oyadır. Mən hara düĢdüyümü anlamağa baĢlayıram. Zənnim, keçəpapaqların 
Ģəkillərini gördüyüm andan düĢündüklərim məni aldatmamıĢdı. Keçəpapaqlar xaos dünyasının 
personajları idi!  

Mən acgözcəsinə keçəpapaqları müĢahidə edirdim. Buna heç müĢahidə də demək olmazdı. 
Onların geyimlərinə toxunur, əllərindəki hər Ģeyi alıb baxır, aramsız suallar verirdim. 
Keçəpapaqlar bizim onları öyrənmək üçün Bakıdan, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasından 
gəldiyimizi biləndə daha da söhbətcil oldular. Maskalarını çıxarıb göstərir, maraqlandığım hər Ģey 
barəsində həvəslə məlumat verir, fasiləsiz olaraq fotoçəkiliĢ aparan Səməd isə bizim Ģəkillərimizi 
çəkirdi.  

Bir azdan suallarım fraqmentarlıqdan çıxıb, sistemli xarakter alır. Ġllər ərzində arxaik 
ritualların strukturuna aid öyrəndiyim sxemlər beynimdə canlanır və mən onları suallara çevirib 



 25 

keçəpapaqlara, o cümlədən həyətdəki digər insanlara verirəm. Aldığım cavablar məni heyrətə 
salır: hər Ģey mənə Xaos dünyasının yolunu göstərir. 

Getdiyimiz həyətdə iri kuzovu olan bir yük maĢını qırmızı rəngli parça, dekorativ güllər və s. 
bəzək elementləri ilə bütöv bəzədilmiĢdir. Öyrənirik ki, yük maĢınının kuzovunda keçəpapaqların 
padĢahının taxtı qurulmuĢdur.  

Bu uĢaqlar bir azdan musiqi sədaları, səs-küy altında kəndi gəzib pay yığacaqlar. 
Keçəpapaqların özlərinin verdiyi məlumata görə, bu mərasim mart ayı girəndən baĢlanıb. Hər 
gün növbə ilə bir qrup və həmin qrupun seçdiyi padĢah iĢtirak edir. Qruplar həmyaĢlar, 
həmsiniflər, həmpeĢələr, dostlar və s. prinsipi ilə təĢkil olunur.  

Bu məlumat mənim beynimdə dərhal yeni bir sxemi canlandırır: yəqin ki, bayramı keçirən 
toplumun hamısı (kiĢi əhalisi) növbə ilə keçəpapaq olmalıdır. Yəni bu, bir statusdəyiĢmə ritualıdır 
və hamı bu ritualdan keçməlidir. Köhnə il (zaman) yeni illə (zamanla) əvəzlənir. Bu, uyğun olaraq 
köhnə kosmosun və onu təĢkil edən bütün elementlərin yeni kosmosla əvəzlənməsidir. Yəqin ki, 
hər kəs öz mənsub olduğu sosial qrupla birlikdə statusdəyiĢmə ritualından keçərək öz köhnə 
statusundan çıxır və yeni status əldə edir. Bu, zaman kontekstində köhnə (ölən) zamandan  
qurtulub yeni (doğulan) zamana qoĢulmaq deməkdir. Ancaq sonrakı prosesdə yanıldığımı, 
fərziyyəmin yanlıĢ sxem üzrə getdiyini baĢa düĢürəm. 

Çoxlu Ģəkillər çəkir və çoxlu informasiyalar toplayırıq. Asiflə Qasım bizi baĢqa bir 
informatorla görüĢdürməlidir. Lakin bizim hələ necə bir fenomenal yaddaĢ və nadir düĢüncə 
sahibi ilə görüĢəcəyimizdən əsla xəbərimiz yoxdur. 
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Günün ikinci yarısıdır. Asiflə Qasım bizi Tanrıverdi müəllimin evinə gətirirlər. Bizi burada da 
böyük qonaqpərvərliklə qarĢılayırlar. Burada iki informator – ev sahibi Tanrıverdi müəllim və onun 
böyük qardaĢı Xudaverdi bəylə görüĢürük. Hər ikisi kəndin savadlı ziyalılarıdır.  

ġərhçi Tanrıverdi Məsuməli oğlu Qasımov – 1954-cü ildə Muğanlıda anadan olub.  Ali 

təhsilli müəllimdir. Uzun müddət müəllim iĢləyib. Hazırda iĢ adamıdır: sanatoriya biznesi ilə 
məĢğul olur.  

ġərhçi Xudaverdi Məsuməli oğlu Qasımov – 1950-ci ildə Muğanlıda anadan olub. 
Azərbaycan Politexnik Ġnstitutunu bitirmiĢdir.  

 
 
Hər ikisi Novruz bayramı, keçəpapaqlar haqqında çoxlu məlumatlara malikdir. UĢaqlıqdan 

bu mərasimin canlı iĢtirakçıları olublar. Tanrıverdi müəllim əvvəldən bildirir ki, bu məsələləri onun 
böyük qardaĢı daha yaxĢı bilir. Ona görə də əsas məlumatları Xudaverdi bəydən alırıq. Lakin 
söhbət prosesində Tanrıverdi müəllim də hərdən bir müdaxilə edib, bizə dəyərli faktlar verir.  

Xudaverdi Məsuməli oğlu həm Ģair, həm kəndin hörmətli ağsaqqallarından biri, həm də 
mollasıdır. Milli-etnik və dini ənənələri dərindən və savadlı Ģəkildə bilməklə yanaĢı, onları ciddi-

cəhdlə mühafizə edir. O, bizə Novruz bayramının mənĢəyi ilə bağlı iki rəvayət danıĢır, dörd 
çərĢənbə, onların adları, çərĢənbələrdə biĢirilən yeməklər, keçəpapaqlar, onların geyimləri, 
atributları, mərasimin keçirilmə ardıcıllığı (prosessual strukturu) haqqında çoxlu bilgilər verir. 
Əsasən klassik dövr (XIX əsrin axırı – XX əsrin birinci yarısı) Azərbaycan folklorĢünaslarını 
tanıyan və onların tədqiqatlarına bələd olan Xudaverdi Məsuməli oğlu mərasimin prosessual 
strukturunu mükəmməl Ģəkildə təsvir edir. Bu zaman onun kiçik qardaĢı Tanrıverdi Məsuməli oğlu 
müəyyən detalların dəqiqləĢdirilməsində, keçmiĢ illərə aid yaddaĢın bərpa olunmasında xüsusi 
kömək edir. 

Xudaverdi Məsuməli oğlunu danıĢdırdıqca ona heyran qalıram. O, təkcə güclü yaddaĢ 
sahibi deyil. DanıĢanda sanki ilham prosesində olur. Qıraqdan hansısa bir detalla əlaqədar 
söhbətə müdaxilə olunanda gərginləĢir. Onu bütün varlığımla baĢa düĢürəm. Xudaverdi bəyin 
danıĢdıqca hansı psixoloji durumda olduğunu təsəvvür edə bilirəm. O, yaĢadığı ömrün saysız 
hadisələrlə dolu yaddaĢını hərəkətə gətirir və bu zaman dili ilə danıĢsa da, Ģüurunda yaĢanmıĢ, 
yaddan çıxmıĢ illərin hadisələrini düzür, biri-biri ilə əlaqələndirir və sistemə salır. Onun hadisələri, 
məlumatları, faktları sistemləĢdirmə bacarığı məni heyran edir. Strukturalizmə çox maraq 
göstərdiyim, akademik tədqiqatlarımı struktur-semiotik metodla apardığım üçün qarĢımdakı 
insanın struktur düĢüncə sahibi olduğunun fərqinə varıram. Xudaverdi Məsuməli oğlu məlumatları 



 27 

verərkən onları strukturlaĢdırır, baĢqa sözlə, müxtəlif faktları müəyyən struktur sxemi ətrafında 
düzərək təqdim edirdi.  

Ümumiyyətlə, bu tipli informatorlar, belə yaradıcı düĢüncəyə malik söyləyicilərlə iĢləmək 
çətindir. Çünki onlar, demək olar ki, xam, emal olunmamıĢ informasiya təqdim etmirlər. Məlumatı 
verməmiĢdən qabaq onu özləri emal edib, sonra deyirlər. Yəni sən onlardan informasiya alıb, 
daha sonra təhlil, tədqiq etmək istəyirsən. Lakin bu tipli informatorlar məlumatı sənə 
verməmiĢdən əvvəl özləri onu düĢüncələrində təhlil edir, sənə xam materialı, çılpaq faktı yox, 
onun haqqında nə düĢündüklərini təqdim edirlər. Mən bu prosesi Xudaverdi Məsuməli oğlu ilə 
iĢləyərkən açıq-aĢkar müĢahidə edirdim. Hətta bəzən mən ona sualı verib qurtarmamıĢ mənə 
cavab verir, sanki nə istədiyimi özü baĢa düĢürdü. Aydın Ģəkildə görürdüm ki, informatorum 
mənim suallarımı analiz edir, bu suallar vasitəsi ilə nə istədiyimi anlamağa çalıĢır və bütöv 
söhbəti həmin axarda qururdu. Çünki o həm dünyəvi, həm də dini biliklər sahəsində zəngin 
məlumatlara malik idi. Bu biliklər onun verdiyi cavablarda hökmən iĢtirak edirdi.  Mən ondan 
Novruz bayramı ilə bağlı uĢaqlıq, gənclik və müasir yaddaĢını almaq istəyirdim. Lakin o, 
yaddaĢındakı faktları çılpaq halda yox, öz münasibətini də onlara qarıĢdıraraq təqdim edirdi. 
Məsələn, Novruz bayramının mənĢəyi ilə bağlı iki rəvayət söylədi. Bunlardan biri ümumən qədim 
türk mifologiyası, konkret olaraq Erkenokonla bağlı rəvayət idi. Digər məlumat isə dördüncü islam 
xəlifəsi Həzrət Əli əleyhissəlamın Novruz bayramı ilə əlaqəsindən bəhs edən rəvayət idi. Mən bu 
məlumatları əvvəlcədən bilirdim. Lakin Xudaverdi Məsuməli oğlu bunları danıĢarkən hər iki 
məlumatı biri-biri ilə əlaqələndirir, özünün mənsub olduğu etnik düĢüncə ilə mənsub olduğu dini 
düĢüncəni uzlaĢdırmağa çalıĢırdı. 

Təbii ki, o, mənim üçün unikal bir söyləyici idi. Mən, əslində, axtardığımı tapmıĢdım. Sabah 
onunla videoçəkiliĢ aparmağı qərara alıram. Sabahkı söhbətə hazırlaĢmaq üçün axĢam oteldə bu 
gün etdiyim söhbətin dəftərimdəki qeydlərini nəzərdən keçirir, keçəpapaqlar və ümumən Novruz 
bayramı haqqında bu gün nələr əldə etdiyimi sistemləĢdirməyə çalıĢıram.  

Xudaverdi Məsuməli oğluna görə, Muğanlıdakı Novruz bayramı Azərbaycanın bütün 
bölgələrindən fərqli olaraq, martın 21-də yox, 22-də keçirilir. Bu, mənə təəccüblü gəlir. Axı GünəĢ 
təqvimində Novruz – yeni il martın 21-də girir. O bildirir ki, bu, Həzrət Əli əleyhissəlamın taxta 
çıxması ilə bağlıdır. Martın 21-i muĢtuluq günü, 22-si isə bu yüksək islam zatının (Ģəxsinin) taxta 
çıxdığı gündür. Martın 22-si Həzrət Əlinin həm də doğulduğu  gündür. 

Ġnformatorumun dörd çərĢənbə ilə bağlı verdiyi məlumat da mənim üçün xüsusi əhəmiyyət 

daĢıyır. Belə ki, Azərbaycanda alimlər arasında dörd çərĢənbənin adları ilə bağlı mübahisələr 
vardır. Bir sıra alimlər dörd çərĢənbənin Ģərq fəlsəfəsindəki dörd ünsürlə (su, od, torpaq, külək) 
bağlılığını qəbul etmirlər. Dörd ünsürün xalqın öz ənənəsində olmadığını, Novruz bayramı 
kompleksinə müasir dövrümüzdə tədqiqatçılar tərəfindən əlavə edildiyini söyləyirlər. Bəziləri daha 
da irəli gedərək, ümumiyyətlə, dörd çərĢənbənin özünün qeyd olunmasını Ģübhə altına alırlar. 
Halbuki Novruza qədərki dörd çərĢənbə xalq təqviminin tərkib hissəsidir və onlar xalq içərisində 
hansı bölgədə necə adlanmasından asılı olmayaraq, xüsusi təqvim günləri hesab olunur. Ona 
görə də Muğanlıda dörd çərĢənbənin necə adlanması və necə qeyd olunması mənim üçün 
maraqlı idi.  

Xudaverdi Məsuməli oğluna görə, Muğanlıda dörd çərĢənbə belə adlanır: xavarçı 
çərĢənbə, kərə çərĢənbə, kürə çərĢənbə və su çərĢənbəsi. Xavarçı çərĢənbədə sarımsaqlı 
yemək olan xıgı biĢirilirmiĢ. Bu, xəngələ oxĢar, sulu yeməkdir. Kərə çərĢənbədə göy-göyərtli 
yeməklər, pencər sıxması hazırlanırdı. Kürə çərĢənbədə hansı yeməyin hazırlanmasını 
dəqiqləĢdirmək mümkün olmur. Su çərĢənbəsində plov hazırlanırmıĢ27. 

Məni ən çox maraqlandıran keçəpapaqların sifətlərinə geydikləri Ģir maskaları idi. Çünki bu, 
mərasimin ən önəmli nöqtəsidir. Keçəpapaqların hansı heyvanın maskasını taxmaları bu 
mərasimin hansı heyvan kultu ilə bağlı olduğunu müəyyənləĢdirməyə kömək edəcəkdi. Mən hələ 
Muğanlıya gəlməmiĢdən qabaq Ģir maskaları haqqında çox düĢünmüĢ, onların qədim oğuz-türk 
ritual-mifoloji dünya modelindəki yerinə dair bir fakt tapmağa çalıĢmıĢdım. Lakin mədəniyyət tarixi 

                                                
27 Бу мялуматлары сабащ нянялярля эюрцшцмцздя дягигляшдирмяйя чалышанда йени деталлар ялдя етдим. 
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Ģirə dair bu kontekstdə heç bir bir bilgi verməmiĢdi. ġübhələrim özünü doğruldur. Xudaverdi 
Məsuməli oğlu birmənalı Ģəkildə bildirir ki, keçəpapaqlar Ģir maskalarını sonradan, son 
onilliklərdə geyməyə baĢlamıĢlar. Qədim vaxtlarda Ģir maskaları yerli-dibli olmamıĢdır. ġir 

maskaları keçən əsrin 70-ci illərindən istifadə olunmağa baĢlanmıĢdır. Onun uĢaq olduğu dövrdə 
keçəpapaqlar keçədən bütün baĢlarını çiyinlərinədək qapayan, torbayaoxĢar papaq geyərmiĢlər. 

Papağa qurd qulağına oxĢar iki qulaq düzəldər, baxmaq üçün iki göz yeri (deĢik), nəfəs almaq 
üçün bir ağız yeri (deĢik) açarmıĢlar. Keçəpapaqlara xalq arasında keçəbörk də deyilirmiĢ28. Bu 

keçə papaqları (maskaları) insanlar özləri düzəldərmiĢlər.   
 
 
 

 
 
 
Ġnformator qardaĢlar keçəpapaqların tanınmamaq üçün heç vaxt danıĢmadıqlarını, 

ümumiyyətlə səs çıxarmadıqlarını, özlərini lal kimi aparmalarını, nə istədiklərini əl-qol hərəkətləri 
ilə baĢa saldıqlarını xüsusi vurğulayırlar. 

Keçəpapaqların bellərindəki və sinələrinə çarpaz bağladıqları kəmərlərə bərkidilmiĢ çoxlu 
sayda zınqırovlar əvvəllər hər bir keçəpapağın maddi durumundan asılı olaraq gümüĢdən, 
misdən və dəmirdən hazırlanırmıĢ. 

Onlar ayaqlarına çəkmə əvəzinə uzun qara tuklü keçi dərisi bağlayırmıĢlar. 
Keçəpapaqların əlində qamçı olurdu. Üç hissədən ibərət olan qamçı dəridən hazırlanırdı. 

Qamçıda qotaz olurdu. Qotaz saç hörüyü kimi nazilə-nazilə gedirdi. Qamçını çalanda o, hökmən 
Ģaqqıldamalı, bərk səs çıxarmalı idi. Keçəpapaqlar dəstə halında gedəndə onların paltarlarındakı 
zınqırovların cingiltisi, Ģaqqıldayan qamçıların səsi bir-birinə qarıĢır, vahiməli gurultu, uğultu 
yaranırdı. 

 

                                                
28 «Бюрк» сюзц «папаг» сюзц иля синонимдир. 
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Keçəpapaqlıq etməyə xalq arasında «keçəpapağa çıxmaq» deyilir. Xudaverdi Məsuməli 

oğlu xüsusi vurğulayır ki, keçəpapaqlar indikindən fərqli olaraq bütün mart ayı boyunca yox, 
ancaq axır çərĢənbə günü qapıları gəzib pay yığırdılar. Səhər saat 9-dan baĢlayıb, 12-yə, 1-ə 
kimi gəzirmiĢlər.  

Tanrıverdi Məsuməli oğlu keçəpapaqlarla bağlı çox maraqlı bir detalı yada salır: axır 
çərĢənbə gecəsi evlərə pay yığmağa gedən keçəpapaqlar pay verməyən adamın üstünə 

paltarlarının biləyinin altında gizlətdikləri torbacıqdan un səpirmiĢlər. Un, xalq ənənəsində, 
ümumiyyətlə, xeyir, bərəkət rəmzidir. Lakin keçəpapaqların pay verməyənləri una bələmələri, 
əksinə, mənfi məna daĢıyır. Keçəpapaqlar, ümumiyyətlə, insanlarla kobud rəftar edir, pay 
verməyənləri döyür, incidir, bir Ģey almayana qədər əl çəkmirlər. Una bələmək də cəzanın 
növlərindən biri imiĢ. Un burada birbaĢa qıĢın,  soyuğun, pis günün rəmzi olan qarı bildirirmiĢ. 
Keçəpapaqlar pay verməyənin üstunə un atmaqla rəmzi-əĢyavi dillə deyirmiĢlər ki, «ay pay 
verməyən, sən həmiĢə qarda, qıĢda qalasan, baharın gəlməsin». Un da, qar da – hər ikisi ağ 
rəngdə olduğu üçün keçəpapaqlar undan qar əvəzinə istifadə edirmiĢlər29. 

Ġlin axır çərĢənbəsi həm də su çərĢənbəsi hesab olunur. Bəzən insanlar ürəklərində niyyət 
tutur və axır çərĢənbə gecəsi qonum-qonĢu, qohum-qardaĢ qızlarını evlərinə çağırırmıĢlar. Niyyət 
olmayanda isə qızlar elə-belə – bayram keçirmək üçün toplaĢır, Ģənlik edirmiĢlər. Səhərə yaxın 
məĢəllərlə çaya enirmiĢlər. 

Martın 22-si keçəpapaqların Ģahı taxta çıxdığı üçün sovet dönəmində buna pis baxılırmıĢ. 
BolĢeviklər buna milli hakimiyyət qurulmasının rəmzi kimi siyasi rəng, gürcülər isə sevmədikləri 
ġah Abbasın taxta çıxmasının rəmzi kimi milli rəng verirmiĢlər. 

Qırmızı rəngdə paltar geyinən Ģahın baĢında tacı olurdu. Tacda parıltılı ĢüĢələr və bökmən 

bir balaca güzgü olmalı idi. Hər adam Ģah ola bilməzdi. Müharibəyə30 qədər Pullu Bayram deyilən 

                                                
29 «Пай йыьмаг» кечяпапагларын фяалиййятиндя хцсуси семантика дашыйыр вя онун зора, адам дюймяйя  ясасланан 

хяраъ  йыьма – ящалинин кечяпапагларын шащына олан эерэисинин топланмасы олдуьу айын 22-дя кечирилян Новруз байрамы 
эцнц бцтцн айдынлыьы иля цзя чыхды.  

30 1941-1945-ъи иллярдя Алманийа иля ССРИ арасындакы мцщарибя нязярдя тутулур. 
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bir nəfər Ģah olmuĢ, ondan sonra uzun müddət QəĢəm Abdulla oğlu Ģahlıq etmiĢ, hazırda isə 
peĢəcə qəssab olan Sakit adlı bir gənc Ģahlıq edir. 

ġah üçün uca bir yerdə taxt qurulurdu. ġahın əlində qılınc olurdu. Yanında Ģirniyat xonçası, 
səməni olurdu. Bəzən xonçanı niyyət edənlər gətirirdilər.  

ġahın köməkçiləri var idi. Köməkçilər, o cümlədən pulyığan (xəzinədar) üzüaçıq olurdular. 
Əvvəllər keçəpapaqların sayı ya 7, ya da 12 olurdu. 7 nəfərdən 4-ü pəhləvan kimi güclü olmalı, 3-
ü isə yaxĢı oynamağı bacarmalı idi. Zurnaçılar var gücü ilə çalmalı, meydanı qızıĢdırmalı idilər.  

Bayramın keçirildiyi meydanda dar ağacı qurulurdu. Hərəsi 5 metrlik olan 3 möhkəm ağacı 
bir-birinə çatardılar31. BaĢından kəndir sallanırdı. Oradan Ģahın vergisini (payını) verməyən 
günühkarı ayağından asırdılar. Lakin ağsaqqallardan biri Ģaha yaxınlaĢıb günahkarı azad etməyi 
xahiĢ edir, o da azad edirdi. 

Novruz bayramının keçirildiyi Ģah meydanında hər kəs istədiyi yerdə dura bilməzdi. BaĢda, 
Ģahın taxtına yaxın yerdə bir topa ağsaqqallar durur, qadınlar ayrı bir topada, gənclər ayrı bir 
yerdə dururdular. Bu zaman eyni nəsildən olanlar bir yerdə, yaxud dost olanlar bir yerdə 
toplaĢırdılar.    

 Bayram günü insanlar hökmən biri-biri ilə bayramlaĢırlar. Novruza qədər küsülülər barıĢmalı 
idi. BarıĢmaq üçün təĢəbbüs həmiĢə günahkar tərəfin ağsaqqalından gəlirdi. 

 Novruzda səməni xörəyi, səməni sıyığı biĢirilirdi. Bundan baĢqa yeməklərdə bal, buğda, 
qoz, ləpə istifadə olunurdu. 

Dəftərdəki qeydlərimi oxuyub görürəm ki, Xudaverdi və Tanrıverdi qardaĢları mənə çox 
qiymətli məlumatlar veriblər. Sabah bunlarla təkrar söhbət edib, məlumatları geniĢləndirməyi və 
dəqiqləĢdirməyi qərara alıram. 

                                                
31 Худаверди Мясумяли оьлу иля сабащкы сющбятдя мялум олур ки, мейданда айрыъа дар аьаъы гурулмурмуш. Щяряси 5 

метрлик олан 3 мющкям аьаъдан тикилян гурьу шащын тахты имиш вя тахтын алты щям дя дар аьаъы ролуну ойнайырмыш. 
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YADDAġLARDAN  BOYLANAN  MUĞANLI  NOVRUZU 

 
21 mart 2012-ci il. 

Bu gün Muğanlı kəndində bayrama hazırlığın videoçəkiliĢləri, o cümlədən informatorlarla 
videosöhbətlər aparılmalıdır. Əvvəlcə Milli Azlıqların Hüquq Müdafiə Monitorinq Qrupu 
TəĢkilatının Tiflisdə yerləĢən ofisinə gəlirik, qurumun rəhbəri Elbrus Məmmədovdur. Burada uzun 
müddət müəllim iĢləmiĢ, o cümlədən təhsil problemləri ilə bağlı Azərbaycan dilində “Maarif” 
qəzetinin baĢ redaktoru Ələddin  Qarabağlı ilə  müxtəlif mövzularda söhbətlər edir, Borçalıda və 
Gürcüstanının azərbaycanlılar yaĢayan digər yerlərində keçirilən Novruz bayramı ilə bağlı 
məlumatlar əldə etməyə çalıĢırıq. 

 
 

 
 

 
 
 
 Daha sonra Muğanlı kəndinə gəlirik. Kənddə bizi Asif Rəhim oğlu qarĢılayır və Qasım Səfər 

oğlunun evinə götürür. Burada ağbirçək nənələr və ağsaqqallarla söhbət etməliyik. Yenə də eyni 
hərarət və mehribanlıqla qarĢılanırıq.  

Bu dəfə aĢağıda adları çəkilən dörd söyləyici ilə iĢləyirik:  

1. Meçan Qurban qızı, 1936-cı il doğumlu; 
2. ZərniĢan Qurban qızı Hüseynova, 1934-cü il doğumlu; 
3. Əslixan Həbib qızı Heydərova, 1937-ci il doğumlu; 
4. Səttər Ġbrahim oğlu Heydərov, 1935-ci il doğumlu. 
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Novruz bayramında qadınların öz rolu olduğunu nəzərə alıb, onların yaddaĢında qalanları 

dəftərin və kameranın yaddaĢına köçürürük. Bu zaman dünənki söyləyicilərdən əldə etdiyim 
məlumatları təkrar soruĢur, fərqlərə diqqət yetirir, dəqiqləĢdirmələr aparıram.  

Adları çəkilən söyləyicilərdən aĢağıdakı məsələlər haqqında məlumatlar əldə olunur: 
1. Keçəpapaqlar: 

Qocalar kimlərin və hansı sayda keçəpapaq ola bilməsi haqqında sualıma qeyri-müəyən 
cavablar verirlər. Son sözlərinə görə cəmi 5-10 nəfər keçəpapaq bəzənirmiĢ. Hazırda 
keçəpapaqlar mart ayının əvvəllindən dəstə bağlayıb, kəndi gəzib pay yığsalar da, bu iĢə əvvəllər 
bayrama 10 gün qalmıĢ baĢlayırmıĢlar. 

 
2. Maska:  

Söyləyicilər hər cür maska gördüklərini təsdiq edirlər. Mən Ģir maskası haqqında xüsusi 
soruĢuram. ZərniĢan Qurban qızı təsdiq edir ki, o, 1939-40-cı illərdə Ģir maskasını gözləri ilə 
görüb. Mən söhbəti dərinləĢdirdikcə qocalar arasında mübahisə düĢür. Meçan Qurban qızı deyir 
ki, axı o vaxt maskanı hardan alacaqdılar? Kasıblıq idi32. Lakin onun böyük bacısı ZərniĢan 
Qurban qızı «var idi» deyərək sözünün üstündə durur. 

Maska söhbətinə Səttər Ġbrahim oğlu aydınlıq gətirir. O, deyir ki, keçəpapaqlar baĢlarına 
təkcə keçədən papaq geyirdilər, bircə gözləri görünürdü. ġir maskası sonradan çıxdı. 

 
3. ÇərĢənbələrin ardıcıllığı və adları:  
Dörd çərĢənbə aĢağıdakı ardıcıllıqla keçirilirmiĢ:  
– Birinci, «xavarrama çərĢənbə»; 
– Ġkinci, «kürə çərĢənbə»; 
– Üçüncü, «sarımsaqlı çərĢənbə» (variantı: külək çərĢənbə);  
– Dördüncü, «axır çərĢənbə» (variantı: su çərĢənbə). 
 
4. Hər çərĢənbədə biĢirilən yeməklər: 

                                                
32 Мечан няня масканын маьазадан пулла алынмасыны нязярдя тутур. 
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Söyləyici nənələr birinci dəfə dörd çərĢənbənin dördündə də aĢ (plov) dəmlədiklərini 
söyləyirlər. Lakin sonra bildirirlər ki, keçmiĢdə kasıb vaxtı idi və çərĢənbələrdə südlü aĢ, cincəl 
xəngəli, yumurta, güləĢ və s. kimi yeməklər biĢirilirdi. 

 
5. Axır çərĢənbə falları: 

– Qızlar bir evə yığıĢır, kasaya üzük salıb, kimə ərə gedəcəkləri barəsində fal açırmıĢlar.  
– Yaxud qızlar düzlü kömbə yeyib, niyyət tutub yatırmıĢlar ki, yuxuda onlara su verən 

gələcək niĢanlılarını görsünlər. 
– Axır çərĢənbə gecəsi çiy yumurta ilə fal açırmıĢlar. Meçan Qurban qızının qayınatası öz 

qız nəvəsinin (Meçan nənənin qızının) bəxtini bilmək üçün ev adamlarından xəbərsiz toyuq 
damının üstünə bir yumurta qoymuĢ, yanında da bir dənə qırmızı, bir dənə də qara karandaĢ 
qoymuĢdur. KiĢi səhər ev adamlarına deyib ki, yaman sevinirəm, nəvəmin bəxti yaxĢı olacaq: 
yumurtanın üstünə qırmızı qələmlə xətt çəkilib.  

Nənələr deyirlər ki, əgər yumurtanın üstünə qara qələmlə zolaq çəkilsə idi, bu, bəxtin pis 
olacağına iĢarə imiĢ. Onlar söhbət zamanı yumurtanın üstündəki xətti gah «zolaq», gah da 
«yazı» adlandırdılar.  Bu xətt çəkənin kim olduğunu soruĢduqda «qurban olduğum mələklər» 
cavabını aldım. 

 
6. AlıĢma» adəti: 

Novruzda 5-6 nəfər birləĢərək bir heyvan kəsirmiĢ. Bu adətin adı «alıĢma» imiĢ. 
 
7. Oyunlar: 
Qocalara görə, köhnə vaxtda keçirilən bayramlardakı oyunlar indi yoxdur. Əvvəllər Novruzda 

güləĢmə olur, dirədöymə kimi oyunlar oynanırmıĢ. 
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TÜKƏNMƏZ  YADDAġ 

 
21 mart 2012-ci il. 

Nənələrlə söhbəti bitirib Tanrıverdi Məsuməli oğlu Qasımovun evinə gəlirik. Burada onunla 
və qardaĢı Xudaverdi Məsuməli oğlu Qasımovla görüĢərək videosöhbətlər aparırıq.  

Əvvəlcə Tanrıverdi Məsuməli oğlu bildirir ki, Novruz bizim yeni ilimizdir. Bayramda hamı 
təzə paltar geyinməli, hər yer yuyulub təmizlənməli imiĢ. Novruz bayramının teatr, karnaval33 

Ģəklində zamanla dəyiĢikliklər də baĢ vermiĢdir. Sovet dövründə ağsaqqallıq (institutu – S.R) 
zəifləməyə baĢladı. Gənclərin bir çoxu bayramda Ģah olmaq iddiasına düĢdü. Ancaq hamını bir 
gündə Ģah eləmək mümkün deyildi. Ona görə də ağsaqqallar nifaq düĢməməsi üçün dedilər ki, 
gəlin keçəpapaqlığı bir on gün əvvəldən baĢlayaq. Əvvəlcə uĢaqlar, yəni xavarçılar keçəpapaq 
oldular. Sonra cavanlar, sinif-sinif və s., yəni yaĢ qrupları üzrə. Belə-belə karnavalın gününün 
sayın artırdılar. Ancaq əsl bayram öz sifətin dəyiĢmədən durur.  

Bu bayramda heç vaxt spirtli içki içilməzdi. Hamı müsəlman idi. Ancaq illərnən bu adət 
pozuldu: indi içki də içirlər. Burada gürcülərin də rolu var. Ətraf kəndlərin gürcüləri bu bayrama 
həddən artıq maraq göstərir, bayramda iĢtirak edirdilər. Elə indinin özündə də gəlirlər. Hər bir 
ailəyə gürcü qonağı gəlirdi. Onlar bayramı içkisiz keçirmirlər. Ona görə də süfrəyə gürcü qonağın 
xatirinə içki qoymağa baĢladılar. Belə-belə içki dəbə düĢdü. Burda kirvəliyin də rolu var. Bizdə 
kirvənin çox böyük hörməti var. Gürcülər də bunu görüb bizlə kirvəlik etməyə baĢladılar. Bəzən 
övladı olmayan gürcü niyyət eləyirdi ki, Ay Allah, mənə bir övlad ver, azərbaycanlılardan kirvə 
tutaram. Ona görə də gürcülərin oğlanlarının da, qızlarının da azərbaycanlılardan kirvəsi olur. 
Kirvələr də bayram günü hökmən bir-birinə qonaq getməli, hər bir kirvə-kirvəsi olduğu uĢağa pay 
aparmalıdır. Əslində, kirvəlik yolu ilə azərbaycanlılar və gürcülər biri-biri ilə qohum olur, 
doğmalaĢırlar.  

Daha sonra Xudaverdi Məsuməli oğlu danıĢır və əvvəlcə bizə Sərtçala Muğanlı kəndinin 

əhalisi, inzibati-etnik quruluĢu, tarixi, ətrafındakı tarixi obyektlər, keçmiĢ ənənələri yaĢadan dağ 
adları, kənd əhalisinin ġah Ġsmayıl Xətaini çox sevməsi, kənd sakinlərinin  Ġkinci Dünya 
müharibəsində iĢtirakı, kənddə 1914-cü ildə Realnaya ġkola adlanan məktəbin qurulması 
haqqında ətraflı məlumatlar verir. Bu insan mənə yeriyən, canlı tarix təsirini bağıĢlayır. 

Sonralar videoçəkiliĢi dəfələrlə seyr edərkən ürəyimdən bir ağrı keçir ki, əgər Xudaverdi 
Məsuməli oğlu bu bildiklərini özü yazmasa (onsuz da onun fikirlərini kimsə özünün yaza biləcəyi 
tərzdə, çətin ki, yaza bilə), zamanla onun yaddaĢındakı tarix birdəfəlik unudulub gedəcək. 

Xudaverdi Məsuməli oğlu Novruz bayramı ilə bağlı bildirir ki, bu, Haqqın yaradılıĢının 
təbiətdəki təcəssümüdür. Kənddə «Novruz» sözü az iĢlənirmiĢ, elə «bayram» deyirmiĢlər. 
Bayrama qeyri-adi hazırlıqlar görülərmiĢ. Bayram 1970-ci ilə qədər ilkin formasını saxlamıĢdı. 
1922-ci ildən 70-ci ilə qədər çox sıxıntılar olub. Bayramda Ģah taxtının qurulmasını gürcü 
höküməti zamanla siyasi-tarixi rəng  vermiĢ, bu da bayrama müəyyən təsirlər etmiĢdir. Sonralar 
bir çox formal dəyiĢikliklər baĢ verdi. 

ÇərĢənbələr baĢlamamıĢdan əvvəl ağsaqqallar Ģah seçirmiĢlər. Pullu Bayram XX əsrin 
əvvəllərindən 30-cu illərə qədər bayramın padĢahı olub. O, ağsaqqalların icazəsi ilə keçəpapaq 
olmaq üçün 7 və yaxud 12 adam götürürdü.  

Bayrama qədər evləri təmizləyir, döĢəməsinə palçıq Ģirə çəkir, bayram günü hamı, ən azı, 
uĢaqlar, təzə geyinirmiĢ. Ağsaqqalların iĢtirakı ilə küsülülər barıĢdırılırmıĢ. Tutaq ki, kimsə -
kiminsə qızını götürüb qaçıb. Onlar ilin axırına qədər hökmən barıĢmalı idilər. Çünki bayram günü 
onlar artıq əllərində müəyyən Ģirniyyat bir-birinin evinə gedib bayramlaĢmalı idilər. Hətta qan 
düĢmənləri belə barıĢır, bayram günü biri-birinə Ģirin görsənirdilər. Qorxurdular ki, bunun düĢər-
düĢməzi olar. Çünki, inanca görə, bayram günü küsülü qalanda illərnən34 küsülü qala bilərdin. Bu 
isə daim düĢmənçilik içində yaĢamaq deməkdir.   

                                                
33 Мараглыдыр ки, Танрыверди Мясумяли оьлу Новруз шянлийиндян данышаркян ону бир нечя дяфя «карнавал» 

адландырды. 
34 Универсал инанъа эюря – 7 ил. 
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Muğanlıda Novruz bayramı Azərbaycanın digər yerlərində olduğu kimi, martın 21-də yox, 
22-də keçirilir. Bizə çatan məlumata görə, deyilənə görə, 21-i Novruzun muĢtuluğu, 22-si isə Əli 
bayramı, Həzrət Əlinin taxta çıxdığı gündür. 

Keçəpapaqların Ģahı öz ətrafındakı adamları (köməkçilərini) özü seçirdi. Onların tamaĢası 
ilin axır gecəsi baĢlanırdı. Qapıları döyüb pay istəyirdilər.  

Biz öz gözlərimizlə görmüĢük. Keçəpapaqlar baĢlarına boğaza qədər qara keçədən 
hazırlanmıĢ, qurd qulağına bənzər qulaqları, uzun qara tükləri olan papaq geyirdilər. Bu gün onlar 
Ģir maskası geysələr də, hamı ağzında deyir ki, mən «keçəpapağa çıxıram», yənb «keçə papaq» 
geyirəm. Sonralar dəyiĢikliklər baĢ verdi. SSRĠ-nin, Azərbaycanın, Gürcüstanın bayraqlarını 
asdılar. Bu milli keçəpapaq geyimləri də dəyiĢdi. Mağazadan cürbəcür geyimlər aldılar. Ermənilər 
bizim bu bayram keçməsin deyə gürcülərə deyirdilər ki, bunlar ġah Abbasın bayramın eləyirlər, 
onu taxta çıxardırlar. Yəni əllərindən gələn pisliyi eləyirdilər.  

Keçəpapaqlar əyinlərinə tərsinə çevrilmiĢ kürk geyirdilər. Onların belindəki kəmərdə xəncər 
yeri olurdu. Bəziləri əlinə ağac götürürdülər. Bəzilərinin isə əlində doğruçu qılınc olurdu. ġər 
qarıĢana yaxın qapılara gedirdilər. Xüsusən o qapılara gedirdilər ki, orada toy olacaqdı. Yəni 

kimsə niyyət eləyib, qohum-qonĢu qızlarını yığıb, gecəni çalğı çaldıracaq, qızlar da səhərə qədər 
deyib-güləcəkdilər. Keçəpapaqlar qapılarda oynayırdılar. Onlara yumurta, Ģirniyyat verirdilər.  

ġah mütləq qırmızı geyinərdi, yanında səməni, xonça olurmuĢ. ġahın tacı, niqabı olurdu. Üç 
dənə 4-5 metrlik ağacdan (Ģalbandan) ibarət olan taxt qurulurdu. O taxtın baĢında təkcə Ģah 
otururdu. AĢağıda üzü açıq, yəni maskası olmayan bir Ģəxs köməkçi olurdu. Digər bir yanda 
baĢqa bir Ģəxs də olurdu ki, o da onları qoruyurdu: üzlərin açmasınlar, maskalarına 
toxunmasınlar. ġah öz dəstəsi ilə zurnanın, balabanın, qoĢa nağaranın sədaları altında kəndin 
ortasına gəlirdi. O, öz taxtına çıxmazdan əvvəl arxasındakı keçəpapaqlarla birgə meydanı dörd 
dolanırdı. ġahın üzündə niqab olurdu. Uzun saqqalı olurdu. Tacında hökmən güzgü olmalı idi. O, 
meydana gələndə əynində qırmızı paltar olmurdu. ġah həmin qırmızı əbanı taxta çıxanda geyirdi. 

Əvvəlcədən 2-3 nəfər günahkar hazırlanırdı. Kim ki sözə baxmırdı, adamları incidirdi, 
onlardan günahkar düzəldirdilər. Həmin günahkarları sorğu-sual edirdilər. Ancaq danıĢıqla yox, 
mimikalarla, lal iĢarələrlə, əl-qolla mühakimə edirdilər. Sonra Ģah cəza təyin edirdi və 
keçəpapaqlar onları Ģallaqlayırdılar. Əvvəlcə onların ayaqlarını falaqqaya salırdılar, sonra 
ayaqlarının altına Ģallaqla vururdular. Yəni bərk vurmurdular, amma özlərini elə göstərirdilər ki, 
guya bərk vururlar. Elə olurdu ki, Ģah həmin günahkarlardan birinə Ģiddətli cəza verirdi. Onu 
Ģahın taxtının altından asırdılar. Bu zaman bir ağsaqqal Ģaha təzim edib, bir peĢkəĢin 
müqabilində günahkarı azad etdirirmiĢ. Onda deyirdilər ki, oyna.  

Meydanda hamı bir yerdə dururdu. Amma insanlar necə gəldi bir-birinə qarıĢmırdılar. 
Hərənin öz yeri var idi, yəni cavanlar bir tərəfdə, qocalar bir tərəfdə, qadınlar öz tərəfində. Amma 
hamı bir yerdə olurdu.  

Ağsaqqallar bir qədər arxada dururdu. Bir mübahisə düĢəndə molla, ağsaqqallar iĢə 
qarıĢırdı. Mübahisə, demək olar ki, həmiĢə düĢürdü. Çünki keçəpapaqlar Ģahın vergisini yığırdı. 
Vergi verməyənlə güləĢir, onu Ģallaqlayırdılar. Bəzən tərslik olurdu və bu zaman molla, ağsaqqal 
dərhal iĢə qarıĢırdı. 

ġah keçəpapaqlar kimi əyninə tərsinə çevrilmiĢ kürk geymirdi. O, çuxa geyirdi. Ayağında 
cüyburun çəkməsi olurdu. ġah taxta çıxanda qırmızı əbasın geyirdi və bu zaman camaat əl 
çalırdı. Hələ Ģah gəlməmiĢ insanlar meydanda cürbəcür oyunlar oynayırdılar: yumurta 
döyüĢdürür, bir-birləri ilə qol güclərini sınayırdılar.  

Digər millətlər, xristianlar, gürcülər bizim bayrama baxmaq üçün gələrdilər. Keçəpapaqlar 
onları incitmirdilər. Ancaq qayda-qanunu pozanda, bir pis əməl iĢləyəndə baxmazdılar ki, bu 
kimdir. ġah birinə cəza verəndə buna hökumət də bir Ģey edə bilmirdi. Çünki gəlib camaatdan 
Ģahın kim olduğunu soruĢanda heç kəs demirdi. Əsl Ģahın kim olduğunun bilinməməsi üçün 
böyüklər uĢaqları aldadıb, onlara Ģahın adını yanlıĢ deyərdilər. Tutaq ki, Ģah QəĢəm idisə, 

yalandan deyərdilər ki, Ģah Məmməddir. Çünki uĢaqlar bilmədən Ģahın kim olduğunu deyə 
bilərdilər. Ona görə qıraqdan gələn adamlar Ģahın kim olduğunu heç vaxt bilmirdilər. Kənd bunu 
sirr sayırdı. Çünki Ģah, keçəpapaqlar kəndin simvolu idi. Onlar yazı gətirirdilər. Bu adamlar kənd 
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üçün əziz idilər. Onlar bizə meydanda özümüzü, kimliyimizi, türklüyümüzü, azərbaycançılığımızı 
göstərirdilər. 

Onu da deyim ki, bayram günü hər bir azərbaycanlının qonağı olmalı idi. Qonağı olmayan, 
yəni qohum-əqrabası olmayan hətta yoldan keçən bir gürcünü tutub, evinə gətirərək qonaq edirdi.  

Xudaverdi Məsuməli oğlu bildirir ki, bu danıĢdıqları 1970-ci illərə qədərki bayram idi. Ġndi 
bayram formaca bir az dəyiĢib. Sonradan bəzi əlavələr oldu. Əvvəllər Ģahın taxtın üç ağacdan 
(Ģalbandan) tikirdilər. Sonradan dörd ağacdan tikməyə baĢladılar. Çardaq kimi elədilər, 
geniĢləndirdilər, hündür elədilər. Sonra Ģahın böyründə vəziri oldu, əvvəllər yox idi. 

Söhbət bu məqamda çox maraqlı bir məsələnin – bahar qızı personajının üzərinə gəlir. 

Tanrıverdi Məsuməli oğlu bildirir ki, 70-ci illərdə bir ssenari yazdım, baharın simvolu kimi bu qızı 
da oraya əlavə elədim. Ancaq hər iki informator bidirir ki, ağsaqqalların dediyinə görə, 
keçəpapaq mərasimində qız (gəlin) obrazı elə əvvəllər də olub. KeçmiĢdə də gəlin bəzəmək 
məsələsi var imiĢ. Ancaq həmin gəlin Ģahın taxtına qalxmırmıĢ. Sonradan onu bahar qızı kimi, 
yazın simvolu kimi Ģahın taxtına çıxartdıq ki, bayramın sonluğu daha da gözəl olsun. 

Əslində, qız-gəlin personajı və bayramın necə tamamlanması – sonluğu mənim üçün, bəlkə 
də, ən mühüm məsələ idi. Ġnformatorlarla söhbət etdikcə bu mərasimin statusal mahiyyətini (yəni 
statusdəyiĢmə, yaxud statusartırma ritualı olmasını), ritual semantikasını müəyyənləĢdirməyə 
çalıĢırdım. Keçəpapaqların qara geyimi, onların müvəqqəti Ģahlığı mənə Xaosu niĢan verirdi. 
Sxemə görə, dünyanın bütün ilbaĢı bayramlarında olduğu kimi, keçəpapaqların Novruz 

bayramında da məkanların və zamanların əvəzlənməsi baĢ verməli idi. Ġl baĢa çatanda Kosmos 
tamamlanır, ölür, müvəqqəti olaraq yerini Xaosa verir (Xaosla əvəzlənir), sonra təzədən dirilərək 
bərqərar olurdu. Yəni Xaosdan gələn keçəpapaqlar və onların Ģahı Kosmosda il boyu (əbədi) 
qala bilməzdilər: ilin sonunda ölmüĢ Kosmosun yenidən dirilməsi (Xaosu əvəzləməsi) ilə onlar öz 
dünyalarına – Xaosa çəkilməli idilər. Bu, bir «ölüb-dirilmə» sxemi idi və keçəpapaqların «yeri» 
bu sxemin içində idi. Ancaq bu iki gün içərisində aramsız olaraq qəbul etdiyim və bir çox hallarda 
da bir-birini inkar edən informasiyalar mənə hələlik aydın elmi mənzərə qurmağa imkan vermirdi. 
Sabahı – keçəpapaqların müvəqqəti hakimiyyətinin qurulduğu günü gözləməli idim. 
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KEÇƏPAPAQLARIN  HAKĠMĠYYƏT  GÜNÜ 

 
22 mart 2012-ci il. 

Bu gün müĢahidənin ən əsas günüdür. Kənddə Ģahın və keçəpapaqların iĢtirakı ilə Novruz 
bayramı keçiriləcək. Səhər-səhər Azərbaycan parlamentinin deputatı Musa Qasımov da daxil 
olmaqla kəndə gəlirik. Kənd sakinləri Azərbaycan telekanallarından yaxĢı tanıdıqları Musa 
Qasımovu hörmətlə qarĢılayırlar.   

Kəndin mərkəzində Ģahın taxtı qurulmuĢ, yanında musiqiçilərin səhnəsi düzəldilmiĢdir. Taxt 
yük maĢınının kuzovunda qurulmuĢdur. Gürcüstanın və Azərbaycanın dövlət bayraqları asılmıĢ, 
meydan rəngbərəng hava Ģarları ilə bəzədilmiĢdir.  Havanın küləkli olmasına baxmayaraq, 
insanlar yavaĢ-yavaĢ toplanırlar. Meydanda əsasən cavanlar və uĢaqlar, o cümlədən gözlərində 
həsrət dolu qəribə bir sevinc olan yaĢlı adamlar da var. Biz azdan gözəl paltarlar geyinmiĢ qızlar 
və qadınlar da meydana gəlirlər.  

 

 
 
 
 

 
Mən hər Ģeyi müĢahidə edir, iki gün ərzində dinlədiklərimlə (öyrəndiklərimlə) gördüklərim 

arasındakı fərqi müəyyənləĢdirməyə çalıĢıram. 
Ġnsanlar get-gedə çoxalır. Birdən küçənin baĢından musiqi səsləri, insanların hay-küyü 

eĢidilir: keçəpapaqlar Ģahı gətirirlər. Onlar musiqi sədaları altında oynayır, arada bir hasar 
qıraqlarında mərasimi tamaĢa edən cavanlara qamçı vururlar. Keçəpapaqlar musiqinin ritminə 
uyğun atılıb-düĢdükcə, oynadıqca onların kəmərlərindəki zınqırovlar da ritmik Ģəkildə səslənir, 
calınan musiqinin ritmini tamamlayırdı. Onların dəstəsi təkcə Ģahdan və keçəpapaqlardan ibarət 
deyildi. Kəndin cavanları, uĢaqları da onlarla bərabər gəlirdi. Dəstə çox böyük idi. Hay-küy, 
qıĢqırıq, musiqi və s. kütləvi səhnə atmosferi yaradır və bu da öz növbəsində həmin dəstəni 
meydanda qarĢılayan insanların psixologiyasını adi haldan çıxarıb keçəpapaqların yaratdığı 
dünyanın psixoloji atmosferinə kökləyirdi.  
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ġahın geyimi informatorların təsvir etdiyi ənənəvi paltarlardan deyil. Əyninə tutqun göy 

rəngə çalan uzun paltar geyib. BaĢında tacı var. Ancaq bu tac daha çox əmmaməyə bənzəyir. 
Geyim və aksessuarların hamısının mağazadan alındığı, fabrik malı olduğu açıq bilinir. Yəni bu, 
informatorların təsvir etdiyi Ģahdan fərqlənir. Üzündə niqab əvəzinə maskası, əlində uzun, bəzəkli 
əsası var. Yanında gələn vəzirin də üzü ağ maskalıdır. O, Gürcüstan Ģahlarının geyimindədir.  

 
 
 
 
 
 

 
 
Keçəpapaqlar, əsasən, öz ənənəvi geyimlərindədir. Sifətlərində Ģir maskası, baĢlarında 

uzun qara tükləri olan keçi dərisindən papaq, əyinlərində tərsinə geyinilmiĢ uzun qara tükləri olan 
kürk, ayaqlarınının üstündə dizdən aĢağı qara tükləri olan keçi dərisi, bellərində, sinələrində 
üstündə zınqırovları olan kəmərləri var. Lakin əyinlərində hətta əsgər paltarları, polis geyimləri, 
üzlərində dəhĢət maskaları olan keçəpapaqlar da var. Yəni bunlar keçəpapaq funksiyasını yerinə 
yetirsələr də, ənənəvi geyimdə deyillər.  Bəzilərinin kürəklərində hətta Amerikanın bayrağı da var 
idi. Keçəpapaqların televizorda gördükləri baĢqa karnavalların təsiri onların ənənəvi olmayan 
aksessuarlarında özünü göstərirdi. Lakin qollarında, paltarlarının müxtəlif yerlərində hökmən 
qırmızı rəngdə lent, yaxıd parça var idi. Saylarına gəlincə, onlar, bəlkə də, əllidən çox olardılar. 
Hamısının kürəklərində nömrə yazılmıĢ korton lövhələr asılmıĢdı. Bunun səbəbini soruĢanda, 
mənə dedilər ki, nömrələr Ģahın onları tanıması üçündür. 
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Maraqlıdır ki, Ģahın dəstəsində öz ənənəvi geyimlərində olan keçəl və kosa da var idi. Lakin 
onlar həmin dəstədə qərib kimi görünürdülər. Mərasim zamanı onlar, demək olar ki, fəaliyyətsiz 
idilər. Və onlara çıxıĢ üçün söz veriləndə ifaları alınmadı. Mən elə baĢa düĢdüm ki, Muğanlı 
Novruz mərasimində keçəl və kosa personajları əvvəldən olmayıb. Bunlar sonradan televiziya 
veriliĢlərinin təsiri ilə mərasimə əlavə olunub. Elə bu səbəbdən də onlar mərasimin strukturunda 
öz yerini tapa bilməmiĢlər.  

 
 
 
 
ġah iri, əzəmətli addımlarla yeriyir. Onun dəstəsi meydana yaxınlaĢdıqca hay-küy düĢür. 

Maskalı keçəpapaqlar ətrafda qorxu, hakimiyyət psixologiyası yaradaraq Ģahı meydana, taxtın 
yanına gətirirlər. 

Kəndin ağsaqqalı, mollası, bizim hörmətli informatorumuz Xudaverdi Məsuməli oğlu 
Qasımov mikrafonu götürüb kənd camaatını təbrik edir, bu bayramın müqəddəsliyindən, onun 
qorunmasının vacibliyindən, milli dəyərlərimizin, milli kimliyimizin bu bayram vasitəsi ilə 
yaĢamasından danıĢır. O daha sonra Musa Qasımovu və Bakıdan gələn folklorĢünasları (bizi) 
səhnəyə dəvət edir.  

Musa Qasımov Muğanlı camaatını ənənəvi yeni ilin gəlməsi münasibəti ilə təbrik edir. Öz 
bayram çıxıĢını Azərbaycanın və Gürcüstanın dostluğu mövzusu üzərində quran hörmətli deputat 
azərbaycanlıların Gürcüstan cəmiyyətinə inteqrasiyasının vacibliyini xüsusi vurğulayır. 
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Mən tamamilə keçəpapaqların aurasında olduğumdan, az qala, insanları təbrik etməyi 

unudur, Muğanlı camaatına bu unikal mərasimi yaĢatdıqlarına görə bol-bol təĢəkkür edirəm.  
Sonra Xudaverdi Məsuməli oğlu Ģahı öz taxtına dəvət edir. ġah, onun vəziri (köməkçisi) 

taxta qalxırlar. Mərasim baĢlanır. 
ġah insanları bayram münasibəti ilə təbrik edir. Zamanla müxtəlif yerlərdə, o cümlədən 

Rusiyada və MDB-nin digər ölkələrində müvəqqəti olaraq yaĢayan, hətta indi həbsxanada olan 
muğanlılar Ģaha zəng edir, ondan camaatı təbrik etməsini istəyirlər. O da zəng edənlərin adlarını 
elan edir, onlar üçün istədikləri musiqi nömrələrini çaldırtdırır. 

 

 
 
 
 
 
Mərasim tez bir zamanda qızıĢır. Keçəpapaqlar əllərində qamçıları, çubuqları dəstə ilə 

tamaĢaçılara yaxınlaĢır, onlara qarĢı zor tətbiq edir və iĢarə ilə pul istəyirlər. Əsas cəhət ondan 
ibarətdir ki, keçəpapaqların kim olduğunu heç kəs bilmir və onlar insanlarla sözlə danıĢmır, 
istədiklərini lal dili ilə baĢa salırlar. Bir qisim tamaĢaçı onlara pul verməklə canlarını döyülməkdən 
qurtarır. Kim pul vermirsə, onu zorla meydanın ortasına gətirir, döyə-döyə oynamağa məcbur 
edirlər. O oynadıqca ətrafdakı keçəpapaqlar çubuqla vururlar.  
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Bəzən oynayanın dostları da keçəpapaqlara qoĢulub vururlar. Heç kəs incimir. Əldə 

etdyimiz məlumatlara görə, inciyənləri el qınayır və belə adamlar ya bayramda iĢtirak etmir, ya da 
çox kənardan durub baxırlar. 

 

 
 
 
 
Bayram getdikcə qızıĢır. Keçəpapaqlar küçələrin dərinliklərinə gedib, pul istəyir, 

verməyənləri döyə-döyə gətirirlər. Keçəpapaqlar topladıqları pulları dərhal taxtın ayağında (yük 
avtomobilinin kapotunun üstündə)  oturmuĢ xəzinədara verirlər. Onun əlində bir torpa var. Pullar 
bu torpaya yığılır və bayramdan sonra kəndin ehtiyaclarına sərf edilir. Məlumata görə, əvvəllər bu 
pullar bayramı keçirməyə maddi imkanı olmayan kasıblara verilirmiĢ. 

Keçəpapaqlar məclisi elə qızıĢdırırlar ki, ab-hava tamamilə dəyiĢir. Meydanada musiqi 
sədaları altında dartıĢma, qıĢqırıq, zarafat, döymələr o qədər güclənir ki, birdən mənim baĢım 
gicəllənir. Sanki harada olduğumu, nə baĢ verdiyini baĢa düĢmürüm. Dumanlı Ģəkildə anlayıram 
ki, artıq ritualın zaman-məkan rejiminə köklənmiĢəm. Ġnsanların arasında ora-bura vurnuxur, hər 
bir detalı acgözcəsinə yadda saxlamağa çalıĢıram. Arada qorxuram ki, keçəpapaqlar indicə əl-
qolumdan tutub məni də meydanın ortasına çəkəcək və döyəcəklər. Dərhal pul hazırlığı görürəm. 



 42 

Ancaq onlar mənə və aramsız Ģəkildə fotoçəkiliĢ aparan Səmədə toxunmurlar. Bilirlər ki, Bakıdan 
gəlmiĢik və bayramı qeydə alırıq. 

 

 
 
 
Bir ara dayanır, nə baĢ verdiyini, mərasimin mahiyyətini anlamağa çalıĢıram. Lakin beynim 

sanki tormozlanıb. Yüksək psixoloji gərginliyə malik informasiya seli məni karıxdırıb. Lakin bu 
zaman səsgücləndiricilər vasitəsilə eĢitdiyim bir elan məni sanki yuxudan oyadır.  

Birdən Ģah mikrafonla söyləyir ki, artıq gəlin gətirməyin vaxtıdır. «Nə?! Gəlin gətirməyə 
gedirik?!» – deyə sevinclə yanımda duran tanımadığım bir insandan soruĢuram. O təsdiq edir. 
Mənim, az qala, sevincdən ürəyim partlayır. Axır ki istədiyimi tapıram. Ġndiyə qədər sanki 
yelkənsiz qayıqda üzürdüm. Bütün mərasim boyu dünya ritualistlərinin kitablarından oxuduğum 
ritual sxemlərini yadıma salır, bu mərasimi həmin sxemlərdən birinin qəlibinə oturdaraq, nəhayət 
ki, mərasimin mahiyyətini anlamağa çalıĢırdım. Lakin alınmır, heç bir sxem axıradək özünü təsdiq 
etmirdi. Ġndi gəlin gətiriləcəyini eĢidəndə  sevincimi, emosiyalarımı ifadə etməkdən artıq 
utanmıram. Bu, qədim oğuz bayram sxemi idi. Mən «Oğuz mifinin strukturu» adlı doktorluq 
dissertasiyamla bağlı olaraq «Kitabi-Dədə Qorqud» eposundakı Beyrəyin oğurlanması, 
Banuçiçəyin gəlin çıxması motivi üzərində artıq neçə illər idi ki, iĢləyirdim.  Oğuz ritual-mifoloji 
dünya modelində toy, gəlin gətirmə, bəy və bunlarla bağlı baĢqa elementlər bütöv bir kompleksi 
təĢkil edir. Ġndi həmin kompleksin bir mühüm elementi artıq mənim əlimdə idi. Gerisi, türklər 
demiĢkən, corab söküyü kimi dartdıqca özü gələcəkdi.  

Hay-küydən, gülüĢ səslərindən, gənclərin və uĢaqların fiziki zarafatlaĢmalarından, musiqi 
səsi və adamlardan qazan kimi qaynayan meydanın isərisində gəlin maĢınına doğru qaçıram. Bu, 
bir orta həcmli «Ford» yük maĢınıdır. Onun kuzovunun bortlarını açaraq qəĢəng bəzəyiblər. 
Adamlar bu maĢınla gəlin gətirməyə gedirlər. Burada hər Ģey reallıqda olduğu kimidir. Mən elə 
bilirəm ki, gəlini uzaqdan gətirəcəyik. Kabinaya minməyi xahiĢ edirəm. Həvəslə yer verirlər.  
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Meydanın yaxınlığındakı bir həyətə gəlirik. Bura gəlin evi kimi bəzədilmiĢdir. Əvvəlcə 
keçəpapaqlar, kameramanlarla birgə həyətdəki köməkçi evlərdən birinə daxil oluruq. Gözlərimə 
inanmıram! Burada iki qəribə geyimli adam var. Bunlardan biri bəydir. Bu, oğuz ritualının baĢqa 
bir mühüm personajıdır. Bəysiz toy və gəlin olmaz. Ancaq mənim sevincimin baĢqa bir səbəbi 
var. Bu bəy bütün atributaları ilə yalançı bəydir. Əslində bu, bir mərasim tamaĢası idi. Buradakı 
bəy, doğrudan da, bir həvəskar aktyor olmalı idi. Lakin  qədim oğuz mərasimlərində məhz 
«yalançı bəy» personajı olurdu. O, oğurlanmıĢ həqiqi bəyi əvəz edir, onun haqqını 

mənimsəmək – niĢanlısına evlənmək istəyirdi. Burada gördüyüm bəy də bütün zahiri əlamətləri 
ilə məhz yalançı bəy personajı idi.  

Bəyin əlində dekorativ gül var. BaĢına gülməli formada dimdikli papaq (Ģapka) geyib, özünə 
hisdən bığ qoyub. Əynində kirli, qara plaĢı, gözlərində qara eynəyi var. Yanında sarı geyimli, 
quyruqlu, uzun qara saçlı, gözlərində maskası olan bir personaj da var. Bu – toybabasıdır.  

 

 
 
 

Daha sonra zurna-balabanın müĢayiəti ilə gəlini evdən çıxarıb maĢının kuzovuna mindirirlər. 
Gəlin bir oğlandır. Əynində ağ gəlinliyi var. Gözlərinə maska taxıb. MaĢın insan kütləsinin 
müĢayiəti ilə bəylə gəlini Ģahın taxtının yanına gətirir. Gəlin və bəy oynayır, insanlar əl çalır, 
alqıĢlayır, fit çalırlar. ġah bəylə gəlini taxta çıxarır. 
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Mərasim bir neçə saat davam edir. Sonda Ģah mərasimin bitdyini elan edir və taxtdan düĢür. 

Bününla da onun hakimiyyəti baĢa çatır. Hər kəs öz evinə dağılır. Evlərdə bayram süfrələri 
qurulmuĢdur. ġənlik, təbriklər bütün gün və gecə boyu davam edəcəkdir. 
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RĠTUAL-MĠFOLOJĠ  ANALĠZ 

 
Ġndi isə bütün bu eĢitdiklərimiz və gördüklərimizə yekun vurub, keçəpapaq fenomeni 

haqqında ilk elmi qənaətlərimizi ortaya qoymağa çalıĢaq. Bunun üçün ən ümumi kontekstlərdən 
xüsusilərə doğru gedəcəyik. 

Muğanlıdakı Novruz karnavalını ilk olaraq ümümbayram – ümumnovruz kontekstində 
dəyərləndirmək lazım gəlir. Çünki Novruz ilk növbədə bayramdır və bu anlamda bayram 
fenomeninin bəĢəri-univesal strukturunu özündə daĢıyır.  

V.N.Toporovun ümumiləĢdirməsinə görə, arxaik mifopoetik və dini ənənələrdə bayram 
sakral-müqəddəs sfera ilə xüsusi əlaqəyə malik zaman kəsiyidir; …Bayramın əhəmiyyətli və 
ayrılmaz əlaməti onun müqəddəsliyidir35. 

Azərbaycanın və dünyanın hər yerində olduğu kimi, Muğanlıda da Novruz bayramı ilin bütün 
adi günlərindən fərqli olaraq, ən əziz günləri əhatə edir və bu günlərlə bağlı bütün dəyərlər 
müqəddəs sayılır. Bu müqəddəsliyin kökləri ən qədim dövrlərə, insanların arxaik-mifoloji 
dünyagörüĢü ilə yaĢadığı kosmoloji çağa gedib çıxır. Belə ki, kosmoloji çağın ibtidai 

cəmiyyətlərində insanların malik olduğu biliklər ezoterik və ekzoterik olmaqla iki yerə ayrılırdı: 
Ezoterik biliklər – gizlin bilgilər olub, sirr kimi saxlanılan və yalnız inisiasiya ritullarından 

keçərək cəmiyyətin tamhüquqlu üzvünə çevrilmiĢ fərdlərin bildiyi müqəddəs informasiyalar idi. 
Ekzoterik biliklər – hansı yaĢ qrupunda, sosial mərtəbədə durmasından asılı olmayaraq, 

cəmiyyətin bütün üzvlərinin bildiyi, deyilməsi üzərində heç bir tabu qoyulmayan informasiyalar idi. 
Muğanlı Novruz bayramı ilə bağlı bilgilər də sakral-ezoterik biliklər sayılmıĢdır. Yada salaq 

ki, Muğanlı kəndinin yaĢlı əhalisi keçəpapaqların Ģahının kim olmasını gizlin sirr kimi saxlayır, 
uĢaqları aldadaraq onlara yanlıĢ məlumat verirdilər. Bunun sonrakı epoxalarda topluma yad olan 

hökumətlərin (rus-çar hökuməti, sovet hökuməti) özünə ritual hakimiyyəti quran Ģahı tanıya 
bilməməsi üçün edildiyi söylənir. Lakin Ģahın kimliyinin sirr kimi saxlandığı Muğanlı toplumunda 
sirrin – sakral informasiyanın uĢaqlar və böyüklər arasında həqiqi və yalançı informasiyalar 
Ģəklində bölünməsi aktı onda əski ezoterik və ekzoterik biliklər bölgüsünü bərpa etməyə imkan 
verir. 

Novruzu əlamətdar edən, onu toplumun digər bayramlarından məzmun və forma etibarilə 
fərqləndirən əsas cəhət bu bayramın zamanın dəyiĢməsi, yeni ilin gəlməsi ilə bağlılığıdır. 
V.N.Toporov bayramların daha dolğun məna və funksiyasının köhnə ildən yeni ilə keçid zamanı 
üzə çıxdığını və toplumun bütün bayramlarına məxsus dəyərlərin yeni il bayramında bir araya 
gəldiyini  göstərir36. 

Doğrudan da, Novruz bayramı insanlarının həyatının mənasıdır. Toplum üçün müqəddəs 
olan, onu milli varlıq kimi ayaqda saxlayan, etnokosmik struktur vahidi kimi dağılmağa qoymayan, 
ona yaĢam gücü verən dəyərlər Novruz bayramında xüsusi məna və aktuallıq qazanır. 

Alim yeni il bayramının bütün arxaik mifopoetik ənənələr üçün xarakterik olan funksional 
strukturunu belə modelləĢdirir: 

Bayram dünya katastrofunun (etnik kosmosun – dünyanın dağılmasının – S.R.) 
kəskinləĢmiĢ və gərginləĢmiĢ gözləntisi Ģəraitində baĢlanır; 

Köhnə dünya, köhnə zaman, köhnə insan (il ərzində köhnəlmiĢ dünya, zaman, insan – S.R.) 
öz dövrünü gedib və onları dağılma, ölüm gözləyir; 

Xaosun gücləri, ola bilsin ki, dünyanın kosmik təĢkilini üstələyir; 
Həyat və məhsuldarlıq gücləri qurtarmaq üzrədir: onlar ölürlər (bu, özünü daha tez-tez 

məhsuldarlıq tanrısının ölməsi, onun bu dünyadan yox olması motivində təcəssüm etdirir); 
Kahin, çar-kahin (müqəddəs çar) ritual keçirir. O, qurban verilən heyvanı, yaxud insanı 

parçalayaraq sanki xaosun iĢini axıra,  kosmikliyin sıfır nöqtəsinə «çatdırır»;  

                                                
35 Топоров В.Н. Очерк «Праздник» / Мифы народов мира. В 2-х томах. Том 2. Москва, «Советская 

энциклопедия», 1982, с. 329-330              
36 Топоров В.Н. Очерк «Праздник»…, с. 330 
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Yalnız indi (bu halda – S.R.) yeni yaradılıĢ, xaotik güclərin tədricən aradan qaldırılması və 

buna paralel olaraq kosmosun sintezləĢdirilməsi baĢlana bilər;  
Qurbanın dağıdılmıĢ, müxtəlif yerlərə atılmıĢ hissələri toplanır, kosmosun elementləri ilə 

tutuĢdurulur və birləĢdirilir. Kainatın heyvan Ģəklində olan obrazı sanki gerçək dünya ilə 
dəyiĢdirilir: dünyaya təĢkilatlanma, məhsuldarlıq, çiçəklənmə, həyat qayıdır; 

Yeni dünyanın, yeni zamanın, yeni insan kollektivinin yaradılıĢı baĢ verir; 
Bayramın bu konseptual-ritual sxemi kollektivin bayramda iĢtirak edən bütün üzvlərinin 

aĢağıdakı hərəkətlərində inikas olunur: 
– dünya və onun əlamətlərinin tərs üzünə (astar tərəfinə) döndərilməsi; 
– subyekt və obyektin bir-biri ilə əvəz edilməsi;   
– axırıncı olanın birinci olana, aĢağı olanın yuxarı olana, qulun ağaya, Ģərin xeyirə, ölümün 

həyata, bəzən qadın cinsinin kiĢi cinsinə və s. döndərilməsi; 
– müxtəlif cür yerdəyiĢmələr, paltardəyiĢmələr; 
– tərsinə səciyyələrə malik «antidünya» və «antidavranıĢların» formalaĢdırılması37. 
V.N.Toporovun yeni il bayramının dünya arxaik mifopoetik ənənələri əsasında 

modelləĢdirdiyi və özünün «konseptual-ritual sxem» adı altında səciyyələndirdiyi, bizim isə 
daha çox «funksional struktur sxemi» kimi gördüyümüz «universal sxem», əslində, ümumən 

Novruz bayramı, o cümlədən Muğanlı Novruz bayramı kompleksi üçün də eyni dərəcədə 
aktualdır. Təbii ki, bizim bu «hökmümüz» ilk baxıĢda zahiri oxĢarlığa əsaslanan mexaniki tətbiq 
təsiri bağıĢlaya bilər.  

Lakin nəyi unutmaq olmaz?  

Birinci növbədə bu sxemin mifopoetik ənənəni, ikinci növbədə isə arxaik strukturu əks 
etdirməsini nəzərə almamaq olmaz. 

Burada bir-biri ilə bağlı üç konsept-element var: mif, ənənə və arxaiklik. 
Mif – ritual strukturunun qədimliyini, ənənə – funksionallığını (yaĢama mexanizmini), 

arxaiklik – aktuallığını göstərir.     
BaĢqa sözlə: qədim hadisə olan ritual-mifoloji struktur sxemi ənənədə ötürülür, 

arxaikliklə müasirləĢir. Bu halda biz göstərilən universal sxemi onun olmadığı yerdə yox, olduğu 
yerdə axtarmalıyıq. Yəni biz V.N.Toporovun modelləĢdirdiyi yeni il ritual sxemini Novruz 
bayramının fasiləsiz müasirləĢən maddi dekorasiyası (formal-zahiri strukturu) səviyyəsində yox, 
genetik struktur səviyyəsində rekonstruksiya etməyə çalıĢmalıyıq. Mənəvi materiya olan Novruz 
bayramını maddi materiya Ģəklində təsəvvür edib, bir canlı orqanizmə bənzətsək, onda müqayisə 
həmin universal sxemlə orqanizmin genetik struktur sxemi arasında aparılmalıdır. Hər bir 
orqanizm genetik struktura malik olur. Canlı orqanizm genetik struktur sxemi (DNT) əsasında 
yaranır və öz mövcudluğunu bu sxem əsasında törəyib artmaqla (yenidən təĢkil olunmaqla) 
davam etdirir. Genetik özünəməxsusluq sxemi (sinergetik) özünüyaratma və özünütəĢkilin 
əsasında durur. Biz, təbii ki,  adi gözlə baxdıqda canlı orqanizmin genetik sxemini yox, onun üzvi 
materiyada maddiləĢmiĢ Ģəklini – zahiri quruluĢunu, bədənini görə bilirik. 

Deyilənlər cansız «orqanizmlərə» – qeyri-üzvi sistemlərə (mənəvi materiyaya), o cümlədən  
onun təzahür janrlarından biri olan Novruz bayramına da eyni dərəcədə aiddir. Novruz bayramı 
da bir orqanizm kimi iki səviyyədən ibarətdir: 

Birinci səviyyə bayramın formal-maddi görüntüsüdür. Bunu canlı orqanizmin bədəni – bədən 
üzvləri ilə müqayisə etmək olar; 

Ġkinci səviyyə bayramın bu formal-maddi görüntünü təĢkil edib yaradan, onu sistem kimi 
yaĢadan struktur sxemidir. Bunu da canlı orqanizmin genetik sxemi ilə müqayisə etmək olar. 

Əslində, Muğanlı Novruz karnavalına bütöv bir sistem  kimi yanaĢdıqda V.N.Toporovun 
qeyd etdiyi universal struktur sxemini həmin sistemin müxtəlif səviyyələrində fərqli təzahür 
formalarında (aktiv-funksional element, rudiment,  atrofik qalıq, atavizm-orqan Ģəkillərində) 
aĢkarlamaq mümkündür. Bunun üçün alimin modelləĢdirdiyi sxemi Muğanlı Novruz karnavalı ilə 
«səsləĢəcəyi» səviyyəyə qədər «sadələĢdirmək» lazımdır. 

                                                
37 Топоров В.Н. Очерк «Праздник»…, с. 330 
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Beləliklə, V.N.Toporova görə, bayram insanın dünyasının, zamanının qurtardığı, bitdiyi 
gərgin məqamda baĢlanır. Novruz bayramında bu, qıĢın sonu – yazın baĢlandığı məqamdır. 
Təzə ilin rəmzi olan yaz gəlməsə, insanlar qıĢda qalsa, onları məhv – aclıq, səfalət gözləyir. 
Çünki insan və onun dünyasına aid olan hər bir varlıq (insan, heyvan, bitki, ağac, su, dağ, dərə, 
yer, göy və s.) ilin sonuna doğru artıq öz ömrünü baĢa vuraraq ölür. Ağaclar yarpağını tökərək 
yatıb, çöl-çəməni qar örtüb. Bunun da nəticəsində insanların və heyvanların ərzağı tükənib: evdə 
un çuvalları, ot-ələf damı boĢalıb. Sosial münasibətlərdə pozulmalar baĢ verib: insanlar arasında 
il ərzində müxtəlif səbəblərdən konfliktlər, düĢmənliklər yaranıb. Belə davam etsə, insanları təkcə 
aclıq məhv etməyəcək, elə bir-birlərini nifrətdən, kindən, düĢmənçilikdən özləri qıracaqlar.   

Dünyanın nizamının (Kosmosun) maddi və mənəvi tarazlığının pozulması cəmiyyətdə hərc-
mərcliyi, özbaĢnalığı, qanunsuzluqları, sosial mərkəzdənqaçmaları (Xaosu) gücləndirib. Belə 
davam etsə, dünyanın olan-qalan xeyiri də aradan qalxacaq və onun yerində Ģər öz hakimiyyətini 
quracaq (Bu deyilənlər Muğanlı Novruzunda Xaosu təmsil edən keçəpapaqların Ģahının taxta 
çıxması və özünün əbədi hakimiyyətini qurmaq istiqamətindəki fəaliyyət aktlarında ifadə olunur). 
Yeni il – yeni dünya, yeni zaman, yeni həyat gəlməli və insanlar köhnə ildən – köhnə dünya, 
köhnə zaman və köhnə həyatdan qurtulub, yenilənməli – yeni ilin bir illik yeni həyat dövriyyəsinə 
daxil olmalıdırlar. 

Yenilənmə qəbilənin mistik və dünyəvi hakimiyəti, sakral dəyərlərini özündə cəmləĢdirən 
fövqəladə Ģəxsin rəhbərliyi altında həyata keçirilməlidir. Bu, qədim oğuz cəmiyyətində Qam-
Ğandır (daha sonrakı paradiqması: Dədə Qorqud). Qam – Ģaman, Ğan – xan deməkdir. Qam-
Ğan obrazında Ģamanın mistik gücü ilə xanın siyasi gücü birləĢərək, onu fövqəladə varlığa 
çevirir. O, cəmiyyəti qurbanvermə vasitəsi ilə bitməkdə, sona çataraq ölməkdə olan fazadan yeni 
həyat fazasına keçirir.  Muğanlı Novruz bayramında bunun izləri ĢaxələnmiĢ halda qalıb. 
Keçəpapaqların mərasimi kəndin hörmətli adamları sayılan ağsaqqalların və mollanın rəhbərliyi 
altında keçirdi. Mərasimdə konflikt yaranarsa, onu məhz ağsaqqallar və molla aradan qaldırırdı. 
Keçəpapaqlarla (Xaosla) cəmiyyət (Kosmos) arasında yaranan konflikt hansı səviyyə və 
məzmunda olmasından asılı olmayaraq, ritual-mifoloji dünya modelindəki kosmik və xaotik 
baĢlanğıcların əbədi-kosmoqonik ziddiyyətini ifadə edir. Belə kosmoloji ziddiyyət kosmosun və 
xaosun fövqündə duran, onlar arasında əlaqə yaradan, mediasiya edə bilən fiqur tərəfindən həll 
oluna bilərdi. Bu fiqur qədim oğuz cəmiyyətində Qam-Ğan, müasir oğuz cəmiyyətində – 
Muğanlının molla və ağsaqqalları idi. 

Ġlin sonunda – dünyanın ən gərgin nöqtəsində kosmosla xaos arasında yaranmıĢ ziddiyyət 
qurbanvermə ilə aradan qaldırılır. Qurban kəsilən heyvan adi bir heyvan yox, cəmiyyətin 
strukturunu özündə modelləĢdirən müqəddəs heyvan – totemdir. Hər bir totem heyvan eyni 
zamanda qəbilənin əcdadıdır. Qəbilə üçün fövqəladə dərəcədə əhəmiyyətli olan zamanda 
(yaradılıĢ bayramında) kəsilən totemin ətindən yemək ilin sonunun çatması ilə maddi və mənəvi 
məhv ərəfəsində olan qəbilənin totem əcdad ətrafında birləĢməsi, onun ətindən yeyərək yenidən 
cana gəlməsi, birləĢməsi, bütövləĢməsi deməkdir. Bu sxemin qalıqlarını (izlərini) həm müasir 
Qurban bayramında, həm də Muğanlı Novruzunda görmək (bərpa etmək) olur.  

Ġndinin özündə də islam dininin hökmlərinə uyğun icra olunan Qurban bayramında əski 
(islamaqədərki, arxaik-mifoloji) yenilənmə, canlanma, dirilmə ritualının izləri qalıb.  Kənd 
yerlərində qurban heyvanı kəsərkən qəssab, yaxud baĢqa birisi barmağını heyvanın qanına 
batırıb insanların alnına iĢarə qoyur. Bu akt, əslində, qurban və qurbanvermənin bütün 
semantikasını açıb ortaya qoyur.  

Qan – Azərbaycan yuxu inancları sistemində «qovuĢma» deməkdir. Eyni bir toplumun 
bütün üzvlərinin eyni bir heyvanın qanı ilə iĢarələnməsi onların bir-biri ilə 
qovuĢdurulmasını, birləĢdirilməsini simvollaĢdırır.  

Lakin bu, adi birləĢmə, qovuĢma yox, eyni heyvan əcdad – totem əsasında birləĢmə, 
yaxınlaĢma, qohum olmaq deməkdir. Belə ki, «qurban» – ərəb sözüdür və «əqrəba» 
(«qohum»), «yaxın (olma)» mənasındadır. Demək, qurban kəsilməsi (qurbanvermə) həmin 
qurbanın ətindən yemək, qanı ilə iĢarələnmək haqqı olan insanların bütün konfliktlərinin 
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(küsülülüklərinin, düĢmənliklərinin) aradan qaldırılaraq yenidən bir-biri ilə qohum olması, 
vahid kollektiv Ģəklində yenidən təĢkil olunması, yenidən yaranması deməkdir.  

Bu arxaik sxemi Muğanlı Novruzunda rudimentar Ģəkildə müĢahidə edirik. Muğanlıda 
Novruz bayramında «alıĢma» deyilən bir adət var. BeĢ-altı adam birləĢərək bir heyvan kəsirlər. 
Hazırda kəsilən heyvan sırf qida rolunu oynayır. Lakin bu heyvankəsmənin xüsusi zaman 
aralığında – Novruz bayramında həyata keçirilməsi onu bayramın universal struktur sxemi 
kontekstində totem-qurban kimi rekonstruksiya etməyə imkan verir. 

Eyni sxemi – qurban kəsilən heyvanın qanı ilə qovuĢmanı, birləĢməni digər türk xalqlarında 
da görürük. E.Akçora yazır ki, qazaxlarda qədimdə keçirilən Novruz bayramlarının ən önəmli 
ənənələrindən biri öküz kəsərək onun ətindən yemək biĢirməkdir. O gün günortaya doğru kənd 
camaatı meydanın ortasına qoyduqları qara qazanın altını qalayırlar. Kəsilən öküzün qanını 
uĢaqların alınlarına dairəvi Ģəkildə sürtürlər. Bununla bütün pisliklərin aradan qaldırılacağına 
inanırlar38.  

Maraqlıdır ki, Muğanlı Novruzunda qurbanvermənin daha arxaik Ģəklini – insanın qurban 
verilməsi aktını də bərpa etmək mümkündür. Yada salaq ki, keçəpapaqların Ģahı günahkarlar 

içərisində kimin isə dar ağacından asılması əmrini verir. Asılmaq – ölüm deməkdir. 
Ağsaqqalardan biri iĢə qarıĢaraq ödənc müqabilində asılacaq adamı «xilas edir». Lakin bu, arxaik 
ritual kontekstində insanın qurbanın verilməsinin sonrakı epoxalarda transformasiyaya uğramıĢ 
paradiqmasıdır.  

Bütün bunlar ilin sonunda dağılmaqda olan Kosmosun (xoĢ, nizamlı, maddi və mənəvi 
rifahla dolu həyatın) yerini tutan Xaosu (maddi və mənəvi səfaləti, antistrukturu, antiəxlaqı, 
antisosial davranıĢlar kompleksini) aradan qaldırıb, Kosmosu yenidən bərqərar etməyə xidmət 
edir. Bu yolla «yeni dünyanın, yeni zamanın, yeni insan kollektivinin yaradılıĢı baĢ verir». 

Yeni il – yeni kosmos bir nöqtədən baĢlanır, qapalı dövrə vuraraq həmin nöqtədəcə öz 
varlığını sona çatdırır. Ġlin sonunda Kosmos öz yerini Xaosa verir. Xaosun ən əsas əlaməti onda 
olan bütün əĢya və hərəkətlərin Kosmosun əksinə – tərsinə olmasıdır. Biz bunu Muğanlı 
Novruz karnavalında bütün çılpaqlığı ilə müĢahidə edirik.  

Axır çərĢənbə köhnə ilin axırıncı günüdür. Axır çərĢənbə axĢamı köhnə il (Kosmos) 
tamamlanır. Yeni ilin ilk gününün – Novruzun («novruz» sözü fars dilində olub, hərfi mənada 
«yeni gün» deməkdir) gəliĢinə isə hələ var. Beləliklə, köhnə illə təzə ilin arasında bir zaman 
aralığı – zaman qapısı yaranır. Xaos bu zaman qapısından keçərək Kosmosa daxil olur. Bu 

zaman hər Ģey dəyiĢərək Xaosun hakimiyyətinə uyğun olur: hər Ģey tərsinə çevrilir və hər bir 
hərəkət tərsinə edilir. Ġndiyə qədər etnik kosmos üçün xarakterik olan normaların yerini – 
anormalar, qanunların yerini – antiqanunlar, əxlaqın yerini – antiəxlaq, davranıĢların yerini – 
antidavranıĢlar tutur.  Keçəpapaqlar məhz axır çərĢənbə axĢamı – köhnə ilin son saatlarında gəlir 
və Xaosun Kosmosun tam tərsinə olan hakimiyyətini qurmağa çalıĢırlar. Onlar evlərə gedib pay 
istəyirlər. Lakin bu, kosmik akt – yəni xoĢ niyyətlə pay yığmaq Ģəklində yox, xaotik akt – 
soyğunçuluq, zorakılıq Ģəklində həyata keçirilir. Onların əllərində qamçıları, dəyənəkləri var. Kim 
onların zorakılığına tabe olub, pay verirsə, ona dəymir, pay verməyəni, yəni keçəpapaqların 
hakimiyyətinə tabe olmayanları qamçı ilə döyür, üstlərinə qıĢın, aclığın, səfalətin ayrılmaz atributu 
olan qarı əvəz edən un səpirlər. Bu aktla keçəpapaqlar pay verməyənə qarğıĢ edir: qıĢdan 
çıxmamalarını, həmiĢə qar-boran içərisində qalmalarını arzu edirlər. Beləliklə, keçəpapaqların 
qurduğu hakimiyyət insanların könül xoĢluğu ilə qəbul etdiyi, sosial ədalətə xidmət edən 
hakimiyyət yox, zora, gücə, ədalətsizliyə söykənən antiinsani, yəni insanların dünyasına – 
kosmosuna əks olan antikosmik hakimiyyətdir. 

Keçəpapaqların axırıncı çərĢənbə gecəsindən baĢlanan və Novruzun ilk günündə 
tamamlanan (əslində, devrilən) hakimiyyətinin – Xaosun bütün əlamətləri tərsinəlikdir: 

– Keçəpapaqlar ağ gün, iĢıq, xeyir-bərəkət rəmzi olan ağ rəngli paltarlar yox, kədər, 
qaranlıq, xəstəlik, pis gün rəmzi olan qara paltarlar geyirlər;  

 

                                                
38 Акчора Е. Казакистанда Невруз Байрамы / Тцрк Дцнйасында Невруз Цчцнъц Улусларарасы Билэи Шюлени. Анкара 

Кцлтцр Меркези Башканлыьы Йайынлары, 2000, с. 27 
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– Keçəpapaqlar qanuni hakimiyyəti «devirib», keçəpapaqların hakimiyyətini qururlar; 
– Keçəpapaqların davranıĢları xeyirə, ədalətə yox, onun tərsinə – Ģərə, zora əsaslanır; 
– Keçəpapaqların hakimiyyəti insanlara maddi rifah yox, onun tərsi olan bədbəxtlik gətirir: 

onlar insanların əlində olanları zorla – döyə-döyə alırlar; 
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– Keçəpapaqlar insanların bir-biri ilə nitqlə ünsiyyət saxlamağının tərsinə olaraq lal dili, iĢarə 

ilə danıĢırlar; 
– Keçəpapaqlar paltarlarını tərsinə geyirlər; 
– Hamısı kiĢi cinsinin nümayəndələri olan keçəpapaqlar kiĢilərin saç düzümünün tərsinə 

olaraq qadın kimi uzun saçlıdırlar (Muğanlı kəndindən 20-30 km aralıda, Azərbaycan 
Respublikası Qazax rayonunun Yuxarı Salahlı kəndində Novruz bayramında paltardəyiĢmə yolu 
ilə cinsdəyiĢmə aktı icra olunur. Əslən Füzuli rayonundan olan folklorĢünas Səfa Qarayevin 
verdiyi məlumata görə, onların hazırda erməni faĢistlərinin iĢğalı altında olan Zərgər kəndində, o 
cümlədən əslən Zəngilan rayonundan olan folklorĢünas Hikmət Quliyevin verdiyi məlumata görə, 
onların da hazırda erməni faĢistlərinin iĢğalı altında olan Çöpədərə kəndində Novruz bayramında 
paltardəyiĢmə yolu ilə cinsdəyiĢmə aktı icra olunurmuĢ39. Yaxud H.Əzimi yazır ki, Ġranda Novruz 

                                                
39 М.Казымоьлуна эюря,  фолклорда либас дяйишмянин функсионал мащиййяти щям дя юзцнц эизлядиб бамбашга шяхс 

вцъудунда эюрцнмяк, бамбашга ад алтында танынмагла баьлыдыр. Бах: Казымоьлу М. Фолклорда образын икиляшмяси. Бакы, 
«Елм», 2011, с. 5            
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bayramında Səbzvar, Konabad və Koçan türkləri arasında «Qadınların hakimiyyəti» deyilən bir 
mərasim keçirilir. Bayramın 9-cü günündən baĢlayaraq  13-cü gününə qədər qadınlar hakimiyyət 
qurub ərlərinə hökm edirlər. Bu günlər içində heç bir kiĢi qadınının izni olmadan evdən qırağa 
çıxmaz. Evin ehtiyaclarını bu günlərdə qadınlar ödəyir və bu zaman kiĢilər kimi oyunla, at 
minməklə məĢğul olurlar. Gecə evə gəlməsələr də, kiĢinin buna etiraz etməyə haqqı yoxdur. 13-
cü gün baĢı aĢağı evə dönüb, hər zamankı qadın olur və ərlərinin sözlərindən çıxmırlar40); 

– Keçəpapaqlar insanların xeyirə, ədalətə əsaslanan dünyalarının tərsinə olaraq Ģərə, zülmə 
əsaslanan «antidünya» (antikosmos) və «antidavranıĢlar» formalaĢdırırlar. 

Beləliklə, Novruz bayramı və keçəpapaq fenomeni haradan baxılırsa-baxılsın öz semantik 
mahiyyəti etibarilə Kosmos-Xaos münasibətlər modelinə bağlanır. Yəni köhnə ilin tamamlanıb 
yeni ilin gəlməsi üçün bütün hallarda Kosmos-Xaos-Kosmos əvəzlənməsi (keçidi) baĢ 

verməlidir. Bu əvəzlənmə-keçid olmasa, Kosmos yenidən təĢkil oluna, yenidən yarana bilməz. 
Bundan dolayı biz keçəpapaq karnavalının semantikasını daha dərindən anlamaq üçün bu 
əvəzlənmə-keçidin funksional strukturunu və onu təĢkil edən elementləri araĢdırmalıyıq. 

 Kosmos və Xaos hər bir mifoloji (ritual) dünya modelinin mütləq məkan-zaman strukturunu 
təĢkil edir. Dünya mifologiyalarının hamısında dünya öz quruluĢu etibarilə iki hissəyə bölünür: 
Kosmos və Xaos. Kosmos – nizamlı dünyanı, Xaos – onun əksi olan nizamsız dünyanı bildirir. 

Onlar arasında olan əkslik Xaosu  «antikosmos», Kosmosu  «antixaos» adlandırmağa imkan 
verir. 

V.N.Toporov «kosmos» anlayıĢı haqqındakı səciyyəvi faktoloji və elmi təsəvvürləri 
ümumiləĢdirərək yazır ki, «kosmos» yunan sözüdür və «nizam», «sahman», «quruluĢ», «dövlət 
quruluĢu», «hüquqi quruluĢ», «lazım olan ölçü», «dünya sahmanı», «kainat», «dünya», «zinət», 
«bəzək» anlamlarındadır. Bu söz mifoloji ənənədə və mifolojiləĢdirilmiĢ erkən fəlsəfi ənənədə 
bütöv olan, sahmana salınmıĢ, kainatın müəyyən qanunlarına (prinsiplərinə) uyğunlaĢdırılmıĢ 
dünyanı bildirir... Bütün dünya mifologiyalarında kosmosu müəyyənləĢdirən ümumi cizgilər 
toplusunun olması səciyyəvi haldır. O, xaosa qarĢı durur. Kosmos istər zaman baxımından, 
istərsə də onu təĢkil edən elementlərin tərkibinə görə xaosa nisbətən ikincidir. Kosmos həm 
zaman baxımından və həm də bir çox hallarda xaosdan, yaxud xaosla kosmos arasındakı aralıq 
elementlərindən törəyir... Kosmos və xaosun münasibətləri həm zaman, həm də məkan daxilində 
həyata keçir. Bu halda kosmos əksərən onu çöldən əhatə edən xaosun içinə aid olan bir Ģey kimi 
təsəvvür olunur. GeniĢlənən və özünü təĢkil edən kosmos xaosu periferiyaya sıxıĢdırır, onu bu 
dünyadan qovur, lakin aradan qaldıra bilmir. Xaosla, ilkin okeanla, dünya hüdudsuzluğu ilə 
əhatələnmiĢ kosmosun sferik sxemi  Ģaquli və üfüqi variantlarla əvəzlənə bilir. Bu variantlarda 
xaos kosmosdan aĢağıda, yüxud onun ən ucqar yerlərində (Ģimalda, yaxud qərbdə, kosmosdan 
kənarda) yerləĢir41. 

Yuxarıdakı ümumləĢdirmədə araĢdırdığımız məsələ baxımından diqqəti cəlb edən edən ən 
mühüm məqam «kosmosun… xaosdan… törəməsi» tezisidir. Demək, Kosmos Xaosdan yaranır, 
bunlar bir-biri ilə üzvi Ģəkildə bağlıdır və Xaos olmasa, Kosmos yarana bilməz.  

C.Bəydili bu bağlılığı vəhdət Ģəklində səciyyələndirərək yazır ki, xaos kosmosun bir 
parçasıdır, kosmosdan qıraqda nə varsa xaosdur və o, ümumən, qarıĢıqlıqlar aləmi və 
təsadüflərdən ibarət bir dünyadır42.  

Qeyd edək ki, «xaos» ümumən bəĢər fəlsəfi düĢüncə tarixinin ən mühüm anlayıĢlarındandır. 
A.F.Losev müəyyənləĢdirmiĢdir ki, «xaos», əsasən, «boĢ yer» (boĢluq, məkansız məkan – S.R.) 
anlamındadır43. Böyük filosof xaosun fəlsəfi modelini belə təsvir etmiĢdir: «Xaos kosmik vəhdətin 

                                                
40 Азими Щ. Невруз Тюрени ве Азербайъанлылар Арасында Иъра Олунмасы / Тцрк Дцнйасында Невруз Цчцнъц 

Улусларарасы Билэи Шюлени. Анкара Кцлтцр Меркези Башканлыьы Йайынлары, 2000, с. 74   
41 Топоров В.Н. Очерк «Космос» / Мифы народов мира. В 2-х томах. Том 2. Москва, «Советская энциклопедия», 

1982, с. 9-10             
42 Бяйдили (Мяммядов) Ъ. Тцрк мифоложи сюзлцйц. Бакы, «Елм», 2003, с. 201; Бяйдили (Мяммядов) Ъ.  Хаос анлайышы 

мифолоэийада / «Ортаг тцрк кечмишиндян ортаг тцрк эяляъяйиня» II улусларарасы фолклор конфрансынын материаллары. Бакы, 
«Сяда», 2004, с. 71      

43 Лосев А.Ф. Очерк «Хаос» / Мифы народов мира. В 2-х томах. Том 2. Москва, «Советская энциклопедия», 1982, 

с. 579             
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əzəmətli və tragik obrazı kimi təsəvvür olunur. Bütün varlıq aləmi bu obrazda ərimiĢdir; varlıq 
aləmi xaosdan törəyir və xaosdaca məhv olur. Ona görə də xaos bütöv və fasiləsiz, sonsuz və 
hüdudsuz təĢəkkülün universal prinsipidir»44. 

Qeyri xətti sistemlərdə özünütəĢkil, özünüyaratma prooseslərini tədqiq edən müasir 
sinergetika elmində Xaos Kosmosun özünüyaratmasının əsas Ģərti hesab olunur. Filosof-
sinergetik F.Qurbanov yazır ki, «sinergetika xaos anlayıĢına XX əsrin sonunda yeni «pasport» 
verən elm sahəsidir»45. «Xaos sinergetikanını əsas anlayıĢlarından biridir. Bu anlayıĢ həmiĢə 
nizamlılıq (Kosmos – S.R.) anlayıĢı ilə bağlantıda götürülür»46. Filosofa görə, sinergetikada xaos  
nizamlılığın zəruri Ģərti kimi qəbul edilir. O, inkiĢafa və özünütəĢkilə mane olan mənfi obraz 
daĢımır, əksinə, onların var olmasının əsas Ģərti sayılır. Xaosla nizamlılıq (Kosmos – S.R.) bir 
vahidin iki üzüdür. ÖzünütəĢkil edən sistemin inkiĢaf potensialının mənbəyi xaosdur. Sistem 
nizamlı duruma xaos yaratmaqla nail olur. (Xaos – S.R.) Mövcud durumu pozur, elementlər 
arasında olan köhnə əlaqələr qırılır və ortaya çıxan yeni mənzərədən məqsədəuyğun qaydada 
yeni əlaqələr formalaĢdırılır47. 

Beləliklə, təkcə qədim oğuzların oğuz mifologiyasında deyil, eləcə də bütün mifoloji 
sistemlərdə Kosmos öz yaĢam gücü və materialını Xaosdan alır: Kosmosla Xaos arasında 
özünüyaratmanın mürəkkəb sinergetik strukturunu nəzərdə tutan dinamik əlaqə sistemi var. 

Bu deyilənlər  Novruz bayramında gerçəkləĢən Kosmos-Xaos-Kosmos əvəzlənməsinin 
(keçidinin) funksional struktur və semantikasını izah edir. Ġl öz zaman-məkan strukturuna görə iki 
hissəyə ayrılır: 

1. Təzə ilin baĢlanğıc (ilk) günü hesab olunan Novruzdan baĢlayıb ilin son günü hesab 
olunan axır çərĢənbəyə qədər davam edən böyük dövr. Bu, 365 günlük GünəĢ təqvimində, 
təxminən, 360-362 günü əhatə edir. Bu, insanların dünyası olan Kosmosun zamanıdır.  

2. Köhnə ilin qurtardığı axır çərĢənbə gecəsindən yeni ilin ilk gününə – Novruz gününə 
qədər davam edən kiçik dövr. Bu, bir neçə günü əhatə edir. Bu, insanların dünyasına – 

Kosmosa əks olan Xaosun zamanıdır. 
Səciyyəvidir ki, xaosa aid olan bu bir neçə gün təqvimə salınmırdı. A.Turanın tədqiqatında 

göstərilir ki, qazaxlar hər ili hər biri otuz gündən təĢkil olunan 12 aya bölmüĢdülər. Ġlin sonunda 
hesaba qatılmayan 5 gün – «BeĢ qonaq» yaxĢılıq və pisliyin mübarizə etdiyi zamana təsadüf 
etdyindən bu günlərdə səfər etməməyə, yığıncaq etməməyə, heyvan kəsməməyə və hətta qonaq 
qəbul etməməyə çalıĢırdılar48. 

Göründüyü kimi, qazax təqvimində 5 gündən ibarət Xaos Kosmosda qonaq – kənar 
aləmdən gəlmə sayılırdı. Xaos dünyasına məxsus olan bu günlərin təmsilçiləri, yəni xaoslular 
da, təbii olaraq, xaotik görkəmdə olurdular. Muğanlı Novruzunda xaosun sakinləri baĢlarında 
uzun tükləri olan qara keçə papaq – keçə maska, əyinlərində keçədən tərsinə geyilmiĢ qara tüklü 
kürklər olan heybətli varlıqlardır. K.Gültəkinə görə, Ġranda Səbzvar türkləri və ölkənin orta 
ellərində ilin aralıq günlərini təmsil edən Qule Biyabani (Qulyabanı) adlı bir personaj olur. Bu 
varlıq qoyun dərisindən paltar geyir, baĢına buynuzlu bir taxma baĢ qoyur və heybətli Ģəkil alır. 
Bu varlıq davul çalaraq mahnı oxuyur və hansı ev və ya mağazanın yanına çatırsa, onlardan pul 
alır və kisəsində toplayır49. 

Beləliklə, köhnə ilin qurtardığı günlə – axır çərĢənbə ilə yeni ilin baĢlandığı gün – 
Novruz arasında bir «boĢluq», «zaman aralığı» yaranır. Bu boĢluq, zaman aralığı Xaosun 
zamanıdır. Xaos bu zaman aralığından bir zaman qapısı kimi istifadə edərək Kosmosa daxil olur. 
Mifologiyada bu, qaranlıq, yeraltı dünya olub əsas atributu qara rəng sayılan Xaosun iĢıqlı, 
yerüstü dünya olub əsas atributu ağ rəng sayılan Kosmosa mürtəce müdaxiləsi, ona daxil olması, 

                                                
44 Лосев А.Ф. Очерк «Хаос»…, с. 581            
45 Гурбанов Ф. Синерэетика: хаосун астанасында. Бакы, «Бакы Университети» няшриййаты, 2004, с. 65     
46 Гурбанов Ф. Тарихин «постгярб» мярщялясиня кечид. I ъилд. Рискляр, прогнозлар вя ссенариляр. Бакы, «Тякнур», 

2009, с. 84  
47 Гурбанов Ф. Тарихин «постгярб» мярщялясиня кечид. I ъилд…, с. 80     
48 Туран А. «Казакларын Милли Байрамы Невруз» / Невруз ве Ренклер. АКМ Йайыны, Анкара, 1996, с. 341  
49 Эцлдекин К. Иран Тцрк Топлумунда Невруз Каврамы ве Тюрени / Тцрк Дцнйасында Невруз Цчцнъц Улусларарасы 

Билэи Шюлени. Анкара Кцлтцр Меркези Башканлыьы Йайынлары, 2000, с. 135-136 
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ona qalib gələrək əvəzləməsi kimi təsəvvür edilir. Hər iki dünyanın öz hökmdarı və təbəələri var. 
Altay, Sibir türklərinin mifoloji təsəvvürlərində xaos, onunla bağlı obrazlar və s. öz adları ilə 
qorunub qalmıĢdır. Məsələn, Ülgen yerüstü, Erlik yeraltı dünyanın hakimidir. Xaosun Kosmosu 
əvəzləməsi Yeraltı dünyanın hökmdarının Yerüstü dünyanın hökmdarını məğlub edərək öz 
hakimiyyətini qurması Ģəklində baĢ verir. Biz bunu Muğanlı Novruz bayramı mərasimində aydın 
Ģəkildə müĢahidə edirik. Zaman aralığının ilk anlarında – köhnə ilin axır çərĢənbə gecəsində 
gələn Xaos təmsilçiləri – keçəpapaqlar yeni ilin ilk gününə – Novruza qədər öz hakimiyyətlərini 
qururlar. Lakin onlar Kosmosda öz zamanlarından artıq qala bilmirlər. Kosmosla Xaos arasında 
gedən mübarizədə köhnə ilin sona çatması ilə ölmüĢ Kosmos yenidən dirilərək qayıdır və Xaosu 
məğlub edərək, onu öz məkanına qaytarır. 

Bu funksional struktur sxemi hazırkı Muğanlı Novruz bayramında açıq Ģəkildə müĢahidə 
edilməsə də, informator yaddaĢı əsasında asanlıqla bərpa olunur. Hazırda keçirilən Novruz 
bayramında insanlar keçəpapaqların Ģahını heç də arzuolunmaz, məcburi və zorakı hakimiyyət 
təmsilçisi hesab etmirlər. Lakin Bayram evi soykökündən olan ağsaqqal Zərgər Məmmədov 
adlı informatorun verdiyi məlumat baĢqa mənzərəni ortaya qoyur. Söyləyicinin qabaqlar öz 

gözləri ilə gördüyü kimi, insanlar keçəpaqların Ģahına o qədər yumurta atırmıĢlar ki, onun 
paltarından yumurta sarısı süzülürmüĢ. Yəni adamlar bu Ģahı həqiqi Ģah kimi qəbul etmir, onun 
getməsini istəyirmiĢlər. Eləcə də informator Zərgər Məmmədov uĢaqkən bayramların birində 
mərasimin sonunda insanların keçəpapaqların Ģahının taxtının üç ayağından biri olan Ģalbanı Ģah 
üstündə ola-ola, gülüĢ sədaları altında necə çəkib taxtı uçurduqlarını da öz gözləri ilə görmüĢdür. 

 
Muğanlı Novruz karnavalında çox maraqlı bir ritual aktı – keçəpapaqların gəlin gətirməsi, toy 
etməsi adəti var. Bu məsələnin araĢdırılması, əslində, Muğanlı Novruz karnavalının prosessual 

strukturunu aĢkarlamağa imkan verir. Çünki, Muğanlıda Novruz bayramı Azərbaycanın bütün 
yerlərindən fərqli olaraq bir gün gec, yəni 21 martda yox, 22 martda keçirilir.  

Bu halda nə baĢ verir? 
Belə çıxır ki, Muğanlı camaatı bayramı fərqli təqvim əsasında keçirir?! 

Əslində, belə deyildir. Ġnformator Xudaverdi Məsuməli oğlu Qasımovun söyləməsinə görə, 
21 mart muĢtuluq günüdür. Yəni Novruz – ilin birinci (yeni) günü Muğanlıda da məhz 21 martda 

daxil olur. Ġnsanlar təzə ilin gəlməsi münasibəti ilə bir-birinə muĢtuluq verib bayram edirlər. Lakin, 
keçəpapaqlar hakimiyyətdən getmək istəmir, öz hakimiyyətlərini əbədiləĢdirmək üçün hökmən toy 
etmək istəyirlər. Ona görə də, əslində, Muğanlı kəndində martın 22-də keçirilən karnaval Novruz 
bayramı yox, keçəpapaqların etdiyi toy mərasimidir50. 

Bəs nəyə görə məhz toy? 
Toy – bütün hallarda yaradılıĢ – kosmoqoniya aktıdır. Toyda yaradılıĢ üçün zəruri olan kiĢi 

və qadın baĢlanğıcları bir-biri ilə qovuĢdurulur. Keçəpapaqlar da öz əbədi hakimiyyətlərini 
yaratmaq üçün toy etmək – öz bəylərini Novruzun simvolu olan Gəlinlə evləndirmək istəyirlər. 
Muğanlı Novruz bayramında keçəpapaqların evləndirmək istədiyi bəy özünün əsas atributlarını 
qorumuĢdur. Keçəpapaqların bəyi təmsil etdiyi Xaos dünyasının təbiətinə uyğun olaraq xaotik 
görkəmdədir: əynində qara, köhnə plaĢı, hislə çəkilmiĢ bığları, qeyri-ciddi, gülməli görkəmi var. 
Bunun əksinə olaraq Kosmosu təmsil edən Novruz qızı (gəlini) həvəskar oğlan aktyorun ifasında 
belə öz kosmik təbiətinə uyğun olaraq qəĢəngdir: əynində ağ rəngdə təmiz və yaraĢıqlı gəlinliyi, 
üstündə gəlinlərə məxsus olan bütün aksessuarları var. 

Lakin bu izdivac baĢ tuta bilməz. Oğuz ritual-mifoloji dünya modelinin rekonstruksiyasına 
həsr olunmuĢ çalıĢmalarımızda51 oğuz mətnlərindən bərpa etdiyimiz ritual-mifoloji sxemə görə, 

                                                
50 Йери эялмишкян, Е.Акчора йазыр ки, газах тцркъясиндя «мейрам//байрам» ифадяси «хошбяхт эцн» анламында 

ишлянмишдир. Анъаг «байрам» сюзц уйьур, газах, гырьыз, юзбяк вя тцркмян тцркляриндя «шюлян» вя «дцйцн» мяналарында 
олан «той» сюзц иля дя ифадя олунмушдур. Бах: Акчора Е. Казакистанда Невруз Байрамы / Тцрк Дцнйасында Невруз 
Цчцнъц Улусларарасы Билэи Шюлени. Анкара Кцлтцр Меркези Башканлыьы Йайынлары, 2000, с. 27          
 

51 Рзасой С. Оьуз мифинин парадигмалары. Бакы, «Сяда», 2004, 200 с.; Рзасой С. Оьуз мифи вя Оьузнамя епосу. 
Бакы, «Сяда», 2007, 181 с.; Рзасой С. Мифолоэийа вя фолклор: нязяри-методоложи контекст. Бакы, «Нурлан», 2008, 188 с.; 
Рзасой С. Оьуз мифолоэийасы (метод, структур, реконструксийа). Бакы, «Нурлан», 2009, 363 с.           
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toy müddətində oğurlanmıĢ həqiqi bəy (Kosmoslu bəy) qayıdıb gəlməli, yalançı bəyi 
(Xaoslu bəyi) aradan götürməli və həqiqi niĢanlı ilə özü evlənməlidir. Oğuz eposu «Kitabi-
Dədə Qorqud»da Beyrək toy günü oğurlanır və əsir alınır. Onu 40 günlüyə yalançı bəy – Yalançı 
oğlu Yalancıq əvəz edir. Yalançı oğlu Yalancıq onun niĢanlısı Banuçiçəklə evlənmək istəyir. 
Lakin 40 günün tamamında Beyrək qayıdıb gəlir və yalançı bəyi aradan qaldıraraq öz niĢanlısına 
qovuĢur52. 

Həqiqi niĢanlı ilə yalançı niĢanlı arasında Kosmos-Xaos-Kosmos keçid ritminə uyğun olaraq 
əvəzlənmə baĢ verir. Bu da hər iki obrazın vahid sistem daxilində bir-biri ilə bağlılığını göstərir. 
Təsadüfi deyildir ki, M.Kazımoğlu folklorda həqiqi padĢah – yalançı padĢah, həqiqi pəhləvan – 
yalançı pəhləvan, həqiqi tacir – yalançı tacir, həqiqi rəmmal – yalançı rəmmal və s. kimi 
paralelləri folklor düĢüncəsinin öz təbiətinə uyğun struktur hadisəsi hesab edir53. 

Muğanlı Novruz bayramında keçəpapaqların hakimiyyəti həqiqi yox, yalançı – müvəqqəti 
hakimiyyətdir. Yeni ilin gəliĢi ilə bu hakimiyyətə son qoyulmalıdır. Keçəpaqların Ģahına yumurta 
atılması, onun taxtının gülməli Ģəkildə uçurdulması və s. informasiyalar əsasında 
keçəpapaqların müvəqqəti hakimiyyətinin necə sonlandırılmasını bərpa etmək mümkün olur.  

Lakin bərpa edilməyən, hələlik qaranlıqda qalan detal-elementlər də var. Bu, ilk növbədə 
yeni ilin ilk gününü, yaxud ümumiyyətlə yeni ili təmsil edən obrazdır. Bizim rekonstruksiya 
sxeminə görə o, cinsinə görə – kiĢi, ritual statusuna görə həqiqi niĢanlı – həqiqi bəydir. O, qayıdıb 
gələrək (inisiasiya sxeminə görə – dirilərək) yalançı niĢanlını – keçəpapaqların bəyini qovur 
(inisiasiya sxeminə görə – öldürür). Lakin təəssüf ki, biz bu sxemi nə canlı Muğanlı Novruz 
karnavalından, nə də informator yaddaĢından hələlik bərpa edə bilmədik. 

Ancaq, inĢaallah ki, tədqiqatlar irəlidədir. FolklorĢünas Elçin Qaliboğlunun verdiyi 
məlumatlara görə, Ağsunun Suraxanı kəndində keçəpapaq mərasiminin izləri yaddaĢ 
səviyyəsində qorunmaqdadır. Bundan baĢqa, Yuxarı Salahlıda keçirilən Novruz bayramında 
paltardəyiĢmə Ģəklində həyata keçirilən cinsdəyiĢmə motivi var. CinsdəyiĢmə Kosmos-Xaos-
Kosmos əvəzlənmə kompleksinin (zəncirinin) mühüm funksional elementlərindən (həlqələrindən) 
biri deməkdir. Bu, yenə də o deməkdir ki, orada həmin kompleksə daxil olan digər elementlər, 
yəni ritual zəncirinin baĢqa həlqələri də qorunub qala bilər. Bunu, inĢaallah, gələcək tədqiqatlar 
göstərəcək. 

                                                
52 Рзасой С. Оьуз мифолоэийасы (метод, структур, реконструксийа). Бакы, «Нурлан», 2009, с. 228 
53 Казымоьлу М. Фолклорда образын икиляшмяси. Бакы, «Елм», 2011, с. 42 
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